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11 atviinc Valrlna Anrln damas gandus, kad nesenai 
|LdlVlJUb T dllUld HpUU-jvykusi , konferencija tarp 

variom Miiecnlmi Lietuvos ir Lenkijos Kara-

1

•s ninKai labai pasipiKtino to- 
aj kiu socialdemokratų pasiel- 
q girnų, tai socialdemokratai

j Kas Ištrauks Bilietą -r

9

Išmetė Minericho Bylą >

sitaikė Ekspertų Klausime

Lenkijoj Suareštuota 40
Subankrutavo ir Nusižudė

(Brookly- 
Lietuvių

i

dabar sako, kad jie nesutin
ką su tokiu vyriausybės pa
sielgimu ir išsireiškė, jog 
jie atšauksią savo atstovą 
iš to ordeno tarybos.

to Prisidėjo ir Social
demokratai

oda tvirčiau atsilaiko prieš 
bakterines ligas, kurios per 
odą įsigauna į kūną, negu

į 
■

Jis buvo išvykęs į Afriką 
medžioti. Iš Afrikos jis

Teismas Pripažino Naciona 
lizacijos įstatymą

chanizuota stiklo dirbtuvė,

c • • • i • • n i • a** c jbalto žmogaus oda.dąjuhginmkai ir Vokietija Su-i

BERLYNAS. — Rusijos 
pabėgusieji monarchistai 
dėjo pastangas,' kad teismo 
keliu pasigriebti dailės da
lykus, kuriuos čia Sovietų

Kaip sau norite, bet darbi
ninkiška spauda ir darbininkiš
kos organizacijos turi daugiau 
atydos kreipti į girtuokliavimo 
problemą. Perdaug apsileidimo 
toje srityje. .
kių, kurie didžiuojasi, kad jie 
“išsitraukia.” Parengimuose

Pakratė kojas “Amerikos 
Lietuvis.’’ Tai buvo smetonlai- 
žio leidžiamas ir kruviniems fa
šistams tarnavo. Bet neilgai 
sekėsi žmones mulkinti.

'Komunistų Diskusijos. 
Drūtinkime Savo Eiles.

/ Rašo A. B.
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1 Paskutinis pareiški- Į valdžia atsiuntė pardavimui 
""" -------- kad|ąnt licitacijos Jie bandg
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PARYŽIUS.— Francįjos 
pašto viršininkai atsisakė 
pasekti Anglijos pašto vir
šininkus, kurie nesenai pri
iminėjo . radio pranešimus, štiš antradienį pribuvo čia.

j

KRISLAI
Kova prieš Girtuokliavi

mą. \
Melo Fabriką i. *
Nesisekė žmones Mulkin-

Anglijos Sosto Įpėdinis Su
grįžo iŠ Afrikos

Londonas.— Anglijos sos
to įpėdinis Vąlijos kunigaik-

ir susirinkimuose visai nebesi- ' ^ov’ BaltaiUS1J0J, netoli 
sarmatina užsipylę ‘akis svietą j Gomelio statoma nauja^ me- 
juokinti. ~ ~

Reikia prašalinti juos iš atsa- kuri kasmet pagamins 22 
komingų vietų organizacijose.
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Darbi-

Apart

Darbininkai Vi«ų šalių, 

Vienykitės! Jfis Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re*“ 

težins, o Išlaimėsit
Pasaulį!
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tūkstančiu tonu langu stik- 
lo- .

. Vėl prąfrliupo Rygos, Berlyno Dirbtuvės pastatymas kai- 
ir Paryžiaus melo fabrikai apie nuos apie 9 milionus rublių. 
Sovietų Respubliką. Lietuviški, 
buržuaziniai šlamštai (“Naujie
nos*” “Keleivis/’ “Tėvynė,” j 
“Draugas/’ “Vienybė”- ir tt.) ! 
ištroškusiai tuos melus gaudo j 
ir bruka į gerklę savo nelaimin
giems skaitytojams. Tegul lo
ja. Tokia tų laikraščių mūsų 
gyvenime rolė. Apgaudinėjimas' 
žmonių yra jų kasdieninis už
siėmimas. Ką gi daugiau veik-j 
tų tokie politiniai bankrutai, j 
kaip Grigaitis, Michelsonas, Vi- 
taitis ir širvydukas.

vanojo Mussolinį 
Ordenu

LUGANO, Šveicarija. — 
Trečiadienį, pirma negu 
Tautų Lygos taryba paėmė 
svarstyti Lietuvos-Lenkijos 
klausimą, Lietuvos fašisti
nis premjeras Voldemaras 
išleido pareiškimą/ užginčy-

Darbininkų (Komunistų) 
Partijoje eina prieškonvencinėsl 
diskusijos. “Laisvėje2’ telpa, 
svarbesni pareiškimai. Juo; 
reikia skaityti. Juose nevisuo-l 
met “poniškai” kalbama, tai y- 
ra, kartais, išsireiškiamą aš
triai. To nereikia bijoti. Ko
munistai savo minčių niekados 
nevynioja į vatą. \

* Komunistų priešai, žinomąjį 
džiaugiasi/ kad mūsų partijoje 
yra ginčų ir minčių skirtumai 
įvairiais klausimais. Jie jam 
sušilę pranašauja Komunistų 
Partijos skilimą. Cannono if 
jo pasekėjų išmetimą lietuviški 
buržuaziniai kleckučiai jau pa\ 
skelbė mūsų partijos skilimu] 
Bet nieko panašaus nėra ir ne 
bus. Cannonas ir jo drauga 
išvažiavo iš partijos, 
maršuoja savo keliu.

Nesenai Latvijos vyriau
sybė apdovanojo kruvinąjį 
Italijos diktatorių Mussoli- 
nį 1 laipsnio Lačplešo orde- 
nu. Latvijos socialdemokra
tai turi savo atstovą Lačple
šo ordeno taryboj. Reiškia, 
ir jie prisidėjo prie suteiki
mo ordeno Mussoliniui.

Kadangi Lątvijos darbi
ninkai labai pasipiktino to-

Raseinių Apskrity Galvijų 
Kainos Nupuolė 50 Nuoš.

o part i j

Pranešama, kad Raseinių 
apskrity galvijų kainos, pa 
lyginus su pavasariu, nupuo
lė 50 nuošimčių. Vikių sė
klos nesą galima gauti. Bul
vių ir sėmenų užteksią. 20 
nuoš. ūkininku reikėsią sė- V U
klų.

Antrojo Distrikto 
no ir apielinkės) 
Frakcijos konferencija įvyko 
pereitą sekmadienį. Iš delega
tų raportų paaiškėjo, kad ne

į A taip jau prastai mūsų partijos 
lietuvių frakcija stovi šioje 
apielinkėj, kaip tūli manė. Tu
rime būrelius draugų beveik vi
sose didesnėse kolonijose. Vei
kimą* eina vidutiniai.

Bet mūsų eilės turi didėti. 
Reikia daugiau revoliucinių dar
bininkų įtraukti į partijos eiles. 
Konferencija nutarė šaukti su
sirinkimus su simpatizatoriais 
ir gauti *naujų narių partijai. 
Geras tarimas. Tik vietų drau
gai tuojaus turi vykinti jį gy
venimam y

PARYŽIUS. — Praneša
ma, kad Vokietija susitaikė 
su Anglija, Franci]a, Belgi
ja, Italija ir Japonija del su
darymo ir veikimo Ekspertų 
Komiteto, kuris bandys ga
lutinai nustatyti, kiek Vo
kietija turi mokėti už karo 
nuostolius.

Jungtinės Valstijos bus 
pakviestos turėti savo at
stovą tame komitete.

Bolivija Mobilizuoja Armiją 
‘ Prieš Paraguay

Už Daugvedybas Pakliuvo 
Teisman

įsakė Atstovui Dalyvauti 
Pan-Amerikos Konferencijoj

Washington.— kuo- 
met čia Pan-Amerikos kon
ferencija, kontroliuojama 
Jungtinių Valstijų imperia
listų, ėmė svarstyti, kaip su
taikyti Bolivija ir Paraguay 
respublikas, Bolivijos atsto
vas pasitraukė iš konferen
cijos. * .

Trečiadienį Bolivijos val
džia įsakė savo atstovui 
Diez de Medina sugrįžti į 
konferenciją ir dalyvauti jos 
sesijose. - , •

Tuo pačiu (Sykiu praneši
mai sako, kad Bolivija mo
bilizuoja armiją į karą prieš 
Paraguay.

Tautų Lyga, reikalaudama 
tiesioginio pasitarimo, latli- 
kus “didelį darbą” del tai
kos Pabalti jo j. Voldema
ras tuo būdu padėkavojo 
Tautų Lygai už įsakymą. 
Lietuvai ir Lenkijai eiti 
prie susitaikymo. Toliaus 
Voldemaras pridėjo, kad 
Lietuvos ir Lenkijos pasira
šymas po Kelloggo “taikos” 
paktu yra užtikrinimas, ku
ris gali pavaduoti nepuoli
mo paktą tarp tų dviejų ša
lių. “Visi karo pavojai iš
vengti ir normaliai santi- 
kiai tarp Lietuvos ir Lenki
jos gali būt atsiekti po at- 
steigimo Lietuvos pageidau
jamo legalinio stovio,” sako 
Voldemaras.

liaučiuje, Vokietijoj, visiš
kai nepasisekus. Jis tvirti
no, kad geri rezultatai ten 
buvo atsiekti. Reiškia, ar
čiau prieita prie susitaiky
mo su Lenkija (prie parda
vimo Lietuvos Lenkijai). '

“Lenkai,” Voldemaras sa
kė, “tiksliai paskelbė apie 
konferencijos pakrikimą, 
kadangi jie norėjo primesti 
atsakomybę lietuviams. Bet 
tai nebuvo tiesa.”

Nurodęs, kad Lietuvos ir 'mas aiškinama taip, 
Lenkijos atstovai sudarė Voldemaras dar vis 
konvenciją kas liečia lokali- del svieto akių, prisiminti 
ni trafiką tarp abiejų šalių. ir apie Vilnių, nors netie- 
Voldemaras aiškino, kad sioginiai.

Sako, Negrai Gali Geriau At
silaikyti prieš Bakterijas

Sovietai Vėl Ragina Lygą 
Svarstyti Nusiginklavimą
MASKVA.— Sovietų Są- 

junga neduoda ramumo im
perialistų Tautų Lygai nusb 
ginklavimo klausime. f

Antradienį Sovietų užsie
nių reikalų komisariatas 
pasiuntė reikalavimą Tautų 
Lygos tarybai, kuri laiko 
sesijas Lugano mieste, kad 
Lygos nusiginklavimo komi
sija greitai susirinktų svar
styti Sovietų patiektus pla-

BOMBAY, Indija.— Šio 
miesto priemiesty Parel 
trečiadienį įvyko tekstilės 
streikuojančių darbininkų 
susikirtimas su policija. Žu
vo trys policistai ir penki 
streikieriai. : “ 
kierių ir policistų sužeista. 
Streikieriai smarkiai kovo
dami nugalėję policiją.

Rusai Monarchistai Prakišo 
Bylą del Sovietų Dailės ( 

Dalykų

Revoliuciniai Darbininkai Areštuojami Argentinoj; Prime
tama Jiems “Suokalbis Nužudyti” Hooverį ;

« 1 _________ ’

BERKELEY, Cal.— Pro
fesorius Samuel J. Holmes 
iš Californian Universiteto 
sako, kad negras gali geriau 
atsilaikyti prieš visokias 
bakterijas, negu baltas .žmo
gus. Juoda oda galinti ge
riau atsilaikyti prieš bakte
rijas, negu oda balto žmo
gaus.

Studijuodamas mirtingu
mo statistikas, profesorius 
Holmes suradęs, kad negrų nūs del nusiginklavimo.

įrodinėti, kad tie dalykai 
jiems priklauso. Mėnuo 
laiko atgal jie išėmė indžion- 
kšiną,'kad uždrausti tuos 
daiktus pardavinėti.

