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KRISLAI
Kulpmont ir Mt. Carmel, 

Pa.
šalin Pesimizmas!
Reikia Greit Atspausdint.
Laikai Blogėja.

Rašo R. yiizara

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų šaliy, 

Vienykitės! Jps Nieko. 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pirmu sykiu man tel$o 
kalbėti Kulpmont, Pa. Tai 
nedidukas lietuviškas kam
putis, tačiaus į prakalbas, 
apskritai, susirinko žmonių 
nemažai. Drgg. Taunis ir 
Alšauskas, veiklesni nariai 
ALDLD., turėtų nenuleisti 
rankų, bet rengtį prakalbas 
prie kiekvienos progos. Pa
kalbėti galėtų vietinis Aps
kričio organizatorius, d. 
Reikus, arba d. žaldokas.

Šalę Kulpmonto stovi M t. 
Carmel, kur nesekai įsikū
rė ALDLD. kuopa. Tai jau 
stambi lietuvių kolonija. Ta
čiaus mūs darbas apleistas.
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Naujas Kovingos 
Mainieriy Unijos 

Laimėjimas

Pelenai Bus Gresia 375,000 Darbi- °- U. Š. Lyga Ragina “ COLOMBIA STREIKIER1AI SMARKIAI 
-us ''no'. KERTASI SU KARIUOMENE

i Kapitono Hibben I
! Padėti Kremliaus Sienoj
i NEW ^ORK.— Sulig jo 
paties pageidavimo, kapito
no Paxton Hibbeno pelenai 
bus padėti Kremliaus sienoj 
Maskvoj, šalę jo ' draugo 
John Reedo pelenų.

Hibben šiomis dienomis
numirė New Yorke nuo ’jos panaikina visas sutartis i jų švietimo"Lyga išleido at- 

įsu darbdavių susivienijimu, sišaukimą į Amerikos dar- 
Hibben, buvęs diplomatas i Dirbtuvės dar vis tebedir- bininkus, ragindama remti

Vokietijoj NEW YORK.—„Pasiun
tus pereitą penktadienį te
legramą Colombia darbinin- 
jkams, sveikinant juos clid-BREMEN, Vokietija.

Vokietijoj gręsia generalis (vyriškoje kovoje prieš Uni- 
tekstilės darbininkų strei-’ted Fruit kompaniją bana- 
kas. Unijos paskelbė, kad nu plantacijose, Darbo Uni-

Labai senai darbininkiškos ti streika
prakalbos čia buvo. Vieti
niai draugai turėtų pasidar
buotų kad išjudinti letarge 
snūduriuojančias angliaka- 

turi savo 
vaistini n-

siu mases. Čia 
vaistinę pažangus 
kas S. Jonkus.

Pasirodo, kad 
anglies srityje yra dar to
kių lietuviškų kolonijų, kur 
mūs darbas nė nepradėtas.

kietosios

CENTRAL City, Ky. — 
Nauja mainierių unija (Na- 
cionalė Mainierių Unija) 
privertė Kentucky anglies 
kasyklų savininkus atšauk
ti tik ką paskelbtą algų plaučių uždegimo,
nukapojimą ant 15 nuoširn-! 
čių. Unija grasino paskelb-j

’’ " jeigu .lyvavo Rusijos baduolių šel- le laiku,
algos bus nukapotos. /

Nauja mainierių unija gas Sovietų 'Sąjungos.
įgauna didelę įtaką Kentu- tai jį Amerikos buržuazija liestų 375,000 darbininkų įti ginkluotą intervenciją" 
cky mainieriuose. , ir militaristai labai neap- tiesioginiai ’ir tūkstančius i sako atsišaukimas. "i

7 f, -------- — ---------------- A

ir žurnalistas, aktyviai da-lba, bet streikas gali kilti bi- Colombia darbininkų kovą.
1 “Remkite Colombia dar- 

pime^Jis buvo didelis drau-l Jeigu^ generalis. streikas; bininkus! Nedaleiskit Ame- 
. Už butų iššauktas, tai jis pa->rikos imperializmui padary-

.. L . AAA 1 , . . ...... . ,,

kentė.
Rumunija Išvej

Vengrų
650,000

darbininkų petiesioginiai.
Šiame mięste tebesitęsia

Be to, kad ALDLD. na
riam ir veikėjam šitoj srity 
randasi eibės darbų, yra jų 
rankos pilnos ir mūs drau
gėms iš LDSA. Vietinio 
Rajono organizatorė drau
gė Motuzienė ir sekretorė 
(1-gė Rušinskienė sykiu su 
kitom vaikėjom karts nuo 
karto turėtų atlankyti to
kias kolonijas, kai suminė
tosios viršuj, ir verbuoti 
darbininkes į organizaciją, jmas atidedamas ant

Labai gerą straipsnį pa
rašė į pereito ketvirtadienio 
Daily Workerj d. B. D. 
Wolfe. Jis kritikuoja prof. 
Nearingą del pesimistinių 
pažiūrų į Pietų Ameriką. 
Prof. Nearingas yra tos 
nuomonės, kad Pietų Ame- 
rikos respublikos neatgaus 
pilnos nepriklausomybės, 
kol J. V. nebus Sovietai, 
esą, šių dienų N ortų impe
rializmas perdaug galingas 
leisti Pietų kontinento žmo
nėm laisvai gyventi.

* Panašios nuomonės ran
dasi mūs draugų ir Pietų 

.1 Amerikoj. Jie mano, kad 
Pietuose neįvyks proletari
nė revoliucija, kol-ji nebus 
užsiliepsnojus šiauriuose. 
Iš to išeitų, kad dabar ne
reikia ten ruoštis prie ko
vos, bet laukti, kol J. V. 
darbininkai apsidirbs 
vo kapitalizmu. Tai žalin
ga tendencija, prieš

, smarkiai kovoja komunisti
nės partijos.

su sa-

kuriu

Armijos Aviatoriai Praneša, kad Didelės Plantacijos Ran
dasi Streikierių Rankose; Imperialistai Sujudę t e

BOGOTA, Colombia.—Vė- Colombijos valdžia prane* 
liausi pranešimai iš bananų Šė Jungtinių Valstijų t vals- 
plantacijų * Magdalena sri- tybės departments, • kad Ji 
ty rodo, kad ten eina smar- užtikrina, jog visi ipipena- 
kus mūšis tarp streikuojan- listų investmentai ir visi 
čių darbininkų ir valdžios imperialistų atstovai bei pa- 
pasiųstos kariuomenės. | tys imperialistai bus'j ka-

Trumpi pranešimai iš riuomenės apsaugoti., nuo 
Santa Marta sako, kad ka-.streikuojančių darbininkų^ 
reiviai nužudė dvyliką1 
streikierių, bet streikieriai 
pasitraukdami užgriebė ne
mažai ginklų ir amunicijos. 
Pranešama, kad darbininkų 
vadas Paul Macheca tapo 
nužudytas Sevilla mieste, 
kur žuvo 15 streikierių. 
Darbininkai kovojo revolve
riais ir peiliais prieš karei
vius, kurie buvo gerai apsi
ginklavę šautuvais.

Komunistai Veikia 
Kalėjime WashingtoneKeturiij Mėty Vaikas su SSiSttovi? vadų ir Bolivija Kalba apie Ka-

Barzda ir ŪsaisBudapest, Rumunija.—Su
lig nutarimo ‘ Rumunijos 
darbo ministerijos, apie 
650,000 vengrų, gyvenančių 
Rumunijoj, bus 
iš Transylvanijos. < 
yra '350,000 asmenų, priėmu-; žiaus vaikutis, kuris 

'pilnai išaugusią barzdą iri

Konstantinopolis, Turkija.

Darbininkai nori kad 
darbdaviai pakeltų algas 

i nuo 14 iki 18 nuošimčių. Jie 
1 atmeta valdžios arbitracijos

prašalinti!— čia ant parodos yra iš-!tarybų siūlymus, kad algos 
Jų tarpe statytas ,keturių metų am- i būtų pakeltos tik ant 5 nuo- 

’ > turi Išimčių.
siu Rumunijos pilietybę.

Išimtis bus padaryta 
tiems, kurie gyveno ten 

i prieš 1914 metus ir tiems, 
kurie apsivedė su rumunė- 
mis ir vengrėms moterims, 
vedusioms su rumunais, ^ar
ba kurie apsives iki pabai
gai šių metų. Jų prašalini- 

trijų

usus.
baisa.
pėdų augštumo.
bizond mieste.

Turi suaugusio vyro. 
Jis yra apie dviejų 

Gimė Tire-
Reikalauja, kad Amerikaizinuiuuju, i»uu mnvi niu ,1 

Atvirai Išeity Prieš Angliją be^y.

BUENOS AIRES, Argen
tina.— Bolivijoj plačiai kal
bama apie paskelbimą karo 
Paraguay respublikai, nu
traukus diplomatinius san
tykius delei susikirtimo abie
jų šalių kariuomenių paru-

15 streikierių.. c

WASHINGTON.— Dvide
šimts komunistų, kurie čia 
uždaryti kalėjime už suren
gimą demonstracijos prieš 
įkalinimą John Porterio, 

, kovingo New Bedfordo tejį- 
i stilės streikierių vado irbu-

metu.v

Laivas Ūžėjo ant 
Prieplaukoj

Cobh, Airija.—White Star. 
linijos laivas Celtic, 
kuris apleido New YorkąJ 
gruodžio 1 d. su 253 paša-i . 
žieriais, anksti pirmadienio- in^‘ 
rytą užėjo ant uolos netoli į 
Roches Point prie įplauki-’ 
mo į prieplauką. Kadangi 
vanduo buvo nuslūgęs, tai j 
toj vietoj buvo tik 15 pėdų ' 
gilumo. Pasažieriai tapo iš-; 
gelbėti. Sakoma, kad lai
vas gali būt sugadintas, jei
gu negalės nueiti nuo uolos 
su sekamu vandens pakili
mu.

Ant laivo buvo 27 pasa
žieriai, išgelbėti laivo Vest- 
ris nelaimėj.

WASHINGTON.— Sena
torius James A. Reed, de-

> Valparaiso, Čilė.- Pirma- Į Sokratas iš Missouri, rei- 
idienio ryta čia pribuvo Wall! kalaują, kad .-tuojaus. Ame- 

‘rikos imperializmas atvirai!■ Streeto agentas Herbert,.- .. V. Ano-liins imne izla 
Hoover. Amerikos impe- 1?e].J p *4 jt” . °® lnipt: J.

Uolos rializmui ištikimi Čilės vai-' Idedant rezervam- ’

Hooveris Čilėj

Abiejų šalių valdžios lai
ko slaptus susirinkimus nu
sprendimui, kokį žingsnį 
daryti.

Jau nuo senai eina tarp 
abiejų šalių ginčas rube- 
žiaus klausime.

imne- “ uupę-
i>vs vai-'klizmų,’įdedant rezervaci- 1 ~----------

į°"a’ pasveikino jį šaudant:^ ' (lssJtgaftį 1 InomTk”^ Popiežiaus Agentas Meksikoj 
is dvidešimts vienos kanuo-'TZ\n „ f. , G .
lės. Po to Hooveris sneeia- 'kelIo®° ta.kos sutarti, 
liu traukiniu greitai.. Išvvko- Pareiškiant, _ ka 
j Santiago miestą, Čilės šos-i Jun8'tines Valstijos eis j ka-

I » • • I

įsavo imperialistinius intere-

MEXICO •CITY.— Arki
vyskupas Leopold Ruiz y 

;rą apginti arba praplėsti Flores iš Cichoacan valsti- 
t . . .— jog, purįs buvo pabėgęs iš

; sus Lotyniškoj Amerikoj su-! Meksikos ir buvo nuvykęs į 
~ \ , Romą, dabar tapo popie-

■ ~Kelloggo “taikos” paktas žiaus atsiųstas tartis

Patersone Kalbės W. Z 
Fosteris Šį Vakarę

Taipgi Kalbės ir Weisbordas
.Mūs dienraščiai kuovei-

kiaušiai ‘ turi, išspausdinti patersone kalbės W. z. re
tuos dokumentus, parodan- teriš ir A. Weisbordas n.; 
čius smalavirių niekšiškas siniam šilko audėjų susirin-

’ kime, Entre Nous Lyceum 
svetainėj, Oliver netoli 
Main St., nrieš Majestic 
teatra. Fosteris kalbės 
apie naują unijizmą. Į pra
kalbas kviečiami visi šilko 
audėjai. Prakalbas rengia 
Nacionalė Tekstilės Darbi

niai- ninku Unija, kuri nesenai
1 susiorganizavo Patersone.

fabrikacijas apie Nacionalę 
Mainierių Uniją. Tai be- 

r rods pirma tokia bjauri ir 
šlykšti niekšdarystė iš tos 
visos eilės, kurią darbinin
kų neprieteliai yra • atlikę 
pastaraisiais keliais metais. 
Mačiau tuos dokumentus 
paskiausiam numery 
nierių laikraščio The. Coal 
Digger.

šį vakarą, gruodžio 11 d., 
Patersone kalbės W. Z. Fos- 

rtia-

Koncertas Penktadienį

Sekantį penktadienį, gruo
džio 14 d., Patersone įvyks 
puikus koncertas, Carpen
ters Hali.. Dainuos K. jtfen- 
keliuniutė-Januškienė; taip
gi bus rusų dainininkų. 
Koncertas bus puikus ir 
smagus. Rengia Darbo Uni-

Visam Lewiso Unijos de- 
vintam distrikte girdisi 
daug nusiskundimų ir bėda- 
vopimų iš mainierių. Visur 

K reiškiasi bedarbės. Drg. S. 
X Reikauskas tvirtino, kad, 
'i jei mainieriai būtų dirbę 

gerai, tai iš šios apielinkės 
^Laisvei” būtų gauta virš 
poros šimtų - prenumerato- jų švietimo Lyga, 
rių, vietoj 122. Patei’sonietis.

čia geltonieji socialistai vusį0 kareivio, kuris ranife* 
siū o valdžiai pagelbą. So- si įkalintas Ft. Leavers 
t M M • • . • • "(worth kalėjime, darbuojasi
lė pramonės ministerijai pa- kalėjime
siųsti du ‘savo atstovusį Kalėjimo’ sargai praneši 
streiko sritį kad sumulkm- viršininkams, kad įkalinti 
ti darbininkus. Jie sako* komunistai varo komunipti- 
kad pasistengtų “sutaikyti” nę prOpagandą tarp kalinių, 
streikierius su darbdaviais. Kal6jim0 Occaquon virM- 
Veikiausia, kad valdžia pasninkas M. M. Barnard klau

sinėjimui pasišaukė Cla- 
refice Miller, Jaunųjų Dar- 
bininkų Lygos organizato
rių; Benjamin Thomas iš 
Philadelphijos ir v William 
Lawrence, narį Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Ūai- 
jos.

Jis bandė priversti juos 
pasakyti, kad jie daro 
“konspiraciją”. Bet iš ka
linių išgavo tik tokį pareiš
kimą:

“Mes dirbame del darbi
ninkų labo, kur tik mes esa
me.”

siūlo valdžiai pagelbą. So-

siusti du savo atstovus

ims juos į pagelbą sulaužyti 
karžygišką darbininkų 
streiką.

Pranešimai iš Santa Mar
ta sak©, kad 1,200 kareivių 
iš tos vietos traukia prieš 
streikierius į streiko sritį ir 
kad 1,200 kareivių daugiau 
maršuoja linkui streiko sri
ties iš kitu vietų. X- v

Mūšy tarp kareivių ir 
$u streikierių Cienaga mieste itll V IV..

Svetimšaliai Lietuvoj Pagal^g^onjoe Doktrinos.

Amatus ir Profesijas dabar diskusuojamas* sena- nauju Meksikos _ prezidentu 2^:7 Mai-ta'sritv“ dešimts
-----  j te

Svetimšalių santrauka ro-į 
do, kad Lietuvoje 1927 m. 
lapkričio mėn. buvo amati
ninkų — 1783, inžinierių — 
68, gydytoji} — 48, techni
kų — 78, pirklių — 637, 
valst. įstaigų tarnautojų •— 
201, privačių įstaigų tar
nautojų — 492, vadinamųjų 
kitų specialybių (neturintie
ji užsiėmimo čia nesiskaito) 
— 223, juodadarbių— 4432, 
o iš viso 13,857, t. y. pušė 
procento viso Lietuvos gy
ventojų skaičiaus.

Gil apie sugrąžinimą kuni- 
' gijai senų teisių mulkinti ir 
'išnaudoti žmones. Jis šią 

Pan-Amerikos Konferencija
Prasidėjo

Washington.— Pirmadie
nį čia prasidėjo Pan-Ameri
kos konferencija, po kontro
le Amerikos imperialistų. 
Prezidentas 
kė prakalbą, 
ferenciją.

Argentina 
siųsti, savo atstovus. Kon
ferencijoj randasi atstovai 

ir Paraguajaus

Coolidge pasa- 
atidarant kon-

atsisakė pri

irerencijoj r
■ Bolivijos i

Policijos Nuovados Padėjėjo I resepublikų, • 1 4-^* ’ * e
J 1 į YMitvnii Irti '/LyaIavh o m m

Butan Įmetė Granatą po nutraukti diplomatiniai 
santikiai ir.gręsia karas.

si įkalintas Ft. Leaven-

Kalėjimo sargai pranešė

savaitę tarsis su prezidentu orlaiviai skr^ido 
Gil apie susitaikymą su val- 
džia\

Sakoma, pereitą savaitę 
įvyko susirinkimai tarp kle
rikalų vadų ir prezidento 
Gil.

