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Lietuviai darbininkai ir

vietų Sąjungos 14-kos metų n5ra.

Alkanųjų maršavimas į

NEW YORK.— Daktarui VATIKANO MIESTAS..

kas

Newark, N. Y
PaKoncertas, Krutami 

veikslai ir Prakalbos

NEW YORK.—Už Angli
jos sterlingą jau bemoka $3. 
39c. Per vieną dieną nu
smuko antf 13 centų.

(Daugiau pasauliniu žini 
i5-tam puslapyj)

ANGLIJOS STERLINGAS 
SMUNKA

TRYS JAUNUOLIAI NU
ŽUDYTI IR PAKASTI 

PO ŽEME

regi-
“delei palaikymo 

Japonai 
spė4-

TIENTSIN, Chinija. — 
Čionai pribuvo naujas Ja
ponijos kariuomenės 
mentas
tvarkos mieste.” 
tvirtina savo karines 

visoj Chinijoj. 
„ ..... .. „<.. . .

Hcoveho Organas Kurs- Apriboja Kunigy Skaičių

I .
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Sovietų Sąjungoj

Prisuokite Aukas

Mušė Moteris ir Vaikus

1» .

išsižadės komunizmo. i

Paskerdė 10 Sukilėlių

z

■■m

černyj.— Proletarinę re
voliuciją minint, atidaryta 
naujas Kultūros Centro na
mas. Azerbaidžane paleista 
darban 15 naujų fabrikų.

Pervomaisk. r— Paleistas 
darban naujas skyrius ma
šinų gaminimo fabrike.

Nuche.— Paleistas dar
ban naujas šilko verpimo 
fabrikas. Jam lygaus veik 
niekur nėra.

Jau prasidėjo alkanų marša
vimas į Washingtoną. Nutuku
sių turčių parazitinė klasė nu
sigandus, kad išbadėję bedar
biai prispirs juos maitinti mi- 
lionus bedarbių. Jie leidžia vi
sokias provokacijas prieš mar- 
šuotojus. Vienykim spėkas ir 
remkim bedarbiu reikalavimus. 
Neturi mirti bedarbiai, kuomet 
maistas yra tiksliai naikinamas.

New Jersey ir Broo.kly- 
rūpestingiau padirbėti 
dvi savaites.

“Mooney , buvo ir pasilieka

Kova už socialę apdraudą ir 
pašelpą alkaniesiems yra visų 
bendras reikalas. Alkanų mar
šavimas reikalauja daug ener- 

v gijos ir labai ..daug lėšų. ■, Visi 
darbininką! ir jųjOrjjąnižacijos 
turi paskubėti rinkti aukas. 
Lietuvių darbininkių organizaci
jos ir pavieniai draugai', ’ kas 
po kiek įsigalime,; paaukokite 
ir skubiaį siųskite į Literatū
ros Draugijos bei į kitos nacio- 
nalės organizacijos centrą.

MIESTO MAŠINISTAI 
VERČIAMI DIRBTI 7 DIE
NAS Į SAVAITĘ

NEW YORK.—Airių-Ame- 
rikonų Mašinistų Kliubas pro
testuoja miesto valdžiai, kad 
jai tarnaujanti mašinistai turi 
dirbti septynias dienas į sa
vaitę. Sako, įveskite šešias 
darbo dienas, tai dalis ir be
darbių gaus darbo.

Man
New Yorko valstijos dalyje te
ko susipažinti su vietos sąlygo
mis. Schenectady, N. Y., turi 
atkreipti reikiamos revoliucinės 
atydos į Amsterdam, N. Y. 
Troy draugai turi daugiau pa
dirbėti. Man ten būnant ir 
renkant “Laisvei” skaitytojus, 
daug padėjo d. Keršulis. Jis 
ir kiti draugai per šias dvi sa
vaites turi prisispaudusiai pa
dirbėti, užrašinėjant laikraščius 
ir gaunant narius į Literatūros 
Draugiją.

lankantis augštojoj

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo jaunuolių kuopos smar
kiai veikia darbininkiškame 
judėjime Clevelande ir Brook- 
lyne. Dikta kuopa yra susitvė
rus Rochestery, N. Y. Viskas, 
ko jiem trūksta, tai sporto ir 
meno srityse pradėti darbuotis 
ir veikliai dalyvauti apskrita
me darbininkų judėjime. Vy
riausia rūpestis turi būti trauk
ti jaunuolius į Komunistinį ju
dėjimą.

kas geležinkelio tiltas, ku
ris sujungs Uralą su Kuz-

buvo vyriausias Chi- 
reikalavimas iki šio-
Nusileidimas šiame 

aiškiai parodo, 
ir

DETROIT, Mich.— Net
1,500 policiscų buvo suorga-Į—Walkeris ir jo gauja ver- 
nizuota kovai su moterų ir čia Tom Mooney išsižadėti 

pries savo idėjų ir priimt paliuo-

NANKINGO VALDŽIA NUSILEIDŽIA

Novosibirsk.— Atidarytos
naujos kasyklos Telbessa ir (basu. Ir paleista darban 
Temirtau. Baigtas milžiniš- nauja galinga radio stotis.

KRISLAI
Mūsų Spaudos Vajus.
Komunistų Partijos Va

jus.
Jaunuoliai ir Komunisti

nis Judėjimas.
Alkanų Maršavimas.

Rašo F. A b e k

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien* Apart 
Nedėldienių

Vajus už komunistinę spaudą 
ir auginimą revoliucinės ap
švietus, Literatūros Draugiją, 
prailgintas iki lapkričio 15 d.

Bostonas laiko pirmas pozici
jas su 333 balsais, antros tran
šėjos priklauso Great Neck,— ' 
draugei Petkienei, su 257 bal
sais ir trečias linijas laiko Phi
ladelphia su 151 balsu.

Išrodo, kad revoliucinės spau- ! 
dos darbuotojai užsitarnaus vėl-' 
tui kelionę į Sovietų Sąjungą, i 
Tačiaus su Brooklynu yra ne- į 
sveikas pasireiškimas.

Draugai, laiko nedaug pali
ko, įtempkime revoliucinę ener
giją.
Yias turi 
per šias

Demonstracija Pasitikimai 
Bedarbių Maršuotojų

PHILADELPHIA, Pa. 
—Gruodžio 4 d., penkta
dienį, vakare, Philadel- 
phijoj rengiama milžiniš
ka demonstracija pasiti
kimai bedarbių, kurie 
maršuoja į Washingtona. 
Demon s t r a c i j a įvyks 
Broadwa^ Arena, Broad 
ir Christian Sts.

Bedarbių taryba šau
kia visus Philadelphijos 
ir apielinkės darbininkus 
masėmis ateiti pasitikti 
maršuotojus. Parodykite, 
kad remiate alkanųjų 
maršavimą į Washingto
na! Parodykite, kad jūs 
pasiryžę kovoti už pašal
pą ir apdraudą bedar
biams.

Baku.—Proletarinę revo
liuciją minint, dalyvavo 
100,000 darbininkų. Atida
ryta naujas fabrikas, kuris 
suteiks į metus 40,000 tonų 
automobiliams tepti alie
jaus. Atidaryta desėtkai 
naujų aliejaus šaltinių ir 
paleista darban keli nauji 
fabrikai apvalymui žalio 
aliejaus.

Su pirma diena gruodžio 
prasideda verbavimas naujų 
narių į Komunistų Partiją. Per 
pastaruosius kelis mėnesius 
lietuvių darbininkų stojimas i 
savo klasės partiją žymiai pa
didėjo. Pats revoliucinis veiki
mas pasidarė veiklesnis, ištver- 
mihgesnis, kaip pradėjo apsiva
lyti nuo oportunistų.

Dabar gi, kuomet Partija ve
da vajų už naujų narių gavi
mą, lietuviai revoliuciniai dar
bininkai rūpestingai dirbkime 
ir auginkime Komunistų Parti
ją.

Sverdlovsk.—Proletarinės 
revoliucijos sukaktuves mi
nėjo 100,000 demonstracija. 
Tą dieną demonstravo pasi
sekimą Penkių Metų Plano 
—čigūno fabrikai išpildė 
planą ant 117 nuoš.; kalvių 
ant 118 nuoš., metalistų, 
mašinistų fabrikai ant 37 
nuoš., ir instrumentalis sky
rius ant 142 nuošimčių.

I 
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Arkhangelsk.— Iki 14-kos 
metų revoliucijos sukaktu
vių šių metų Penkių Metų 
Plano dalis išpildyta ant 
108 nuošimčių įvairiose 
darbo šakose.

Ivano — Voznesensk.
Baigtas būdavoti gurnui ga
minti kombinatas. Paleis
tas darban fabrikas, kuris 
gamins mašinas durpių pjo
vimui. Ir įrengta dvi tur
binos, eįektros gaminimui 
del gurno kombinato.
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CHINI JOS DARBININKAI ir VALSTIE
ČIAI GALVĄ GULDO už RAUD. ARMIJĄ \

Darbininkai Puikiai Pasi
tiko Alkanu Maršavimą

SHANGHAI. — Genero-; valstiečiai. Raudonoji Ar
ias Tchen Min-shun, didelis ja puikiai informuota ir 
šulas Chiang Kai-sheko mi- tas jai daug padeda. Kuo
lį taristinėj klikoj, kuris va-; met mes nutraukiame per- 
dovavo Nankingo armijai’daug toli į raudonųjų teri- 
puolime ant Raudonosios i toriją, mes pastatome į pa- 
Armijos Kiangsi provinci- ■ vojų savo susisiekimą, ačiū 
joj, išdavė valdžiai raportą I gyventojų nusistatymui 
apie savo nepasisekimus. | prieš muš. Moterys ir vai- 
Be galo įdomus tas rapor-1 kai yra liuosnoriai šnipai 
tas. Tarp kitko, tas krūvi- ' 
nas generolas sako:,

“Toj apielinkėj šimtai 
tūkstančių žmonių persiėmę 
komunizmu. Toj milžiniš
koj teritorijoj visi suaugę 
ir sveiki vyrai priklauso ar
ba Raudonajai'Armijai, ar
ba jos pagelbinėms organi
zacijoms. Jie ginkluoti šau
tuvais, o kurie neturi šau
tuvų, tie ginkluoti pikėmis. 
Raudonoji Armija Kiangsi 
provincijoj turi apie 50,000 
vyrų, bet skaičiaus pagelbi- 
nių grupių negalima suži
noti. Gyventojai karščiau
siai pritaria Raudonajai 
Armijai ir aprūpina ją mai
stu, pastoge ir informacijo
mis. Kur tik Raudonoji Ar
mija pasisuka, ten ją iškės
tomis rankomis pasitinka 

delei Raudonosios Armijos 
prieš mus. Mes patys turi
me apsirūpinti maistu, nes 
gyventojai jo mums neduo
da. Ligos užpuolė ir mūsų 
kareiviai pradėjo bruzdėti. 
Raudonoji Armija pasiliko 
laimėtoja net ir tuomet, 
kuomet mes buvome užėmę 
jos teritoriją., žinodama 
apie visą padėtį, nes vals-j 
tiečiai jai viską informavo, 
jinai ilsėjosi ir tvirtino sa
vo spėkas, o tuo tarpu mes 
vargome, krikome ir nyko- 
me. Per visą laiką mes 
graibstėmės patamsyj.”

Bet šis generolas ramina 
Nankingo valdžią nenusi
minti. Jis pats dabar dir
bąs naują planą, kaip dar 
kartą pulti Sovietų valdžią 
Kiangsi provincijoj.

SOUTH BEND, Ind.— 
Nepaisant policijos už
puolimo ant bedarbių 
maršuotojų Hammond 
mieste, visi maršuotojai 
laimingai pasiekė South 
Bend. Čionai miesto val
džia atsisakė suteikti 
maistą ir pastogę mar- 
šuotojams ir uždraudė 
laikyti bedarbių demon
straciją. Bet didelė dar
bininkų minia maršuoto
jus pasitiko. O vietinė 
Darbo Federacija davė 
maršuotojams maistą, gi 
staliorių lokalas parūpino 
pastogę* savo svetainėje. 
Jau jeigu Amerikos Dar
bo Federacijos unija šito
kį pritarimą pai;odė al
kanųjų maršavimui, tai 
galima spręsti, su kokiu 
entuziazmu šio miesto be
darbiai pasitiko maršuo
tojus.

nereikalauti tuo jaus
traukti Japonijos kariuome
nę iš Mandžurijos. Ji su
tinka, kad ištraukimas bū
tų paliktas tarptautinės ko
misijos nuomonei, kuri bu
sianti sudaryta.

IMPERIALISTAMS IR JAPONIJAI 
4

PARYŽIUS.— Laukiama Tai 
susitaikymo delei Mandžu- nijos 
rijos konflikto. Prieš Tau- lei.
tų Lygos spaudimą nusilen- klausime 
kia Nankingo valdžia. Chi- kad tarpe irūperialistų 
nijos valdžia jau sutinkanti Chiang Kai-sheko eina su- 

iš- sikalbėjimas. Kaip jau se
nai buvo pranešta, einama 
prie to, kad visa Mandžuri- 
ja bus pavesta imperialistų 
globai. O tokiai globai Ja
ponijos kariuomenė reika
linga.

Pereitą šeštadienį ir sek
madienį didžiajam New 
Yorke buvo “Tag Day” de
lei padengimo lesų alkanųjų 
maršavimo į Washingtoną. 
Dąr ne visi rinkikai sugrą
žino į Workers Internatio
nal Relief dėžutes su auko
mis. Tatai padarykite be jo
kio atidėliojimo. Dėžutes su 
aukomis sugrąžinkite arba 
ten, iš kur paėmėte dėžu
tes, arba tiesiai į W. I. R. 
Distrikto raštinę, 16 W. 25 
St., New York City.

Detroit Kruvina Policija i Verčia Tom Mooney 
Išsižadėt Savo Idėją

SAN FRANCISCO, Cal.

vaikų demonstracija 
alkį.
pereitą šeštadienį 
Parke. !
riškumu policistai puolė 'ir 
mušė moteris ir 
Paskui septypi demon
strantai tapo suareštuoti.

Gi1 pereitą ; penktadienį 
teisėjas Gordon užginčijo 
džiūrės teisino teisę lapkri
čio 25 d. suareštuotiems' 
draugams. Dvidešimts pen
ki draugai randasi kalėji
me ir kiekvienas pastatytas 
po $500 kaucijos.

Demonstracija įvyko | gavim ant kos Bet 
šeštadieni Circus i. ,
Su negirdėtų .ŽVe-1 Riejimo, uzveizda sako, kad 
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"vaikus* rauūonas; ir jokiu būdu ne- i m nr o rl rici Iz ilini r? vy> n

Nužudytų Darbininkų Giminės 
pas Vokietijos Ministerį

MANAGUA. — Nicara- 
guos Nacional. Gvardija ra
portuoja, kad jai pavyko 
įvairiuose susikirtimuose 
nužudyti dešimts sukilėlių, 
Sandino pasekėjų. Bet taip 
pat pranešama, kad sukilė
liai pradėjo smarkiau dar
buotis ties miestais Rota ir 
Leon.

BERLYNr—Grupė iš apie 
60 asmenų—žmonos, mo
tinos ir vaikai per fašistus 
nužudytų darbininkų, lap
kričio 17 d. atsilankė pas 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministerį prašyti pašalpos. 
Bet Berlyno socialdemokra
tinė policija tuos našlaičius 
ir našles išgrūdo laukan.

Darbininkai Visų Salių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite* Tik 
Retežius* o Išlaimėsite 
Pasauli I

DALYVAUKITE IŠLEIDIMO ALKANŲJŲ 
MARŠAVIMO DEMONSTRACIJOJ

Atsišaukimas j New Yorko, Brpoklyno ir Apielinkės Lietu
vius Darbininkus; Stokite j 
Rankas Sudėję, kad Kas Išgelbėtų

demonstracija i
N ew Yorko Alkanųjų Mar- ■ 
šavimo į Washingtoną de- j 
legacijos. Demonstracija 
įvyks Bronx Coliseum—toj 
pačioj vietoj, kur buvo So-

šiandien, 8 vai. vakare,
yra rengiama darbininkų darbininkės, šį vakarą trau- 

- L. išleidjmui i kite į Bronx Coliseum. Dė- 
! kites prie kitų tautų darbi- 
I ninku kovos prieš alkį. Tik 
j suvienytomis pastangomis 
laimėsime bedarbiams pa
šalpą ir apdraudą. Kitokio 

sukaktuvių paminėjimas — 
East 177-th St.

Iš New Yorko maršuos Washingtoną, yra istorinis 
apie trys šimtai bedarbių1 įvykis. Masiniai susirinki- 
delegatų į Washingtoną. šis j me ir išleiskime New Yor- 
maršavimas tur būti gigan-įko bedarbių delegatus. Te- 
tiška bedarbių kova už pa-! gul valdžia mato, kad mar- 
šalpą ir apdraudą. Darbi-' šavimą remia tūkstančiai ir 
ninkai turi parodyti, kad jie Į desėtkai tūkstančių šio did- 
badn nemirs. |miesčio bedarbių!

