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Jiems faktų nes spėkas iš Chinijos; pa- revoliucine proletariato partija, o Amerikoje tokia par-
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Darbininkai Vitų Smi>. 

Vienykitės! Jūs Niek 
N e pralaimėsite. 
Retežius, o Išlaimeai*- 
Pasaulj!

Kongresas ir Hooveris At
sisakė Net Išgirst Reikala
vimus Bedarbių Maršuotojų

D.L.D. 1 kuopą įstojo 15 mm-\ 
jų narių ir kuopa jau turi tiek j 
pat narių kaip pernai, o išti
sa eilė kitų kuopų jau perau- j 
go pernykštį kiekį.

Agitacijos mėnesį naujų na
rių gavo sekamai kuopos: 1 k p. 
—15; 10 kp.—9; 11 kp.—9; 17!

- kp.—6; 26 kp. —9; 43 kp.—17;
57 kp.—15; 82 kp.—5; 86kp.— ' 
6; 67 kp.—5; 95 kp.—6; 1001 

,kp.—5; 104 kp

Renegatai Pruseika-Strazdas 
-Butkus ir artimi jų rėmėjai 
taip labai trokšta, kad pakrik
ti) komunistinis judėjimas, kad 
jau pralenkta ir social fašistus. 
Tik pasiimi jų “Klampynę” o 
pamatai: komunistai visur
krinka, revoliucinių unijų bank- 
rutas, A.L.D.L.D. nariai bėga 
laukan, “Laisvę” ir “Vilnį” me
ta skaityti, o užsirašo “Klampy
nę” ir tt.' ir tt; Niekinimas 
mūši) judėjimo ir begalinis pa
sigyrimas oportunistų. Ko no
ri, tą jie jie ir rašo.

Oportunistai su Pruseiką
priešakyje pirmiau suriko, kad nėjo, kad Chinija yra auka
“A.L.D.L.D. kuopos Chicagoje pašau linio

sisakė už gynimą Sovietų tija yra—Jungtinių Valstijų-Komunistų Partija. Apart 
Sąjungos ir smarkesnę ko- kitų kovų, Komunistų Partija mobilizavo ir vadovavo 
vą prieš karą.

n

KRISLAI
Ko Jie Nori—Tą ir Rašo. 
A.L.D.L.D. Nauji Nariai. 
Drg. Mizara 

“Vienpusiškas”.
Oportunistų “Proletarai”.

Rašo D. M. šolomsk(is.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių
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ŽINIOS APIE ALKANŲJŲ DELEGACIJA 
IŠ WASHINGTONO

Karo Klausimas Raudo- Stokite i Komunisto Partijos Eiles! 
nuju Unijy Kongrese k- - - - - - - - - - - - ,

Bedarbė visame kapitalistiniame pasaulyje dar labiau j 
i plečiasi, desėtkai milionų proletarų ir dar daugiau jų į 
šeimynų narių badauja ir laipsniškai mirštą.

Imperialistai ruošia visapasaulinę skerdyųę ir karas 
jau beldžiasi į darbininkų duris. Vis daugiau iškyla 
į aikštę bjauriausi pasaulinių draskūnų suokalbiai pulti 
ant Sovietų Sąjungos, kad sunaikinus ten milžiniškais 
žingsniais būdavo j amą socialistinę tvarką..

Algų kapojimas eina per visas Jungtines Valstijas, 
darbininkų būvis vis sunkėja. Jau yra Jungtinėse Vals
tijose dvylika milionų bedarbių ir nėra jokios vilties dar
bo susirasti, nes bedarbė dar vis auga. Viešpataujanti 
klasė padidino reakciją prieš revoliucinį darbininkų ju
dėjimą, padidėjo puolimas ant komunistinio judėjimo, i 4 .
ant revoliucinių unijų ir jų vadų. i darbininkų ir bedarbių bu-

Socialfašistai, fašistai ir kontr-revoliuciniai renega- i v° nustoję gatvėmis. Kaip 
tai padidino savo atakas ant komunistinio judėjimo, kad į kongresas, taip ir preziden- 

” ~ tas Hooveris atsisakė bent 
pasiklausyt maršuotojų de
legacijos reikalavimų.

Vasario (February) 4 d-

MASKVA.— Aštuntame 
posėdyje Raudonųjų Unijų 
Internacionalo plačiai buvo 
diskusuojama Mandžurijos 
įvykiai. Japonijos revoliu
cinių unijų delegatai įrodi-

Bedarbių Atstovai Pasiryžę Kovoti už 12,000,000 Bedar 
bių ir Jų Šeimynų Reikalus. Washingtono Ponai Nusigan
do ir Daro Darbininkams Nusileidimų.

A.L.D.L.D. kuopos Chicagoje, p a s a u linio imperializmo 
krinka. Buvo faktais tas ^"'suokalbio, kad Mandžurijoj 
karnas atremtas, tai dabar jau ’ . , . J J
šaukia: “Brooklyne Draugija, prasidėjęs karas tai yra 
skandališkai puola”. O Brook- pradžia visapasaulimo su- 
lyne tik į vieną mėnesį į A.L. i planuoto imperialistų karo.

Suvažiavime dalyvauja iš 
visų šalių revoliucinių unijų 
atstovai. Priimta atsišauki
mai į Franci jos, Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir kitų 
šalių darbininkus, šaukiant 
juos į kovą prieš karą ir 
imti pavyzdį iš Japonijos 
darbininkų, kurie dabar ve- 

9'Wkp1.—Ida griežtą kovą prieš savo 
■5; 137 kp.—7 ir tt. Na, o tuš-; imperialistus, 
čių frazių bačka—Pruseiką vis ! Kongresas 
tauzija apie A.L.D.L.D. “skan- traukti imperialistines kari- 
dališką” puolimą. <T’ r i ‘ ‘ “
nereikia jiems bile tiktai nie
kinti komunistinį judėjimą ir. 
judėjimą kuris remia Komunis-

Socialfašistai, fašistai ir kontr-revoliuciniai renega- i vo nustoję gatvėmis. Kaip _ • __ _ _1 * ___  _ X. 1 _   — --4 ’ 1 ^.1 ! Oc<nr< ^-<11 i nn
tik labiau susilpninus proletariato vado, Komunsitų Par
tijos spėkas, kad tiktai pakirtus pasitikėjimą linkui jos, 
dar svyruojančių darbininkų masių. Tokia tai yra da
bartinė padėtis.

Kas gi suorganizuos milionus bedarbių ir desėtkus 
milionų neorganizuotų proletarų? Kas gi ves nenuilstan
čias kovas už ateivių teisių gynimų, kovas prieš puoli
mus ant 14 milionų negrų darbininkų? Kas gi stovės 
darbininkų streikų priešakyje ir visų kitų kovų? Kas gi 

reikalauja iš- kovos prieš inperialistinį karą ir ruošiamą intervenciją 
prieš Sovietų Sąjungą? Tą gali atlikti ir atlieka tiktai

WASHINGTON. — 1,500 
alkanųjų maršuotojų reika
lavo tuoj autinės bedar
biams paramos ir bedarbių 
apdraudos įstatymo. Deset- 
kai tūkstančių gi vietinių

WAS HINGTONAS. — 
Sekmadienį atvyko visos ke
turios bedarbių alkanųjų 
kolumnos, skaičiuje 1,619 
delegatų. Surengta mieste 
masinės demonstracijos ir 
po to alkanųjų delegatai nu
maršavo prie Salvation 
Army ir Marine (20-to sky
riaus) barakų ir pareikala
vo maisto. Iš karto bedar
biams buvo suteikta prarū- 

“binzai”, užprotesavus,J/ 1 M.

paskirta kovai už bedarbių *įdininkai pripažino mais- 
reikalus. Viešpatauja drū
tas pasiryžimas kovot prieš 
bedarbių marinimą badu.

A. Bimba.

Oportunistų “Klampynė” rašo, 
kad d. Mizaros aprašymai apie 
Sovietų Sąjungoje padėtį yra 
vienpusiški. Jie sako: “didžiu
ma labai labai naivios ir vien
pusės. . Ta pati išpūsta pasa
ka apie kainas ir kitaš Sovietų 
Sąjungoje gyvenimo sąlygas: 
perdėm vienpusiškumas, dalykų 
išpūtimas, o ne informacijų tei
kianti korespondencija.” Pilnai 
atatinka sOcialfašistų atsiliepi
mams. Jiems d. Mizaros apra
šymai “vienpusiški”, reiškia, 
tiktai už Sovietų Sąjungą, už 
darbininkų būvio gerėjimą, 
o Pruseiką norėtų, kad Mizara 
rašytų ir prieš Sovietų Sąjun
gą. Kad būtų dvipusis, kad jis į 
eitų Pruseikos pėdomis, kaip Į 
kad Pruseiką vienur, kitur nu
meta žodelį už darbininkus, o 
perdėm puola Komunistų Par
tiją, jos vadovaujančias įstai
gas, organizacijas ir draugus, 
kurie vykina gyveniman komu
nistinį darbą.

Pas oportunistus viskas at
bulai. Vienoj vietoj d. Mizara 
parašė, kad Sovietų Sąjunga 
priima įvairius specialistus ne
atsižvelgiant į jų politines paž- 
valgas. Iš to “Klampynė” daro 
išvadą, kad Sovietų Sąjungoje 
visiems laisvė, tik važiuok ir 
klampuok tenai, kiek tiktai no
ri. Būk ten darbininkai nenori 
žinoti apie tavo paeitį, kas tu 

„buvai: revoliucionierius, aiv re
negatas, darbininkas ar darbi
ninkų judėjimo ‘aS'dytčjas. O 
kada Komunistų Partija siuntė 
Pruseiką į Maskvą,> tai ųevažia- 
vo bijodamas,, kad kalėjiman 
neuždarytų. Pruseiką turi vie
ną receptą suvo pasekėjams, 
kad juos laikyti apgavus, o 
kitaip elgiasi, kada klausimas 
paliečia jo ponišką stoną.

alkanųjų eiseną į Washingtoną. Visur jos nariai stovi 
klasinių kovų priešakyje nepaisant žiauriausio puolimo 

i ant ju iš viešpataujančios klasės pusės.
Apsinuodijo Actu iš širdies! Juonių Valstijų Komunistų Partija paskelbė vajų

1 , uz naujus narius į savo eiles. Komunistų Partija neturi
usmo kitų reikalų, kaip visos darbininkų klasės bendrus rei-

• kalus. Komunistų Partija tai yra revoliucinis proleta-
Lapkričio 21 d. Tvirtovės riato vadas kaip kasdieninėse kovose už duona ir druską, 

ai nr 68 actu apsinuodiio kovoje del galutino tikslo-^darbininkijos.,..pasi- 
' ’ .v. _ J . liuosavimo iš kapitalistinės alginės vargi j o s. * • > - •

Cernaviciene. JNuKentejusr, Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros įDraugija 
padėta Kauno ligoninėn gy- ■ vįsa(jos. gj'Q ir eina visose kovose su Komunistų Partija, 
dyti. i kaipo vienatine proletariato partija./ A.L.D.L.D. Cent-

Lapkričio 11 d. Krakių m.'ro Komitetas paskutiniame savo posėdyje svarstė Ko- 
užsinuodijo acto esencija niunistų. Partijos naujų nariu^ vajaus reikalą ir atsi- 
Pinkusas Žeidelis. 25 mt.!
amžiaus. Jo žodžiais, nuo-; K<;miln{ctlI i-a" iv; t
dijosi iš širdies skausmo.

PHILADELPHIJOS LIE
TUVIŲ ATYDAI!

kon-Delei “Laisvės” 
certo Brooklyne.

Tie kurie nori vykti pa
matyti įvairų koncertą 
su Sovietų Sąjungos ar
tistais ir tie, kurie nori 
pasimatyti su draugais, 
giminėmis ir visa remian
čia “Laisvę” publika, va- 
ž i u okit Pennsylvanijos 
Excursion traukiniu; tik 
už $2 į abi puses su bile 
traukiniu sugrįžus, įskai
tant paskutinį traukinį 
No. 103—išeinantį 12.35

Nuo Broad St. stoties 
išeina ekskursijos trauki
niai 13 d. gruodžio šito
mis valandomis: 8, 9, 10, 
.11, 12, 1, ir 2-rą vai. po 
pietų.: Sugrįžti galima 
bile traukiniu, išskyrus 
ekstra mokesties trauki
nius. Patartina būti 
prieš 8 vai. iš ryto, ant 
stoties, nes daug rengiasi 
važiuoti, tai bus lengviau 
nuvažiuoti be klaidžioji
mų.

Oportunistinė “Klampynė” Į 
sako, kad Pruseikos-Butkaus-1 
Strazdo pasekėjai ant “90 nuo
šimčių yra proletarai.” O kas 
stovi priešakyje—proletarai ar 
biznieriai? Newarke—biznieriai 
Burkė ir IjJečis. Brooklyne— 
Jakubonis, Butkus, Degulis ir 
eilė kitų biznierių. Cliffsidėje

’ —Steponavičius. Philadelphi-' darbininkų, kuriuos vienokiu ar
joje vėl tikri “proletarai:” kitokiu būdu jie apgavo ir įt- 
Bendaravičius, šimanskas, Kut-. raukė. Bet ten darbininkams 
ra, Nakutis, Bekampis, Rut-ine vieta su revoliucinio judėji- 
kauskas ir kiti biznieriai. Kur mo priešais. Laikas ir labai 
tik nepaimsi, oportunistų prie- laikas atsirubežiuoti nuo darbi- 
šakyje stovi arba biznierius ar- ninku vienybės skaldytojų.

ra, Nakutis, .Bekampis,

A. J. Smith.
ba “darbininkų” aristokratijos 
šulas, tokis kaip Liesajus arba 
Stakionis. Tiesa yra kiek ir

.kreipia į visas kuopas, apskricius ir visus narius: pa
siųskite, draugai, 200 kovingiausių draugų ir draugių į 

i Komunistų Partiją. Padarykite tą iki minėjimui Lenino 
; mirties sukaktuvių. Tai nėra verstina andėtis, bet tai 
yra lietuvių proletaru revoliucinė pareiga. Mes turime 
virš 200 kuopų, taigi kiekvienos kuopos pareiga apsvars
tyti Komunistų Partijos vajaus reikalus.

Draugai ir draugės, drūtindami savo klasinę partiją 
drūtinsime mes visą savo revoliucinį judėjimą. Stip
rinsime proletariato avangardą del padarymo galo ka
pitalistinei tvarkai.

ta netikusiu ir suteikė švie
žią. Bedarbių delegatai ap
sinakvos barakuose ant 
grindų, nes valdininkai ne
suteikia atatinkamo jiems 
parūpinimo.

Po to demonstratyviai 
numaršavo į milžinišką val
džios svetainę, Washington 
Auditorium, kur sutelpa 
7,000 žmonių. Ten laikė 
masinį susirinkimą. Kalbė
jo d. W. Weinstone nuo Ko
munistų Partijos, W. Z. 
Foster,—Darbo Unijų Vie
nybės Lygoms, d. H-.itBenja- 
min—Alkanųjų Maršavimo 
Komiteto ir eile kitu kalbė
tojų. Svetainė yra tiktai 
du blokai nuo Baltojo Na
mo ir kada “Raudonasis Be
nas” ir 7,000 dalyvių graji- 
no, dainavo “Internaciona
lą,” tai, beabejo, girdėjo ir 
ponas Hooveris. Svetainė
je viešpatavo revoliucinis 

I —. • 1 V • • I 11*1

ALDLD. Centro Komitetas.
--------—------:.

MANDŽCRIJOJE KARO GAISRAS 
PLEČIASI

TOKYO, Japonija.— Ja
ponų imperialistų armija 
nusprendė užimti Mandžu- 
rijos

tys chiniečiai, bet, vargiai 
kas tam patikės. (Kaip ma
tome, karo liepsna i visi la
biau apimą .M-andžuriją, i ja
ponai imperialistai; su viso 
pasaulio impėriMistų prita-) 
rimu ją pasiglemžia; .n 1

viniai. Pasirodo, kad su
žeistieji chiniečiai yra už
mušami kovos lauke. Japo- 

chiniečių dabartinę nai sako, būk tą atlieka pa- 
! sostinę, Chinchow miestą.
Tam tikslui sutraukė galin
gais spėkas. Chiniečiai taip
gi sukoncentravo čia savo 
karines spėkas, bet, ąjškų, 
jog pirmenybė yra japonų 
pusėje/ , : ; . . , ,

Japonai pasiuntė savo ka
rines jėgas linkui miesto 
Changtu, kur yra 5,500 chi-- 
niečių kareivių. Aiškus da
lykas, kad ten įvyks kruvini 
mūšiai.