Bet antradienį jų visos pa
stangos nuėjo veltui. Čia 
teismas atšaukė indžionkši- 
ną ir pripažino, lead Sovie
tų dailės dalykai gali būt 
pardavinėjami, kaipo Sovie
tų- nuosavybė.“- Teisnwr iš
nešdamas nuosprendį, pri
pažino Sovietų nacionaliza
cijos įstatypią, išleistą 1920 
metais, kuris leidžia valsty
bei užgriebti nuosavybę vi
su piliečių, kurie pabėgo į 
.užrubežį.

tina.— Kad nedaleistį dar
bininkų masėms surengti 
protesto demonstracijas 
prieš Jungtinių Valstijų im
perializmo atstovą, čia ant
radienį policija suareštavo 
nemažą skaičių revoliucinių 
darbininkų, aiškindama, kad 
“konspiratoriai” manę pa
dėti bombas ant gelžkelio 
relių, kad susprogdinti 
Hooverio specialį traukinį, 
kuris nužymėtas čia atvyk
ti ketvirtadienį. 

»

Svarbiausia, tai Wall 
Streeto tarnai bijo darbi
ninkų masinių demonstraci
jų-

Prezidentas Irigoyen savo 
išleistam pareiškime sako, 
būk policija padarytame už
puolime ant vieno namo ant 
Estomba gatvės suradus ke-

tris bombas, revolverių, au
tomatiškų šautuvų, nema
žai amunicijos. Žinoma, 
kad tą viską galėjo priruoš
ti valdžios provokatoriai, 
kad paskui turėti progą pul
ti ant darbininkų.

Sąryšy su “atrastomis 
bombomis” suimtas Alejan
dro Romano, 21 metų am
žiaus chemijos studentas. 
Jam primetama tų bombų 
darymas.

Pranešama, kad 1,500 spe
cialių sargų pastatyta už
tikrinimui saugumo ponui 
Hooveriui laike jo buvimo 
čia. &

Hoove/is iš Santiago, Či
lės, išvyko į Buenos Aires 
antradienio vakarą, išbuvęs 
ten dvi dienas. Čilės Inži
nierių Institutas priėmė 
Hooverį garbės nariu.

Norėjo Pasiųsti Pranešimą į 
Marsą, bet Paštas Nepriėmė

Naujas Lietuvos
Pasiūlymas Lenkijai Gaus Pačią su Kraičiu

•—.“Vossische Zeitung” rašo, 
kad Lietuvos vyriausybe, 
kaip praneša iš tikrų šalti
nių, artimiausiomis dieno
mis pasiųs Varšavon naujus 
pasiūlymus apie prekinio 
susisiekimo tarp .Lietuvos ir 
Lenkijos sureguliavimą.

Tai esą liečia klausimus, 
kuriais buvo tariamasi Ka
raliaučiaus konferencijoje.

“Yra kelios ligos, nuo ku
rių negrai yra mažiau ar 
daugiau liuosi,” sako 
Holmes. Jų tarpe yra to
kios ligos, kaip odos vėžys, 
votys, difterija, škarletina 
ir rožė.”

Minske Bus Pastatytas 
Milžiniškas Fabrikas-Virtuvė

Nesenai Vilkavišky „polici
ja sulaikė i Vladą; Fędaravi- 
čių, kuris kaltinamas vedęs 
dvi žųionas.; Pirmąsias ve
dybas jis slėpė. Tačiau pir
moji žmona, sužinojusi apie 
antrą, įskundė jį policijai. 
Fedaravięius traukiamas^ 
teismo atsakomybėn.

Vilkaviškyj Išmėtyta
Komunistinė Literatūra

VILKAVIŠKIS.— Lapkr. 
22. d. Vilkavišky buvo rasta 
išmėtyta komunistines lite
ratūros. Rasta daug egz. 
komunistinio 1 a i k raščio 
“Balsas.” Fašistai agentai 
per kelias didnas zujo po 
miestą, bet nepasisekė jiems 
sugauti literatūros platinto- •
JU* <41
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Tas fabrikas-virtuvė kas
dien gamins nuo 10,000 lig 
12,000 pietų. Prie fabriko 
bus valgykla, kuri galės 
duoti 3000 pietų per parą. 
Kiti pietūs, kurie bus gami
nami fabrike-virtuvėj, ter
mosuos bus vežiojami į dirb
tuves, bus duodami studen
tams, sezoniniams darbihin- 
kams ir raudonarmiečiams.

Fabrikui-virtuvei pastaty
ti reikės 900,000 rub; Iš šios 
sumos pusę miliono kainuos 
fabriko trobesių pastaty
mas, 220,000 rub. įrengimas, 
15,000 rub. fabriko mecha- 
nizavimas, 45,000 rub. 200 
termosų ir jų transportas 
(atgabenimas) 1 ir 80,000 
rub. inventorius.

Fabriką paleidus darban,’ 
kai kurios Minsko valgyklos 
gamins vegeterijoniškus 
pietus, dalis jų bus pavers
ta skirstomaisijais punktais.

v Paryžius.-— Pietinėj Alge- 
rijoj gyventojai 'iš pasalų 
nužudė tris Franci jos ofi- 
cierius. , ' i

PITTSTON, Pa.—Suokal
bis prieš Anthony Minerich, 
Nacionalės Mainierių Uni
jos pildančiosios tarybos 
narį, tapo numaskuotas ir 
sumuštas.

Kelios savaitės atgal Mi- 
nerich kalbėjo čia mainierių 
masiniam susirinkime. Jam 
išėjus iš susirinkimo valsti
jos kazokai jį suareštavo ir 
apkaltino jį padėjime dina
mito Ebenezer baptistų baž
nyčioj su tikslu ją išsprog
dinti. . Tai Vbuvo bjaurus 
suokalbis. Per kelias dienas 
jį kazokai laikė Wyoming, 
Pa., barakuose (kareivinė
se), neleisdami jam susi
siekti su > savo draugais. 
Paskui per teismą tapo iš
reikalauta jį pąliuosuoti.

Pereitą penktadienį Mi- 
nerich buvo pašauktas į tei
smą klausinėjimui. Valsti
jos kazokai nieku būdu ne
galėjo prirodyti, kad jis bū
tų ten .padėjęs dinamitą, ir 
del to teismas buvo privers
tas bylą išmesti.

Minericho gynime darba
vosi Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas.

Žydai Žamdirbiai Baltarusijoj
Sov. Baltarusijoj žydų- 

žemdirbių is viso yra 48,225 
žmonės, kurie , dirba 62,198 
ha. žemes.

Iki Spalių revoliucijos žy
dų f žemdirbių tebuvo tik 
apie 10 tūkstančių. . j /

•‘im. •:.>/-.i t- V ♦»' AA/Lki' .0 JCtU*21

adresuojamus į Marsą. Pa-X 
ryžiu j viena moteris, kuri 
skaitė apie tuqs pranešimus skubiai keliavo 6,425 my

lias laivais ir traukiniu pas 
savo tėvą, kuris pasirengęs 
keliauti pas Abraomą.

Anglijoj, nuėjo į pašto de
partment ą ir sakė, jog ji 
sapnavus, kad ji turinti 
draugą ant Marso ir norin
ti jam pasiųsti radio prane
šimą. Bet pašto viršininkai 
atsisakė išpildyti jos prašy
mą:

“Mes nemanome, kad 
Marso gyventojai supranta 
francūziškai,” vi'enas virši
ninkų jai atsakė; “ir mes 
taipgi nesuprantame jų kal
bos.”

Keistų dalykų sviete deda
si. ’ \'

Užsinuodijo iš Vietos Atstaty-

VARŠAVA.—Lenkijos fa
šistinė valdžia suareštavo 
40 ukrainiečių darbininkų. 
Pando suversti ant jų kaltę 
už bombų eksplozijas, ku
rios nesenai .įvyko Lodzėj ir 
Krakove.

h," /; H ' •

Užsinuodijo del Nedarbo
■ f ' ■ j ' i .

Lapkričio 24 d. Daukšos 
gatvėje 24 nr. užsinuodijo- tt | v* 0 1 ■ • gLCIvVvJv JLJLJL • L44/O11I L4.V<X1J Vtas Valsčiaus Sekretorius Gabrielius Jurgelis. Polici-

\ NEMUNAITIS, Alytaus 
apskr.— Lapkričio mėn. 19 
d. vakare išgėrė acto esenci
jos Nemunaičio valsčiaus se
kretorius Kazys Janauskas. 
Lapkričio 20 d. anksti rytą 
nugabentas į Alytaus ligo
ninę. Gyvybė pavojuje.

Tikroji nuodijimosi prie
žastis nežinoma, bet mano
ma, kad tai atstatymas iš 
vietos.

jos žiniomis, pil. Jurgelis 
labai skurdžiai gyveno ir už
sinuodijo del negavimo dar
bo.

200,000 žmonių Serga 
Influenza Amerikoj

Washington.-^ Visuome
nės Sveikatos Tarnybos vir
šininkai apro kuoja, kad 
šiuo tarpu visoj šaly serga 
suyirš 200,000 influenza. 
Bet liga nesanti tokios rū
šies, kaip buvo 1918 metais, 
kuomet’ rūkstančiai žmonių 
krito. .

Lenkai Sugalvojo Būdą Išsi
gelbėti nuo Senmergių

VARŠAVA.— Laikraščiai 
praneša apie kažkokio Gaš
kos paduotą* lenkų vidaus 
reikalų ministerijai prašy
mą suruošti tokią originalę 
loteriją., Galka nusistatęs 
išleisti 30,000 bilietų po 2 
zlotus, kurie turės būt par
davinėjami išimtinai mote
rims be tikybos, tautybes ir 
amžiaus skirtumo. Moteris, 
kuri ištrauks bilietą, gaus 
vyrą. Jis ves, nežiūrėdamas 
į tai, ar moteris graži, ar 
ne, sena ar jauna. Vyras 
užtat gaus dalią ir, suma
nytojo nuomone, abi puses 
bus patenkintos?

Galka savo prašyme siūlo 
ministerijai šitą išradimą * 
plačiai propaguoti, nes tik 
tuomet nebus' senų panų ir 
opaus dalios klausimo. Į ’

SEAFORD, L. I—- Ru
dolph Kunzer, 51 metų any
žiaus, čia nusinuodino gazu 
iš priežasties jskurdo. . . '
1 Trys Metai ’atįal turėjo 
apie $500,0001' bet visus pi
nigus prakišo. Dabar visai 
nebeturėjęs pinigų ir netu
rėjo darbo. ' ’ *

Atrasta trys atsisveikini
mo rašteliai: du jo žmonai • 
ir vienas jo vedusiai dukte- 
rei.

Kėdainiams Trūksta 
Duonos

y
&
$

Kėdainių apskr/agron. p. 
Ragaišis praneša, kad ap
skrity esą vietų, kur ūkinin
kams trūksta duonos. Iš vi
so apskr. būsią apie 20 nuoš. 
ūkininkų, kuriems reikės 
pirkti duona. Tam tikslui 
reikią 1 miliono lįtų. Pava
sario sėjai reikią taip pat 1 
iniliono litų.

Anglijos 
kritiškoj

3 i

ka
pa-

Londonas.— 
ralius randasi 
dėty.

> F : i? •
i ■■■■i ■ > •>. u m A



Puslapis: Antras

^LITHUANIAN D
' 1. ( ! 11 1 Published

LITHUANIAN CO-OPERATIVE P
' Every day except Bunday a< 46 Ten Ej^ck St., Brooklyn, N. Y.

SOCIETY, APŽVALGA
Fer year

SUBSCRIPTION RATES) 
-------- 16.001 Foreign Countries _____ ___ J

tai; Beį; tuo pačių''sjlkiu susi
vaidykime iib- patys, išmokime 
laike parengimų svetainėse 
Užsilaikyti taip, kaip anglų 
teatruose publika užsilaiko. 
Pasivykime progrese anglų

IS.00

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

AŠTUONIOS-SEPTYNIOS-ŠEŠIOS
Sulig pernykščio Sovietų ir. iš savęs disciplinos atžvil- 

valdžios nutarimo, ląipsniš-Jgip tbse- • darbavietėse, kur
kai vykdoma Sovietų ■ Res
publikoj ’ 7’ , valandų* darbo 
diena- vietoj t buvusių 8: va
landų.; įšiiįio. ląiku j;aų šim
tai tūkstančių audimo fr ki
tų darbiplhkų naudojasi' ši
taip sutrumpinta- darbo die
na* Hl < » . •5

Visos;»Sovietų Sąjungos! 
Komunistų partija yra užsi-' 
brėžus? kąd * būtų toliau įve-. 
sta valahdų darbo diena 
visiems "pramonės darbinin
kams; bet tai bus' sekamas 
žingšūis po to, kai taps gy
venime visu plotu įkūnyta 7 
Valandų darbo dienos pro
grama. <

trumpu laiku bus įvestai 
valandų dm;bo dięna. Jiems 
turi būt; (išanksto pranešta, 
prie ko einama. , Jie turi 
sjuplrast, jog prie 7 valandų 
darbo reikės daugiau, aku- 
rathumo, laiku atėjimo dar
ban ir; atydaus pareigų ėji- 

imo fabrike, kasykloje ir kt. 
Reikalinga daugiau ir kas! 
kart tinkamesnių technikų.