Minkštas Maistas Yra Popiežius Kryžiavo ja 
Mūs Danty Neprietelius Savo Bažnyčios Dievą

to Prieš Alkanąją 
Maršavima

WASHINGTON.— Hoo- 
verio. valdžios organas 
“Washington Star” jau pa
leido gerklę prieš bedar
bius. Editoriale skelbiama, 
kad gruodžio 7 d. bedarbių 
demonstracija, kuomet Wa- 
shingtoną pasieks 1,500 be
darbių atstovų, “nebus ra
mi demonstracija.” Laik
raštis reikalauja, kad kons
titucijos laiduojama susi- 
rinkmo laisvė nebūtų su-, 
teikta Alkanųjų Maršavi- 
mui. . : .

ir dentistų susirinkime, ku
riame dalyvavo -apie 5,000 
ypatų, pasakė įdomią pra
kalbą Dr. Haynes. Jis nu
rodė, kaip “civilizuotas” 
maistas, nereikalaujantis 
jokio kramtymo, pasidarė 
didžiausias neprietelius mū
sų dantų. Dar maži vaikai 
jau turi supuvusius dantis. 
Jis nurodė, kad 95 nuošim
čiai mokyklos vaikų serga 
dantų liga!

Popiežus Pijus XI ėmė ir 
nukryžiavo j o savo dievą, ku
rio pagelba jis baugina ti
kinčius žmones. Savopra^ 
kalboje, kuri yra atspaus
dinta Vatikano organe ,“Os- 
servatore Romano,” papa 
sako, kad ne kas kitas, kaip 
dievas užleido ant žmonių 
šitą baisaus krizio koronę. 
Girdi, “dievas davė kelisi 
metus pralobimo, o dabar;; 
tą pralobimą atsiėmė.” Die- 

|vas kaltas už badą ir skur- 
; dą, pasak popiežiaus. O;
vienok tas dievo agentas 

i liepia tikinčiuosius melstis 
xxrmxr i • i P n e to paties dievo, idant 

MEXICO CITY.—- Meksi-! jjs prašalintų jo paties už- 
kos Chihuahua valstijos le- anį žmonių koronę! 
gislatūra priėmė įstatymą,' 
kuris apriboja vieną katali-] 
kų kunigą delei -9,000 gy- > 
ventojų. Tas reiškia, kad 
visoj valstijoj teliks apie 40 
kunigų. Kunigai ir davat
kos siunta prieš šitą įstaty
mą. Mat, pažebojami dievo 
agentai.

NAUJI JAPONŲ KA- 
riuomenės būriai

AMSTERDAM, Hollandi- 
ja.— Lapkričio 30 d. trys 
jaunuoliai-rasta nužudyti ir 
pakasti po žeme šalę mies
to. Didelis sujudimas dė
lei tos baisios žmogžudys
tės.

Tarptautinio Darbininkų ’ 
Apsigynimo visų tautų sky
riai ruošia didelį parengi
mą gruodžio 5 d. vakare, 
lietuvių svetainėj, 180 New 
York Avė. Tai bus gra
žus koncertas, krutami pa
veikslai ir prakalbos. Po 
programos šokiai. Įžanga 
tik 35 ypatai.

Vakarę Bronx Coliseume, East 177 St, New Yorke Darbininkų Demonstracija Išleidimui Alkanųjų Maršavimo j Washingtona; Brooklyn© ir 
Apielinkės Lietuviai Darbininkai, Masėmis Važiuokite į Tą Svarbią Demonstraciją Kovai už Pašalpą ir Apdraudę Bedarbiam
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įieško Durnių
) ’ i » )

Socialfašistas Grigaitis 
taip priprato rašyti viso
kias .nesąmones apie komu
nistus, kad jis dabar nesi
gėdi žioplu būdu mulkinti 
savo' šla’mštd skaitytojus. 
“Naujienų” No. 280 jis rašo 
apie Vokietijos fašistų (hit- 
leminkų) partiją ir ją lygi
na prie Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos. Jis sa
ko:

Hitlerio partija... yra nu
tarusi įvesti panašią valstybės 
baudžiavą, kokia dabar gyvuo
ja sovietų Rusijoje.

O apie Vokietijos fašistų 
programą tas socialfašistas 
sako.:

Fašistų programas, pasiro
do, yra gryna Rusijos bolše
vizmo kopija.

*
Grigaitis turbūt mano, j 

kad jo šlamšto skaitytojai ’ 
yra ant tiek kvaili, jog jie!

Šiandien niekas negalėtų už
ginčyti, .kad imperialistinio ka
ro pavojus yra dar tolimos at
eities klausimas. Japonijos žy
giai Mandžurijoj yra imperia
listinio karo pradžia. Pasakos, j telyje susikurtų' tos organiza- 
kad jie ten tik tvarką palaiko į ei jos kuopos. Tų kuopų narys- 

’ te turėtų skaitytis ne desėt- 
kais, bet šimtais. Mūsų darbi
ninkų užduotis tą organiza
ciją padaryti milionine savo 
skaičiumi.

Ta organizacija, yra daug at
likus bėgyje kelių metų. Daug 
išgelbėjo darbininkų klasės ko
votojų. Tūkstančius išplėšė iš 
kapitalistinės reakcijos nasrų. 
T.D.A. deda visas pastangas, 
kad išgelbėti Mooney ir kitus 
politinius kalinius. Tai yra iš
traukimas iš gyvų kapų mūsų 
klasės darbuotojus.

Kalbama organizacija. , jau 
atliko neąpkainuojamųs darbus. 
Darbininkai negalėtų 'taip pa
sekmingai kovoti, jei neturėtų 
tos apsigynimo , organizacijos.

kus dienos klausimas. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas yra vienatinė organizacija, 
kuri rūpinasi kalinių reikalais. 
Reikia, kad kiekviename mies-

Arminas Automobilio 
Nelaimėje

Augščiausia Prieglauda Lietuv. Amerikoj

yra uždangalas, po kuriuo visi 
imperialistai slepiasi. Kuomet 
Japonija, prisidengus 
palaikymu, vis giliau 
Mandžuriją taikydama 
nuolių vamzdžius į Sovietų Ru
siją, tai iš vakarų Pilsudskis, 
Lenkijos ir Rumunijos armijų 
komandierius, tik laukia pro
gos pulti darbininkų šalį.

Amerikos imperialistai ruo
šia naują skerdynę. Jie gami
na amuniciją, stiprina Raudo
nąjį Kryaų ir kitus karui rei
kalingus pabūklus' daro. Die
na iš dienos rengiama ’ hauja 
skerdynė ant darbininkų gal
vų. Ne tik kad būtų kraujuo
se panardinti biednieji žmonės, 
bet reikėtų kentėti neapĮsakomą

i skurdą ir vargą darbininkams. Kilus karui jos rolė pasidarys 
Ir pamislyt baisu, kaip moti- dar didesnė ir 

' nos jaučiasi, kuomet jų sūnų stiprinti ir auginti ją 
I kūnai tampa suardyti į nesu- I stropiai.

tvarkos 
eina į 

ka-

niam pasauly siaučia di
džiausia bedarbė, tai Sovie
tų Sąjungoj darbai eina. 
Kuomet visose kapitalisti
nėse šalyse algos'nukapoja- 
mos, tai ten darbininkų al
gos pakeliamos.

Sovietų Sąjungoj darbia 
ninkai ir valstiečiai laisvi, 
pilni energijos, entuziazmo; 
visu smarkumu būdavo ja 
naują gyvenimą— socializ
mą, nepaisant, kad del to 
labai ant jų siunta visokie kūnai tampa suardyti Į nesu-1 stropiai, 
darbininkų priešai, prade- • renkamus kavalkėlius. Ir už! Kilus 
dant fašistais ir baigiant ką jie turi žūti? Ar kapitalis- 
socialfašistais. : tų klasės vaikai gimę kitaip,

I kad delei jų pelnų turi žūti dar
bininkai? Ateis diena, kada

I vargdieniai susipras. Ekonc-
I minės gyvenimo sąlygos išstums sime stiprios ir galingos orga- 
’ j kovą darbininkus. Vietoj žu- nizacijos.

užtai turime 
labai

Kilus karui klasių kova tri
gubai paaštrės. Tuomet reak
cija puls su visu pasiutimu; 
puls kalinti kovotojus už varg
dienių reikalus. Kas gins tuos 
įkalintus draugus, jei neturė-Fašistiniai Rinkimai

Lietuvoj
„ , .. v. . .. i dyti kitu šalių darbininkus, stos
Rusų baltagvai diecių laik-| į kova nrieš savo saliu išnau-

raščio “Segodnia” (Rygoj); dotojus.
korespondentas turėjo pa-1 Rengiantis ir einant į didės-į ganizacijos stiprinimo klausi-
sikalbėjimą su kruvinuoju , nes kovas vis daugiau darbiniu- Į mą. Reikia, kad visose kolo-
^metona Lietuvoj P^ų kapitalistai sugrūda į kalė- nijose susikurtų stiprios kuo-

Smetona jam ’ pareiškė. Į C-us'. Kova "ž. .Politinius
_ X ~ • -H i T - X P v. L _ Imtus ir jų gelbejimą yra rys- Naufjatuckietis.pilnai .patikės tai bjauriai1 kad Lietuvos fašistine vai-!___________________________ _'

melagystei. | džia jau rengiasi prie rin- j ———————
’ Atgi bereikia kvailesnio į k!mlb dveji rinkimai:

kacĮ pirma bus renkamas prezi
dentas, o paskui atstovai į 
fašistinį seimą.

Kad užtikrinti sau laimė
jimą rinkimuose, smetoni
niai fašistai^ kaip Smetona 
aiškino, suteiks teisę bal
suoti ir būti kandidatais

i Dar bininkų organizacijos, 
■ į kovą prieš savo šalių išnau-1 konferencijos ir kitokį sūsirin-

| kimai turi kelti šios T.D.A. or- 
; ganizacijos stiprinimo

dalykp, kaip sakyti, 
Vokjėtijos fašistų progra-: 
ma “gryna Rusijos bol- 
ševiziho kopija?”

Vokietijos fašistai, kaip 
iistai (taipgi ir social- 

ose kitose šąiy7 
* “ t, reakcioniški&ii-' 
valdančiosios klases 

kada jau val
dančiosios klasės viešpata
vimui’ gręsia didelis pavo
jus,. ?kada nei socialfašistų 
pagelba nieko nereiškia, 
tuomet buržuazija fašisti
nio teroro pagelba bando 
apginti smunkantį kapita
lizmą. Vokietijos fašistus 
remia stambieji kapitalistai 
ir dvarininkai. Brueningo 
pusiau fašistinė valdžia fa- 
ktinai remia hitlerininkus. 
Kiek laiko atgal Hitleris 
turėjo slaptą pasitarimą su 
prezidentu Hindenburgu ir 
kitais dabartinės valdžios 
šulais. Aišku, tarp hitleri
ninkų ir dabartinės pusiau 
fašistinės valdžios, kurią

Is“)’ iK—■ 
sutartis,- kad kuomet dabar-j 
tinę valdžia su savo dikta
tūra prilips liepto galą, tuo
met s|ęngsis perduoti val
džios' galią hitlerininkams

Vojqetijos 
partijoj 
akcine *pąrlĮt 
klesoL _ r7 .
kovojai ;lia^įtaijstii. inte- 

ų\resus.į ‘ -Jdš j progrhmė—ka- 
pitali^iĮ reikalų gynimo 
programą.

Šiandien tik didžiausias, 
begėdiškiausias niekšas gali 
pasakoti, būk Rusijos bol- 
ševiziho., programa esanti 
priešdarbininkiška.

Kad ir tamsiausias darbi
ninkas -šiandien gali aiškiai 
matyti,, jog Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partija yra 
darbininkų klesos partija, 
gina darbininkų klesos rei-' 
kalus, u

Tik ąuniekšėjęs Grigaitis

Bedarbiu Demonstracija Paradise Parke
ir fpS
fašistai) visose kitose šąly7 
sę, j# r a 
siasi f viN 
elementas;

hitlerininkų 
lįtalistjų . re- 
ddtbinink’ų 

Mtliiįs prfeŠąs. į Ji

jungoj. Kuomet kapitatisti-

NEW BRITAIN,. Gonn.^Ar- 
, tėjant žiemos šalčiams, pas dar- 

tiktai valdininkams ir neju- Ibininkus bedarbius atsiranda 
dinamo turto savininkams. I daug didesnis skurdas, nes mie- 
Darbininkai ir abslnai bied-' stb šelpimo komitetas neaprūpi- 

: na alkanus bedarbius maistu, 
j drapanom ir visais kitais reika
lingais gyvenimo daiktais.

Be to, štai kaip bedarbiam 
šiame mieste duodama per ko- 

I mitetus pašalpa. Bedarbis, tu- 
i rintis šeimyną, sakysim, iš ke- 
! lėto narių, tegauna padirbėti 
<miesto darbą tik dvi dienas į 

savaitę ir už tai gauna taip va
dinamą popiergalį 
su kuriuo bedarbis 
reikmenų tik tokioj 
rią jam nuskiria 
Tas popiergalis turi
20c. ir nori ar ne, iš tų keleto 
mizernų dolerių vertės turi, 
kad ir su didele šeimyna pra
gyventi, apsirėdyti ir skylėtą 
namelį apsišildyti. O jeigu, da- 
leiskim, bedarbis gauna kai kur 
pas turtingesnį padirbėt kokią 
dieną, tai sužinojęs šelpimo ko
mitetas tokiam bedarbiui pašal
pą tuojau sulaiko; arba jeigu 
nuėjęs 
menų ar darbo

nuomenč neturės teisės bal-! 
suoti.

Tai bus tikrai fašistiniai 
rinkimai.

Vokietijos Komunistų Spė
kos Smarkiai Auga

“Inprecorr” žinių agentū
ra Berlyne praneša, kad 
Vokietijos Komunistų Par
tijos spėkos smarkiai auga.

Nesenai Saksonijos dist- 
rikte gauta didelis skaičius 
narių į trumpą laiką. Šim
tai darbininkų, ilgus metus 
buvusių Socialdemokratų 
Partijoj, metė tą partiją, 
kaipo darbininkų priešų

Apskričių ir Kuopų Veikimas ;
;mas Sovietų Sąjungos gamybos 
kilimą, kaip daugely industri- 

Ijų dabar gamyba pralenkia 
learistinę Rusiją net po kelis 
kartus, tik dėlto, kad dabar 
patys darbininkai tvarko šalį ir 
stengiasi, gamina ne del pelno, 
:bet del sunaudojimo. Priminė 
i dabartinį Japonijos su Chini- 
ja karą, kur viso pasaulio im
perialistai stengiasi išprovo- 

jkuoti karą su Sovietų Sąjun- 
įga, ir sunaikinti darbininkų tė- 
įvynę. Ragino visus organizuo
tis ir organizuotai protestuoti 
prieš karą, dėtis prie Bedarbių 
Tarybų, stoti už gynimą atei
vių, ir šykiu dalyvauti visose 
darbininkų kovose prieš kapi- 

italizmą.
Pirma, negu prasidėjo dis

kusijos, Šiurmaitienė per tūlą 
mergaitę atsiuntė dietelį pundą 
lapelių—socialistų kandidatų 
surašą į S.L.A. Pild. Tarybą su 
F. J. Bagočiaus abrozu ant 
pirmo puslapio, iš kurių ir į 
man vienas lapelis į rankas 
spateko.

Tame lapelyj socialistai la
bai vanoja kailį tautininkams 
už išviliojimą iš visuomenės • 
apie dviejų milionų dolerių su 
visokiomis bendrovėmis. Bet 
socialistai ar geresni? Juk ir 
jie išvien su tautininkais dar
bavosi tose bendrovėse ir tų 
bendrovių šėrus pardavinėjo. 
Taipgi smerkia tautininkus, 
kad jie, būdami Pild. Taryboj, 
S.L.A. šėrus nupuldė, net ant 
.virš dviejų šimtų tūkstančių 

kp. auką $3.20 gynimui politi- dolerių. Bet socialistas ižd. 
nių kalinių.
Tarp. Darb. Apsigynimui. Ta- kodėl jis tų bonų neprižiūrė- 
čiaus d. Norkus nepraneša, kas j jo? Nors turėjo pilną progą ta 

’• Kuopelė ne- tai padaryt, bet jis to nepada- 
j . x* A —____ i______ _ _ ~ x - __ >

žemai nupulti. Well, kaip ten 
nebūtų, bet E. K. šiurmaitie- 
nei, turbūt, socialistai priža
dėjo užfundyti už reklamavi
mą socialistų kandidatų.

i Virbališkis.