Kitas japonų kareivių 
skyrius užpuolė chiniečius 
prie sodžiaus Tsailopu ir 
įvyko kruvini susirėmimai.

Iš Mukdeno žinios prane
ša, kad japonų bombiniai 
orlaiviai atakavo chiniečius 
ties Kungtaipu ir Tienping- 
tai ir užmušė apie 300 chi- 
niečių.

Gauta žinių, kad japonai 
mažai ima chiniečių į įneląi-
svę. Iškyla pasibaisėtini da- darbo ir jų vieton kiti'imami.;

Žinoma, buvo keli šimtai 
policijos, o laikraštis, “Wa* 
shington Herald”, rašė: 
“Armijos visos spėkos forte 
Mayer ir raiteliai bei lauko 
artilerija yra prisirengusi 
būti, kur tik bus reikalinga^ 
su kariniais automobiliais.; 
Taipgi 1,000 ma'rinų yra 
priruošta barakuose.”

Po masinio susirinkimo 
alkanųjų atstovai: H. Ben
jamin, Obermier ir Wagen- 
knecht kalbėjosi su vice-pre- 
zidentu Curtis ir policijos 
viršininku, gen. Glassfordu. 
Curtis pareiškė, kad jis pa
silieka sau teisę peržiūrėti 
maršuotojų vėliavas.

Nacionalis Alkanųjų Mar
šavimo Komtetas nuskyrė 
B. Dunne pirmadienyje kal
bėti per radio apie bedarbių 
reikalus ir jų reikalavimus. 
Was hingtono valdininkai 
davė pažadėjimą, kad jie 
leis kalbėti per radio.

Tas viskas, ką iki šioL iš
kovojo alkanųjų delegacijaUn n: 
tai nėra teikiama iš - viešpa* 
taujančios klasės malonės, b:; 
bet tai yra- pasekmė Korhu-*' 
nistų Partijos bedarbių or- . ’ (> 
ganizuoto veikimo, ir masi
nio spaudimo rezultatai. ' -.e į

Virš dvylika milionų be- 
darbių; jie ir jų šeimynos 
badauja ir tas viskas verčia 
viešpataujančią klasę skai- ;. 
tytis su mūsų * delegatais, . •

Alkanųjų Maršuotojų Dele
gacija Išmesta iš Senato ir 

Atstovų Rūmo
WASHINGTON.— Gruo

džio 7 d., kap praneša Uni
ted Pressa, alkanųjų bedar
bių maršuotojų komitetas 
buvo šiurkščiai laukan iš
mestas, kuomet norėjo įeiti 
su bedarbių reikalavimais 
ir .patiekti , juoš senatui ir 
kongreso atstovų rūmui. 
Sargai jiems pareiškė, kad 
nevalia eit vidurį; bet be
darbių komitetas nepaisė. 
Tuomet buvo panaudota po
licinė spėka prieš komitetą.

1,500 bedarbių alkanųjų 
demonstracija atmaršavo į 
aikšte prieš kongreso rūmą 
po 11 vai. dieną. Maršuo-1 
tojus ūmai apsupo policijos ūpas ir plačiai buvo skleid- 
ratas ir virvėmis aplinkui žiamas Komunistų Partijos „ t
aptvėrė, lyg kokius kalinius organas ’ “Daily Worker.” nes jie žino, kad užpakaly- 
arba karo belaisvius. Ne-.Tarpe alkanųjų yra atmar- je tų tūkstančių draugų, 
žiūrint uždraudimo, bedar- ‘ šavę 25 nuošimčiai negrų kurie yra dabar Washingto- 
biai maršuotojai iškėlė de-! darbininkų, 
sėtkus savo vėliavų su rei- i 
kalavimais: $150 kiekvie
nam. bedarbiui per žiemą, 
už įvedimą visiems bedar- j 
biams apdraudos; prieš ša-i 
lies iždo eikvojimą ginklavi
muisi ir tt.

Demonstrantu

ratas ir virvėmis

Sovietų Sąjungoj
Maskva.— Lapkričio 14 d. 

visoje Sovietų Sąjungoje 
vagonų_ priekyje prikrauta 58,471

traukė Tarptautinio Darbi- įvairių Prvekių ?r žaliadaik-

■i

je tų . tūkstančių draugų,

ne, yra milionai proletarų. •

Leningradas.— Elektroj- 
» •» 

parat fabrikas elektroš 
technikinių aparatų gami- '•
nimo pagamino grynai tik 
iš sovietinės medžiagos, 
amerikoniškos rūšies elek- >
trikinį išjungtuvą ant 750,J •
000 kilovatų-amper. Tai 
milžiniškas progresas.

čių. Tai žymiai pakilo nuo 
pradžios mėnesio.

ninku Kliubo triūbų orkes
trą. Kaip ir kapitalistinėš 
žinių agentūros pripažįsta, 
bedarbiu maršuotojų dvasia 
buvo labai kovingą. ' ;

Sustojus prieš : kongreso 
rūmą,' marŠUo'toiai ' skar
džiai užtraukė ' Interhacio- 
nalį. 'Bedarbiu reikalavi
mus perstatvt ėjo visų mar- 
šuotojm išrinkta komisija, 
susidedanti iš 29 narių.

Policinė sargyba buvo ap
ginkluota ne tiktai revolve
riais. '■ bet ir kariškomis 
draskančiomis bei troški
nančiomis bombomis. Poli
cijos inspektorius “’Davis 
davė mėlvnsiūliams patvar- 
kyma, kad “nedarytu cere-1 
monijų, o veiktų sulig sa
vo' nuožiūros” prieš at- 
maršavusius bedarbius ir jų 
delegaciją.

Maskva.—Lapkričio 16 d. 
tiktai trys traktorių gami
nimo fabrikai, Stalingrado, 
Leningrado ir Charkovo į 
dieną suteikė šaliai 207 nau
jus traktorius. Gražus tai 
darbas, kada kiekvieną die
ną išeina virš 200 naujų 
traktorių, o greitai tas 
skaičius padvigubės.

VISOMS AWLD.
KUOPOMS ( i J

MjJ

□
S '4

(Daugiau pasaulinių, žinių 
5-tam puslapyj)

Soči. — Baigtas milžinas 
plytų fabrikas. Jis i metus 
laiko suteiks 50,000,000\ ge
rės rūšies' įplytų. •' ''

Statybos Darbininkų Pa
dėtis

Kauno statybos darbininkų 
padėtis labai sunkiu .ypač • jau
nuolių. Darbininkai .gauna tik 
6—7 su puse litų į dieną, o jau
nuomenė ir moterys tik 4—5 
litus už 10 valandų darbo die
ną. Daugumai darbininkų ten
ka ištisas dienas vilkt plytas ir 
cementą.

Jokiu būdu statybos darbi
ninkas kaipo sezoninis darbi- 

jninkas negal šutau pyt kelių 
centų žiemai, nes už tokį atlygi
nimą, kurį gauna, j sunku pragy
vent; Už • menkiausią - dalykėlį 
darbininkai atleidžiami 1 nūo

. Donbasas.— Šios anglies 
kasyklos per vieną 16 d. 
lapkričio, suteikė šaliai 
138,148 tpnų, anglies. Reiš
kia, kas dien vis daugiau 
pasigaminama SSSR ang
lies.

Leningradas. — Pradėta 
budavoti naujas gaminimo 
laivų fabrikas “Sudemech.” 
Į metus laiko jis galės pa
gaminti ikį 9 medžių peVve- 
žimo laivų.

Draugai, dar; kaip ku
rios kuopos nesugrąžino 
A.L.D.L.D. Centro 'Komi
teto balsavimo blankas. O 
tas turi būti padarytą iki 
10 d. gruodžio. Kurios 
kuopos dar negrąžinote, 
tai tuoj aus prisiųskite. *

Brošiūra apie karą ir 
Azijos revoliucinį gaisrą 
jau baigiama ruošti ir 
tuoj aus bus atiduoti 
spaudai. Ją gaus visi na
riai už 1931 metus. Taigi 
pasirūpinkite dar gauti 
daugiau naujų narių. <

D. M. šolornskas. . 
A.L.D.L.D. Centro Kom.

Sekretorius. ; •
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mes.

Prūseika jau dabar 
sako, kad jie , kels “kąčių 
konceytuą” kuopų susirinki
muose. Kas dabar k(elia 
galvą suširinkitnubse ir įieš
ko visokių priekabių? Tai 
Pruseikos draugai, pasekė
jai.

T

Kaip su Bacevičium?
Kas yra pas mus pręzi- 

dentas? Pagaliaus, kas pa
dėjo Bacevičių. į preziden
tus? Tai ne Prūseika, bet 
tas pats darbininkų judėji
mas ir Pruseikos prakeik
tas Centro Biuras. Kodėl 
kuopos* nerengia prakalbų 
'Bacevičiui? Todėl, kad jisai 
pasisakė prieš Partiją, kuri 
jį padėjo į tą vieta. Vadinasi 
nahiai pareiškia) ^dįįįsiHl^- , 
j imą tam žmpguK J<u r is me
tė ir spjovė Urit ■ ‘ Partijos.

PASTABOS PATERSON, N. J, AULD. 84 KP; NARIAMS“atšaukti” 
opozicijai, tai kodėl kiti na- 

’riai negąli agjtvjoti - už kal- 
bętojufe arba įvirsininkus į 
savo organizaciją? Juk tei
sės niekeno neatimamos. Bet 
Pruseiką, mątomai, rengia
si prie didelių “triukšmų” 
naujoj mūsų {organizacijoj. 
Tad jisai jau dabar šaukia:

“Bimbos-Andriulio frak
cijos politikė dabar ta pati, 
kaip šeniau, senajam Susi
vienijime, buvo Gegužio-Vi- 
taičio politika.”. Ką reiškia 
tokios atakos ant mūsų or
ganizacijos? Tai ‘ reiškia, 
kad tie žmonės ^radėjfo at
virą ataką ant mūsų orga-

į|;^izapite. > y N^ąįaąnt to, 
;kąd >iŠ niūsų buvo ir 
yraj įdcįiaųšia^ ^ųpįąidumas 
opozicijoj į jbiįisbL f Mes sterį- 
giarriės^ rieneĮšfi- į tą organi- 
ziciją esaipų kovų hįūsų ju
dėjime: ' į’e.t H tje > žmonės 
briaūjasi, kiek jie galėdami.

Mes giname organizaciją 
mio fašistų, ginsime ją ir 

“prezi-j nuo kitų užpuolikų. Mes 
* vad- j kviečiame visus narius kiek 

Nariai tu- galint vengti I bereikalingų

! susirinkimo visus tari- 
: mus nelegališkais ir ima- 
: si griežtų žingsnių peror- 
j ganizavimui A.L.D.L.D. s 

84 kuopos. CK. šaukia 
84 kp. susirinkimą suba- 
toje 12 d. gruodžio, sve- 

; tainėje 3 Governor St., 
• 7:30 vai. vakare. Visi A. 
; L.D.L.D. nariai privalo 
■ dalyvauti, šį susirinkimą 

ves CK. atstovas. Į susi
rinkimą nebus įleista: J.

; J. Dulkis, J. Dulkis, Kin- 
: daras, Sakatauskas, Silis 
: ir Prapiestis, nes jie lau- 
: žydami A.L.D.L.D. tai- 
: syklės pasidėjo save už 
: organizacijos sįenų. Ku- 
: rie del kokių nors prie- 
r žasčių negalėsite dalyvau- 
: ti, tai praneškite dd. M. 
: Alikonienei, J. Yakubaus- 

kui ir Padriezui, bei ki
tiems draugams, kurie 
laikosi organizacijos tai
syklių.

A.L.D.L.D. Centro 
Komitetas.

Draugai, prieškomunis-' 
tinės opozicijos elementai 
A.L.D.L.D. 84 kp. nuban- 
krutavo ir pavertė į prieš- 
darbi ninkišką įstaigą. 
Mūsų organizacijos var
du šaukia darbininkus ir 
atlikinėja kontrrevoliu
cionierių darbus. Jiems 
bedarbių, ateivių gynimo, 
L.K.P. ir kiti mūsų ūmūs 
reikalai yra svetimi. 
Jiems svetimos visos Ko
munistų Partijos kampa
nijos.

Į susirinkimą 6 d. gruo
džio susivedė pašalinius 
ir kumščio pagelba kont-. 
roliavo jį, visaip teroriza
vo narius, kurie laikosi 
A. L. D. L. D. t aisyklių, 
bjauriausiai, niekino CK., 
Komunistų Partiją ir vi
są judėjimą, neleido CK. 
atstovui kalbėti ir susirin
kimą vesti.

Todėl A.L.D.L.D. CK. 
paskelbia ’6 d. gruodžio

; Butkus nori įkalbėti svietui, 
kad Leninas buvo > didžiausias 
disciplinos laužytojas, buk jis 
rašęs savo laiške Gorkiui, jog 
jeigu įsitikinai, “kad tūlas 
mokslas yra neteisingas ir ža
lingas”, tai jau turi prieš jį 
išstot, nežiūrint sau nuoskau
dos. ■, Taip, mokslas. Tai ką 
tuom Butkus nori pasakyti? 
Ar tai pateisinti savo renegatiš- 
ką išstojimą prieš Komunistų 
Partijos ir Internacionalo mok
slą? Na, tai kur tada dingsta 
jo teorija, kad jis tik prieš d. 
Bimbą,' Šolomską, Abeką ir dar 
kelis ■ asmenis kovoja? Taigi, 
Butkus /graibstosi 'kaip ant le
do tam, kad padengt ir paslėpt 
savo renegatystę.

1vienijimu”. Su juo bus tiek 
bėdos, kiek Pruseiką pajėgs 

/sukelti. Jis kelia tą batali
ją jau dabar.) Ką reiškia, 
kuomet Pruseiką sako, kad 
:<Bimb,os frakcija rūpinsis 
juos visus išklynyti.” O jei 
taip, tai jau “nežmoniška, 
;ai pasibjaurėtina, kad visų 
vienbalsiai išrinkta organi- 
zacijos -prezidentą non tii-! Q. jeigl( Hdltie asmenys

_ ‘riai jų, n.euuovi;v’orsupti nuo* 
jam'

Tai. kas rūpi1 renegatui! 
Didelis titulas, : hpreziden- 
tas”, 6 ne organizacijos na
rių teisės’ Kas jam galvoj 
apie narius, bile yra prezi
dentas !
Kaip Tikrai Dalykai Yra
Kaip t ikrai atsitiko ? 

Faktai kalba sekamai: Ba
cevičiui atsisakė prakalbas < 
rengti didžiuma kuopų. I 
Leiskime sau, kad ir vienai 

J^iu sa- i kuopa. Sakykime, kad ko-1 
i Bacevičiui. 

i’yje jie pakėlė klausimą:; prakalbas nerengti. Tai kas; 
kas bus su L.D.S.?” Kame,tame blogo? 
čia pavojus? Girdi, Č. B.i . . .
galį pradėti agituoti už dė- ’teisę rengti arba nerengti

mes
sa- tai kas gali užtikrinti, kad 

jie kitu kartu nespjaus ir 
ant kitos organizacijos.

. Tad L.D.S. kuopos ir xna
riai labai teisingai daro,: 
kuomet nesiduoda “prezi-J nuo kitų užpuolikų, 
dentų” titulams save ' 
žioti už nosies.
ri teisę pasirinkti savo vir-: ginčų naujoje mūsų organi- 
šininkus, kokie jiems patin- l zacijoje.
ka. Jei Pruseiką kalba, kad 
bimbiniai jau pradės “kly- 
nyti” juos, tai už ką jisai 
laiko L.D.S. narius? Juk 
šios organizacijos valdyba 
buvo ir bus renkama pačių 

, J narių. Kuopos savo susirin-
Ar turi kuopa, komitetas Simuose, konferencijose ii 

j seimuose gali pasirinkti na- 
i’ius į valdyba tokius, kokie 

J ............................... « I jjiems geriau patiks. Ko čia
! reikia rėkti -del tos narių 

I ko, kad Bimba atšaukė pra-1 teisės. ;

Mūsų L.D.S. organizacija 
gimė kovose su fašistais. 
Vyriausia priežastis Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo atsiradimo, tai kruvinas 
fašistų su policija puolimas 
ant darbininkų delegatų 
Chicagos seime. Jei ne Ge
gužio samdyta policija, tai 
dar būtų klausimas,-ar 
būtume čia atsiradę.

