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Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimas išleido brošiūrą “Krikš
čionybę ir Darbininkai.” Gera, 
puiki, kupina faktų brošiūra. 
Kiekvienas turi ją perskaityti.

Kuopos, kurios jau turėjo sa
vo kolonijoj teatrą “Trokštu 
Mirties” galite pakviesti ir vėl 
draugus newarkiecius su nauju 
veikalu, komedija “žemės Ro
jus”. Tai puikus veikalas ir 
juoko yra be galo daug, o aš iš 
savo pusės užtkrinu, kad drau
gai newarkiečiai neatsisakys 
patarnauti.

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija šiuose rinki
muose daugely vietų pralenkė 

'socialistų partiją. Stebėtina 
yra tas, kad pačiame New Yor
ke, kur jų tvirtovė, jau didesnę 
pusę balsuotojų praganė. 1924 
metais socialistų kandidatai ga
vo 130,000 balsų, šiuose rin-

Toliaus “Vilnis” šiuo tarpu 
ruošia kitą stambią knygą; jau 
paduota spaudon. Reiškia, kai
rioji srovė leidime knygų pasi
žymi savo darbštumu, švietimu 
lietuvių darbinįnkų.
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sulig savęs ir savo 
žinoma, žmogus, ne
apimtas prieš ko- 

nemato jų darbų ir

ti Lietuviai,” nereikalaujant jo
kio užmokesčių; taipgi dar už
mokėjome persiuntimo iškaš- 
čius. Na, ir su didele “išmin- 
čia” “Keleivio” j
jo partija, žinoma, negali pasi
rodyti su tokias darbais ir tu
ri tie^ą bėdavoti.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

Newarko menininkai šiuo 
tarpu daro sėkmingą maršrutą 
A.L.D.L.D. Antro Apskričio ri
bose su dvejais veikalais — 
“Trokštu Mirties” ir pauja ko
medija “žemės Rojus.”

Jau keliose vietose buvo lo
šiami ir publikos buvo atsakan
čiai . Mūsų kuopos finansiniai 
sustiprės, žymėtinas ir tas da
lykas, kad kalbėtojas siunčia
mas agitacijos tikslais, ir tik 
viename Newarke dienraščiui 
“Laisvei* gauta 7 šėrininkai.

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas nusikraustė į Lietuvą. 
Lietuvoje tik tiek tegalėjo pa
sakyti, kad amerkiečiai neišlei
do nei vienos knygos. Tas Mai- 
kis kalba 
susaidės. 
apykantos 
munistus, 
jų išlestas knygas. Mūsų A.L. 
D.L.D. per paskutinius porą 
metų yra išleidusi moksliško tu
rinio puikių knygų ir jeigu po
nas redaktorius norėtų jas pa
siskaityti, turėti) nusipirkti.

oęnarovei niKstauų - egzempno- v i p • i
rių “Argentina ir Ten Gyvenan- Komunistes luOksllllillkūS

Gavo 4 Metus Kalėjimo
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Newarko Menininkai. 
Maikio Kalba Lietuvoj. 
Komunistai Rinkimuose. 
Greatneckiečių Pasidar

bavimas.
Rašo Dzūkų Dėdė

Mokslininkai Ragina 
Pripažint Sovietų

NEW YORK,— Girda 
mas Sovietų Sąjungą ir jos 
programą, profesorius John 
Dewey iš Columbia Univer
siteto, pereitą šeštadienį po
kily, surengtam Amerikonų 
Draugijos Kultūriniams 
Santikiams Su Sovietų Są
junga, ragino Amerikos val
džią pripažinti Sovietų vak

“Rusai yra daugiau gimi
ningi Amerikos žmonoms, 
negu bile kokiems kitiems 
žmonėms,” sakė jis. “Galė
tų būti tvirtas ryšys tarp 
jų, jeigu būtų prašalintos 
tam tikros artificialės kliū
tys, kurios nedaleidžiū pil
niau, laisviau susieiti vie
niems su kitais.”

Dewey su kitais moksli
ninkais nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos.

Stephen P.' Duggan, di
rektorius Tarptautinės Ap- 
švietos Instituto, kuris pir
mininkavo tame pokily, As
tor viešbuty, sakė, kad da
bar jau daromi planai apsi
keitimui profesorių ir mok
slininkų tarp Jungtinių Val
stijų ir Sovietų Sąjungos.

Keli kiti mokslininkai 
taipgi kalbėjo už Sovietų 
Sąjungos pripažinimą.

___ ___  VARŠAVA.—Dr. Yascun- 
redaktorius bei ski, profesorius iš Krakovo 

Universiteto ir žymus mok
slininkas, tapo nuteistas ant 
keturių metų į sunkiųjų 
darbų kalėjimą už tai, kad 
jis yra narys Lenkijos Ko
munistų Partijos. Dr. Yas- 
cunski yra tik 26 metų am
žiaus, bet jau buvo pripa
žintas, kaipo daug žadantis 
mokslininkas.

Dr. Yascunski prisipaži
no, kad jis yra narys Ko
munistų Partijos, bet pa
reiškė, kad jis nebuvo orga
nizaciniai aktvviškas parti
jos darbe. Varšavoj net 

I daugelis tokių, kurie nieko 
kimuose nupuolė iki* 49 tūkstan-! bendro 'peturi su. revoliuci- 
čių. Puikus progresas, ar ne?jn1}1 judėjimu, pasipiktino jo 

. ’ ------- - * 'nuteisimu.
Dtg. žalpis puikiai priima

mas Sovietų Baltgudijoje. Tdh 
gyvenanti lietuviai yra susido
mėję savo brolių gyvenimu A- 
merikoje ir skaitlingai, Rinkosi 
į drg. žalpio prakalbas.

' ty-"'? i J . j
• Kurie sekėte spaudą, tie pa- 
tėmijote draugų greatneckiečių 

hl puikų pasidarbavimą del dięn- 
ramčio vajininkų. Tie, kurie da
lyvauja šiame vajuje ir tie, ku
rie laimėsite dovanas, atsimin
kit, kad tie pinigai yra suaukoti 
bei parengime uždirbti draugų 
greatneckiečių. Tokioje mažo
je kolonijoj sukelti apie 150 do
lerių, tai reikalinga pasišventi
mo ir dąrbo, ir jie padaro gė
dą mūsų stambioms kolonijoms.

Hooveris Greitai Išvyks 
Pietų Amerikon

; PALO ALTO, Cal.— Pra
nešama, kad.išrinktas pre
zidentas Hd’ove’ris ' išvyks 
kariniu laivu į Pietų Ame
riką sekantį nedėldienį art 
bą pirmadienį iš’San Pedro,

i Darbininkai Visų šalių, 

•į Vienykitės! Jūs Nieko

I Nepralaimėsit, Tik Re- 

j težins, o Išlaimėsit
Pasaulj!

PREZIDENTAS COOLIDGE KALBA UŽ 
RENGIMĄSI PRIE NAUJO KARO
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Reikalauja Budavoti Daugiau Karinių Laivų; Atakuoja 
Franciją ir Angliją; Liepia Neduoti Europai Pinigų, i

Coolidge toliaus patarė 
apriboti pinigų davimą Ęu- 
ropos šalims. ♦ f.

Vyriausias žmogus / Ame“ 
rikos valdžios, kuri užpuolė 
Nicaraguą, kuri turi paver
gus Haiti ir kitas šalis/ir 
kuri grasina užpuolimu 
kiekvieną Lotyniškos Ameri
kos šalį, katra tik atsisako 
leisti Amerikos kapitalui ją 
išnaudoti, paraškė: ,

“Mes esame prieš agresy- 
viškumą ir imperializmą, ne 
tik. del to, kad mes tikėtame . 
į vietinę savivaldą, bet- del 
to, kad mes nenorime dau
giau teritorijos, apgyventas 
svetimšaliais žmonėmis.Mū- 
sų išlaukinės nuosavybės, 
išskyrus Panamos Kanalo 
Zoną, nėra mums pagelba? 
bet kliūti^ Mes laikome jas * 
ne kaipo pelną, betz kaipo . 
priedermę.”

Coolidge, taipgi, norspri- 
silaikydamas švelnumo, ata-

WASHINGTON.— Nedėl
dienio vakarą, minint .per
taikos dienos dešimtmeti- 
nes sukaktuves, kalbėdamas 
Amerikos Legionui čia, pre
zidentas Coolidge karštai 
agitavo už budavojimą dar 
didesnio Amerikos laivyno. 
Reikalavo, kad daugiau 
kreiserių būtų budavojama.

Prezid. Coolidge, kaipo A- 
merikos imperializmo atsto
vas, kalbėjo už rengimąsi 
prie naujo* pasaulinio karo. 
Jis sakė, kad “amžinos tai
kos” sutartis (taip vadina
mas Kįelleggo paktas) yra 
'niekas daugiau, kaip pasi
žadėjimas saugoti,taip vadi
namą taiką. O pasižadėji
mai nieko nereiškia.

• “jCaip ilgai pasižadėjimai 
gali' būt sulaužomi ir sutar
tys peržengtos, taip ilgai 
mes negalime turėti tvirtų 
užtikrinimų, tačiaus kiek
vienas žino, kad tai yra kavo Franciją ir Angliją, , 

. .i «. . . n.5. . priėdiniar saugumai,” pa- sakydamas, kad tos šalys
Amerikos rmansmis Dlkiato- reiškė Coolidge. “Mes ga- net dar smarkiau rengiasi 

lime pasakyti tik tą, kad ta- prie karo, ir kad del to, esą, 
tai yra geriausia, ką mirti- Amerika turi drūtinti savo 
nas žmogus gali padaryti.” karinį laivyną.^
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SUAREŠTUOTA 3 ASMENYS WASHINGTONE 
DEMONSTRACIJOJ PRIEŠ M1UTARIZMĄ
WASHINGTON.— šešta- 

dienį čia buvo surengta de
monstracija prieš ntilitariz- 
mą. Demonstrantai reikala
vo paliuosuoti iš kalėjimo 
John Porter, buvusį kareivį 
ir New Bedfordo tekstilie- 
čių streikierių vadą.

: Policija užpuolė demon
strantus, sudraskė jų iška
bas ir suareštavo 29 ąsme- 
nius. Suareštuoti yra na
riai Darbininkų (Komunis
tų) Partijos ir Jaunųjų 
Darbininkų (Komunistų) 
Lygos.

Trys iš suareštuotų^ suti
ko7, pasiliuosuoti po kaucija, 
o kiti visi atsisakė užsista- 
tyti kaucijas. Trys paliuo- 
suoti yra Paul Crouch, sek
retorius Visos Amerikos 
Anti-Imperialistinės Lygos, 
Karl Reeve, Ląbęr Defense 
redaktorius, ir 1 Jones,

Nežinomas Rusijos 
Plotas Tapo Ištirtai

žymus*, negras 'darbininkų 
kovotojas;;' Jie turėjo vykti 
su prakalbomis į įvairius 
miestus, kur >jie kalbės apie 
John Porter ir reikalaus jį 
paliuosuoti.

Demonstracija buvo su
rengta prie Karo > Depart-, 
mento namo. Dalyvavo su
virs šimtas darbininkų ir 
atstovi nuo įvairių darbi
ninkiškų organizacijų. Jų 
atstovai bandė įteikti karo 
m misteriui reikalavimą pa
liuosuoti Porter ir del to .ta
po suareštuoti. '

Suareštuoti išstatė reika
lavimus ir paskelbė bado 
streiką, kad privertus išpil
dyti reikalavimus. Jie rei
kalauja:. švaresnės vietos; 
teisę skaityti; kad būtų lei
sta susisiekti su advokatu ir 
draugais.

Sovietai Suareštavo j

7 • L-'c

rius Lenkijai Vyksta
.' Maskvon —

VARŠAVĄ.—Charles De- 
wey, Amerikos bankierių fi
nansinis patarėjas Lenkijai; 
šiomis dienomis išvyksta į 
Maskvą. Sakoma, jis nori 
surasti Sovietų Sąjungoj 
miarkėtus Lenkijos produk
tams.

Bet ponas Dewey pareiš
kė, jog jo kelionė esanti “pri
vatinio pobūdžio,” jis ir jo 
žmona norį pamatyti Sovie
tų sostinę.

Tačiaus manoma, kad jis 
vyksta Maskvon bizniškais 
išrokavimais. Kaipo Ame
rikos kapitalistų, finansinis 
diktatorius Lenkijoj, jis no
ri sudrūtinti Lenkiją ekono
miniai, ir del to rūpinasi su
rasti rinkas jos tavorams.

Buožes Pradėjo Terorą 
Prieš Sovietų Viršinių- 

kus
MASKVA.— Turtingieji 

ūkininkai, “kulokai”, vienur 
kitur pradėjo naudoti tero
rą prieš j - Sovietų viršjnin-

20 Vaiky Žuvo nuo 
Gaisro Sovietų Sąjungoj

BERLYNAS.— Praneša- 
ma iš Maskvos, kad Voro
neže, Sovietų Sąjungos pie
tinėj daly, buvo surengtas 
specialia • parengimas pa
linksminimui vaikų. Buvo 
rodomi krutanti paveikslai 
tam tikslui paimtam name. 
Eksplodavo filmą ir užsi
degė namas. Nuo gaisro ir 
panikos žuvo 20 vaikų. Sa
koma, kad mašinos operuo
to j as taipgi žuvo.

283 Asmenys, Kuriu 
įplaukos Siekia 

$1,000,000

n*;. -T-rsI* . >r,f V;

Califomijoj Komunistai
Gaus 12,000 Balsį t / _ •

NEW YORK. — Nepilni 
pranešimai parodo, kad 
Darbininkų (Komum^tų) 
Partija veikiausia gaus iki 
12,000 ar daugiau balsų Ca- 
lifornijoj, nepaisant, kad 
balsuotojai buvo priversti 
parašyti komunistų kandi
datų vardus, nes partijai 
buvo uždrausta oficialiai 
padėti savo kandidatus ant 
baloto.

40 v 
tri 
nistų Partija buvo vienatį 
ne — v - * . 
Partijai) demokratė ir so

pa rti jos nestatė sa- 
ų. Komunistųvo -----------

kandidatai gavo 4,000 balsų 
tame (jistriktę, o nepūbliko- 
nai 20,

* Alameda apskrity, \ kur 
trys ketvirtadaliai balsų su
skaityta, ^Norman Thomas 
gavo 870 balsų, o komunis
tai gavo kelis■ kartus dau
giau tik dviejuose distrik- 
tuose.

Nepįlni pranešimai iš 
Oregon valstijos parado, 
kad iki šiol už Fosterį ii*’ 
Gitlową suskaityta 1275 bal
sai.

WASHINGTON. — 1927 
metais buvo 283 kapitalis
tai, kurie turėjo $1,000,000 
ar daugiau įplaukų, pasak 
šiomis dienomis paskelbtų 
internal Revenue' Biuro std-i 
tistikų. Tai yra 52 tos ka
tegorijos asmenys daugiau, 
negu buvo 1926- metkis. ’1

žės vienur kitur nepasiten
kinę, kam *Sovietų valdžia 
nuo jų ima didesnius mo
kesčius, kad tuo būdu pa
lengvinti biedniesiems ūki
ninkams. . :

Pereitą savaitę, sakoma, 
kulokai nužudė šešis Sovie
tų yiršinikus, jų tarpe vie
ną moterį. Buožės užpuldi
nėja Sovietų viršininkus iš 
pasalų ir nužudo.

Trys buožės už tai nuteis
ti sušaudymui ir keli desėt- 
kai suareštuota.

Bombos Dubline Apardė 
Karalių Stovylas

DUBLINAS, Airiją.-Per- 
taikos dienos rytą 'sprogo 
čia trys bombos. 1 Bombos 
matomai buvo išsprogdintos 
tikslu suardyti Anglijos ka
ralių stovylas; apardė jas. 
Nei vienas asmuo; nesužeis
tas.