Spėjama, ‘kad Gil nusileis 
kunigijai.

/

Nereiks Akinių

Nesenai Varėnos policijos 
nuovados viršininko padėjė
jo Barkausko butan buvo 
įmesta granata. Granata 
buvo įmesta pro •* langą. Ji 
pralėkė miegamąjį ir virtu
vėje sprogo. Padaryta ma
terialių nuostolių. Žmonių 
aukų nėra. Manoma, kad 
tai padaryta keršto delei.

Sako, Reikia $300>000,000 
i > Blaivybės e Vykdymui

Sulaikė Kalinius

Šiaulių krim. policija Ma
žeikiuose sulaikė pabėgusį 
iš Utenos kalėjimo Al. Ba
rauską ir jo bendradarbius 
A. Stungailą, M. Stungaily- 
tę ir Kazlauską. * Kratant 
pas juos rasta daug vogtu 
daiktų, kai kurie sidabriniai 
daiktai verti 5-6,000 litų. Be 
to, pas Baraušką rastas re
volveris. • 1 ' ' ■ '

Washington.—^ Dr. James 
M. Doran, blaivybės vykini- 
mo komisionierius, atstovų 
buto pinigų paskirstymo ko
mitetui aiškino, kad tinka
mas. blaivybės vykinimas 
valdžiai kainuotų $300,000,- 
000 į metus.
* Jis sako, kad tiek išlei
džiant būtų , galima “tinka
mai” vykinti blaivybės įsta
tymą.

Dabar yra skiriama blai
vybės vykinimui apie $40,- 
000,000.

Londonas.-^- Anglijos ka
ralius silpnėja, bet dar vis 
nemiršta. > Tačiaus manoma, 
kad jis nebepasVeiks iš tos 
ligos.

. Chicago.— Čia aidų 
cialistas Dr. C. Koch 
pareiškime, s ,k a i tytamė 
American Academy of Op
tometry susirinkime, nuro
do, kad žmogaus akys gent- 
karte po gentkartės prisi
taiko prie pasikeičiančių są-f 
lygų ir kad už kokių 400 
metų žmogaus akys taip bus 
išsivystę 1 ir prisitaikę prie 
aplinkybių, kad visai nerei-. 
kės akiniųį kas šiandien la
bai plačiai vartojama. Jis 
sako, kad evoliucijos keliu 
akys prisitaikys prie aplin
kybių. >

i Peršovė Savo Tėvą

spe- 
savo

Atlantic City.— William 
Corcoran, 19 metų amžiaus, 
peršovė savo tėvą, 54 metų 
amžiaus. Paleido į jį tris 
kulkas. Tėvas randasi kri
tiškoj padėty. Vaikinas po
licijai pasakojo, kad tėvas jį 
smarkiai barė .už 7 valkioji
mąsi naktimis, o jis supykęs

streikierių užmušta ir 24 
sužeisti. Sužeista tūlas skai
čius kareivių. Militariniai 
______  ______ i virš tos 
srities ir praneša, kad ne
mažas skaičius plantacijų 
randasi streikierių ^rankose.

Įvesta aštri cenzūra. Del 
to sunku gauti platesnių ži
nių. ' x . •

Imperialistai sujudę. Ši 
kova užduoda didelį smūgį 
Hooverįo kelionei po Pietų 
AmerikąX Ši kova primena 
Pietų Amerikos darbinin
kams, kokis* “geras drau- bus daug didesni. ~ Jie bus 
gas” Amerikos imperializ- 785 pėdų ilgumo ir 132.9 pė- 
mas. ' I dų diametriškai. Los An-

United Fruit kompanijos gėlės yra tik 658.3 pėdų TL 
laivas “Santa Marta” ap- gurno ir 90.7 diametriškai. • 
leido portą Santa Marta ir, • Turės aštuonis'inžinus po 
išplaukė į Kingston, Jamai- 4,480 arklių spėkos. Galės 
ca. Buvo streiko ’sųlaiky-| keliauti 9,180 mylių be su* 
tas, bet kareiviai sukriušinę stojimo, kuomet Los Ange- 
streikierius Santa' Martoj, les gali keliauti tik 3,500. 
pasak pranešimo Jungtinių (Kiekvienas jų galės gabenti 
Valstijų yice-konsulo, kuris j po penkis orlaivius, 
reikalavo, kad Colombia ar
mijos komandierius ■_ 
kelbtų karą streikieriams. j

Generolas ‘Cortes Vargas, 
galva civilės sargybos San
ta Martoj, veda kratą dar
bininkų klasės distriktuose 
ir nuginkluoja darbininkus. 
Išleista patvarkymas, už
draudžiantis parduoti gink
lus. darbininkų klasės ele
mentams. Vietos skebai ir 
fašistiniai elementai apgin
kluojami. Nemažai kovin
gųjų darbo unijų vadų sua- bataliopai kareivių kariau- 
reštuota. Gandai eina, kad ja prieš streikierius toj sri-

Amerikos Laivynas Budavoja 
Milžiniškus Zeppelinus

WASHINGTON. — Lai
vyno departmentas padarė 
kontraktą su Goodyear-Zep
pelin Korporacija del pabū
davo j imo dviejų milžiniškų 
karinių zeppelinų laivynui.

Palyginus su dabartiniu 
dirižabliu Los Angeles, jie

Amerikos imperialistai 
pas-1 smarkiai rengiasi prie karo* ! JA

Batalionai Kareivių Prieš 
Colombia Streikierius

Colombia. -BOGOTA, 
Vėliausi pranešimai iŠ Mag
dalena srities, kur streikuo
ja bananų plantacijų darbi
ninkai, sako, kad valdžios 
kareiviai daugely vietų su
mušę streikierius. Devyni

nekurie jų sušaudyta. ty.
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ŽMOGŽUDŽIŲ PUOTOS

Jūsų ištikimas

WATERBURY, CONN
Senas Vincas

Pastaruoju 
skai tomų

talkininkai
bernų pa-

sugriauti! 
komunistų 

organo po-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
“RESPUBLIKA” VIRTO MONARCHIJA

lenus 
tine

drauges!
pasimatymo darbo lau

ret year

Draugiškai,
z Sehas Vipc

r;

uni-
Pirmučiausia

Nau-

Į Naujosios Anglijos 
Draugus

Kapsiškai-Zanavykiška 
Trejanka ■

Nepaprastos Prakalbos
A. L. D. L. D. 28 kuopa ir 

L. D. S. A. 1'2 kuopa bendrai 
rengia prakalbas 16 d. gruo
džio, Venta Į Hali. Kalbėtojas 
bus daugeliui žinomas, mūsų 
rašėjas gražių apysakų Senas 
Vincas ir dar pirmu kartu ji
sai kalbės Waterbury. Taigi 
jsitėmykite dienų ir vietų, kad 
nepamirštumėte, kada prakal
bos bus; : 5 r- ■; ■

SUBSCRIPTION RATES} 
-------- 16.001 Foreign Countries

JUODAŠIMČIŲ DARBAI IR JU 
LIETUVIŠKI AGENTAI

; štai' ir * antra žmogžudžių 
puota. Italijoj fašistų val
džia ' sušaudė komunistų 
Delia Madgore. ! Jį > šaudė 
amt.kapinių. Kaip tik ka
reiviai užbaigė savu darbų,

Nušovė Bosą Už Lindimą 
Prie Jo Pačios v

sm- 
nors 

laiškas 
Save the 

Union Committee” popie- 
ros’ ,: • • • ; V

Vadinasi, tas laiškas nė
ra vieno iš “Save The Union 
Committee” žmonių bei kai
riųjų linijistų organizato
rių. Tas parodo, kad “Save

pries Lewiąo 
wardas” • "

vieno dirbą ; “sugrioviYne” 
senosios mAiničrių unijos.
“Forwardo” Juodašimtystė 

Iškeliama Aikštėn
Bet štai išeina Naujosios 

Mainierių Unijos organas 
“The”-Coal Digger” ir iške
lia aikštėn “Forwardo”' ir 
šnipų provokatoriškus, juo
dašimtiškus darbus. Tas 
laikraštis paima “Forwar
der .tilpusį atfotografuotą 
šnipo' laišką ir jo antgalvį 
palygina su antgalviu tik
ros ^Save The Union Com
mittee” laiškams rašyti po-

Vatiinasi, pagal šitą laiš- 
ką; Sherwoodo agentūros 
šnipai vadovauja: dairiuo
sius mainiąraus jų ; kovoje 

r mašiną. . “For- 
is” palęlao 'armoniką^ 
omųništai j r šnipai iŠ 

dirlią

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
Brooklyn, N. Y., under* the Act of March 3, 1879

Kodėl suirutės kilo kuopo 
? Tai vienoj,' tai kitoj kuo 

ne

>8 dabojimui, puo- 
avono ir pradėjo 

nosines mirkyti jo 
Kiti griebė vir- 

i suri-

torius atsisakytų patarnau
ti kapitalistams ir jų agen- 
tams-^-socialistiniams juo- 
dašimčiams ir šnipams jų 
kovoje prieš komunistus ir 
šiaip darbininkus. Tuo bū
du, perspausdinęs “Forwnr-

Pereito šeštadienio (gruo- fabrikuotas, padarytas 
džio 8 d.) . “Laisvėje” pir-'pų ir socialistų k 
mam puslapyje buvo at- New Yorke.. Tas 
spausdintas be galo svarbus nėra rašytas ant “ 
dokumentas. Jis parodo, 
kad socialistų vadai išvirto 
j paprastus. juodašimčius ir 
šnipų bendradarbius. Čio
nai ‘ horime atkreipti Ame
rikos . lietuvių visuomenės 
domę į tuos socialistų juo-|rių? Tas parodo, kad “Save 
dašimčių darbus ir jų lietu-(The Union Committee” ne
viskas agentus, idant jinai-buvo šnipo. Ir tas burbulas, 
žinotų, kokių L' ' " 
prienipnių griebiasi 
priešai kovoje prieš komu 
nistus.

do” laišką, p.^Vitaitiš “Tė
vynės” Nr.' 49-tam t (gruo-! 
džio 7 d.) burnoja:

Jokie' komentarai prie šio 
raporto nereikalingi, čia yra 
aišku kiekvienam, kokia graži 
kompanija susidarius anglia
kasių unijos griovimui. . Ir 
komunistai nori, kad SLA; or
ganas prie šitokios kompani
jos prisidėtų! Jiems galime 
pasakyti tiek, kad SLA. orga
nas niekuomet netalkininkavo 
detektyvų agentūrų šhipams ir 
netalkininkaus.
Ir akys to Vitaičio. Čia 

į tarnauja šnipams, talpinda
mas Jų laišką ir padėdamas 
jiems šmeižti ir bjaurioti

“Buvo, buvo ir dugnas iš
puvo,” daugelisžmonių var
toja tokią patarlę. Ji pritin
ka ir S. L. A. Pild. Tarybai. 
Ji darė ir daro taip, kad tik 
savo nešvarias politiškas už
mačias ir norus patenkinus, 
neatsižvelgiant į S. L. A. narių 
valią ir organizacijos konsti
tuciją.

Paskiausias įvykis parodo, 
kad Pild. Taryba visai pamy
nė po kojtfm S. L. A. konsti
tuciją, pasiėmė sau tokią ga
lią, kokios doras žmogus ne
drįstų, gėdytųsi imti. Ji at
metė narių rinktą kandidatą, 
kaipo gavusį daugiausia balsų 
po velionio Paukščio ir kuriam 
būtinai reikėjo užimti iždinin
ko vietą, o paskyrė eilinį narį, 
kuris visai nekandidatavo į tą 
urėdą.

John 
Yorke, 
didelis 
klaida.

Pradžioj to rašinio sako
ma, kad jaunikaitis Gordo- 
nas, Ninos numylėtinis, 
tampa paimtas “karo tarny
bon, kaipo lakūnas-orlaivL 
ninkas, išvežama Francijon, 
kur jisai ir žūva prieš pat 
karo pabaigą.” (Mano pa
braukta. S. V.)

Čia kitokio išvedimo rie-

Susi vieni j imas Lietuvių A- 
merikoje yra pašelpos, ap- 
draudos ir labdarybės organi
zacija. S. L- A. kuopų nariai 
išaugino į milžinišką organiza
ciją, tikėdamiesi, kad tai bus 
tikra lietuviij “respublika,” 
anot p. A. B. Strimaičio; ku
rioje nariai ras ne tik pašel- 
pą, apdraudą nelaimėn įpuo
lę, bet “respubliką,” kurią de
mokratiškai nariai valdys, 
kaip to reikalauja sveikas pro
tas ir S. L. A. konstitucija nu
rodo.

Bet ar taip yra? Visai 
Tą S, L. A. “respubliką” 
vertė į monarchiją. Juk 
gerai žinome, kas atsitiko 
storaisiais keliais metais: 
rių spendavimas, kuopų per
organizavimas, jų skaldymas, 
narių baudinlas visai be jokių 
prasikaltimų. Tas buvo da
roma neatsižvelgiant į daugu- 
mos-marių valią ir S. L. A. 
konstituciją.

Jei buvo S. L. A. narių, ku
rie tikėjosi, kad tas darbma 
del gerovės ir ramybės orga
nizacijoj, tai jie dabar persi-

Žydų Socialistų Juodašim
tiškas “Forward”

Lapkričio 12 d. laidoje 
New Yorko žydų socialistų 
dienraštis “Forward” patal
pino laišką, kurio antgalvis 
atrddo panašus į antgalvius 
laiškų kairiųjų mainierių ko
miteto, kurs kadaise vadino
si “Save The Union Commit
tee”^ Tas laiškas, rašytas 
neva ant “Save The Union 
Committee” laiškinės popie- 
•ros, ; esąs tūlo šnipo “No. 
12/: kui*is dirbės New Yor
ko '.Sherwoodo Detektyvų 
agentūroj, kuri randasi po 
num. 1140 Broadway. Ir 
štai lęaip tasai šnipo “No. 
12” laiškas skamba: ;
— ‘.(Paskutiniam mano raporte 

jum&jiš Scott Haven, Pa., vis
kas jyirto taip, kaip jūs pata
rėte},1 Aš turėjau daug vargo, 
kol iios suorganizavau. Bus 
daug'lokalų, kurie seks paskui 
ir, atėjus tinkamam laikui, at
simos nuo Lewis b ir Fagano.

“Aš kalbėjausi su Vaizey ir 
jis supranta “gėmį” ir planus, 

bet jūs geriau atsiųskite dar 
tris Žmones, kadangi dalykai 
artinasi prie užbaigos. Tegul 
jie apsirūpina Wheeling© ir 

k Bellaire’apygardomis. •
“Kaip jūs kad mane in

struktavote, aš nuėjau į ka
syklų kompaniją ir ten gavau 
jūsų laišką. Jie žadėjo pa
siųst jums pinigus šią savai
tę. Taip pat, pagal jų naujus 
planus, ims ilgesnį laiką su
triuškinti lokalus šiame dis- 
triktė, o nuo Lewiso atsikra- 
tyti jjie labai nori.

Kas liečia jūsų klausimą 
No. .4, tai pasakysiu—taip, tai 
galiflja padaryti. Tie žmonės 
yra ^suorganizuoti ir visuoti
nam, susirinkime, ateinantį

rius, bet visas 
nes išsklaido 
atspausdintieji 
matome, kad 
riaus raportas 
ant V'

Na, ir kam dar reikalingakad dramos pradžia eina 
Pild. Tarybos nominacijos,1 -• ....
rinkimai, pagalinus, ir seimas?
Pasirodo, kad tą viską turime 
S. L. A. tik del svieto akių.

Sandariečiai šu socialistais 
vis sakydavo, kad jie yra tik
ri demokratijos šulai, bet S. 
L. A. pasirodė kaip tik prie
šingai. Vargšai savo darbais 
parodė, kad jie vykdo tokią 
demokratiją S. L. A., kaip 
Smetona įvykdė Lietuvoj.

Jei S. L. A. “respublika” 
būtų’ Lietuvos vietoj, aš užtik
rinu, daug jos narių jau būtų 
nukeliavę pas Abraomą niuo 
gegužinės politikos. Mes to
kių įvykių, kokie apsireiškė S. 
L. A., niekuomet neužmiršime.