Po seimui, kuomet 
pradėjome organizuoti
vają organizaciją, vėl mus 
puolė fašistai iš visų kam
pų. Bet mes pajėgėme juos 
atmušti visuose frontuose 
teismuose ir tarpe lietuvių 
darbininkų. Mes pajėgsime 
atmušti ir antrojo fronto 
priešus. Ši organizacija iš
neš savo vėluką ir bus tin
kama darbininku naudaai. v

Dabar mūsų organizaci
jai paskelbė kovą mūsų ju-j 
dėjimo- renegatai.
vo šlamšto pirmame nume-1 mitetas nutarė

ja. jiBet kas tame! pavojin-'seikai ar kam kitam? žino- 
ga,-;fai tie žmonės dar ne- ma, kad turi! Prūseika sa-'J . 
drįsta pasakyti. Juk ši1 or- ko, Kaa tsimoa atsauue pra-1 
gan!įacįjįį • turi teisės pati kalbas iBacevičiui. Ęet Bim- i 
pasakyti,; ji turi dėtis į ba yta Brooklyne, o Bacevi- jy _ • *11 m £ i '*1* L Ik o 1 knn Ykinfi
čia

Bęt dabąr jau• pi-adėj^aU,; pietiniam .Illinojųj kuopos 
vir^athfe'ant L.D.S..rėne-f|nerenga prakalbas, o Bim- 
gataš Prūseika’ savo klikos: ba kaltas, 
šlamšte. Reikia’ pasakyti

Mes turime pa
brėžti; kad mūsų kuopos ir 
nariai turi atmušti ir gin
ti organizaciją nuo tų žmo
nių, kurie įieško, patys neži
nodami ko> Mes turime au
klėti mūsų organizaciją, ne
paisant, įą kalba renega
tai. Reikalinga glausti sa
vo jėgas gavimui naujų na
rių, kėlimui organizacijos 
vardo. Tegul sau kalba vi
sokie tauškalai.

V. Bovinas.

“Klampynė” kelia vakarienių, 
klausimą: ' Tarpe Komunistų 
Partijos darbuotojų 'ir renega-i 
tų vakarienių yra griežtas skir
tumas. Mes dirbame revoliuci- I 
nį masinį darbą, rengiame de-1 
monstracijas, pikietus, alkanų
jų marša vi mus ir tt. Ir jeigu 
savo judėjimo finansavimui su
rengiame vakarienę, tai jos pa
rengimas pateisinamas, nes fi
nansai eina revoliuciniam dar
bui.

Prieškomunistinės opozicijos 
vakarienės, tai jau tikslas pa
laikyti kontr-revoliucinę “Klam
pynę”, kuri yra leidžiama ar
dymui revoliucinio darbininkų 
judėjimo. Svarba yra tame, 
kokiam tikslui vakarienė yra 
rengiama.

Su Pinigu Dirbimo Mašinos Prigavyste Išplėšė 
Du Tūkstančiu Dolerių iš Jucių, Detroite

O

A

. ! ' Vadinasi, j

i'artt L.D.S.. rėnė-^nerenga prakalbas, o Bim<

šlamšte. Reikia - pasakyti Bet kaip bus su “divor- 
dai-ltiek, kad Pruseiką. kiša su?” Pruseiką sako, ’ kad 
say^ nosį ten, ktv.iam ne
reikia. Jisai prie ūdavoji- 
mo;£sios orgžanizt \ 
piršto nepajudino. Kovo
se '.'.sename susivienijime, 

* kuomet mes važiavome į 
seimus, tarėmės, kaip reikia 
kovųti prieš fašizmą, tai 
Prūseika tik uodega buvo. 
Jisąi pats visai nepriklausė 
senapie susivienijime! Jisai 
čiajj&tojo tik verčiamas ir 
daug kartų raginamas. Na 
ir Žiūrėkite, dabar jau jam 
paiĄpo “gelbėjimas mūsų 
garifeacijos.”

Pl*ušėikos raštas atsiduo
da vakarykščiom atriau- 
goni. Jis. šaukią: “Kąs. bus 
su Lietuvių Darbinirikų Su
sivienijimu? Jo, pręzident^ 
bimbiniai. visušturmu ata-. 
kuo| aJ* - '.'Gaila* • j am, < kac 
“pre^i’defttų”' atakuoja! 0 
kodėl Prūsei kai negaila Ko 
muMistiį Partijps ir jos na 
rių,| kūriuds 't'ąs preziden 
tas j atakuoja? Kodėl pats 
Pnfeeika sau pasivėlina ta-; 
me £afiątaęrįtra|psnyį0 riet 
plūkti Tarti^b.Vnarius? Ga! 
kas? netikite ? T;ą didžiumą, 
kur 
ren, 
seil

“nežmoniška” ir jau net
“pasibjaurėtina”, kuometV * , nuviuvv

įjos nei Ras įkalba prieš Bacevičiaus

• atsisakėį ■ Bacevičių*
;i prakalbas, tai Pru- 
vadina “tik keli aps

vaigę faųritikėliai.”
lųam jis plūsta tuos na- 

“did-

į , r ko. pigas'Tumas ’labai'smarkiai
'pagimdė ilgai nešiotą savo išgyrė Kapsuką, bet del to
H Leonas [Prūseika ' ir
’ • r i . J ’ ' '

prakalbas. Bet pats Pru- 
seika sako, “visos Susiveni- 
jimo kuopos, per visą Ame
riką, turėtų išgirsti, ką sa
ko organizacijos preziden
tas.” Bravo!

Prūseika agituoja už Ba
cevičių del visų kuopų, tai 
kodėl jam jau “pasibjaurė- 
;ina”, kuomet kiti kalba 
įpie Bacevičiaus netinka- 
numą? Tai ' matote, prie 
kokių nesąmonių tie žmonės 
rina." - ’ ‘ •

Ko dabar nori renegatas 
°ruseika? Gal jisąi, nori to
nos teisybės, kad Centro 
Biuras įsakytų toms kuo- 
joms, kurios at^isąke rėng- į 
i Bacevičiui prakalbas, kad k 
os turi būtinai rengti; Bet 
ai būtų neteisybė, bet- lau- 

"ynia^'narių valios.*‘ Rodb'š 
okiam “inteligentui” ręikp- 
ų jau nors logikos siek tiek
.ųrėfi., t v

neryje, jau pranešamą, kad 
Dviėrias bimBinihkaš už in
digas prieš Bacevičių gavo 

■ atšaukti iš užimtos vietos 
Susivienijime. Tą/, padarė 
kuopa; kurioj 'jis priklau
so.’** Tai kodėl čia Prūseika

jščiuje “kūdikį” “Naująją | jiems nei šiltą nei šalta. 
Klampynę”, šitas naujas i Prūseika save stato 
kūdikis, tai “Keleivio” No.
2. °K.” susilaukė sau sesu
tės. Ne dyvai, kad “K.” 
laukė naujo “kūdikio” gem- 
stant iš Pruseikos. Prusei- 
ka išsiuntinėjo visiem “Lai
svės” skaitytojams savo 
“No. 2 Keleivio”, ir jie ma
no, kad “L.” skaitytojuose 
ras dar mulkių, kurie ir pa
tikės Pruseikos veidmainys
tei ir seks paskui Pruseiką. 
Klysta p. Prūseika.

Perskaičiau “No. 2 K.” 
ir nieko ten nėra darbinin
kiško, vien veidmainystė. 
Prūseika, matyt, buvo gerai 
įsikaušęs, kaip jis rašė 
“Žarijas”, ar gal kur ant 
baro rašė, ba blaivu protu 

I taip neparašytų. “Jūs mato
te, kad mes nepermainėm sa
vo kailio. Kokie buvom, to-* 
kie esam”, sako Prūseika.

Metai laiko atgal buvote 
•kęriiunistas, o šiandien kas 
jūs? Išriestas iš komunistų 
eilinį, kaipo.: darbininkų prie
šas; <■ ' ' ■ ■ ■ -ii * \

I Matyt, p. Prūseika, apim
tais džiaugsmo ir parašė to
kias; “žavįjag”, žinomą, įr, 
yra ko. džiaugtis, ba jau p. 
Prušeika susisuko sau šiltą 
gūštą ir dabar galės rašyti

M

i greta 
Stalino, ir . Kapsuko. Tai 
jau perdaug. Stalinas ir 
Kapsukas stovi pirmose ko
munistų eilelė, o ką daro p. 
Prūseika? Griauna Komu
nistų Partiją atsistojęs ant 
vienų pagrindų su “Vieny
bės” fašistais 
giria “V.” ir

Ot, už ką ir 
K.” reporte

riai p. Pruseiką. Bet Pru
seikos pasekėjai to nemato.

Toliau “Naujojoj Klam
pynėj”, “Kam ir kodėl?” 
p. Pruseiką savo pasekėjus 
apgauna. Štai kaip jie nu
šneka: “Tūkstančiai darbi
ninkų ir progresyvių biznie
rių (ir saliūnčikų J, G.) 
negal pakęsti tos neteisin
gos ir nuožmios politikos, 
kuri skaldo mūsų judėji
mą.” Pas p. Pruseiką pir
mutinę vietą užima biznie
riai. Ot, tai tau ir “komu
nistai.” Biskį ržęmiau toj pa- 

tčioj špaltoj > vėl sakoma: ■ 
“Bagotų žmonių mūsų tar
pe nėra.” Meluoja - ponas

rius? - į- • ■
žiuina’f : rengia prakalbas \ nemato reikalo rėkti ? .Tegul 
Raa^viMui, tai ko čia Pru-' jisai phfbdo,-tokį aįsitikimą, 
seikh desperatiškai rėkia? kur Partijai simpatizuojari-; 
Gerai! Bet kam atakuoti čių narių kuopa atšaukė na- 
narfus-ir kųopąs, kurios at- rį iš, vietos “už intrigas 
sjsako* i-ėngtf Bacevičiui;prieš Bimbą.” Mat, patys 
prakalbas? Vadinasi,, ir;mu$a,?pątys rėkia!
Pruįeikos? ’mastas labai ne 'Į' Arba \ pakalbėkime apie
. , i sekamą par.eiąkirųą: “Pa-

gaKme pasakyti Prur] mUIykte, 4 ką, bus panašūs 
seilei/“kaip bus su Susimorganizačiįfos“ susirinkimai.”

sakėt, kad su[ kęįmųįiištais 
tai tik driskiai, o su mumis, 
Tai visi' biZniel’iaiJ < Tik pa
žiūrėkite į gitam ; . pirmame 
No. 2. “K.”, o ten rasite eilę 
biznierių, kurie pabėgo nuo 
darbininkų judėjimo. Štai 

kiek norės prieš komunis- jie': H. J. Burkė (gėlinin- 
y* r>” i1’ kas), Ig. Beches (bųčęris), 

TaL jo* dąbaĮi* darbas S. Garbačiauskas (būceris), 
bus griauti komunistines. Dr. A. Petriką. O Prusei- 
organizacijas ii’ traukti dar- ka sako, kad “mes neturime 
bininkus prie fašistų. Pru- bangotų žmonių.” Tai yra

tus ir jų laikraščius. “L.” m > " • • l'.-l,. <’ SI '•

r 7 ’i” •. f k r-t-i •

bangotų žmonių.” Tai yra 
sejka parąšė; “Naujas Pru-1 veidmainyste., , Kas daugiau 
^,‘1™ ” įtai kaip [šitame laikraštyje yra? O

.„2 “Vienybės” gi ,naujas, tūtas per Hudso- 
gerai atsiliepia no upę (paveikslas), o ant 

apie - Pruseikos prakalbas,! kito puslapio ant juoko įdė
tai didejio. čia daikto'! Ąn- tąs paveikslas švietimo ko
tai, N. t Y. “Times” ,Korės- emisaro (Vladimirskio. ,̂ Ar 
pondentas giria Staliną, ku-1 “Keleivyje” nebūna tokių

seįkps griekas. : 
jiš rašo: “kad “ 
reporteris y

Tie Žmonės Sakydavo, kad 
Neturį Pinigų Užsirašyti 

“Laisvę” bei “Vilnį”

DETROIT, Mich.—Tūlas lai
kas atgal Detroito priemįestyj 
Dearborn, ant Fordsori High
way, pas Augustino ir Izabelės1 
Jucių namus sustojo automo
bilis, iš kurio išlipo du gerai 
apsirengę vyrai. Svečiai pra
dėjo teirautis, ar neparsisam- 
do šalia esantis namas. Ju
cius paaiškino, kad tame na
me žmonės gyvena ir jis nepa- 
sirandavoja.

Toliau, tie nematyti svečiai

Sėnas Vincas išporino savo 
spaviednį ir sako: “kokiais mes 
buvome pirmiaus, tokiais esame 
ir dabar.” Vienas dalykas, kad 
jis niekados nebuvo pastovus 
revoliucionierius, tai tiesa. Jau 
pereitą metą „buvo pradėjęs 
bendradarbiauti renegato Jan
kausko, “Darbe.” O po “Lais
ves” šėrinįnkū suvažiavimo' vi
sai atsiskyrė nuo komunistinio _____  ___ _____
judėjimo. Ir veltui jis rašo sa- pradėjo džiautis, kad čia labai 
vp fėljetonines išpažintis; jo smagu gali būt gyvent, ypač 
kontr-revoliucinės pozicijos tas vasaros laiku 
nenuvalys. ’—

■ ' ’’ I medžiai, L.,
lupęs kranto.

i, nes čią • ha’mų 
nedaug, visur pievos, lapuoti

taipgi ant Rouge
. Svečiai prisimi-

A. Matulevičius bandė sėdė-[nė ir apie laikymą naminių
ti ant dviejų kėdžių, bet dabar 
atsisėdo ant kontr-revoliucinės. 
O savo proto, bukumą demons- 

Jtravo SLA. klausime sekamai: 
“Senam SLA. verda kova. Kova 
nėra beprasmė, bet už vietas ir 
riebias algas.” Kaip žinome, 
SLA. eina kova ne tiktai už 
vietas, bet ten kovoja ir nau
jos darbininkiškos spėkos po 
vadovyste Darbininkų .Opozici
jos. Apie tai. A. M. tyli, 
ten visos kovos tik už 
tas ir riebias algas.”.

Jam 
l 

‘vie-

“K 1 ampynė”, atsiliepdama 
apie New Yorko darbininkų 
prieškarinę demonstraciją, sa
ko, kad dalyvavo 15,000. Na, 
o kiek prie tų demonstrcijų su
šaukimo prisidėjo “Klmpynė”? 
Nieko! Jos nėra uždaviniu 
šaukti- darbininkus į kovas, jos 
tikslas migdyti proletarus ir ar
dyti darbininkų revoliucines ei
les.

Raudonas Bizūnas.

paveikslų? Todėl .aš iri va-, 
dinų “Naują Klampynę” No..
2 “Keleiviu’.’ , v: ;

i Kalba apie komunistus, O. 
kįek. čia jie- prirašė • už- ko
munistus, o gi nieko: Tik 
dęl juoko kaip kur yra pa
minėta’ komunistai, ba iš sy
kio pradėjus tiesioginę kovą 
prieš Komunistų Partiją, 
ilgai nesėdėsi toje gūštoje— 
turi prisigerinti prie dar
bininkų bizniškai. Paskui 
Pmseikai bus gera vieta ir 
pūs fašistus. Iš sykio i tai 
nepriinįs fašistai—turi ’"ma
ses atsivesti su savim.

Draugai darbininkai, mes 
turime stoti visi kai vienas 
po Komunistų Partijos vė
liava ir nepasiduoti tokiems 
mekliorams—Pruseikoms ir 
kompanijai. .