■ • LENINGRADAS.— Sep- 
tyni reakcionieriai tapo .su
areštuoti. Jie kaltinami mi
litarism šnipinėjime Latvi*- 
jos naudai.

OŠ, PAMIK KALNAI.— 
Nežinomas ^raštas anf Ru
sijos žemlapio,- “pasaulio 
stogas,” Pamir kalnuose, da
bar tapo ištirtas iy Sužymė
tas ant žėmlapio.

Bendra vokiečių-rusų eks
pedicija nesenai sugrįžo iš 
Pamir kalnynų ir pranešė, 
kad atrado,iki šiol nežino
mas upes, kalnus ’ir ledy
nus. Vienas ledynas tęsia
si 70 mylių iš šiaurių į pie
nus; sakoma, jog tai yra 
antras didžiausias/ ledynas 
pasauly. ' * .

Patersono Streikieriai Pla
nuoja Masinę Demonstraciją

Nuskendo Sovietų Laivas 4i
3Laivas šaukiasi Pagėlbos

LAMPORT-HOLT linijos 
laivas Vestris, už 100 mylių 
nuo Hampton Roąds, tolo
kai nuo Virginijos pakraš- 
čk) (už 802 mylių nuo New 
Yorko), su 200 pasažierių, 
šaukėsi pagelbos pirmadie
nį po pietų, pranešdamas, 
kad laivui tuoj aus reikalin
ga pagelba. Amerikos 
vynas siunčia pagelbą.

Detektyvas Nužudė Pačių 
Ir Pats Nusižudė

Paryžius.— Poincare 
darė nadją kabinetų, 
jau penktas jo kabinetas.

LOS ANGELES, Čal. — 
Nedėldienio naktį detekty
vas Frank L. Goodaker, 26 
metų amžiaus, nušovė savo 
pabėgusią pačią, 20 metų, ir 
pats nusišovė.

lai-

sū-
Tai

Nedėldienį 
i valdo

nai paminėjo Lenkijos' vals
tybės įsikūrimo dešimtine ti
nes sukaktuves.

Varsą Va.
Lenkijos fašistiniai 
nai naminė i o Lenkij

BUCHAREST, 
ja.

Rumuni
ja.— Čia gauta pranešimas, 
kad Bovietų laivas Kornoe 
nuskendo, žuvę 40 ašmenų. 
Nelaimė įvyko už 30 mylių 
nuo Mažosios''Azijos pa
kraščio. ’

BERLYNAS. — Vokieti
jos kapitalistai šaltai atsi
nešė linkui pertaikos dienos, 
kuomet - tuo pačiu ; sykiu 
Francijos, Anglijos ir Ame
rikos-kapitalistai i iškilmine 
gai apvąįkščiojo ; lapkričio 
11 dieną. , . •

■M
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PATERSON, N. J.— Pa
tersono streikuojanti šilko 
audėjai planuoja surengti 
masinę demonstraciją se
kantį šeštadienį reikalavi
mui 8 valandų darbo dienos.

Audėjų unija jau pasiun
tė laiškūs Patersono Cen- 
tralinei Darbo Unijų Tary
bai, kuri priklauso prie A- 
merikos Darbo Federacijos, 
ir visoms fraternalėms dar
bo organizacijoms, . kvie
čiant dalyvauti toj. masinėj 
demonstracijoj.

Mussolini Uždraudė Rodyti
Judžius “Street Angel”

ROMA.— Italijoš diktato
rius Mussolini'uždraudė ro
dyti Italijoj judžius “Street 
Angel” (“Gatvės Angelas”). 
Komisija, kuri, leido* rodyti 
tą filmą, tapo pašalinta iš 
vietos. n' . '

Filmą buvo ilgai rodoma 
Amerikoj. Judžiuose per
statoma vargingųjų žmonių 
gyvenimas Neapoįiuj (ItalL 
joj)-

Mg;

:■



Jungtinėse Valstijose

Tie imperialistų, lekajai pa
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CENTRO SEKRETORIAUS 
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talistų ir; dvarininkų vergės, heffd 145,32£, .. 
ir tų pačių vergų vergės L jos į?su partijos

ei 1 klausimai' 
pavojų
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L, PRŪSEIKA, Pirmininkna J. ALEKfilS, Sekretoriaa .

1 15 Union Square, New Vork City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IQ. BACHES, Iždininkai, Box 85», Union Co., Union, N. J. %
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padaryta ii fišsiuiitineta dar angliški . kalbanti narys, tat 
prięš naujus įdėtus. Centro į .tą ^ųopą 1 bus pasiųsta pad 
Komitetas mano išpildyti savo tarųjų dviejų knygų per pusę, 
duotąjį žodį, kad' šių metų taip kad .liariai perskaitę' gaį-
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KAM VALIA, 0 KAM NE
Kiįos . šalys turį sumažint j kaip Kellbggo. Jų tikslas 

savo kariškus laivynus irlįra sulaikyti darbininkus 
mokėt Amerikai karo sko- nuo savaimingos kovos prieš 
las, bet Amerika privalo sta- karą ir prieš imperializmą, 
tydintis daugiau šarvuotlai- Tie• imperialistų, lekajai pa- 
vių, kurie esą reikalingi šios sirodo , begėdiškesni ir .uz.
šaliės apsigynimui. Toks 
yra branduolyš ^rakalbcįs, 
prezidento Coolidge iaus pa-
sakytos Washingtone lap- 
kričio 11 d., dienoje 10 me-'
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Priešfašistine Savaite Arba Dešimts
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Kruvinu ju Dienu
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yra šie draugai: L. Prūseiką, 
A; Bimba, J. Ąlekšis, R. Mizą- . 
ra, Ig. Beeis, V. Tauras, P. 
Buknys, V. Bovinas, A. Matu
levičius ir J. Siurba. .Į Alter- . 
natus kandidatuoja sekanti 
draugai: J. Bondžinskaitė, K. 
Petrikienė, J. . Buiyydas, V. z‘ 
Dvariškis, J. Bendoravičius ir 
P. šolomskas.

Jeigu nekurie draugai nore- , 
tų tinkamumą, tat gali rašyti . 
tų išsireikšti apie šių kandida- 
i bile; katrą iš mūsų dienraš
čių. Kalbant apie kandidatų 
tinkamumą, nereikia paliest 
asmeninių dalykų ir vengti ne 
tinkamų ir užgaunančių išsi 
reiškimų.' ’

Gruodžio 17 dieną sukanka kolonijuke atliktų sąvo par- 
lygiai dveji metai, kaip Lietu- eigą, 
vos fašistai, su pagelba šautu-1 i 
vų ir durtuvų, užgriebė tęs ša- judėjimo Jungtinėse Valstijose 
lies vairį ir užsisėdo ant gy
ventojų sprandų. . Nuo tos 
.dienos Lietuvos žemė apsiliejo 
krauju ir ašaromis nekaltų tos 
šalies gyventojų. Didžiausias 
kraujo ir ašarų praliejimas; į- 
vyko 27 dieną gruodžio, kada 
fašistinių kraugerių įsakymu 
tapo gušaudyti geriausi ;ir < nar
siausi Lietuvos darbo į žhjomy 
vadai ir kovotojai už; įlaisvę-U- 
V. Požėla, K. Giedrys, Grei- 
fenbergeris dr.čorny.-

Amerikos; Lietuvių Organi
zacijų Priešfašistinio " Susivie
nijimo. Centro' Koręii|tetas yrą 
nutaręs surengti priešfašistįiię 
savąitę arba 10 krdvinųjų die
nų paminėjimui to sv^frbąuš ir 
darbo žmonių istorijoje nepa
mirštino įvykio. • Ta 10 dienų 
.yra nuskirta ne poilsiui, ne 
apgailestavimui to nepamiršti
no įvykio, bet sunkiam darbui, 
organizavimuisi į bendrą 
priešfašistinį frontą ir, geres
niam prisirengimui prie/ su
triuškinimo fašistinio gaivalo.

. Apvaikščiojimas dešimties 
kruvinųjų dienų prasidės su 17 
diena gruodžio ir užsibaigs su 
27 diena gruodžio. Per tą 10 
dięnų laiko, kiekvienas prieš
fašistiniai nusistatęs lietuvis 
darbininkas ir darbininkė pri
valo įtempt visas savo spėkas, 
kad .priešfašistinį judėjimą 
Amerikoje ir visame pasauly
je/ kur tiktai randasi lietuvių, 
sustiprinus. Nei vienas prieš
fašistiniai nusistatęs darbinin
kas neprivalo verkti ant kapų, 
sušaudytųjų, bet su padvigu
binta energija nuo degančio 
širdyje keršto, dirbti ir r’engti 
dirvą atlyginimui už jų atlik
tus darbus. ■ ; ...!"

•Per tą 10 dienų talko kiek
vienoj lietuvių kolonijoj Jung
tinėse ValstijuWi ir; ;Kftnądpjeį

Sustiprinimui priešfašistinio

giją, visas pajėgas ir geriau
sią Partijos supratimą delei tų 
klausimų išsprendimo fr delei 
energingo tų uždavinių prave- 
dimo gyvenime,* tai Centro 
Pildomasai Komitetas. šiuomi 
ir nutaria šaukti šeštą Regu- 
liarį mūsų Partijos Suvažiavi
mą, kuris įvyks sausio 6 d.. 
1929 m.

Centro Pildomasai Komite
tas šaukia šį suvažiavimą ,su 
užgyrimu Komunistų Interna
cionalo Pildomojo Komiteto, 
kuris padarė sekapią tarimą 
rugsėjo 8 d., 1928 pi.:

“Prisirengimai prie Partijos 
suvažiavimo turi būt daromi 
tuoj aus po užbaigimui rinki
mų kampanijos, š 
ma, kad (Amerikos .Darbinin- 
kų-Komunistų Rarfipoę) Cen
tro Pildomasai' Komitetas lai
ku priduotų Komunistų Inter
nacionalo Pildomajam Komi
tetui datą (laiką), dienotvar
kę ir paruoštas rezoliucijas 
delei įvairių dienotvarkes 
punktų; taipgi'turi būt pri
duota, jeigu tokių rastųsi, pa
siūlymai nuo mažumos bei at
skirų Partijos organizacijų, 
skirtingi nuo pozicijos, kurią 
užima Centro Pildomojo Ko
miteto didžiuma.”

Centro Pildomasai Komite
tas priima šį Komunistų In
ternacionalo tarimai

Kad padėt apmokėt Parti
jos Nacionalio Suvažiavimo lė
šas, tai šiuofn Centro Pildo
masai Komitetas nutaria už
dėt (asesmęnty) po dolerį 
kiekvienam Partijos nariui.

Dienotvarkė, technikinės 
prisirengimo smulkmenos, at
stovų proporcija šiam suvažia
vimui ir t. t., bus paskelbta 
greitu laiku.
Centro Pildomasis Komitetas 

Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos

ir Kanadoje, reikia dėti di
džiausių pastangų, kad suda
rius priešfašistinį komitetą 
kiekviename mieste ir mieste
lyje. Kur tokie komitetai jau 
randasi, tat reikia stengtis į- 
trąukti naujų draugijų į prieš- 
tąšistinį veikimą., Jeigu jau, 
kokių nors priežasčių, delei, 
kokioj .nors kolonijoj priešfa- 
riistinio' komiteto; nebūtų gali
ma (sudaryti, tat reikią stengtis 
įtraukti. į prięšfąšistinį, veiki
mą'kadi ir atskirą draugiją, 
nes ! atskirų r draugijų, įpriešfa- 
šistijiiamei Ijudejijmę . arba,, ki
taip 'sakinį .Amerikos Lietu
vių, Organizacijų Priešfašisti- 
ni-ame Susivienijime'yra daug. 
Visų priešfašistiniai nusista
čiusių lietuvių darbininkų ir 
darbininkių, kurie tiktai pri
klauso kokioje ■ nors draugijo
je, kliube ar kuopoje, pareiga 
yra iškelti tą klausimą arti
miausiame tos draugijos susi
rinkime ir bandyti įtikinti su
sirinkusius, kad tos draugijos 
prisidėjimas prie Priešfašisti
nio Susivienijimo yra būtinas 
reikalas. Juo daugiau organi
zacijų turėsime savo tarpe, 
tuo stipresni būsime, tuo ‘di
desnį kinkų drebėjimą .įvary
sime Lietuvos ir Amerikos fa
šistams.

Priešfašistinis darbas yra 
mūsų visų darbas, už tai visi 
ir j turime ' dirbti jį. Savo dar
bais įrodykime fašistiniams 
gaivalams, kad antifašistinės 
spėkos auga ir kad jų viešpa
tavimui- gręsia pavojus; ypa
tingai tą' turime padaryti laike 
10__ kruvinųjų dienų. i

' • J. Alekšis, -
A.Q.P.S. Centro Sekretorius.: 
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Ainer. Darbininkų (Komunistų) Partijos
Draugai! (

Jau metai su viršum, kai 
mes turėjome nacionajį Par
tijos suvažiavimą. Bėgyje to 
laikotarpio įvyko naujų reiški
nių tikrenybės sąlygose, su ku
riais tenka susidurti mūsų 
Partijai. Mūsų. Partija paėmė 
vadovybės rolę kovoje darbi
ninkų klasės ir prispaustųjų 
minių
prieš Amerikos imperialistus, 
kaipo išnaudotojus ir prispau
dėjus, j į

Mūsų Partija jau nebe -ko
munistinė propagandos drau
gija. Mūsų partija šiandieną 
yra veiklus komunistinis orga- 
nizuotojas, darbininkų 
ir< prispaustųjų masių.

Partijai priešakyje 
tudjautiųiai 'svarbiausi 
viniai 
prieš karo pavojų ir prieš 
Amerikos imperializmą; orgd-' 
nizavimas neorganizuotų; ati
traukimas masių nuo reakci
nės darbo unijų ir Socialistų 
Partijos biurokratijos; išvysty
mas galingo revoliucinio judė
jimo tarp negrų darbininkų; 
paaštrinimas ^kovos prieš deši- 
numo pavojų ir prieš rupiau
sią jo reiškinį, prieš trOckiz- 
mą, kuris dangstosi kairiomis 
frazėmis; Partijos sudrūtini- 
mas per pagerinimą so’cialio 
jos sąstato, padarymas jos 
grupių veiklesnėmis ir Parti
jos šaknų gilesnio ir- stipresnis 
įleidimas fabrikuose, ypač tuo 
tikslu, kad įgalėtume prirengt 
savo eiles organizavimui vis 
didesnio darbininkų pasiprie
šinimo, taip kad jie galėtų at-, 
mušt vis augančius Užpuoli; 
mus, kuriuos daro kapitalistų 
klasė; visiškas Partijos suvie
nijimas.'; čia yra -tiktai vy
riausi klausimai, reikalaujanti 
kuQ greičiausio išrišimo.

Kad sumobilizuot visa ener-

savo ponus. ,,. . >
Amerikos Darbininkų (Ko

munistų) Partija neatlai- 
mobilizuoja darbo 

žmonių ūpą ir v’eikimą prieš 
‘ L gręsiančiotų sukaktuvių nuo užsibai- pavojus naujo, 

pereitos; pasaulines imperialstinio karo. Tai ko-' 
skerdynės. munistaj su Jaumjjų Daj-bi,

gimo
žmonių skerdynės

Tai yra logika kiekvienos 
kapitalistinės ’ šalies: aš ga
liu ginkluotis, o jums neva
lia. . ; .