Lapkričio 20 į 21 naktį, be
važiuojant į Nacionalės Mai
nierių Unijos Tarybos susirin
kimą Pittsburghe, buvo mė
ginta Bloomsburghe, Pa., iš
bandyt cementinio tilto sienos 
drūtumas. To pasekmėje Trep- 
kaus-Armino automobilis Nash 
sumuštas, o vežėjas ir pasažy- 
rius guli Bloomsburgho ligo
ninėj. Alex Sacco iš Wilkes 
Barre, Pa., per “wind shieldą” 
išlindo; Arminas bandė išlyst, 
bet kėravojamasai ratas kru
tinę atrėmė, o Arnold Nolitte 
iš Coaldale, Pa., užpakalinėje 
sėdynėj miegodamas atsimušė 
į priešakines sėdynes ir stai
ga pabudo nesužeistas. Sacco 
veidas susiūtas 15 diksnių, o 
Armino penkiais diksniais ,bet 
negali paeiti; o cementinė sie
na kaip stovėjo, taip sau svei
ka ir stovi.

Gaila, kad iš priežasties tos 
nelaimės negalima buvo daly- I 
vaut Kentucky 
Scrantono mainierių 
vadovaujamų spėkų rišime.

Minersvillės - Shenandoah 
apielinkėj alkanųjų maršavi- 
mas į Washingtoną nėra kam 
tvarkyti. Asmeniškai gi ligo
ninėje geriau, negu kasyklose, 
bent išsimiegot ir paskaityt už
tenkamai galima; iiors slaugės 
(norsės) tankiai su pilėmis ir 
stiklais trukdo, bet kadangi 
gražios ir mandagios, tai nega
lima ant jų už tai pykti.

Sekmadienį, lapkričio 22 d., 
atlankė mus Komunistų Parti
jos Trečio Distrikto organiza
torius, drg. Leo Platt, atva
žiuodamas apie 170 mylių iš 
Philadelphijos. Pasiteiravo ar įveikiama vajuj, 
maisto užtenkamai gauname; | didelė, o ten daug lietuvių gy-!rė ir leido tiems bonams taip

(Pabaiga)
57 kp. sekr. Norkus prisiuntė 

praneša, kad 31 kuopos na
riai prisidėjo prie 47-tos kuo- Į 
pos. Tokiu būdu 31-ma kuo
pa likviduojasi. Jinai gyvavo 
Hamtramcke. Visai mažytė. 
Tos kuopos nariai visai nesi
rūpino jos auginimu. Buvęs 
31 k p. sekretorius Zubrickas 
turėtų viską, kas priguli 31 
kp., perduoti 47 kuopai.

'Taipgi d, Alvinas praneša, 
kad ir 47 kuopoj nėra entu
ziazmo būdavot kuopą. Iki 
šiol per vajų negautą nei vie
no naujo nario. Tiesa, Detro
ite didelė bedarbė, tačiaus dir
bant vistiek galima gauti nau
jų narių, 
nariams 
dirba, tie

Reikia todėl visiems 
pasijudinti. Ęurie 
turi ir pasekmes.

51 kp.
—o— 

sekr. Maslaveskas
- Olyphant-! rašo, kad jis jau gavo 21 nau- 

streiko ją narį ir dar gaus daugiau.
Streikuojančių mainierių pa- 
gelbai surinko $31.25. Orga
nizuoja naują k p. Nanticoke, 
Pa. Atsikreipęs į vieną loka
linę draugiją ir toji norinti 
prisidėti prie A.P.L.A.

Tai geriausias pavyzdis, 
kaip reikia dirbti. Wilkes 
Barre kuopa, matote, visas ki
tas pralenkia. Sumuša į dul
kes ir didžiausią 2-rą kuopą.

—o—
57 kp. sekr. Norkus prisiuntė

Bet socialistas ižd 
Auka perduota K. Gugis, dar ir advokatas,

sunkus ■ likimas; ries einant per ‘ ja yra artimesnė už pnvatiš- 
' ' ’ ’ 1 ;kas šeimynas.

prižadėjo atsiųsti, eilę drabu-|Vena. Reikėtų pasidarbuoti 
žiu, nes drg. Sacco drapanos i gavimui nau jų narių. Visi sto- 
lab'ai krauju sutaškytos. Tin-'Rime didesniu darban.
karnos literatūros taipgi priža- j 
dėjo pristatyti. Už savaitės, 
laiko, kai susiuvimų diksnius j 
išims, tikimės namo grįžti. . . 
Revoliucinė Komunistų Parti-

—o—o
4 ir 24 kp. sekretoriai vėl 

kelia klausimą delei pataisy
mo konstitucijoj, kur nusako
ma, kad išėnius pašalpą už 300 
dienų, tada bus mokama tiktai’ 

, pusę pašelpos ir tik už 75 die- 
!nas į metus.- Jiems atrodo,! 
Ikad šis pataisymas pavaduoja į

Tik Trumpa Pastaba
bedarbių apgyventus namus 
surasta eilės i faktų, kaip yra 
sunku bedarbiui išsireikalaut iš 
miesto šelpimo komiteto pašal
pą ir kokiu būdu pašalpa tei
kiama. Kalbėtojui vos pradė
jus gerai kalbėti, tuoj keletas 
chuliganų-fašistų nepasėdėjo 
vietose, bet zujo po. svetainę iš
ardyti mitingą, bet iš karto tas 
jiems nepavyko. Kalbėtojas vėl 
tęsė savo prakalbą. Bet kaip 
tik pasakė kalbėtojas, kad mes 
norime laikyti bedarbių mitin
gą ir kurie yra bosų agentai, 
lai prasišalina, tuojau fašistai, 
kaip iš ugnies, puolė ant kal
bėtojo su niekinimais, piktžo
džiavimais ir bandymu kalbė
toją sumušti. Tik per susipra
tusius darbininkus ir darbinin
kes nesmagumas buvo praša
lintas. Ypatingai buvo įdomu 
žiūrėti į vieną nepažįstamą mo
terį, kuri neatsitraukė nuo kal
bėtojo tol, kol niekšai neprasi
šalino. Ji, gindama jį, sakė, 
jei muš kalbėtoją, tegul muša 
ir mane.

f bedarbis pasiimti/reik- Į \is ,tie\ b,uv0 .i.šard.ytas į’ 
ar darbo laike nebūna delegacija eiti j Wash-

- - - • j ingtoną tuo syk neisrinkta. Ta
čiaus ant greitųjų nusitarė be
darbiai tupjaų $ąuUti kitą mi
tingą, kuriame 'delegatai bus ‘~ 
rinkti1. H *

(“script”), 
gali gauti 
vietoj, ku- 
komitetas. 
vertes $7.-

Ligonis.

WILKES-BARRE, PA.
ir

Aido

Dabar jau atėjo laikas, 
kada galima ir sklokos va
dą L. Pruseiką užklausti: 
Na, tai kiek laiko reikėjo 
išgyventi Amerikoj, idant *- 
suniekšėti? Tai klausimas, 
kuris buvo statytas jo pa
ties kolegom ponams Gri
gaičiui, Michelsonui ir Ba
go čiui. Pastariems tada

Itą paragrafą, kuris nusako, 
j kiek ligonis gauna per metus.

Jau buvo kelis sykius rašy
ta ir dabar pakartoju, kad 
abu paragrafu galioj ir abu 
reikalingi. Vienas nusako, kiek 
ligonis gauna pašelpos bėgy 
vienų metų, o kitas nusako, 
kiek ligonis gauna pašelpos, 
jeigu jis sirgtų daug sykių per 
daugelį metų. Gerai paskai-

Aido Choro Nariams 
Simpatikams

Gruodžio 3 d. įvyks 
Choro metinis susirinkimas.
Bus rinkta nauja valdyba, bus 
aptarta viskas, kas svarbu pa
laikymui ' choro, nors mūsų 
choras auga nariais kiekvieną 
dieną. Tad visi choristai bū
tinai dalyvaukite ir atsiveskite 
naujų narių. Taipgi ir visi rė
mėjai, būkite.

Mūsų rėmėjų skyrius dar 
mažas. Mes galime sudaryti 
didelę grupę rėmėjų. Taigi, 
draugės ir draugai, kurie gali
te dainuoti, prisirašykite prie 
choro; o kurie jaučiatės, kad 
negalite dainuoti, prisidėkite 
prie rėmėjų skyriaus, nes ka
da choras turi parengimą bei 
lošimą, tada nereikia išimti iš 
dainininkų prie darbo. Turė
tume turėti užtektinai rėmėjų 
užimti darbo vietas.

Choras nepriklauso tik cho-

tykite abu paragrafu ir pama- Į ėmė nuo 10 iki 15 metų, O 
tysite, jogei jie abu reikalingi. 

—o---
Draugai, iš kuopų veikimo 

’ daugiau pranešdinėkite,' kad 
galėtume daugiau į Buletiną 
įdėti ir pasidalinti kuopų vei
kimu. Visiems labai svarbu 
girdėti apie kuopų ir pavie
nių draugų veikimą.

J. Gasiūnas, Centro Sekr.

' Pruseika tai dasikasė iki 20 
i metų. Mat, tas mokėjo dau
giau veidmainiauti.

Patarlė sako: Katė susi
pranta pieną paliejus. Taip 
ir dabar. 1929 m. Waterbu
ry per pikniką susirin
kus būreliui mūs draugų, 
vienas iš jų ir užklausia 
Pruseikos: “Na, tai kada 
gi jūs, drauge, važiuosite į 

; Sovietų Sąjungą?” “Aš ne
galiu ten važiuoti,” atsakė 
jis, “bijau Angariečio, nes 
jis mane dar į ‘džėlą’ paso- 
dytų.” Mes, girdėdami tą 
jo atsakymą, palaikėme už 
juoką, bet, mat, gudrus la
pė ir tada jau suprato, kad 
drg. Angarietis žino, ko
kiais kreivais keliais Pru
seika eina.

Iš A.P.L.A. (3-čios KUOPOS 
DISKUSIJŲ

CARNEGIE, Pa. — 18 d. 
lapkričio buvo diskusijos su-j 
rengtos A.P.L.A. 3 kp. Tema 

|buvo: Delko dabar yra bedar-

Bet masinis mitingas
Dabar pranešama, kad

Ruhr distrikte nuo 1 iki 16
i. lapkričio įstojo į Komu-j taip nuolankus, kaip nori pone- 
nistų Partiją 1,224 darbi- liai arba ponios, kurios 
ninkai. ' 'gįausiai šelpimo komitete

Ir įtaka darbininkų ma-Į^ -
3ėse, ir narių skaičįum Vo-j 
kieti jos Komunistų Partija 
auga. Valdančioji klasė de
da visas pastangas ją už
smaugti, x bet ji .nepajėgia.

, Šiuo tarpu : ne vien tik i 
Vokietijoj komunistinis ju
dėjimas plečiasi ir tvirtėja, 
bet taipgi ir kitose šalyse, zija su chuliganais-fašistais to-

Pastaruoju laiku ir Ame-| kius mitingus ardo, štai bedar- 
rikos Komunistų Partija i bjų kuopa sųrerigė masinį mi- 
gauna daug naujų nariu. I, tin?ą, lapkričio 27 d. išrinki- Amerlko, Komunisl, F„: [

tlJOS eiles pastai UOJU laiku | delegatais. I Ukrainą Svetainę 
ateina nemažai amerikonų i bedarbių ir dirbančių darbinin- 
darbininkų ; * ateina ir kitų kų prisirinko apie du šimtai, 
tąutų darbininkų. Dabar, W A-_ Tomkin kalbėjo su nu- 
kaip pasirodo, tik lietuviai rocJymais» kaip bedarbiam yrą 
darbininkai yra nerangiau
si: jų pastaruoju laikų mia-

astąngas ją už-

dau- 
, • tai 

^tokis irgi turi • ganėtinai paba
dauti, nes baudžia nedaviau 
reikmenų pragyyeąįmui. Tai 
taip prisieina bedarbiui šiame 
mieste gyventi, tai tokia šalis, 
kuri vadinama pieno, medaus ir 
aukso .šalim.

Kada ' darbininkai pradeda 
: labiau organizuotis kovai prieš 
I tokią tvarką, kada šaukiama 

’ I masiniai mitingai, tai buržua-

i y
is ristais, bet darbininkiškai vi- bg ir kaip tą bedarbę prašalin-

suomenei. < . Tad visi turėtų 
juomį rūpintis, kad jis būtų

gali taukšti apie “vaistyki- žai įstoja į Komunistų Par- 
F't baudžiavą” Sovietų Są- tij<į. Kiekvieno sąmoningo

darbininkb užduotis būti

Komunistų Partijos nariu. 
Klasiniai .sąmoningi lietu
viai darbininkai privalo sto
ti j Komunistų ■ Partiją.

| T i* 0—--0—-j-O
NEW BRITAIN, Conn. — 

Gruodžio 2 d. 2 vai., po pietų 
bus įžymi darbihįnkų demon
stracija atvirau) ore Paradise 
Parke, prie Elm ir Šmalley 
gatvių. Tuomi New Britaino 
darbininkai pasitiks , bedarbius 
delegatu^,, keliaujančius iš Bos
tono ir apielinkės į Washingto- 
ną, kad gruodžio 7 d. ten per
duot kongresui reikalavimus 
nuo 12,000,000’ bedarbių, kad 
būtų mokama visiem bedar
biam socialės apdraudos pensi
jos.

Lietuviai, garsinkite tą dele
gatų pasitikimo demonstraciją 
ir patys dalyvaukite joje.

Komitetas.
0—0—0 >

Mūsų mieste tveriasi darbi
ninkiška orkestrą. Jau laikė ke
letą praktikų 1 ir iš to matos, 
kad ji gyvuos,, šiai orkestrai 

i A ‘ ’ '• ( V ,

,—...........j ------------------------------------c

I pastatytas ant gerų pamatų, 
čia yra visų draugų reikalas.

Taigi kvieč^i visus paaukoti 
vieną vakarą į savaitę ir ateiti 
prisidėti prie to svarbaus dar
bo, nes ant pavasario reiks 
rengtis prie kokio lošimo ir 
reiks išanksto gerai prisireng
ti.

Pamokos laikomos kiekvie
no ketvirtadienio vakarą, 7:30 
vai., 139 So. Main St., virš 
Orpheumo teatro.

D. Zdaniūtė.

i vadovauja V. Visockis. Kad ją 
palaikius, tai Laisvės hartfor- 
diečių ir Vilijos newbritainie- 
čių chorai nutarė rengti ant 
greitųjų kokį parengimą jos 
paramai. Kaip tik bus žinoma, 
kada tasai parengimas įvyks, 
bus pranešta per spaudą apie 
tai. I

, . . . , Vikutis.

ti, ir kas ją prašalins? Įžangi4 
nę prakalbėlę pasakė d. J. Ga-» 
siūnas, paaiškindamas plačiai, 
kaip bedarbės atsiranda ir 
kaip jas reikia prašalinti. Nu
rodė, kad tik prię Sovietų 
tvarkos bedarbes , galima pra
šalinti, o kitaip jų*nebų.$ gali
ma prašalinti. Nes kapitalis
tinėj tvarkoj viskas yra daro- į 
ma del pelno, ir šLpelno siste- j 
|ma kaip tik 'bedarbes vis didi-1 
na, o nemažina. ( Kuomet dar- 
bininkai įsisteigs Sovietų tvar- paicdoma, kaip jis mokėjo 
ką, tai bedarbes, ir čia praša- savo laiku prie darbininkų 
lins, kaip dabar Sovietų Sąjun
goj darbininkai neturi bedar
bės, ir dar trūksta kelių milio- 
nų darbininkų. Nors publikos i 
buvo nemažai, bet diskusantų 
neatsirado. Mat, visi sutiko su i 
d. J. Gasiūno išreikštomis min
timis. Tiesa, vienas “diskusan- 
tas” pakilo, bet jis kalbėjo ne 
į temą. Kalbėjo nei šį, nei 
tą.

Dar d. Gasiunas kalbėjb 
antru sykiu, plačiai išaiškinda-

Renegatas Pruseika duo- 
j-da mums lekciją, kurioje

Ji

prisilaižyti, nors ir nebūda- J 
mas jų nei idėjiniu draugu, 
neigi ideologiniu jų vadų.

■ Jam niekados neužtekdavo .
| atvažiuoti kur į koloniją ir •>- 
pasakyti prakalba, bet visa-C 
dos mūsų draugai turėda- 
vom jį išvedžioti ir supa
žindinti su, anot jo, “gerais ,, 
žmonėmis?’



NEW MASSES 
63 W. 15th Street 

Hew York City

38-40 STAGG STREET, 
A. M. Balchunas, Savininkas

Nors drg. 
Frankfor- 
buvo pri- 
kad nėra

administratoriaus, | tokiuos pat badaujančius dar
bininkus, kaip ir jie patys. 

Drg. Skirtumas tik tame, kad jie

(l ( r b inhikų-kių 
masinės konfet i > 
sibuvo lapkričio 
Dudley Opera Hou 

Mass.

Lietuvių kal- 
Susirin- 

atvykę keletas po- ! 
jie neturėjo ko .

Drg. Mileris turėjo vienas 
j prakalbas pasakyti W. Frank- 
I fort, lapkričio 21 d., ir daly
vauti konferencijoj.