S. L. A. nariai, ar ilgai lei
sime tiems ponams mūsų tei
ses mindžioti?

Baustas S. L. A. Narys.

lia, jų tarimais; jie kėlė susi
rinkimuose suirutes; kai kurie 
iš ją, prisigėrę “naminėlės,” 
bet kad palaikė ir palaiko 
centro ponų politiką, buvo ir 
yra “gerais lietuviais” ir “lo
jaliais” S. L. A. nariais^ Del 
tokių žmonelių norų, arba del 
savo politiškų norų, Pild. Ta
ryba daug kuopų suskaldė, 
daug narių nubaudė be jokios 
kaitės, pasėjo narių tarpe ne
apykantą'—paskyrė narius į 
“gerus” ir “blogus.”
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kiek 
seilių prieš 
Tai balsas

Grigaičio, 
socialistinių 
ir šnipų

muojama , visieris žinomi ko
munistiškų unijos ardytojų 
obalsiai ir jų organas “The 
Coaldigger”. Iš to ir'mažas 
vaikas gali suprasti, kad ta 
detektyvų agentūra ne tik va
dovavosi panašiais, kaip ir 
komunistų, tikslais, organizuo
dama “kovos frontą” anglia
kasių, unijoje, bet ir turėjo ar
timiausiu ryšių su komunistų 
“Save the Union” komitetu. 
Provokatorius “No. 12” tu
rėjo būti savas žmogus tame 
komitete, jeigu jisai galėjo 
naudotis jo oficialėmis laiškų 
blankomis.

Jeigu dar gali apie ką kilti! 
klausimas, tai tiktai apie tai, i 
ar kasyklų kompanijos apmo-1 
kamieji* šnipai-provokatoriai . v.
yra komunistų padėjėjai tame komunistus, o čia prisiekia, 
judošiškame angliakasių uni-,kad jis jiems netalkininkau- 
jos griovimo darbe, ar jie yra 
jų lyderiai ir bosai.

Kasyklų kompanija, matyt, 
pasisamdė šnipų agentūrą an
gliakasių unijai griauti, o šni
pų agentūra pasikvietė talkonį 
komunistus, prižadėdama pa-1 
dengti jų “revoliucinio” darbo 
išlaidas. Todėl išeina, kad 
komunistai yra ne tik darbi
ninkų išnaudotojų 
bet ir kapitalistų 
stumdeliai.

ATLANTA, Ga.— W. L 
iShippey, darbininkas, mišo- 
Ivė Hill Davis, užvaizdą At

Klaida, ar Didelis, Nesusi
pratimas?

“Laisvės” num. 288 drg. 
Mislinčius duoda recenziją 
iš Eugene O’Neillo dramos 
“Strange Interlude/ f kuri 

metai vaidinama 
Golen teatre New 
Tačiaus ten išeina 
nesusipratimas, ar

Mieli draugai ir lietuviškoji 
Netrukus 

žmo-lmes Pasimatysime, pasikalbė
sime apie savo vargus, bėdas 
ir kovą už duoną bei druską. 

Atvažiuoju pas jus, draugai 
darbininkai, ne su tuom tikslu, 
kad pasikiemihėti ar savo 
“feisą” jums parodyti, bet kad 
dirbti minipse, dirbti ? iš: peties 
mūsų spaudos ir organizacijų 
labui.
’ Savo užduotį ir pareigas 
Rengsiuosi atlikti, kiek tiktai 
bus pajėgiama. Vienok ir jūs, 
draugai ir draugės, privalote 
man padėti kas kaip galit. Jūs 
privalumas, jūs]; pareiga yra 
ta, kad kiekvienos) kolonijos 
draugai, kur tiktai/ bus sureng- bėn, bet 
tos prakalbos;,pasistengtų tu- puotas, 
reti gerą pirmininką ir bent 
trejetą veiklių draugų prie jo 
ir užtektinai literatūros.

Prakalbų apgarsinimus
stengkitės, c_______________ . _ _ , .
kuoplačiausia, kad jie pasiek- ms mirties, nes jau nuteis-'.pradėjo nelaimingojo kūne 
tų kiekvieną lietuvį, kiekvieną tas, sumanė apvaikščioti;įieškoti kulkų; kai kurie 
šeimyną, dirbtuves, bižnio

žmogžudžius da-,suvarste nelaimingojo kūną 
visuomenė skaito kulkomis ir kaip tik iš tų 

kriminalistais ir pačius' bau 
džia mirtimi, kitus žmbgžu 
džius skaito karžygiais, ša 
lies gelbėtojais ir ne tik ne , . .
traukia jokion atsakomy- jPohmstai, kurie buvo pasta 

iškelia jiems tyti tvarkps ’’ . * 
lesi prie

laiku vienas savo 
_____________ kriminalistų i kfau j dose. . 
žmogžudžių, Ohio valstijoj, |vę; kuria buvo rankos 

d\’augarpask7eisU Columbia kalėjime, _ '' \ ‘ ‘ ' _

apvaikščioti ijieškoti kulkų 
paskutinę savo gimimo die- draskė jo drabužius 
ną, kuri skaitėsi 21-ma.

Kalėjimo administracija 
buvo tiek gera, kad leido 
j4m tas iškilmes. Nelaimin
gasis dar turėjo šiek tie 
pinigų, todėl užsakė pas ka
lėjimo sargo pačią pietus. 
Pietūs buvo suruošti tokie, 
kaip paprastai amerikonai 
rengia paminęjimui savo gi
mimo dienų. Net buvo ir 
pyragas su 21-na žvakute. 
Kas reikėjo pietums ir. kas 
skaitėsi legaliu, tą pristatė 

' kalėjimo administracija, ži
noma, už kalinio pinigus ir 
ųž atlyginimą tiems, kurie 
Žąrbavosi. . 0 kas. skaitosi 

miegalių, tai jau nežinia 
kokiais1 keliais gauta, bet 
buvo ir degtinės.
;; N elaimingasis pasikvietė 
dar penkius kalinius, kurie 

. dar laukia mirties ir visi 
linksminosi, / linkėdami pa
likti gerą atmintį apie save.

Reikia priminti, kad ren
gėjas iškilmės yra “griežtas 
blaivybės šalininkas” ir to
dėl atsisakė paragauti už
draustą vaisių, kad nepra
sikaltus prieš Jungtinių 
Valstijų valdžią.

kokių prakeiktų kad šnipai organizuoja kai- 
1 mūsų ;riuosius unijistus, plyšo. 

“Forwardo” paprastų socia
listinių juodašimčių šaika 

i tapo numaskuota. Bjauri, 
! prakeikta provokacija ne- 
I pavyko. Komunistams ir 
kairiesiems mainieriams 
primetimas nuėjo • vėjais. 
Socialistų ir Sherwoodo šni
pų agentūros bendradarbia
vimas, jų pastangos apjuo
dinti revoliucinius mainie- 
rius, iškelta aikštėn,
Lietuviški šnipų ir Socialis

tinių Juodašimčių 
Agentai ’ 

i

O dabai* eikime pi*ie ko
munistų lietuviškų priešų. 
Jie toki pat purvini ir su- 
nlekšeję, kaip ir pelitiniai 
chuliganai ir šnipų bendra
darbiai iš “Forwardę’; 
stogės bei iš reakcinių 
jų 'viršūnių 
užbliovė smalavirių 
jienos”. 
taip šiuo 
humbugierius ir amžinai siduoti Grigaičiui 
prasimelavęs Grigaitis. Jam 
joks įrankis prieš komunis
tus nėra perpurvinaš. Kiek
vienas įrankis jam pateisi
namas.

Ir štai šitą socialistų juo
dašimčių ir šnipų provoka
torišką, sufabrikuotą laišką 
“Naujienos” patalpino ir su
šilę naudojo niekinimui ir 
šmeižimui komunistų judė
jimo. Lapkričio 15 d. pir
mam puslapyj smalavirių 
“Naujienos” šaukia:

Ir štai dabar dar kartą iš
kilo į aikštę, kad visa ta ‘re
voliucija’ angliakasių unijoje 
buvo suorganizuota kapitalis
tinės šnipų agentūros.

Paskelbtas- čia laiškas kalba 
pats už save. ' Kapitalistai vi
sados vartojo šnipus, su ku
rių pagalba jie bando sutriuš
kinti darbininkų unijas, ir 
kartais jie'rhs ttai pavyksta. 
Per. pastarus d vėjus inetus sa
vo padėjėjais jie gąyo komu
nistus, „kurie; įiejps unijų ar- 

Mymo dariją 'dirba, dėdamiesi 
“tikraisiais j daybininkų rei-< 
'k'alų? gylate-;;h H .

’ Tai tokf koįnentarą Gfriį 
Haitis pridėjo? prie socialis*- 
tiniį jųodąšjhičių.'ir , šnipų 
sufabrikuoto įai^o.; O lap
kričio 19 d. “Naujienose” 
Grigaitis atspausdino siek
sninį editčrialą -*šhi])ų ir 
provokatorių bendradar

biai.” Ir juodina komu
nistus, kaip tik jis išmano. 
Pavyzdžiui, jis putoja:

Nors jau ir pats laiško tu
rinys gana aiškiai rodo, ko- 

. kios rūšies darbu užsiėmė tas 
J šnipų agentūros pasiųstas į 
angliaksių lokalus provokato- 

galimas abejo- 
laiško viršuje 

žodžiai. Iš j 
to provokato- 
yra. parašytas 

'Save The Union Čommit- 
blankos, kurioje rokla-

Tai buvo.baisus ir nepa
prastas reginys ir niekas ne
žinojo, kodėl jie tą daro.

Vakare miestas Toscani 
buvo išpuoštas fašistinėmis 
vėliavomis ir tiems žmogžu
džiams iškelta dideliausia 
puota, kurioje dalyvavo ne 
tik to miesto didžiūnai, bet 
ir apielinkių žymesnieji as- 
jmenys. I

Kada tie žmogžudžiai puo
tavo, tai prasidėjo varžyti
nės: pardavinėjo kraujuose 
sumirkytas nosines, virves, 
išluptas iš kūno kulkas’ ir 
visa tai,.kas tik buvo paim
ta nuo lavono. Susirinku- 

; šioji Smetona — didžiūnai 
i ir galią turintieji iš varžy
tinių pirko tūos daiktus. Už 
kraujuose sumirkytą nosinę 
užmokėjo vienas tų didžiū
nų 1,000 lyrų. Bei tik jis 
vienas buvo tokis laimingas, 
nes kiti negalėjo gauti po 
čielą nosinę, todėl jų savi
ninkai draskė šmočiukais ir 
pardavinėjo. Florencijos 
aristokratija laimėjo virvę, 
kuria buvo helaimingojo 
rankos surištos, lies ją leido 
ant lioterijos.

Susirinkusioji minia linkė
jo tiems žmogžudžiams dar 
daugiau tokių darbų atlikti.' lanta automobilių pardavi

Ne vienodi žmogžudžiai 
ne vienodos jų puotos, 

švenčioniškis.

kad, 
buvo i darbininkų minia!

Giliai esu įsitikinęs, jog 
anglių "kompanijų 'Naujosios Anglijos draugai bei 

draugės, visame mano prakal
bų maršruto plote, sukvies 
skaitlingą publiką į prakalbas, 
tai man bus , nęįkainuojamas 
“krismų prezentas” nuo tos 
ąpięlinkės - draugų, ko aš 'la
biausia pageidauju. ,v i

Plačioji Naujosios Anglijos 
lietuvių darbininkij minia! Aš 
noriu su tavimi pasimatyti, pa
sikalbėti, išgirsti tavo padėtį, 
tavo vargus ir susirišti su ta
vim tvirto draugiškumo ry
šiais. Didžiausias mano pa-( 
geidavimas yra tas,, kad ap
juosti tvirtos vienybės' ir soli
darumo grandiniu visą Nau
josios Anglijos / lietuviškąją 
darbininkiją.

Tat .prie-darbo, draugai!į Į 
talka

apie praėjusį pasaulinį ka- 
rą, kuris pasibaigė t^k apie 
10 metų atgal. Vienok kal
bamos dramos pabaiga bai
giasi tuom, kad jau Nina 
pasensta, jos sūnus išauga į 

; puikų atletą, veik tokį pat, 
i kaip ir jo motinos Ninos nu
mylėtinis Gordonas, kuris 
žuvo kare tik desėtkas metų 
atgal.

Jeigu taip ta drama pra
sideda ir taip baigiasi, ne
paisant, kaip ji būtų vaiz
dinga paties gyvenimo at
vaizdu, negali sutikti su re
aliu gjwenimu ir ve delko.

Niekas nebandys užginčy
ti tą faktą, kad žmogus į 10 
metų negali užaugti į “pui
kų atletą,” kaip ir Nina į 
tą trumpą laiką negalėjo pa
senti, kaip ji ten yra nu
piešta. Bet ir tai vis gali
ma daleisti, jei nebūtų dar 
labiaus išvažiuota iš realio 
kelio. , a ) . • (»< • /

Ten sakoma, kad Nina, 
skylių pradėjo veržtis krau- kuomet jos mylimas Gordo- 
jas, tuoj aus fašistiniai afi-'nas žuvo “prieš pat karo 
cieriai, kaip kokie vilkai, ir pabaigą,” dar ' neapsivedė, 

bet tapo slūge ir tiešijo 
sužeistus kareivius, kad 
“atsiteisus” Gordonui. Vė
liaus apsiveda ir pastoja 
nėščia, bet išgąsdinta, kad 
jos būsimas kūdikis gali at- 
sigimti į savo tėvuką, ar cio- 

laukda- štos; policistai kardų galais'cę, kaipo silpnapročiai — 
prašliaužia pro’j į.

Gi kalbamasis “puikus at
letas” gema tik daktarui 
“receptą išrašius.” Turint 
'mintyj du nėštumu ir siu-, 
jgės tarnystę, turėjo praeiti 
ne mažiaus, kaip 5 metai 

-nuo karo pabaigos, kuomet 
(Ninos mylimasis žuvo. Ir, 
;jau šiandien tas, 5 metų kū
dikis, išaugęs į “puikų atle-' 
tą,” jo motinos vyras miręs, 
Nina apsivedus su kitu (rar 
sėju), abudu pasenę ir drą-‘ 
ma baigiasi Ninos žodžiais^ 
“Ar leisi man pūti ramiai?^- 

j Jeigu ta recenzija yra tėi.-’^ 
'singa, tai turime pripažinti, 
kad pati drarha toli bėgus 

j nuo realio gyvenimo. Jau nė 
Į Amerikos “mūvei” taip 
(greitai nesimaino, kaip ten 
'permainyta žmogaus amžis. 
Į Amerika ir paliks Ameri- 
Įka... Viskas galvatrūkčiais ' 
verčiasi. ‘ Neatsilieka nuo 
to ir drama — žmogus į 5. 
metus užauga į atletus, o jo' 
motina į tiek pat laiko pa
seno. -į

ų Matote, 
totą nuodingų 
komunistus, 
humbu'gie riaus 
Tai lojimas 
juodašimčių 
“brodkesterio.”

Lapkričio 27 d. “Naujie
nose” tas humbugierius 
dar priduria: “Iš to doku
mento, kuris buvo laikraš
čiuose atspausdintas, aiš- 
kių-aiškiausia matyt, 
Sherwoodo agentai 
ne ‘Save The Union’ 
nių išdavikai, bet bendra
darbiai !” .

Fašistų Organo Seilėj imas
Brooklyno fašistų orga

nas “Vienybė” taip; pat nėr 
atsiliko nuo smalavirių 
“Naujienų”. Melavime ir 

Kaip visuomet, šmeižime komunistų' Širvy- 
atvėju politinis dūkas jokiu būdu nenori pa-? 

Grigaičiui. Todėl 
lapkričio 24 d. “Vienybėje” 
jis seilė ja:

‘ Amerikos komunistuosę kilo 
du dalykai, kurie šešėlį užklo
jo ir mūsiškiams raudongvar- 
diečiams, nes šie, pasitenkin
dami aklu Workers partijos 
vadų sekimu, niekad savo pro
tu negyvena. O vadai, matyt, 
visai nesirenka būdų Ameri
kos darbininkų organizacijoms 
kenkti, žydų socialistų dien
raščiui į rankas pateko vieno 
šnipo savo firmai rašytas laiš^ bažnyčias
kas, iš-kurio gana biaurus fak
tas kyšo: ;
baronai, pasirodo, samdą šni
pų firmą organizuoti Ameri
kos komunistus United Mine 
Workers uniją 
Laiškas rašytąs 
“Save the Union’ 
pieroje ir šnipo No. 12 pasi
rašytas. Keistu supuolimu ir 
Lietuvoje sušaudytas genero
lai Klesčinskas buvęs Sovietų 
No. 12 šnipu.

šis laiškas labai tamsią dė
mę komunistams meta. Tat' 
pirm negu musų komunistai 
ims vėl “Gegužio ir Lęyviso 
ihašinai” ant kulnų gult, jie 

4 turėtų gerai carboline, rūgšti
mi ir šarmu savo rankas de- 
zinfektuoti.
Taigi, juodašimtiški so

cialistai ir šnipai virto Šir- 
vyduko didvyriais. Jų bjau
ri provokacija, jų sufabri
kuotas laiško antgalvis fa
šistų organo redhk toriui 
buvo grynas pinigas- ir ge
ras įrankis dergimui ir nie
kinimui komunistų.^

SLA. Organas “Tėvyne” 
Stebuklai būtų, jeigu Š.L.