, , į •J. Gaidis.

paukščių ir gyvulių. Jucius 
pasisakė turįs karvę ir vištų. 
Nieko nelaukdami, svečiai už
klausė, ar jie negalėtų gaut 
pirkt čia pieno ir šviežių kiau
šinių, ko mieste sunku gauti.

Pasipirkę, ko reikalavo, sve
čiai klausė, ar galima būtų 
gaut pirkt vištų, ir jie norį pas 
Jucius išsikepti, nes vienas iš 
jųdviejų esąs kukorius ir pir- 
miaus turėjęs savo valgyklą. 
Juciai, nieko blogo nemany
dami, su viskuo sutiko.

Taip svečiai paskui ir va
žinėjo pas Jucius kokius tris 
ar keturis kartus—kepti gai
džių, gerti šviežio pieno ir 
kiaušinių. Bet ten pat gyve
nančiam Jonui G. tie kaimyno 
svečiai atrodė, kad jie veikiau
sia atsilanko su blogais tiks
lais. Todėl G. ir užsirašė tų 
svečių automobilio “laisnio” 
numerį ir laikė jį savo žinioj, 
žiūrėdamas, kas toliaus bus. 
Nuo tos dienos, kai G. paėmė 
automobilio numerį, tačiaus, 
svečįai daugiau neatvažiuoda
vo automobiliu, bet gatveka- 
pu, ir tai tik yięnąs, nors1 nuo 
gątvekario. iki Jucių gyvenimo 
vietos reikėjo, eiti apie pusė 
valandos, nes yra apie pusanL 
ros mylios kejio. ,To nepaisant, 
svečias vis tiek atsilankydavo 
po du tris , sykius per. savaitę. 
Ir tokis svečiavimasis tęsėsi su- 
virš mėnesio, pakol Juciai bu
vo prikalbinti išsiimt pinigus iš 
banko. ,

Sykį Augustas ir Izabelė Ju
ciai, atėję pas kaimyną G., lyg 
tai iš juoko, lyg tai ištiesų sa
ko, “pirkime pinigams dirbti 
mašiną.” Bet apie tai buvo 
mažai kalbėta.

Po to išsitarimo apie mini
mos mašinos pirkimą, G. pra
dėjo manyti, ar tik nebus jos 
pardavėjas tas svečias, kuris 
taip susidraugavo su Juciais. 
G., mat, buvo skaitęs laikraš
čiuose apie žulikus, kurie par- 
da.vinėja'pinigų dirbimo maši
nas, kurios ištikrp jokių pini
gų. nepadirba; į skrynutę pri
kišta visokių ratuku,; knypke- 
lių, o ant tąm tikro voliųko už-

i

vyniota keliolika gerų bumaš- 
kų; ir pinigai iš mašinos eina 
tik tol, kol tos gatavos bumaš- 
kos būna viena po kitai išsuk
ios laukan. Tai žioplas pirkė
jas ir pamano, kad mašina 
dirba tikrus pinigus.

Sykį J., nuėjus pas kaimy
ną G., besil*albant, G. padavė 
jam ant popierėlės užrašytą 
svečio automobilio “laisnio” 
numerį, persergėdamas apsi- 
žiūrėt su tuo svečiu, ir patarė 
laikyti tą numerį, gal bus rei
kalinga:^ Už tą persergėjimą i

[Juciai tik iškoliojo G. ir nume- 
te paduotą: jiem numerį, kaip . .

d., A. Jucius įbėga pas savo 
kaimyną prašyt numesto nu
merio. Mat, tą dieną svečias, 
suvalgęs gaidį, padavė $2 už 
pietus; ir kada Juciai nuėjo į"’ 
kitą kambarį atnešt jam “čen- 
čių” (reštą), tai atsigrįžę pa? 
matė savo svečią bestovint su 
revolveriu rankoj. Svečias 
grūmodamas paliepė iškelti 
rankas augštyn; pasigriebė iŠ 
Jucių du tūkstančius dolerių, 
nėfė pro duris laukan, įšoko 
į čia netoli laukiantį automo
bilį ir dingo.

Keletą valandų vėliau buvo 
pagautas, sulig minėtų “lais- 
nių” numerio, vežėjas su kitais 
bevažinėjant, bet tikrojo kal
tininko nebuvo. Reiškia. 
$2,000 sunkiai uždirbtų pini- 
gų dingo.

Juciai yra atvažiavę iš Wor- 
cesterio, Mass., keletas metų 
atgal; yra tikinti žmonės, ne
skaito jokių laikraščių, nepri
guli prie jokių pašalpinių nei 
politinių organizacijų. Buvo 
mėginta įkalbėt, kad užsirašy
tų “Laisvę” ar “Vilnį,” bet vel
tui; atsakymas buvo, kad pini
gų neturį. O žulikai-plėšikaf 
pas juos surado pusėtinai pini- • 
gų. Ar tie žmonės pasitaisys., 
po tokios skaudžios lękcijos, t 
ateitis parodys. . , .<» *

Detroitietią.

IŠ LIETUVOS
Darbininkai Ruošiasi j Kovą

KAUNAS.— Kaune sudegė 
visa eilė fabrikų.1 Juos veikiau
siai sudegino patys fabrikų sa
vininkai. Komunistai pradėjo 
darbą tarp -darbininkų, pasili
kusių del gaisrų be darbo. Pir
mutiniai sujudo “Kotton” fab
riko darbininkai* Buvo sušauk-1 
ta iš 50 darbininkų pasitari
mas. Ten buvo išrinkta komi
tetas ir plačiai apkalbėta del 
reikalavimų. Darbininkąi iš- 
pradžių norėjo pasitenkinti la
bai mažais reikalavimais, bet 
po'paaįškinimo jie sutiko išštą- 
tyti didesnius reikalavimus. Tie 
reikalavimai buyo apsvarstyti 
ir antram pasitarime, kuriame 
dalyvavo apie 80 darbininkų 
(70 moterų) ir mnųątyta su
šaukti dar. plat,epųį. , , , . ( I
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Lapkričio men. 15 d. šven

to Kazimiero parapijos kle
bonas Jonas Bobinas su savo 
pasekėjais suruošė perstaty-; 
mą “Keistutis,” kuris Įvyko i 
parapijos salėje, bažnyčios j 
skiepe. Publikos atsilankė ga- j

SUSIORGANIZAVO NAUJA 
KUOPA NANTICOKE, PA.

Drg. P. Maslaveskas, 51 kp. 
sekretorius, praneša, kad jam 
pavyko suorganizuoti naują 

rkuopą. Iš sykio prisirašė as
tuoni nauji nariai. Visi užsi- 
mpkėjo įstojimą ir kitas mo
kestis.

Jau išrinkta ir visa valdyba. 
Pirm. K. Rutkauskas, pagelb. 
P. Gricius, prot. sekr. J. Ži
linskas, fin. sekr. J. T. Visoc
kis, ižd. ir organizatorė M. 
Grigienė, iždo globėjai V. 
Grumblis ir P. VeJi-vis.

Kuopai suteiktas numeris j 
fl6-tas. Taipgi pasiųsta visi 

reikalihįri dalykai ■ ir informa
cijos. Drg. P. Maslaveskas pa
gelbės naujos kuopos finansų 
sekretoriui viską sutvarkyti.

kinus apie A.P.L.A., visi suti-! gTObis. 
ko, kad reikia lokalinėm drau-' 
gijoms dėtis prie centralinių. 
Nutarė sekamam susirinkime 
pilnai aptarti prisidėjimą prie

Turi ne
Jeigu ji

Visą gruodžio mėnesį padir
bėkime. Pabaigsime vajų ta
da su gana geromis pasekmė
mis.
DRAUGIJOS RENGIASI PRIE
PRISIDĖJIMO PRIE A.P.L.A. i na daug, įžanga buvo 25 cen-: 

tai asmeniui, žmonėms ren-, 
Lapkričio 29 teko man daly- i kautis kun. Bobinas stovėjo J 

vauti Apšvietos Draugijos m ė- inetoli įėjimo, trindamas rankas ■ 
nešimame susirinkime. Paaiš- jr džiaugdamos, kad bus geras 1 

. Apie 7. valandą prisi-! 
rinko tiek svietelio, k&d skle- 

j pe (salėje) kimšte prisikimbi 
;šo stovinčių ir sėdinčių. Tyka. ; 
i Išeina ant scenos didelis Keis-Į 
itučio garbės asmuo, kun. Bo- 
Įbinas, ir pareiškia, kad > vaidit i 
inimas jau prasidės, bet ką jis 
'daugiau kalbėjo, nebuvo užpa
kalyje galima girdėti, nes .pas 
jrapijonai; < sukėlė didžiausią. 
! kalba; nekartot sakė,, kad čion 
i ką girdėti, reikia zuikio au-■ 
su, rimtam žmogui žiūrint į; 

i visą tą sumišimą yra gana kok- i 
i tu. Užgęso šviesos, atsivėrė; 
'scena, reiškia prasidėjo vaidi-> 
nimas. Pirmas Vilniaus pilis. 
Marė su savo vyru vaidyla 
kursto Jogailą susidėti su kry
žeiviais ir užpulti Keistutį; ant 
nelaimės, buvus silpnai kedei, 
ar sunkiam žmogui, 

■ kode ir vienas asmuo 
, publikoj. Publika, 
I kėdės lūžimo garsą, 
; katastrofos vietą ir 
■apie Jogailą, ką veikiantieji 
'asmenys kalbėjo toliau, negir- 

nematyta, nes 
apsi- 

: žiūrinėjo savo kėdės po katas
trofai. kad tas neatsikartotų 

' antru kartu, pirmas aktas pa- 
į sibaigė. Seka antras. Koks 
, tai Butrimas praneša Keistu- 
' čiui, kad jie neteko Vilniaus 
per išdavystę kokio tai vaidy-

Apšvietos Draugija randasi 
Wheelinge, W. Vai 

! mažai čia gimusių, 
inai prisidėtų prie 
,suprantama, daugiau sustjp- 
' rėtų, daugiau naujų narių, gau- 
|tll.

Wilmerdingo dvi draugijos 
Linkiu naujai kuopai išaug-.savo susirinkimuose nutarė 

ti škaitlingai ir galingai. No-į kreiptis prie A.P.L.A. Centro 
pintieji prisirašyti prie A.P.L. i gavimui daugiau informacijų. 
A. nanticokiečiai galite kreip-j Taipgi tą patį padarė Hart, 
tis pas A.P.L.A. 16 kp. finan- i Michigan, Lietuvių Ūkininkų 
sų sekretorių: J. T. Visockis, ; Draugija. Pilnos informaci- 
325 Union St., Nanticoke, Pa. j jos suteikta.

va nu pfiuia vktfmc i Reikėtų daugiau kelti šitas 
VAJUJ REIK A VISIEMS i klausimas. Loka|inilJ draugi- 

j ių jungimas prie centralinių 
. A.P.L.A. vajus dar tebesitę-' labai svarbus klausimas.

šia. Keletas draugų gerai dar- 
buojasi gavime naujų narių. ( 
Daugiausia iki 
darbavęs d. T 
Wilkes Barre, Pa. 
daug naujų narių 
kuopą suorganizavo.
praneša, kad jis pabaigoje va
jaus dar smarkiau pasirodys.

Kitų kuopų draugai neturi 
sudėję rankas miegoti. Argi 
negalima kai kurioms kuo
poms nors po vieną naują na
rį gauti, kuomet kitos gauna 
po kelis? Galima, tiktai rei
kia bandyti. Jeigu nebandy- je, daugiausia 27 dieną.

* sime ,tai ir atrodys, kad nega- A.P.L.A. Centro Sekr., 
Įima. J. Gasiunas.

DALYVAUKIM MINĖJIME 
NUŽUDYTŲ DRAUGŲ

Šiemet visur bus rengiama

±

naujų 
šiol yra pasi-1 

Maslaveskas, <
Jis gavo minėjimas Lietuvos fašistų nu-; dėta ir beveik 
ir vieną žudytų draugų: Požėlos, Gied-jiki publika nusiramino, 

rio, Greifenbergerio, Čiornio ir 
daugelio kitų.

A.P.L.A. nariai taipgi kvie
čiami dalyvauti. Mes turime 
atminti tuos kovotojus ir taip
gi paremti Lietuvos darbinin
kų judėjimą.

Tie mitingai bus paskutinė- ■ jos, buvo nesuprantama nieko, 
je gruodžio mėnesio savaitė- nes pirmą aktą užviršijo skan- 

į dalas. Seka trečias aktas. 
. Kryžiuočių stovykla ties Vil- 
I nium. Jogaila padaro taiką su 
• Keistučiu ir veda jį į Vilnių., 
Publika, geriau sakant Bobi-' 

■ no pritarėjai, gauna labai di- 
! delį džiaugsmą, kad jau ViJ- 
| nius vėl bus Keistučio. Siun- 

tinkamų, papuvusių irt.t. Nors j ^įa jam c|idelius«linkėjimus su 
medžius visus kompanija! pa-1 priprastu triukšmu. Taip ir 
.ima ir visi kompanijai tinka, , tęsėsi visas vaidinimas.
'bet darbininkams daugiausia!’ i
taip išskaito, kad jie nieko už j Dar turi priminti, kad pro- i 
tai negauna. ; grama buvo pardavinėjama po

Dar vienas didelis išnaudoji-! 10 centų kopija. J
imas, tai kartais ištikus blogam I Užsibaigus vaidinimui, sudai- 
’orui, kai dirbti negalima, to- navo Lietuvos hin^ną mūsų pa- 
kioj dienoj minėtiems darbi
ninkams visviena išskaito $5

i i. diena.

Darbas Miškuose Kanadoje
Bjauriai Darbininkus

* , • Išnaudoja
TIMMINS, Ont.—Nekurtose 

vietose čia pradėjo dirbti miš
kuose. Daugiausia kontrakto- 
riai įveda darbą nuo kavalkų. 
Taigi, su tokiu akordiniu dar
bu išnaudoja vergus iki galu
tino laipsnio. Pavyzdžiui, kur 
aš dirbau, buvo akordinis dar
bas, nors aš dirbau ant dienų. 
Uždirbau $1.00 per 10 
dų dienos darbo.

Darbininkai pradėjo 
neišpasakytai sunkiai, 
į mišką be galo anksti
ke be saiko skubindavo, 
karais grįždavo apie 7-tą vai. 
iš miško. Darbas buvo sutvar
kytas šitaip: Trys darbinin
kai ir vienas arklys, du darbi
ninkai pjovė medžius ir su
pjaustė po 161/) pėdų ilgio;

dirbti 
eidavo 
ir miš-

Va-

triotai. Dainavo taipgi ir ku
nigas Bobinas, nors jis tą 
“brangiąją tėvynę” ir neregė- 

Dabar pažiūrėkime, kur tei- ! jo. Buvo ir daugiau, tai mer- 
isybė. Kompanija perka arklį, gėlės Bandžiutės ir pilietis V. 
Tegu užmoka $200, ir dirba Bačys. 
miškuose iki 150 dienų per 
žiemą, bet tas pats arklys ke
lias žiemas dirba miškuose, o 
už jį nuo darbininkų lupa $2 
į dieną. Taigi, čia pasielgia 

i tikrai krikščioniškai, nes dar- 
■ bininkai atiduoda jiems de-

Užbaigus himną, žmonės, 
nors didžiuma jų yra karšti 
“dievo mokslo” skelbėjai, bė- 
go greit namo pasilsėti, nes ne- 
kurie stovėjo po tris valandas, 
o sėdintiems buvo taipgi nepa- 

įšimteriopai. Dabar gi darbinin- kaklą ištiesus laikyti tris . * 1-1 -i- ---!-■! ----J—Ai 
♦»taip pat prakirto takus, kad ij<ai> ^padirbę po, dvų kiti po 

, būt galima prieiti su r.
prie kiekieno kavalko, įg. ------ 
traukti į vieną vietą. Medžiai l"”~, ‘ 
buvo stori, po dvi ir daugiau : 
pėdas, o miškas prigriuvęs iš- j 
vartų, kas sudaro didelį 
lumą prakirtimui takų, 
čias darbininkas eina su 
liu rr visus supjaustytus 
džius traukia Į vieną vietą. Ir 
jis vienas turi suversti į krū
vą, taip kad galai visų me
džių atrodytų,, kaip. sienai Į 
tokias krūvas suverčia ‘ po 

'įįlOO ir daugiau kavalkų; jos'
yra ;kra-unarnos ant' tam tikrų 
pamatų, kuriuos turi padirbti 
tie patys darbininkai. Krau
nama medžiai labai augštai, 
po 6-12-15 pėdų, o šį darbą tu- 

, ri atlikt vienas darbininkas.
Užmokestis tokia: kada minė
tas kavalkas būna ant vietos, 

7 tai už jį moka 13c. Iš to dar
bininkams išskaito po $1.00 į 
dieną už maistą ir už arklį 

<$2.00. Kada būna išpjauta ap
linkui nuskirtas piečius ir su
versta į krūvas, tada eina raš
tininkas. skaito ir mieruoja!

arkliu trią savaites, paklausę, kiek jie 
v ” ’ Ir paaiškėjus jiems, 

neuždirbo, meta 
Prie manęs metė dar

ybą keli, kurie už kelias savai
tes darbo gavo po 11c. 
po dolerį su 1_____ _

'Vienas buvo įsikirtęs koją prie kia “stumk,” 
darbo, buvo išvežtas iš kem-; sakymą “kur.