Lapkričio 21 d., 6 vai. vaka-

MENININKŲ ŽURNALAS
Lapkričio Laidos

NEW MASSES Jau Gatavas

Tai specialis leidinys apie 
Sovietų Sąjungą 

^tiaipsnių yra žymių 
tšytojų, kaip tai:

Joshua Kunitz, Louis Lozow- 
ick, Leon Donnen, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Gropper,
Bard ir kitų x ’

Lietuviai darbininkai, užsi
sakykite platinimui ir skaity
mui tą svarbų žurnalą

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metams $1.

Trečiadienis, Gruod. 2, 1931

PROTOKOLAS

BIKG1M1T0N, N. V

M. Tillinghast, U

dartelegramas iš surinktų

pasinaudojus

veną

nuo

uo-

Sietyno Shoras iš Newark, N. J. Vadovaujamas B. šaknaites

M M M:

WATERBURY, CONN.

gio
Ari

darbininkai, 
apgauti, ne 
Gegužį nei

Nužudė 11 Darbininkų

su Bagočiaus paveikslu; 
man vieną lapelį su to 

snukiu suteikė.

William I 
, D. C. i 
t i (pa-;

ateivių
Taipgi nų-

naikinti) deportavimą

prieš
Rezoliucija šaukia lietu-!vyrio 

darbininkus į kalsiu kovą lyj nupiešta Gegužio visi grie 
adovyste J. V. Komunistų 

Komin temo. Po

apii'linkės lietu v i u 
oi (janizaeijit 
iost kini at- 

, 1931., 
Host o n,

S.L.A. 11-tos Kuopos Susirin
kimas Gruodžio 3 d.; Balsuo
kite už Darbininką Kandida-

Tamas Matas—Bagočiaus 
Klapčiukas

Visi
bet gyvai ir į

WEST FRANKFORT, ILL.
Sėkminga Konferencija; Fašis 

tai Suardė Drg. Millcrio
Prakalbas

ti iš organizacijų atstovų ko- ti priešfašistinius kom 
mitėtus, kurie veiktų 
gynimo reikale.
tarta raginti visas lietuvių or
ganizacijas dėtis

kaipo L.A. narius ir dalina lapelius tų leidimo naujam Susivieniji-1 
fašis- 

darbininkų judėji-

“LAISVES” KONCERTAS

Puslapis Trečias

1. Konferenciją atidarė drau- 
-gė M. K. Sukackienė Komunis
tų Partijos Pirmo Distrikto 
Lietuvių Frakcijos Biuro var
de*, paaiškindama konferencijos 
tikslą ir kad ši konferencija 
buvo šaukta iniciatyva mū
sų nacionalių organizacijų cen
tro komitetų ir su pritarimu 
mūsų apskričių komitetų. Kon
ferencija prasidėjo 11:30 v. 
ryte.

z. Paskirta mandatų sutvar
kymo komisija iš šių draugų: 
J. K. Šalaviejus, J. Katilius ir 
P. Malinauskas.

baike mandatų pertvarkymo 
iššaukta šie draugai pakalbėti: 
J. Geldauskas, J. M. Karsonas, 
atstovas nuo Naujosios Angli
jos Ateivių Gynimo Tarybos ir 
d. Kraucevičius, kaipo dalyvis 
Lawrence audėjų streike, 
nors trumpai,
dienos klausimus kalbėjo.

Mandatų komisijos narys ša
laviejus iššaukia organizacijas 
ir delegatų vardus. Iš manda
tų paaiški, kad konferencijoj 
yra iš 11 miestų nuo 36 orga
nizacijų 99 delegatai. Nepri
buvo 5, tuo būdu konferencijoj 
dalyvauja 94 delegatai.

3. Išrinktas konferencijai 
prezidiumas: pirm., Sukackie
ne; pagelbininku J. Šimaitis; 
sekr., J. Grybas. Rezoliucijų 
komisija iš penkių: Galgaus- 
kas, T. Bartkus, P. Kubiliūnas, 
J. M. Karsonas ir D. Lukienė.

4. Pirmininkė perstato drg. 
Reed, atstovą nuo Komunis-
Partijos Pirmo Distrikto,

s. 
tų 
kuris varde Komunistų Parti
jos pasveikino konferenciją ir 

^trumpai pakalbėjo apie svar
biausius darbininkų dienos 
klausimus ir kvietė delegatus 
tais klausimais susiinteresuo- 

,-tf. Jis kvietė po konferenci
jai vieningai su Komunistų
Partija vykinti gyvenimai! sa
vo tarimus. Prisiminė ir apie 
lietuvių darbininkų judėjime 
dsančią prieškomunistinę opo
ziciją su Prūseika priešakyje. 
Baigdamas kvietė lietuvius 
darbininkus ir darbininkes en
ergingai įsitraukti į aštrėjan
čias klasių kovas už bedar
bių organizavimą, ateivių gy.- 

♦ nimą, prieš imperialistinio ka
ro pavojų, už gynimą Sovietu 
Sąjungos. Draugo Reedo kal
ba buvo palydėta gausiais ap
lodismentais.

Nusitarta turėti pertrauką 
pietums ant pusės valandos. 
Pirma sesija užsidarė 1 :35 vai.

prie Tarp
tautinės Ateivių Gynimo Tary
bos, kurios antrašas yra 113 
Dudley St., Boston, Mass 
kiekviena organizacija turi pri 
sidėti mokant $1 į mėnesį At
eivių Gynimo reikalų vediniui. 
Ateivių gynimo klausimu pri
imta rezoliucija.

4. Karo klausime vienbal
siai nutarta visais galimais 
būdais kovoti prieš imperialis
tinį karą, už Sovietų Sąjungos 
apgynimą, nes Sovietų Sąjun
gos apgynimas, ši konferenci
ja pripažįsta, kad yra visos 
darbininku • klasės reikalas. 
Todėl ši masinė lietuvių darbi
ninkų konferencija šaukia į 
visus lietuvius darbininkus-kes 
organizuotis į galingą spėką; 
dalyvauti rengiamose prieška
rinėse demonstracijose, ku
rioms -vadovauja Komunistų 
Partija. Karo klausime priim-

ir pasiųsta kongresui į Wash- 
ingtoną, D. C.

Delegatas d. S. Yeskevich 
iš Maynard, Mass, atsiprašė iš 
konferencijos, nes jis turįs da
lyvauti kitam susirinkime. Kon 
ferenciia sutiko d. S. Yeske-

itetus ir I 
darbuotis Lietuvos darbininkų 
judėjimo paramai prieš Lietu
vos fašistinę valdžią, taip pati 
ir čia ant vietos atgaivinti ener ► 
gingą kovą prieš fašizmą.

8. Rezoliucija lietuvių darbi- į ’ 
ii’ ninku vienybės klausime, prieš 

oportunizmą (s k 1 o k i z m ą), k u r į 
smerkia k o n f e r e n c i j a,» 
susidėjusį su atvirais 

, tais 
m a 
vius 
po v 
Partijos ir 
ilgam išdiskusavimui, už rezo
liuciją balsavo veik visi; prieš 
balsavo tik du—J. K. šalavė- 

ijus, worcesterietis, ir J. Šim- 
Ikonis iš I.awrence, Mass.

Priimtos protesto telegra
mos; kurios tuojaus buvo pa
siųstos šioms valdžios įstai
goms: gubernatoriui B. M.. 
Miller, į Montgomery,, Alaba
ma, reikalaujant paliuosuoti 
9 negrus jaunuolius.

Gubernatoriui Flern D. Samp 
son, Frankfort, Kentucky, rei
kalaujant paliuosuoti nekaltus 
muinierius.

Darbo sekretoriui 
N. Doak, Washington

man,Danegian ir Murdock, ku
rie dabar randasi del deporta
cijos, East Bostone.

Gubernatoriui James Rolph, 
Sacramento, California, reika
laujant paliuosuoti Tom Moo
ney ir kitus politinius kali- 
linius.

vich paliuosuoti.
5. Jaunimo klausime; ši 

konferencija pripažįsta Jau
nuosius Pionierius ir Jaunųjų 
Komunistų Lygą, kaipo vie
ninteles darbininkų organiza
cijas, tinkamas ir lietuvių dar
bininkiškam jaunimui. Visur 
ir visados reikia varyti agita- :
ciją už tas jaunimo organiza- ’migracijos 
cijas ir būtinas reikalas ener- ton. Mass., 
gingai platinti tarpe lietuvių 
jaunimo tų organizacijų orga
nus — “Pioneer” ir “Young 
Worker”.

6. Drg. II. Canter, T.D.A. 
atstovas, kalbėjo politinių kali
nių ir streikierių abelnai rėmi
mo (gynimo) klausime. Kon
ferencijos delegatai pilnai su
tiko su d. Canter kalbos iš
vedimais ii* nutarė visais gali
mais būdais remti T.D.A., kai
po tinkamiausią organizaciją 
darbininkų klasės kovotoju gi
nėją. Kur nesiranda T.D.A. 
kuopų, tai reikia tuojaus or
ganizuoti. O jei nėra galimy
bės suorganizuoti T.D.A. kp., 
tai per kitas organizacijas rei
kalinga remti finansiniai T.D. 
A. Nutarta ant vietos kon
ferencijoj parinkti auka T.D. 
A. reikalams. Surinkta $11.20. 
Drg. Vinskevičius iš Cambrid
ge aukavo $1, kitos sulinktos 
smulkiais.

7. Lietuvos darbininkų ju
dėjimo klausime priimta rezo
liucija, kurioj kviečia atgaivin-

reikalaujant tuo
jaus paliuosuoti Lawrence 
streiko vadus; — Berkman, 
Danegian ir Murdock.

Pasveikinimo telegramos pa 
siųstos: Tom Mooney ii' Law
rence streiko vadams — Berlt- 
man, Danegian ir Murdock.

Už
aukų pamokėta $4.92, o $6.28 
priduota T.D.A. Pirmam Dis- 
triktui.

Konferencija uždaryta vi
siems delegatams dainuojant 
“Internacionalą,” kaip 7:30 
vai. vakare.

Pirm. M. K. Sukackas 
Sekr. J. Grybas.

BERLYN.— Per 
mėnesį tarp spali u 18 ir lap
kričio 18 Vokietijos fašistai 
įvairiuose šalies kampuose 
nužudė vienuolika darbinin
kų. Didžiuma žuvusiu buvo 
komunistai.

įkė policiją ir didžiumą lega- 
"" liai išrinktų seimo delegatų iš

metė iš seimo Chicagoje. Pa
žangieji darbininkai tad susi
tvėrė Lietuvių Darbininkų Su- 
.sivienijimą ir sau gyvena be 
ponų. Nors mūsų S.L.A. ponai ( x

l Gegužiai, Bagočiai dėjo visas j apielinkėj daugiau 
Tarnas Matas laksto po S. pastangas, kad valdžia neduo-j prakalbų.

i suardė prakalbas drg. Milerio, > deda valdančiajai klasei pulti 
“Vilnies

[kuris lankėsi su prakalbų mai
|šrutu pietiniam Illinois.
Mileris buvo suareštuotas, bet prigėrę fašistinio raugo ir at- 
vėliaus likosi paliuosuotas. j lieka judošiaus rolę, įskųsda- 

j Policija įsakė, kad jis šioj 
i nesakytų

irimui, nurodydami, kad tai esą 
did-I mužikai, nemokyti, negalėsią 

Tapė- i valdytis, bet tos Gegužių—Ba- 
‘ gočių storonės nuėjo vėjais.

•* sykiu visų tautininkų; i O paskui pradėjo peštis už i ,
kuri vietas tarp savęs pirmiausia re, pribuvo policija prie svetai-

I gerkles išdraskė Vitaitienė su į nes. Paaiškinus, kad kalbėto- 
iįurgeliūte, o dabar jau sočia-[jo nėra, policija pareiškė, kadį 
įlįstais nori užimti tą milionąjji neleis kalbėti, jeigu ir atva- 
dolerių S.L.A. narių sudėtą, ir 
naudotis prieš lietuvius darbi
ninkus.

d Draugai, nesiduokime po
nams už nosies vedžiotis. Bal-, Praslinkus keliolikai 

i suokime už visą darbininkų [ir vėl pribuvo policija. 
! kandidatų surašą, kuris “Lais 

'l'Vėj” teljja.
S.L.A. 11-tos kp. Narys.

kai ii 
sudėta visos bendrovės, 
kiek yra nunešus pinigų nuo 
lietuvių darbininkų ; ir iškelia
mas Bagočius į padanges, kiek 
jisai padaręs lietuviams gero, 
kiek pasakęs prakalbų ir t.t. 
tikrai užsipelnęs S.L.A. prezi
dentu būti. Ir liepia visiems 
balsuoti už Bagpčių.

Man nenuostabu, kad Bago- Į 
, čius kandidatuoja į tą urėdą ir 
kad jo sėbras Tariias Matas už j 
jį agituoja. Bet man nuosta- ' 
bu, kad 2 metai atgal, kadai 
bolševikai nurodė tautininkų 
blogumus ir ragino balsuoti už 

} progresyvius kandidatus, tai 
■ T. Matas sakė, kad bolševikai 
meluoja, kad senoji valdyba 

i gera ir kad balsuokite už ją. 
i 2 metai atgal senoji Gegužio 
I ądministracija jam buvo gera, 

o dabar niekai.
S.L.A. nariai 

nesiduokite save 
balsuokite nei už 
už Gagočių, nes jiedu nei vie- 

; nas nėra tinkamas būti S.L.A. 
. viršininku.

S.L.A. 11-tos kuopos susirin
kimas įvyks 3 dieną Decembe- 

. rio (gruodžio), 103 Green St. 
Visi būkite ir balsokite už 
šiuos kandidatus: į prez. J. 
Gataveckas, vice-prez. M. Moc 
kevičius, sekr. J. Miliauskas, 
iždin. P. Mažeika, į iždo 

1 bėjus J. Bacvinka ir K. 
i sonas.

šitbie draugai yra seni 
bininkiški S.L.A. veikėjai, ku- 

i rierns rūpi S.L.A. narių gero
vė, o Bagočiams—Gegužiams 
rūpi savi privatiški 'reikalai, 

; kad gavus vietą ir dar dau- 
įgiau piniginiai
Tai jų idėja, 

i -• Kada daug 
S.L.A. nariais, 
tautininkai su

bolševikų buvo 
ir pirma negu 
socialistais su- 

o daugelis S.L.
A. narių bolševikams simpati
zavo, tai tautininkai su socia
listais vieni kitus gyrė ir vare 
agitaciją už-savo senąją S.L.A.

, valdybą ir mėtė desėtkus tūks
tančių dolerių pinigų, kad tik
tai būtų galima sunaikinti bol- 

iševikų spėką ir pasilaikyti prie 
i tos pieningos karvutės S.L.A. 
Centro. Galų gale, priėjo prie 
tokios niekšystės, kad pasišau-

L.D.S. 6 Kp. Nariams

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
inijimo 6-tos kuopos susirinki
mas įvyks ateinantį pirmadie
nį, 7 d. gruodžio, Lietuvių sve
tainėje, 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai-narės, pasistengkite 

i dalyvauti, nes bus rinkimas 
! kuopos komiteto ateinantiems 
metams. Taipgi kiekvienas 
narys-narė esate prašomas pil
nai užsimokėti savo duokles už 
šiuos metus, nes baigiant se

ilius metus, reikalinga suvesti 
sąskaitos, užbaigti knygų tvar- 

I kymą. O pilnos sąskaitos, 
i kaip kuopoje, taip ir centre, 
i gali būti padarytos tik tuo bū- 
įdu, jei visi nariai-narės bus už- 
Įsimokėję savo duokles.

“Laisves” Vajus ir Koncertas

“Laisvės” vajuje mūsų mie- 
Įstas stovi ne žemoj vietoj. 
Nuoširdžiai darbuojasi J. Ga- 

ibužis, o kiti jam prigelbsti. 
Jei wiilkesbarrietis Glaubičius 
'vajaus užbaigoj nepašoks žy
mų šuolį, tai mūsų Gabužis ga
li likti pirmuoju vajininku mū
sų apskrity.

Binghamtoniečiai, dalyvavę 
vasarą “Laisvės” piknike, bu
vo pradėję tartis ir apie daly
vavimą “Laisvės” koncerte, 13 
d. gruodžio. Bet, rodosi, bu- 
so nepapildys. Keliaus kai 

i kas tik savais automobiliais. 
Į E. Vitartienė pardavinėja “L.” 
j koncerto tikietus.

Numirė Lukšienė

Tarp išt’sos c?.!ės žymių kavalkų, bus oysrctiškas aktas su raudonosioms šo 
kilmėms, kurį išpilei ys Sietyno Choras

mi darbininkų susirinkimus. 
Judesius pardavė pasakišką 
Kristų, gaudamas už tai 30 si
dabrinių, o jūs veltui parduo
date darbo žmones valdančios 
klasės šunyčiams.

Reporteris

Ižiuos. O jeigu mėginsite lai- 
jkyti prakalbas, tai atminkite, 
įkas buvo 1929 'metais, sakė po
licija. Po to apleido svetainę.] 

minučių Daug
Dabai- . ‘ 

[jau pareikalavo uždaryti sve
tainę ir pranešti publikai, kad 
išsiskirstytų. Tokiuo būdu ir

■ neįvyko prakalbos. 
‘Mileris radosi W. 
te, bet pasikalbėjus 
eita prie išvados, 
galimybės parakalbas laikyti, 
kuomet policija taip siunta.