Sutrumpinus darbd dieną 
ir darbininkams turint dau
giau liuoso laiko, turi būt 
kuriama vis 'daugiau švieti
mosi ir kultūros įstaigų, 
kad jie galėtų savo liuoslai- 

, kį tinkamai ir dorai sunau- Kaip dabar 7 valandų 
tiarbo dieną įvedinėjama be 
uždarbio. mažipiųio, taip ir

Ne Malda, Bet Kova
Taigi ir Bostono špitol- 

ninkų organas “Darbinin
kas” jau mano, kad reikė
sią darbininkams sunkiai 
pakovoti. Gruodžio 11 d. 
laidoje skaitome:

Kapitalistai geruoju neįves 
5-ių darbo dienų savaitę. Ligi 
šiol jie' temokėjo duoti darbi
ninkams bedarbės savaites ir 
mėnesius. Organizuoti gaus 

i dar daug kovoti del 5-ių die
nų darbo savaitės, bet netenka 
abejoti, kad greičiau, ar vė
liau 5-ių darbo dienų, arba net 
trumpesnė darbo savaitė bus 
įvykęs faktas.

Vadinasi, “Darbininko” 
maldos nereikalingos. Dar
bininkai turės per kovą lai
mėti trumpesnę darbo savai
tę. Dievas, kunigai, davat
kos ir visa juodoji armija 
nieko nepagelbės.

_  _ Kadangi su 7 valandų dar- 
paskūt’vykdantT ė’ valandų b° (lienos įvedinėjimu ir 
darbo dieną, nebus nei kai- abelnu darbininkų būklės 
bos apie savaitinio bei die-į gerėjimu, vis didesnis šalies 
ninio darbo mokesnio kapo- ’ gyventojų; skaičius jieško ir 
9imą. : Priešingai, nežiūrint I jieškos užsiėmimo miestuo- 
darho laiko trumpinimo, ise> pramonėje, tai Partijos 
bus keliama ir darbininku Centro Komitetas sako 
uždarbis tiek, kiek tik leis Sovietų valdžios organams, 
šalies ūkio ’ sąlygos. Dauge-; kad turi būt ypatingai rupi- 

į lyj atšitikimų jati ir dabar naiųasi statymu • naujų na- 
į ne tiki viena valanda darbas. mų darbininkams. , : 
Witrdrtipinta; bet dar ir už-| Piijm' ivq'dant 7 valandų 
.fiarbja prisidėjo. I darbo l-i dieną, ’. darbaviečių

Y L : i v u .. ' (mašinerija* yra; aptaisoma
Sqvi^1ū& ir Bųrzuazine (taip, ,kad: .negrąsiptų pavo- 

Racionanzkcija i-inm rlhrhininkn avvvhpi bei!jum darbininko gyvybei bei 
Sovietuose, kaip jau. ne sveikatai.| .Partijos . Centro, 

kartą rašyta, yrw (iatw^Kowiitetas sako, kąd nėščios
pramonės racionalizacija, 
tai yrp, * įvairūs fabrikai, 
kasyklų s jęJ^įtpJvęs^ , indus
trinės!: monės yra pertvar- 
Koma [anokslirfiais, tįkslin- 
gesniaįs pagrindais, (taip 
kad pąti gamyba proporcio- 
naliai f j mažiau lėšuoty ir 
daugiąų produktų duotų. 
Greta Įu tuo, vienok? yra 
trumpinama darbininkams 
darbo laikas ir A gerinama 
jiems sąlygos ir būvis visais 
galimais būdais.

.Tame matome didelį pa
matinį skirtumą nuo kapita
listinės pramonės racionali
zacijos/ buržuazinėse šaly
se. Biįržųązija savo racio
nalizaciją clarbavietėse kū- 
niją taip, kad ilgina darbo 

, valandas, kapoja rankpel
niams uždarbį, veja laukan

trinės I’

moterys ir turinčios žindo
mus' kūdikius privalo; būt, 
paliuosuojamos nuo darbų 
naktinėse pakaitose (šifruo
se) .

Į 5 Metus Visi Tufės 7 Va
landų Darbo Dieną

Sulig Sovietų vyriausybės 
plano, naujaisiais ekonomi
niais 1928-1929 metais 7 va
landų darbo diena bus įves
ta dar 20-tam nuošimčiui 
pramonės ir transporto (va- 
žiotės) darbininkų bei tar
nauto jų; sekamais metais 
— tiek^pat, taip kad bėgyje 
penkerių metų jau visi So
vietų Respublikos darbinin
kai naudotųsi 7 valandų dar
bo diena,’apart sunkiausių 
ir pavojingiausių darbų,

j bedarbių eiles vis didesnį į^ur Jau V’ pirmiau buvo 6 
skaičil* darbininkų,' ypačivaland^ vietomis net dar 
senesiįlįų arba netaip gabių, (trumpesnis darbo laikas.
o likusius faraoniškai papla-I žiūrėdamas į 7 valandų 
ka viSs skubesni n ir skubės- (darbo diena ne tik iš eko-

• i < L'nin dirbant < ■ ”
Soviįęių; Sąjungos Komu-, 

nistū raitijos Centro Ko
miteto! Plenumas lapkričio

itijos Centro Ko-

liucijąj Ju

kams ir prirengė dirvą fa
šistams.

. Socialistas Calles buvo 
Meksikos prezidentu. Savo 
vietininku paliko savo drau
gą Portes Gil, reakcijos ša
lininką. Tiesa, Gilą neva 
išrinko parlamentas, bet jo 
kandidatūrą palaikė ir 
Calles. Jeigu’’ Calles būtų 
pasipriešinęs; Haš' reakcijos 
bernas nebūtų tapęs prezi
dentu. Valdžios aparatas 
buvo socialistų rankose ir 
socialistas Calles geruoju jį 
atidavė reakcionieriams.

O ką daro menševikas 
Calles? “Buvęs prezidentas 
Calles, nors darbiriihkams 
simpatizuoja,r sako ' ’“Nau
jienos,” “bet nenori kovot 
prieš valdžią, todėl iš politi
kos pasitraukė.” X;

Vadinasi, judošiškai iš
duoda darbininkus reakci
jai. Pirma reakcionieriams 
atidavė valdžios ' aparatą, o 
dabar pasitraukia parazitiš
kai gyventi ir palieka dar
bininkus reakcijos nasruose.

Matote, socialistai visur 
tokia judošiškąj kruviną ro
lę lošia. Lenkijoj padėjo 
Pilsudskiui įsigalėti, Veng- 

l su reakcionie
riais skerdė darbininkus, 
Bulgarijoj Susivienijo su 
monarchija prieš darbinin-

Visur Toks Socialistų 
Kelias

Meksika smarkiai traukia 
prie fašizmo. Prezidentas 
Portes Gil atvirai išėjo 
prieš darbininkus. Jis pa
skelbė kovą netgi konserva- 
tyviškai Meksikos TA 1 J 
Konfederacijai. Jau ir sma- 
lavirių “Naujienos” (gruo
džio 10 d.) pripažįsta, kad 
“Meksikos politiniam gyve- kus, Vokietijoj įsteigė kapi- 
nime turės progos atsigrieb- talistinę valdžią, išžudyda- 
4-; ” Reakcija mi tūkstančius darbininku,

t a. • • • i • • • i

Darbo rijoj išvien

ti atžagareiviai, 
kelia galvą.

Bet kas kaltas? Nereikia 
toli ir giliai jieškoti atsaky
mo. Ne kas kitas, kaip tie 
patys socialistai iškirto šitą 
šposą Meksikos darbinin-

Latvijoj beministeriaudami 
išperėjo fašistus, Lietuvoje 
užleido ant • darbininkų ir 
valstiečių fašistinį m\arąv. O 
dabar ir Meksikoje pagimdė 
fašistu o jaučią Gilo valdžią.

Ar Mes Jau Taip Nuprogresavome?
Chorai šaukia, kad nėra tin

kamų operečių scenon statyti; 
menįninkai-mėgėjai dejuoja, 
kad'nėra tinkamų veikalų sta
tyti. Publika nusiskundžia, 
kad dabar jau nepastatoma 
gerų veikalų ir kad mūsų sce
na einą velniop.

Kad mes neturime gerų ope
rečių, operų ir scenai,,veikalų, 
niekas neginčys. Bet kad mū
sų menininkai scenoj padarė 
nemažą progresą, irgi niekas 
neginčys. Teisybė, dabar jau 
ir publika reikalauja daug 
daugiau iš menininkų, negu 
dešimts metų atgal.

Bet visgi męs, ypatinga) 
publika, nenuprogresavome 
tiek, kiek persistaiome. Se-, 
nų veikalų yra neblogų, ku
riuos galima būtų lošti. Bet 
kaip tik prisimeni apie juos, 
tuojaus pasako, kad jau buvo 
lošti. Paklausk ar senai, tai 
gausi atsakymą: apie 10 me
tų tam atgal ar/daugiau. Va
dinasi, jeigu veikalas buvo su-

namai augščiau stovi' už mus.
,žinoma, mūsų perstatymų 

negalima lyginti su anglų te
atruose perstatymais; mūsų 
aktorių meninmįų irgi nega
lima lyginti profesionalų. 
Mūsiškiai kai kurie aktoriai 
dažnai savo lošimu nubaido 
publiką ir daugiau jau nenori 
niekas eiti jų žiūrėti. Bet čia 
nieko bendro negali turėti su 
veikalais. Jeigu veikalas loš
tas keli metai tam atgal, pil
nai galima jį pakartoti. Ir jei
gu tik bus gerai suloštas, tai 
publika pilnai bus pasitenki
nus, nepaisant, kad jau sykį 
buvo statomas.

Aš pora metų mačiau kele
tą , veikalų ir jeigu tik galė
čiau, 'tai ir- dabar nueičiau jų 
pažiūrėti. Juo* veikalą daž
niau matais tūo daugiau į jį 
įsigilini, tuo ; W '■ giliau < įtavo 
smegenyse pasilieka. . „ , < į 

'Bet ar visi gali įsigilinti ?
Ne. Jeigu nori į veikalą 

įsigilinti, jeigu nori jį supras-
loštas apie 10 metų ar dau-Įti, turi viską -pergyventi, turinomines to reikšmes^ Soviė-. . ■ - . . ------------- —

tu Komunistu PartiioS Cen-!gl^u yam atgal, tai jau dabar, jaustis, kąd čia eina tikras gy-
.. ~« T) O i/ D 11TY1 P. 11 TIPI ] OSt.l - 1VT OSt D xrr/v»*i no n .4’0 i'onoli*

tro ’Kortuoto Plenumas .taį- 
me maro salvga, t arnau j an

tiid į įtraūki-į;

mato 'Ve Kokius- vaisius, pa- Į m0 darbuose 
siremcjamas jau iki šiųl įgy-Į
tais tdje srityje patylimais 
ir tikrenybės faktais, ( , /

Su 7 valandų darbo diena 
galima'bits praplatinti pra
monę,-įtraukt didesnį skai
čių žnįonių į fabrikus ir tuo 
patim šufnažint bedarbę, pa
kelt darbo našumą ir už
darbius ir juo spar čiau 
ir a u g š č i a u pakelt 
kultūros laipsnį plačiausiuo
se darbininkų sluogsniuose.