Prez. Coolidge jiepasitiki 
nei Kellogge (Amerikos mi- 
nisteyio patiekta) nekaria- 
vlmo sutarčia, kurią pasira: 
še keli desėtkai valstybių, 
nei’ kitomis panašiomis su-

• tartimis; jos esančios tiktai 
pliki žadėjimai nekariaut; 
taigi Amerika • turi “apsi
saugoti

Komunistą! tatai jau se
nai sako, tuo j¥*čiu sykiu

• kritikuodami- socialistus, ku
rie mulkina darbininkus, 
skelbdami, būk panašiomis 
sutartimis galima būsią už
kirsti- kelią karams kapita
listinėje tvarkoje. Patsai

• drūčiausios imperialistinės 
valstybės valdžios galva 
mato/ jog taikos sutartys 
yra tik ’nieko rieužtikrinan-. 
ti popieros sklypai. SocTalis- 
tai griįūžsimerkdami, moni- 
ja žm 
tikėt

‘ninku Lyga surengė ir Wa- 
shingtone demonstracija 
dienoje dešimties metų su
kaktuvių nuo pasaulinio ka
ro ginklų sustabdymo, rei
kalaudami paliuosuot iš ka
lėjimo ex-kareivį John Por
terį, New Bedfordo audėjų 
streiko vadą, • i? protestuo
dami prieš imperialistinį 
Amerikos ginklavimąsi. Vy-' 
riausybė gi, kuri šnekučiuo
ja apie tarptautinės taikos 
palaikymą ir sakosi esanti 
priešinga karams, areštavo 
29 demonstrantus.

Tuom Washington© ♦ val
džia dar sykį pabrėžia savo 
kietą imperialistinį pasiry
žimą rengtis karan ir šiuo t 
nuo kelio visas skerspaines, 
einant prie tikslo, prie pa
tupimo pasaulio viešpačiu su 
pagelba naujai rengiamos 
pasaulinės skerdyklos. Vie- 
nas • dalykas;1 Tačiau^ 3 įaiš*nas uaiyKas; • raciausp ais* tmėse ValsWo^ei4r; ;K#n%dPJ« 
kus: nenašiuos imperialistai privalo būti sureiigtok prakat-

les, ragindami pasi-’ 
.bkiomis sutartimis,

prieš-karjnės ■ proletąrptų 
kovos, vadovaujamos' komu
nistu. ‘

RUSUOS REVOLIUCIJA IR
DARBININKES MOTERYS

Lapkričio 7 d., 1917 metais, 
didžiosios Rusijos darbininkai, 
darbininkės, valstiečiai ir vals-, 
tietes/ sutriuškino buržuazinę 
tvarką ir pasiėmė visą galią į 
savo rankas, šitie vienuolika 
metų revoliucijos gyvenimo bu
vo metai didelio vargo, sunkių 
kovų, nesvietiško pasiaukojimo 
ir, pagaliaus, milžiniškos perga- 
lės.

Rusijos revoliucija suskaldė į 
šipulius buržuazinę tvarką, ir 
tuo pačiu sykiu paliuosavo dar
bininkes moteris iš vergijos.

Moterys amžiais buvo užgui
tos, u&fUmtos į užpečkį, atskir
tos nuo? gyvenimo^ prikaltos 
prie puddų, lopšio ir aptarnavi
mo vyfįu ir šeimynos; moterys 
amžiais bu^o ne vienrtik kapi-

ir tų paėių vergų vergės;- 
stovėjo lygiai su kiekvienu pa
prastu nuosavybes; daiktu; per
kamu ii* parduodamu. O net ir 
dabar randasi atsilikusių ryti- 
ni£ tautų, kur day, tebėra pir
kimas ir pardavimas moterų Bei

moterys. Dabar jos žymų dar
bą atlieka, įtrauktos į visuome
ninį ir ‘politinį veikimą. “Tai 
keliasi apačios,” vieną kartą pa
sakė drg. Leninas, pamatęs ry
tų moteris, atvažiavusias į tarp
tautinį Komunistų Internacio
nalo kongresą.

Apvaikščiodami 11 metų su
kaktuves Rusijos revoliucijos 
gyvenimo, • mes matom, 'kad 
Rusijos darbininkės veikliai, da
lyvauja visuomeniniame gyve-, 
nime: įvairiuose darbo unijų 
komitetuose moterys sudaro 15 
nuošimčių, fabrikų komitetuose 
19 nuoš., darbięinkų kliubų na
rystėje 33 nuoš.; Komunistų 
Partijai irgi daug moterų pri
klauso. -Jų yra 83,180 narių ir 
62,143 kandidatės: į partiją,'Vi- 

.arba’ 13. nuošimtis 
visų partijos nkrių.

Apie Sovietų Rūdijos Darbi
ninkių rnotbrų ir kūdikių Ui- 
mingeąnesj ir .Jinkspiesi^s • gyvęf 
nimo sąlygas- būtų . galima pri- 
rkšjitj Šlaitų špaltas, bet • apie

mainyiriss ant kokio nors daik-yra nuolat suteikiama įvai- 
to, slaptai nuo valstybės įstaty-i^V žinių ‘ Darbininkių Balse*’; 
mų. Tokie moterų pirkliauto- |tat patartina įvpąč darbimnkei 
jai turi | išsidirbę netį patarlę, rnnfpriai • kk ai tižti “Darbininkui 
kad lengviau moterį užmušti, 
negu valstybės pinigus pavogti. 
Bet Sovietų < Sąjungos valdžia 
Tinkamai moka vesti kovą su 

žmonėfnis.

I moteriai skaitytį “Darbininkių 
Balsą.”: Tik reikia pažymėti, 
kad Sovietų Sąjungos bolševiz
mas liejas ir skleidžiasi iš tos 
darbininkų Valdomos šalies j 
visus kraštus ir mažu pamažu 
užkariauja protą ir siėlą milio-

bos ar kitokis kokis nors ma
sinis susirinkimas ■ paminėji
mui to' svarbaus įvykio. Ren
giant prakalbas reikia dėti di
džiausiu pastangų, kad kuoge- 
riausiai išgarsinus jas ir- su
traukus publikos, kurią kal-i. 
betoj as pasistengs supažindin
ai su bjauriais darbais Lietu-, 
^rbs fašistų. Su kalbėtojais, 
kiekviena kolonija jau dabar 
turi apsirūpinti, nes laiko jau 
nedaug. Centro Komitetas 
jokio prakalbų maršruto laike 
tos savaitės nerengs ir kalbė
tojų nesiuntinės. Kiekvienas 
kolonija pati turi tuo reikalu 
apsirūpinti. Šalę prakalbų, 
reikia rengti diskusijas ir šiaip 
įvairius masinius susirinkimus 
bei pramogas, su pagelba ku
rių būtų galima pasiekti 
tuos lietuvius darbininkus ir 
darbininkes, kurie visai mažai 
arba veik nieko nežino apie 
fašistų bjaurius darbus Lietu
voje. Kiekvienas vakaras; lai
ke tų 10 dienų, turi būti su
naudotas priešfašistinio judė
jimo sustiprinimui. ,

Visų' miestų pričšfhšistiniai 
koipitetai tuoj ^jvalo imtis už 
dafbo ir dąryta-įhrisirengįmus 
įrięy priešfašistjįi^s šavait^s. 
Prisirengti j. prie ^okid ŪjdčUf) 
ir svarbaus ūarboyįr pyįsiyeng-, 
fi gerai, \ reikia ' laiko, kurio, 
kaip jau ^ąu^ščiau štainėjau, 
nedaug., ’Ažid^lįoti prisiy.ę'ngi- 
mo darbą | rytoj ife .įnefeįiima; 
Numoti • ra|ika!' į ant i .iyisjęo 
tąipgi negaiitaa, nes-’ -tai- būtų 
didžiausis prasižengimas prieš 
savo įsitikinimus ir Lietuvos 
kovojančią liaudį, f už tąį' dar
bas tuoj turi būti pradėtas.'

Kuriuose miestuose ar1 mies
teliuose priešfašistinių komite
tų nėra, tat tą* darbą atlikti 
privalo pasiimti ant savo pe-

Spalių 24 d. įv^ko A. L. D. 
L.- D. 2Ž kuopos susirinkimas. 
Kadangi pasitaikė blogas oras, 
tai narių atsilankė nedaug. 
Raštininkas Rugienius prane
šė,*kad nei>ę^|4^*nei IV Ap
skritys nedivft.fJųkio atsaky
mo. Finansų, raštininkas pra
nešė, kad ižde(?andasi $13.10.

Ateitieš žiedo Vaikų Drau
gijėlės pamokos- prasidėjo tik 
nedėlioj. Vaikų į mokyklėlę 
susirinko nedaug. Tėvai, ku
rie turi paaugusių vaįkn, turė
tų leisti į šią mokyklėlę savo 
vaikus. Pamokos būna lietu
vių svetainės kambį/riuosė; 
prAcTžia 10 vai/ryte ir tęsiasi 
iki 12 val.\ dieną. 1 >

Vajaus komisijos narys Ma
žeika pranešė,’ kad buvo šau
kiamas nepaprastas susirinki
mas “Laisvės? ir “Vilnies” 
sl^aitytojų. Tame susirinkime 
tapo išrinkti 7 žmonės, kurie 
miestą pasidalino į keturias 
dalis ir Ūabar’j daro “užpuoli
mus*’ rinkdami naujus skaity
tojus. Sako', kad vilniečiams 
geriau*' sekasi, negu laisviė- 
čiams.' į

Mažeika" ^pranęšę^l kad yra

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
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Smagu yra pranešti A. L. D. 
L. D. nariams, kad*-siuntinėji
mas knygos “Argentina ir Ten 
Gyvenanti Lietuviai” jau už
baigtas. Knyga tapo išsiunti
nėta tiktai tiems nariams, ku
rie buvo pilnai užsimokėję 
pi*teš pirmą dieną spalių mė- 
-nesio. Tie nariai,1 kurie mo
kas! mokesčius dabar, knygą 
gaus su kita ekspedicija.

Reikia pasakyti, kad ši kny
ga.tąpo padaryta ir išsiuntinė
ta į nepaprastai trumpą laiką. 
Tik pora mėnesių atgal, kaip 
knyga buvo pradėta statyti, o 
šiandien jau ir išsiuntinėta. 
Vadinasi, tik į du mėnesiu lai
ko knyga tapo padaryta ir iš
siuntinėtą.

Viena dalis rankraščio tre- 
,čios\šių metų knygos, kurią ra
šo drg. L. Prūseika, jau pri
duota spaustuvei ir šiomis" die
nomis prasidės statymo dar- 
.basš Spaustuvei yra įsakyta, 
ką’id dąrbąš brie trečios knygos 
būtų varoma^’ visu smarkumu, 
nes1 minėta knygą turės būti

čią sistemą, tai yra, duoti kny
gas angliškai kalbantiems na
riams patiems pasirinkti. To 
reikalo sutvarkymui Centro 
Komitetas išrinko atatinkamą 
komisiją, kurios užduotim tu
rėjo būti sudarymas surašo 
tinkamų knygų ir jo paskelbi
mas organe. Bet kada komisi
ja nuėjo į atatinkamus kny
gynus tokių knygų parinkti, 
tat pasirodė visai kas kita. 
Pasirodė, kad neužtenka pa
žiūrėti į antgalvj kokios nors 
radikališkeshės knygos ir jau 
padėti ją į surašą parinktųjų, 
reikia ją ir perskaityti. Prie 
to dar, ne visas tas knygas bu
vo galima gauti, kokių angliš
kai kalbantieji nariai reikala
vo, tokiu būdu komisija nuta
rė ir ,nupirko sekančias ang
liškas knygas, kurios bus duo
damos nariams už šiuos me
tus: “Under The Fire,” 
“Goslings” ir “Goosesteps.” 
Knygoą bus dalinamos sekan
čiai : kiekvienas angliškai kal
bantis , narys gąus knygą “Un
der The Fire’’(ir vieną iš pa
starųjų dviejų.. Kurioj kuopoj' 
randasi daugiau, negu vienas

Kai» Kusijos Revoliucija alginiTų vergų kapitalistinėse 
Paliuosavo Moteris s?lyT Amerikoj, lietu.

v r ves darbininkes,, stokim | Dar-
Bolševistine Rusijos revoliu- bininkų (Komunistų) Partiją 

cija atidarė joms akis, davė pil- ir bendrai kovokim prieš kapi- 
ną laisvę, platų kelią tvėrime 
naujo gyvenimo. Rusijos Ko
munistų Partija išvedė revoliu
ciją per ugnį ir dabar , vadovau
ja visam'kūrybos darbui, o prie 
to daug prisidėjo darbininkės

tai ištinę sistemą, $aįp kad pa
naikint tokį surėdymą, kw 
žmogus išnaudoja žmogų, o jus 
Vietoj įkurt darbininkų ir dąiv 
bfPinklų tUirią? ’ * <•'1 '■ ''*:

J. Bondžlnskaitė.

kuopos. Kur ir tų nesiranda, 
tat įvairios, tam darbui pri
jaučiančios, pašelpos draugi
jos bei kliųbai tą 'darbą turi 
atlikti. Nesvarbu, kas tą dar
bą atliks, bet jis turi būti at
liktas ir apvaikš.čiojimas prieš- 
fašistinės savaitės, įjąrba 10 
kruvinųjų dienų turi būti su
rengtas. r t Mūsą, ,2 įwkbsnięjį . 
draugai privMd -fėmytij kAd. 
kiekviena lietuvių kolonija ar

i > Pabaigoj (sjiširinkimo ? f drg. 
. paskai

tą PKefe-
įenįė
bai gerti. Paskui vyrai ’ sta
tė įvairius klausimus, kad ap
gynus ,pavp garbę, iš, ko kilo 
nemažas dįskusij6s. ‘ Prelegen-, 
tė viena tyrfe ginti-moterų 
teises; > ' * * '• > ■

Lapkričio mėnesiui prele
gentu paskirtas V. Užkurai
tis. Visi nariai privalo* ne tik 
patys atsilankyti, bet ir, paša
linių atsivesti.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 28 d. lapkričio, 8 
vai. vakare,, Grdina svetainėj, 
6021 St. Clair Aye. / 

't Kuopos Koresp. . • v

prięš naujus įmetus.

duotąjį žodį, kad1' i 
knygų leidimo darbas bus už-! 
baigtas‘pąbMg'oje metų.
Knygos Angliškais • 
Kalbantiems Nariams

Su angliškai kalbančiais na
riais męs vis dar nesusitvarko
me taip, kaip turėtų būti, Prie- 
žąštis to viso gal 'yra tame, 
kftd tai naujas ir dar nepri
prastas darbas mūsų organi
zacijoje. Prie to, dar daug 
apsunkinimo prideda ir tas, 
kad veik kiekvienas angliškai 
kalbantis narys mano gauti 
tokias knygas,. kokias jis išsi- 
riuksĮ;H;.. ■ j'

J’raėjųsjais metais .maždaug 
taip ir buvo ddrbma, tai yra; 
sidnčiaina jiems knygos pagal 
4ųjų pasirinkiihą. ' ' šiais me
tais, iš pradžios hietų, buvo 
manytą taipgi naudoti tą pa-'

lęrtų a'p’sįmtflrtyti. '
i Kaip matote,1 tai kiekvienas 
angliškai kalbantis narys gaus 
dvi knygas šiais metais. . vTų 
knygų vertė* yra $1.80. Vadi
nasi, šį metą angliškai kalban
tieji nariai gaus knygų vertės 
30 centų daugiau, negu kad 
jie įmokėjo mokesčių. Taip 
dalykams srovint, nė vienas 
narys negalės pasakyti, kg d 
davė 25 centų vertės brošiū- 
raitę.; . . k ,, <

Turiu pasakyti, kad angliš
kai kalbantiems, naciams' kny
gos tuoj bus pradėta, siuntinė
ti ir’ ųž ąavąitės; kitos visi -pil
nai užsimokėjusieji nariai 
.gaus knygas^ , x ’; . ..
Kandidatai į. Centro V 
Pildomąjį Komitetą

Kandidatais į Centro Pildo-

Balsavimo Blankus
Bįankęs balsavimui, Piląo-, 

mojo Ęomitrto sekantiems m^"| 
tams visoms kuopoms ir pavie
niams nariams tapo išsiuntinė
ta su 5 d. šio mėnesio. Kuopų * jį'*'' 
valdybos, aplaikiusips bafsavi- ’ 
mo blankas, turi pasistengti į . 
sušaukti skaitlingus susirinki- ' 
mus ir atlikti balsavimus. Vi- ' 
sos, reikalingos informacijos, 
paliečiančios balsavimą, yra ‘“rt 
atspausdintos ant balsavimo 
blankų. •

Blankos turi būt sugrąžintos 
iki 25 dienai gruodžio, šių me
tų. Vėliau prisiųstos blankos 
nebus priskaitytos prie balsa
vimo pasekmių. Blankas rei
kia grąžinti Centro Sekretoriui 
ten nurodytu ^adresu.