Bet ar jūs manote, • kad 
dabar, kuomet “Forwardo” 
socialistiniai juodašimčiai ir 
šnipai tapo iškelti aikštėn 
ir numaskuoti, Grigaitis/ 
Širvydukas ir Vitaitis , at
šauks tuos prakeiktus 
šmeižtus prieš komunistus, 
prisipažins ; i talkininkavę 
tiems juodašimčiams ir šni
pams? Nieko panašaus. 
Jie tęs savo melų ir šmeiž
tų kampaniją prieš mūsų tikrino, kad klydo 
judėjimą. Jie kaip buvo, 
taip ir pasiliks politiniais , 
pogromščikais. Jų toks dar-l1’.0) atrado žmonių, kurie

# 0 niolrnirn nn nHiin'nw\ne neviu

bas. Jų tokia role klasių 
kovoje.
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Kova Prieš Trockizrną ir Dešinumo Pavoju pavidale . trockizmo,—yra .vienybe vi 
sų komunistų spėkų vadovybėje Cėn 
tro Pildomojo Komiteto Už Komuni 
stų Internacionalo vedama liniją.

Centro Pildomasai Komitetas šiuo

masis -.balansas ir. fįnansinęs
perspektyvos

Pareiškimas Amerikos Darbininku (Komunistų) Partijos 
Centro Pildomojo Komiteto

(Pabaiga) i nijasi

,// 7. Kapituliavibias prieš 
y>«s. Tam tikra tendencija 
mas) pas kai kuriuos draugus ada
tos pramonėje ’ (Chicagoj, Bostone, 
New Yorke)pasitraukt iš kovos aki
vaizdoje priešų stiprumo. Califor- 
n>jos distrikto komiteto apsHeidimas, 
per kurį mūsų Partija nebuvo įdėta 
į (pereitų) rinkimų sąrašuš, ir rim
tai nei nebandyta surinkt reikalingą 
skaičių piliečių parašų, ir jų pasi
traukimas atgal akivaizdoje skers- 
painių, prieš juos stovinčių tame už
davinyje. |

8. Pacifizmas ir neganėtinas įkai
navimas karo pavojaus, čia tai yra 
pavojingiausias pasireiškimas dešinu
mo pavojaus. Partija neparodė pa
kankamos energijos kovoje pricį* a- 
merikinį imperializmą, šitą ydą jau. 
yraf nurodę teziai Komunistų Inter
nacionalo šešto Kongreso. Pas kai 
kuriuos i š vadovaujančiųjų draugų 
yra tam tikras neganėtinas įkaina
vimas karo pavqjaus, pasireiškiantis 
užginčijime vyriausios rolės išlauki
niams prieštaravimams tarp imperia
listinių valstybių .šiame laikotaiųiyje 
pokarinio kapitalizmo. Pacifistinės

,jf-“taikininkiškos”) klaidos, kaip kad 
paskelbimas obalsio: “Sustabdykite Į 
Kraujo Liejimąsi Nicaraguoj.“ Per- : 
didelis svarbos pridavimas smulkiai,- 
buržuaziniams liberalams mūsi.škia- 
me prieš-imperialistiniame darbe, ne
užtenkamas įvertinimas darbininkų 
klasinių elementų. Neganėtinas su
sisiekimo palaikymas su Komunistų 
Partijomis Centralinės ir Pietų Ame
rikos.

9. Klaidingas nusistatymas linkui
Komunistų Internacionalo. Tai yra 
vienas iš blogiausių reiškinių dešinu- ■ 
mo pavojaus mūsų Partijoje. Pas i 
kai kuriuos ’draugus yra palinkimo 
(tendencijos) priimti Komunistų In
ternacionalo nutarimus tiktai su re- ; 
zervacijomis (tai yra 
su apsirubežiavimais).- 
atakuoti Komunistų 
vadovybę, kaip dešinsparnių vadovy (. .. _

t W>ę, užsipuldinėti Sovietų Sąjungos ; į arti jos vadovybę 
Komunistų Partiją, spekuliuoti taria- ! kainavimą karo 
mais skirtumais viduje vadovaujan- Į 
čios grupės Rusų Partijoje, tuo bū- ,......................... ..
du pakertant šaknis autoritetui Ko
munistų Internacionalo vadovybės 
(kaip kad daro Cannon). Leninisti-! 
nio supratimo apie Komunistų Parti- Į 
ją pavadavimas (pamainytas) teo- : 
rija nesiliaujančio (pastovaus) frak- : 
cionizmo, numojant ranka atvirai ar
ba prisidengus ant visų Komunistų 
Internacionalo patvarkymų.

10. Trockizmas yra pilniausiai iš
dirbta sistema oportunizmo su tarp
tautiniais puklodais, vis dar/ besi
stengiant paslėpt $>avo socialdemo
kratinį pobūdi, besidangstant kairio
mis frazėmis.

Trockizmas, paskutiniame savo iš- 
^yjstymo laipsnyje, yra sutrauka, 

vienijančioji spėka visų tų opor- 
turristinių, dešiniųjų pavojų. Troc
kizmas, bjauriausias, pilniausias o- 
portunizmo pavyzdys, prieina prie 
atvirų atakų prieš Partiją, prieš Ko
munistų Internacionalą ir prieš So
vietų Sąjungą.
įkainavimas Dešinumo Pavo

jaus ir Mūsų Partijos 
Uždaviniai

. Centro Pildomasai Komitetas 
reiškia,■* jog dar niekad pirmiau Par
tijos reikalai taip griežtai nereikala
vo visiško vieningumo visų komunis- 

. tinių jėgų mūsų eilėse, kaip kad dp-
bar. Centro Pildomasis Komitetas 
kuo’ stipriausiai perspėja, kad niekas 
nedėtų permažai svarbos į dešinumo 
pavęjų mūsų Partijoj. Jau Canno- 
nas kovoje prieš Partiją išėjo pas 
išlaukines (nepartijines) spėkas. 
Trockį štai ir visi dešinspamiai ele
mentai mobilizuoja savo jėgas prieš 
Partiją ir prieš jos Centro Pildomąjį 
Momitetą. Cannonas siuntinėja sa-

cirkuliarus (aplinkraščius) Parti
jos nariams, nepartijiniams žmonėms 
ir socialistų partijos elementams, su

. savoj-pareiškimu prieš Partiją ir prieš 
Komunistų Internacionalą. x -Canno
nas labai smarkiai keliauja savo ata
kose prieš Partiją ir Komunistų In
ternacionalą^ Jam užteko vienos die
nos pasiekt tą laipsnį išdavystės, ko
kį pasiekt prireikė daugelio mėnesių 
Fišeriūtei, Maslovui ir kompanijai. 
Pirmasis numeris jo gazietpalaikės 
“The Militant” (reiškia, “Kovojan
tis,” tik kovojantis prieš darbininkų 
klasę) talpina savyje Trockio para
šytą prieš-leninistinę kritiką Komu
nistų Internacionalo programos; jis 
taipgi talpina renegatišką pareiški
mą Cannono, Abemo ir Shachtma- 
no, ir dokumentą, užvardytą “Deši
nysis Pavojus Amerikinėj Partijoj.” 
Politinis Komitetas turėjo išmest iš 
Partijos Dak^rę Konikovą, kadangi 
jinai organizavo trockistų kliubą 
prieš Partiją Bostone. New Yorke 
finų kliubuose yra atviros' prieš-par- 
tijinės agitacijos, varomos vadovy- 
iAįe Sulkaneno ir Askelio; Qhm, 
rl^vęs vieno finų partinio laikraščio 
redaktorius, atvirai išėjo prieš Par
tiją. Baski, užkietėjęs socialdemok
ratas, kuris apie save sujungė visus 
iš Partijos išmestus vengrų elemen
tus, pateisina valdžios persekiojimą 
komunistų, privesdamas tariamą 
“stalinistų persekiojimą Trockio.” 
Renegatas Lore atvirai kovojo prieš 
Partiją laike rinkimų kampanijos. 
Max Eastmanas, buržuazinis inteli
gentas, visur stengiasi jsiūlyti-par- 
duoti savo palaikį marksizmo revizio- 
nizmą (sufušeriavimą) ir savo šmeiž- 
tingus užsipuldinėjimus ant Soivetų 
Sąjungos Komunistų Partijos Centro 
Pildomojo Komiteto. Salutskis, ku-

P jis virto parsidavėliu, už pinigus tar- 
'naujanČlu darbininkų prigaudinėto- 

■įrms, varė ir tebevaro savo juodas 
a&kas prieš proletarinės revoliucijos 
laimėjimus (nuveikimus), pasiektus 
Sovietų Rusijoje. Calvertonas, fal- 
šyvai-mokslinis šarlatands, stengiasi 
pakirsti teoretinį Lenino autoritetą.

Visi šie renegatai ir priešai Ko
munistų Internacionalo ir Sovietų 

. Sąjungos susivienys ir jau dabar vie-

sunkeny- 
(palinki-

prieš Amerikos Komunistų 
Partija. Tą galimybę, kad visos ka
pitalizmo spėkos veikiausia darys 
koncentruotus užpuolimus ant mūsų 
Partijos, minėtieji elementai panau
dos delei paaštrinimo savo atakų 
prieš Komunistų Partiją. Dešinumo 
pavojų viduje mūsų Partijos padidi- 

I na buvimas tų socialdemokratinių, 
J pusiau-socialdemokratinių, daugiau 
1 ar mažiau atvirai kontr-revoliueinių 
: spėkų kaimynystėje su mūsų Partija, 

amerikinėje par- 
mū- 
tik-

su išimtimis, j 
Tenddhcija 1 

Internacionalo I

pa

• Dešinysis pavojus
I tijoje via ypač didelis todėl, kad 
i sų Partija dar nėra pergyvenusi 
jrai revoliucinės padėties. Jinai 
Į nėra turėjusi progos išeiti, taip 
kant, per “išbandymą ugnim.” 
mes galime pasitikėti—pasiremdami 
patyrimais, gautais laike užpuolimų 

i i.š valdžios pusės 1919-1920 metais, 
I kuomet Partija buvo suvaryta Į po- 
j grindį—kad Partijos širdis ir jos va- 
' dovybė yra sveika, ir kad jinai, su 
I Komunistų Internacionalo i 
Į sukriušins dešinįjį pavojų.
' Sekami pamatiniai uždaviniai 
mums stov'i priešakyje, sąryšyj su 

i panaujintu pasirodymu trockizmo, ir 
dešiniojo pavojaus Partijoje:

1. Neturi būt pakenčiamas trockiz- 
i mas Partijos eilėse. Mes atsišaukia- 
' me į visus distriktų pildomuosius 
. komitetus ir Į visus kitus partijas 
į skyrius-poskyrius, kad išvytų lau
kan visus Trockio šalininkus.

2. Centro Pildomasai Komitetas 
ves plačią, nuodugnią, ideologinę

j kampaniją prieš trockizrną.
i 3. Plati ideologine kampanija yra 
' reikalinga ir prieš visus kitus apsi
reiškimus dešiniojo pavojaus ir prieš 

! kad ir mažiausią pakentimą dešinu
mo pavojaus Partijoje. Nesvyruo- 

i janti (be kompromisų) kova prieš 
I socialistų partiją; aiškus nusistaty- 
' mas delei vadovaujančios Komunistų 
i Partijos rolės; nedvejojanti kova už 
j organizavimą neorganizuotų darbinin- 
' kų ir už naujas unijas; numaskavi- 
' mas baltųjų šovinizmo mūsų eilėse; 
į susikoncentravimą.“ ant darbaviečių; 
Įtraukimas proletarinių. elementų i 

’ kova prieš neda- 
kainavimą karo pavojaus ir prieš 

Šie tai yra di
dieji uždaviniai, stovintieji mums 
oriešakyje, kovuj prieš dešinumo pa
vojų.

4. Energingas apgynimas Komuni
stų Internacionalo ir pilniausias (be 
rezervacijų) priėmimas visų jo nuta
rimų.

5. Atviriausią, nuodugniausia sa- 
vęs-kritika yra reikalinga Partijoj, 
nuo viršaus iki apačiai.

6. Begailestinga kova prieš bile 
koki pasireiškimą biurokratizmo Par
tijoje.

Absoliučiai būtina sąlyga delei pa
sekmingos kovos prieš dešinumo pa
vojų,—vis tiek, ar tas pavojus pasi
rodytų pavidale atviro oportunizmo, 
ar prisidengęs k;.iriomis frazėmis,

Bet

mi išreiškia savo tvirčiausią, nuošir- 
j džiausią norą pasiekti vienybės Par
tijoj. Tikriausias būdas, kuriuo ga
lima kirst sukriušinantį, mirtiną 
smūgį trockizmui, dešiniajam pavo
jui, tai yra per suvienijimą visų ko
munistiniu spėkų Partijoje.

Centro Pildomasai Komitetas atsi
šaukia į visus komunistus susivienyt, 
kad apgint Komunistų Internaciona
lą ir Partiją prieš trockizrną.

Komunistų Internacionalas yra aiš1- 
kiai nurodęs, Pasaulinio Kongreso re
zoliucijoj, būtiną ir skubųjį reikalą 
—atmest šalin frakcijinę kovą mūsų 
Partijoj, nes tai kovai, Komunistų 
Internacionalo supratimu, šiandieną 
nėra jokiu principinio pagrindo.

į Centro Pildomasai Komitetas atsi
šaukia į tuos Opozicijos draugus, ku
rie griežtai atsimetė nuo trockisto 
Cannono, atmesti ir savo rezervaci
jas (išimtis) kas link Komunistų In
ternacionalo tezio, kuriame pasveria- 

Į ma amerikinis impei'ializftias, darbi- 
• ninku klasės radikalėjimas, ir jkaina- 
| vimas Partijos Centro Pildomojo Ko- 
; miteto.

Komunistų Internacionalas atmetė 
' Opozicijos statytąjį kaltinimą, būk 

i Centro Pildomasai Komi
tetas esąs dešine grupė. Taipgi tęs
ti kovą prieš tą Centro Pildomąjį 
Komitetą, kaip prieš dešinę grupę, 
tai reiškia kovoti priėš Konhunistų 
Internacionalo nutarimą; o tatai rim
čiausiai silpnina kovą prieš dešinįjį 
pavojų, ypatingai prieš trockizrną, 

i kaipo aštriausią to pavojaus išraiš- 
! hą.
i Centro Pildomasis Komitetas atsi- 
! šaukia Į visus draugus, nepaisant, 
I kokiai grupei jie pirmiaus priklausė, 
1 kad dabar susivienytų pagrindais pil
no (be rezervacijų) priėmimo visų 
nutarimų Komunistų Internacionalo, 
—priimant nutarimą amerikiniu
klausimu,’ kaip ir visus kitus nuta
rimus, kurių tarpe amerikinis nuta
rimas yra tik viena organiškoji <la-

Dvyliktas Užsiėmimas
VI. Išvados apie visą 

tuvos ūkį ir klasių kovos 
spektyvos.

24.10.28.

‘GERAI PATAIKO!’ LIETUVIS GRABORIUS
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pagelba, j dabartinis

Centro Pildomasai Komitetas nuo
širdžiai pasižada daryti visus gali
mus žingsnius delei pasiekimo to tik
slo—delei įvykdymo kuo greičiausio 
ir kuo pilniausio susivienijimo • visų 
komunistinių spėkų, už leninistinę 
Konyinistų Internacionalo liniją.

Vienybė prieš dešinįjį pavojų ir 
prieš bile kokį pakentimą dešiniojo 
pavojaus turi būti svarbusis dienos 
klausimas.

Vienybė prieš kontr-revoliueinj 
trockizrną.
v Vienybe už Komunistų Internacio
nalo liniją, pagrindais besąlyginio 
priėmimo Komunistų Internacionalo 
padarytų nutarimų.

Vienybė prieš ataką ant Partijos, 
iš pusės visų kapitalizmo spėkų, 
pradedant valdžia ir K u K lux Klanu 
ir baigiant reakciniais darbininkų va
dais, renegatais socialdemokratais ir 
trockistais.

Vbnybė, geležinė Šeninistinė discip- I 
liną ir pilna ištikimybė Partijai aki- j 
vaizdoje augančio karo pavojaus.

CENTRO PILDOMASAI KO- i 
MITETAS AMERIKOS DAR
BININKŲ (KOMUNISTŲ) 
PARTIJOS.

'ii

Lavinimosi Programa Del Maskvos
lietuviu Ekonomininkų Ratelio

Pirmas Užsiėmimas

Įvadas.—Lietuvos ūkio ypa- 
| tybės. 
j statas.
niai ir reikalingumas jam pa
žinti Lietuvos ūki. Lavinimosi I 
metodai rateliuose besimoki-į 
nant.

Gyventojų klasinis są-
D rolei ariate uždą vi-

Antras Užsiėmimas

I. žemės ūkis. (a) Da
bartinė žemės ūkio padėtis. - 

žemės ūkio gamybinių 
charakteristika: pasė
jų plotas; gyvas ir ne-i 
inventorius; darbo jėga

jėgų
liai ir
gyvas 
kaime.

2. Naturalio ūkio liekanos: 
trilaukio ūkio sistema, servitu
tai, pusininkai, naturalės prie
volės, privilegijos ir tt.

3. Nuoma.
4’A Mokesčiai.
5. Kaimo amatninkystė, už- 

darbiavimai.
6. žemės ūkio racionaliza- 

,cija.
7. žemės ūkyje kapitalistinių 

santikių ir ■’prieštaravimų plė
tojimąsi. Kaimo diferencia
cija; valstiečių grupių charak
teristika; klasių kovos aštrėji- 
mas.