Sovietų Komunistų Parti
jos Centro Komiteto Plenu
mas pąbrėžiat < reikalą 
r?ngt dIrmTunkns dvasiniai

t 'i * •
4 t i | *
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VĖL NĖLAIMė SU LĖKi 
TUVU TIES LEKĖČIAIS

liXURcUlUlH icauiua pUUllKit, uuu- 
met viekas kitaip išrodys ir ne
reikės bijoti pakartoti tokius 
veikalus, kurie jau seniau bu
vo sulošti. Kritikuodami akto
rius ir dainininkus, neužmirš
kime ir savęs. Į

Švenčioniškis.

KiehjjŲ Angliakąsyklų 
Apielinkėje

Velionis . drg. V. Stukas 
gimė 1893 m., Geiminių so
džiuje, Svėdasų parapijoj. 
Mirė 1 d. gruodžio, palaido
tas 4 d. gruodžio Alyvų 
Kalno kapuose. Paliko, iš 
artimesnių, moterį Oną,

reikalus ir rodo .kelią del 
pasiliuosavimo. Jis suprato, 
kad kiekvieno susipratusio 
darbininko yra pareiga ne* 
tik pačiam būti nariu revo-» 

jliucines organizacijos, bet 
dukterį Albiną, seserį Lie- ir kitus darbininkus kalbin- 

Brook* ti, kad prisidėtų, todėl jis

Nacionalė Mainierių Unija 
ir Nacionalė Audėjų Unija, ku
rios pergyveno sunkią ir aud
ringą kovą susiorganizuoda- 
mos, kurios buvo suorganizuo
tos pačių eilinių narių, pradė
jo aktyvį darbą šioj apielin- 
kej.; Tapo atidaryta šios apie- 
linkės raštinė (“headquart
ers”) po num. 211 So. Main 
St., Room 26, Wilkes-Barre, 
Pa. Visokiais tų unijų reika-J 
lais kreipkitės ■ viršminėtu ad-i 
resu. i Į

Vakarėlis “Headquarters” ;
Palajkymui

Gruodžio/ 15 d., 7-tą vai. 
vakare, po num. 139 So. Main 
St., Orpheųm svetainėj, įvyks 
juokų vakaras, kurio pelnas 
skiriamas palaikyinui raštinės. 
Bus sulošta pora juokingų ko
medijų—“Tarnas Įpainiojo” ir 
“Klebonijoje.” Bus dialogų ir 
dalis programos susidės iš gra
žaus koncerto. Wilkes-Barre- 
ir apielinkės draugai privalo 
paremti šį vakarėlį skaitlingu 
atsilankymu. i
Prakalbų Maršrutas Audiny- 

čių Darbininkų Organizavimui

Keletas pasekmingų’ susirin
kimų ir prakalbų tuo klausimu 
įvyko. Darbininkės audinyčio- 
se po biskį tūluose miestukuo
se pradeda jau rodyti norą dė
lei organizavimosi į uniją. ČiA 
be,-išimties visos nelinijinės 
dirbtuves.! f Ašnaūdioj iihįš i jau- i 

i nuoiių- pasibaisėtinas.Ąpghą- 
kasiai darbininkai turi pageP 
,bėti, jaunuoliams organizuoti 
Nacionalę Audėjų Uniją.

Prakalbos įvyks' sekančiuo
se miesčiukuose. Kalbės Na- 
cionalės Audėjų Unijos Orga
nizatorė d. Karosienė.
Ketvergę, gruodžio

Wilkes-Barre, Pa. 
Nedėlioj, gruodžio

Parson, Pa., 2 vai. po pietų.
16 -,d., 
vakare.
17 d.,

tuvoj ir du brolius Bi
lyne Marceliną ur Ighą su greit atitaisė savo klaidą, ir . 
šeimynomis. ' - | -

Velionis Vincas buvo bied- (Kom.) Partiją, 
nų tėvų sūnus, iš mažų die-

kstojo atgal į Darbininkjį

i

iresnį darbą, vienok velionis 1; 
jtuomi nesididžiavo, bet dar

nų ievų sunūs, is mažų aie- Nors -dirbdamas Atlantic 
nų turėjo tarnaut pas sveti- white Uad Co. įsidirbo gę-. I v
mus, kad pelnyti sau pragy-i 
veninią, 1912 m. atvažiavo;
Amerikon ir apsigyveno pas :;u'‘‘didesni<pMjš^tfa^'.

I i Drg. V. Stukas 1
> ’f

------------------ ... •. X-

darbavosi - mūsų orgaruzacu . • 
jose. Y patingai pastarųpj U - ■! ~ j 
laiku Vincas gerai pasižy- 
mėjo, dalyvaudamas »veik 
visuose savo vieneto ktįM-J 
rinkimuose. Vincas' prisi- 
dėjo gana daug finansįnįąi « 
prie įsteigimo. Darbininkų ; 
Centro ir palaikymo, t 
Worker. Buvo “Laisvės” 
Spaudos Bendrovės šėrinih-, 
ku, nariu ALDLD. 24 kp. ir 
T.D.A. 78 kp., kuriose taipgi 
darbavosi pagal savo išgalę.

Vincas neturėjo talento 
būti vadu, bet kaipo eilinis 
narys tai buvo geras ir nuo
širdus draugas: su visais’ 
sugyveno draugiškai. Kad 
Vincui -rūpėjo darbininkių 
kas veikimas, tai parodo ir 
tas, kad kuomet jau buvo 

. labai silpnas, kovojo su mir- 
čia, tai dar ^vis minavo jo 
“Laisvę” ir veiklesnių drau- 
gų vardus. , ,

Taip ūmai ir . netikėtai ‘ 
žiauri mirtis išplėšė* iš mū-*-; 
sų tarpo taip dar jaųn(ą 
sų brangų Draugą Vincąi: <* 
Netekę, Vinco, ccptrhjl^ofc '; 
lyniečiąi neteko vieno gero 
ir ištikimo bolševiko. 
Brangus Drauge, Alyvų 
Kalno kapuose, mes pasili
kę dirbsime tavo darbus 
ant toliaus.

Draugas.

•.'11

•»■

k M

savo brolius Brooklyne. At
važiavęs Amerikon, dar bu
vo tarpe tikinčiųjų katali
kų, bet ne iš tų karštųjų, 
eidavo, retkarčiais, į bažny
čią, bet kunigam jau nela
bai tikėdavo, ir, kaip man 
buvo išsireiškęs, tai -daugiau 
tai darydavo tik del brolių, 
su kuriais kartu gyveno. 
1914 m. apsivedė su Ona 
Dzigiute ir susilaukė dukre
lės Albinos.

Velionis Vincas veik visą 
laiką dirbo prie sunkių dar
bų. Atvažiavęs iš Lietuvos, 
pradėjo dirbti Arbuckle 
Bros, cukernėje ir išdirbo 
apie aštuonis metus. Paskui 
dirbo Atlantic White Lead 
Co., irgi apie aštuonis me
tus. Dirbdamas prie sunkių 
■darbų ir ilgas valandas cų- 
kernėje, mažai laiko teturė
jo kur išeiti, todėl laiką 
daugiausia praleisdavo na- 

!mie. 1916 pradėjo pasiklau- 
Nacionales Mainierių Unijos piakaibų, kurias ,SU- 

Mai^rutas ir (rengdavo .83 kp> po 
atviru’ dangum, o vėliaus

16

d
/■ 

d

Nedėlioj, gruodžio
Scranton, Pa., 7 vai.

Panedėlyj, gruodžio 
Luzerne, Pa.

Utarninke, gruodžio 
Nanticoke, Pa.

Seredoj, gruodžio 19 
mouth, Pa.

•Ketverge, gruodžio 20 d., Lee 
Park, Pa.

Pėtnyčioj, gruodžio 21 
Pittston, Pa.
Tų miesčiukų mūsų A.

D. L. ir L. D. S. kuopos ir 
šiaip pažangūs lietuviai turė
tu pagelbėti garsinti prakal
bau ir kiek galint traukti jau
nuolius lankytis.

18 d.,!

d., Ply-

d

Iš West Virginia, Šešiolikto 
Distrikto

Anglių Kasyklų Baronų 
. Gudrumai

Kadangi iš po didžiojo ir il
gojo angliakasių streiko didės- / 
nė dalis darbipinkų apleido U 
kasyklas ir išvažinėjo į kitas 
vietas/nes darbo sąlygos pa
sidarė nepakenčiamos. Viena, 
kompanijos sulaužė uniją, ąnf- 
ra, nukapojo algas, o trečia, 
pradėjo persekioti darbinin
kus, kurie tik dalyvavo strei
ke. Išvažinėjus darbininkams, 
kompanija buvo priversta sta-'; 
tyti į kasyklas nepatyrusiu? 
darbininkus, kurie nepaisė jo
kios unijos ir jokių darbo są- * 
lygų. : ’ _
farmerių, lauko darbininkų ir: 
juodukų. Pradėjus dirbti, * 
kompanijos bematė, kad su j 
tokiais . darbininkais- tik strei-<^ 
kąj galima sulaužyti, bet pas- 1 
kuį, kuomet jau tiškas nurifn- L/ 
sta, darbo negalima atlikti. 
Jie“ užvertė visus kelius, visks 
vietas, kur. anglys i£imdin{įja*.. ’ ' 
mos. žodžiu, kasyklas paver
tė tokiomis, į kurias dabar nei 
įeiti nebegalima. Todėl ang
lių kasyklų kompanijos pradė
jo* skelbti, kad dabar darbi
ninkams bus pakeltos algos, ’ 
(Mat, kompanijos tikisi tuomi 
sukviesti į kasyklas vėl tuos - * 
darbininkus, kurie išvažinėjo, /’ ]

■

Reikia pasakyti, kad išvaži- 
nėjus darbininkams, pradėjo į 
ir bizniai smukti. Kompanijų 
stubos stovi tuščios, niekas jo- G. J 
se -negyvena. Biznieriai irgi I 
uždarinėja jsavo krautuvėles ’̂ ' 
nes negali padaryti pragyveni- |
mo. Todėl visi pradėjo rūpih- : ...a 1 
tis, kaip čia sulaikius darbi** |
ninku bėgimą iš kasyklų.

Vienas Delegatų Save 
the Union.

.-.nr*'-”.

. 1 p ' w
. f

Į kasyklas pfivaŽi^v^
•> . Įnegalima jį nei ivon. 

toli nuprogresavome, kati įau 
JĮdis' metai turi būti nauji ir 
n-auji veikalai. , • ; . ’ f 
. ’ Na, o kaip yra su angliška 
sjiėna ? . . i ■;
; ■ New Yorke yra veikalų, ku
riuos lošia po penkius ir še
rius metus diena iš dienos ir 

valdy- publika kasmet arba dar* ir 
J porą sykių j metus ateina pa- 

, sižiurėti. , 1
New Yorko‘ garsiojoj Metro

politan Operoj kas metai lo
šiamos tos pačios operos, tik 
retkarčiais viena kita nauja 
įmaišoma, ir žmonės kas me
tai eina žiūrėti tų pačių ope
rų. Kainos nesvietiškai augš- 
tos ir visuomet publikos prisi
kimšę, negali tą pačią dieną, 
nei tikiefų gauti, turi kelio
mis dienomis1 anksčiau nusi
pirkti.

Ar tai ta publika, kuri lan
kosi į Metropolitan Operą, 
taip jau progrese atšilikus, 
kad kas metai eina žiūrėti tų 
.... . / H Aš rnatiMt,
kad ji dailės srityje nepalygi-

Lapkr. 18 d, netoli Lekė
čių (šakių apskr.) įvyko 
lėktuvo katastrofa. Lėktu
vas, nepaėmus reikiamu mo
mentu mdtorui, negalėjo pa
kilti, užsikabino už medžio 
ir nukrito. Aparatas visiš
kai sudužo. Kapitonas Ne- 
staras smarkiai sutrenktas. 
Tačiaųs jis • pilnoj- sąmonė-jjpačių veikalą?’

ve'nimas. O ka,d tą jausti,[rei
kia viską užmiršti ir mintimis 
atsidurti tame veikale.