Tie iš darbininkų susidarę 
fašistiniai elementai, kurie pa- 

įsidarbavo suardyti prakalbas, 1 
lyra tos pačios valdančiosios 
klasės slegiami, išnaudojami, 
bet per savo apjakimą tarnau
ja kapitalistų klasei. Jie pa-

28 d. lapkričio Glenwood į 
kapinyne be bažnytinių apei
gų tapo palaidota Marė Luk
šienė. Ji buvo jau pagyvenusi ; 
moteris. Šioj šaly išgyveno 
daugiau 20-ties metų. Šiame 
mieste paliko vyrą Joną ir du 
sūnų, ir, rodos, 3 seseris.

Masinis Bedarbiu Mitingas 
Neįvyko

22 d. lapkričio lietuvių sve
tainėje buvo šauktas masims 
mitingas reikale nacionalio 
bedarbių maršavimo Washing- 
tonan, bet, delei mažo skait- 
liaus dalyvių, neįvyko, nors 
šaukimo lapelių buvo paskleis
ta gana daug.
ba skelbimų nebuvo.

' kiman buvo 
Ii cistų, bet 
veikti .

“Religijos

■
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DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ
S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika

lus. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų 
pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijos 
Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus iš
tikimus ir kovingus S.L.A. narius Į Pildomąją

Prezidentas—J. GATAVECKAS,
S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie,

Vice-prez.—M. MOCKEVIČIUS,
S.L. A. 116 k p. narys, Swayersville,

Sekretorius—J.' MILIAUSKAS; - .
S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks,

Iždininkas—P. MAŽEIKA,
S.L.A. 35 k p. narys, Wilkes-Barre,

Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,

S.L.A. 164 kp. narys, Frackville,

K. ARISONAS,
S.L.A. 33 kp. narys, Plains,

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O. Box 144. McKees Rocks, Pa.

Antra sesija atidaryta 2:15 
vai. po pietų, visiems delega
tams dalyvaujant.

1. Skaitytas laiškas 
<f(omunistų Partiios Lietuvių
Centro Biuro. Laiške nurodo
ma musu judėjimo uždaviniai 
ir trūkumai. Laiškas priimtas 
vienbalsiai.

2. Paimta bedarbių organi
zavimo klausimas. Po pla
taus apkalbėjimo nutarta 
jaus imtis už praktiško
bo. organizavimo bedarbiu t.°- 
ry^u kš lietuviu bedarbių ir 
jungti jas su kitų tautu be
darbių tarybomis kovoje už 
bendrus visu reikalus, reika
laujant iš valdžios bedarbiams 
Užlaikymo, (a) Nutarta rem
ti finansiniai bedarbių marša- 
yiwą i Washingtona gruodžio 
7 d. (b) Trys delegatai bedar
biai apsiėmė prisidėti prie 
maršuotoių į Washinvtona: 
dd. Jurgis Petrauskas iš Brid- I 
ge water, Mass.; K. Beniulis iš 
Montello. Mass.; ir P Sadaus
kas iš Worcester Mass, (c) 
nutarta sudaryti šio distrikto i 
bedarbiams teikti nurodymų 
komitetas. Tokį komitetą tu
rės sudaryti šių organizacijų 
apskričiai po vieną nuo: A.L. 
D.L.D. 7-to Apskričio, L.D.S. 
A. 2-ro Rajono, Meno Sąjun
gos II Apskr. ir Komunistų 
Frakcijos, o vienas nuo šios 
konferencijos išrinktas d . J. 
Grybas iš Norwood, Mass.

3. Ateivių gynimo klausime 
po išdiskusavimo, nutarta, kad 
visoco kolonijose suorganizuo-

13 d. Gruodžio Visi Būkite Brooklyn Labor Lyceum Svetainėje
Prašome iš anksto įsigyti bilietus, nes sėdynės bus numeruotos.

ĮŽANGA 75c., $1 IR $1.50. VIEN TIK ANT ŠOKIŲ ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Role Proletariato 
Pavergime”

Tokia tema buvo skaityta 
paskaita 29 d. lapkr., A. L.

I P. Kliube. Paskaita parašyta 
j D.M. šolomsko. Susirinkimą 
sušaukė A.L.D.L.D. 20-ta kuo- 

' pa. Dalyvavo gražus būrys 
1 žmonių.

Lapkričio 22 d. įvyko šios 
įapielinkės darbininkiškų orga- 
jnizacjų ir kuopų konferenci
ja. Delegatų dalyvavo suvirs 
penkiasdešimts; atstovavo 675 
narius. Konferencijoj priimta 
penkios rezoliucijos svarbiais 
klausimais; trumpoj ateityj jos 
bus paskelbtos spaudoje sykiu 
su konferencijos tarimais.

Fašistai su policijos pagelba

, •;

• •'< - > i

ModerniskiaUBi įtaisymai
BROOKLYN, N

Tel., Stagg 2-5938
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Puslapis Ketvirtas Gruod. 2,

HARTFORD, CONN

PIRMOSIOS DIENOS LENINGRADE
R. MIZARA

(Pabaiga)
’ Užėjome. Ten jis mus nuvedė į apstų 
kambarį, kur stovi praustuvės. Lietaus ir 
lovių pirtys.

—Matote šitas! Ča kiekvieną rytą ir va
karą, kiekvienas čia dirbąs darbininkas 
turi visas nusiprausti. Ateina jis į darbą 
—prausiasi; eina namon—taip jau prau
siasi. Tai verstinas reikalavimas. Dra
bužius prie darbo nepatyrę darbininkai 
greit sutepa. Todėl išrodo stoka švaros.

Toliau mums nurodinėjo, kad didžiausia 
nelaimė su stoka pralavintų darbininkų. 
Mažai kukorių, mažai kitokių prie maisto 
virimo ir gaminimo prityrusių specialis
tų. Didžiuma dirbančiųjų yra “žali,” iš i 
kaimų atvykę valstiečiai ir valstietės. Jie

miršę, apie “ūkininkus.” Jų galvose pasi
liks tik kolektyvai. O tai reiškia nepa
prastą žingsnį pirmyn.

Yra speciališkas kambarys, kur dėstoma 
anatomija. Visi įrankiai tam darbui; ke
letas žmonių kaukolių ir griaučių. Sienos 
nukabintos piešiniais ir braižiniais, rodan
čiais žmogaus kūno sudėtį.

Pačiam žemutiniam mokyklos skyriuj— 
gimnastikinė, kur vaikai lavinasi mankš
tos. Randasi puiki svetainė. Čia dažnai 
rodoma judžiai vaikučiams. Jie čia įvai
rius spektaklius turi.

Pačiam viršuj įtaisyta (dar ne visai už
baigta) observatorija, iš. kur šitie jauni 
Sovietų Sąjungos piliečiai gali dangiškas 
sferas pamatyti ir su jom susipažinti. Žo-mažai tenusimano apie visokius kompli- ,dži išėjęs gali
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turėti pilną supratimą apie viską. Paskui 
i jis eina, jei trokšta, tolyn ir tolyn. Prie 
i to yra ir bus akstinamas.

Bet mūsų mokyklos direktorius neišlei
džia mūs iš observatorijos eiti žemyn.

—Lipkim dar biskelį aukštėliau.
Na, ir kas gi? Esame ant paties stogo. 

Iš ten matosi visa apielinkė. Priėjęs prie 
krašto, direktorius rodo ranka ir kalba:

—Matote, kas ten?
Pažvelgiame. Matome puikius namus.
—Gražūs namai,—kažin kas atsako iš 

mūs tarpo.
—Ar matote, kas čia?—biskelį į kairę 

Valgis puikus. Duodama ten valgyti, pasuka ranką.
kiekvienam, kad tik užeina. Pietūs lė- Taip, matome ir ten. Ten sukritę, apleis- 
šuoja apie 50—60 kapeikų. Tai labai pigu, 
palyginamai. Reikia atsiminti, kad šiuo .. v -
tarpu Sovietų Sąjungos fabrikų darbiniu- burghą ir kitur mamų srityj.
kų vidutinė alga 150-175 rubliai mėnesiui. Tuomet jis aiškina. Tosios naujos stu- 

—Kiek tokių valgyklų Leningrade ran- bos-namai, tai mūs, socialistinės kūrybos 
darbai. O senosios—caristinės liekanos. 
Palyginkit, kokiose darbininkai turėjo gy
venti, ir kur dabar gyvena.

Tų naujų, moderniškų, puikių namų ma- 
i tosi šmtai. Jie labai tinkami darbinin- 
! kams gyventi. Aplinkui medelių prisodin- 
, ta. Visur smagu ir gražu. Na, o caristi- 
niu liekanų likimėlis—šiurkštus. Sukniu- 

; bę, sustatytos jos betvarkėj. Akį gadina, 
į pažvelgus į jas.

Mokykloje yra valgykla. Visi vaikučiai

kuotesnius darbus. Dar mažiau apie mai
sto pagaminimą. . I

—Bet,—sako jis,—nemanykite, kad iš to 
nebus išeities. Štai va kambarys—apstus 
kambarys, kuriame kas vakaras, po darbo 
valandų šitie darbininkai yra mokinami. 
Jiems duodamos lekcijos apie darbą ir, taip 
toliau. Štai anam kambaryj—raudonasis 
kampelis, kuris randasi prie kiekvieno fab
riko. Čia bendrų žinių suteikiama kiek-, 
vienam darbininkui.

Randasi gydytojo raštinė. Jei kuris dar- • 
bininkas susirgo, tuojaus pas gydytoją ve-i 
damas arba gydytojas jam šaukiamas.

Išviso čia dirba apie 800 darbininkų.

Taip, matome ir ten. Ten sukritę, apleis
ti medinukai nameliai — lūšnos, kokias 
Amerikoje galima pamatyti aplink Pitts-

Iš Laisvės Choro Veikimo
Hartforde daugelis nusi

skundžia, kad permažai darbi
ninkiško meno parengimų, 
kaip tai koncertų, teatrų, ope
rečių ir kitų darbininkiškų 
dailės parengimų. Tas tiesa, 
draugai.

Laisvės Choras dabartiniu 
laiku deda didžiausias pastan
gas, kad užpildyti tą didelę 
spragą—rengiasi persta tyti 
operetę “Nebaigta Kova.” 
Operetė perstato Lietuvos kai
miečių tamsumą ir kylantį jau
nimą iš to tamsaus senovinio 
miego. Pas juos kyla revoliu
cijos dvasia ir noras trenkti 
parazitus nuo sprando.

Operetėj yra daug liaudies 
ir revoliucinių dainų, kas vei
kalą padaro gyvu, patraukian
čiu.

Operetė “Nebaigta Kova” 
bus sulošta gruodžio 20 d. 
Choro gabiausi artistai jau ge
rai lošia. J. Plikūnas, choro 
mokytojas, deda visas pastan
gas sumokinti dainas.

Choro rėmėjai ir simpatikai 
ir darbininkiškos dailės mylė
tojai visi ateikite gruodžio 20 
d. pamatyti veikalą “Nebaig
ta Kova.“ O užtikriname, 
kad būsite patenkinti.

Olga.

Kanadiečio Atsakymas 
Sklokininkams

Įat'siveskite.
knygutes. Bus renkama nauja val
dyba.

Sekr. U. PaleviČienė.

Atsineškit ir mokesčių (December), Rusų svetainėj, 
Russell St., 2 vai. po pietų, 
nariai ateikit laiku, yra svarbli 
kalų aptarti. Pasistengkite 
kesčius užsimokėti, kad 
suspenduoti.

9212 
Visj 
rei- 
mo-

TORONTO, KANADA. — 
Pas mus į Toronto “Laisvės“ 
skaitytojams darbininkų prie
šai, renegatai Pruseika, But
kus ir Strazdas prisiuntė savo 
gazietą “Naująją Klampynę“ 
del išsireklamavimo. Jie ma
no, kad Kanados lietuviai dar
bininkai jų purvinų darbų ne- 
permatys ir duosis suklaidinti, 
remdami tą jų gazietą.

Klausyk, ponas Pruseika, 
prisimink, kaip tu rašei mums 
į Kanadą metai atgal, kuomet 
mes norėjome sutverti Toron
te savaitraštį; sakei, kad ne
reikia jo leisti, nes turime du 
dienraščius “Laisvę“ ir “Vil
nį.“ Sakei, pakanka jų. O 
kam tu dabar leidi savo gazie
tą ? Tu nuvažiavai į priešų 
eiles, ir išleidai savo laikraš
tį niekinimui komunistinio ju
dėjimo.

Skaitant tą gazietą reik dy- 
vytis jų renegatiškumu. Ko
voja prieš Komunistų Partiją, 
prieš darbininkų kovotojus. O 
apie Sovietų Sąjungą špaltas 
prirašo, kaip kad ir “Russki 

: Golos,“ kad lengviau darbinin- 
j kus apgauti ir daugiau pini- 
j gų iš jų prisivilioti. Bet dar
bininkai nesiduos tiem ponam 
s*ave apgauti. Aš, kaipo sun- 

i kaus darbo darbininkas, pro
testuoju prieš jūsų renegatų 
i kliką už pavogimą mano ant- 
j rašo iš “Laisvės” pastogės, 
i Taip pat protestuoju prieš

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kuopos pereitame su

sirinkime, 8 lapkričio, vienbalsiai nu
tarta permainyti susirinkimus iš an
tro sekmadienio į pirmą sekmadienį. 
Taigi ........................ * ................
tiems 
kimai 
dienį. 
{vyks 
viu Kliube, 339 E. 4th St., iv vai. i . . , .ryte. Yra svarbių reikalų aptarti. I taiP svarbjv? r«,ka^ ^P^i. 
Delegatai iš 6 Apskričio konferenci- Į 
jos išduos raportą. Atsiveskit nau- j-------------------------------------

narių. j __ _ _
Sekr. P. Kašarauskas. (Į

visi nariai jsitėmykit ir ki- 
pasakykit, kad kuopos susirin- 
bus laikomi kas pirmą sekma- 
Sekantis kuopos susirinkimas 

6 gruodžio (December), Lietu-

iė.

SHENANDOAH, PA.
L.D.S.A. 62 kuopos 

bus penktadienį, 4 gruodžio 
cember), A.L.D.L.D. kuopos 
riuose, West Coal St., 7:30 vai. va
kare. Visos draugės ateikit, bus rin- 

10" vai" | kimas Centro viršininkių. Yra ir
Sekr. E^ MotuzieneT

jų
M IMI IMI M M WI.M Wl Wt M

PHILADELPHIA, PA.
Dviejų Dienų Bazaras

Darbo Unijos Vienybės Lyga 
gia bazarą 11 ir 12 d. gruodžio

ren- 
(De-

NAUDOKITĖS PROGA!
Reikalinga dar 100 energin-

cember), tai yra penktadieni ir šeš- gų agentų r e p r e Z e ntacijai 
tadienj, Garrick Hali, 507 S. 8th ; CJ * * * .. J
St. Bus šokiai, skanių valgių ir gė- j Blue Lose Laboratorijos, par- 
rimų. Bus įvairių daiktų, ypač daug < davinėti Rojaus recepto tab- 
daiktų iš Sovietų Sąjungos. įžanga ■ jeĮus 
abiem vakaram 35c. vienam vakarui ; T_ . ... . . .*
25c. Visi lietuviai darbininkai daly- ; Kam vargintis, dirbant tik 
vaukit ir paremkit T.U.U.L., kuri ; dalį laiko, kuomet bedarbes 
-, c:L darbininkų kovas. Komitetag I laiku galite pasidaryti kiek pi- 

(284-286) ! nigų. šimtai mūsų včiklių 
į agentų pasidaro nuo $25 iki 
$50 į savaitę.

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

69 Bond Street 
Elizabeth, N. J.

Vardas ...................................... ;
Antrašas ............... ................. ..

veda

HARTFORD, CONN.
Laisves Choras yra jau gerai su- 

simokinęs ir prisirengęs prie persta
tymo operetes “Nebaigta Kova.” 
Perstatytmas įvyks sekmadienį, 20 
gruodžio (December), Kevin Barry 
Club svetainėje, 227 Lawrence St. 
Visi vietos ir apielinkės lietuviai 
rengkitės pamatyti tą puikų veikalą. 
Turėsit progą pamatyti ne tik opere
tę, bet ir girdėti šaunią orkestrą, su
sidedančią iš 20 ypatų.

P. M.
DETROIT, MICH.

L.D.S. 86 kuopos metinis susirin
kimas bus sekmadienį, 6 gruodžio VU IM W W MM MM HM MM iAi W

Darbininkai Prastai Žiūri į 
Prūseikinį Šlamštą

Kaip lietuviai darbininkai 
atsineša linkui priešdarbinin- 
kiško šlamšto, kurį ponas PrO- į manTo^jūsų šlamš-
se'ka ir Butkus pradėjo siun-|to bc man0 sutikim0.