8. Emigracija iš kaimo ir 
jos priežastys.

Trečias Užsiėmimas
(b) Valstiečių judėjimas 

dabartinėj Lietuvoj.—Valstie
čių agrariniai išstojimai; val
džios represijos kaime; vals
tiečių organizacijos ir parti
jos ir jų progiŠimos.

Ketvirtas Užsiėmimas

(c) Buržuazinės Lietuvos 
agrarinė politika.—Svarbiau
sieji įstatai apie žemės valdy
mą ir naudojimą; žemės re
forma ir jos eiga ir rezultatai; 
valdžios priemonės žemės 
tvarkyme ir agrikultūros sri-

Lie
pė r-

Fuerstenau, Vokietija. — 
Trys tarnaites merginos žu
vo -čia penktadienį, kuomet 
eksplodavo chemikinis miši
nys, kurį jos naudojo valy
mui grindų.
DU ŽUVO GAISRE

Pei- gaisra po num. 1634 Se
cond Ave., New Yorke sudegė 
du žmones.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano- biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo,
Qak ^treet> 

Lawrence, Mass., 
Bkv.WtW i savo krautuvę

kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

ag parsitraukia. Net
i tolimą St. Loews 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Lietuvaiti
FOTOGRAFI8T8

Fotografuoju, Didinu ir N ūmai ia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieni ir 

nedėliomis nuo Isll ryt* Ud
I po pietą

Margarieta Valinčiu* 
Room 12 Weitzencorn Bld'g. , 

PUBLIC 8QUAR1 
Wilkes-Barre, Pa.

Tek, Stagg 504?

UNDERTAKER

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P, BALLAS

CBIELIAUSKAS)GRABORIUS
■Patarnauju vlZerr.s ne? ?<irtumoį

| įsitikinimų ir /o'Jxrna? nedaro del į 
■ manęs j#>;iumo. Ms.no ofisas at-Į 
Į daras dieną ir naktį. Darbą at- 1 
| lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
! mane, o patarnausiu kuogeriausia.

Reikale kreipkitės-pas 
o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

*•-

SKAITYKIT IR PLATI?, 
KIT “LAISVE”

agrarinis protekcioniz- 
kainų politika žemės 

agrarijų organizavi
mas (palata, bendrovės, ko
operatyvai ir kiti).

tyje;
m as; 
ūkyje;

Penktas Užsiėmimas

(d) Agrarinis klausimas 
Lietuvos darbininkų partijose. 
—L. S. D. P. agrarinė progra
ma; “Darbo Federacijos” ag
rarinė programa; Lietuvos K. 
P. nutarimai žemės ir valstie
čių klausimu.

. (e) Lietuvos kaimo proleta
riatas, jo padėtis ir klasių ko
vos ir revoliucinio judėjimo 
perspektyvos.

Šeštas ir Septintas Užsiėmimai

II. Pramonė.—Dabartinė
pramonės padėtis; pramonės 
susiorganizavimas; amatninky
stė ir jos organizacijos; pra
monės perspektyvos; pramo
nės proletariato padėtis ir jo 
organizacijos.

Aštuntas Užisiėmimas

III. Prekyba.—Vidaus pre
kyba, jos dydis ir organizaci
ja; prekybos kriziai ir jų prie
žastys. Užsieninė prekyba, 
jos importo ir eksporto anali- 
zas; prekyba su stambesnėmis 
valstybėmis ir kaimynais; 
tranzitas; prekybinis balan
sas; perspektyvos.

Devintas Užsiėmimas x
IV. Kooperacija.—Bend

rieji ruožai apie Lietuvos ko
operaciją; jos atskiros svar
besnės šakos: vartotojų, .že
mės ūkio kooperacija, jeredito 
bendrovės ir tt.
Dešimtas ir Vienuoliktas Užsi

ėmimai

John Naujokas
‘St.,1 nuolatos parsitraukia savo kos- | 
‘ tumieriams John’s Cigarų, ir be jų I 
į negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. j 
Rcikauskas,. 214 Schuylkill Avenue, | 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 

jbininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 
į riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro-! 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams .ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Jr Ič- j 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuoki t:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigarų. Mes visur ] 
paštą I 
tik prisius 3 dol. 
Gentinių boxas 4 <161. ,50 centų, 
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

pasiųsime per I 
boxą 10-centinių Cigarų, kas Į 
siųs 3 dol. 50 centų. O 15- 

.1 boxas 4 <161. ,50 centų. Paš-

SKAITYKITE IR

PLATINKITE
6 G* i

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymaš, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjušiuose Nesvėikumuose, 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

OR. ZFNS
110 EAST 161h ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
t dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge- 
dimok? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* * 
sinį kalną parodytum, tai jam malo 
nesnė^ būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs “ 
apimxp_ kokių nors nesmagumų, tai ’ . ’, 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir - • 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sakančių ligų: \r 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali* I ■VILIUI J U/jJVIvIII\Jį cnilViv AldllcąAi* I

I mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių • • 
{ skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- ’ 
’ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo',,.., 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisi-’,'’* 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika- 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos • 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- <«’ 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii- • 
ga yra labai, blogas dalykas, bet mfi- “ 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. -

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų”* 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose/ • 
miestuose. - -

M. ZUKAITIS ' <
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y,*'*

Bell Phone, Poplar 7545

ADOLFAS

---- ------------------
PHILADELPHIA, PA

F. STANKUS
GRABORIUS 

ir 
BALZAMUOTOJAS

HLADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST., 
4a

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

CRNIČIAI
PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ

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

Brooklyno apięlinkėje.

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

I <

Dabar Gaunami iš Fabrikų šie Daiktai:
‘ 1 / ■ : ■ 1 i ' , . '

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

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir t. t.MACYS BROS. FURNITURE CO
198—200 GRAND ST., BROOKLYN, N

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

Telephone, Greenpoint 2372Valiuta;V. Fipansai.
kreditas; biudžetas; mokes
čiai; valstybės skolos; moko-



Puslapis Ketvirtas 
.... . . .......—«

Rinkimų Kampanijos {spūdžiai ir 
Komedija

vimo.“ Tie, kurie atvyko pd lie
pos 1 d., 1924 m., gali būti iš
deportuoti, kuomet sugauna.

Nelegališkai atvykęs ateivis 
negali tapti Jungt. Valstijų pi
liečiu.

" v/'f

Prieš rinkimus kapitalistinių areštuoja ir trukdo komunistus 
partijų atstovai ir jų agentai rinkimų kampanijoj, 
su pardavikiška socialistų par- Darbininkų klasė dai’ nėra 
tija priešakyje palaikė bendrą ‘tvirtai organizuota, o kapitalis-
frontą prieš sąmoningo prole
tariato organizuotą kovos fron
tą visoj šalyj. Republikonų ir 
demokratų partijos eikvojo mi- 
lionus dolerių rinkimų kampa
nijai ir gausiai aukojo savo uo- 
degai-socialistų partijai su tiks
lu, kad sudemoralizavus ir už-,

Ii gyventi ir džiaugtis savo dar
bais, savo 
darbininku 
nizavimo į 
dykaduonių 
negalima.

Kapitalistų klasė, begindama 
savo ipteresus, vartoja visokius 
mulkinimo būdus, kokius tik ji
nai gali sugalvoti, idant būtų 
galima apsiginti nuo darbinin
kų puolimo, šie rinkimai, kai
po ir kiti, nieko daugiau nėreiš-

tų klasė yra gerai organizuota 
ir ji labai nenori leisti darbi
ninkams organizuotis. Bet vi
sa bėda kapitalistų klasei, kad 
jinai negali darbininkų klasės 
patenkinti ekonominėmis bei 
materialėmis sąlygomis; jinai 
be darbininkų negali gyventi, o 
darbininkai be tų parazitų ga-

triūsu. Sulaikyti 
klasę' nuo susiorga- 
bendrą kovą prieš 
teikiamą vergiją

riją ;ir gerina 'darbininkams! 
gyvenimą. Nei’ Viena šalis? 
kur yra ant gana augšto laips
nio pakilus industrija,“nepage
rino darbininkams būvio, bet 
žymiai blogina. Antru atveju 
kalbėjo apie Pietų Ameriką iri 
ten gyvenančius lietuvius, ir Į 
abelnai darbininkus. Jo kal-1 
ba visiems patiko. Tiesa, Į 
vienas kitas užsenėjęs socialis-. 
tas murmėjo, kam kalba apie 
S. R. ir jos žymų progresą.

šioj apielinkėj darbininkiš
kos prakalbos-buvo dar pir
mu kartu. Daug kartų čia 
kalbėjo tautininkų pleperiai, 
jie taip įkirėjo, kad į jų pra
kalbas darbininkai visai nesi
lanko. Už nesilankymą pub
likos jie kaltina bolševikus.

Šios prakalbos dar kartą pa
rodė, kas yra nesilankymo 

j kaltininkas, kuomet gana 
skaitlingai susirinko publikos.

Atiku surinkta sekamai: Au
kojo po 50c: J. Sakalauskas, 
J. Adominas, J. Paulauskas ir

-Žukauskas; - viso surinkta 
$5.00. ‘

Visiems aukotojam^ ačiū.
Reporteris. “LAISVĖJE”.'

4927 m., Darbo 
Natūralizacijos 

Komisionierius pranešė Imigra
cijos Biurui vardus net 1,825 
ateivių, kurie nelegališkai atvy
ko arba buvo tik laikinai įleisti, 
kurie bandė tapti Jungtinių 
Valstijų piliečiais. Kurie atvy
ko po liepos 1 d., 1924 m., arba 
kurie išbuvo Jungt. Valstijose 
mažiaus kaip penkius metus, 
gali

miaušia ant baloto ir joki poli
tikieriai to negalės užginčyti. 
Kitas politikierius atsiliepė ir 
sako, kad aš galiu registruotis 
“in general election” ir pakišo 
knygą, ant kurios buvo uždėtas
partijos balotas. “O kas čia?”Į Liepos 1 d 
sakau, “O yes, tu gali regist- [ Departmento 
ruotis ant tos partijos, jei no- Tr - 
ri.” Pasirodo, kad toki politi
kieriai kokius bailius ir sumul- 
kinti gali, o bailys, nežinoda
mas rinkimų reguliacijų, gali 
paduoti savo balsą priešams.

Laike. balsavimo teko matyti 
komedija iš 18 netikėtų svečių. 
Iš ryto einu balsuoti į būdą ir 
randu jau nustojusių eilę žmo
nių. Vienas vaikinas, pusėti
nai apdriskęs, kala prie stulpo 
Al Smitho , paveikslą, o vienas 
vyras pastabas jam daro, kad 
tu, sako, veltui tas ceremonijas 
čia darai, nes vis tiek jis 
neišrinktas, 
atgal: 
ne policija, tai būtą kilus 
na. Įeinu į vidų būdos, žiūriu, 
politikieriai kalbina kone žėd- 
ną ir žino jų vardus ir pavar
des. Jaunos merginos šnekasi 
tarp savęs, kad jos balsuosią 
už Hooverį ir kada jos eina 
mesti į skrynę savo balsavimo 
blanką, jos jaučiasi atlikę di- 
džiausį “feiverį” del Hooverio. 
Kiti vyrai ir moterys lieja tul
žį ant Smitho, kad jis norįs po
piežių parsigabenti į šią šalį ir 
rengiasi paskelbti karą protes- 
tonams. čia supratau, kad šioj 
miesto dalyj yra dvi religinės 
sektos, kurios veda sentimento 
kovą tarp savęs. Apie 9 vai. 
vak. paleidžiu radio, muzikos 
veik nėra, visos stotys garsina 
balsavimo pasekmes. Iš apa
čios atėjo savininkaLameriko- 
nai, o paskui juos atėjo apie 9 
neprašyti ir nelaukti svečiai; o 
dar už keletos minučių dar 
įslampino ‘apie tiek svečių. Miš
iniu sau, ką jie čia darys. Gy
venant mums tik apartmente, 
nebuvo galima 
tuos tikruosius 
jankes, nes mes 
žinojom ir todėl 
iš jų tokio nachališkumo.

Almas.
(Toliau bus)

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurtį 
Jūs Pageidavot

MENDELO
būti išdeportuoti.

LEE PARK, PA.
MENDELO

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų. 
■ Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10c IR DAUGIAU
bus 
jamO tas šauna 

Ką tu žinai?” ir jei
vai-

interesavus ta traice šios šalies 
nesusipratusių darbininkų kla
sę.

Tos trys partijos bliovė per 
prakalbas, spaudą, radio, krut. 
paveikslus, įvairius susirinki
mus ir iš bažnyčių kubilų, kad 
jos yra visų laimė, gerų laikų 
viltis, ir todėl kam nepatinka 
viena partija, tas gali pasirink
ti; bet buržuazijai rūpėjo pa-, 
statyti Hooverį ir ji atsiekė sa
vo tikslą. Republikonų parti- kia, kaip tik kapitalistų klasės 
jos didžiausias darbininkų kia--.spėkų manevrus, 
sės despotas Hoover dangino- rina Wall Stryto pasitikėjimą, 
si po visą1 šalį su savo mekle- Jinai da matė, kad darbininkai 
riais ir mulkino nesusipratu-!yra disorganizuoti ir tamsūs, o 
sius darb., kad jie balsuotų!ekonominės sąlygos dar neišsi- 
už “good man”—Hooverį. Kad!vystė iki to laipsnio, kur nusa- 
užbovyti sumulkintus darbiniu- !kytų klasių kovos abejonę, to
kus, kapitalistų partijos prade- del buržuazija dar leido nau
jo krėsti sorkes: Hooveris1 ata-1 doti tas tris partijas šiuose 

■ kavo demokratą Al Smitlją, kad j rinkimuose, kaipo bandymą lie
kis geria Snapsą ir šmugeliau-1 pasitikėjimo blofo. Buržuazija 
>ja. O Al Smithas sako: jeigu ! nebūtų pakišus trijų partijų, 
Hooveris išdirba tą štofą, tai jei darbininkai būtų buvę gerai 

, aš jį geriu; jei demokratai su-1 organizuoti; jie visi būtų sugu- 
; sitepę šnapsu, tai republikonai i žėję į bendrą frontą—už vieną 
dar labiau susitepę aliejum. I kandidatą prieš darbininkų kla- 
Socialistų dievašninkas Tho-j sės vienybę. Klasių kovoj, mat, 

Imas tikrino mažą grupę ir per yra tik dviejų klasių kova — 
kapitalistų! kova tarp darbininkų ir kapita- 

Darbininkai gamina, o 
1 kapitalistai sav.nasi jų darbo 
vaisius ir pelno būdu gyvena 
visai be darbo, nieko neveikda
mi. Už tokį patvarkymą sto
ja republikonų, demokratų ir 
socialistų partijos. Pastaroji 
būk atmeta klasių kovą delei 
mulkinimo, bet tikrenybėj jinai! 
stovi klasių kovos priešakyje ir.

uu’VulamP&rutąkai klausimai ir atsakymai 
muša, patys rėkia. Patys >rė- 

kad nėra klasių kovos, o 
Į patys skerdžia susipratusius 
į darbininkus, pav., Europoj.

Tie feikeriai socialistai turi 
balsuoti už socialistų partiją j pinigų, turto, ir jie nemažiau 
tuos, kuriem nusibodo republi- bijo darbiųinkų galios už tuos,- 
konų su demokratais partijos, l kurie randasi valdžios prieša-

* Visoms šitoms trims partijoms 
buvo dedama liauru vainikas ir 
be jokių leidimų buvo leista

• triumfuoti gatvėmis ir kitas ce- 
i remonijas atlikti.

Bet kaip su Darbininkų

' frpaludą džiugino
* klasę, kad jie savo kampanijoj listų.

išmetė klasių
ii prievartos
pitalistinę
turėjo ir 
prato, tas 
siklausyti

• kriokė iš
. “fellow
bjauri

kovą ir jokios 
nevartosią prieš ka- 
valstybę. xKas radio 
kas anglų kalbą šu
tų sorkių galėjo pri- 

s^- -Biznieriai 
smo \už savo 

o suklaidinta 
savos 

Pa-

džiap 
pučą,

cnė akom pana v' 
laud spykeriais 

razinas atkišęs savo pilvą prieš
mikrofoną, stenėdamas rėkė a- 
pie gerus laikus ir nuopelnus kia, 
Bosų partijų. Smalavirių 
cialistų/arkaniuolas Thomas rd-1 
mino krūvelę žmonių ir kvietė j

„galėjo naudotis tais visais 
"Ztogumais? Visiškai ne.

(Ko- 
irgi 
pa- 
Ko-

Jinai patik-

susodyt visus 
amerikonus— 

jų visai nepa- 
labai nustebom

žemdirbiškų Darbininkų, Algos 
Klausimas:

pranešti, 
bininkaš uždirba į dieną ir į 
mėnesį?