Nominacijos
Nominacijos Centro ' Pildo 

mojo Komiteto jau užsibaigė. 
Draugai, palaikantieji \ kandi
datūrą, telparaugščiau. 
meniškas nominacijos 
mes paskelbsiu greitu

Turiu pasakyti, kad
nacijose dalyvavo tik ačpie 1;- 
10'0 narių. Tą škaitlihę paly
ginus sd (skaičium narių, esą ri
čių mi)šų ofrgąniza.cijoije,' ‘fat 
labai riiažaš ‘ nuošimtis. . Ne-I 
'dalyvavimai“ nominacijose' ar
ba rinkimuose Uėhdro Pildo* 
•mojo: Komiteto reiškia apsilei
dimą ir nepaifcytrią organizaci
jos reikalų. Kitokios išvados, 
nėra galima padaryti.

Kuopų valdybos turi dėti di-> 
džiausiu ;pąstangų, kad į su
sirinkimus, kuriuose bus ren«i 
karnas Centro Pildomasis Ko
mitetas, sutraukus kuodau- 
giausiai narių ir užinteresavus 
juos organizacijos reikalais.

Atgijo Mirusi Kuopa
Šiomis dienomis gavau pra

nešimą, kad per pasidarbavi
mą nekuriu draugų tapo at
gaivinta mirusi kuopa West 
Pullman, ’ill. Į kuopą* įstojo 
16 narių iš sykio. Atgaivin
tojai mano, kad lengvai bus 
galima gauti ir daugiau.

Smulkr 
pasek- 
laik,u.

nomi-

•^4

64 Kuopa
Rašant nurodymus, kokiose 

kolonijose sepiau gyvavo A. 
L. D. L. D. kuopos, o dabar jų 
ten nėra, įsiskverbė nemaloni 
klaida. Tep, per neapsįžtiūrė- 
jimą, tapo pasakyta, kad, se- 
pįąu Moline, 111., gyvavo '64 
kuopa, o dabar jos jau nėra.
Tas- nemalonus pareiškimas; 
tilpo /‘Vilnyj,” už tai aš jį j ir 
atitąisa-u.' -1 . ■ .

4 Kad lietuviškoji visuomenė 
nbmaųytų, ?kacĮ ištikrųjų 64 
khbpaĮ yra mirusi, turiu passį- 
kyti, kąd tas pranesiihas, kaip 
jau’ augščiau minėjau, įsi
skverbė per neapsižiūrėjimą; 
64 kuopa/Moline, iii., gyvuo
ja ir turi nemažą būrelį narių.

' z

Nauji Nariai ' 1 • '
Į mūsų organizaciją naujų 

narių vis dar įsirašo. Ypatin
gai dabar, kada eina.vajus už 
gavimą naujų narių, tai kiek
vieną dieną gaunu pranešimų, 
kad vienur ar kitur į kuopą 
įstojo naujų narių,
dienomis dauginusiai narių į- 
stojo į , 52 kuopą,. Detroit, 
Mich., ir į'137 kuopą, Mon
treal Canada. f;

‘ Kiek ir į,kurią kuopą narių 
Įstojo ’ šiomis dienomis, pa-{ ■ • 
skelbsiu kielf vėliau.

; J. AlekšU, 4
A.L.D.L.D. Ceųtro Sekr,

f
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• Puslapis TreSa

KRITIKA
KAS GERA, O KAS NEGERA 

LAIKRAŠTYJ •
Pasibagė d. M. R—ros, raši

nys, “Baltoji Vergija Argenti
noj”!. Skaičiau su dideliu žin- 
geiwamu ir kiti draugai skaitė, 
ir kas gi neskaitys, nesiintere- 
suos tokiu aprašymu, kuris pie
šia patį gyvenimą su jo įdomy
bėmis? Kiekvienas plačiau 
mąstantis k žmogus pageidauja 
tokių raštų kuo daugiausia mū
sų spaudoj. Bet ve, užsibaigus 
Albert Londono raštui, M. R—a 
sako: “Jo įspūdžiai, kaip saky
ta,* yra žymiai sutrumpinti, pa
duoti tik trumpoj sutraukoj, 
nes vietos stoka praplėsti nelei
do.”

Labai gaila, kad tokiems raš
tams stokuoja vietos mūsų dien
raščiuose. Neabejoju, kad di
delė didžiuma “Laisvės” skai
tytojų, kurie skaitė tą raštą, 
tai tą patį mano.

Kad su tokiom trumpom su
traukom skaitytojai negali gau
ti pilno pasitenkinimo, pilno 
supratimo viename ar kitame 
klausime, tai to niekas neuž
ginčys. štai: Francūzaitė Ger
mane X., kurios tėvai j ieškojo 
su pagelba konsulo ir norėjo su
sigrąžinti atgal; q ji aiškinosi, 
būk tai daro dęl biednos, vargs- 

. tančios motinos, kad ją sušel
pus, ir todėl nehprėjo grįžt na
mo, Francijon. \ v

*
Taip ir nukirsta; pabaigos 

nėra; neparodoma paties svar
biausio dalyko: ar ji teisybę sa- 
kė/ar melavo, primokinta agen
tų? Gal būt ji buvo priversta, 
pribauginta meluoti? Gal tai 
paties Albert Londono nebuvo 
ištirta ir nurodyta^ o gal tai pa
darė tas didelis sutrumpinimas? 
Kaip ten nebūtų, bet tame skai
tytojas pasilieka be geriausios, 
svarbiausios žinios. Apart to, 
dar labai daug mažesnių daly
kų, kurie turėtų būt nupiešti 
smulkmeniškai, o vis tik pra
dėti ir nepabaigti, o tas viskas 
ne yien kad duoda nekokį įspū- 
dyakaitytojams, bet ir užslepia 

. pagedaujamus faktus.

rėksnys, jis kalba švariai-, prin- 
cipaliai, kaip ir Scott Nearin- 
gas. Jis nerėkė, nešaukė, kad 
eikite į D. K. P. ir kad ji to
kia ir tokia gera. Jis puikiai 
išdėstė, baigdamas kalbą Darb. 
(Kom.) Partijos platformą, sie
kius ir pasakė: “Jeigu sutinki 
su tuom viskuom, tai tavo vieta 
Darb. (Kom.) Partijoj.”

Talpinti prakalbas’ Fosterio, 
ar keno kito, kadir svarbesnes 
išvadas, būtų naudinga tik tuo
met, jeigu nurašyti jas greit- 
raščiu, bet pasakoti iš savo-gal- 
vos sutvertais sakiniais,.tai pa
žeminimas kalbėtojo, daugiau 
niekas.

Kitasz nenaudingas dviejų 
špaltų raštas tame pat “Lais
vės” numeryje tai J. B—tės 
“Peržvalga Knygos Krikščiony
bė ir Darbininkai.” šitas ne-

pirmutinis; labai dažnai telpa 
tokie ilgi iš knygų perrašymai 
ir prie jų nei \ jokios išvados 
autorius nedaro. Tai kodėl vi
są knygą neperspausdint per 
dienraštį ir tuom sutaupyti ke
lis centus skaitytojui?

Paskatinfmui skaitytojų prie 
pirkimo ir skaitymo vienos ar 
kitos knygos, reikalinga kitokia 
metodą aprašyti, o ne vien jos 
ištraukas talpinti.

Gal klystu, bet man rodosi, 
kuris perskaitys minėtą per
žvalgą, tam jau tos knygos ne
bus galima įsiūlyti pirkt ir 
skaityt. Būtų galima dar daug, 
ypatingai periigų koresponden
cijų blogumus nurodyti, kas jau 
buvo nekartą rašyta. Bet ar 
tai pagelbės? Tuojaus galima 
už tai sulaukti kritikos, atsaky
mų, ir dar su ypatiškais užsi
puolimais, kas lankiausia ir bū
na. ' :

K. Rugienius

Lewisas su Policija Verčia Mainierius Būti J® 
Unijos Nariais

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO. Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
gėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba pat vardu

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose >— vi
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” ♦

Už $6.00 Metams

CAS'fflN KIU’SEVICH

-raudoną vėlia

geriausias Amen 
PETRO Cigaras.

McADOO, Pa.—Virš metų 
laiko, kaip Silverbrook kasyk
los lokalas 5516 buvo suspen
duotas ir atimtas čarteris už 
tai, kad mainieriai nesutiko’ 
tuo laiku nulenkti galvą prieš 
kompaniją ir Lewisa. ’ Kuo
met Lewisas atėmė čarterį ir 
uždėjo indžionkšiną ant loka- 
lo turto, klausimas atsidūrė 
teisme. Apie mėnuo laiko at
gal išneštas nuosprendis eili
nių narių pusėn. Teisėjas pa
skelbė, kad narys gali priklau
syti bile kokioj organizacijoj 
ar unijoj, kuri yra šios šalies 
saldžios legalizuota, arba nie
kur nepriklausyti. Lewiso 
bernams tas labai nepatiko. 
Antras dalykas, tai minėtos 
kasyklos darbininkai 100 nuo
šimčių yra nusistatę prieš Le
wisa ir visą jo mašiną. Jie 
žino, kas per vienas Lewisas 
ir kaip jis parduoda mairiie- 
rius kompanijoms, padeda 
joms algas kapoti, bloginti są
lygas ir tt. 

4 * k / į ; i * '• 1 ’ \

Kuomet organizavosi Nacio- 
nalė Mainierių Unija, minėtas 
lokalas pasiuntė delegatus ir

Rodosi, kad inūsų spauda yra sutiko likti jos nariu. Nes tai 
i bi$kį perdaug užpildyta agita- vienintelė išeitis mainieriams1

Perdaug Agitacijos

cija, ir šiaip ilgais, nenaudin
gais, net ir žalingais raštais. 
Tą supranta daugelis skaitytojų 
ir draugų, ir gana tankiai apie ‘ 
tai kalba, kritikuoja žodžiu, bet kad geruoju neprivers mainie- 
per spaudą niekas neišsireiškia. rius likti Lewiso unijos na- 

Mes turėtume atminti tą fak-iriais ir geruoju 
tą, kad perdidelis, 
vartojimas ir geriausio, nau-įpoti algas, tai sugalvojo sky- 
dingiausio dalyko nusibosta, mą, padarė bendrą sutartį su 
nusidėvi, palieka be vertės, nie-. kompanija, kad prievarta pri- 
kas į jį nekreipia atydos. Taip 
yra ir su mūsų agitatyviškąis 
ir kįtais raštais, kurie dažnai 
■paJiikartoja apie tuos pačius da
lybas, kad skaitytojai' ne vien 
nekreipia į juos atydos, bet nei 
neskaito.

Tiesa, rinkimų metu agitaci- 
:a buvo reikalinga, bet irgi ne
turėjo būt tiek daug laikraš
čiuose: juk tam ir lapeliai iš
leisti ir prakalbos sakoma.

iškovoti geresnes sąlygas, su
organizuojant naują N. M. U., 
paremtą ant klasių kovos.

Lewiso agentai, matydami,

lil^o sudemoralizuotos. Nepai
sant sudemoralizavimo, na
riuose pasilikus ta mintis, kad 
ilgai taip nebus ir jie prievar
ta nemokės Lewisui.
Su Policijos Pagelba Kapoja 

Algas
Kompanija, norėdama nuka

poti dąrbininkams algas ir ma- šviesa, 
tydama, kad to nepajėgs atlik
ti su Lewiso agentais, pasi
kviečia ir policiją pagelbon.

Kaip minėjau, kad mainie
rius verčia stoti Lewiso uni
jon, taip pat verčia priimt ir 
naujas sąlygas, padarytas 
Lewiso ir jo agentų. Kompa
nija I pasiryžo nukapoti algas 
daugiau, negu per pusę, ir 
prievarta verčia mainierius 
priimti tas sąlygas. Kur pir- 
miaus gaudavo po penkius do
lerius už jardą, tai dabar tu
ri dirbti *už $2 ir mažiaus. 
Taip pat ir už propus, už ak
menų nuskėlimą ir tt. Kurie 
pirmįaus .negalėdavo uždirbti 
dienos algos ntio jardų dirbda
mi, mokėdavo nuo dienų. JDa- 
bar tą' kompanija panaikino. 
Daugeliu darbininkų uždirba 
tik. 29 dolerius į 22 dienas, 
biskį daugiau kaip po dolerį

i i diena. Ar bereikia didesnio 
, pasityčiojimo iš mainierių ? Ar 
bereikia didesnės apgavystės? 
Ne, ir dar kartą ne. Kiekvie
nas mainierys turi suprasti, 

. , prie ko veda juos ši politika.
.nepasi Juk aiškiai matosi, kad darbi-perdažnus kompanijos užmačioms nuka-i

Tik vienas dalykas negeras, 
,kad per visą vakarą nesimatė, 
kad’kas užrašinėtų mūsų dar
bininkiškus laikraščius. Tik 
viena moteris, kaip mačiau, 
pardavinėjo knygutes.

Dabar kuopa turi 20 narių, 
pilnai užsimokėjusių ir visos 
narės darbuojasi, kiek tik iš
gali. Susirinkimus laiko kiek
vieną mėnesį stuboje pas kiek
vieną narę iš eilės. ' Pereita
me suvirinkime iš iždo pasky
rė $10 Komunistų Partijos na
mui. Jos visuomet kur reikia 
iš iždo paskiria tam tikrą su
mą pinigų.

Taipgi nutarė visos nusiimti 
paveikslus, kaipo atminčiai 
dešimties metų sukaktuvių.

Beje, reikia pažymėti, kad 
kuomet A. L. D. L. D. II Ap
skritys rengė pikniką 18 d. 
rugpjūčio, Linden, N.J., tai čia 
moterys leidosi darban ir kaip 
bematant jos suorganizavo net 
du busu važiuoti į pikniką ir 
nuo A. L. D. L .D. II Apskričio 
•gavo dovaną 
vą.

•' ’ Kalbant apie moteris, reikia 
pasakyti, kad jos darbuojasi. 
Bet kaip yra su mūsų vyrais?’ 
Per vasarą jie ilsėjosi ir laukė 
žieminio sezono. Dabar, su
laukus žieminio sezono, vėl 
pradėjo ilsėtis ir, veikiausiai, 
lauks pavasarinio sezono.

Man rodosi, kad vyrai tu- 
{retų visgi subrusti ir pradėti 
ką nors veikti.

Jau treti metai, kaip čia gy
vuoja vaikučių draugijėlė 

Vaikučiai mokinasi 
lietuviškai skaityti, rašyti, dai
nuoti, deklamuoti ir tt. Mo
kytojauja draugė Emilija Jes
kevičiūtė iš Brooklyno. Ku
rie tėvai dar neleidžiate savo 
vaikučių į tą mokyklėlę, pa
tartina pradėti leisti, nes mo
kytoja savo užduotis atlieka 
labai gerai, vaikučiai pasiten
kinę . Mokestis nedidelė, tik 
50 centų į mėnesį, nepaisant, 
kiek jūs vaikučių leisite—vie
na ar kelius. Mokinami vaiku
čiai subatomis, pradžia 2 vai. 
po pietų, M. Mažeikos svetai
nėj, 185 Jersey Ave.