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija

tineti 
niam

net kai kuriem čionaiti- 
darbininkam? Visi sa- Raginu visus Kanados lie

tuvius darbininkus nesiduotiko, kad, turbūt, Prūseika ga- [tiems re„egatams apgauti.

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

dasi?—klausėme.
—Apie šešios. Bet rūpinamasi 

teigti daugiau.
Tai kas nors naujo, nepaprasto!
Pagalvokit! Įsteigus dar šešias 

dirbtu ves-virtu ves, kiek jos gali 
ant syk pavalgydinti?! 
dama, Sovietų vyriausybė greitu laiku 
maisto paskaidymo klausimą lengvai iš- 
riš.

Apie penkioliką minučių paėjus nuo fa- veįtui gauna čia pietus, kurie yra verdami 
briko, matome puikų daržą-parką, o vidų- jau minėtoj dirbtuvėj-virtuvėj, 
ryj jo nepaprastai didelį namą. , —Kaip yra su buržujų arba buvusių bur-

_ Kas £įa? j žujų vaikais?—užklausėme direktoriaus.— |su jąja.
i Ar jie čia turi lygias teises?

—-jyioKy a- i- —Taip, lygias. Buvusių veltėdžiu vai-
_ra ine mo y<a. taipjau verčiami mokytis, kaip ir dar-

■ ^šutyta antri metai, šiuo tarpu čia | binink^J Jiemg čia duod/mo ’ } įos teisčs 
mokosi virs 2000 vaikučių. . ; visame; Bet skirtumas glūdi štai kur: pa-

Mokyklos direktorius rimtas^ ir suliesęs! baįgU3 pradinę mokyklą, darbininko vai- 
žmogus. Mes jo kambaryj sedime. Jis ^as gap. tuojau įstoti į augštesniąją,- o bu- 
aiškina mums mokyklos sistemą., vusio išnaudotojo, buržujaus, popo ar ki-

. —Sovietų Sąjungoj šiandien įvesta vers- į to kurio nenaudėlio vaikas taip lengvai ne- 
tinas mokymas. Šiuo tarpu mokyklose; leidžiamas. Jis turi per porą metų padir- 
vaikų raildasi daugiau negu du syk tiek,: bėti fabrike ar kur kitur prie naudingo 
kiek prieš revoliuciją, caristinėse mokyk- < darbo. Tuomet jam vartai esti atidaryti 
lose lankydavosi. Sovietų vyriausybė pa-; į augštesnį mokslą, 
sirįžo išgyvendinti beraštystę ir iš suau
gusių, ne tik iš mažulių. Mūsų mokslas su- i 
sideda iš visokeriopų pusių. Vaikai moko
mi ne tik skaityti ir rašyti, bet ir amatų,: 
technikos. Neduodame mes jiems nieko! 
specialaus. Visame kame lavinami po bis- j 
kelo. Išėję iš mokyklos, jie gali imti tuos i 
aniatuš arba tas profesijas, kurios jiems 
geriausiai patiks.

Pradėjome su direktorium marguoti po 
mokyklą. Va, esamė amatų kambaryj, čia 
visi įrankiai: dailydystės, kalvystės, etc. 
Vaikučiai mokinasi, kas ko nori. Stovį in
struktoriai jiems nubraižo tam Tikrus da
lykėlius ant popieros, o jie išdirba juos iš 
medžio arba blėtos. Ką gi mes matome 
padirbta? Antai’stovi orlaiviai (miniatu
re j) ; kitur matom automobilių, dar kitur 
garvežį, išdirbtą iš medžio. Kitur—pa
dirbtas laivas.

Perėjome per visus mokyklos skyrius. 
Įdomus dabar mokymo būdas pradiniu- 
kams*. štai vaikučiams aiškinama klasėje 
apie žemės ūkį, jo darbus. Nereikia many
ti, kad Čia bus dėstoma tas, kaip ūkininkas 
daro tą ir kodėl jfs datfo. Ne! Ūkininkas;- 
farmerys-buožė—išnyko iš mokyki^ ir 
drauge iš vaikų galvučių, čia dėstoma; 
kaip kolektyvas dirba, kodėl jis dirba, ką 
jis: dirba, ir tt. Paaugę vaikai, bus ir pa-

jų įs-:

tokias 
žmonių 

Šitokiu keliu ei- 
greitu

vo gerai patepti nuo prieško-; 
munistinių gaivaįų, kad jis sa
vo' šlamšte taip niekina tuos 
žmones, kurie per metų metus 
dirbo darbininkiškam judėji
mui ir šiandie dar tebedirba; 
o tas pats Pruseika su Butkum i 
ir kitais sėbrais pabėgo nuo 
revoliucinio veikimo pačiame 
svarbiausiame momente, kur 
reikia kovoti prieš bedarbę, ai- 
gų kapojimą, ateivių deporta- j 
vimą ir prieš ateinančią impe- j 
rialistinę skerdynę. Beje, jie ‘ [g į..' 
sako : visų šalių darbininkai, į teikia, j 
vienykitės. Bet su kuom ? Ogi' tą? L? 
su ponu Pruseika ir Butkum, | kas'nnetw" 

ir traukite į kontr-revoliucines jJUS 18 
eiles.

Bet mes, revoliuciniai darbi-' 
įlinkai, šaukiame visų šalių ! 
darbo žmones vienytis su Ko- į 
munistų Partija ir sykiu dirbti1 

, šalin Prūseikos-But 
kaus šlamštą!

Hartfordo Darbininkas.

Šalin vienybės ardytojai iš 
darbininkų tarpo'
• Lai gyvuoja darbininkų ko- 

I votojas—Komunistų Partija!
Vladas Strazevičius.

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $l>000. Thipgi Tris Pašalpos 
Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Inkstu

Tiesa, tokių moderniškų mokyklų Lenin
grade dar nedaug. Tai tik pradžia. Grei
tu laiku jų bus pristatyta užtenkamai, 
tai pavyzdys to, kaip Sovietų Sąjunga 
giuoja pirmyn ir pavyzdys, kaip visas 
venimas vedamas linkui socializmo.

ši 
žy
gy-

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų j menesį 
pagal laipsnį . ,jūs bc

Sic 
inks-

jūs turite silpnus inkstus, 
turite imti Nuy:a-Tone. 

vaistai sustiprins jūsų silpnus 
kitus orjtan'us ir neprilcis daugelio 
vargo. Nuga-Tonc pašalina iš 

perus ir nuveikia konstipacijįj.
jums sveiką skilvį, stipresniu

. _ o za • I vur> “ rnumenis ir pagerina abelną sveika-Vienykltės. Bet SU kuom : Ogi i tą. Būtinai gaukite Nugn-Tone. Jis yra par-
I davinėjamas aptickininkų. Jeigu aptiekinin- 

i jo, paprašykite jį užsakyti dėt 
savo urmininko.

Jei(?u 
atidėliojimo 
puikūs 
uh ir

kūuo
Ji:; su- 
s nėr-

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti 
savoje pašalpinėje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimėj, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų • rašykite j Centro raštinę sekamai:

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
BALTIMORE, M D. __ 
Svarbus Pranešimas

: Vietinio Bendro Fronto Komiteto 
tarimas buvo, kad 6 d. gruodžio, Fi- 

į mi svetainėje surengti šokius, o pel- 
; na paskirti marguojantiems Washing- 
Įtohan. Bet Bedarbių Taryba kreipe
isi, jei tą dieną atkeliaus iš toliau 
I matuotojai ir ten apsistos, tai šo- 
| kiai, kurie buvo “Laisvėj” garsinami 
, neįvyks. Todėl žinodami tą 
į lietuviai darbininkai, prijaučianti

Hartford, Conn. — Daugelis 
lietuvių klasinėja, kada įvyks 
lošimas operetės “Nebaigta Ko 
va,“ kurią mokinasi perstatyti 
T.nicvpci Uhorjm Tai turimo ' neįvyks. Lodei žinodami tą visi Gaisves unoras. lai tUlimc , lietuviai darbininkai, prijaučianti 
pranešti, kad JOSIOS vaidini- I darbininkų klasės karžygiams privalo 
mas yra jau netoli. Ši opere- atsilankyti, jei kas išgali suteikti 

nors kokią pagelbą, tai jie matyda
mi, kad draugų randasi visur, bus 
narsesni kovotojai 7 gruodžio už savo 
ir sykiu už mūsų duonos kąsnį. Ne
pamirškit, kad 6 gruodžio jūsų vieta 
Finų svetainėje, 703 S. Ponca St. 
Pirmadienį, 7 gruodžio, įvyks svar
bus A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki
mas. ' Tai bus metinis susirinkimas, 
bus renkama valdyba, ir delegatai iš VI . .... ...

mas yra jau netoli, 
te bus sulošta gruodžio 20 d. 
Kekin Barry Kliubo svetainėj, 
227 Lawrence St.; o tikietus 
jau dabar galite gauti pas vi
sus choro narius. Tik visi 
rengkitės pamatyti tą puikią 
operetę, kuri dar pirmą sykį 
bus sulošta mūsų kolonijoj. 
Čia buvo visokių perstatymų, i 
bet tokį tai dar pirmą sykį ga- Į 
lėsite matyti. Jinai gausinga 
visokiomis dainomis ir danelč- 
įmis.

Apskričio išduos raportą.
. Vinco Duktė.

. (285-286)

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway . Brooklyn, N. Y.

ROOM 102

Kaip Palaikyti 
Savo Darbą!

Palaikykit savo stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus. '
Dirbdami mąstykite apie darbą.

™ PAIN-EXPELLER* -
Įreg. J. V. Pat. Biure, 

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.

PAIN-EXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą.
Kaina 35c. ir 70c. ----- Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklj.

Artinasi spalių 8-tos vienuolikta valan
da nakties. Reikės apleisti Leningradą. 
Kaip nesinori! Tiek daug jame dar ko pa
matyti. Tiek daug norėtųsi draugų susi
eiti. Net Karolio Požėlos Kliubo nebuvo 
galima aplankyti: laiko stoka!

Bet reikia važiuoti. Tokia sutartis. Gai
liuosi, kodėl negalėjau iš anksto išsiderėti, 
kad pasilikus čia dar ilgėliau. Kiek daug 
pamatyčiau. Kiek dar daugiau galėčiau 
draugams pasakyti ir laikraščiui parašyti.

Inturist prisiunčia automobilius. Pui
kias limozinas! Visos gamintos Italijoj. 
Mūs draugas šoferis aiškina, kad Inturist 
organizacija jas ten pirko (o ne Amerikoj) 
todėl, kad Italijoj gautos bargan, o Jung
tinėse Valstijose reikia viskas mokėti per
kant

Mes jau- geležinkelio stoty j, kuri pilna- 
pilnutėlė žmonių. Sėdamės į traukinį, pri
sikimšus} pasažierių;

—Good bye, narsusis Leningrade! Mes 
Važiuojam į raudoniją Maskvą!

B. M.

SCRANTON, PA.
Mainierių Vargai ir Reikalas 

Klasinio Veiklumo
Glen Alden Anglies Kom

panijos kasyklos vėl pradėjo 
stoviniuoti; jau antra savaitė 
nedirba. Po streiko tris savai
tes padirbo pilną laiką, o da
bar vėl “stok.” Mainieriai, 
verkia, dejuoja, ir ištikrųjų bė
da, skurdas; bet daugelis jų 
vis dėlto žiovauja, miega, prie 
stiklelių poteriauja; o dar ki
ti sporto žaismėmis apsvaigę, 
jauni ir seni po girias bei atle
tų daržus.

Draugai darbininkai, grieb- 
kimės savo klasinio veikimo, 
kol dar galima, kol dar spėkos 
mus visai neapleidžia. Nes 
mums niekas nepagelbės, jeigu 
patys per klasių kovą nepasi- 
gelbėsime.

PITTSTON, PA.
A.L.D.L.D. 12 kuopos metinis susi

rinkimas bus sekmadienį, 6 gruodžio 
(December), po No. 51 Butler Alley, 
7 vai. vakarę, šiame susirinkime 
bus renkama kuopos komitetas. Taip
gi yra ir kitokių labai svarbių reika
lų aptarti. Todėl visi nariai būtinai 
dalyvaukite.

Sekr. I). Gudišauskas.
(285-287)

PHILADELPHIA, PA. 
Extra Susirinkimas

T.D.A. 9 kuopos nepaprastas Susi
rinkimas bus antradienį, 8 gruodžio, 
pp No. 995 N. 5th St., 8 vai. vakare. 
Yra labai svarbių reikalų aptarti, tat 
visi nariai dalyvaukite. Apart to, 
daug rengiasi vykti į “Laisvės” kon
certą, Brooklynan. Ekskursijos trau
kiniai veža Už $2 Į abi puses, ir gali
ma sugrįžti bile traukiniu.

Valdyba.
(285-287)

S. BOSTON, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

kuopos susirinkimas bus ketvirtadie
nį, gruodžio (December), po No. 376 
W. Broadway, 7:30 vai. vakare. Visi; 
nariai dalyvaukite, yra svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskit ir naujų narių.

Valdyba.
(285-286)

HAMTRAMCK, MICH.
L.D.S.A. 130 kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadienį, 3 gruodžio, po No. 
3014 Yemans St., 6:30 vai. vakare. 
Visos narės ateikite ir naujų narių

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per /YK 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! ' I
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo ' /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai ]
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui , _ I 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

■WMBMMWMMI
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• Trečiadienis, Gruod. 2, 1931 Puslapis Penktas

1

NEiVAKKO ŽINIOS

Žinios iš Kuopos Veikimo ir 
Kitkas

4 Lapkričio 5 d. L.D.S. 8 kp. 
įvyko mėnesinis susirinkimas, 
kur atsilankė pusėtinai skait
lingai narių. Susirinkimą pra
dėjus, atsilankė svečias nuo 
Komunistų Partijos vietinio į 
skyriaus drg. Kasper su tikslu, | 
kad ir mūsų kuopa išrinktų ( 
delegatus į konferenciją, kuri 
buvo šaukiama 27 d. lapkričio

1 Newarke, delei pasitikimo 
maršuojančių bedarbių į Wash . 
ingtoną. Toj konferencijoj tu
rėjo būti išdirbta planai, kaip 
geriaus prisirengti alkanus be
darbius priimti ir suorganizuo
ti Newark© bedarbių būrį, ku
rie sykiu maršuos į> Washing
toną. Liko išrinkta 5 delega
tai. • • •

Taipgi drgs Kasper, trumpai 
pakalbėjęs apie reikalą savo 
atsilankymo, kreipėsi į narius, 
kad paaukautų sulig savo iš
galės keletą centų padengimui 
lėšų rengiant maršavimą. Nors 
mūsų kp. ižde mažai dabar pi
nigų randasi, bet visi nariai, 
matydami tokį svarbų darbą, 
nutarė paaukauti iš kp. iždo 
porą dolerių ir nariai sumetė 
$2.67, viso $4.67, ir ant vietos 
perdavė svečiui d. Kasperui.

L.D.S. yra darbininkų orga
nizacija, todėl mūsų užduotis 
yra remti, kiek galint, darbi
ninkų judėjimą. Mūsų kuo
pelė nuo to neatsilieka. Spa
lio mėnesiniam

didatų
ne tik kuopos ]
Pildančiąja Tarybą pasiuskit

Surašą, o dabartinius neturi kur gulėti'ir ko paval-1" 
ponus, bet ir i gyti, tai tuom l’ailp dar randa- ! 

sj apgailėtinai tamsių žmdne-1 
Smetonos batus laižyti, kol da lių, kurie mato išganymą pa

Pasigėrė “Dorovės” Šulas 
ir Pašovė Jaunuolį

Geležinkeliu Bosai Skundžias

taip 
gar- j 
šios
yra

darbininkų sveikatą ir kaip ge
riausia ją užlaikyti.

Tokios prakalbos labai nau
dingos ir pamokinančios, bet 
fašistėliai dėjo didžiausias pa
stangas jas nedaleisti. Pama
tę pagarsinimus, jie tuojaus 
kreipėsi į policijos stotį, me
lagingai skųsdami, kad bolše
vikai kalbės, kaip nuversti 
Amerikos valdžią per ruošia
mą revoliuciją. Jiems 
skundinėti atrodė didelė 
bė ii’ visai lengva. Mat, 
apielinkės policijos stotyj
prisiplakęs senas surembėjęs 
fašistas P. Ambrozas. Norėda
mas pasirodyti labai dideliu 
ir veikliu vyru, neteisingai 
skundžia valdžiai kiekvieną

I darbininkų parengimą, bile 
kaip nors pakenkus. Bet kaip 

ipirmiaus, taip ir dabar naba
gas gavo didelę nosį. Tiesa, 
jis padąrė keletą dolerių be
reikalingų išlaidų kuopai, bet 
tai ir viskas. Pradėjus publi
kai rinktis Į svetainę, pribuvo 
ir keturi valdžios agentai ir 

i visą laiką prie durų laukė, ka|

nesurūgus.
Kas žin iš kur atsibaladojo 

[į Newarka neprigulmingas 
“arkivyskupas” Geniotis su 
tikslu susitverti šiltą sau gūš- 
telę, arba kirpyklą. Dabar 
tarpe rymioko ir tautiško kim 

i piko eina didžiausia kova už 
javelių vilnas. Vietinis kuni- 
i gas Kelmelis buvo pašauktais' 
! net į teismą išpažintį atlikti

rapijų tvėrimo. Jeigu biznie
riai remia tokius žygius, tai

i jie žino, ką. daro, bet kuomet 
į paprasti darbininkai tą daro, 
: manydami, kad tautiškas pie
muo bus geresnis, tai labai 

i klysta. Parapijas tveriant ne-| 
pagerinsite savo blogo gyve- j 
nimo, bet tik kovodami. Pa-! 