Ar galite man 
kiek žemdirbiškas dar-

kyje. Socialistai pasisakė, kad 
jie daugiau negins darbininkų 
klasės, bet ją muš ir plaks sy
kiu su kapitalistais. Taip ir 
išėjo. Visi eiliniai nariai išėjo 
iš partijos, o pasiliko tik kapi
talistų agentai. Tai visa so
cialistų partijos gusta. Nevel
tui kapitalistų spauda garsino

munistų kandidatai ne tik bu- socialistų susirinkimus—rinki
ny re juos ir 1.1.‘ vo trukdomi prakalbas šaky- kampaniją

ti, bet prieš juos buvo suokai-. Nestebėtina visi.i, kad dalis de-i svetimtaučių 
Ibiaujama, jie buvo areštuoja-;mokratų balsavo už republiko-japielinkėj.
’ ini. Tos trys kapitalistų parti- ‘ nūs, o republikonų 
;jos, kurios randasi valdžios vo nž demokratus 
- aparate, su pagelba ginkluotų • tarnavo abejiems, 
-legionierių i? k.K.K. “piktų j

dvasių,” ardė komunistų susi- lies prezidentus 
rinkimus, sabotažavo už komu- 

/nistus surinktus balsus ir darė
viską, kad tik komunistai ne-

■ iššipopuliarizuotų darbininkų 
miniose. Ko čia, rodos, reikėtų 
bijoti, juk jie tvirtina, kad jie

* geriausi ir teisingiausi žmonės?
Tai ko čia bijoti tų komunistų?
Bet jie taip gerai žino apie sa-

' ve, kaip ir komunistai, jog jie 
yra didžiausi vagys, melagiai, 
Židikai, parazitai, ir kad valdo 
šalį ne teisybe, bet suktybe,

Nespėjo Hooverį

dalis balsa- 
o socialistai

C. S., Decatur, Ill.
Atsakymas: Sausio 1 d., 1928, 

žemdirbiškas darbininkas uždir
bo $32.50 į mėnesį ir gavo kam
barį ir buvo valgiu aprūpintas. 
$46.75 be kambario ir- valgio.

Kitais žodžiais, $1.76 į dieną 
su aprūpinimais ir $2.34 be ap
rūpinimų.
Kaimų Vakarinės Mokyklos , 

Augusiems
Klausimas: Yra labai daug 

ūkininkų mano 
Mes labai norėtu

me šį rudenį ir žiemą lankyti 
vakarinę mokyklą pasimokinti 
anglų kalbos ir prisirengti prie 
pilietystės. Per toli gyvename 
nuo miesto. Girdėjome, kad 
yra galima įsteigti vakarines 

kaip.

Mūsų Veikimas
Nors ši žinia jau pervėlu 

spaudai, bet vis tiek keliais 
žodžiais paminėsiu. Lapkri- 

Ičio 11 dieną buvo prakalbos; 
kalbėjo drg. R. Mizara iš 
Brooklyno ir ką tik grįžęs iš 
Pietų Amerikos. Jis kalbėjo 
dviem atvejais: apie Sovietų 
Rusiją ir jos padarytą progre
są per pastarus kelis metus 
kaip ekonominiai, taip ir kul
tūriniai. Jis įrodinėjo skait
linėmis, kaip Sov. Rusija bu- 
davoja visu smarkumu indust-

BraoMp LABOR IYCEB
BAKBINšNKŲ ĮSTAIGA.

Galės dčl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, SusirinKimų ir tfr. 
IPuikus steičius su naujaisiais}

Keturiom bolių alleys.
’KAINOS PRIEINAMOS

... 959 ^Willoughby
Ta)!. Stawr.
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526 N.

Sulig 
taipgi

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

11th St. Philadelphia, Pa

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinčjame, 

kaipo užsakymus (orderius)
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SOUTH BOSTON, MASS. SOUTH BOSTON, MASS

Metinis Dienraščio Laisvės

TAS
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

6 Gruodžio-Dec., 1928
LIETUVIŲ SVETAINĖJE ’

ampas E ir Silver Gatvių, So. Boston, Mass*

PROGRAMOS IŠP1LĘYME DALYVAUS: 
MENKEL1UNIUTĖ, soprano, iš Brooklyn, N. Y. 
Stankūnas, basso, iš Brooklyn, N. Y.

serys Pautiukoniūtės iš Ilaverhijj, JMass.
Tumanis, tenoras, iš Worcester, Mass. 
Sabaliauskas, tenoras, iš Worcester, Mass, 
ima Balčiūniūtė, pianistė, iš Lawrence, akompanuos^ 

viršminėtiem solistam ir duos plano solo.
isvės Choras iš So. Bostono dainuos naujas dainas.

išrinkti į ša- 
ir jau demo

kratų šulas, neva oponentas, Al . 
Smithas, pasiuntė jam širdin- J mokyklas, bet nežinome 
giausią pasveikinimą, linkėda-jAr galėtut patarti kaip? 
mas jam geros sveikatos ir ge
ro pasisekimo valdžioje. Socia
listų Thamukas irgi Įą patį sa- guli nuo vietinės mokyklos vir- 

'šininkų. Kur atsiranda užtek
tinai žmonių lankyti vakarinę 
mokyklą, State Board of Edu
cation pagelbės įsteigti tokią 
mokyklą. Tamstos -valstijoj 
klases gali būti pradėtos, kuo
met tik 20 mokinių pareiškia 
norą mokintis ir lankyti tą mo
kyklą.

Parašyk laišką tavo, distrikto 
vietinės mokyklos viršininkui.
Nelegališkai Atvykę ir 

ralizącija
Klausimas: Apleidau 

1922 m. ir šiais metais 
viau prašymą dėl pirmųjų po- 
pierų. Mano aplikacija sugry- 
žo. Ar mane gali išdeportuo- 
tį?

kramentą padarys su dievo pa
tepimu ir dvas'os šventos ap- 
veizda.
■ Pirmą syk 
balsuoti, tad 
rių mašiną ir. 
ninku žmonių

šiemet man tekb 
patyriau politikiė- 
amerikonų darbį- 

psychologiją. 
melais, burtais, gražiom frazėm Nuėjau užsiregistruoti. Politi- 
ir spėka, štai delko jie bijo kieriai klausė: o už kokią par- 
komunistų balso ir jų įsigalėji- tiją balsuosi, už repblikonus ai* 
JUO. :demokratus?” Aš surikau su

Juk jei Rusijos komunistai pasipiktinimu, kad ne. “Aš 
būtų melavę, moniję darbiniu-.balsuosiu už Amerikos Darbi- 
kus, tai jie nebūtų nuvertę ca-!ninku (Komunistų) partiją,” 
ro valdžios su Kerenskio uode- sakau. Sužiuro visi į mane su 

panieka ir vienas iš politikierių 
pareiškia man, kad jie negali 
leisti man registruotis už tokią 
partiją, nes jos visžti nėra. Aš 
jam tuoj aus atkirtau, kad aš 
esu toks“ pat pilietis su Jokiomis 
pačiomis teisėmis, kaip ir tu, ir 
aš jokių leidimų nereikalauju 
iš jūsų, (r jei jūs nežinot, .kad 
komunistų partija yra'.'padėta 
ant baloto, tai aš jums įrody
siu, kad mes ją padėjon) pir-

.. Dabar’ Rusijos žmonės pa- 
irtina, kad geresnių ir gud- 
snių žmonių pasaulyje už ko- 
unistus nėra,' nes jie parazi- 
s išnaikino ir padarė darbi

ninkų klasę laisva ir galinga. 
O tą republikonų, ddmokratų ir 

, socialistų partijos labai gerai 
SSno ir supranta. Todėl jie ne- 

_ i komunistai įsigalėtų 
masėse, štai delko 

klasė persekioja,
darbininkų

L. K., Hartford, Conn. 
AtsakymasTas reikalas pri-

Natų-

laivą 
pada

' ■ L L;, Nevy- Yprkas.
Atsakymas: Į Ateiviai, ■ atvy

kę .prieš liepos 1 id., 1924>m. 
(kupmet dabartinis 'Imigracijos 
Aklas įėjo galėn), negali! būti 
deportuoti del nelegališko įėji
mo po penkių metų po atVažia-

-A?'

KONSTANCIJA MENKELIūNIOTE-JAKL'šKIENė

Drauge Menkeliūniūte, prašoma darbininkiškų draugijų, tik trumpam 
laikui atsitraukė iš amerikoniškos scenos ir padainuos keliose vietose 
Mass, valstijoje. Girdėsime ją Gardneryje, Worcesteryje ir So. Bostone

GRUPĖ MONTELLIEČIŲ: 
Mary Banevičiūtė, smuikininkė. 
Albert Potsius, smuikininkas. 
Anna Banevičiūtė, dainininkė. . 
Žabarowskiute, pianistė.

Pradžia 7 Vai. Vakare

ĮŽANGA Y P AT AI 75c. ir $1.00
Kviečiame visus atsilankyti.

RENGĖJAI.

Savo J
V. TUMANIS

Žymus dainininkas-tenoras, iš Worcester, Mass. Savo 
prigimtu talentu ir pasiryžusiu lavinimosi pasiekė to 
laipsnio, kad publika su džiaugsmu pasitinka j| ant ėsi 
trados. >.
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DARB1NINKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS KAVALIAUSKASJUOZAS

PROTOKOLAS

TELEFONAI:

nepribu

VIETOS ŽINIOS CASTON ROtalCB
čia

MARCY BATHS
Rūšies Įstaiga Brooklyn©

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

HARTFORD, CONN WINDSOR LOCKS, CONN

ms

State.
State.

Miestas
Miestas

MOTERŲ
DIENOS: , 

Panedėliais ir 
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ ĮR 

NAKTĮ

is prie- 
negalejo

Pridedamieji.. Įvairumai 
“ ZZCiZlJTES^Rbfnanso

REGINYS
VISIEMS
KAINOMIS 
užlaida, kuria 
senoji Rusija,

Telephone, Stagg 8326
9745

Oregon 518S
Main 966®

Naujoviškiausia Tos
MOTERIMS
Panedėfiais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki* 12 valandai nakties

moka.
šiaip čia veikimo jokio nėra 

net šokių niekas nerengia. Kuo
met lietuviu būna baliai, ta'

1439 South 2nd Street i
PHILADELPHIA, PA.

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Į TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

tarpe ’ yra 
ir mano 
nariu.

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO JA S

Seredomis
Ketvergais '
Pėtnyčiomis
Subatomis v
Nedėliomis

dieną ir naktį

AMERICAN , 1^==^=- ■ 
AUTO SCHOOL

PHONE, REGĘNT 2177-®474 “Mokykla su Repatacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ^ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems.' ■' Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite.amatą, visvięn 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 įsteigta New York City

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci- 
r ............ ..

Tryš gariniai kambariai dejei išsipėrimo:' Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu, 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

; TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090 • < . v‘*

Gruodžio 13 d. įvyks metinis 
susirinkimas Liet. Sūnų, ir Duk
terų Draugijos svetainėj, 29 
Lawrence St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi nariai privalo da
lyvauti. Kurie neatsilankys, tie 
bus pagal konstituciją pinigiš- 
kai nubausti.

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

tapymas pasaukti tą darbi
ninką į Pildomąją Tarybą įr 
nubausti, kam, jis kalba ant 
gatvės, kad jam bosaq numušė 
algą.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y. 
BALCHUNAS, eSavinjįnkaą . Talaphono Btagg

Gruodžio 21 dieną
Tėmple svetainėj, 97 Park St
Rengiamos
visiems gerai žinomas apysakų bininkai nežinojo nei ką daryti 
rašytojas Senas Vincas (V. Tai vis, mat, darbininkams pa- 
Jakštys). Todėl visi dalyvauki
te ir kitiems pasakykite, kad 
dalyvautų.

zavimui.
• Nutarta atsišaukti per mūsų 

spaudą i visas kuopas mūsų or
ganizacijų ir j atskirus darbi- 

kad su savo 
patarimais pri- 

s va lo
baus darbo, tai yra, patręšimo 
pamatų jaunimo organizavimui.

J. A tekši s, 
A.L.D.L.D. Centro Sekretorius.

nuo 
SUSTlNGUSIO\SįE^ 
SPRANDO i

1 rrašalinitnui Spraudei Sustingimo, 
kuris paeina nuo .persalimo, nusipir
kite bonko PAJN-EXPELLERIO. 
.Vikriai patrinkite juomi , sprand.-j. 
Po'dviejų ar trijų patrynimu sustin
gimas . visiškai pranyks.

PAIN-ĘXPELLĘRIS yra puikiu 
vaistu? Taip pat naudojamas nuo 
Skausintį Muskuluose, l’ersalimų, 
Reuihatiskų Skausmų, Dantų Skau
dėjimo, Išsinarinimų, Išsitemplmų, 
Nusirausimų, Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjim,o ir t. t. ;

Kųyputė, kurioje nurodoma jo 
vartojimas daugely , atsitikimu, yra 
pridėta prie kiekvienos PAIN-EX- 
PELLERIO b'onkos.

Reikalaukite PAIN - EXPELLE* 
RIO. Esantis INKARAS ant pa
kelio parodo, kad tai yra tikrasis Ii-, 
niiucntas. '■ , j
u Parsiduoda visose Vaistinėse J 
S po 35c. ir 70b. už bonką U 
B arba užsisakykite stačiai iš fl 
tu, 77,ff Labot-nfarJoa of -JI

> r.A<|. ItlCIITEH CO, , 5H 
M; bcurVano gouth rimt ©va.

j BROOKUYN, N.V

prisirenka daug kitataučių žmo
nių.

Kuomet atsirado pats šeimy
nos galva, tuomet visi nuvy
kome į tūlos draugijos susirin
kimą. Į susirinkimą atėjo apie 
15 narių ir visi pavyzdingai 
svarstė draugijos (susišelpimo) 
reikalus. Po susirinkimo man 
leido keletą žodžių pasakyt apią, 
ALDLD. Kai kuriem, mato
mai, buvo pirmu kartu girdima 
ši mūsų organizacija. Veikiau
siai, didelė jų didžiuma neskai
to nei jokių laikraščių. Neku- 
rie išsireiškė, kad čia perdaug 
išsiplatinęs girtuokliavimas, kas 
irgi daug kenkia progre
sui. Po to mūsų pasikalbėji
mo vienas žmogus įstojo į A.L. 
D.L.D., užsimokėjo ir duokels. 
Kiti mano palaukti iki apsi- 
svarstys. Kadangi d. S. Kitčas 
yra nariu nuo seniau (prigulė
jo kaipo pavienis), o dabar įsi-

P#s šalaviejų dirbtuvėj dar
bas pasibaigė, o ateitis atrodo 
darbininkams tamsi.

Darbininkams, pabaigus dar
bą, bosas pareiškė, kad atei
nantį sezoną bus dirbtuvėse 
dalykai pakeisti, tai jeigu np- 
rit, galit neštis ir savo įrankius 
laukan; o tame bus perkeista: 
kadangi visi dirba štukinį dar
bą, o pas mane dar savaitinį, 
tat aš negaliu darbo gauti iš 
firmų, kad galėčia apmokėti 
jums algas; jeigu jūs sutiksi-' 
te ateinantį sezoną dirbti štu
kinį darbą, tat aš bandysiu 
bizniavoti dar kol kas, o ki
taip turėsiu dirbtuvę suhiąžin- 
ti, taip kaip trys metai atgal 
padariau. , ’ ;

Mat, šalaviejus manė perei
tą sezoną jau gauti nuo darbi
ninkų štukinį .darbą, kaip ir 
kiti bosai, bet delegatas Bub
nys su Indriuliu nepriėjo prie 
tų ribų; kadangi buvo dirbtu
vėj čermanas ne jų plauko, tat 
jie negalėjo suteikti šalavie- 
jui tos mylistos, bet turėjo 
darbuotis del tos dirbtuvės 
germano išmetimo iš čermany-

Iš ŠALAVIEJAUS
DIRBTUVĖS

Lapkričio 2 1 d. Bendras Dar-| 
bininkiškų organizacijų Paren-j 
girnų Komitetas buvo surengęs r 
vakarienę, žmonių buvo pusė- i 
tinai. Bevakarieniaujant, pir-Į 
mininkas pakvietė kai kuriuos i 
draugus pakalbėti. Bekalbant I 
prisiminta ir apie New Bed for
do suareštuotus darbininkus, į 
kurių skaičius viršija 600 ir 
kuriems gręsia ilgų metų kalė
jimas, jeigu nebus suteikta 
greita pagelba jų 'apgynimui. 
Susirinkusieji aukojo sekamai: 
V. Valaitis, M. Krikščiūnienė, 
M; Margaitienė, M. Grabaus- 
§|kas, J. Lukas, V. Staugaitis, /L 
Phillips, J. J. Goba, J. Ivanau
skas, K. Urbonas, S. Makavec- 
kas ir J. Dzielinskis po $1; J. 
Margaitis, A. M. Krikščiutė, V. 
Kazlauskienė, O. Verketienė, R. 
Skroza, V. Visockis, M. Pilkau
skienė, AvPilipčikas, M. Bart
kus, J 
Kiškiūmenė, O. Vilkinto, J. Ur
bonas, A. Rymkus, J. Siauru- 
saitis, A. Klimas, E. K.limienė, 
J. Totorelis, J. Bcrtašius, J. 
Kazlauskas po 50c. Smulkių 
surinkta $2.10; viso labo $25 
10 centu.

Varde New Bed fordo perse
kiojamų darbininkų visiems au
kotojams tariu širdingą ačiū. 
>Jeigu kurių pavardės heužrašy- 
sia kaip reikia, malonėkite 
leisti.