Ar daugelis taip daro ? ?
Mūsų perstatymuose ' ar tai 

dainavimųosę / didžiuma pub
likos užsiima pašnekesiais. 
Dainininkas ’ar tai dainininkė 
pradeda dainuoti, tai tuojaus 
svetainėj pradeda publika 
kukždėtis, kritikuoti daininin
ką ir tt. • Tas pats ir laike vei
kalų perstatymųL Na, jeigu 
publika tuojaus pradeda kuž
dėtis, tai ji niekados neįsigi
lins į veikalą ir neissineš gi
laus įspūdžio. Pavyzdžiui, 
smuikas vienas iš jausmingiau
sių, vienas iš svarbiausių mu
zikalių instrumentų, bet, jis iš 
mūsų koncertų jau išryta, nes 
kuomet smuikininkas pradeda 
smuikuoti, tai mūsų publikos 
kuždėsis jo balsą užmuša ir 
norintieji klausytis nieko ne
girdi.

Kuomet mes reikalaujame

TAnti\jliy * Mmerich, Nacio- pra(įgj0 lankytis ir j mūsų 

zaįęi’ius, greiti! laiku pradės 
prakalbų niai*šriitą Shenan
doah-Minersville apielinkėj. 
Draugai mainieriai turi gerai 
prisirengti prie to maršruto. 
Jis- yra žynius kalbėtojas ir 
gabus organizatorius. Daug 
nušvies angliakasių padėtį ir. 
pagelbės priruošti dirvą sėk
mingai ’ jūsų darbuotei prieš', 
išnaudotojus. Visi stokite j 
darban rengimui sėkmingų 
prakalbų, aplaikę paskirtas 
prakalbų datas.

Unijos Darbuotoja.

White StarLondpnas
linijos laivas Celtic dar te
bėra ant uolos prie Airijos. 
Ant uolos užėjo pereitą sa
vaitę. v i . ■’ '

buvo nugabentas į’ ligoninę.

■Lbriėnt, Francija.— čia 
iŠ savo menininkų ir "daininin^ greitu laiku bits pradėta bu»- 
kų. atlikti savo’ įiždiiotis tinka? davoti šeši ( moderniškiausi
mai, sąžiningai, elgiamės ge Franci jos kariniai laivai. \

w*pngimus.. Kai

oarengiinus/ ibeiF prakalbas, 
;ai neilgai fl’Įikp velioniui 
Vincui persitikrinti kur tei
sybė, ir 1917 *mf įau įstojo į 
ALDLD. ‘24 kuopą, o pra
džioj 1918 m. prisirašė prie 
L.S.S. 83 kp. Kuomet Sr 

i cialistų Partija''skflo ir kai
rieji sutvėrė Konjunistų 
Partiją, Vincas ėjo su ko 
munistais.

Tik ant trumpo laiko ve
lionis buvo, apleidęs Darbi
ninkų (Komunistų) Partiją, 
tai tuojaus po persiorgani
zavimo į dabartinę dirbtu
vių branduolių organizaci-_ 
jos forthą. Bet ne ant ilgai. 
Jis tuojaus pamatę, kad ne
gerą žingsnį padarė, kad 
klaida (atisakyti viiuo evo
liucines j organizacijos, \kuri 
kovoja už darbininkų klases
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Puslapis Trečias

LIETUVIS GRABORIUS

PETRUŠKEVIČIŲ

Kaina 75c.

John Naujokas
CHICAGO, ILL

NOTARY PUBLIC

Mathew P.' Ballas usi vaist-■ visur

GRABORIUS F. STANKUS
GRABORIUS

BALZAMUOTOJASSKAITYKITE IR
PLATINKITE

CASTON ROPSEVICB

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA
sako

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

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

NA Kitchen SuiteMACYS BROS. FURNITURE CO
BROOKLYN,

Driggs Avenues

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

■Mb

(BIELIAUSKAS)
lBIELIAUSKASJ

LITHUANIAN. 
.DANCE FOLIO.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

P' iš kur jis 
kraistėmis

Bergo, 
ilgus 

nugarkauli 
Partijos ir 
priešai visi

‘ovietųį Sąjungoje, kaip kad

Room 32, Weitzencorn Bldg.
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

mūsų Partijoj 
Komunistų Internacionale 
i laikotarpiu pareina B 
Mažurpa (suprask, Opozi- 

Vert.) yra pasiryžusi vest ne-

Living Rpom Suite - 
Dining Room Suite 

Pečiai — Ice Box

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Darbininkų(Komunistų) Partijos
Diskusijos Pirm Suvažiavimo

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
BALCHUNAS, Bavminku Telephone Stagg

PLANO SOLO
Containing a choice 

collection of the most 
popular Lithuanian 
pieces * « *

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

Brooklyn© apięlinkėje.

“Objektyvė reikšmė nusistatymo 
didžiumos Centralinio Komiteto yra 
sumaišyti ypatybes trockizmo kai
po kairiojo nukrypimo, aptemdinti 
ypatybes ir svarbiausius apsireiški
mus dabartinio dešinumo pavojaus 
ir tuo būdu susilpninti kovą prieš 
abu nukrypimus. Pasekmė tokios 
linijos' gali būt tik šudrūtinimas vi
sų oportunistinių elementų Partį-

kaipo 
sios kovos prieš 
prieš dešinįjį 
joj (tai

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojii Visokiom Spalvom 
Paveikslus •

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Iš šito pareiškimo aišku, jog Opo
zicijos nuotaika yra ve kokia:

1. Trockikmhs šiandieną Jungtinė
se Valstijose esąs kairysis nukrypi
mas, kairumo pavojus, negręsiantis 
jokiomis rimtomis pasekmėmis.
į £ Centro Pildomasis Komitetas 
giJRąs dešinspąrnę oport unist inę li
niją ir todėl, akivaizdoje šiuomlaiki- 
nės Amerikos ir tarptautinės padė
ties, Centro Pildomasis Komitetas 
esąs vyriausias pavojus, su kuriuo 
susiduria Partija.

3. Paskelbimas karo prieš Centro 
Pildomąjį Komitetą—atsišaukimas į 
nacius mobilizuotis prieš dabartinį 
Centro Pildomąjį Komitetą, prieš da
bartinę Partijos vadovybę.

O tai yra pavojingai klaidingas 
Opozicijos nusistatymas, 
ant neteisingų spėliojimų 
prie klaidingų išvadų, ir toks nusi
statymas, kuris tegali Partijai vien 

’tik labai rimtai pakenkti, daugiau 
nieko. ,

Kur yra (Opozicijos) faktai? Ko
kia yras politika Centro įšildomojo 
Komiteto?

Jfcentro Pildomasis Komitetas ve 
kaip išdėstė savo nusistatymą ir tak
tiką delei kovos prieš dešinįjį pavo
jų ir trockizmą, savo pareiškime lap
kričio 16 d.:

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinj kalną parodytum, tai jam jnalo* 
nesnė būtų sVeikath, nėgu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių hub 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemau- 
mo, nenoro valgyt, strėnų it pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth-

tik prisius 3 dol. 50 centų, 
centinių boxas 4 dol. 50 centų 
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

Tokia tai yra politika Centro Pil
domojo Komiteto. Linija Centro Pil
domojo Konąiteto yra aiški. Kad ir 
kažin kiek darytų kas iškraipymij 
(bei klaidingų tos linijos perstaty
mų), jokiais dūmų kamuoliais nega
lės suklaidint mūsų Partijos narius.

Trockinio Pavojaus Augimas
Nuo to laiko, kai buvo išleista vir

šuj privestas pareiškimas, trockinis 
pavojus jau paaugo ir viduj Partijos 
ir už jos ribų. Priminsime čionai 
tiktai keletą iš tų žalingi; reiškinių.

Minnesotos distrikte tie Opozicijos 
rėmėjai, kurie energingiausiai prieši
nosi taktikai Centro Pildomojo Ko
miteto, reikalavusiai kovot prieš par- 

faatflcą Shipsteadą; tie, kurie susite- 
ptr.tuldmis aršiausiomis opottunisti- 
nėmU klaidomis mūsų Partijoj, tai
kydamiesi visiškai laukan iššluot ne
priklausomą Komunistų Partijos rolę 
iŠ judėjimo delei įsteigimo Darbo 
Partijos, būtent tie Žmonės dabar 
stojo su Trockiu-Cannonu ir Kom
panija. Tarp vadovaujančių Minne- 
apolio trockistų yra V. R. Dunne, 
Sfcoglund, Coovrt1, Votaw Ir Hedlund.

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynute gere; 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 

----- o 15-
Paš-

S palių, 
apibūdino 
“dešinsparnišką 
“naudojanti 
jomis 
“kaipo ,, .....
pavojaus.” šičia mes nelukštensime 
to juokingo kaltinimo, daromo iš 
Qpozicijos pusės, būk Centro I’ildo- 
masai Komitetas esąs _ dešinysis 
sparnas, nes tai yra kaltinimas, kurį 
Komunistei Internacionalas užkleima- 
vo, kaipo neturinti pagrindo (puma-1

16 d. Opozicija teisingai 
Cannono trockizmą, kaipo 

nusistatymą,” kaipo 
j kairiąsias frazes, kad 

pridėngt dešiniuosius darbus,” 
organiškąją dalį. . .dešiniojo 

šičia mes

Patarnauju v>ierns nt> wmiumo 
įsitikinimų ir Adymas nedaro del 
manęs 'ZAtumo. Ms.no ofisas at
daras dieną ir naktį. - Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia

Telephone, Greenpoint 2372

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kas. Norintieji, kad jūsų ^vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
v. PHILADELPHIA, PA.

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

____ , __ užsilikusių 
Partijos viduj šiek tiek troc- 
nagučių. Cannonas buvo pa- 
, kad jo šalininkai pasiliktų 

i Partijoj, kad laikinai slėptų savo 
į pažiūras j trockizmą, taip kad galė- 
! tų atakuot Centro Pildomąjį Komi- 
‘ tetą būdami Partijos viduje, lygiai, 
kaip ir iš lauko pusės. Pavojus Par- 

! tijai iš šitokio trockistų manevro 
1 aiškiai pasirodė dalyke Swabeckd, 
kuris tik kelios dienos pirm visiško 
priėmimo trockizmo balsavo prieš 

I trockizmą, už išmetimą Cannono, 
i Abemo ir Shachtmano iš 'Partijos, 
I ir rėmė Opozicijos rezervacijas (o 
I tos rezervacijos, tai yra Opozicijos 
apsirubežiavimai, sulig kurių Opozi- 

, cija nenori priimti tūlų Komunistų 
Internacionalo nutarimų, padarytų 
delei Amerikos Komunistu Partijos. 
—Vert.).

Reikia taipgi pastebėti vis- didesnis 
bendradarbiavimas ir vienijimasis 
tarp trockinių, priešpartijinių spėkų, 
kurios randasi už Partijos ribų. Ix>- 
re ir Cannonas vėl vis labiau ir la
biau artinasi viens prie kito. Can
nonas ir Eastmanas vėl dirba ranka 
rankon. “Volkszeitung,” lx>rės re
daguojamas, karštai pasveikino poli
tiką Cannono ir Kompanijos, ištiesė 
jiems savo draugišką ranką ir akių 
plotu pasmerkė Centro Pildomąjį Ko
mitetą už tai, kad Komitetas padarė 

, ii; griežtą žingsnį prieš troc
kizmą. Hungarų trockistų organas, 
redaguojamas išvyto iš Partijos de- 
šinsparnio ir socialdemokrato, Bas- 
kio, jau atvirai darbuojasi išvien su 
Cannonu. Neužilgo mes matysime 
vieningą, bendrą centrą visų troc
kinių, prieš Partiją einančių elemen
tų šioje šalyje.

Kiekvienas Partijos narys turi bu
dėti akivaizdoje to augančio trockis- 
tinio pavojaus. Mažinti jįjį arba už
simerkti akis nuo jojo, tai būtų loši
mas į ranką trockizmui. Kiekvienas 
komunistas turi telktis delei besąly
ginės paramos Partijai ir Komunis
tų Internacionalui. Kokiomis kairio
mis frazėmisbesidangstytų trockis- 
tai, vis tiek ■'ijfckasi neginčijamas fak
tas, jog šiandieną amerikinis troc- 
kizmas tarnauja kaipo gramafonas 
bei radio perduotuvas socialistų parti
jai ir visiems Komunistų Partijos 
priešams—tai yra ^megafonas (balsą 
padidinančioji triūba) šlykščiausių 
šmeižtų ir užsipuldinėjimij prieš ko
munistų judėjimą ir prieš jo vadovy
bę, prieš Sovietų Sąjungą ir josios 
nuveiktus darbus.
Opozicijos Sumišimas ir Bankrūtas

Kodėl Opozicija stengiasi numažin
ti trockinį pavojų Partijos viduje ?