į uždirbo.
i kad nieko

keb-1 
Tre- 
ark- 
me-

valandas ir akimis gaudyti per 
kitu galvas Keistučio judesius, 
lojimas Į skiepą vienas, išėji
mas tas pats, durys siauros. 
Taigi, publikai einant laukan ■ 
vėl baisus triukšmas, spaudžia- 

Kiti si, stumiasi, grūdasi, rodosi, I 
keliais centais, i didžiausi bepročiai; vienas rė- 

kitas duoda at-' 
’ Nekuris žmo-® 

pės, kaipo netinkamas; išdir-Įirns palauktų, bet nepasijusi,
’ ’ i suspaustas ’ 1 '

1 aukštyn iš skiepo.
L Tai taip vyko šv. 
į suruoštas “Keistutis/’1 
■manymu, ten jokis žmogus,ne- ■ 

bęs daugiau poros savaičių,; kad jau 
gavo užmokestį 45c ant če 
kio.

Vietas metusių darbą tuo- r 
jaus užpildo nauji darbinin- 
kai, ba jų yra dideli rezeryi-i~ malonumo, ir links
ne armija, kuri per vasarą bu-ft. . r-o,,.
vo be darbo. Išnaudojimas tę-' 
siasi toliaus, boso žiaurumas 
neturi galo, ba jis mato, kad 
darbininkų jam netrūksta. Ir Į 
taip darbininkai vargsta, pus-: 
alkani, pusnuogi, ir vargui nė-: 
ra galo. Bosai nesusimylės ant 
darbininkų, kolei darbininkai

! organizuotai neprivers jų duo 
iti geresnį atlyginimą už dar
bą.

Darbininkas.
tininkas, skaito ir 
kiekvieną kavalką. Turi būti 
viršūnė nemažiau 7

■ . rio.
colių sto-

Jei būna 61Ą, tai už tą 
darbininkams nemoka. O iš 
kamieno gali būti ir trys pė
dos, tai vis viena mokestis. 
Dabar kompanijos raštininkas 
mieruodamas randa daug pe-

Šiomis dienomis Dauge- 
: liškių kaime sale Šiaulių 
M eš k ū naitė, besemdama 
vandenį, įkrito j šulinį ir 
smarkiai susidaužė galvą ir 
susižeidė abi akis. Pagul
dyta Šiaulių ligoninėj.

. mo laiko praleidimo; gavo, 
bet ne tie, ką nešė 2-5 centus. 
Tas, kuris juos paėmė, ir pas

ukui juokėsi iš tos minios; kuri 
i pritroškusi tvankiu oru, suši- ; 
Jusi ten sėdėjo.. Pelnas juk 
i nebuvo skiriamas niekam ki
tam, kaip “dievui ant garbės,”
Jr po kiek laiko išgirsite, kad; 
jau dievas pavedė juos kuni- ! 

igui Bobinui apieravoti ant au-1 
tomobilio ar ant keleto šunų i
i....  . . . v.įsigijimo; juk vieno maža, norsI
'didelis, kaip jautis. Būtų ge
riau, jei draugai ten neitų ir 
neremtų savo priešų. • . . :

Visky Matęs.

BINGHAMTON, N. Y

Laisves Koncerto Žinios

ir' kyli'

Rusiška PIRTIS Turkiška

Jsitemykite, kad koncertas įvyks
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LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y.

Prasidės 3:30 Vai. po Piety »

Tikietai gražiai platinasi. Jūsų pačių labui patariame 
tuojaus įsigyti ti'kietus, nes sėdynes numeruotos. Išanks- 
to imdami tikietus, apsirūpinsite geresnėmis sėdynėmis.

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

La puotos vantos išsiperimui y ei t ui!
, nuo

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ -

Teresės ■ 
Mano

O KĄ MANOTE APIE SO. BOSTONO LAISVĖS 
CHORO KVARTETĄ?

. AIDO-LYROS CHORAS DVIGUBAI PADIDĖJO
Šio rudens sezonu Aido-Lyros Choras veik dvigubai pa

didėjo. “Laisvės” koncerte jis dainuos revoliucines dai
nas.

sulūžta 
išsitiesia 
išgirdusi 
sužiūri į 
pamiršta

Surprizas ir Parama Liet.
Polit. Kaliniams

14 d. lapkričio Julės Ka-

pasikalbėjimų ir skanios i Strolienė, E. Slesser ir U. Ši- x 
ir visuo-1 moliūnienė—po 25c. 

klasės 
prisimi-

Štome koncerte bus įdomus kvintetas, tai kavalkas iš 5 
Gairr ninku., kuriamo dalyvaus šios ypates: POLINA

S. KOTLAR, Sovietų Baritonas
Atsižymėjo kaipo geras dainininkas, tarnaudamas So

vietų Raudonojoje Armijoje. Vėliaus dainavo įvairiuo
se teatruose Sovietų Sąjungoje. Mes jį girdėsime “Lai
vės” koncerte.

minskas ir J. Strolis—po $1; 
S. Vaineikis 59c; A. Klimas 

■55c; J. Kireilis, T. Bagdonie
nė, L. Klekūnienė, A. Bagdo-., 
nas, L. šimoliūnas, J. Kupčiū

Daug girdėjote aįoie dainininkus ir artistus: Ig. Kubi
liūną, tenor-baritoną;. Juliją. Rainardienę, Soprano, V. 
Bubliūtę, Alto, ir A. Juodaitį. Greit turėsime progos 
j'-u'es išgirsti dainuojant “Laišvės” koncerte.

DAGMAROVA, S. KO’TLAR, ESTHER LESS, JACK 
SHAFFRAN ir B. ALPER.

Nuo pirmos dienos proletarinės revoliucijos dainavo ir 
vaidiąo Pirmąme .Revoliucijos, teatre. O paskutiniais lai
kais dainavo geriausiame Maskvoje teatre Stadiume 
Maskvos Dailės Teatrų. Š.S.R.S. pilietė. Ant laimės tu
rime progą ją girdėti “Laisvės” koncerte.

JAŠA SHAFFRAN, Paikus Basas
Jis dainuos so’lus mūsų dienraščio koncerte. Ameriko

niškoje scenoje jis jau plačiai pagarsėjęs kaipo solistas. 
Lietuviai darbininkai turės progos įsigėrėti Brooklyn 
Labor Lyceum Svetainėje.

Puslapis trečias

; • r

Programą jau žinote iš skelbimų. Tik tiek galima 
pažymėti, jog to gražaus darbininkų operetiško akto, 
kurį vaidins SIETYNO CHORAS iš Newark, raštu sun
ku nupiešti.' Visi choriečiai bus dailiuose drabužiuose, 
vaidins įndustrijinį darbą ir dainuos darbininkiškas dai
nas. Tas aktąs perstatys darbininkų sukilimą ir perga
lėjimą kapitąlistinio .siaubūno.

Kad davus progos plačiosioms darbininkų masėms pa
sigėrėti šiuom koncertu, “L.” bendrovės direktoriai nu
tarė .veltui įsileisti bedarbius. Kurie bedarbiai turės 
ženklus- iš -bedarbių tarybos, tie veltui įeis j “Laisves” 
koncertą

v . ' Bl• W

ESTHER LESS, Žymi Sovietu Kontralto

POLINA DAGMAROVA, Sovietų Sopranas
Ji yra plačią} žinoma Sovietų Sąjungoje kaip pirma

eilė teatrų dainininke. Ją puikiai pažįsta net ir Karo
lis Požėla, geriausias lietuvių ristikas. Jis, pamatęs skel
biant ją dienraštyje, išsireiškė: “rūpinsiuos būt ‘Laisvės’ 
koncerte. DagmarOva gera dainininkė.” 

iminskienės giminės ir draugai-jnas, P. Kaminskas, L. Tvarijo- 
| draugės buvo suruošę jai sur- nas, K. Dzidulionis ir S. Jasi- 
I prizo sueigėlę Kaminskų na-,lionis—po 50c; E. Pagiegalie- 
me, Vestai, N. Y. Prie žais-'nė, J. Uogentas, J. Slesser, Ę. 

vakarienės prisiminta 
.meniniai darbininkų 
reikalai. A. žolynas

[nė liūdną padėtį Lietuvos poli-1 
■ tinių kalinių ir paragino suei-• 
gėlės dalyvius paremti Lietu- 

jvos politinius kalinius, sude
dant bent kiek aukų. Suma
nymas paremtas ir aukų tapo 

■sudėta $11.64. Aukojo: A. dingo). 
Pagiegala, A. žolynas, A. Ka- I

Pinigai pasiųsti ‘.‘Laisvėn,” 
i kad perduotų į tąjį fondą, ku
kis rūpinasi Lietuvos politinių ” 
kalinių šelpimu.

(šis paskelbimas gana su
vėluotas, nes pirmiau pasiųsta* 

Į korespondencija kažin kur

7 Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
/usisiekimas ii 
J LIETUVĄ

Puikus geležinkeliu 
BREMERHAVEN

Taipgi nuolatiniai kas' savaitė iaplaukimai gerai žino
mais Lloyd Kabinimais Laivais. Užsisakykit vietas 
pas vietinius agentus, reikalaudami Lloyd laivakorčių, 

suteikiant greičiausių patarnavimų.

North German Lloyd
57 Broadway New York

NEKENTEKIT NUO SLOGŲ

ROJAUS
RECEPTO TABLETAI

ROJĄUSį TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliuosavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. 1 Jqs palluosuoja, vidurius—pralaužia 
šaltį Ir prašalina slogų bakterijas.

SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE ' SLOGOSE—N ĘS JOS 
VĖbA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO

ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina vidurių ir nekenkiu 
nervų sistemai, nes juose yra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA' IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

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

TABLETŲ; turėkite juos savo naitauose. Nelaukite—eikite pas sal
vo aptiekorių, reikalaukite jų ir neimkite kitokių. Jei jis netud jur
tai iŠpildykite žemiau paduotą kūponą ir pasiųskite mums.

‘ . I •

Viena dėžė už 35c, trys dėžės už $1.00 
Prašome, prisiųsti man______ __dėžę dr dėžes. ROJAUS TAB-'

LĖTŲ.už $_______ _ kuriuos šiuomi prisiunčia.

Vardan Adresas ■ Miestas
Prašome prisiųsti mums vardą ir antrafią savo aptiekos.

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

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

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Sukatos vakare 75 ceiitai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas, per 
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 išsiperimui ve” 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNTNKAIS, 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
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 Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrorfe Avė. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
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msm, MASKVA. TU UCNINE!
R. MIZARA

(Tąsa)

Ateiti ant Raudonosios Aikštės—reikia 
turėti (iš anksto) speciališkas leidimas— 
propuskas—kuris sunku gauti. O jis sun
ku gauti todėl, kad palyginamai apribotas 
skaičius vietos ten randasi—keliems tūks
tančiams žmonių-žiūrovų. Tie gi žiūrovai 
Raudonojoj Aikštėj susideda daugiausiai 
iš įvairių delegacijų, Kominterno vadų, vy
riausybės atstovų ir svetimų diplomatų!

Išvada: asmuo, neturįs vietos Raudono
joj Aikštėj, toliau negalės matyti, kaip tik 
toj gatvėj marguojančius, kur jis gyvena. 
Toliau neišleis. Milicijantų ir darbininkų 
tvarkytojų eilės apstatyta kiekvienoj gat
vėj ir jos nepraleidžia į miestą (Labai ge
ra tvarka, nes jei praleistų—kimšatė ir 
maišatienė pasidarytų).

Ot, ir buvo man problema, kaip čia tą 
taisyklę apeiti. Kaip matyti Raudonosios 
Armijos paradą, dalyvauti demonstracijoj, 
būti aikštėj ir palandžioti po gatves, kad 
pamačius kuodaugiau to entuziazmo, tryk
štančio iš kovingojo proletariato krūtinių.

Propuskas gauti jau nebuvo vilties. 
Pervėlai jo pradėjau jieškoti. Be to, bu
vo daug svarbesnių darbininkų delegacijų, 
kuriem reikėjo sėdėti Raudonojoj Aikštėj. 
Paskutinę dieną prieš šventę drg. V. Kap
sukas dėjo didelių pastangų gauti man 
propuską—veltui! Daugybė darbininkų, 
atbėgusių iš kapitalistinių kalėjimų ir no
rėjusių gauti propuskus—jų negavo. Kaip 
tuomet aš galėčiau gauti! Pagaliaus, ar 
gi būtų tai g?ažu ir draugiška? Jie turi 
pirmenybe. Jie—kankiniai darbininkų kla
sės, privalėtų ten sėdėti ir ramiai pasižiū
rėti. Aš tuomet nutariau pasiduoti liki
mui. Kaip bus taip, maniau dėsiu pas
tangų viską matyti.

III
Lapkričio 7-tos rytas. Miglos tirštos. 

Oras šlapias—retenybė Maskvoj. Orlai
viai negalės demonstruoti Raudonosios Ai
kštės viršuje, skundžiasi žmonės. Bet šven
tės dienotvarkis eina savu keliu.
į Iš ryto per kelias valandas tramvajai

šymas. Vėl tas pats atsakymas:
—Gerai, eikite!
Mes jau ties Visą-Sąjunginės Komparti

jos centru. Minia ginkluotų jaunuolių- 
komsomolcų,—pasirengusi maršuoti. Visa 
gatvė jais užtvinkusi. Nieko nepraleidžia. 
Jaunieji draugai gi, su šautuviais ant pe
čių, dainuoja, leidžia ugningus šūkius iš 
savo krūtinių, šoka, džiaugiasi. Jų tūks
tančiai, tūkstančiai! Mergaitės, kai ir vai
kinai, lygiai karžygiškai laiko ginklus ir, 
matomai, sugebia gerai juos valdyti.

—Drauge, milicijante, čia v& svečiai ąm- 
erikiečiai, nori arčiau Raudonosios* Aikš
tės prieiti ir Raudonosios Armijos $irodą 
matyti.. .Jie turės ką pasakyti ir parašyti 
savo šalies darbihinkanis. . r '

Draugas milicijantas pakraipė galvą, bis- 
kelį suraukė kaktą.

—Eikite^ pas mūs vadą. Tik jis tegali 
padaryti.

Parodė pirštu į savo vadą.
—Drauge milicijante—jau vadui kalba

ma.
Pastarasis liepia stoti mums į komso- 

molcų eiles ir drauge maršuoti.
Stojame, džiaugiamės ir žygiuojame.
Bet... mes neginkluoti. O jie kiekvie

nas šautuvą neša ant peties. Netinka. Ne
dailu! Maišom išžiūrą. Prieina todėl tvar
kytojas ir prašo mus nemaršuoti...

Komsomolcai stabtelia, laukia savo eilės. 
Mes negalime stovėti ir laukti. Norisi' 
smelktis pirmyn. į

Vėl neriam per barjeras milicijantų. Tu-’ 
Ii iš jų pasipurto ir pareiškia, kad jiems 
įsakyta neleisti nieko ir jie neleis. Bet ki
ti tąjį dalyką kitaip riša. Jie pasvarsto,; 
pažiūri ir sako: “Eikit pirmyn.”