Nutarta apmokėti drg. žal- 
dokui $50.00 už jo darba del A. 
L.D.L.D.

Nutarta pasiųsti “Raudona
jam Artojui” tarrf tikrą skaičių 
egzempliorių seniau išleistųjų 
knygų del išdalinimo lietuviams 
'darbįninkams, gyvenantiems 
■Sovietų Baltgudijoje.
i Nutarta paskirti $200.00 
organizavimo ir švietimo 
augusio jaunimo.

Nutarta sušaukti bendrą

PRŪSEIKA. PirmininkfiR 4. ALEKSIS, Sekretorius
15 Union Square,. New York City 157 McKinley •‘ve.. Brooklyn, N

1G. BACHES, Iždininkas, Box S5S. Union Co., Union, N. J.

Stės, o sykiu ir Iš dirbtuvės,' O 
jų darbavimasis aplink > tą 
dirbtuvės čermaną buvo gana 
sunkus. Indriulis turėjo ra
šyti rezoliuciją prieš “Laisvę,” 
o Bubnys turėjo, šaukti šala- 
viejaus dirbtuvės susirinkimą, 
kad darbininkai priimtų tą re
zoliuciją prieš dienraštį “Lais
vę.” Ot Šalaviejus ir liko be 
tos “nagrados” nuo Bubnio, 
bet darbininkams nunešė ke
lis dolerius algos, šaukdamas 
darbo laiku susirinkimą priė
mimui tos rezoliucijos, Indriu- 
lio parašytos. Jj

Dabar, kiek teko patirti, 
kad Šalaviejus reikalauja dirb
tuvės susirinkimo; jis norit su 
darbininkais pasikalbėti, I ar 
sutiks sų štųkiniu darbu; tai 
jis turįs žinoti; i bet darbinin
kai unijos taisykles vis tiek 
turės pildyti, ir, nedarys žings
nio be savo ofiso žinios. Taip
gi^ unijos ofisas turės žlugti. 
Neturės būti taip, kaip' perėtą 
sezoną Bubniui delegatą u j įaijit, 
kur kaip bosai norėjo, taip :.eL 
gūsi su darbininkais. » < Ib 1 '

Bosas numušdaVo darbinio-, 
kų algas, tai delegatas Bubny’s' 
■atsakydavo, kad yra blogi lai-' 
kai, bet jeigu katras darbinin
kas pasiskųsdavo ant gatves, 
kokiam savo draugui, kad jam 
bosos numušė algos, tai ratel- 
ninkų ir kalpokinių buvo su-

tėss’ln^ fvįetiniu 
genių arba 'prie ’■ 1 • ‘ - 

Hamburg- American Line 
39 Broadway New York

32 ROXYET...............
. f kortos y ,j / - ■' ...

Patrica Bowman,.< Ged. K'Kiddon
* Leo.1 Pernikoff t t 

“CARA NOME” su ' Beatrice 
Balkin

Overturn—“4tfi Symphony 
I?ox .MovietOnews

Kadangi sekretorius 
žasties darbo sąlygų, 
parvažiuoti į namus ir atsivež
ti protokolų knygą, tat praėju
sio posėdžio- protokals liko ne- 

4 skaitytas.
Centro Komiteto pirmininkas 

L. Prūseika išdavė platų rapor
tą apie draugijos reikalus. Jo 
raportas daugiausia palietė tą 
dalį darbo draugijoje, kuris yra 
surištas su gaminimu ir gp.vi- 
mu n^ujų rankraščių. Iš jo 
raporto paaiškėjo, kad knyga 
apie būsiančius karus jau už
baigta rašyti. Knyga susidė- 
sianti iš apie 400 puslapių. 
Statymo darbas jau pradėtas ir 
bus dedama didžiausių pastan
gų, kad kuogreičiausiai būtų 
užbaigta. Taipgi pranešė^ kad sirinkimą visų mūsų nacionalių 

• jau gautas veik visas rankraš- organizacijų centralinių komi- 
vtis iš drg. V. Kapsuko, kijris tetų ir šiaip atskirų mūsų vei- 

rašo knygą apie savo atsimini- kėjų, kad išdirbus planus ir pa
muš, kurią A.L.D.L.D. Centro,tiesus pamatus jaunimo organi- 
Komitetas yra nutaręs išleisti 
Raportas priimtas.

Sekretorius išdavė platų ra
portą, apie visus draugijos rei
kalus. * IŠ jo raporto paaiškėjo, įninku veikėjus, 
kad draugijos reikalai eina nor-.sumahymais ir 
maliu keliu. Agitacijos mėnuo įsidėtų prie to didelio 
nebuvęs tokis pasekmingas, bet 
paėmus abclnai per visą metą 
naujų narių į draugiją įstojo 
nemažiau, kaip praėjusiais me-

Gruodžio 2 dieną kai kurie 
draugai iš New Britaino važia
vo j Windsor Locks miestuką 
kokiais tai reikalais; su jais 
kartu ir man teko nuvykti.

Pirmiausiai sustojome pas cl. 
Kitčus, bet paties Kitčo nera
dome namie, nes nebuvo parė
jęs iš darbo. Besikalbant su 
drauge Kitčiene, ji mum daug 
papasakojo apie šio miestuko, 
darbininkų padėjimą, apie lie
tuvių veikimą ir kitus dalykus. 
Iš vakarykščios dar buvo kiek 
pavargę, nes SLA. kuopos Lįli- 
vęs balius Warehouse Point va
dinamoj dalyj. Balius buvęs 
vienas iš didžiausių, kuriame 
pavykę uždirbt gryno pelno virš 
$30. Kuopa jau susidedanti iš 
suvirs 30 narių, jų 
keletas jaunuolių 
įtraukti dar daugiau

Bes kalbant apie

ROXY
50th Street ir 7th Avenue

Vadovybėje S. L. ROTHAFEL 
(Roxy)

SENSACINGAS
PIRMU KART

PRIEINAMOMIS
Paslapties paniūri 
buvo prisidengus 
DABAR atplėšiama ir atskleidžia
ma šiame augščiausiame europi
nio krutamųjų paveikslų meno 
veikale.

The End of St. Petersburg 
(“Petrapilės Galas”)

Tai yra virpinantis vaidinys, ku
ris nupiešia carizmo nuvertimą.

PAMATYKITE: Likimą Motenj 
Mirties Bapdiono Jo Narsiam Gy
nime Žiemos Palociaus;. taipgi 
priežastis, kurios įstūmė 133,000,- 
000 žmonių į maišatj

. Tragiškas galas amžiais Senos 
Imperijos supleškėjusios liepsnose 
civilio karo.

Akompanuoja muzika ROXY 
SYMPHONY ORKESTROS, susi- 
dendančios iš 110 artistų; ERNO 
RAPEE, konduktorius.
KAS TAI NAUJA!

LABAI VAIZDINGA!
Vakaras

“YAR de MOSCOW"
Pasauliniai garsus saliohas 

rusiško talento 
Nušviestas 

KURIAMUOJU ROXY GENIJUM 
su pagelba

Gladys Rice, Douglas Stanbury, 
Harold Van Duzee, Hans, Wiener, 

M. Vodony, Theo. Stappanoff 
Baleto Korpusas ir Choras 

Scenas sutaisė John Wenger 
Kostiumus Montedoro

17VTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki CO uAlIvH; Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—7ftc Ov VvuIŲ
M. TEITELBAUM, Manadžcru

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinią vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

(tais. Senieji nariai taipgi mo- 
Ikasi ir tokiu būdu narių skai
čius draugijoje nesumažėsiąs, o 
gal dar net padidėsiąs. Jis taip
gi pranešė, kad pasiuntimas 
drg. R. Mizaros į Montreal, Ka
nadą, su prakalbomis davė pa
tenkinančių pasekmių, nes dar
bininkų dvasia ir veikimas ta- 

|PO dikčiai sustiprintas. Gauta 
(ir naujų narių į ALDLD. 137 

Raportas priimtas.
Centro Iždininkas pranešė, 

kad jo raportas sutinka su se
kretoriaus pranešimu apie drau
gijos finansinį stovį.

Daug kalbėta apie leidimą
knygų sekančiais metais. Po i rašė kitas draugas, todėl nuo 
plataus apkalbėjimo nutartą, dabar aš apie tuodu draugu tu- 
kad sekančiais metais turi būti riu gerą nuomonę ir pilnai ti- 
išleista drg. V. Kapsuko-para- kiu, kad tuodu draugai pasi- 
šyta knyga ir Seno Vinęo ras-įstengs sutvert ; ALI)LD. nors 

mažą kuopelę, jei'ir ne iš dau
giau, tai nors padarys pradžią 
iš 5 narių.

Taigi, draugai, sukruskite, o 
atliksite labai svarbų darbą del 
darbininkų gerovės.

* V. J. Vdlaitis.

Baigęs ' Phiiadelphljos ; muzikos k6n- 
fežryatofiją, duodą lekcijas , ant sntui- I 
Uos. ji,' ^^jūsų viiikat. bū
tą šefais fepauikinihkaiš,' fcteipkitė$ j 
mane,? o gausite tikrai profęsionalę 
pagelbą. * Kręipkitės šiuo į adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

^‘Ime7‘ikos Lietuviiį. Darbi ninku 
Literatui os Draugijos Centro 
Komiteto Posėdžio, Laikyto 4 d.
Gruodžio, 1928 m., "Laisvės” 

Name, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Posėdį atidarė Centro Komi
teto pirmininkas L. Prūseika 8 
valandą vakare.

Posėdyje dalyvavo sekanti kuopą 
komiteto nariai: L. Prūseika, A. 
Bimba, J. Alekšis, Ig. Bėčis ir 
P. Buknys: V. Tauras 
Matulevičius į posėdį

darbininkų 
padėtį, draugė vaizdingai mum 
nupiešė, kad darbininkų liki
mas labai apverktinas. Dirb
tuvėse darbininkai spaudžiami 
atlikti darbo tiek, kiek žmogaus 
jiegos negali1 išlaikyti. Darbo 
nėra pakankamai, algos irgi 
menkos. Be to, didžturčiai kar
tais begėdiškai ir gudriai ap
gauna savo darbininkus, o to-i 
kios apgavystės dar labiau dar- 

it- bininkų gyvenimą pablogina.
Nepersenai dirbtuvėje kompa
nija įsiūlė savo Šerus darbinin
kams: daugelis pirko su dide
le ukvata, manydami, kad tu
rint kompanijos serą, tai jau ■ 
darbas bus užtikrintas ant^vi-į 
sados, o juk yra vilties, kad 
kaip kada gali palikti ir “ba-į 
gotu". Bet kiek laiko vėliau, 
kompanija būk “bankrutavo” Į 
ir darbininkų sukišti pinigai už 
kompanijos serus dingo. Kų- 

Labor rie tuo laiku Šerų buvo už ke
letą šimtų prisipirkę, tai po 

prakalbos. Kalbės kompanijos “bankruto” tie dar-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA 
Ka* yra žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok muo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(25 centai ūž skrynutę) 

yra tai kanuoU prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietfijb 
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 APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper 5796 
liuBdami pinigus su savp adresu, užrašykitei 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
141 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________ _____________ ORDER BLANKi_______________________ _

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj 
malonisit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visai* ^nurodymais, kaip vartoti.

Vardas_____________ _______________________________.......

Al LT R/I I 11 Praktikos pamokos išardyt, šutai- AutomobiM Mokyk aT X J . apie elektrą, važiavimą ant viso-
i [ _„-j i, ' kių kainų mašinų ir ant Fordo.

Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 

-JL——_įffiįfl gerai žinomas ir per 16 metų pri- 
tyręs instruktorius L. TIKNEV1- 

" L .ČIUŠ. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
« iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

DETROITO LIETdViį)' DARBININKŲ APT1EK0S 
čia randasi dvi lietuviuos apl.’.okos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne ’’aire, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISIiON, Aptickorips Savininkas 
8781 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 5646 CHbiSE ST., DETROIT

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Bell____
Keystone.

------- —.— .. ... , ■,,, .............. ..

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas į 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ | 

“ VA R P 01

NEW YORK, ALBERT BAW.5N, 
HAMBURG, ̂ ttEUTSCKLANlO,, 

1RESOW7E, REMANCE, 
ęMEVEtAND, 

WESTPHALIA, THUK2NG5A 
—_------- ;------- 1----------------------------------—______________

C? O O Iš New York-o j 
ir Atgal 

(Karb taksai ekstra) 
> TRECIA KLESA /

TO

•

■ •>



VIETOS ŽINIOS LYRIEČIAMS

DISKUSIJOS

WILKES-BARRE,

417 Lorimer Street

PAJĮEŠKOJIMAILIETUVIŲ DARBININKIŲ SUSI V.

Laisvės

PRANEŠIMAI IŠ KITURKoncerto

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

PARDAVIMAI (Undertaker)

pianis

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Labai Parankus Kišeninis
LIETUV1ŠKAI-ANGLIŠKAS

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

o būsite maloniai priimti

O. VAIGINIS
Maspeth

Greenpoint 5765

VISI
LIETUVIŠKA AKUŠERĖ

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Duodu reikalingų patarimų ir patarnavimų

ne

uz

atidarė 
bendro-

BROOKŲYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

KRIAUČIAI, 
TEMYKITE!

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

“Ar Sausasis Įstatymas 
Panaikins Girtybę?”

“Laisvės”
Programa

Belos- 
rūšies

VISIEMS PARTIJOS 
NARIAMS

3,0Q0 “LAISVĖS 
KONCERTE

IŠ PILIEČIŲ KLIUBO 
SUSIRINKIMO

SMAGUMAS Iš VAIKO 
PAPJOVIMO ESĄS VERTAS 
MIRTIES BAUSMĖS

programą
, “Laisvės

trauke 
ma.

TARPTAUTINIO DARBININ 
KŲ APSIGYNIMO 17-tos 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

DETROIT, MICH

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

PARSIDUODA gerai įrengta gr.oser- 
, atėiVių apgyventoj /vietoj, gali- 
daryti puikų pragyvenimą. Par-

906 Metropolis- 
290-95

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy,JA venue) 

Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
f. į , Kiekvienas.’ iš ūiūsų geimai žįno, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios mūsų yientįaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 

Į yaįstąij-' • »Mūsų ’ žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žiųodr ’
geriausiai patarnauti, 

^ttiyiškų žolių, šąknų ir 
žemiau paduotu^. U
Apynių 1 ’ 
Aviečių uogų 

! Amžių sėklukių 
! Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cylčlų 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių

ateikit ir atsi- 
. Turime ir kitokių svarbių rei- 
aptarti, todėl vįsi susirinkit lai- 

Sekr. V. J. Geraltauskas.
(295-297)’

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

daugybę kitokių
Gruodžio 12 d. įvyks kriau

čių 54-to skyriaus nepapras
tas susirinkimas 11-27 Ariok 
PI., 7 :30 vai. vakare. Susirin
kimas yra labai svarbus ir 
kiekvieno kriauelaus privalu- 
imas jame dalyvauti. , 
i ! 1 ■ . J* Buivydas.

pirkimo klausimas 
ant komisijos rankų 
kad įsigijus nuosavą

Iš Detroito pargabentas ų 
Jersey City imogžudis P. Ku- 
dzinovskis sako: tai kas, kad 
mane nužudys elektros kedėje 
Už tai, kad aš papjoviau tą 
vaiką (Josephą Storellį) ? Aš 
iŠ to darbo turėjau užtenka- 
rhai smagumo.

PARSIDUODA barbernė su 
liniais stiklais ir trims

Yra ekstra kambarys del 
parlor. Lietuvių apielinkėj.

Utarninke, 11 d. gruodžio, 
8 vai. vakare, atsibus choro 
metinis susirinkimas, tSTational 
Hali, 91 Clinton Avė., Mas
peth, N. Y. Visi choristai tu
rite ateiti į šį susirinkimą, nes 
yra daug svarbių klausimų, 
kuriuos turime aptarti. Taip
gi bus renkama choro valdyba 
sekantiems metams.

J. T. Bimbienė,
Sekretorė.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinip; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N.- Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prįeinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

A. L. D. L. D. 52-ros kuopos meti
nis susirinkimas bus nedėlioj, 16 d. 
gruodžio, Draugijų Svetainėj, 24 ir 
Michigan Ave.JlO-tą vai. ryte. Drau
gai ii* draugės, šis susirinkimas bus 
labai svarbus, nes bus balsavimas 
centro valdybos; taipgi turėsime iš
rinkti ir kuopos valdybą. Kurie dar 
neatsiėmėt knygos “Argentina ir Ten 
Gyvenanti Lietuviai “ 
imkit, 
kalu

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šahniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

ma daryti puikų pragyvenimą, rar- 
duodu tbdel, kad turiu dvi krautuves 
ir negaliu apsidirbti.—f' ~ 
tan Ave., Brooklyn, N. Y,

ELIZABETH, N. J. r
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 8-tos kuopos susirinkimas bus 
ketverge, 13 gruodžio, L. D. P. Kliu- 
be. Visi nariai atsilankykit, nes bus 
renkama nauja valdyba .1929 me
tams

A. D. P. L 
bus pėtnyčioj 
Kliube 
riai

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, Dėt 
jau senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūšų, tai del pa 
Žinties užeikite,

pasakoja vienas iš jų 
tarpo, savo šurum-bu- 

jie teturėję 250 žmonių 
programos ir 400 laike

Mūsų gi pasiųstas tė-

RE1 KALINGA patarnavimas, išmin
tingo lietuvio, kuris apsipažinęs 

plačiai su kitais lietuvių tautos 
žmonėmis. Geraš atlyginimas yra 
užtikrintas, pilną arba puslaikį; pa
tyrimas nereikalingas. Box 141?,
1*235 West 42nd St., Knickerbocker 
Bldg., New York City. ! ' .