įtartina, kad abiejų piemenų j 
šalininkai syki susiprastų ir j ter 
pasiųstų, kaip Kelmelį į mai- j tion.

CHICAGO, Ill.— Daniel 
L. Gilday “augštas” Chica- 
gos žmogus. Jis yra vals
tybės prokuroro agentas 
kovai prieš “ištvirkimą.” Jis 

i yra vice-prezidentas Engle- 
i wood Law and Order 
i League ir direktorius Bet-

NEW YORK.— Kadangi 
geležinkelių kompanijos už-! 
simojo nukapoti darbiniu-j 
kams algas, tai jų papirkti! 
laikraščiai blofina, jog kom- Į 
panijos nebegali išsiversti.; 
Skelbia, kad jų įplaukos be-i 
gyje paskutinių 10 mėnesių | 
sumažėjo ant 38 nuoš.

Bel! Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G R A BORIU S- UN 1) ERTAK ER 

liLnltAMUoja Ir Inl.i.jj* oniMftutlu* »ot 
vi lokių kapinių. Norintieji gerveaio p»- 
t».rnavimu h už žtoMą kalu* nuiiČdlMO 
valandoje fcankttei m.rnt- Fa« Mau« 
jtailte Kauti loto* sn‘ Ūminiu ko*
tiriamioia rieto** Ir ai žetoc k>in*. M

už perdidelės meilės parody- “'-“‘■'-‘į į 1;
ma artimui savo tautiškam nas .atgal angbų kasb, taip Ge- S1 
broliui kristuje. Kaip ta ių mo> 1 TS1“??P« “verykų lo- t) 
. v .. . v. . .pyti. Tautiškam tėveliui liep-raun 11 ry oi n i nrc? rloi* nnvima r,/ 1 n rkova užsibaigs, dar nežinia, 
bet tiek tik žinoma, kad abu
du dūšių ganytojai žada ne
pasiduoti viens kitam. Girdi
ma nuo davatkų, kad tėveliai 
rengiasi net į lazdų dvikovą.

Dabartiniu laiku, kuomet 
visoj šalyj siaučia baisi bedar
bė, kada desėtkai tūkstančių

tų nusivilkti raudonus marški
nius, nusiimti kryžių ir eiti 
duoną pelnyti iš prakaito sa-

' vo.
dos žmonijai neneša, tik iš ne
susipratėlių parapijonų sunkiai 
uždirbtų centų sau puikų gy- j 
veriimą daro. ’ 1 •

Beviršiėtis.

' da fašistų sugalvota revoliuci- į Samdyti Provokatoriai 
|ja prasidės. Bet kuomet po , D . . D. v M . . .
prakalbų, pirmininkui pakvie-1 
tus vietįnį Sietyno Chorą, dai
nininkai užtraukė porą daine
lių, tai ne tik publikai pati
ko jų puikus sudainavimas, 

atsilankę neprašyti “sve- 
gėrėjosi.
didžiausiu įnirtimu mus 
kaimynai iš senojo Susi-

Pirmiaus

MT. STERLING, Ky. - 
Valstybė užbaigė savo kai 

Itinimus prieš W. B. Jonės,! 
kuris yra kaltinamas užmu- 

i Šime trijų šerifų. Valdžios 
liudininkai įrodinėjo, būk 

: mainieriai laikę susirinki- 
!— ir nutarę nužudyti šeri-

čiai”
Su 

puola 
vienijimo pastogės, 
kiekvieną susirinkimą grumo-!----- -
davo išvaikyti su policijos pa- mą ir 

susirinkime gelba, su areštais už mėnesinių 1 fUS.
paaukavome streikuojantiems duoklių rinkimą iš narių, o , provokatorių liudijimai, 
mainieriams iš kp. iždo $5 ir' dabar, kada likos įregistruotas žioplas "ah suprasti kad 
n n vi n i o h rvY o 1 C? n* NT T irn 1c»4 i i ni i"i c< 11 TA o i n i vy _ l * I e I .Lviešam masiniam susirinki- 

me niekas tokio klausime 
nesvarstys. Mainieriai gy
nėsi nuo užpuolikų ir mūšy
je žuvo šerifai.

nariai sumetė $5, viso $10 ir N. J. valstijoj mūsų Darbinin- 
ant vietos perduoti buvo mai- 
nierių šelpimo delegatui.

Spalio 11 d. mūsų kp. su
rengė prakalbas, kurios, gali
ma sakyti, pusėtinai pavyko. 
Kalbėtojai buvo drg. Bovinas 
iš Brooklyno 
Dr. Kaškiaučius. 
kos susirinko 
bet visi likosi 
abiejų kalbėtojų

Drg. Bovinas
no, iš ko kyla bedarbė, taipo
gi prisiminė, del ko tapo įkur
tas Lietuvių Darbininkų Susi- 1,te.
vienijimas ir kvietė visus lietu- ! artinasi S.L.A. Centro valdy- 

’vius darbininkus įstoti į jį. bos rinkimai, visi kaip vienas 
Dr. Kaškiaučius kalbėjo apie 1 balsuokite už darbininkų kan-

ir vietinis drg.
Nors publi- 

nedąugiausia, 
užganėdinti 

prakalbomis, 
plačiai aiški-

kų Susivienijimas, tai fašistė- 
liams neliko nieko daryti, kaip 
tik mūsų parengimus ardyti, 
neteisingai perstačius policijai. 
Ir kaip gi nepykti? Kuomet 
mes dirbam, kiek galėdami, tai 
tuom pačiu laiku iš seno Su
sivienijimo ponai jau keturi 
mėnesiai, kaip savo susirinki
mo nelaiko. Eiliniai jų nariai 
susiėję neranda ponų viršinin
kų ii* skirstosi, spjaudydami 
ant tokios tvarkos. Bet niur
nėdami jūs nieko nepataisysi- 

Gcriausia dabar, kuomet

Išvažiavo j Sovietu Sąjungą

Sovietų
Šitie šeši

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

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

KAIP ŠIAIS METAIS

Kaina 25 centai
Turime džiaugsmo paskelbti, 

jog šisai metraštis yra labai 
turiningas. Įvairių informacijų 
ir straipsnių iš politikos, ekono
mijos, medicinos, gamtos moks
lo ir kitais klausimais yra aps
čiai.

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS *
* į } 1 į ‘ ( *

• : i ; KAINA:
Nuo 3 iki 5 kopijų........... .. / 20c kopija
Nuo 6 iki 10 kopijų ....... .. 18c kopija
Nuo 11 iki 20 kopijų......... ... 17c kopija
Nuo 21 iki 24 kopijų......... ... 16c kopija
Nuo 25 kopijų ir augščiau ... 15c kopija

KURIE KARTU SU UŽSAKYMAIS PRISIŲSIT 
IR UŽMOKESTĮ, TIEM BUS APMOKĖTA PER

SIUNTIMO LĖŠOS
Be jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

"LAISVE"
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK.—“Amtorg” 
j praneša, kad bėgyje pasku- 
i tinių trijų •mėnesių apie 
1 6,000 Amerikos lavintų dar- 
j bininkų išvyko į 
i Sąjungą dirbti.
tūkstančiai buvo paimti iš 

j šimto tūkstančių aplikantų.
“Amtorg” sako, kad aplika
cijos vis tebeplaukia, nors 

1 buvo paskelbta, kad tuo 
j tarpu naujų aplikantų ne
priima. Beveik visi darbi
ninkai užsimokėjo patys ke
lionės lėšas ir išsivežė

j šeimynas.

e. ( 
Baisi Tragedija Tarpa 
Dviejų Pory Jaunuolių

savo

CHICAGO, Ill.--- Henry 
j Šio, 16 metų amžiaus, įsi- 
: mylėjo į Ruth AVickluncl, 
; tik 12 metų mergšę. 'Bet

Government Associa- 
■ Pereita sekmadienį 

“moralistas” gerai įsi
traukė ir ėjo į bažnyčią 
smarkiai svyruodamas. Du 
jaunuoliai priėjo ..prie jo ir 
bandė jam pagelbėti. Bet 

išsitraukė revolverį 
ir šovė i juos ir paskui nu
virto nuo kojų. Herman 
Knoll, 17 metų, pašautas ir 
kovoja su mirčia.

sitas
Biznleriai, Garsinkitės 

“Laisvėje.

IŠLAIMEKITE
Jiedu abudu jokios nau- Gilday skursiją Į Sovietų Sąjun

gą Dykai ‘ 1023 Mt. Vernon'Street
1 Philadelphia,' Pa.

ST, LOUIS, Mo.—Radinio- ; 
gical Draugijos suv;

■ me Dr. Cole tvirtina,
I Z

NEW YORK.— Už dvyli-

i m 
dusios žai 
ve. Sako 
mas pade 
gyv viliu.

s dvi kulkas su- I 
o;

nuolis pirma
i varė Ruthai į krutinę, 
paskui pats save nudėjo

Kita nelaime ryšyje su ši
ta. J. T. Wilson, 16 metų, 

’ rodė savo draugei Trohatis, 
15 metų amžiaus,' kaip Šio 
galėjo nušauti Rui.hu. Be- 
rodant, revolveris iššovė ir 
jauna Trohatis krito negy
va.

KOMUNIZMAS ECUA
DOR© MOKYKLOSE

GUAYAQUIL, Ecuador.- 
Valdžia paskelbė baisų 
“skandalą”. Jai pavykę su
sekti, kad respublikos mo
kytojai ir mokytojos vai
kams mokina kemunizmą, 
O Vincente Rocafuerte 
augštojoj mokykloj moky
tojai atvirai prisipažinę, 
kad jie yra komunistai ir 
jie nebūtų ištikimi revoliu
cijai, jeigu jie savo komu
nistinių idėjų neperduotų 
mokiniams.

kirti vėžį nuo atsira- i vojuj 
s bei skylės pil-1 
<ad š’s išradi- 
išgelbėti daug

i, kurie buvo išvykę 
, buvo atsidūrė pa
jų laivelis sugedo ir 

pradėjo blaškyti, 
j ro 18 valandų bejėgy bes 
j ant jūrų paviršiaus nelai- 
Imingi tapo išgelbėti.

Oficialis organas Lygos dolei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJU 
ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau
gi ausi a p re n u m e ratų. 
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas) 

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

už 6 menesius, 30c. už 3 mė
nesius iv 3c. už vieną kopiją, 

kainos tiems, kurie 
pluoštą virš 200 ko-

Speciales 
užsisakys 
pijų-

LIBERATORTHE
50 E. 13lh Street 

New York City

, LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji 
riausio

Ke
pa t ar- 

ir už 
kainą,

narinio 
žemą 

nuliūdimo va
landoje kauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 13*West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

MIHALY ORGOVANYI*
Tai rusas galinčius, kuris kibs i garsųjį ristiką JACK 

SHERRY
KAROLIS POŽiELA, Lietuvis Čampijonas

Sekanti trečiadienį jis bus kietai pačiupinėtas per AU
GUST BENHERT, kuris yra paguldęs daug vyrų ir žada 
patiesti Požidą. Tačiaus Pcžicla del to visai nenusiminęs.

Taipgi risis Harry Glick su John Milo. Martin Merkus 
su Tony Rocco, ED. DON GEORGE su JOE DeVITO, Do-, 
minick Tagliavini su Harry Cornsweet.

SEREDOJE, 2 D. GRUODŽIO (DEC.), 1931
ĮŽANGA $1.05 — BALCONY $1.60 RINGSIDE $2.10 
8:15 vai. vakare, St. Nicholas Ring, 69 W. 66 Street, 

New York City

T: RUkalavū'Drg. V. Glaubičius iŠ Wilkes-Barre, 
Pa., Jis žada Pralenkti Bostoną,iki Tam Laikui

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

j l

P1TTSBURGHAS IR BALTIMORE
Mes skaitome, apie planus padarytus spaudos reika

lu augščiau minėtuose miestuose. Bet darbais tų mies
tą draugai dar nepasirodė. Mes nenorime tikėti, kad 
jie žaidžia tuščiais žodžiais. Turime vilties-, kad vajų 

. pailginus stos į darbą Pittsburgh© ir Baltimorės drAu-

laisvės Kencerias 13 Dieną Gruodžio
Besidarbuodami vajuje, nepamirškite prisirengti prie 
“Laisves” koncerto. Tikietai jau gatavi, Jsigykit juos

Uisniuotas Grabinius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiauaias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu:

I f t ) 

1439 SOUTH 2ND, STREET 
m (Ui ILA DELPHI A, PĄ.

Telefonais Bell — Oregon 8116

Keystone — Main 1417

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 visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

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

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

j Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9
. niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

i NEW YORK AUTOMOBILE
; 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street

vai. vakare. Sekmadie-

SCHOOL
NEW YOKE, N. Y.

A.LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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

Lutvin’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotaą 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trini ty S-8720

VIENINT&U AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

tr plena autoxaoblllo; mokinnm dienomis ir vakarai* lietuvių Ir aitrių kalbota. 
Mokytojai* yra žyinū* ekiperUi—L. TICHNIAVICXUS. B. J. VA1TKUNA3 ir kiti. 
Laidini* (Llcehre) ir Dlpioiv* Kvnrantuojame už maž* ažmoke*tj. Mea padedam 
kiekvienam prie pirkinio karo. Užiiraftyma* j mokyki* kiokvicn* dieną nuo 9 ryt* 
iki 9-tai valandai vakaro. Nbdflloje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL __ _
121 E. Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK OTX 

Telephone, Al genquin 4-4048 • *

^MMaiia



buvo įkaltin- sėjas Vitale.

Pavyzdingas Buvo A.L.D.L.D. pageibą.

156

Buvo iškelta fak-

Tele>hone, Stagg 2-440*
Telephone, Greenpoint *-2320

Naujokų Cigaru
SUSIRINKIMAI

<♦>

<♦>

<!>
<•>

DR H. MENDLOWITZ
PAJIEŠKOJIMAI Brooklyn, N.<♦>

361

(28.3-285)

Co-

Kaina 60e., per paštą 65c.

taip p»t turime žolių ir gerą sandSlj gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KiekvienąMes

■
KUNDROTO APTIEKA

229

is kovojant
Tuos Kaltinimus prieš

£

n 
iki 
iki

Kainos po 
10c ir 15c

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

JONO ARBA
PETRO

* žr;

ne- 
nuo mūsų 
iždai vog- 
Pruseikos 
Ne veltui

Tai
LIETUVIŲ

IšDIRBYSTfiS
CIGARAI

UiWlBfflinuoja ir laidoja numlrualoa 
ant visokių kapiniu; pareamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms Ir pasivažinėjimams.

augščiausio teismo, 
jis daugiausia staty
bų tie geri u s.

rius streikus parsiduodamas 
' bosams.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

šiais vaistais neužtraukia papročio Ir atlluosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaiŠyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. '

prasidėjo tyrinėjimai, oner- n . i . m 11 • • woodas pabėgo į Californiją, BedarblŲ nllllklIlliDclS pfif

“Šelpimo” Komitetą

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Direktorių susirinkimas yra 
šaukiamas penktadienį, gruod
žio 4. d,J 8 vai. vakare. Susi
rinkimo vieta—“Laisvės” ofi- masinį chorą, 
se

.V 1įsve- j
var-

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.

v

j PARSIDUODA kendžių krautuvė, j 
labai geroj vietoj, už pigią kainą, j 

| Pardavimo priežastį sužinosit ant Į 
t____ . Kreipkitės j “Laisves” ofisą !
delei adreso.