Bet gruodžio 3 d. Opozicija jau 
visiškai permainė savo frontą ir api
būdino trockizmą, kaipo kairiąją 
klaidą, ve ka pareikšdama:

t
“Objektyve reikšmė nusistatymo 

didžiumos Centralinio Komiteto yra 
sumaišyti ypatybes trockizmo kaipo 
kairiojo nukrypimo.”

(Toliaus bus)

JONĄ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

'el., So. Boston 0304 W.

I Chicagoj Arne Swabeck, buvęs dis- 
trikto organizatorius, ir Glotzer, Jau
nųjų Komunistų Lygos Nacionalio 
Pildomojo Komiteto narys, atvirai 
puolėsi j glėbj trockizmui. O tik dar 
nesenai čikagi.škiai Opozicijos drau
gai nominavo Swabecka į savo dis- 
trikto organizatoriaus vietą.

Bostono distrikte, trockista* dabar 
susibūrė j “Lygą Prieš Partiją,” į 
pasivadinusią Nepriklausomą Komu
nistų Sąjungą, vadovybėje daktarės 
Konikovos, kuri nuo senai jau buvo 
Opozicijos šulas. Ši grupė Cannono 
pasekėjų jau leidžia savo laikraštu
ką—“Bulletiną”—atvirai kontr*revo- 
liucini organą, kuriame šlykščiausiai 
šmeižia Sovietų Sąjungą.

CieveianGe, New Yorke, Kansaše 
ir kituose distriktuose,. trockizmas 
taipgi pakėlė savo bjaurią galvą, 
gaudamas sau rekrūtų iš Opozicijos 
eilių.

Finų (suomių) frakcijoj, dešinumo 
ir trockizmo pavojai tūlą laiką at
rodė labai rimti. Nepartijinėse or
ganizacijose pradėjo prieš Partiją 
žiauriausias atakas negražiai paskil- 
bęs dešinysis svamas, oportunistinė 
šaika Sulkancno, Askelio. 
Morsono ir Salio, kurie 
metus sudarė Opozicijos 
tarp finų partijiečių. šie 
Komunistų Internacionalo 
liko išvyti iš Partijos.

Be abejonės, dar yra 
mūsų 
kizrno 

paremtas ■ tvarkę: 
vedantis 

toks 
Partijai

Savo pareiškime gruodžio 3 d., vi
dujinė Darbininkų (Komunistų) Par
tijos Opozicija sekamais žodžiais iš
reiškė pamatinį savo nusistatymą 
kurio laikysis kaipo vadovaujamos Ii 
nijos, iki įvyks Partijos suvažiavi
mas:

<JAUNUO__ _______ __  _
STIPRUS VALGYDAMI

Kodėl Opozicija vis ■' dar te'bėvadiria 
trockizmą Jungtinėse Valstijose kai
riuoju pavojum, kuomet trockizmas 
diena iš dienos darosi vis aiškiau ir 
atviriau kontr-revoliucinis, kuomet 
jis įtūžęs prieš Komunistų Interna
cionalą? Ar tik todėl, kad trockiz
mas prisidengia save, savo dešip- 
sparniškuma, kairiomis frazėmis? 
Ar tai šičia priežastis, kad trockiz
mas yra kairysis nukrypimas Opo
zicijos akyse? Visa Opozicijos lini
ja yra koks tai dvigubas sumišimas, 
kuomet aikštėn iškyla tie staigūs 
Opozicijos mėtymaisi iš vienos pusės 
j kitą, trockizmo klausimu.

Spalių 16 d. draugai Fosters, Bit- 
telmanas ir Aronbergas sekamai pa
svėrė trockizmą Jungtinėse Valsti
jose, kaipo organiškąją dalį dešinio
jo pavojaus:

“Trockizmą teisingai pasmerkė 
Komunistui Internacionalas,-, kaipo 
socialdemokratinę, kontr-revoliuci- 
ne kryptį (tenuenciją). Trockizmas 
naudoja kairiąsias frazes, kad jo
mis pridėngt savo dešiniuosius dar
bus. Dig. Cannono plauko trockiz
mas Jungtinėse Valstijose yra tokia 
pakraipa, kad išvystyti dešinsparnį 
nusistatymą amerikinėj Komunistų 
Internacionalo sekcijoj, po priedan
ga atnaujinimo diskusijų apie Ko
munistų Internacionalo pozicija 
trockizmo klausimu.

“Vyriausi pavojai 
kaip 
dabartiniu 
dešinės.
cija
atlaidžią kovą prieš dešinumo pavo 
jų mūsų Partijoj, vis tiek “ 
ateitų ir po kokiomis s 
jis pasirodytų... "

“Mažuma nutaria vesti begailes- 
tingų kovų prieš tą trockinį manev- 

Cannono ir vesti tą kovą 
•ganiškąją dalį savo bendro- 

lešinijį pavojų ii 
sparną mūsų Parti- 

yra, prieš Lovestono gru-

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAIIR EGZAMINAVIMAS DYKAI
DR. Z INS

110 EAST 16ft ST, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

I Tel:, Stagg 5043
i UNDERTAKER

fe Bell Phone, Poplar 7545 »i ADOLFAS

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

Pareiškimas Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos
4 Centro Pildomojo Komiteto

1023 MT. VERNON ST.,

198-200 GRAND ST.,
x Tarpe Bedford

‘GERAI PATAIKO T’
Taip ^ako 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, 

187 Oak, Street,
V ;1>f;Lawrence, Mass.,

I i savo ^rautuvę 
Į kas mėnesis po

kel i oi iką ši mtų
Į Į parsitraukia. Net

j tolimą St- Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal 

St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Ręikauskas, 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
bininkai, • pripažino, kad JOHN’S ge-. 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznierįai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose- 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugų- cigarų viršminčtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džjaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasi.unčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai

os Darbininkų (Komunis
tų) Partijoje—dabartinėje padėtyje, 
s kurioje pasirodo trockizmas, jau at

sikratęs savo kairiųjų frazių, kaipo 
atviras oportunizmas,—trockizmas 
yra organiškoji dalis dešiniojo pa
vojaus. Mūsų Partijoje mes turime 
sukoncentruot (sutelk) savo kovą 
prieš du pavojus: pirma, prieš 
oportunizmą, ir antra, prieš jo troc
kinę rūšį, kuri yra oportunizmas, 
prisidengęs kairiomis frazėmis. 
Abudu sueina vienan taškan ir su
silieja į bendrą ataką prieš Partiją 
Ir prieš Komunistų Internacionalą.

“Trockizmas yra pilniausiai iš- 
tisbta sistema oportunizmo su 
tOTptautiniais paklodai.% vis dar be
sistengiant paslėpt savo socialde
mokratini pobūdį, besidangstant 
kairiomis frazėmis.

“Trockizmas^ paskutiniame savo 
išsivystymo laipsnyje, yra sutrau
ka, yra vienijančioji spėka visų tų 
oportunistinių, dešiniųjų pavojų. 
Trockizmas, bjauriausias, pilniau
sias oportunizmo' pavyzdys, prieina 
pri^ atvirų atakų prieš Partiją, 
prieš Komunistų Internacionalą ir 
prieš Sovietų Sąjungą...

"Centro Pildomasis Komitetas 
kuo stipriausiai perspėja, kad nie
kas nedėtų permažai svarbos į de
šinumo pavojų mūsų Partijoj...

“Dabartinėje' tarptautinėje padė
tyje, dęšinysis pavojus yra vyriau
sias pavojus Komunistų Internacio
nale hr jo amerikinėje sekcijoje 
(Partijoje). Dešinumo pavojaus 
Šaknys randasi stabilizacijoje (mi
si stovėjime) kapitalizmo ir gyvavi
me reformizmo darbininkų judėji
me. kuris savo intakoje dar nebe- 

'laiko dideles dalis darbininkų kla-

“Trockizrnas nėra niekas daugiau, 
kaip tiktai oportunizmas, besidang
stantis kairiomis frazėmis...

“I amerikinę Komunistų Interna
cionalo sekciją trockizmas su savo 
kova atėjo paskutiniuose savo išsi
vystymo laipsniuose, savo atviroje 
kontr-revoliucinėje formoje, atviroje 
socialdemokratinėje formoje. Pasi

kartojimas trockizmo mūsų Parti
joje atneša mums trockizmą, kaipo 
tarptautinę vėliavą visų Sovietų Są
jungos; priešų, kaipo socialdemokra
tijos įrankį prieš Komunistų Inter
nacionalą, kaipo riiobilizacijos. cen- 

jpjfe yisų priešingumų prieš leniniz- 
* Vądovaujamoso Komunistų Jn- 

temacidnajo partijose, po trockizmo greita 
sumušimui,' griežtasis pavojus reiš ’ ’ 
kiasi atvirame oportunizmo grąsini

Sovietų Sąjungos Komunistų Parti 
jos pareiškimas spalių 19 d 
kova turi būt vedama dviem fron 
tais: prieš trockizmą ir prieš atvi 
rąjį oportunizmą.

“Ame

limo, skilvio 
nenoro valgyt, strėnų

ma), peršalimo, skaudėjimo po krū-j 
tinę, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žoliųj 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 Prėparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
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. R. Y.
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SOUTH BOSTON, MASS SOUTH BOSTON, MASS

Metinis Dienraščio 4 Laisvės

Konge
1'1 ' HBk ■■■

fvro nedėlioję

16 WMec., 1928

Viešnia

dainuos naujas dainas

Feen&mint
SCRAN1ON, PA Vaistas

raudoni, gaidukai prade- rengus vakarienę

uvo
ĮŽANGA YPATAI 75c.ir$1.00tai neperdaug, apie 150

šia

Kviečiame visus atsilankyti

Worcester, Mass

KONCERTAS
ĮVYKS NEDĖLIOK

16 d.Gruodžio-ūecember,1928
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott Street

Jūs Pageidavot

MENDELO

viskas
SABALIAUSKAS, Tenoras

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien Gardner, Mass GARDNER, MASS

Sukatoje, 15 d. Gruodžio (December), 1928Juos išdirba

STANLEY PAUL PUIKUS KONCERTAS
Philadelphia, Pa MILLER'S OPERA HOUSE

GARDNER, MASS
Dainuos Menkeliuniutė-Januškienė, F. Stankūnas ir bus daugiau įvairumų

UŽEINA NAUJA
INFLUENZOS EPIDEMIJA

ir nutyla ir prasideda koncer

ninku kovos dienrašti. “Laisvę GRUPĖ MONTELL1EČ1Ų: 
Mary Banevičiūtė, smuikininkė 
Albert Potsįus, smuikininkas. 
Anna Banevičiūtė, dainininkė. 
ŽabaroW3kiūtė, pianistė.

Kampas E ir Silyer Gatvių,

o kito.) ptisėj graži
Neiškentęs, šnipšte-

pataikau į 
lietuviškų 
ausis pa-

“Kas mano galvoj gi£d 
mano biznis. Bet tu, varle, at
stok nuo manęs su tuo savo ti- 
kietu, ba kaip nutversiu už apy
kaklės, tai nė nepasijusi, kaip 
atsidursi ant Grandstryčio,” 
piktai įkirto dičkis.

Visi pradėjo juoktis, o tikietų 
pardavinėtojas pavadino jį ne- 
legMišku vardu ir išsiskubino 
pro duris, o jį palydėjo garsus 
juokas.

Tas davė suprasti, kad ir tau
tiečiai rengia koncertą, kad tik 
pakenkus “Laisvei.” Na, o tu
rint mintyj tokį bjaurų orą, ga
lima buvo manyti, kad mūsų 
dienraštis įlys į tokią skylę, ko
kios jis savo gyvenime dar nė
ra matęs.

Reikia 'pažymėti, kad suren
gime vakarienės- daugiausia 
pasidarbavo ąios gaspadinės : 
Pabalienė, Kubilienė, Kava
liauskienė ir Janušauskienė.