, , Eglaitė.

< John Naujokas Balių ir Storuose 
bei kituose bizniuose lietuvių -iSdir- 
bystčs draugų cigarų VirŠminėtais 
vardais, tik pakeliant pirStą, o gau
bite cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame iant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir1 lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik .10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Ypatingai Kanadoje gyven- 
hantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

Norintieji platinti “Laisvę 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalaiš rašykite,: , 
“LAISVĖ”*

46 Ten* Eyck St.,

Tel., Stagg 5043

Pavyzdžiai Periigų, Nenau
dingų Rašymų

Manau, kad draugai reika
laus prirodyti tuos mūsų spau
doj nenaudingus, net ir žalin
gus raštus, štai tik viename 
leidinyj “Laisvės” No. 262 ko
respondencija iš Philadelphijos, 
Pa., užimanti daugiau dvi špal- 
tas, parašyta A. J. S. Joje būk 

' tai||^dėstoma Fosterio prakal- 
, ba, mintys, žodžiai. Jeigu aš 

būčiau negirdėjęs Fosterio kal
bant/tai iš to aprašymo persi- 
statyčiau, kad Fosteris yra sky-

■
j nau rusieiis yin ttr\.y-

į: stes, be rimtų išvadų rėksnys, 
‘ daugiau nieko, tosteris kalbė

jo ir Cleveland 
jį pirmu kartu d 
jau jo kalbą; ir, kaip galima 

k suprasti iš d. A. J. S. aprašy
mo, tai tais pačiais klausimais 

kalba t. v. “Waaps and

ir tuomet aš 
čiau ir girdė-

jis kalba t. y. “Wages and 
įpeed up system,” “War dan- 
l^r,” apie bedarbę ir kitais tos 
rūšies klausimais. Kitų parti- 

Jų kritikavimui ir Darbininkų 
(Komunistų) Partijos gyrimui 
jis pašventė labai mažai laiko. 
Turiu pasakyti, kad man d. 
Fosterio kalba labai patiko, to
il d kad jis nėra agitatorius,

versti mainierius likti Lewiso 
unijos nariais. O kurie atsi
sako likti jos narais, išmeta 
iš darbo. Taip ir pasielgė.

Nesenai užpuolė bosai mai
nierius ir vertė 
unijos guziką. 
neleido dirbti, 
sykiu su juom 
ninku išbuvo po kelias dienas 
be darbo ir buvo priversti įsto
ti Lewiso t 
darbo netek 
dabar neįstojo Lewiso unijon 
ir žada nestoti, bet kovoti.

Kadangi daugelis mainierių 
išbuvo be darbo veik per visą 
vasarą, tai, bijodami netekti 
darbo, greitai pasidavė, dau- 

! gelis ir be kovos.
Spalių 26 d. įvyko susirinki

mas ir visi mainieriai buvo 
verčiami įstoti Lewiso unijon. 
Susirinkiman pasikvietė 6 stei- 
to policmanus, kad pagelbėtų 
priversti narius likti Lewiso 
unijos nariais. Nekurie mai
nieriai turėjo užsimokėt po 
$40 įstojimo, kiti po $30, kiti 
po $10 bausmės. Progresyviai 
sukėlė didelį pasipriešinimą, 
nepaisant ir policijos. Matyda
mi Lewiso agentėliai, kad gali 
iširti jų planai, nusileido pri- 

1 imti ir tuos narius, kurie ran
dasi juodame surašė, be jokio 
įstojimo ir bausmės. Tas jau 
aiškiai parodo, kokios silpnos 
spėkos Lewiso agentų su visa 
policija prieš darbininkų vie
nybę.- Jei visi darbininkai bū
tų iš pat pradžių tvirtai susi
organizavę, be jokios baimės 
jie būtų laimėję į kelias die
nas. Bet kuomet atsirado 
daug bailių, tai spėkos greitai

belieka 
mainie-

įsigyti Lewiso
Atsisakiusiems

Globičius ir 
virš 20 darbi-

unijon arba visai 
[Ii. Dalis dar ir

ninkai bus dar daugiau skriau
džiami, jei tik liuosai pasiduos 
Lewiso ir kompanijų 
čioms.

Vienintelė išeitis 
Silverbrook kasyklos
riams, tai ruoštis ir skubotai 
prie streiko. Ne tik atmesti 
Lewiso uniją, bet ir kovoti 
už didesnes algas ir geresnes 
sąlygas ir už N. M. U. Tik 
viena Nacionalė * Mainierių 
Unija yra mainierių gynėja ir 
organizatorė. Tat visi turime 
kovoti už jos pripažinimą.

M. Ž.

CLIFFSIDE, N. J
Margumynai N . • * .

Iš mūsų miestelio labai re
tai matosi laikraščiuose žinių 

! ir iš to daugelis gali padaryti 
išvadų, kad vietos lietuviai 
darbininkai užmigę, nieko ne
veikia.

Teisybė, * palyginus su kitų 
miestų.lietuvių gyventojų skai
čiumi, čia lietuvių randasi ne
daug, bet veikime nuo dides
nių kolonijų neatsilieka.

Ypatingai gerai darbuojasi 
L. D. S. A. 68 kuopa. Spąlių 
21 d. turėjo surengę7 balių su 
programėle paininėjimui de
šimties metų savo gyvavimo ir 
viskas puikiai pavyko. Pro
gramą išpildė vaikų draugijėlė 
šviesa. Draugijėlės chorelis 
sudainavo keletą dainelių; 
Anelė Griciūtė pasakė eilutes; 
Anele Ališauskiūtė iš, Hacken
sack irgi pasakė eilutes. Jos 
savo užduotis atliko gerai. 
Vaikų choreliui vadovauja 
Emilija Jeskevičiūtė iš Brook
lyno. • ’

Viskas pavyko gerai ir ren
gėjoms liks pelno. .

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-L1ETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

•Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esknt, jis bus jū
sų

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, dūoda lekcijas ant sroui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 

i tų gerais smuikininkais, kreipkitės' | 
mane, o 'gausite I tikrai profesionalę 
** J Ęreipkįtės šįųo adresu:

I . 4715 N. 5th Street
S T ¥ » T * TS1— » w r » o < 1 <

Brooklyn, N. Y.
! phjladėlphia’~pa

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

Patarnauju visiems be. skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn,. N. Y.

...... . ............................. I

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
patyrimai

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

pasitarimai 
ir egzaminavimas dykai

DR. Z I NS
110 EAST 1601 ST., N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

užma-

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c .

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

i NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

■H MRb BĮ H .Jfetr OR NICsi W 1 B. I W

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Living Room Suite — Bed Room Suite — 
Dining Room Suite — Kitchen Suite — 

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir 1.1

GARSINKITĖS 
“LAiSVBJE

PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ—PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ 
I l

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėje
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkiteMACYS BROS FURNITURE CO
198-200 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
i

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 V. vakaro
<» l ■ ' • : , •. *

I 11 >111 ......................

Telephone, Greenpoint 2372



KULPMONT, PA
LAISVES LIETUVIS GRABORfSusi

SVETAINĖJrusu kalba.

F. STANKUS
'M BORUm

>/»i.ZAMl)OTOJAsr

GOLF COURSE BUTAI

WILKES-BARRE, PA

INSURANCE

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Philadelphia,llth Si

THIS
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WITHOUT- mG

pareikalavimo šiuos cigar 
ir per paštą išsiuntinėjau

so
MR SMITH?]

...M'ft-jwri 
ch<v citexj

Padirbti iš suderintų Havanos tab 
Vidurys Vien tik iš importuotų taib:

Norintieji 
riausio 
n avimo i 
žemą kain 
liūdimo gi 
doje, M 
pas:

TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

IT MUST O£ 
Fiw« ro 
HOuO

V 
Place cite

VZHT. »M THC* 
wisesr čum 

»M VH»S C 
' C0R.P0RW<*J

Irt .utNAiKy-y. Caotoon Co n y

os. Sustabdė ir 
kratą ir liepė

Juos išdirba

STANLEY PAUL

NEW YORK, GILBERT BAU1N, 
HAMBURG, DEUTSCHLAND, 

HES OLŲ TE, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

Tai tie švelnūs cigarai", kurių .jūs
•* * A"

pageidavote

tai jau būtinai 
Jei jau patys 

tai praneškite 
ie už jus ati- 

Nei vienas darbininkas 
pasilikti be “Laisves” 
vajuje ne tik Wilkes- 
bet ir visoj apielinkėj.

dviem mažais kūdikiais. F 
vieną kitą vokišką žodį, patyrėm, kad iš tę 
namo išbėgo visi, kas buvo greitas, o senu
kas ir kūdikiai nespėjo su. kitais, tai sugrį
žo atgal į namus.

Senelis mum atnešė puodą geros, su 
šviežia kiauliena’ virtos zupės, kur ir mė
sos kavalkų buvo. Pasišveitėm vakarienę 
ir buvom bemaną eit į kluoną ant dobilų 
miegot. Bet rcnukas mus nuvedė. į kitą 
kambarį ir parodę, kad galim atsigult į lo
vą, kurioje tik matrosas tebūto. Loską 
priėmėm. z

K. S. Lietuvaįtė. - <

CIVILIAI ŽMONES KARE

LletuvniU 
FOTOGRAFISTS

Fotografuoju, Didinu ir Numali 
voju Vinokiam Spalvom 

. Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną 

nedėiiontis nuo 0:80 ryte iki
K po pietų

Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUpLIC SQUARE
, Wilkes-Barre, Pa.

Suprasdami po abu atsikėlė. , ..
Parvažiuodamas į namus, senukas ne

mažai džiaugsmo suteikė saviškiams. Nors 
jo veidas buvo gelsvas ir paakiai juodi, bet 
visi bučiavo jį ir vilgė džiaugsmo ašaro
mis, kad dar gyvas.

Namie bebūnant, dienos slinko nuobo-

JONĄ PETRUŠKEVI 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

313 W. 3rd Street 
So. Boston, Mass, 

el., So. Boston 0304 W,

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų ' kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg -American Line
39 Broadway New York

Salėj, 2 vai. po pietų.
Bon Ami

Iš New Yorko j 
T^^^Kauną ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
o TREČIA K LESA

“Laisves” Vajus ir Veikimas
Ne uždyką per kelius sykius 

jau rašiau, kad wilkesbarrie- 
čiąi turi pralenkti visas kitas 
kolonijas ir mūsų žodis jau 
išsipildo. Mūsų miesto vaji- 
riinkė jau atsistojo pirmoj vie
toj... Tai labai gerai, kad di
džiosioms kolonijoms nepasi
duoda. Bet mes iliuzijoms ir
gi negalime pasiduoti ir mūsų 
vajininkė nepasiduos. Ji sa
ko, kad išlaikys pirmą vietą, 
nepaisant, kokios kolonijos 
prieš- wilkesbarriečįus atsisto
tų. Taip ir reikia. Wilkes- 
Barre dar daugeliui reikia' už
rašyti “Laisvę,” o jų Zdanjūte 
ir kiti nesuspėjo aplankyti. 
Me^ ją,u įpasiuntėm savo rei- 
kala:vimą,; kad “Laisvės” .va
jus būtų pailgintas nors 5 die
nas < ir vtam- priežastis pasta
tėm. Bet kuomet detroitie- 
čiai, miegoję per visą mėnesį, 
prašo, kad pailgintų ir dar. .vi
są mėnesį, mes tam nesiprie- 
šinam, bet tik, sarmata 'De
troitu! ir kitom visom koloni
jom.

apsvarsčius, 
prieš S. 
Taryboš 
reikale 

tuo tik- 
Rezo-

Pranešu visiem savo koptumieriam 
ir pažįstamiem, kad až atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiflfinu ir tkip toliau. 
Atlieku Marbą kuopuikiausiaį ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdintu.

JOSEPH DABRAVALCKIS
' (DOBROW)

Telephone: Stagg B861 
180 Grand SU Brooklyn, N. t.
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durno. Kiekvienas kareivio prajojimas, or
laivio pralėkimas ar traukinio sušvilpimas 
iššaukė sensacijų. Taip tęsėsi apie dvi sa- 
vaiti. Kalbos ėjo, būk rusai Berlyną jau 
tuoj užimsią. Bet vieną dieną jau ir vėl 

Kitame kambario krašte radosi maišas pradėjo būt lyg girdėt: dun, dun, dun, dun. 
miltų ir'pusė kiaules. Senukas paaiškino, Žmonės ne visi dar girdėjo.; del to kaimy- 
kad maišą miltų ir pusę kiaulės jam davė nai bėgiojo vieni pas kitą ir ginčijosi, 
rusų kareiviai, kuomet čia jį vieną su 
dviem vaikais i’ado.

Čia atsigriebėm nuo bado ir mūsų nuo
vargis tarsi Sumažėjo. Anksti sukilom ir 
•devintą valandą ryte jau pasiekėm Kybar
tus, kur radome dar kelias pad vadas pir- 
oųiau įšvąžiavusių. mūs draugu. Mat, vy
riausybė išsirinko tuos su tvirtesniais ark
liais ir pasiliko del. atsi 
mus. Vežimuose1; padai 
laukt. Sužinojom, kad kiti stuikininkai bu- 
,vo prisikrovę į vežimus pakelėse primėtytų 
•daiktų, kuriuos čia nišų vyriausybė atėmė 
ir sudėjo į tam tikrą vietą. *

taipgi
kaipo užsakymus (orderius)

DIDŽIOJOJ

ARCADIA

(Tąsa) a
Brazys paėmė senuką už rankos ir, 

vesdamas į pakajus, kur radosi oficieriai 
ir daktaras, papasakojo, jog kurių arkliai 
dar ėjo, tai jie patys nuvežė mantą arti po
zicijų; o kurie arkliai buvo sugulę ir, laz
domis, mušami, nekėlė, tai iš tų vežimų ka
reiviai patys sukrovė viską į abazus ir nu
sivežė, o stuikininkams liepė namo važiuot. 
“Būtume ir mudu jau išvažiavę, bet mūsų 
arkliai tik šiandien vos bepajėgė ant ko
jų atsistot.”

. Brazys, gerai vartodama; 
paprašė vaistų nuo konservuotos mėsos ap
sinuodijusiam žmogui. Ofieierius, išgirdęs 
tai, sukeikė. Nėra vaistų!, Jam galvą ne
skaudės, kad vienas mužikas pastips; mes. 
girdi, turim tik žiūrėt, kad armijai vaistų 
ištektume.

Senukas savo krepšyj rado trupinį su- 
koriaus, susimirko į vandenį, suvalgė, ir, 
taip pasidrūtinęs, draug sū dviem savo pa
žįstamais ruošėsi, kinkė arklius.

Atvažiuojant, visi buvo kietai sargybos 
suvaržyti. Niekas nesižvalgė į šalis, nepa
kėlė akių ir nieko nematė. Bet čia dabar 
kas kita. Nors jie, ‘nuovargio ir alkio 
kremtami, bet jie mato apielinkę, mato su
laužytus, į šipulius suskaldytus pakelėse 
stovėjusius medžius; visur primėtyta krep
šių, namų baldų, puodų, šaukštų, lėkščių, 
audeklų, priegalvių, plunksnų, grūjų pri
barstyta; šian tai ten guli karvė ar kiaulė 
jau dvokianti. Aną ten, visai prie pat ke
lio suversta krūva arklių, kurių tarpe ma
tytis kanuolės kraštas ir sulaužyti ratai 
Arkliai taip suvelti,,,’susisukę, susimaišę 
sutąsyti, kiti į kavalkus suplėšyti, kad sun
ku buvo pasakyti, keli tie gyvulėliai, ten bu
vo. Veikiausiai -astuoni,—dviejų vežamų 
kanuolių.