Šitokiu būdu mes laimingai priėjome vi-; 
sai arti Raudonosios Aikštės. Stovime ant 
Nikolskaja, tik vienu tarpgatviu nuo RaiU 
donosios Aikštės ir matome visą galą jos,1 
per kurį įmaršuoja Raudonoji Armiją, To-' 
lyn dar artyn—prie pačios aikštės'

O mūsų gatvė visa nustota raudonar
miečiais: sunkiąją ir lengvąją artilerijoj 
4.—vivxivxv,, būriais, šarvuotais automobi-!

įsi tankai ir kiti pabūklai ga-

\ !

R
B

dat veikė: vežiojo darbininkus į centrus, tankininkų (bi
is kurių jiems reikės « maršuoti. Buvęs bais, irkt. Vįox o

minti Sov. Sąjungoj—pačių ; SSRS: darbi- Rąmerikietis, d. Valentis, kitas asmuo, ame
rikietis ir aš leidžiamės linkui 1____
nosios Aikštės.
sustojo. Gatvėse pildosi minia.

Dar tolokai nuo Raudonosios Aikštės, ’ tarsiu kokį
bet mus jau sulaiko. !’ - . v. -

—Drauge milicijante,—sako d. Valentis, šo galvos raudonarmiečių.
Juos reikia gi ypatingi: gali smarkiai lėkti.

žyčiai, bet gerai apšarvuoti. ,
To visko matome šimtus, tūkstančius.1

Čia va paraduoja ir GPU. militarinė sekci-
1 ja—rinkinys labiausia ištikimų Sovietų Są- 

Šitaip perėjom vieną tarpgatvį (bloką), jungai darbininkų. Tas viskas prieš mūs
• ■ - ■ " akis. Prie mūs pačių.

(Bus Daugiau) I

Raudo- ninku padaras. Šarvuotuose automobi- 
Pėsti—nes tramvajai jau liuose sėdi keli raudonarmiečiai, bęt tu jų

I nematai. Matai lekiantį tik patį automobi- 
< i:,, “užkeiktą vežimą”—tai ir .
i viskas. Kuomet jie sustoja, žiūrėk ir ky-' 

. Tankai taip-;
Jie ma-—šitie draugai amerikiečiai.

praleisti artyn: jie nori pasižiūrėti.
—Kodėl jie nemaršuoja?— klausia ans.
—Negali; neturi su kuo—svečiai.
—Gerai! Eikit pirmyn!

Kitą prisiartinę—vėl barjerą.
‘ Vėl ta pati giesmė. Vėl tas pats pra-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

- PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių bedarbių susirinkimas bus 

ketvirtadienį, 10 gruodžio, po No. 
1011 Fairmount Ave., 8-tą vai. vaka
re. Visi bedarbiai, kurie dar nepri- 
klausot, ateikit ir prisirašykit, jokios 
mokesties nėra. Jau bus sugrįžę 
draugai iš alkanųjų demonstracijos iš 
Wąshingtono ir išduos raportą, ką 
ten patyrė. Tat visi dalyvauki!.

• Bedarbių Taryba.
(290-291)

detroftTmich.
A.L.EM.S. 4-tos kuopos susirinki

mu bus šeštadienį, 12 gruodžio, 
Draugijų svetainėj, 3302 Junction 
Avie., 7:30 vai. vakare. Bus renka
mą! valdyba, tat visi nariai daly- 
yiodt.

Sekr. N. Astrauskienė.

DETROIT, MICH.
LINKSMAS VAKARAS 

A.P.L.A. 47-ta kuopa rengia 
teatrą ir koncertą sekmadienį, 
gruodžio Draugijų svetainėj, 
Junction Ave. Bus suloštas 
veiksmo veikalėlis ‘ 
Po teatrui bus koncertinė progra
ma, o vėliau smagūs šokiai prie ge
ros muzikos. U 
šiame visus atsilankyti, 
tą

šaunu 
13 u: 
3302 

___ vieno 
“Pas Daktarą.”

Įžanga tik 25c Kvie- ! 
Pradžia 7- 

val. vakare. Rengėjai.
(290-292)

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos susirin

kimas bus penktadienį, 11 gruodžio, 
L.P.N. Kliubo svetainėje, 8-tą vai. 
vakare. Visi nariai ateikit laiku, 
bus renkama kuopos valdyba. Už
baigus šį susirinkimą, bus T.D.A. 
kuopos susirinkimas. V. K.

(290-29-1)

E

STEUBENVILLE, OHIO
A.L.D.L.D. 101 kuopos yra rengia

mos prakalbos sekmadienį, 13 gruo- 
džio, L.B.K. svetainėj, 428—7th St. 
Pradžia 7:30 vai v.akare. Kalbės 
J. Gasiūnas. , Visi vietos įr apielin- 
kes lietuviai atsilankykit i šias pra
kalbas,

; baus.
išgirsit daug naujo ir svar- 

Komitetas.
(290-291)

ELIZABETH, N. J.
i L.D.S. 33 kuopos metinis susirin
kimas bus trečiadienį, 9 gruodžio, L. 
D.P. Kliubo svetainėje, 69 S. Park 
St., 8 vai. vakare. Bus renkama nau- 
ija valdyba ir svarstoma kiti svar
būs reikalai, todėl visi nariai daly
vauki!.

TORONTO, CANADA
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P. Drau-

(290-291) mėnesinis susirinkimas bus sek- Lawrence Št.
91) cr vi i 7 i r, T onini glillKn I nivoniinomadienį, 20 gruodžio, Lenkų Kliube, 

583 Adelaide St. Kurių mokestis už
vilkta į pašalpos ir pomirtinės fon
dą, pasistengkit užsimokėti šiame su
sirinkime, kad sekamame susirinki
me galėtumėt balsuoti, nes bus ren
kama valdyba. Tat rūpinkitės, kad 
galėtumėt paduoti savo balsą už tin
kamus draugus.

Sekr. J. Įeveza.
(290-291)

j S. BOSTON, MASS.
L.D.S.A. 13-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadienį, 9 gruodžio, Liet. 
Piliečių Kliubo svetainėj, 3716 Broad- 
W8»r, 8-tą vai. vakare. Visos na- 
rėd ateikit, bus renkama delegatės 
i JI Rajono konferenciją, taipgi ir 
kuopos komitetas.

♦ Sekretorė.

’ HAMTRAMCK, MICH.
T.D.A. Kazio Giedrio kuopos susi- | 

rinkimas bus ketvirtadienį, 10 gruo
džio, Rusų svetainėj, 3014 Yeamans. 
Visi nariai ateikit, bus renkama vai- I 
dyba.

Org.
(290-291) |

GREAT NECK, N. Y.
L.D.S.A. 64-tos kuopos susirinki- 

mas bus trečiadienį, 9 gruodžio, pas be gyvumo. pereitą konferenciją 
d. X. Kasmauskienę, 3 Morris Lane, ' ne visos kuonot prisiuntė delegates, 
7:$) vai. vakare. Visos narės atei- tat nors į dabar šaukiamą konferen- 
kit, yra svarbių reikalų aptarti. ciją pasirūpinkit išrinkti, ir prisiųsti.

7 Ortr. A. Bečienė. Rajono Sekr.

L.D.S.A. IV RAJONO 
KUOPOMS

L.D.S.A. IV Raiono pusmetine kon
ferencija bus sekmadienį, 27 gruo
džio, International Hali, 427 Lacka- 

| wanna Ave., Scranton, Pa. Prasi- 
! des 12-ta vai. dieną. Visos kuopos 
išrinkit delegates, kurios ęali kalbė-
ti, nes iki šiol konferencijos būdavo 

pereitą konferenciją

5

E 
E
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Org. A. Bečienė.
(290-291) (290-292)

Sekr. V. K. Sheralis.
(289-290)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras gerai susimpkino - 

operetę' “Nebaigta Kova” ir vaidins 
sekmadienį, 20 gruodžio, po No. 227 
' "L Jei kitų miestų orga- ■
nizacijos norėtumėt minėtą veikalą 
perstatyti ,tai Laisvės Choras mielai 
sutiks sulošti. Norintieji, kad Lais
vės Choras suloštų minėtą veikalą jū
sų mieste, kreipkitės sekamu adresu: 
S. G. Makoveckas, 580 Zion St., Hart
ford, Conn.

(289-290)

ELIZABETH, N. J.
L.D.Š.A. 4 kuopos susirinkimas bus 

antradienį, 8 gruodžio, L.D.P. Kliu- 
be, 69 S. Park St., 8 vai. vakare. 
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti . Valdyba.

(289-290)

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

bus sekmadienį, 13 gruodžio, ukrai
niečių svetainėje, 300 Bathurst St., 
2 vai. po pietų. Visi nariai atęikįt, 
yra svarbių reikalų apšvarstyti.

Sekr. J. E.
• (288-290)
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NESIVELINKITE PASINAUDOTI PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ- LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
DRAUGAI

i .. 1 J ' .

svietą. T
gimuosę ir t^ip įąrpe darbininkų. Mes tųripąe <dąr, 
daug AX.D.U.D. knygų, ir skelbiame jų išpardavimą!

SEKAMOS KNYGOS PĄKSIŲŲODA: ' ; J ;;

[ IR DRAUGĖS, ’ paskleiskime mūsų ap- 
Platinkitę, piknikuose ir išvažiavimuose, paren-

. ) L • >. ' i ■ /■' : ’ : ( I : V
. RELIGIJA, j, Mokslinis veikalas. Reika-i i ' ; 

linga pęrąkaityti kiekvienam. 3 0 0 
pusk apdaryta. Kas stos dabar į A.L. < 
D.L.D., tai gaus tą knygą veltui

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių
1 apdaryta. Kaina

kas stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tą knygą veltui.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 
d. V, Kapsukas. Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta $ .75

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką.

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Tai istorija Ameri
koje darbininkų judėjimo, iki socialis- 

■ta’i pardavė jų reikalus. Knyga ant 
geros popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L.B. Budin. Labai nau
dinga knyga, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudavojimą ir 
matinį klasipį žinojimą. 
Apdaryta

SOCIALDEMOKRATIJOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE- 

’ TIJOJE. Tai rinkinys raštų: R. Lux- 
enburg, Lenino, Radekci, K. Zetkinos 

. . ir .kitą. Tai istorija Vdkiėtijos socia
listų išdavysčių ir revoliucinių prole
tariato kovų. 280 puslapių. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS.' Paraše buvęs ku
nigas P. Viliiinas, tai ganą įdomi kny- ’

< gutČ. > Puslapių turi 90
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ-* 

JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
tai aprašymas baltojo teroro Lietuvoj.

• Kaip veidrodyje parodo buožių ir iš
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

LIUD BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANČIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie* 
noje, labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi • 
360. Apdaryta

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 
H. Gorter, būtinai reikalinga knyga 
kiekvienam darbininkui. Ji suteikia 
materialistinį sanprotavimą. O tik
rasis mokslas tik ir rymo ant mate
rializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386, puslapių. Apdaryta
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir/sveikatos užlaiky
mą. Knyga papuošta daugeliu pa
veikslų. Atspėiusdinta ant geros ir 
gražios popieros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta 1

* o •x A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO-

JE. Parašė d. A. Bimbą/ Skaitydami 
šią knygą kaip veidrodyje matysite 
kokiais kryžiaus keliais ėjo ir eina 
Amerikos proletariatas1. J Tai istorija 
kovų.' Organizavimosi: upjjų ir par
tijų. Knyga jau yra išversta į rusų 
ir anglų kalbas. Tur.ii 60$ puslapių. 
Gražūs ąpdarai

, A.L.D.L.D. kuopoms ir bariams už 
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ ’ GYVENO. 

Parašė U. Sinclair. Pusi.’246.
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po

RUSIJOS ISTORIJA Parašė M. Po- 
krovski. Tai knyga, kuri kaip rak
tas patarnaują ne tiktąjį susipažinimu 
su Rusijos istorija, bet suteikia žino

jimą ąbelnos. teisingos istęŲjos. Ji turi 
320 puslapių. Apdarytą

46 TEN EYCK ST

Pirmiau

Pirtniau' Dabar

suteikia pa-
Pusl. 336.

ŽLUGIMAS

.75

1.50
1.00

1.50

1.25

..20 f
• I

.20

2.00

1.50

1.50

3.00

1.00

1.75

2.50

$ .25

.25

.50

.35

.50

50

■ . .10 <

.10

.50

.50

.35

.50

.35

1.00
.35

T

f1 ■

1,00
1.50

.35

.10

.75

Dabar

1.00
.50 

H 
H

ša

Bu- 
va-

LENINAS, JO GYVENIMAI IR DAR- 
B AI. ’ Parašė M. fJaroslovskis. {šioje 
knygoje nušviečiama netiktai Lenino 
biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo, istorija ir komunistinis moks
las. Knyga būtinai reikalinga per- 

i ąkąityti. kiekvienam darbininkui ir 
dąrbiųinkęi. Turi 432 puslapių. Ap
daryta $

' A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 

kelio pąrašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
knyga labai naudinga. Tai įrankis su 
kurio pagelba žmogus gali pasiekti ir 
suprasti pamatinius gamtos įstatymus 
Ji turi 416 puslapių. Apdaryta.

RUSIJA 1919 METAIS. Parašė A. Ran- 
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietų 
lies puslapių 250. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. 
charinas. Yra geriausias klasinis
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga 
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime 

“UGNYJE.” Parašė H. Barbusse. Tai 
paveikslas pereito imperialistinio karo. 
Knyga turi 432 pusi. Apdaryta.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. Turi 224 pusi.

Yra dar V. Kapsuko knygos “CARO 
KALĖJIMUOSE”, ir d. R. Mizaros 
“ARGENTINA”, bet jos bus parduo
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kny
ga Po

• POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI.
Parašė F. Vaigšndras. Tai ^^jųątjfhis 

’ ; politihiąi ekonominis yą^oMfefis?? Kny- 
gA turi 256 pusi. Gražiai apdatytd.

BROŠIŪROS Iš LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

mas. 16 pusi.
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 

poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikiu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai
tė labai naudinga. 64 pusi.

ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS. Knyga 
apie religiją. Turi 196 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Tai labai užimantis ap
sakymas iš 
Knyga turi

kruvinojo caro laikų.
56 puslapius didelio for-

mato. .35
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi. .35

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

karo ir re-
.5

PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. .10
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė B.

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės- 
tą jos gyvenimą, karą su Versailium 
ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi.

- NAUDOTOJŲ TIKYBA, šioje knyge
lėje faktais įrodoma kam religija tar
navo ir kam-ji tarnauja 32 pusi.

TAUTŲ LIUOSUOTOJAI. Apie impe
rialistų politiką ir tautų pavergimą. 
Brošiuraitė turi 18 pusi.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kąip už $10.- 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčiu pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebus prisiųsta kartu ir pinigai, bus 
išpildyti tiktai del, A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D.A. 
kuopų ir kitų darbininkų organizacijų. Pavienioms 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano 
antrašu ir vardu:

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N
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VIETINĖS ŽINIOS
iš Am. Lietuvių Piliečių 
Kliubo Pramogos

Pęr 4-5 paskutinius metus 
drg. Asevičius nuolat nesvei- 
kavo bei sirgo. Ketveri motai 
atgal mirė jo žmona. Dabar 
pats mirdamas, paliko keturias 
suaugusias dukteris, ir du sū
nus. < '• į

Draugai darbininkai ir ; dar
bininkės, kurie tik kaip nors 
galite, atsilankykite į drg. Ase- 
vičiaųs šermenis ir palydėkite 
į kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius J. LeVanda (Levan
dauskas),.

tik padeda fašistų valdžiai BIZNIERIAI GARSINKIT 
dar pabloginti darbinin- ĖS “LAISVĖJE” 
kams ligonių kasas.' Visi 
sutiko su kairiųjų darbinin
kų išstatytais reikalavimais 
ir prižadėjo remti kairiųjų 
darbininkų sąraša. Kai 
draugė, kuri kalbėjo, išėjo, 
darbininkai dar visą dieną 

į kalbėjo apie tą mitingą. Ka- 
rakteringa yra tas, kad dir- 

spcialde- 
mokratas, išgirdęs atvyku
sios draugės kalbą, pradėjo' 
rėkti, kad policija ateis.