Svarbiausis ii’ įdomiausis 
pranešimas Scrantono ir apie- 
Ijnkės lietuviams, tai kad pla
čiai pagarsėjęs “Grigutis,” 
penkių aktų operetė, bus su
lošta Scrantone subatoj, 22 
dieną gruodžio, Junior High 
School svetainėje.

leiduke” gardžiai 
r matvirtinom io

porą 
šmakšt 
kaip 
lietuvišką ii 
kriaučių, kur 
siekia šie žodžiai:

“Ko tu čia dabar

New Yorke ir Brooklyne 
paskutinių laiku mirė nuo epi
demiškos influenzos 49 asme
nys. Panaši, kaip karo laikų, 
influenzos epidemija mažu pa
mažu ateinanti nuo Californi- 
jos į New Yorką.

Iki šiol aš vis abejodavau, 
kad tiek daug publikos yra su
traukiama į “Laisvės” koncer
tus. Vis manydavau, kad lais- 
viečiai, kaip tai sakant, perde
da. Kad persitikrinti, ar tei- 
singiaus pasakius, ne tik pama
tyti, bet ir pačiupinėti, — iš 
vakaro išsirengiau į metinį 
dienraščio apvaikščiojimą.

Išlindęs iš Lorimer subvės ir 
apsižvalgęs, padariau išvedimą, 
kad blogi popieriai. Sniegti, 
kaip lietuviai kad sako, — “bo
bų kąsniais” ir oras pusėtinai 
šiurkštus. Užsiverčiau švarko 
apikaklę ir kiūtinu “Laisvės” 
link. Atėjęs iki Grandstryčio, 
pabraukiau delnu per veidą, ogi 
barzda, kaip šepetys. Paėjęs 

blokų Grandstryčių, 
į barzdaskutyklą ir;

pirštu į akį,: 
pilną

mano

įž/anga 50 centų
IR 75 CENTAI *

Mudu su 
nusijuokėm 
filosofiją.

Nežinau,

Programą Išpildys Gerianti Artistai-Dainininkai
K. Menkeliūniūtė, dramatiškas sopranas, iš Brooklyn, N. Y., 

kuri nuolat dainuoja amerikoniškuose teatruose.
F. Stankūnas, iš Brooklyno, vienatinis lietuvių bašsas, kuris ir

gi dainuoja amerikoniškuos,ė teatruose.
P. Kurgoniūtė iš Lowell, Mass,j/linksmins visus.
V. Tumanis, žymus dąinininkąSrįenoras, worcesterietis.
E. Endzeliūtė, iš Worcester, Mąšs., labai atydžiai pasirengusi

šiam koncertui. , .- U - > . .. •»
Albina Lietuvhinkaitc, gabiausią smuikininkė. * <
J. Sabaliauskas, tenoras, is’WtTUjesterio.
F. Supieniūtė, klasišką šokią: šokikė. ?

prikibai 
prie manęs, kaip vapsa karvei 
prie tešmens su tuo savo kon
certo tikietu? Sakiau, kad ne
pirksiu, tai ii» atsitrauk. Jūs 
vis tiek neturėsite publikos, nes, 
bekasdami kitiems duobę, patys 
sprandus nusisuksite,” barė di
delis vyras kitą, apie 4 pėdų il- 
-gio “milžiną.“

“Turėsime publikos, ar ne, 
tai parodys rytojus, bet bolše
vikams pakišime koją 
^imtinukę ištrauksime iš jų ki- 
šeniaus,” ginčijosi mažiukas.

“Bolševikams, kuomet pas 
juos eina apyvarta apie 4000 
dolerių, šimtinė tiek reiškia, 
kaip uodas kumelei po ausia. 
Pasistatysite save ant juoko, 
tai ir viskas.”

“Tai jau ir tu, Maiki, eini su 
bolševikais?”

“Bolševiku nebuvau ir nebū
siu. Ale kada jūs, kaip tos var
lės pučiatės prieš jautį, tyčia 
eisiu į bolševikų koncertą!” 

“Jeigu tu, Maiki, šitaip'kalbi 
ir dar prie žmonių, tai jau tau, 
broli, i
da giedoti galvoj/ Sarmaty-

Sulig įpareikalavimo šiuos cigarus 
taipgi ir per paštų išsiuntinėjame, 

; j •

kaipo užsakymus (orderius) (

kaip kiti draugai 
kokia jaut®si ir kokius įspūdžius jie 

išsinešė iš koncerto. Nuo sa
vęs turiu pasakyti ve ką: jeigu 
mūsų dienraštis turi tiek rėmė
jų, jeigu' į savo metinę šventę 
sutraukia apie virš 3000 publi
kos tokiame ncpriimname ore, 
—tai iš kelio “Laisvės” priešai, 
nes žemė dreba po dienraščio 
rėmėjų kojomis!

Jis dainuos savo mieste, Worcesteryje, ir So. Bostone 
Sabaliauskas pasiryžęs duoti daugiau šiame koncerte 
negu by kuriame kitame.

Tai vienas iš puikiausių 
liaudies veikalų, užtat scran- 
toniečiai turėtų nepamiršt at
silankyt. “Grigutis“ visur pa
liko gerą įspūdį, tad neap
gaus ir scrantoniečių'. ’

Kas matė “Grigutį“ sulo
siant kartą, tai eina ir antru 
kartu pamatyti. Ir daugelyj 
vietų jau “Grigutis’’ buvo loš
tas antru kartu. Publika ope=- 
rete “Grigutis“ gėrisi ir ilgai 
nepamiršta?apie ji kalbėti. ,

Taipgi s scrantbnięČiaį i ; ir 
apielinkės lietuviai visi ateiki
te pamatyti “Grigutį,” kad ne
reiktų gailėtis, nes antru kar
tu nebus suvaidiiitas Scranto-

Lietuviai dainininkai, turime 
pripažinti, pasirodė tikrai vy
riškai ir publika nenorėjo pa
leisti juos nuo scenos, iki galu
tinai juos paalsino. Rusų tru
pė, mano supratimu, galėjo pa
sirodyti geriaus, ko aš ir tikė
jausi, bet tai tik privatiška ma
no nuomonė. Kiti .gal turi kito
kį supratimą.

Sėdi šąlia manęs simpatiškas 
vyrukas, 
“leidukė 
Įėjau :•

“Pasakyk man, drauge, ar aš 
truputį neprigirdžiu, ar mūsų 
dainininkai truputį paskūpįai, 
kad lyg norisi daugiau girdėti?’’

“Tavo, ąusySfr .susiedėli, O. K.,- 
ir. dainininkai! ne “stindžės.” 
Pavartok matematiką, ir klausi
mas bus išrištas.”

“Matematiką?!’’ nusistebėjau

DETROITO LIEVJViŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuvi '-koa aplLkos, kuriose galima pirkti vai»> 
tua daug prieinamesne :rainc. negu kur kitur dabartinių laiku.

A. M. KISHON, Aptiekoriiitt Savininkas
H7«l JOS. ( AMPAU AVĖ., ir K046 CHiuNE ST., DETROIT

K. MENK ELIūNItJTfe
Netikėtai gauname progą girdėti 
vo garsiąją dainininkę - So. Bost 
Worcfcsteryje ir Gardneryje.

Lapkričio 29-tą dieną L. D. 
S. A. 54-ta kuopa turėjo su- 

!. Vakarienė 
buvo1 puiiki, tik kažin dėį ko
kios priežasties svečių

veikiau- 
•mažai ganįųta. Ateityj 

tokią klaidą rengėjos turėtų 
pataisyti. Kadangi vakarienė 
buvo rengiama puiki, tai rei
kėjo gerai ir garsinti, nors tie
sa, buvo biskelis ir kliūčių 
garsinimui.* Prie vakarienės 
buvo irv programa, nors ir 
trumpa, bet puiki, kurt susidė
jo iš dainų ir muzikos. Už 
vis labiausia publikai patiko 
tai drg. Karosienės nors ir 
trumpa, bet gera agitatyviška 
prakalba, kurią ji pasakė apie 
darbininkų kovas su išnaudo
tojais. Aukų geriems tikslams 
surinkta virš 6 cįolerių.

SESERYS, t£A U LIU RON IUI ĖS
Jos linksmys bostoniečius ir Apielinkės lietuvius savo gražiais duetais 

Būkime visi ir išgirskime jąs'.

. , . , • F. (STANKŪNAS 
Vienatinis Lietuvių Bassas' Ame 
rikoje, kuris dainuoja amerikoniš
kuose teatruose. Jį girdėsime sa
vo koncertuose So. Bostone Wor
cesteryje ir Gardneryje.

programos Išpildyme dalyvaus:
K. MENKELIŪNIŪTĖ, soprano, iš Brooklyn, N. Y.
F.. Stankūnas, basso, iš Brooklyn, N. Y.
Seserys Pamiukoniūtėš iš Haverhill, Mass.
V. Tumanis, tenoras, iš Worcester, Mass.
J. Sabaliauskas, tenoras/ iš Worcester, Mass.
Anna Balčiūniūtė, pianistė, iš Lawrence, akompanuos 

viršhiinėtiem solistam ir duos piano solo.
Laisvės Choras iš So. Bostono

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiM

Pradžia 7 Vai. Vakare

Padirbti* iš suderintų Havanos tabakų 
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

. .Artinamės prie koncerto. Pu
sėtinai pašalę ir slidu. Auto
mobiliai taip- slidinėja, kad dau
gelis iš jų, gerai paslydę, atsi
gręžia pažiūrėti, ar toli nuva
žiavo?

“Reikia drąsaus automobilis
to; kuris imtų riziką važiuoti 
kelias dešimtis mylių į dienraš
čio koncertą šitokiu slidžiu ke
liu/’ pastebėjau savo šankelei- 
viui.

• “Nors aš apie automobilius 
nieko nenusimanau, bet atrodo, 
kad koncertas bus ‘pur fišJ x

Jau netoli trečia valanda, ir 
koncertas tuoj turęą . prasidėti,, 
bet žmphių tik keli kuokšteliai 
kur-ne-kur kalbasi, kurių veiddi 
apsiniaukę, pašiurpę, ir 
atrodo labai mizerna, bet

Bet... praslenka kelios minu
tės, atsiveria salės plačiosios 
durys ir publika, tarsi upė, pra
laužus tvenkinį, pradeda lietis į 
vidų ir skleistis toj milžiniškoj, 
apie 4000 sėdynių turinčioj sve
tainėj.

BatųApadų žiuženimas, links
mos, draugiškos kalbos, malo
nūs pasisveikinimai, nusistebė
jimai iš netyčia susitiktų se
nai matytų draugų sudaro pa
našią į ošiančio miško j- ošimą 
melodiją toj milžiniškoj arenoj, 
.—ir salė pritvinsta žmonėmis. 
/ Pasirodo ant pagrindų drg. 
Weiss. Jis pasveikina publiką, 
bet ją balsas girdisi tik tiek, 
kaip uodo zvimbimas prie au- 
gdes. Publika nurimsta, susėda,

BrooklytiUBORLYCEU*
MRfcINiNKŲ. IŠTAIGA.

aalės del Balių, Koncertų.- JBsWfr> 
Skietų, Vestuvių, Šusirinidmų ir 
Pulkus eteičius su naujaisiais įtakai 
raais, Keturiom bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

$49—959 Willoughby 
Tat W Stag*.

Kurį Kramtyk, 
Kai Gumą 

Nėra kito skęnio, 
\ ?• 
tik Feen-a-mint

Worcester, Mass.
PRADŽIA 2:30 VAU PO PIET

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
’ L' ; ’ i 

So. Boston, ■Mass
“Taip. Atmink, kad čia yra 

suvirs 3,000 žmonių, o kiekvie
nas žmogus turi dvi ausis 
6000 ausų. Kiekviena ausis 
stengiasi pagauti kiekvieną dai
nininko 
atomą!

Atsialnkydami j čia garsina 
mus koncertus’, paremsite darbi



JUOZAS KAVALIAUSKASSYLVI
DVIEJŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETĖ

STATO SCENOJE -LYROS CHORAS

Sukatoje

Gruodžio
December, 1928 Mokykla su Reputacija'

Pradžia 8 vai. vakare

Vaikams 25c

MARCY BATHS

VYRAMS

PHILADELPHIA, PA

ir paktj

82-86 MARCY AVENUEturėjote pub

Vienybietis tik ranka pamo

gau-

TURKIŠKA
lies

Bet

AhRHBI

State.
Stata.

laikai 
tumo.