Ūkių buvo matytis daugelis čielų, tik 
nekurie sudegę. Toliau, pakelėj gulėjo su
šaudytų dailių, didelių ir labai pritvinkusių 
aštuoniolika karvių, o tuoj už jų .vokie
čių oficierio arklys su žėrinčiu balnu. Kry
žiukų čia nesimato daug, nesimato ir žmo
nių lavonų. Kažin ką jie su jais padarė? 
Juk žeinę drebinanti/ kanuolių perkūnija 
nesustojo nė dieną, nė naktį.

Vakarui atėjus, nuėjom ir apsistojom 
dideliam ūkyj nakvot. Triobėsiai tušti. 
Nei šuns, nei Lervos, nei arklio, nei jokie 
gyvūno nėra. Kluone radom dobilų, pasi- 
šėrėm arklius ir einam

S 023 MT VF.RNON

DETROITO LIET7JVIV DARBININKU APTIEKUS 
čia randdsi dvi lietuviuos optikos, kuriose galima pirkt) ;val 
tus daug prieinamesne ’uiinr. negu kup kitur dabartiniu laikr

A. M. KISHON, Aptiekorip« Savininkas į 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046 CHk.^E ^2, , DĘTROI

• Bet kaip su mūsų dideliu 
kaimynu Scrantonu? Ten tūk
stančiai. lietuvių gyvena, bet 
per visą menesį nei vieno skai
tytojo nepasirodė. Tai jau di
delė sarmata. Kiek man teko 
sužinoti, wilkesb^rrieciai už
puls organizuotai Scrantoną, 
ir ne tik patys dirbs, bet ir 
serantoniečiai- turės dirbti del 
“Laisvės.”

Kurie dar nepasidarbavote 
del “Laisvės 
turite dirbti 
neužrašysite, 
vajininkams, 
dirbs, 
neturi 
šiame 
Barre, 
Tai wilkesbarrieciu nusistąty 
mas. } ,J . .

Kaimynas B. atėjo pas Sinkevičių, ir 
keikia savo pačią, kam jinai gąsdinanti jį, 
būk ji girdinti ir vėl tas pragaro giesmes 
—dun-dun, dun-dun.

“Na, Dėčkau, ar tu girdi ką nors?”— 
desperatiškai klausinėjo B.? ; ‘

“Taip, girdžiu. Na, kad tu, negirdi 
ore, tai atsigulk va, šitaip palei štubos pa
matą ir persitikrinsi;”

Vyrai išsitiesė palei s tūbą ir nu tyko, 
ausis prie pamato priglaudę. Paskui atsi
sėdo ir žiūrisi į vienas kitą, ų

“Ar nieko negirdėjai?”—-užklausė S.
(Daugiau bus)

, Iš S. L. A. 241 Kuopos 
rinkinio

t Šios kuopos susirinkimas į- 
■ vyko spalių 28 d., 2 vai. po 

pietų, Lietuvių Salėje. Pirmi
ninkui atidarius susirinkimą, 
buvo perskaityta net trys pro
tokolai: vienas ekstra susirin
kimo, kitas susirinkimo, kuria
me “nei viėnas kuopos, virši
ninkas nedalyvavo.” Mat, visi 
kuopos valdybos nariai tą die
ną būvo išvažiavę į S. L. A. I 
Apskričio konferenciją. Po 
apkalbėjimų, protokolai pri
imti.
, Iš ligonių lankytojų raporto 
pasirodė, kad tuo tarpu kuo? 
poje ant Sergančiųjų listo 
randasi du nariai, būtent, J. 
Navickas ir M. Mikalauskas. 
Pirmutinis serga su sulaužyta 
koja, antras—paralyžium. A- 
biejų nelaimingi nuotikiai pa
tikta anglių kasyklose.

Iš apskričio suvažiavimo ra
portus išdavė A. Ališauskas 
ii’ J. D. Taunis.

Visapusiškai 
nutarta užprotestuoti 
L. A. Pildančiosios 
padarytus žingsnius 
S. L. A. kasieriaus ir 
siu išnešta rezoliucija 
liuciją nutarta pasiųsti “Tėvy
nėn.”

Prisiminus apie kaimyniškos 
(Shamokin) kuopos nario Pet
ro Bazukevičiaus nelaimingą 
padėtį, nesant kuopoj pinigų, 
nutarta parinkti kiek aukų 
ant vietos. Surinkta $2.25.

Kuopos susirinkimai būna 
gyvi, > interesingi ir tvarkūs. 
'Ačiū tam, kad kuopa turi šau
nų pirmininką ypatoje S. A- 
leksos. Tai yra rimtas ir tak
tiškas žmogus, galįs ir mokąs 
tvarkiai susirinkimus vesti. 
Jam pirmininkaujant niekuo
met susirinkime neįvyksta ne
geistinų, aštrių susikirtimų. 
Iškilus; kartais kokiems nesu
sipratimams, visuomet jis su
gebi tokius apeiti, normuoti. 
Daboja tik S. L. A. reikalus 
ir jo žodis dažnai būna galu
tinas. ,

Norinti prisirašyti prie S. L. 
A., matykite bile vieną iš šių: 
kuopos org. J. D. Taunį, sekr. 
V. Varnelį bei pirm. S. Alek
są, arba ateikite į kuopos su
sirinkimą, kuris įvyksta pas
kutiniame sekmadienyj, Lietu
viu

S. 'L. A. 35 kuopa rengia 
Vieną iš smarkiausių balių, ku
ris bus 17 d. šio mėnesio. B. 
Poteliūno svetainėj, 53 Bank 
St. Kadangi kuopa i turi būti 
veikli ir ji turi daug , darbų 
nuveikti, tai jai reikia ir ne
mažai išlaidų. Daug nekal
bant, visi dalyvaukite tame 
baliuje, ne tik S. L. A. 'na
riai, bet ir atsiveskite 'savo 
draugus, supažindinkite su or
ganizacija ir jos veikimu, o 
paskui prirašykite prie orga
nizacijos. Rep.

OPERETIŠKAS

KONCERTAS

Padarę 230 kilomietrų kelionę, mes jau 
nenorėjom laukt nei vieną miliutą; mes 
jau nieko nenorėjom, tik namo parvažiuot. 
Besitariant eit prašyt, kad mus namo leis
tų, kur buvę-nebuvę du leitenantai įsisėdo 
į senuko S. vežimą ir nurodė, kuriuo keliu 
juos vežt.

“Ar toli reikės važiuot? ironiškai pa
klausė senukas.

“Netoli, tik 60 kilometrų, ir važiuok, 
kad važiuoji, lėk kaip ugnis, nes mum 
striokas!” keikdami rėkė leitenantai.

Senuko botagas tik keli plušai. Vie
nas pagreibė iš jo vadžias ir tą botagą ir 
valiai ėst arkliam per šonus. Bet tie ne 
tik nebėga, vienok, rodos, nei skausmo ne
jaučia. Tada jis atsisuko drūtgalį ir su 
ta miklia lazda mušė arklius, kiek tik' jo 
spėkos leido.

Vienas arklys kaip tai paklupo ir par
puolė, susipainiodamas ir sutraukydamas 
plėškes. Narsuolis leitenantas užsuko vie
ną senukui per nugarą; abu keikdami iš
šoko iš vežimo, paliepė važiuot į peklą, o 
patys pėsti nuėjo sau.

S. daug, daug bėdos turėjo, pakol ant 
kojų pastatė pusgyvį arklį. Nepaisytų jis 
tokio lupynos, bet jis žibo, kad tas gyvulė
lis širdingai ir narsiai jam tarnavo per 
daugelį metų. Truks-plyš, o jis tur išvežt, 
vežimas sunkus ar lengvas, o jis nepasiliks 
nuo kitų važiuojančių. ' Raišiodamas su
trūkusius pakinkius, S. murmėjo sau vie
nas: “Na kažin, ar arkliai negalėtų kaip 
nors prisidėt prie greitesnio kapitalizmo 
išnaikinimo? Juk tas smakas ir jiem gy
viem skūrą lupa, ir juos gyvus savo kari
nėj pekloj degina. Laikykis, sartuk, ne-1 
griūk,” kalbėjo jis arkliam, išsukęs juos iš 
plento į siaurą duobėtą keliuką ir skubiąi 
tempdamas į pakalnę, kad pasislėpt nuo ' 
žvalgybos akių.

Atsiįręs į Raginę, sustojo savo žento 
tėviškėje. Sustojo užu stubos po gluosniu, 
taip kad nebūtų iš toliau matyt, šeiminin
kė pavaišino arklius, pamesdama jiems po 
mažą pluoštelį šieno, o patį senuką nusive
dė į stubą ir pasodino už stalo, ant kurio 
buvo bliūdelis rūgusio pieno ir kelios šu
tintos bulvės. Pasivalgęs, jis įr vėl skubė
jo prie arklių, kad tik niekas neužmatytų, 
kad tik jis namus pasiektų. Bet ir vėl bė
da : arkliai abudu guli ir šieną kramsnoja. 
Gelia jiem kojas 'nuo ėjimo, o nugaras nuo 
sumušimo.

“Kuomet'ginkluoti žmonės iš-proto iš
sikrausto, tai ir gyvuliai turi nukentėt, — 1 
guodėsi šeimininkei senukas, nešdamas : 

v._ .. - ~ . arkliam B po viedrą vandens. Arklių būta 
į stubą žiūrėt. Ogi ištroškusių; jie, matomai, nusimanė gulė-

■u,.

U(LADELPH(A. Pi

MASPETH, L. L
1 ŠEIMYNAI MŪRINIAI NAMAI, ENGLISH COLONIAL STILIA 

Lotas 26y2xl00, 17 Pėdą Privatinis Įvažiavimas

Kaina $7,950.00 Itookejimas $959.1
Balansas ant Lengvų Išmokesčių 

Savings Banko Pirmas MortgičSus $4,600.00 '

8 KAMBARIAI, MAUDYNE IR PANTRY .
Marmuruoti Maudynių Kantbarjai, Įbudavotųs Vapos , 

Ištisai klėtkųotos (parquet) grindys, vario rynos ir nuo stogu dū< 
Didžiosios priemenys ir kierpsi "Travertihe-hu ištaisyta ' (padarysi 
tikrojo craftex). Virtuvė, pusryčių kambarys .ir pafitre klijonkfnii^" 
klota. Kiekvienas kambarys išmuštas lęntukčmijs (papel nĮOuldnl 
Augštos klasės maliava: (pajnt) išdekoruota ir cimento pamatai; Į 
ištisiniai balkiai; šaligfttv^į, šaligatvių kraštai ir gatvės išci»hentu< 
NAMAI STOVI ANT 71st STREET, VADINAMU. MAIDEN* LA

IR JOHNSON AVE., MASPETH, L. I.
KELRODIS:Nauja 14-tos linijos subway iki Grand St. stoties, i 
pus imkit Grand St. gatvekarį iki pat Maiden Lane, Maspeth. B.JV 
Broadway traukiniu iki Flushing Ave. stoties; išlipus imkit Flush 
Ave. gatvekarį iki pat Maiden Lane. Flushing-Ridgewood gatveka 
daveža iki Maiden Lane. Calvary gatvekaris daveža porą blokų : 
Maiden Lane. *

SALVIN xBUILDING CO., Inc.
555 Grand Street Brooklyn, N.

TEL.: STAGG 3329

Mol’ P>ion«« Pcplar 7546 

f ADOLFAS

Automobiliy Mokykla •* J apie elektrą, važiavimą ant!
--- i ■j/iii kių kainų mašinų ir ant 11

Pilnas kursas šoferio-MechJ 
IwOjJI kur ve(^ lietuvių ir anglų Tį 

gerai žinomas ir per 16 meti 
A tyręs instruktorius L. TIKN 

_ L—ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 
vi iki 9. vak. Ned. nuo II r. iki

NEW YORK AUTO SCI 
228:—2nd Ave., cor. 14th St*,

II \ 7Y 
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SCRANTON.PA. SKAITYKIT IR PLATIN

JUOZAS KAVALIAUSKAS

MARCY BATHS

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

VAJUS BAIGSIS SU 1 DIENA GRUODŽIO

NĄ

oo

Miestas
Miestas

MOTERŲ
DIENOS:

PanedBliais ir 
Iltsminkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II

iškilo 200 pėdų augštumo. 
; Suvirs 5,000 gyventojų Ii 
ko be namų.

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

KIT “LAISVĘ

gauti darbo

Telephone, Stagg 8326
9745

LAVOS DIDŽIOJI SROVĖ 
2,500 PĖDŲ PLATUMO
CATANIA, Sicilija.— La

va dar- tebeplaukia iš vulka
no Etna. Lavos didžiausios 
srovės platumas yra 2,500 
pėdų, ir ji vis darosi plates-

Katrie turite po du ar tris skaitytojus lengvai galite 
gauti nors iki penkių. Turintieji po 7 ar 8 dar. turite 
progos gauti dovanas, jei pasidarbuosite.

Iš New Jersey valstijos daug gavome pavienių, bet 
miestai nieko nedaro. Newarke ir Elizabethe tikrai ga
lėtų gauti nors po keletą desėtkų naujų skaitytojų. Ko- 
def jie iki šiol tyli, negalima suprasti.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Scrantono darbininkai yra ma 
tę ir dalyvavę.

Korespondentas K.

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį .
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

Puiku matyti, kaip gražiai stovi Wilkes-Barre, She 
nandoahris, Montello, Detroitas, Minersville, Philadelphi 
ja ir mažesni miestukai.

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Panedšliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

31 d. spalių kalbėjo drg. W. 
Z. Fosteris, komunistų kandi
datas į prezidentus. Darbi
ninkų prisirinko pilnutėlė La
bor Temple svetainė ir visi en
tuziastiškai sveikino komunis
tų kandidatą, ypač pionieriai, 
kurie iššaukė didžiausias ova
cijas, sveikindami drg. Foste- 
rį. Tai vienas iš geriausių su
sirinkimų, kokį bent kada

perskaityti visi darbininkai ir darbininkės 
aukso rai- 
.... $1.50

AMERICAN ; '
, AUTO SCHOOL.,
PHONE, REGENT. 2177-0474 ^‘Mokykla su Reputacija"
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos tpas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip (steigta New York City

TELEFONAI:
--------------- Oregon 5186
_____ ____ Main 0669

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Jau turime virš astuonių šimtų naujų skaitytojų 
Truks-laikys, reikia gauti tūkstantį.

darni savo sveikatą ir gyvastį 
į pavojų kiekvieną dieną.
- Jeigu apįe mainas ir kitur 
matytis labai daug senų žmo
nių vaikštinėjant be darbo ir 
girdėti nusiskundimus, kad ne- 

nepriima, 
perseni, tat užtat Pennsylvani- 
jos valstijoj 250,0,00 vaikų, že
miau 18 metų, dirba prie į- 
vairių darbų, reiškia, ‘‘pava
duoja” tuos, iš kurių jau 
kapitalistai spėjo iščiulpti pa
skutinius sveikatos syvus ir 
juos pavedė djevo valiai. Kas 
šeštas kūdikis tarpe 14-15 me
tų amžiaus apleidžia mokyk
lą ir eina sau pelnyti duoną, 
arba prigelbėti tėvui ar moti* 
nai užlaikyti šeimyną šioj tur
tingiausioj pasaulio šalyj. Ir 
tas dedasi nė kokioj bolševikų

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

“Geri” Uždarbiai Mainų 
Apielinkėje

Už birželio mėnesio 15 d. 
šių metų, Pennsylvania valsti
jos darbo departmentas skel
bia, kad Scranton, Pa., abel- 
nas uždarbis’darbininko į sa
vaitę buvo $18.89; Wilkes- 
Barre, Pa., buvo tuo patim lai
ku $18.40 į savaitę, gi Erie, 
Pa., kur nėra mainų, darbinin- 
,ku uždarbis buvo į savaitę 
$30.28. , /

O dar kitų industrijų darbi
ninkai tankiai* pavydi mafnie- 
riams didelių uždarbių. Jeigu 
jau vienas mainierys ir uždir
ba truputį daugiau, už tai šim-

šaly, ale “demokratiškiausioj” 
pasaulio šalyj, kur “prosper
ity” ir tvorose kyšo.