Darbininkas.
, “Balsas’

' .... .... ' ’'i ;; ' f ....................... '■

Draugijy Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?
dX.K:k. DRAUGIJĄ ! 

DETROIT, MICH. ' 
VALDYBĄ 1931 -m.: . • 

J. Liubertas, 
4177 Ashland Avė. 

pagelbininkas, M. Birficnas, 
6388 ■ Sparta Avė. 

imu rast. P. Gyvis, 
7148 Mac Kenzie 

rašt. J. Overaitisi 
4689 Brandon 

Dayton

paveikslų, paremkime, tą orga
nizaciją, kuri rengia—varo šį 
darbą, kartu pasirodysinld, 
kad esame pasirengę ginti 
darbininkų šalį nuo imperiali
stų, pasirengusių ją pulti.

So.y. Rusijos Draugai.

Bell Phone, Poplar 7545

' A. F. STANKUS
GRAB0RIU.8-UNDERTAKER

I ihnlxaiviaoja ir laidoj* unu»lrn»fo» ant 
Tirokių kapinių. Norintieji gereanlo pa
tai nsvtmo ir už toną kalną ncliiidlMO 
valandoje laukite* pa» Mtnr.e. Pa* *at/4 
galite f kuli lotu* ant visokių kapinių kuo 
enriauaioae vietose Ir ai iea*e kainą. __

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- (ų 
gas, patinimus, gyslų ir są- rNį 
narių įdegimus be operaci- M/ 
jos taipgi ir kitas ligas. I|/ 
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.

nukalbėjo taip, kaip ir galima 
buvo laukti. O Hillmano ber
nas Jankauskas tai džiaugėsi 
kalbėdamas, kad jam yra la
bai linksma, kad gali puotauti 

' su visokių pažiūrų žmonėmis, 
o ypatingai su tautininkais, ir 
jis nori, kad kliubas taptų tik
rai tautiškas, nes tuomet tai 
gal būtų galima tikrai paūžti 
kliubo name. Iš ‘ Jankausko 
spyčiaus buvo aišku, kad jis 
nori puotauti su ponais. Bet 
jam teko sėdėti antroj pusėj 
stalo ne su ponais, bet su mu
žikais; matyt, dar tapo palai
kytas už mužiką. 

I 

j Koncertinėj programoj A.
Velička sudainavo tris gražias 
daineles; taipgi dainavo K. B. 
Kriaučiūnas, ■ Stankūnas ir V. 
Tamkiūtė., Du jaunuoliai, 
rių vardų negalima buvo 
girsti, gabiai sugrojo'fleitų

I etą; S. B. Masiulytė daliai pa- 
'skambino pianu; taipgi Tam- 

■ kiūtė su Kriaučiūnu padainavo 
Piliečių Į duetą. Bet visą muziką gadi- 
suprati-no nesuvaldomas trukšmas. 
ar ma- j Darbininkas,
tačiaus •

gruo-Pereitą sekmadienį,
džio 6 d., buvo Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo nuosavo 

( namo “krikštynos” su vakarie- 
• ne, dainomis, muzika ir šo

kiais. Vakarieniautųjų susi
rinko apie 350, taip kad visi 
negalėjo sutilpti prie stalų. 
Buvo daugiau žmonių, negu 
turėta tikietų. Vakarienė, to
dėl, buvo duodama dviem at
vejais, bet ir tai kokie penki 
desėtkai negalėjo jos gauti. 
Šiaip publikos buvo užsikimšę 
'visi trys “florai.” Per tokią 
kamšatį visą laiką buvo nera
mumas, ūžimas, trukšmas. Tas 

p tęsėsi ir per koncertinę vaka
ro dalį ir per prakaules.

Vakarui pirmininkavo Dr. 
A. Petriką, kuris pasakė trum
pą įžanginę prakalbėlę. ’

Nors apie L.A.
Kliubą yra abelnas 
mas, kad jis daugiau 
žiau darbininkiškas, 
šis vakaras buvo pradėtas pa- ■ 
triotiškai, nes visų pirma or-! 
kestra sugriežė Amerikos ir, 
Lietuvos buržuazijos himnus, i

Pasakė trumpą prakalbą , 
graborius Bieliauskas ir italas 
advokatas Thomas Fassulo.

• Laike oficialių krikštynų j 
pirmininkas pakvietė visus, į 
kas tik nori, išreikšti savo min
tis. Trumpai pakalbėjo Jonas 

-Gumbis, Steve Tuba, Jonas į 
Liaukas ir eilė kitų, kurių vi
sų vardų negalėjau nugirsti. 
Juokingai pakalbėjo graborius 
Levandauskas. “Vienybės” j 
fašistas redaktorius Valaitis

*
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Mirė Drg. Juozas Asevičius į

Svarbūs Pranešimai
“SKEVELDROS IMPERIJOS”

1 Bus' Rodoma
Cleveland, Ohio, gruodžio 10 

d., Eclaih teatre, kampas E. 
76th ir St. Clair gatvių; bus 
rodomas Sovkino judis “SKE- 
VELDRQS IMPERIJOS” 
dviem ’atnąąinomis: 7:30 ir 9 
vai. — Lietuviai) darbininkai 
šitą judj visi ir visos turėtų 
pamatyti. Kuriem patiko ju-

1 dis: “Dvi Dienos,” tai šis pa
sveiksiąs daugiau pasiliks ma
sčiusiųjų atmintyje. Būkime 
Į patys ir savo kaimynam sve
timtaučiam praneškime. 
sų visų, o labiausiai susipratu
sių darbininkų pareiga pagel
bėti. Sovietų Rusijos draugams 
išgarsinti šiuos judžius. Į

Liet. Darbininkų Susivieniji-

Numatomas Revoliuci
nis Sukilimas Nankinge

--------  ’ bąs fabrike vienas
SHANGHAI.— Komunis

tų vadovaujamas sukilimas 
prasidėjo kraugerio Chiang 
Kai-sheko sostinėje, Nan-
kinge. Iš visų Chinijos dd- i
1 e J *1 1 i 1 •* 1***1 •lių' atvyko chintį j'aunimas, 
'ypatingai studentai, .įprotęs- 
tuodami prieš vičšą pardavi
mą Chinijos japohų impe
rialistams. :. Likosi’ areštuo
ta keli šimtai studentų ir 
darbininkiško jaunimo. Ma
sės darbininku ir studentu 
apsupo kalėjiiTią ir pareika
lavo paliuosuoti; kada val
dininkai atsisakė, tai stu
dentai šturmavo kalėjimą.

Nankinge paskelbtas ka- 
| ro stovis, kraugeriai bijosi 
! masinio sukilimo ir dreba 
' už

IŠLAIMEKITĖ
Ekskursija į Sovietų Sąjun-

1023 M t. Vernon Street > 
Philadelphia, Pa., ( ,

■ i gą Dykai

savo viešpatavimu.X u

Pirm.

Pirm.

Nutari

Turto

Iždininkas A. Vogčia,

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantarienė,

O. Zigmunticnė,

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje, 26 i

Mirė drg. Juozas Asevičius
5 d. gruodžio, po num. 148 , ___ _________ ______
Cornelia St., Brooklyne. Bu-jmo 55-ta kuopa savo susirin-■ 
vo 64 metų amžiaus. Bus pa-i kime, kuris įvyko 3 d. gruo- ■ 
laidotas Alyvų Kalno kapinė-į džio, patyrus apie šių judžių

įrengiamą Dr. Vitkui, kad ne
pakenkus šiam paveikslui — 
viena, o kita, tai kad daug na
rių nori pamatyti šį paveikslą. 
Reiškia šiais judžiais susižin- 
geidavimas yra didelis. Būki
me pamatyti Sovietų Sąjungos

se, šiandie, gruodžio 8-tą d., 2 i dieną nukėlė savo paskaitą, 
vai. po pietų.

Drg. J. Asevičius buvo na
rys revoliucinės Lygos ir Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos, ištikimas 

■ darbininkų judėjimui iki pat 
mirties.

WIMMM KftfUV MMM MARMI M ARAR MWIM

IŠ LIETUVOS
Didelis Gaisras

Naktį į spalių 21 d.
• didelis gaisras Terečkų
i me, Janavos valse.
i prasidėjo kepykloj 
į labai greit plėstis.
; gė 38 namai. Nuostoliai 
bai dideli.

kilo 
kai- 

Gaisras 
ir ėmė 

Sude-

Apiplėšė Kuršenu
A * v-

Kooperatyvą

ParbtninkŲ Kalendorius
Jau Atspausdintas, Reikalaukite Jo

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

Knyga iš 205 Puslapių

Kaina 25 centai j

Turime džiaugsmo paskelbti, 
jog šisai metraštis kalendo
rius yra labai turiningas. Įvai
riu informacijų ir straipsnių iš 
politikos, ekonomijos, medicinos, 
gamtos mokslo ir kitais klau
simais yra apsčiai.

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

KAINA:
Nuo 3 iki 5 kopijij .......... . 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 PRISIŲSIU 
IR UŽMOKESTĮ, TIEM BUS APMOKĖTA PER

SIUNTIMO LĖŠOS
Be jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

“LAISVE”
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

am

' I Oficialia organas Lygos dėlei 
I Ava. . ,

Gynimo Negrų Teisių 
10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

ši dovana bus duodama tam 
darbininkui, kuris gaus dau
giausia prenumeratų.
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

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

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

LIETUVIS GRABORIUS
Avė.

Avė.

Avė.

Avė.1242 Solvay

9534 Russell St. 
: ketvirtą nedel- 
2 vai. po pietų. 
Vernor Highway.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM:
V. Geluscvičius, 51 Glendale St.
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

rašt. J. Štripinis, 49 Sawteil Ave. į
* '___ ’ _ i
. Baronas, 20 Faxon St.
F. Alusevičia,

Mačiulaitis. 57

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J.- Stoškus, 20 Fajcon St.
Finansų “ _ * " ~
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervalo 

St. ; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

Moterų
! Pašelpįne Draugyste Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. T,’urskienė, 79 Vine St.

I Prot. rast. T. Ziz.en, 673 N. Main St. 
Pin. Rašt. ,'K. Cerefikienė, 87 Battle St.

. Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St. 
Kasos (Globėjos: .

Naktį iš 17 į 18 di lapkri 
čio, nežinomi vagys apiple-: 
še. Kuršėnų’ vartotojų bend-; m. Kbii?;’ 22i6Ame8;stęt. 
rovę 1 “Artoją.” Išnešė pre- ” .... .. °*'
kiu 455 litu sumai.

i Keliu Važiuojant i Užpuolę.' 
ir Sužalojo

Marijampolė—" Vilkaviškis, 
nuo Marijampolės apie ,7 
klm., buvo pastgs, sunkiai 
sužalotas į strėnas ir į gal
vą už kairės ausies Juozas 
Veličkas, apie-30 metų am
žiaus, gyv. Vilkaviškio aps,; 
Gižų valsčiaus, Išlandžių 
km., kuris patalpintas Vil
kaviškio. apskrities ligoninė
je. Sužeistasis ir kartu va
žiavusi užpuolimo metu. 
Ona Rutkauskiene pranešė, 
kad juos, kelyje užpuolė, du 
vyrai, iš kurių vieną Velič-' 
kas pažino ir kad jį peiliu 
dūrė Skinkvs, gyv. Mari- 

i jampolės apskr., Šunskų 
valsčiaus, Bals,upių km.

MES STREIKĄVOM

Norintieji ge
riausio

navimo
žemą

patar

ir už
kainą,

nuliūdimo va

I V. Bartkienė, 29 Intervale St.
, Liconiu RaSt. M. Potsus, 184 Arnes St.
i Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.
, i Visos gyvena Montello, Mass.

121 į

228 !

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

landoje Sauki- w|H 
t ės pas: „

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

. JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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

1. PHILADELPHIA, PA; uu J—
• • ■ tr- '• ■ ‘ 1 : .• ‘Ai'į

Telefonai: Bell — Oregon 81M

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 labai

Pilnas važinėjimo kursas, įiinant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.09. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie- • 
------------------------------ ----------------; nįaįs jo vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

KATP^LISiĖSi NEW Y0RK AUTOMOBILE SCHOOL \
PRIEŠFAsISUNIS K-TAS, 1931: I 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.' 

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite j---------------------------------------------------------------------------------- ----- -------- '
Ave., Wilmerding, Pa.__ { --------- --------------------- - ------- -------------------- ------------------ , . ... ...

255

I AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.

Į , Valdybos Adresai:
• Pirm. Poškus, 211 First St.

Pirm. ;pag., S. Pinkevičius, 
Clark PI.

Iždininkas V. Paulauskas, 
Clark PI.

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 
Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalniętienė, 
144 So. Park St.. II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 800 First St.

Organo Sekr. V. K. Sherąlis, 120 
So. park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no men.. L. L. svetainėj,\ 27? 7? 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vąkare.

liaus.
269-473 Paeinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Ekspertai instruktoriai.

Darbininkėms 1 "‘Audimo” i 
fabrike darbo užmokestis 
taip žemas, kad darbininkės 
paprastai į savaitę > gauna 
tik 6—8 litus. Kitoms mo
kėjo dar mažiau. Taip būT 
na ii’, sų to,nų$,' Į įdirioms 
duoda blogą- audimą. Vienų 
tokių darbininkių ‘pareiką-- 

! lavo brangiau uzmokęt. Są-^ 
■ vininkas Ochenbachas at-Į 
įstatė ją. Kitos darbininkės 
užsistojo ir pareikalavo su
grąžinti. Reikalavimų pa
rėmė streiku. Tuomet Och
enbachas parsikvietė polici
ją, kad policijos pagelba su
laužyt streiką. ' i

ZlVU., VY Hlllql UUlfe, 14.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 

Broadway, Pitcairn, Pa.
į Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 3121 El

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gątaveckas, 109 rCress St.,

Carnegie, Pa. ' j
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum į 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

DRAUGYSTE, HARTFORD- CONN.
Valdybą 1931 Metams: ’ •>

Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

Ave.
Prot. rast. .L’Kazlhuskaš, 481 Hud

son St.
Fin.’ rdšt. J. Pilkauskas, 7 Seymour

St.,' West Hartford,1 Cohn. 1 
Ižd. A. Klimas,' 36‘Russell' St. 
Maršalka 'J. Giraįtis, 174 Ashley St. 
Orgario prižiUYČtojas V. Staugaitis, 
■ 4811 Hudson St.

Draugystes susirinkimai atsibū- 
na kaš antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

ŠLJMAVIČIAUS SINKU
FABRIKAS

Ča buvo pravestas mitin
gas apie lig., kasų rinkinius. 
Darhinipkai dideliu susido-

• A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

L ų t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patama-i 
vimas prielankus.

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

YORKENEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedelįom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
pątiriusiaę, gyslas čirškinimais 

"t ■ ......................... .. .............

ir

:^xzzzz^noninimDiiminiwiinmn!innmnra
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS' MOKYKLA
>24 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu * laiku iimokiname 
viski} kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Iląrdymaa, snttntymao, anpraat elektriką Ir magnetitmą. Ir važiavlatą,
tr planą autouaobilio; iDekhiam dienomia Ir vaksraie lietuvių ir anglų kalboeą. 
Mokytojau yr* žymOa ekspertai—L. TICHNIAVIČIU3, B. J. VAITKUNAS Ir kiti. 
Leidimą (Llconae) ir Diplomą gvnrantuojame už užnnoke«t|. Uei padedam
kiekvlenanj prie pirkimo karo. Uieirafiymae | Mokyklą kiekvieną dieną nuo 8 ryte 
iki 9-tal valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
I2K E. 14th STREET Neąr 1st Avenue NEW YORK CITY 

. , Tejephonę, Algonquin 4-4049 , ,||
... * M V » • * F* » v . -w . -



Puslapis šeštas

VIETINĖS ŽINIOS

E A I S V fi Antradienis, Gruod. 8, 1931

I

Visiem New Yorko ir Apie- 
linkės Tarpt. Darbininkų 

■Apsigynimo Darbuotojam

Dr. J. Kaškiaučius ir
A. Bimba Kalba Šiandie 

i Vakare East New Yorke

K

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Kriaučiy Amalgameitij Lygos Nariai, Nesiduokit i 
Apgauti Hillmano Bernams!