JIEŠKAU DARBO, galiu dirbti gro- 
sernčj, delikatessen; galiu būti šo

feriu arba s usavo karu išvežioti; 
taipgi galiu dirbti karpenteriaus dar
bą, Turiu gerą patyrimą. Kreip
kitės po No. 24 St. Nicholas Ave., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Stagg 
2-6511. (284-286)

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

įtiki, tai nuo jų ir 
organizacijų galima 
ti. Tai oportunistų 
posekėjų politika.
jie savo cirkuliare liepė saviš- i
kiams visur lįsti į kuopų iž'di-1

' 1_____ Z. ♦ i

2220 Avenue J, ’ 1
TEL., MIDWOOD 8-6261

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

NEW YORK. — Wm. C.:

Puslapis šeštas Trečiadienis, Gruod. 2, 1931VIETINĖS ŽINIOS
Lietuvių Darb. Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Priešmetinis 
Susirinkimas Rytoj

Federacinis Kailiasiuviy 
Vadas—Streiklaužis, Raz- 
baininkas ir Grafteris

Darbininkų Susi
vienijimo pirmos kuopos prieš
metinis susirinkimas įvyks 3i nal Kailiasiuvių 
d. gruodžio (December), 1931 ’klausančios prie Amerikos Dar 
m., “Laisvės” svetainėje, kam- bo Federacijos, I 
pas Ten Eyck ir Lorimer St., j tas, kaipo sukčius, gengsterių 
Brooklyne, N. Y. Pradžia ly- samdytojas ir kruvinas tero- 
giai 8 vai. vakare. rizuotojas kovojančių darbi-

Visi nariai ir narės, daly-į ninku.
vaukite, nes yra gana svarbių Kaufmaną pastatė Emil Koe- 
reikalų, kuriuos turėsime ap- ming susirinkime unijos Bend- 
svarstyti šiame susirinkime. j rosios Tarybos, Stuyvesant Ca- 
Taipgi turėsime išrinkti kuo- sino svetainėje, lapkričio 24 d. 
pos valdybą sekantiems 1932-i Jis suminėjo visą eilę gengste- 
iems metams. rių, kuriuos Kaufmanas sam-

Draugai, kurių yra užvilk-i dė iš Bendrosios Tarybos pini- 
tos narinės mokestys, pasi-'gų; tie gi samdyti kriminalis- 
stėngkite užsimokėti, kad ne- tai peiliais bei britvomis su- 
liktumėt suspenduoti, ištikus Ii-' pjaustė kovingus darbininkus 
gai ar mirčiai. Ben Youngą, Eddie Jenkinsą,

Atsiveskite savo draugus bei Fishbeiną, R. Epsteiną ir dau- 
pažįstamus prirašyti prie Lie- gelį kitų.
tuvių Darbininkų Susivieniji- tai, kad Kaufmanas laužė įvai 
mo pirmos kuopos.

Majoras Walkeris {tariamas 
Milioniniame Grafte

NEW YORK. — Seabury’o 
tyrinėjamąjai komisijai buvo 
Rūdijama, kad miesto majoras 
Walkeris turėjęs milioną dole
rių grafto pinigų. Grafto 
įplaukas majorui tvarkęs jo 
asmeninis draugas ir finansi
nis agentas R. T. Sherwood. 
Jiedu turėjo banke ir vieną 
bendrą dėžę pinigams. Kada 
prasidėjo tyrinėjimai, Sher-

paskui, j Maksiką. Dabar yra 
nurodymų, kad majoras Wal- 
keris iškeliavo į Californiją, 
norėdamas pasikalbėti su Sher 
woodut kaip dar giliau paslėp
ti'pinigines savo slaptybes. Bet 
Walkeris išvažiuodamas į Ca
liforniją, pasigarsino, kad jis 
ten stengsis išgelbėti Tomą 
Mobney iš kalėjimo. Tai, pa
togi skraistė, kad pridengti ti
krąjį savb kelionės tikslą—pa- 
sikuždėjimą su Sherwood u.

Seabiiry’o tyrinėjamoji ko
misija .pareikalavo, kad Mor
gano kompanija, didžiausia 
bankininkų firma, pristatytų 
dokumentus, kokius biznius 
Walkeris varinėjo su šia kom
panija; mat, žinoma, kad Mor
gano bankai turėjo didelių rei
kalų su Walkeriu.

Taigi jau trūksta muilo bur
bulas ir apie Džimio Walkerio 
teisingumą. Bet ko čia ste
bėtis? Juk net Walkerio šeri
fai per keletą metų pasideda 
j bankus po pusę miliono dole
rių ir daugiau?

Ex-Teisejas Vitale Gynė 
žmogžudžius Butlegerius.

NEW
Į ti, kaip pirmo laipsnio žmog- 
I žudžiai,

NEW YORK. — Kaufma
nas, vienas iš vadų Internatio-

Unijos, pri- j

statymas eiti su Kom. Par-

Rep. LIETUVIS FOTOGRAFAS

YORK.—Tapo nuteis- SMULKMENOS
i žudžiai, Fr. Giordano ir Doni.l 
lOdierno, agentai Vincento Co-į 
illo, gengsterių vado ir alkoho
linio alaus šmugelninko. Apart 
kitų, jiedu nušovė Josephą 
Mullins’ą, įrankį priešingos 
munšainierių gengės, kurios va 

j idas yra “Dutch Schultz.” Teis
me žmogžudžius gynė ex-tei-

O pats Vitale ; 
buvo pirmiau priverstas apleis-1

NEW YORK. — Miestinis
I daktaras specialistas Al. O| 
Gettler pripažino, kad garsus Į 
judamųjų paveikslų aktorius; 
Robert Ames mirė nuo 
uoklystės .

girt-

BROOKLYN. — Pieno 
žiotojas, kuris net savo 

Idą viešai neskelbia, išgelbėjo; 
ti teisėjo vietą už peraiškų dir-j8’yvyhę šeimynos, susidedan- 
bimą išvien su gengsteriais irįčios iš septynių žmonių, po, 
šmugelninkais. į num. 1802 Ave. V.. I amatęs

_____________Įdūmus rūkstant, jis tuojaus pa-. 
šaukė policijos ir gaisrininkų |,' 

Visi septyni įnamiai;“ 
jau buvo aptroškę nuo gais-!( 
ro dūmų ir gulėjo be žado; bet 
paskui tapo atgaivinti. |

1-mos Kp. Susirinkimas
Pirmadienio vakare buvo A. 

L.D.L.D. 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas, jis turėjo įvykti i
pereitą ketvirtadienį, bet buvo i Prehdergast, turtuolis, pralobęs 

iš plieno biznio, netyčia iškri
to pro langą nuo 14-tų lubų iš 
Fifth Ave. Motelio ir užsimu
šė. Jis atsidaręs langą bandė 
pataisyti radio vielą, bet pasvi
ro ir nudribo žemyn.

perkeltas. Narių atsilankė 45 
draugai ir draugės, f kuopą 
įstojo šie draugai: J. Brunza, 
V. Janauskas, P. Norbutas, S. 
Barkauskas, V. Žilinskas, B. 
Laubonas, J. Barkauskas, J. 
Banaitis ir M. Banaitienė, reiš
kia, viso įstojo devyni nauji

Tokie dalykai dedasi ir ki- (jraUgaį
tose “socialistinėse” bei fede- ■ D Depsas pridav6 ketu
rakėse darbo unijose. rjs; s Peleckas tris ir dar sa.

Tuo tarpu kairioj'i kailiasiu- i kad turi devynis pasižadė- 
vių unija vakar laimėjo tris 'jusiuSj 0 dl„„s< 
streikus šiose dirbtuvėse: Gol- iQrubis po vieną, 
dman and Son, M. B. Korn-! 
reich ir Dentz Brothers, New 
Yorke. Apart kitko, bosai bu
vo priversti užmokėt darbinin
kams ir už rinkimų dieną, ku
rią, kaip ir paprastai, kailia- 
siuviai nedirbo.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų litras kraujo ir odos. 
Padarau ištylimi} kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y. '
Valandos Priėmimo:

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

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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarne 12 ir 18 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Vi>lan<los. panrastnmos dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuv 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclef. ALGANQUIN 4-8294

JONAS STOKES
Fotografas

šiubmi pranešu savo kostume- 
riams. kad nerkėliau savo studiją 

naujon vietonj 
po numeriu 
512 Marion SU 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

F

BROOKLYN. — Alfred As- 
mann liko nuteistas dešimčiai 
metų kalėjimo ir užsimoket ■ 
$4,000 pabaudos.. Jis buvo “be • 
liniukas,” ir ant kaucijų-pa-į 
rankų popierų kelis syk pa
dirbo parašus dviejų teisėjų 
vietinio 
“Belas” 
davo už

vių unija vakar, laimėjo Jris į jusius, 0 draugas Jotautas ir 
Kadangi va

jus pratęstas iki 15 d. gruod- 
į žio, tai draugai pasižadėjo dar 
įgauti daugiau naujų narių.

Išklausyta įvairių komisijų 
raportai. Pasirodo, kad mū
sų kuopa dalyvauja Tarp. Dar
bininkų Apsigynime, ateivių 

!gynimo komitete; specialė ko- 
imisija su dd. Kuhcevičium ir 
|S. Pelecku jau suorganizavo 
bedarbių kuopą; jiem atsi
kreipus, dar darinkta daugiau 
į komisiją. Iš raporto paaiš
kėjo, kad jie jau aprengė ke
lias bedarbių šeimynas ir dar
bas eina sėkmingai.

Į alkanųjų maršavimą į 
Washingtona atsiliepta su už- 

: gyrimu ir išrinkta d. Šerienė, 
kaipo mūsų kuopos delegatė.

Skaitytas A.L.D.L.D. II Aps
kričio sekretoriaus laiškas kas 
del metinės konferencijos, ku
ri įvyks 27 d. gruodžio Bayon- 

Inėj, N. J. Išrinkta 14 drau
gų ir draugių į konferenciją.

Buvo skaitytas iš A.L.D.L.D. 
‘Centro Komiteto laiškas delei 
dabartinės padėties ir kovos 
prieš oportunistus. Laiškas 
priimtas su delnų aplodismen

tais. Buvo balsavimai A.L.D.
L.D. Centro Komiteto 1932 m., 
daugiausia balsų gavo kovin- 

igiausi draugai: d. A. Bimba 
į 33 balsus, D.M. šolomskas 31, 
‘ Dr. J. J. Kaškiaučius 32 bal- 
įsus ir t.t.

A.L.D.L.D. Centro reikaluo
se d. D. M. šolomskas padarė 
i trumpą* pranešimėlį, kad opor- 
įtunistai su Pruseika priešaky
je bando skaldyti A.L.D.L.D.

I eiles, bet jiems tas nepavyks, 
■ nes nariai ėjo ir eina su revo- 
lliucine komunistine linija. 
'Taipgi atžymėjo, kad vajus ei
na gana sėkmingai, daug nau-I 

Į jų narių stoja į A.L.D.L.D. Jau I 4Utt, 
i šešios naujos kuopos susitvė-| viet0Si 
re laike šio vajaus, ir ypatin
gai daug pavienių įstojo į mū
sų eiles.

Prisiminus apie A.L.D.L.D. 
VI Apskritį, kurio konferen
ciją (Philadelphijoj) apleido 
oportunistai* ir Jatužienė nusi
nešė apskričio iždą, Pruseikos 

i palaikytojas Kaz. pastebėjo: 
! “Tai ką gi jūs darysite iždo 
reikale? juk jūs neisite į ka- 

i pitalištini teismą, nes į kapita
listinį teismą jūs netikite.” Ma-

NEW YORK. — Kapitalisti
nis komitetas “greitosios” pa- 
gelbos bedarbiams praneša, 
kad pas jį užsiregistravo dau
giau, kaip 100,000 bedarbių, 
jieškančių bile kokio darbo. 
Vienas iš to komiteto viršinin-' 
kų R. W. Houston sako, kad ’ 
tūkstantis bedarbių gauna per ■ 
tą komitetą darbus, apmoka- • 
mus iš to bedarbių fondo, 
prastai duodama padirbėti 
dienas į savaitę. Bet tai 
komiteto pasigyrimas.

BROOKLYN. — Trys plė
šikai išplėšė $75 iš redžisterio 
ir $50 iš kostumerių, buvusių 
valgykloj po num. 8219 Fifth 
Ave. Tarp kostumerių buvo 
ir policmanas, apsirengęs pa
prastais, drabužiais. Turėdami 
ant jo nuožiūrą, jie atėmė iš 
jo revolverį ir paleido dvi kul
kas jam į kaklą, palikdami 
pusgyvį ir pabėgo.

NEWARK, N. J.—Bežaisda
mas revolveriu, manydamas, 
kad jis neužtaisytas, Alien Dal 
želi, 18 metų berniukas, nušo
vė' savo draugą A. Di Piano, 
819 Parker St. *

MEDICIN. DAKTARASS. A CERNOV .!£
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAiDOTUVIŲ DIRKKTOE1UB

SKAITYKIT. PLATINKIT
“LAISVĘ.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Ąvenus) 
BROOKLYN, N. Y.

Nuvažiavimas į Bronx 
Coliseumo Mitingą

Šiandie vakare visi lietuviai 
darbininkai ir bedarbiai priva
lo būti didžiame demonstraci
niame mitinge Bronx Colise
um svetainėje, 177th St., New 
York. Tai bus iškilmingas iš
lydėjimas šimtų alkanųjų be
darbių maršuotojų į Washing- 
tdrią ir rtiasinis patvirtinimas 
tų reikalavimų, kuriuos jie 
įteiks kongresui gruodžio 7 d. 
Prakalbas sakys drg. W. Z. 
Foster, bedarbiai maršuotojai 
ir* kt. Bus revoliucinė muzika, 
dainos ir t.t.

’ Privažiavimas prie mitingo 
vietos geriausias yra toks: nu-; 

įvykus iš Brooklyno į New Yor- , 
ką arba esant New Yorke, pa
imt East Side, Lexington Ave. 
požeminio gelžkelio traukinį, i 
kuris ir priveš arti 177-tos 
gatvės prie kurios yra Coli
seum svetainė.

tris i 
yra i 
Tas! 

graftiškas “bedarbių šelpimo” 
komitetas ištikrųjų kad duoda 
desėtkui kitam bei šimtui ki
tam bedarbių kelias dienas pa
dirbėti, ir tai skaitosi gerai. 
Bet leiskime, kad ir taip būtų, 
kaip giriasi, kad duotų tūks
tančiui bedarbių kasdien dar
bus; juk ir tai praeitų šim
tas dienų, kol gautų “progą”1 
tie šimtas tūkstančių užsire

gistravusių. O kasdien daugi 
daugiau užsiregistruoja bedar
bių, negu jiems žadama darbų. 
Nes bedarbė vis smarkiau au
ga.

Minimas gi Houston pats sa
ko, kad septyni iš kiekvieno 
desėtko tų pas juos atsikrei
piančių bedarbių yra visiškai 
išbaigę pinigus ir neturi ką 
valgyti nei kur nakvoti.

Darbininkai, remkite bedar
bių maršavimą į Washingtona, 
kur bus reikalaujama tikros 
bedarbiams paramos. Visi 
šiandie vakare į masinę bedar
bių demonstraciją Bronx 
liseume!

L.D.S.A. 111 KUOPOS NARĖMS
L.D.S.A. 111 kuopos metinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 2 dieną 
gruodžio (December) 1931 pas drau
gę Norkevičienę, 102-34 91st Avenue, 
Richmond Hill, N. Y., 7:30 vai. va
kare. Visos narės būtinai dalyvauki
te, nes metinis susirinkimas, tat yra 
labai daug svarbiu dalyku aptarti.

‘ Valdyba.
(284-285) Petras Naujokas

Savininkai?

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway,
Brooklyn, N.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

( praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 

Dabar mano antrašas:

Z...

■ MOT. LAUKUS, Fotografas
•••■''i

214 Bedford Ave., Brooklyn
Tel. Greenpoint 9-7831

• ' '' Cicrtausta StuJt/a Hi ookhinc. Ateikit Persitikrinti

Aido-Lyros Chorui
Visi choro nariai šiandieną, 

tai yra gruodžio 2, susirinkite 
6:30 vai. vakare į “Laisvės” 
svetainę. Važiuosime sykiu į 
Bronx Coliseumą dainuoti kar
tu su Darbininkų Chorų Fede- tote, jeigu komunistai į kapi 
racija tenai demonstraciniame talistinių teismų “teisybę 
mitinge.

Ne vien Aido-Lyros Choras 
ten dalyvaus, bet turi būt ir 
kiti lietuvių darbininkų chorai 
iš visos apielinkės, kurie pri
klauso prie Chorų Federaci
jos, kaip tai, Sietynas, Ban
ga, Pirmyn. Turime sudaryti

Coliseume gi 7:30 vai. vaka-
Visi direktoriai raginami bū- re turėsime visi bendrą pamo

ti laiku. Šalip bėgamų reika- ką, po kurios tiesiai demons- 
lų, “Laisvės” metinis koncertas Itruosime per svetainę. Mes 

; būsime pirmi ant programos. 
Todėl, kurie toliaus gyvenate, 
galėsite pąsktii.: laiku parva
žiuoti namo.

J. Saulenas.

,jąu čia pat. Koncerto reika
lu reikia kaip kas nutarti ir 
parengimui darbininkus nu
skirti.

Direkt. Sekr. F. Abek.

ninkus. Drg. Š. ‘ atsakė, kad 
jie apsirinka. A.L.D.L.D. Cent
ro Komitetas naudos visas prie 
mones apgynimui organizaci
jos vienybės ir jos turto. Sa
ko, ta mtikslui mūsų priemo
nės galės kartais būti skaudes
nės ir už kapitalistinį teismą.

Abelnai susirinkįmas buvo 
geras visais atžvilgiais, nes 
kuopos narių tar^ę viešpatau
ja vieningumas ir tvirtas nusi-

— ■■

BSAITHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) o

beVOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN .

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

likirpkit ii skelbimą ir prisiąskit karta su atsakymo.