Tai tik vien iš Pennsylvani- 
jos valstijos, o Amerikoj yra 
net 48 tokios valstijos ir vi
sose nekitaip yrą. Vaikų dar
bą panaikins tik komunistinė 
tvarka, kada patys darbinin
kai tvarkys šalies ūkį, o ne 
jokie kapitalistiniai deklama
toriai, kurie kalba apie ger
būvį, tik ne darbininkams.

.NUO
SUSTINGUSIO^®^ 
SPRANDO ž

9

Prašalitnmui Sprando Sustingimo, 
kuris paeina nuo peršalimo, nusipir
kite bonk.7 PAIN-EXPELLERIO. 
Vikriai patrinkite juomi sprandij. 
l’o dviejų ar trijų patrynimu sustin
gimas visiškai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu. Taip, pat naudojamas nub 
Skausmų Muskuluose, Peršalimų, 
Reumatiškt] Skausmų, Dantų Skau- 
dčjimo. Išsinarinimų Išsitemphnų, 
Nusimušimų, Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurioje nurodoma jo 
vartojimas daugely atsitikimų, yra 
pridėta prie kiekvienos PAIN-EX- 
PELį,ERIO bonkos.

Reikalaukite PAIN - EXPELLE- 
RIO. Esantis INKARAS ant pa
kelio parodo, kad tai yra tikrasis Ii- 
nimentas.
» Parsiduoda visose Vaistinėse J 
R po 35c. ir 70c. už bonką I 
I arba užsisakykite stačiai iš G 
|h> _  77i» Aobora/orfot o/“ nJ
KS F.Arf. RICHTER Kj
Kj s B6HRYANO 9OUYH riFTH lTg, Mfl|

X BROOKLYN^ M.V

Vienas tautiškaLfašistinis 
pašlemėkas, kuris nuplyšusias 
ir dar ne savo nešioja kelines, 
West Side lietuvių kliube ne
galėjo kaip kitaip išgirti Wall 
Stryto agentą H. Hooverį, kai
po tinkamiausią kandidatą ;į 
šąlies prezidęntus, pareiškė, 
khd poiiąs Tlooveris daug gero 
padarė del tLietuvos, nes nu
siuntė “bulletsų>” kad iššaudy
tų visus bolševikus. Mąt, fa
šistui ne tik kvepia nekaltas 
darbininkų kraujas, bet ir tos 
kulkos, kur nekaltas širdis 
varsto, užtat Amerikos lietu
viai, to fašisto supratimu, turi 
balsuoti už tą kapitalistų ir fa
šistų agentą, Hooverį.

Draugai, duokite daugiau skaitytojų! Waterburis, 
Worcesteris, Baltimore, Bostonas, Pittsburghas ir keletas 
kitų miestų dar veik visai nejudinti. Visuose minėtuose 
miestuose yra skaitlingos nariai A. L. D. L. .D. kuopos. 
Todėl visa Amęrika norį žinoti, ką veikia tų įmestų Li
teratūros Draugijos nariai. To negana, kad .vienas ant
ras draugas prisiuntė po keletą skaitytojų iš tų milžiniš
kų lietuvių kolonijų. Pats Brooklynas irgi saldžiai snau
džia. •

Diamond kasyklos, Glen AL 
den Coal Co. darbininkai, ku
rie streikavo daugiau kaip sa
vaitę laiko, jau sugrįžo į dar
bą streiką pralaimėję. Nors 
McGarry ir grąsino kompani
jai, kad jo vadovaujami tnai- 
nieriai streikuos iki privers 
kompaniją pripažinti jo frak
cijos autoritetą, bet kaip grei
tai kompanija pagrasino už
darymu kasyklos, taip greitai 
mainieriuose pradėjo reikš- 
dintis nepasitikėjimas McGar- 
ry’o vadovyste ir, pagalinus, 
nutarė streiką likviduoti. Nors 
pirm streiko tame lokale Mc- 
Garry’o šalininkų buvo didelė 
didžiuma, bet po streikui liko
si mažuma, nes megarriečiai 
griežtai stojo , už ^tręįl^avimą, 
o boylanieefai 'u^ darbą1, ir Vė
liaus' bojHarfiečiai likos “lai
mėtojais”—mainieriai sugrįžo 
į darbą.’ Kadangi šis streikas 
daugiau buvo frakčijinis gin
čas tarpe Boylan, I Distrikto 
prezidento pusės ir sukilėlių— 
McGarry pusės, tai jis darbi
ninkams nedavė nei jokios 
naudos, apart tos, kad aiškiai, 
pamatė, ką remia anglių savi
ninkai ir kam daugiau*tarnau
ja Lewiso pakalikai. Nors 
ir McGarry nei kiek negeres- 
nis ir už patį Levvisą, nes šis 
jau atviras reakcionierius, o 
McGarry prisidengęs neva 
progresyve skraiste ir tik nu- j 
duoda kovotoju už darbininkų ! 
reikalus, nors jam darbininkų 
reikalai tik tiek apeina, kiek 
vilkui ėriuko likimas, kada jį i 
sučiumpa. Juk McGarry yra 
lygus ėdikas tikrų progresy
vių, tikrų kovojančių darbi
ninkų už savo klasės reikalus, 
kaip ir Lewisas ir visa jo kli
ka, ir tik mažai protaujanti 
darbininkai j negali .to matyti 
ir suprasti, duodasi apgaudinė
ti ir suvedžioti. McGarry nė
ra darbininkų vadas, nei ko-! 
votojas už darbininkų reika
lus, o tik jieškotojas šiltos vie
tos su gera užmokesčia, o ne j 
dirbt del mainierių labo. Jam 
niekas daugiau nerūpi, kaip 
tik mainierių sumokami" į uni
ją’ dolėnai. Streikavimas ir 
aukojimas net ir. savo gyvas
čių, ką padarė vienas jaunas 
mainierys Papinchak, už to 
dar neįsigalėjusio darbininkų 
tarpe pardaviko ambicijas, tai 
jau perdaug skaudi užmokes
tis iš darbininkų pusės.

Draugai mainieriai! Pažin- 
kit Vilką avies kailyje ir vykit 
iš savo tarpo. Vieton strei
kuoti prieš Lewiso pradavys- 
tes ir už McGarry pirmenybę, 
streikuokit prieš abejus; strei- 
kuokit už Nacionalę Mainie
rių Uniją, už vieną uniją, kie
tųjų ir minkštųjų anglių uni
ją, kuri išgelbės mainierius iš 
jų pražūties ir užtikrins atei-

^JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI .

VA Kt. ir Ava.
State—;——----
B ta te-------- i.

Bell____
Keystone.

'v ; ^LAtSVE”
46 Ten Eyck St , BrooJdĮyn, N. Y. > 

Reikalaukjte tuojaus, neš^mažai jų yra ir greit visos išeis
Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

A. M. BALCHUNAS, Savininlwm Tdephbna Stagg

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Ka,» yra žmogaus aipžinaa priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių, šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
I (25 centai už skrynutę)

yra tai kanuol* prieš tfltą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkiętSji- 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. ’

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone: Greenpoint 1411

ANTRA APTIEK A;
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, 

Tel.: Juniper 9796
Biųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite!

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y<
--------- ,------------------------ORDER BLANK i_____________ ~_______

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti. ' , x

Vardas___ ______________________________'________»....................

Seredomis ?
Ketvergais ,
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

' Lava sunaikino dalį mies
telio Nunziata. Plaukia lin
kui miestelio Carrabba.

Ten, kur su šiokia tokia 
obstrukcija susitiko, lava

SKAimnE-SVlESKVCES-MOKYKVCRS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominėj pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. .Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina .’........................................   20c

Ką 'Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje, čia-rasite apie 
unijų struktūrą Sovietįjojė, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai riušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš ,6,4 .puslapių. Kąina..;.....■.. -. . .'................ , 15c

Prieš fašistine Vienybe
Priešfaši.stinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 82 puslapių, leidžiamas kas-mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina ....................................................................................... 15c

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisves; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, oi 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami, • ’ ' >
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina....................  25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos' darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina.............. ............................... 35c

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos daLi 
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ............................\35c

- ' Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.
1 ’ ■ o •

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausiiiiais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją per$iskai- 
tęs turėki ’ aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų) 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi-j 
rengęs prie egzamino. Kaina tik....................... ......... 25cĮ

, ■ * •

Moteris ir išpažintis
<Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ......... .................... . . .. 20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą'savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meiles 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 

i įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. l5aug 
vargo,’rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ................................................  $2.00'

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ii’ su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Jūk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu,'skaudžiai pakerta svei
katą, no tik vyro ir moters, bet nelairpingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai.- Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą.- Be- atidėliojimo įsigykite 
augščiau mmėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina. ..*.... .$2.00

įžanga į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kaš tiktai* nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei- ’ 
kalingi šiame surėdymo pinigai ir kolda jų reikšmę, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K.-Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosayi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties. Šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais...........  .$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais 
dėmis ............ .  • .. ................................................

Trys gariniai kambariai jielei išsipžrimo: Rusiškas, Turkiškas h 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su- goriausiu garantuotu patainapmu, 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
y TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. T. 
/ . Telefonas: Pulaski 1090

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A
HA liuli Nuo 8 v. ryto iki 6 v, vak.; po 6 vai.—75dvvlliy

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šuliniu vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRJMUI VANTOS VELTUI

PAIN-EXPELLER
n c c*; k j . s. pat. m ‘ ip.



VIETOS ŽINIOS
per bus

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

REIKALAVIMAI

PAJIEŠKOJIMAIYORKIEČIAMS

Telephone, Stagg 4409

PARDAVIMAI

Public

J. LEVANDAUSKASLYRIEČIĄN1S;

GRABORIUS

107 UNION AVENUEKazys Slapukas

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N

lovoje

nrngti

ffiH NUNM8

ne
nu

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

LYROS CHORO 
KONCERTAS

Į LIETUVĄ ’ 
ANT. KALĖDŲ

NUDURĖ NEKALTĄ 
VAIKINĄ

O tam 
ir mora-

A.LDLD. 185 KP 
NARIAMS

ŠĮ VAKARĄ DR. 
KAŠKIAUČIAUS PASKAITA 
TIKTAI MOTERIMS IR 
MERGINOMS.

SUDEGĖ SUPARALYŽIUOTA 
POETĖ

Komitetą*. v , 
> ,(271-273)

TARPTAUTINIO
DARBININKŲ APSIGYNIMO 
17 KUOPOS SUSIRINKIMAS

RADZEVIČIUS
GRABORIUS , 

(Undertaker)

MIRTIS UŽ NEATSITEISIMĄ 
GEMBLERIAMS

AREŠTUOTAS POL1CMANAS
UŽ APLUPIMĄ 
AUTOMOBILISTŲ

; Aviečių 'uoga 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čenronėli ų ’ 
Čoorių ’ 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių ' 
Devtnmečių dumropių

Pavalgius čia malonu būti, pasišne^ 
kučiuoti - su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
šit.—Pabandykit!

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vedelijo’ms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street 7
Central Brooklyn, N. Y.

X JBaltrukeviČius 
508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NEW 
SVARBU

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0788

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa 
žinties užeikite, o būsite maloniai priimt'

IR MALI ORIUS
Nufotografuoja 

. ir numaliavoja 
j visokius paveik- 
I sius įvairiomis 
1 spalvomis. At- 
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai

nosį./
rengia vietine

Susivienijimo

Tel., Stagg 0452 t

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Street 
(Prie Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

kad smulkme- 
apie programą rašys 

choYo' korespondentai, 
mes plačiau nei nerašo-

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

nušovė milionierių 
Arnoldą Rothsteiną 

4 d., dar nesusekta, 
puola ant kito gem- BAYONNE, N. J.

L.D.S.A. 45-ta kuopa rengia pa
skaitą’ “Motinų ir Kūdikių Sveikata” 
seredoj) 14. lapkričio, Kliubo svetai
nėj, 179 Avė. E., kampas 19th St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Prelegen
tė bus d. Bimbienė. Kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjos

/ (271-272)

I.IETIIV1ĮI VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

M- ir Amerikonišku Stilium

Lyros Choro mėnesinis: susi
rinkimas bus. .antradienį, lap
kričio 13 d., National Hali, 91 
Clinton Ave., Maspeth, N. Y., 
8 yal. vakdfe. • • Draugės ir 
draugai, mes Visi turim lankyt 
choro susirinkimus, taip pat, 
kaip ir pamokas. Susirinkimai 
yra tuomi svarbūs, kad ten 
mes nustatom visą choro vei
kimą. Tat nepamirškite; visi 
būkite susirinkime antradienį.

J. T. Bimbiene, Sekf.
(270-71)

Nepamirškite ateinančio 
dėldienio. Svetainėje po 
menu 2075 Clinton Ave. 
vyks puikus parengimas, 
me parengime bus labai gera 
programa: dainuos K. Men- 
keliūniūtė (Januškienė) iš 
Brooklyno, kuri senai s mūsų 
kolonijoj dainavo; apart to, 
Aido Choras ir Aido Choro 
merginų Oktetas iš Brooklyno; 
vietiniai piano solo J. Vidąra- 
vičius su K.žičkum.

Pasibaigus programai bus 
šokiai prie V. Retikevičiūtės 
orkestros. Kiekvienas atsilan
kęs aplaikys puikią kepurę. 
Aškiau sakant, tai bus kon
certas ir kepurių balius, kokio 
Bronxe dar nėra buvę.

Pradžia 5-tą vai. vakare; 
programa 6 vai. vakare.

Nuoširdžiai kviečia
Rengėjai.

Telephone, Greenpoifit 2320

J. GARŠVA

Nedėlioję, 11 d- lapkričio, 
Klaščiaus svetainėj, įvyko Ly
ros Choro koncertas. Buvo 
garsinta, kad prasidės 3:30 
vai. po pietų, bet. . .prasidėjo 
po penkių. Ir kada rengėjai 
paliaus ’kankinę tuos, kurie 
ateina paskirtu laiku ?

Kalbant apie patį koncertą, 
reikia pasakyti, kad jis dailės 
žvilgsniu buvo geras. Publi
kos buvo nemažai, bet visgi 
ne tiek, kiek tikėtasi. Vei
kiausiai priežastis ta, kad sve
tainė. lauki nuošaliai1 randasi, 
todėl ir tas daugelį sulaiko.

Girdėjome 
riiškiau 
patys 
todėl 
me.

Kas 
gemblerį 
lapkričio 
Nuožiūra 
blerio. kuris vadinamas “Nig
ger Gate” Raymond ir pirmiau 
gyvenęs Californijoj. Nužu
dymas Rothsteino tai buvęs 
kerštas už tai, kad Rothstei- 
nas neatsiteisęs Raymondui 
bei kitiems gembleriams, ku
riems buvo pralošęs $219,000.

Seredoje, 14 d. lapkričio 
(November), bus T. D. A. 17 
kuopos susirinkimas “Laisvės” 
svetainėj, 46 Ten Eyck St., 8 
vai. vakare.
- Draugai, oras jau ‘atvėso ir 
nėra jokio . išsisukinėjimo; 
kiekvieno pareiga lankyt susi
rinkimus. 1 . . !

Tarptautinis - . Darbininkų

PRANEŠIMAS
JUOZAS BERNOTAS yra miręs.V 

Įpėdiniai Juozo Bernoto gali įgyti 
savo teises prie jo turto, susirašant 
su žemiau pasirašiusiu.

Juozas Bernotas pirmiau gyveno 
Pennsylvania, valstijoj ikį apie 1913 
metų, o nuo tada jis gyveno Aber
deen, Washington.

Yra žinoma, kad jis paliko sūnų 
ir dukterį.