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Šiandie vakare, antradienį, i 
įDr. J. J. Kaškiaučius suteiksi 

i mintyje ir prisiųskit delegatus prelekciją ir 
jį konferencija, kuri ivyks' . . ,iv. i o 1 t u‘t • pasakys prakalbą gruodžio 13-tą dieną, Lais-11 •’ 1
vės” svetainėje, kaip 10 vai. 

jiš ryto, kad išrinkt veikiantį 
komitetą.

Aš jau išsiunčiau laiškus 
kuopoms, vienok nekuriu kuo
pų nepasiekė laiškai ir sugrį
žo. Tai kuopų komitetai tu-|mo jo p. Amerikos Lietu-

Brangūs draugai ir draugūs, ! 
konferencija jau čia; turėkite!

/•' Stakvilevičius, padeda-1 drabužių fabrikantams, kurie 
<mas B. Jokubonio ir L. Prū- ranka rankon eina su Hillma- 
seikos, visiems amalgameitų nu ir su jo kompanija; o jie 
kriaučių Lygos nariams išsiun-'daro tai ir teisinasi, kad jie 
tinėjo laiškelius, kuriuose žy- kovoja prieš bimbizmą lietu
mi, kad “Lyga šaukia,” 168 
Marcy Ave., susirinkimą. Bet , 
jokia Lyga ten susirinkimo ne- : 
šaukia. Jeigu kurie esate siin-; 
patikai ar Lygos nariai, tai ži
note, jog tikrasis kriaučių 54- 
to skyriaus lygiečių susirinki- ' 
mas paskirtas “Laisvės” name 
gruodžio 7 dieną, o ne Atletų 
Kliubo kambariuose ant Mar-; 
cy Avė.

To dabar šaukiamo susirin
kimo sumanytojum yra L. Prū- 
seika, kuris priklauso Amalga-' 
meitų bankui kaipo “šėrholde- i 
ris. 
atitraukti nuo kovos, nes tas'dą; smerkia juos, kaipo prie-j 
pakenktų jo Šerams, 
seikos pozicija ir 
yra viena ir ta pati. Ką jūs 
turite, kriaučiai, po Hillmanu 
šiandien? Algų numušimus, 
štukių darbą ir skubinimo sis
temą. Jūs rengiatės kovon 
prieš Hillmaną, tai L. Prūsei- 
ka ir Jankauskas dreba iš bai
mės, 
vecku, 
54-to lokalo 
puolasi demoralizuoti 
eiles, kad tuomi pasitarnauti | bedarbiams pagelbėt. 
Hillmanui. Į aš, negalėdamas susirast dar-! a c

Ką tokis B. Jokubonis ir J. : bo, buvau aplinkybių privers- HET4VI^ KXMSTINIPKAS 
Stakvilevičius gaus iš Hillma- tas užsidaryt gazą ir elektrą! 
no? Nieko šie žmonės negaus.’j savo kambariuose. Nueinu įi 
Jankauskas ir L. Prūseika, tie i gazo kompanijos ofisą ir sa- 
nors gauna už savo darbuotę kau, kad uždarytų ant mano 
apmokėti iš Hillmano, o tokis! vardo gazą, ir pareikalavau 
B. Jokubonis, Stakvilevičius !rankpinigių, kurie buvo užsta-j .. 
veltui dirba išsijuosę del Hill- tyti kompanijoj. Gavau i.v_  .
mano ir jo bernų: L. Prūsei-j kymą laukti rytdienos. Lau- įninkąs. 
kos-Jankausko, kad jiems kiu dieną, kitą manydamas, 
dirbtuvėje algas numuša. Tai !gal jie prisius mano rankpini- 
ayinų darbas, kad kas jiems i gins; praėjo ir trečia ir ket- 
vilnas kirptų, o jie pliki vaikš-įvirta diena, o mano rankpini- 

įgių kaip nėr, taip nėr. Į

viuose. Tokių nesąžiniškų 
žmonių, tokių demagogų dar 
lietuvių judėjime nebuvo, kad 

; per akis meluoti, apgaudinėti 
tuos pačius darbininkus ir sa- 

• kyti. kad tai del jų gero, kad 
'del jų naudos tas daroma. To
kia politika, vyručiai, neilgai 
važiuosite.

Kriaučių 54-to skyriaus Ly- 
įga su viršminėtu Marcy Ave.
susirinkimu nieko bendro ne
turi, nes jį šaukia Hillmano 

'žmonės. Lygos komitetas 
smerkia tuos, kurie neteisėtai 

tikslas—kriaučius j naudoja Lygos komiteto var-

retu pasirūpinti dele ga tais, 
kad būtų prisiųsti į konferen
ciją, ypatingai draugai iš New 
Yorko' ir ĮBayonnėš, N. J., nes 
šių kuopų laiškai sugrįžo.

Laikinas Tarptautinio Darb. 
A ps i gy n i m o Sek ret orius

P. Taraškevičius.

Penktadienio Vakare Visu
I Lietuviu Kompartijos

, .. . . Nariu SusirinkimasL. Pru-| sus darbininkų klases, kaipo 
Hillmano Lygos ardytojus.

Kriaučių A.C.W. of 
Unijos 54-to Skyriaus 
Lygos Komitetas.

Jie susivienija su GI a- i 
Michelsonu - ir kitais j 

dešiniaisiais ir;

drg.’ A. Bimba
East New

•; svetainėje, 933 !

Glenmore A ve. 
! Fountain Ave.).
tuvių Darbininki

viu Darbininku Literatūros v
Draugijos 185-ta kuopa. Pra
džia 8 vai. vakare. Įžanga i

I

visiems veltui. ' (
I

Kelrodis: Privažiuot geriau-;
I ;
!sia Lefferts Ave. “eleveite-1
iriu;” išlipti ant Chestnut sto-i
'ties, arti kurios randasi pra-1 

kalbų svetaine. i
Rengimo Komisija.

Visi lietuviai Komunistų 
Partijos nariai iš Brooklyno ir 
Maspetho yra šaukiami i labai 

i svarbų susirinkimą gruodžio 
i (Dec.) 11 d., penktadienio va- 

partijie- |

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

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.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniniais vyrų ir 

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

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

Now 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

MEDICIN. DAKTARAS

302

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
4^17 Lorimer Street, “Laisves” Name
( BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 Ratvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienotni* nuo 
r.vlo iki 1 po pietų. Vakarais nuv 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclcf. ALGANQUIN 4-8291

n 
iki 
iki

Kaip Bedarbių Taryba
Privertė Sugrąžint Bedarbiui Ikare. Visi draugai
D 1 • • • v r Ičiai, būtinai dalyvaukite.Kankpini^lUS UŽ Guzu jsirinkimas įvyks “Laisvės

BROOKLYN. — Su Bedar-|me; Pėdžia 8-tą vai. .
Lygos bių Taryba galima daug kas ! ra C1JOS e re oriUS’

Pa v., ■' -----------------------

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N 
,S. A. 1-mos

na j mas bus ketvirtadieni, i
! “Laisvės” svetainėj, 8-tą 
! re. Visos narės ateikit, 
i reikalu abtarti. Atsivesk
narių.

s susirinki- 
0 gruodžio, 

vai. vaka- 
yra svarbiu 
cit ir naujų 

Or g.
(290-291)

čiotų.
iNenuostabu, kad Glaveckas. ■ penktą dieną gaunu iš rašti- 

įfichelsonas ir Bubnys per' lai-! nės biją su 84 centais, kurių 
kuą ( darbuodavosi Hillmanui dar iš manęs reikalauja, 
mūsų lokale, bet kad talkinin-i 
kais pasidarė Jokubonis su aiškinu, jog visos mano bilos į

NEBUVO IšRANDAVOJIMAiAREŠTUOTAS j
šeštadienio “Laisvėj” buvo !| j^stranD/WOJA*”! švarūs kamba- 

išspausdinta žinutė, kad tapo i riai, yra elektra, naujas pečius, 
i areštuotas, kaipo kišenvagis i Randa •^()-(;(.) i Kreipkitės
tūlas. Edward Johnson, pasiva-; Y. (289-29.1)

atsa-|dinęs “Eddie Benson,” kumš-' 
' Bet jis yra kitatau
tis,. o ne lietuvis Eddie Benso- 
nas - Dapkūnas. “Laisvės” 
skaitytojai neturėtų maišyt 
areštantą su pagarsėjusiu lie
tuviu kumštininku Bensonu 
(Dapkūnu). ;

PAKDAVIMAI
1 PARSIDUODA valgykla,' geroj vie- 
| toj, prie dirbtuvių. Galima randa
vote ir kambarius. Galima pasida
ryti gerą pragyvenimą. Pardavimo 
priežastį sužinosit ant vietos. Kreip
kitės po No. 63 York St. kampas 
AdAmš St., C. Brooklyn, N. Y.

(287-290)

2Ž3 2nd Avė. '& 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

anwgao

Telefonas: Stagg 2-5105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES' ‘ 
Fotografas i. 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją* 

naujon vieton,* 
po numeri u' 
512, Marion St4’’ 
kam p. Broad
way, Chauncey-. 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.- 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIRKKTOKiUB

Telephone, Itagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Ei- 
mūsų lokale, bet kad talkinin-į nu ir vėl į raštinę. Aš jiem 
kais pasidarė Jokubonis su aiškinu, jog visos mano bilos į 
Stakvilevičium, tik jau keista j apmokėtos, ir vėl reikalauju! 
atrodo. Visą laiką jiedu ko- ;Savo rankpinigių. Jie man 
vojo lokale prieš dešiniuosius, i liepia laukti dar dvi savaites, 
prieš Hillmaną, o dabar pasi- 1 Aš sakau : nedirbu, neturiu pi- 
bučiavo su visais ir ardo ly-'nigų, nemokėsiu; 
giečių eiles. Vyručiai, apsi- man rankpinigius, 
žiūrėkite, kol dar save galuti- Paskui nueinu 
nai politiniai nepasikorėte, nes Tarybos centrą ir 

kaip su manim elgiasi gazo 
i kampanija. Bedarbių Tarybos 
susirinkime vienbalsiai nutarė 
eiti į raštinę ir pareikalauti 
mano rankpinigių; išrinkta 
tam komisija iš šešių narių. 
Nuėjus mums raštinėn, tuojaus 
buvo užklausta,kas čia atsako- 
mingas viršininkas ir kodėl ne
grąžina rankpinigių. Kada 
raštinės poneliai ąpžvelgė mus j 
visus, liepė atsisėsti ir palauk-1 
ti dvi sekundas, o bus viskas j 

Komisija susėdo;

giečių eiles.
žiūrėkite, kol dar save galuti-

atiduokite

į Bedarbių 
raportuoju,

paskui bus pervėlu. . .
Jūs esate dirbtuvės darbi-1 

ninkai; kiekvieną dieną reikia 
pamąstyti, ką rytoj valgysi, 
kaip šeimyną užlaikysi. Pasi
duoti keliems renegatams, ku
rie išbėgo iš revoliucinio judė
jimo arba tapo už judošystes 
išmesti, tai absurdas, tai neiš
mintingumas. Lyga yra kovo
janti unijose organizacija už 
geresnes darbininkų sąlygas; 
ji turi būt vieninga; ji turi būt ! 
kietai disciplinuota, nes be tų gatava, 
dviejų pasibrėžimų ji būtų or- mano ir mano draugų bedar- Į 
ganizacija tik ant popieros. < bių reikalavimas buvo išpildy- Į 

" ,__ ; rankpinigai man sugrąžin- i
vieningumo, ' jr pusės valandos aplei-' 
neprieteliai, j cįome raštinę, 
gražiais žo-

Tie, kurie pasiryžo spjaut antras; rankpinigai man sugrąžin 
disciplinos, ant 
tie yra kriaučių 
kad jie dabar ir 
džiais kalba.

Juk Hillmanas 
miausi i pakalikai

V. Kančia.

ir jo arti- ifaj-p Darb. Apsigynimo 17
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kalba, j Jie kriaučių susirinki- Kp. Metinis Susirinkimas
muose visko kriaučiams priža
da: algas pakelti, darbo valan
das sutrumpinti; pundus dra
bužių New Yorko mieste išlai- kuopos, 
kyti, bet po susirinkimų, po 
saldžių spyčių, rezultatas kaip' 
tik priešingas. Taip dabar 
daro ir L. Prūseika, Jankaus
kas, Jokubonis, Butkus ir visi 
sklokos didvyriai, kurie sako
si kovoją prieš Bimbą, prieš 
bimbizmą ir J. Buivydą. Me
las! < Apgavystė! Jie kovoja 
prieš K. P., tik dangstosi ypa- 
tomis.

Jeigu jie savo organizacijos 
kūdikystės dienose ims ir pa
sakys, kad mes nesutinkame 
su Amerikos Komunistų Par
tija ir jos taktika, tada visi jų 
pasekėjai tokius Butkus, Prū- 
?eik!as ir Strazdus pasiųs “pek- 
dn.” Jie tą žino 1'abai ge

rai,'tad kaip jie dabar pasa
kys, kad mes .prieš K. P. ’Jie 
visur žodžiuose už, o darbuo
se prieš Kompartiją. Lygos 
skaldymas — ’aiškus pasitar- 
navimas Hillmano mašinai,

Draugai ir draugės, kurie 
priklausote prie Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17-tos 

, tai šį trečiadienį, 
gruodžio 9 d., 7-tą valandą 
vakare, visi būkite susirinki
me. Kadangi tai bus metinis 
susirinkimas: turėsime per
rinkti kuopos komitetą; taip
gi bus persiorganizavimas kuo
pos viduje, kur susidarys gru
pės iš dešimts narių kiekviena 
su savo kapitonu, kad tuo bū
du pasidarytų geresnis veiki
mas ir greitesnis atsiliepimas į 
visokius svarbius dienos klau
simus. šiame susirinkime, be 
to, reikės surašyt visų narių 
adresai. Reikia taipo pat reng
tis ' prie Kantono komunos pa
minėjimo, bazaro, trijų mėne
sių darbuotės plano, sutvarkyt 
veikimą delei bedarbių, ir kt. 
Todėl visi draugai yra ragina
mi SUEIT NE VĖLIAU KAIP 
7-tą VALANDĄ VAKARE, 
“LAISVĖS” SVETAINĖN. ,

Organizatorius
J. Saulėnas.

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

lihalaainuoja Ir laidoja numlrunlu* 
. ant visokių kapinių; paraamdo au
tomobilius ir karietas vefielijome, 
krik 4 tyriom 8 ir pasivažinėjimams. Metropolitan Avenue

(Arti Marey Avenue)
BROOKLYN, N. T. " ” *'

Sportas - Ristynės

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas, Midwood 8-6251

v —
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Karolis Požėla, Lietuvių čampionas
Karolis Požėla kimba. į sylinčių Leonard Macaluso. Vie- 

Kas gal įspėti kuris, 
spėkos savo 
ir visapusiš-

nas iš jų kris į 30 minučių laiko.
Nors Macaluso yra parodęs sugabumo ir daug 
profesijoje, tačiaus Požėla juk irgi yra atletas 
kai geras ristikas.

.VJack Sherry iš Omaha, Neb.
Vadinamas nevainikuotas čampionas. Jis laušis su kitu 

galinčiumi Harry Cornsweet. Jiedu imsis iki pergalei.
Jim Browning, Missouri tigras puls Borris Demitroff, 

pagarsėjęs rusas Ivan Vaktuhoff čiups amerikietį Pat Mc
Kay ir toliau risis Mihaly Progovanyi su Mario Giclio ir 
Martin Merkur su Joe Nawarocki.

SEREDOJE, 9 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

402
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Petras Na u j (.'kas 
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir ,45e

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci- 
j garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą, visoje plačio
je Amerikoje/ Mes prista- 

1 tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesniifs. 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų

Dirbtuvė
Broadway,

Brooklyn,

KATffiEW [< BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

U o

DŪKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 
metus. '

DR H. MENDLOW1TZ .
2220 AVENUE J BROOKLYN, N.

28

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
1
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MOT. LAUKUS,' Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn 

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija lirooklyne. Ateikit Persitikrinti

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

65c.

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

KUNDROTO APTIEKA

likirpkit ii skelbimą ir prisėskit kartu au užsakymu.

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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