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PARSIDUODA grosernč su visu ta
vom, lietuvių apgyventoj vietoj. 

Užpakalyj yra 3 kambariai. Kreip
kitės po num. 136 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. z 294-99

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė iš 
tos priežasties, kad einu j didesni biz

nį. Kreipkitės kaip 12 'vai. dieną 
ir kaip 5 vai. vakare po num. 127 
Humboldt St.,.dvejais trepais, Brook
lyn, N. Y. ‘ 294-96

PRANEŠIMAS
JUOZAS BERNOTAS yra miręs.

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

Juozas Bernotas pirmiau gyveno 
Pennsylvania valstijoj iki 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.

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. 'Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius irx draugas.
KAINA $1.25c

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnoze ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street

Visų Darbininkų (Komunis
tų) Partijos narių susirikimas 
įvyks penktadienio vakare, 
gruodžio^ 21 d., CentraĮ Opera 
House, 67th St. ir Third Ave. įvaikinai 
Draugai yra prašomi nerengt, sutartine padainavo programi 
tą vakarą jokių savo atskirų 
mitingų nei pramogų, nes jie 
visi turi dalyvaut bendrajame 
Partijos narių mitinge. Pra
džia 7:30 vai. Įleidžiami bus 
ti\ su narinėmis knygutėmis, 
kurięs turės paliudyt, jog 
mokesčiai užsimokėta.

nauja valdyba .1929 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Frakcijos susiripkimas 
14 gruodžio, L. D. P. 

8-tą vai. vakare. Visi na- 
ateikit, bus renkama valdyba.

P. Poškus. / 
(295-296)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y,j į * į

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

Susirinkimas įvyks gruodžio 
(Dec.) 14 dieną, 8 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck St.

, Draugai, šitas susirinkimas 
bus paskutinis šiais metais. 
Katrų neužmokėta už šiuos 
metus, ateikit ir užsimokėk it.

Bus išduotas raportas iš at
sibuvusio vakarėlio,* o antras iš 
ateinančio koncerto.

Organizatorius; •
■ >i (295-297)

PAJIEŠKAU darbo pas kostumieriš- 
kus kriaučius. Esu patyręs dar

be, pats“ laikęs biznį per 11 metų. 
Dirbu visokį darbą greit ir gerai. 
Svaiginančių gėrimų nevartoju. Kam 
reikalingas, darbininkas, praneškit 
laišku.—B. CP. Tusky, 1817^ Jackson 
St., ^eranton,, Pa. 294-96

Spirgu levičius—m ar

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 0 iki 
S P. M. Nedeliomis 10 iki 1 P. M

nes “Kalinio Dainą” ir “Nesi- 
valkiok Tu Nakčia.” Bet pub
lika skurdžiausiais aplodis
mentais juos privertė pridėt 
dar “Pasakyk, Brolau,” 
“Pzimdzi-Drimdzi,” “Per Am
žius Mes Aukso Kalnus Sukro- 
vėm” ir dar vieną. Tai tikrie
ji lietuviški darbininkų truba- 
dūrai-minstreliai. , Dainuoja 
taip skambiai, lengvai ir natū
raliai. Tų linksmų boisų per
sonalas yra : vadas VI. Žukas 
ir nariai: j 5 Rudaitis, J. Ja
kučionis, J. Visockis, C. Levas, 

kaip ir S. Venciūnas, W. Rudaitis, B.

Menkeliūniūtė - Januškienė 
ne tik puikiai pasirodę, kaipo 
dainininkė, su savo programi
nėmis dainomis “Meilė” ir 
“Deimantų Arija,” bet pasižy
mėjo ir artistiškais nudavi- 
mais. Buvo iššaukiama pa
kartotinai, ir negalėdama at
sisakyti, sudainavo dar dvi po
puliarus daineles. Gavo du 
gyvų gėlių didelius bukietus.

Margaret E. česnavičiūtė su
dainavo “Aš džiaugiuos” ir 
ariją iš operos “H Trovatore,” 
sulig programos; bet kilo to
kia audra delnų plojimų, kad 
buvo priversta suteikt puMi- 

, kai magaryčioms dar trejetą 
į kitų dainų, po kiekvienai iš 
kurių žmonių entuziazmas vis 
didėjo. “Tai širdis-mergaitė,” 
sakė man šalia sėdėjęs kaimy- 

( n as.
Kaip Menkeliūniūtė-Januš- 

kienė, taip ir česnavičiūtė la
bai gražiai atrodė,—tartum 
jos eina jaunyn. Abidvi buvo 
pasipuošusios tinkamais scenai 
kostiūmais.

Visos šios apielinkės myli
mieji Ufos dvieilio kvarteto 

didele, aidėjančia

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 200 kuopos susirinki

mas bus ketverge, 13 d. gruodžio, 
po. No. 61 Harvard Ave., 8 vai. vaka
re. Visi nariai ateikit, nes bus balsa
vimas centro’ valdybos. Taipgi gau
sit nauja knygą... Sekr. G. Kudirka.

x (295-296)

laikraščiui <‘fArgentinos Ryto
jui.” Sako/vieni tokioje svie
to sueigoje gal pyks, jeigu au
kos bus renkama; bet užtat 
yra tokių, kurie pyks, jeigu 
bus nerenkamą.. Kas neturite 
pinigų, neaukokite; kas mažai 
turite, darykite, kaip sau iš
manote,; už tat, kurie daug tu
rite, privalote aukoti. Atsilie
piant į tą švelnų paraginimą, 
žmonės sudėjo $115.—Po dau
giau aukojusių vardus žemiau 
paduosime.

Po drg. Prūsęikai, kelis žo-s 
džius pratarė draugė Dorothy 
Zdaniūtė, smarkiausiu “Lais
vės” vajininkė, kuri šiame va
juje gavo 126 i naujus skaity- ! 
tojus ir laimėjo pirmą dova
ną. Jinai pažymėjo, kad 
“Laisvė” nuoširdžiai tarnauja 
darbininkų reikalams, ką ypač 
atjaučia ir įvertina kovojan
tieji mainieriai. Užbaigdama, 
toji pavyzdinga mergaitė pa
reiškė, kad “jeigu aš galėjau 
gaut 126 skaitytojus, tai kodėl' kančiai 
kiekvienas iš jūsų, ypač jau-j 
nuolių, negalite kitame vajuje 
gaut: b4nt po 100 naujų prenu- 

l’meratorių?” x
Užbaigiamąją programos 

dalį sudarė grupė iš šešių ru
sų dainininkų, kurie per ištisą 
valandą suvirs smagino publi
ką, dainuodami savo įvairiau
sias dainas tai solo, tai due
tais, tai trio, tai visi kartu, 
čia buvo ir klasiškų melodijų, 
tai smagių, tai.liūdnų, ir visa 
gausa rusų, ukrainiečių ir či
gonų liaudies dainelių. Kokio 
tik skonio publikoje žmonių 
buvo, kiekvienas galėjo .gauti 
savo ūpui atatinkančių dainų 
iš to gausingo rinkinio—virš 
20 įvairių gabalų. Kurie sė
dėjo arčiau estrados arba vi
duryje svetainės, visi turėjo 
giliausio pasitenkinimo; tik 
tūli gale tos ilgos svetainės 
buvusieji gal nenugirdo . švel
niausių ir dailiausių rusiškos 
sutartinės motyvų. Iš atskirų 
rusiškosios grupės dainininkų- 
artistų labiausia pasižymėjo 
Karlas, Ostrovskaja ir 
toc ki j —a u gšč i a usi os 
balsai. ' •

Viskam akompanavo 
tas Petrovas, išskyrus ufiečius, 
kuriems pianu pritarė pats jų 
vadas Žukas. < < ■ ■ >

Retikevičių. orkestrą šauliai 
griežė šokiams. Tokių skait
lingų šokių- dar man nebuvo 
tekę niekad pirmiau matyt. Po 
kelis šimtus porų nuolat, kaip 
jūra, sukosi ir siūbavo šokikų 
bangos.

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At- 

, naujina senus ir
krajavufe ir su
daro su ameri
koniškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

duetais: 
r “Trys

įKliubo. Keista, kad Jaunų 
Vyrų Draugija leidžiasi save 
taip valkioti fašistu ojantiems 
tautininkams, vien tuo tikslu, 
kad padaryt žalos metiniam 
didžiausiam “Laisvės” paren
gimui. Bet -su tokiomis savo 

^intencijomis jie mažai ką pešė 
Kaip 
pačių 
rūme 
laike 
šokių.
mytojas apskaitliuoja, kad pa
čios jų programos klausėsi tik
tai pora šimtų asmenų, o šo
kiuose dalyvavo ne daugiau, 
kaip trejetas šimtų.
, Gal, tuo būdu, jie i;r ati
traukė nuo “Laisvės” koncer
to kelis desetkus žmonių, bet 
užtat patys sau juo labiausia 
pakenkė, nes publika, kurios 
jie tikėjosi prisimedžiot, riū- 

parengi-

Aukotojų Vardai s
Po $1.00 aukojo sekami: P. Mika

lauskas, B. Zinis, Zinienč, Z. Stasiu- 
lis, Jankaitienė, P. Kriauęiukas, A. 
Velička, L. Gaubas, F. žižas, A. B. 
Arlauskas, Murphy, Jasiūnas, J. Tu- 
mosa, W. Laurinaitis, Saulėnas, Ja- 
tužienė, Lutkauskas, Šapokas, Agur- 

ikis, Liepa, J. Skepojas, Jesikonienė, 
Burkė, P. Mingila, P. Ramūnas, J. 
Germinas, J. Krunąs, J. Dzevečka, 
Dr. J. J. Kaškiaučiu?, Kaškiaučien/’ 
Cvirka, J. Jeidukas, K. Jankauskas,
J. Vaičiūnas, T. Gaidis, Taraškevi
čius, Kentrus, V. Dilius, A. Dilius, 
M. 13, Tulokas, F. Abekas, J. Sut- 
kienė, I£. Anskis, V. Morkus, V. Var- 
nagis, G. Gilman, J. Dulkis, Marti
naitis, Tamavich, Datves, Shugzdinis, 
Deremeya.

Po 50 centų aukojo Kaz. Janušis; 
A. Bimba, J. Siurba, Bready, Misevi
čienė, Bakūnas, Vaitkus,' Kvedaras,
K. Lapinskas, SI Dulkis, V. Kalinas,
P. Olek, Jonas Lašas, Stelmoką, T. 
Kaškevičius, J. Kazlauskas, Rugie
nius, Marčiukas, V. Vaitukaitis, M. 
$telrhokas, Kalinauskas', 'J. Dagis, K. 
Počiūs,'J. Petkus, S. Petkienė/ Vasi
liauskas, Sirutienė, J. Pranaitis, Da
mijonaitis, J. Valutkevičius, Stanke
vičius. . -

Aukų išviso su smulkiomis susida
ro $115. širdingai ačiū \ysierųs au
to jams; ir atleisite, jeigu kurio var- 
das-pavardė, besiskubinant surašinė- 
tojarns, liko ne visai taip užrašyta.

Rep.

7 d. ‘gruodžio atsibuvo Lie- 
tuvių Piliečių Kliubo susirin
kimas, kuriame tapo išrinkta 
sekantiems metams pusė val
dybos. Advokatas S. > Brie
dis tapo išrinktas Piliečių 
Kliubo lyderiu; graborius Bie
liauskas išrinktas pirmininkų; 
K. Jankaitis—finansų raštinin
ku ir S 
šalka.

Namo 
paliktas 
Rūpintis, 
namą.

marma- 
kedėms.
beauty 
Randa 

tik $25.00 į mėnesį, ilgas lysas. Par
davimo priežastis—liga; Greit kreip
kitės: 123 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. 294-99

L. D. S. A. I Rajono konferencija 
Įvyks sausio (January) 27, 1929, L. 
A. U. Kliubo svetainėj, 197 Avė. E, 
kampas E. 19th St., Bayonne, N. J. 
Prasidės- 10 vąl. ryte. Visos kuopos 
pasistengkit išrinkti delegates.- "-Ger
biamos draugės, atydžiai rengkimės 
prie metinės, konferencijos, kad se

is metais galėtume daugiau 
nuveikti mūsų organizacijos „-.labui, 
negu praėjusiais. Kuopos svarstyki
te, kaip būtų geriau veikti pagerini
mui organizacijos, ir instruktuokite 
delegates.—L. D. S. A. I Rajono sek
retorė M. Paukštienė. 294-95

B
 Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti
• " ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
: AUKSINIUS DAIKTUS

I ;

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą,

WALTER GARŠVA .
J. ' • •••*' '. •’ f N 4 3 '

3194 Fulton Street. . Brooklyn, N. Y.

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė '

A. GCĮRBALEVSKA
296 Bedford Avenue V Brooklyn, N. Y

• Kampas Grand Street

Mūsų 
drg. Weiss 
vės pirmininkas.

Aido ir Lyros Chorai, vado
vaujami VI. Žuko, bendrai ir 
skardžiai sudainavo “Interna
cionalą” ir “Pirmyn.” Publi
kos nepaleidžiami, jie buvo 
priversti sudrožt dar tris sma
gias dainas.

F. Stankūnas griausmingai ir 
melodingai sudainavęs dvi 
programoje žymėtas dainas, o 
atsakydamas į gausingus del
nų plojimus, turėjo patiekti 
klausytojams dar du gabaliu-

Pereitą sekmadienį įvykęs 
metinis “Laisvės” koncertas 
turėjo iki 3,000’ publikos, tai 
yra datig maž tiek 
pereitais? metais.

Būtume turėję kelis šimtus 
daugiau žmonių. Bet ištižęs, 
sniegingas oras iš ryto ir su- 
bliurę keliai užkenkė kelioli
kai pilnų prisėdusių automobi
lių iš tolesnių vietų pasiekt 
Brooklyną; sniegu ir dargana 
grąsinantis gi oras dieną sutu
rėjo nuo koncerto ir daugelį 
žmonių iš artimesnių vietų. 
Apart to, šiemet sunkesni lai
kai, bedarbės ir ištekliaus di
desnė stoka darbininkams 
gu pernai.

Pagaliaus, norėdami 
kenkt “Laisvės”' koncertui, 
tautininkai fą pačią dieną ir 
valandą, surengė savo koncer
tėlį Kiečiaus svetainėje var
du Jaunų Vyrų Lietuvių Drau
gijos ir Lietuvių Tautininkų

Garstyžii
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 

gydąnčią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parado į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikajvimą.

Petras Kundrotą - ’
Ph. G. Vaifltintnkęs

229 R**rIFr>rd Avenue, ♦ Brooklyn. N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNER1OS 75 CENTAI
iPhoae, Greenpoint M17,

A.P.L.A. 51-mos kuopos susirinki
mas bus nedėlioj, 16 gruodžio, po 
num. 12 Lynyrood Avė. Pradžia2-rą 
vai. po pietų. Visi nariai ateikit, nes 
bus renkama kuopos valdyba. Atsi- 
veskit ir naujų narių.

Sekretorė.
295-296

EMBASSY JEWELRY SHOP
’ Lietuviška Krautuvė

pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
atokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių Ir 

Galima gauti už 25ę, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunžlią
Seneso plokščiuJrią 
Salmėčių 
Šalavijų
Seneso lapeliu 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių
Valerijono šaknų

Antradienį, 11 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje įvyksta svarbios dis
kusijos. Visi būkitę. Bus dis- 
kusuojama: Ar sausasis įstaty
mas naikina girtybę? Ar dar
bininkams reikalinga kovot už 
panaikinimą sausojo įstatymo?

Rudaitis ir S, Paražinskas.
Stankūnas su Menkeliūniūte 

labai nulinksmino ir patenki
no publiką su savo 
“Neturiu Ukvatos” 
Sesutės ant Kalnelio

Drg. L. Prūseika pasakė 
trumpą prakalbėlę, pasveikin
damas ’draugus ir simpatikus, 
taip skaitlingai susirinkusius į 
metinę “Laisvės” iškilmę. Mū
sų dienraštį ir jo reiškiamas 
idėjas kalbėtojas prilygino ga
lingam garvežimiui, kuris 
traukia . labai didelį traukinį. 
Suminėjo ir kitus .mūsų kairio
sios spaudos organus,vaidinan
čios tos jau rūšies rolę visuo
menėje, kur savo idėjomis įgy
ja vis daugiau draugų , ir šali
ninkų. Drg. Prūseika prisimi
nė apie aukas broliškam mūsų (Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

Ar mažinasi girtuoklystė? 1
Komisija

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH, 
FOTOGRAFAŠ

J/ ‘ ■ • • , 
65-23 Grand Avenue?

.. ■■■ MASPETH. N. Y. C .,<