A. D. GILLIES
306-7 Becker Bldg., Aberdeen, Wash.

270-79

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope- 
racijųj: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnoze* ir 
Gydymo Būdai. >

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues

NEW YOftK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedčliomis 10 iki 1 P. M.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza
(Priešais “Bridge Plaza” ' 

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. , Į u 

VALANDOS: ‘ * I I 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
krautuvė, geroj vietoj. Pardavimo 

priežastį sužinosit ant vietos. Atsi- 
šaukit greit.—J. Kmieliauskas, 525 
Boulevard, West, Bayonne, N. J. 

269-71

GERAS karpenteris-dailydė jieško 
darbo. Turiu patyrimo prie namų 

darbo iš lauko ir iš vidaus.—J. 
Simon, 347 Keap St. (ant antrų lu
bų), Brooklyn, N. Y. 266-74

REIKALINGAS virėjas—-vyras ' ar 
moteris, į restoraną. Atsišaukit 

po No. 150 N. 4th St., Brpųklyn, 
N. Y. • ' ' /270-71

Clevelande, Ohio 
Auditorium, pereitą penkta
dienio vakarą Juožas Koma
ras turėjo “rof” ristynes '• su 
Hahsu Baueriu, dičkiu drūtuo- 
liu iš Milwaukee. Imtynės tę
sėsi beveik pusantros Valan
dos. 1Į 34 minutes* Komaras 
prispaudė Bauerio pečius prie 
matraco. Antru atveju, po 37 
minučių, Baueris, surakinda
mas’ galvą,' bet su dideliu var
gu parmetė Komarą. Trečiu

Ketverge, 15 d. lapkričio, 
įvyfcs A.L.D.L.D. 185 kuopos 
mėnesinis susirinkimas, svetai
nėj 218 Van Sicklen Avė., 
East New Yorke. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai at
silankykite, nes jau gausite 
naujai išleistą knygą “Argen
tina.”' Antras dalykas, mes 
turime daug darbo, nes reikės 
sutvarkyti dalykus mūsų ren
giamo perstatymo, kuris įvyks 
2 d. gruodžio. Jeigu turėsi
me laiko, tai po susirinkimo 
bus Įdomi paskaita temoje 
"IŠsigimimąs.’'

Pasistengkite atsivesti ir 
liauju narių pri^knapos prisi
rašyti arba ir jsiaip pasiklau
syti mūsų susirinkimo ir pa
skaitos. ' 1 > ‘ /

RUSSIAN ART RESTAURANT
181-189 Second Avenue

Kaip girdėt, nemažai lietu
vių rengiasi važiuoti su ČUN- 
ARD LINIJOS ekskursija, į 
Lietuvą Kalėdų švęsti. Kaip 
mūsų skaitytojams žinoma, to
ji ekskursija išplauks iš New 
Yorko greituoju Cunard did- 
laiviu AQUITANIA gruodžio 
5 dieną, asmeniškai lydima p. 
P. Bukšnaičio, kuris yra to 
laivyno lietuvių skyriaus vir
šininku. Kadangi Kalėdų ir 
Naujų Metų šventės visuomet 
patraukia nemažai norinčiųjų 
atsilankyti Lietuvon, tai eks
kursantai jausis esą linksmoje 
draugijoje pačiame laive, o 
taipgi ras savo atsilankymą 
Lietuvoje žiemos laiku gana 
maloniu ir’ įdomiu.

Talpinami mūsų laikrašty 
skelbimai primena skaityto
jams, kad toji ekskursija ren
giama laivu Aquitania gruo
džio 5 dieną, ir kad visi Cun
ard Linijos agentai mielai su
teiks ekskursantams tinkamo 
patarnavimo, k; ••

Lietuviška Barbernė
, Pranešu Vietos lietuviams, kadi 

aš 'kerim plaukus vyrams ir mo-< 
teriiųs sųlyg naujausios mados iri 
kiekvieno pageidavimo. Darbą at-Į 
liekū tinkamai ir»nebrangiai. Mel- į 
džių; atsilankyti. , Savininkas J. 
K., 4 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. t < ; . Į (260-271)i

žolių vertės tūkstančio ą tas tūkstantis dolerių
kokios nors ligos bei vidurių" suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk< 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būti 
kalnas.
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 

bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
>, skilvio nemali- 

nėnoro valgyt, strėnų ir pečių 

peršalimo, skaudėjimo po krū- 
reumatizmo, plaukų slinkimo, 

fanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

žolių, kurios jums sugražins' sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų • suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdie? ligą, tai atsiųsk 85cK o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui raibumą.

Atsiųsk mums ,10c, o gausi mūsų 
Žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. ' * ’ ; ;

M. ZUKAITIS j
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y. I

atgal mokyklai, taip kad mo
kytojai per korespondenciją 
mato, kaip mokiniui sekasi, 
taiso klaidas ir duoda nurody
mus.

Gražūs tos nelaimingos 
etės eilėraščiai' būdavo 
radio deklamuojami.

BEAUTY PARLOR 
persikelia į naują vietą—nuo 463 
Lorimer St., skersai gatvę, ant 
GRAND ST., antros durys nuo 

Lorimer St., • šalia aptiekos.

Gansonas Nugalėjo 
Wažnuką.

Jack Gansonas, pirm susi
kimbant su savo oponentu 
Julium Waznuku, buvo gra
žiai publikos pasitiktas. Su 
Waznuku jis, apsidirbo į 18 
minučių,, vienu pradėjimu.

Apsigyhimas hlękada savo is
torijoj neturėjo?’,'tiėk teismų, 
kuriuose gina darbininkų ko
votojus, kaip dabar, 
reikalinga finansinės 
lės paramos.

Ateinančią subatą 
kuopos vakarėlis, ir kad pada
ryt jį pasekmingu, turite visi 
pasirengt dalyvaut jame.

Org. Vinikaiti*.
(270-71)

Qtė, paralyžium sirgusi eilių 
rašytoja, kuomet jds tėvai bu
vo išėję į Rožančiaus švento 
Bažnyčią. Išeinant, motiha 
pritaisė mergaitei elektrikinį 
šildytuvą prie krūtinės. Del 
kokios tai priežasties, elektros 
sriovė pasidarė persmarki ir 
uždegė patalinę.

Sudegusiąi buvo nuo ma
žens suparalyžiuoti sąnariai, 
pasekmėje kūdikių paraly-? 
žiaus ligos. Bet ji buvo gabi. 
Lovoj begulėdama bei veža
mojoj' ’kedęj besėdėdama, ji 
užbaigė Hjgh Shoolės kursą ir 
neužilgo būtų jąu baigusi vie
ną New Yorko Universiteto 
kursą, teikiamą per korespon
denciją,—kur, prisiunčiąma iš 
mokyklos lekįcijiį plausimai ir 
paaįŠįkinlmąL o mpkĮnys" turi 
raštu tuos klausimus atsakyti 
ir atliktu pamoką sugrąžint

Policmanas F. X. Baltzheimer 
areštuotas ir po $1,000 kauci
ja iki teismui padėtas, kaipo 
kyšių ėmėjas iš automobilistų. 
Vidną 'biznierių jis buvo su
stabdęs . už važiavimo taisyk
lių laužymą ; bet kuomet biz
nierius davė jam $3, tai buvo 
paleistas.' Tas biznierius da
bar ir apskundė policmaną. 
Tai būsiąą tas pats tvarkda
rys, kuris Van Cortland Par
ke, New Yorke, kasdien su
si abdydavo šimtus automobili
stų ir, ęrą^hdanąąs jjasiįąt 
teisman, nnkdavosi iš jų ky-

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

pradėjimu Baueris puolėsi 
kaip liūtas, griebdamas šiaiį 
ir ten, bandydamas surakini 
Komarą vienu ar kitu būdu, 
bet Komaras kiekvieną sykį jo 
“spynas” nesunkiai sulaužė. 
Nors ristynės tarp jųdviejų 
paskelbtos, kaipo lygiomis iš
ėjusios, vienok Komaras ge
riau pasižymėjo. Komaras ir 
čia yra vądinamas Juozu “Bu
lium,” bet vietinė spauda pa
žymi, kad ir jo oponentas Bau
eris buvo lygiai “drapežnas.”

Tai dar baikos—moterys ne
įsileis vyrų į paskaitą, kurią 
šiandien, antradienio vakare, 
lapkričio 13 d., laikys Dakta
ras J. J. Kaškiaučius’) “Lais-, 
vės” svetainėje,, pradėdamas 
lygiai nuo 8 valandos.

Daktaras Kaškiaūčius aiš
kins apie moterų ir vaikų svei
katą ; bet matyt, jdėstys fir to
kius dalykus, kurių besiklau
sant moterys ir ' merginos ne
norėtų matyt svetainėje vyrų, 
su jų vyriškomis pastabomis 
ir, gal būt, juokeliais.

Vyrai labai yra susidomėję, 
kas čia galėtų’būti, kokios čia 
paslaptys bus keliamos aikš
tėn per Daktaro Kaškiaučiaus 
paskaitą. Daugelis vyrų, jau
nų ir senų, ženočių ir viengun- 
gią-singelių, kažin ką duotų, 
Kad • galėtų nors pro skylutę 
arba pro kaminą pasiklausyt. 
Girdėjau ir tokių, kurie keti
na moteriškai apsirengti, gry
nai, su skūra nusiskust barz
dą ir ūsus, nusipauderiuot, 
taip kad save įšmugeliuot į 
tas specialiai moterims rengia
mas paskaitas. Bet, tur būt, 
niekam iš jų nepasiseks toks 
triksas, nes moterys pasista
tys prie svetainės durų aky- 
liausias, gabiausias savo “vač- 
monkas,” kad joks slapukas 
negalėtų pereit “per rubeži.ų.”

Savaime suprantama, kad ir 
moterys ir merginos verda 
žingeidumu išgirst paskaitoj 
grynai apie savuosius dalykus^ 
Kurios -tiktai girdėjo, ąpie šią 
paskaitą, -tos. visos sueis, ši
tas priminimas rašomas tiktai 
toms, kurios ąpie tai dar nebu
vo nei .skaičiusios, nei ,girde- 
jusiofc. ,

ginančios gi tegul ir visoms 
kitoms pasako, kas dų paskai
tos -bus šį vakarą “Laiąyeš” 
svetainėj. Moteriškės visos 
kviečiamos, bet jeigu koks vy
riškis bandytų įsiskverbt, tai 
gautų per

Paskaitas 
Darbininkių 
liuopa.

Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
MSlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj 

gydančią Žolę arba vaistą, tegul tuojaus k 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
. Ph. G. Vaistininkas 

229 Reel Ford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS ?5 CENTAI 
(PhoBe, Greenpoint ^®;7,

Augustas, R. Delapierre, 83 
metų senis “pūstelninkas” are
štuotas prisipažino plaktuku 
primušęs ir kirviu sukapojęs 
kitą vyrą, apie 50 metų ąm- 
žiaus, kurio pavardė iki šiol 
dar nežinoma. Jiedu gyveno 
po num. 196 Fulton St., Brook- 
lyne. Senis sakosi buvęs ano 
užpultas su tikslu apiplėšt, ir 
užmušęs jį besigindamas. Bet 
policiniai tardytojai netiki tai 
istorijai; mano, kad senis pir
mas tą vyrą užpuolęs. Kalti
ninkas pradeda painiotis; iš 
pradžių sakė, kad žomgžudy- 
stė atlikta .ketvirtadienio nak
tį, o dabar jau—penktadienio 
naktį. Delapierre paskutiniu 
laiku buvo nuolat girtas. Per 
dešimts pastarųjų metų jis 
gyveno tuose pačiuose palai
kiuose pastogės kambariuose 
(attic), dideliame nešvarume; 
buvo, kaip sakoma, atsiskyręs 
nuo svieto; bet kartais pas jį 
užeidavo vienas kitas nusku
ręs žmogus. Užmuštasis bu-1 
vo vienas iš tokių “pūstelnin- 
ko” svečių.

Septyni kriminalistai, iššokę 
is, automobilio, ant East 18th 
St., New Yorke, užpuolę mir
tinai subadė Josephą Bredą, 
18 metų vaikiną, kuris jau mi
rė. žmogžudžiai areštuoti; iš 
jų tardymo paaiškėjo, kad jie 
padarę klaidą; jie norėję at
keršyt visai kitam asmeniui, 
kuris kada pirmiau vadovavo 
muštynėse su jais. Areštuotų 
vardai yra:

Joseph Divenny, 9402 For
tieth Drive, Elmhurst, 
Queens; Tony Bellantonion, 
8809 Canarsie Lane, Brook
lyn; Charles Welsh, 948 Fifth 
Ave.; Robert Curran, 457 
East 148th Street, Bron^; 
Thomas Lennon, 446 Second 
Ave.; Herbert Appollo, 7 Wil
low Street, Astoria, Queens. 
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KOMARO IMTYNĖS 
SU BAUERIU

ūsų gerai žino^ kokią didelę vert« Lietuvoje turi 
lųčių vaitbjamos žoles? šaknys ir kitokie naminiai 

‘tayn p|giaifc\naminlais vaistais gyHo beveik 
vientaučiams kuo- 

iriausių tikrai Be
lstų, tarpe kurių, ir 

gauti už *25c7 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunšlių 
Seneso plo^ščiukių 
šalmščių 
šalavijų 
Beneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžollų , 
Totorkų šaknų j 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

boj apie kokią lietuvišką 
dasi arba parašo į mane,

Nebus Įsileista nei 
Vieno Vyro Lorimer Ręstam

J. MARČIUKIENĖ 
Savininkė

Southwest Cor. 12th St., Jewish Art Theatre Bldg.
PHONĖ STUYV ESANT 0177

Rusiški Valgiai Rusiška Atmosfera
Rusiška Bająbaikų Džiazo Orkestrą.
Rusiški pasilinksminimai kas vakatas.

ŠOKIAI Už Staltieses' Nerokuojam

> UžKANDžIAI-PIETOS VAKARIENĖ
Specialiai parengta bankietams ir partijoms

Atdaras nuo 12 valandos dieną iki 3 valandai ryto

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y?

PARSIDUODA groserne ir delikate- 
sen už pigią kainą. Atsišaukit po 

No. 459 Keap St., Brooklyn, N. Y.
(271-276).

PARSIDUODA minkštų gėrimų biz
nis. ( Galima . daryti puikų pragy- 

4j^nimą: Vieta apgyventa lietuviais, 
rusais ir kitomis ateivių- tautomis. 
Atsišaukite: 756—25th St., Cor 3rd 
Ave., Brooklyn. N. Y. 271-3

______ ** .... - - - -

PARSIDUODA restoranas, prie lai
vų stoties, geras biznis. Taipgi 

11 fornišiuotų kambarių. Viskas pui
kiai ištaisyta. Randos $154 į mėne
sį. Yra lysas ant 4 metų. Galinia 
pigiai pirkti. Atsišaukit greitai.— 
W. Rogers, 495 West St., New York, 
N. Y. ’ ' 270-81

Pranešimas
Publikai

kad

Moilyn’s Barber Shop

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
, J^iękvienąs iš 

vtebkios mąsų, vieši

geriausiai pątarnauti, ph^gąbėiia 
taviškį Žolių, šaknį -ii* kitokių ži: 
žėriilhu paduotus. Galima gauti

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklin;
dolerių.
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas

dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
Jeigu tokiam žmogui ir aiX 

t 

sveikata, negu tas aukso 
ligi, jeigu jauties esąs

greit reikalauk' mūsų vaistžolių nuo

atgaut savo sveikatą.
V; • “ *“ ................

vidurių užkietėjimo
1

skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma) 
tine

įčiiį vaitb, 

laidas^ tą* |r norėdamas mūs’ 
iu is Lietuvos h

žolėSj šaknys ir

JUNIPER 7646 ?

RALPH KRUCH 
FDTDGRA^S 
65-23 G R A N D A V Ė N U Ė