Miestas
Miestas

MOTERŲ
DIENOS:'

PanedSliufe ir 
Utarninkais

čia 
rašo

ten 
vie- 
tris

AR GALIMA UŽ 
DEŠIMTUKĄ APVAŽIUOT 
APLINK VISA ŽEMĘ?

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliotais 

dieną

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telephone, Stagg 8326
9745

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kaihų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS, .Mokykla ątdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. niio 11 r. iki izv. 
NEW Y0RK AUTO SCHOOL

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties '

KAIP “VIENYBĖ 
MELUOJA

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

Eidamas Grand streetu, Re
porteris susitiko tautininką 
gan arti stovintį prie “Vieny-

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

d." Balčiaūskaitė
“Elzės” rolėje

Yonkerietė Catherine Mc- 
Cannaitė, 17 metų mergiščia, 
buvo užsimaniusi su vienu de
šimtuku apkeliaut apie visą že
mės kamuolį. Kuomet trauki
nyje konduktorius paklausė ti- 
kieto, mergaitė parodė jam 
dešimtuką; pasakė, kad tiek 
pinigų turi jai užtekt apva- 
žiuot .aplink visą žemės pasau
lį. Tapo' suimta ir nuvežta j 
Bellevub .ligoninę, kad ištirti, 
ar jai. nėsimaišoį galvoj e. Į

TELEFONAI}
------;_____ Oregon 81M
_________ Main »66S

J. Bulauka
Kunigaikštis Tobbytum

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

Ką Reporteriui Papasakoj 
Tautininkas

Trys gariniai kambariai delei iŠsipėritno: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu petarhavimu, 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoiše Sts.,- 

TIES BROADWAY IR (FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
' k Telefonas: Pulaski 1090

Kviečia visus ir visas— Lyrojs Choras

kur tu “Laisvę” 
Bet mūsiškiai kie- 
užsispyrė ir davė 
progos atsimokėti

tie patys seni bedarbes 
kurie neturi jokio skir-

karii bedarbiai vėl išsiskirto kas 
sau. šauksmo šimtaprocenti
nių patiiotų ura už Hoovcrį 
nesigirdi, visi vaikščioja nulei
dę nosis, nes naujas prežiden-

, pasakius. . . 
kad buvo as

tuoni šimtai, o pačių tautinin
kų painformuotas New Yorko 
“Times” korespondentas pa
dvigubino tą skaitlinę ir pada
rė net 1,800. Mat, kaip senis 
Sirvydas išvažiavo į Jūžintus, 
tai tie žiopleliai redaktoriai 
nemoka net gudriai pameluoti. 
Kas dabar tikės “Vienybei,” 
jei tie patys vienybiečiai pa
duoda dvi skaitlines—apie du 
tūkstančius ir 800j Jei per 
“Times’ą” aiškiai pameluota, 
tai reiškia, kad ir “Vienybė” 
meluoja, nes kas gi “Times’ui”' 
suteikė inofrmacijų, kad ne to 
paties lizdo žmonės. . .

Reporteris tuoj suprato, kad 
jo informantas skaitė senį Sir
vydą “tikru redaktorium,” o 
jo paliktus antrininkus tik pec- 
keliais. Bet Reporteriui rūpė
jo patirti,, kiek ištikrųjų ten 
buvo publikos.

—Kas čia tau bus daug’ 
Žinai, tautininkų kliube nėra 
nei kelių tuzinų narių,o Remei
kos parapijonai, paprastai, ne
silanko į parengimus. Tai ir 
susidarė tik keli šimtai, nes 
visa bepartyvė publika nudro- 
žė į “Laisvės” koncertą. Po 
programos išpildymo dar keli 
šimtai jaunimo susirinko. N.et 
kontraktorių didžiuma buvo, 
kaip girdėjau, “Laisvės” kon
certe.

čia Reporteris, be vargo, 
padarė sekamą proporciją: 
“Laisvės” koncerte buvo 
3,000, o fašistų koncerte tik 
300. Tai tikras spėkų santi- 
kis tarpe raudonųjų ir juodų-

Įvykę Prakalbos ir Daugiau
Nedėlioj, 2 gruodžio, Priešfa- 

Žistinis Susivienijimas surengė 
prakalbas, kuriose kalbėjo 
draugė K. Petrikienė ^.Brook
lyn, N. Y. Draugė Petrikienė 
pasakė gana entuziastišką iri 
nuoseklią prakalbą, kuria atsi-Į 
lankiusi publika likosi pilnai i 
Užganėdinta. Labai pageidau- j 
jama, kad draugė Petrikienė ir j 
vėl pradėtų tankiau sakyti pra-' 
kalbas. Antras kalbėtojas bu-į 
Vo mūsų rašytojas Senas Vin-i 
cas. Pastarasis kalbėjo apie! 
dabartinę bedarbę ir industri- 
jin j krizį. Pertraukoj pagriežė 
ant smuiko jaunas vaikinas A. 
Laurinaitukas. Pageidaujama, 
•kad tankiau toki talentingi jau
nuoliai pasirodytų, ką publika 
labai myli. Draugė K. Petri-; 
kienč, kalbėdama apie dabartį-■ 
nę Lietuvos darbininkų padėtį, j 
prisiminė, kad mes turime rem- ■ 
ti visais galimais būdais įkalin- i 
tus Lietuvos darbininkus. To-; 
del pasibaigus jos prakalbai,! 
buvo parinkta aukų del Lietu-j 
Vos politinių kalinių į Priešfa-; 
šistinį Susivienijimo fondą. Au
kotojų vardai: K. Misikonis, 
A. Atgalainis, A. Jatužienė, J. 
Laurinaitis, J. Ambrazas, A. i 
Klimas, M. Stropienė, A. Žana-! 
vičia, A. Papeliuška, J. Zakara-; 
vičia, J. Bakšys, J. Maeys, K. i 
Peliackas, S. Krazinavičia, V. 
Mačys, J. Butkus, R. Valaši-] 
mas, O. Abraitienė, K. Vaikšno- 
ras, A. Šipkus, A. Ogent, A. 
Laurinavičius, S. Vaitkus, Su- 
gentienė, A. Petkus, C. šamans-. 
kienė, Laurinaitienė ir A. K.— 
po 1 dolerį; J. A. Pranaitis, P. 
Vasiliauskas, P. Puodis, M. P. 
ir Butkus po 50 centų. Viso su 
smulkiais $43.29. Aukojusiems 
tariu širdingą padėką varde 
Lietuvos politinių kalinių. Be
je, draugė K. Petrikienė auko
jo kelionės lėšas irgi del Lietu
vos politikių kalinių. Ačiū.

Dabartiniu laiku čia, Phila- 
delphijoj, viešpatauja &ana di
delė bedarbė..ir norintiems dar
bas gauti tiesiog negalima. Kul
tu, žmogus, nenueisi, ten rasi 
susispietusius būrius ' bedarbių

UVTDA? Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki
LAllUl* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—74c-v v vCmiŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Nainį ai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI i ;

Gerbiamoji Philadelphijos ir 
apielinkės visuomene! Malonėkite 
atsilankyti ant Lyros Choro meti
nio parengimo. Ši operete yra 
viena iš gražiausių kaimietiškų 
veikalų. Lošime dalyvaus visas 
Lyros choras; dainuos suvirs dvi
dešimts dainų. Akompanuos gera 
orkestrą po vadovystę J. Jurčiu- 
konio. Prirėngimaš kostiumų ir 
scenerijų ‘kuo puikiausias.. j

Prasidėjo šneka apie “Lais
vės” koncertą ir tą pačią die
ną pas Klaščių įvykusį tauti
ninkų fašistų kliubo parengi
mą. *

Į Reporterio pastabą, kad 
tautininkų kliubo parengimu 
norėta užkęnkti “Laisvei” vie
nybietis numykė: “durnai da
ryta, kad norėta jums 'už
kenkti. Ivlej tik demonstra- 
vom feavo impotenciją. - Aš 
ir pats buvau tos nuomonės, 
kad iš mūsų parengimo nieko 
neišeis, nes 
subytinsi! 
takakciai 
“Laisvei” 
tuo pačiu

O ar 
likos?

—Kaip 
“Vienybe’

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT J177-M74
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Ąutomobilię 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, jėf. jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi Ir moteriškių klases.’
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

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

REZOLIUCIJA
Mes, darbininkai Lietuvių 

Kooperatyvo plytnyčios Nikola
jeve, išklausę pranešimą d. P. 
V. Žalpio spalių 22 d. š. m. apie 
padėtį darbininkų Amerikoj ir 
apie jų judėjimą, iš kurio buvo 
matytis, kad kapitalistai smar
kiai puola darbininkus, o dar
bininkai vis labiau ir labiau 
pradeda suprasti savo klasinį' 
judėjimą ir pradeda vest griež
tesnę revoliucinę kovą prieš sa
vo klasinį priešą kapitalizmą.

Mes konstatuojame, kad A- 
merikos darbininkai teisingai 
pažįsta kapitalistus ir jų tar
nus menševikus, kuriuos stumia 
nuo savęs. ( • i
.Mes, buvusieji Amerikoj dar
bininkai ir ištrūkę iš rankų A- 
hįerikos kapitalo, apsigyvenę 
laisvoj. darbininkų šalyj SSSR,, 
sveikiname brolius Amerikos 
darbininkus, vedančius kovą su 
proletariato priešais kapitaliz- 
rtiti ir jo visais klapčiukais.

Pasižadame sykiu su jumis 
kovoti proletariato pasiliuosavi- 
me. Padėti Ąmcrikos darbi
ninkams laimėti sunkią kovą su 
priešais. Taipgi prisižadam pa
gelbėt jums, Amerikos draugai, 
visais jnums galimais būdais.

Lai gyvuoja ir auga Ameri
kos darbininkų revoliucinis ju
dėjimas !

Lai gyvuoja darbininkų va
das Kompartija!

Lai gyvuoja Trečias Interna
cionalas !

Lietuvių Kooperatyvo^ val
dyba: ;

Pirmininkas Ch. Juodis. 
Raštininkas Zubkov.

Iždininkas V. Bagočiunas.
Gorod Nikolajev, Slobodka, 

Kirpičnvj zavod,
- USSR.

Tautininkas tik galva palin
gavo ir tarė:

—Girdėjau, pas jus dar bu
vo ir aukos renkamos. Ma
čiau, kad Argentinos “Ryto
jui” surinko $115. Vadinasi, 
ir “Laisvė” padare pinigo ir 
dar “Rytojui” pridūrė. Bala 
žino, kad jums ir sekasi.

—Ims tau ir nesiseks! Per
eitą pėtnyčią turėjom priešfa- 
šistines prakalbas. Terr irgi 
surinkta $56.00 aukų. O jūsų 
sriovė jau nęi prąkalbų nepa
jėgia surengti’.

—Kur čia tu rengsi, prakal
bas, kad nei kalbėtojų netu
rim. Jei dan> pasiseka kada, 
tai sušaukiam savuosius į To
ny restoraną steiko .pavalgyt, 
žinai, mūsų žmonės labai įti
kėję į pilvą. Sandaros kuopa 
Brook lyne taip kaip išnyko, 
Tėvynės Mylėtojų kuopa tik 
iš vardo gyvuoja. Piliečių 
kliube rinkimus pralaimėjom. 
Jurginėj irgi - netekome- ko
mandos. Kriaučių* jUnijoj ra- 
telninkai susmuko. Velnias 
žino, kas čia darosi. Matai, 
neturime vadų . . .

čia Reporteris tyčiomis pa
bandė suraminti nusiminusį 
vienybininką:

—Kaip tai vadų neturite! 
Nagi, Širvydukas, Valaitis, Mi
kalauskas, Danielius, Ginkus...

—Tai tu man /pasakei... 
širvydukas tai kiaušinis. Viš
ta išvažiavo Lietuvon, tai kiau
šinis be vištos,! kaip fvežimas 
be (dyselio. Valaičiui niekas 
netiki. Buvo sandarietis.. Kol 
ten mokėjo, tai ir dirbo, 
yo prie nezaležninkų, kol 
gavo pavalgyti. Dabar 
nybietis. Per du metus 
kartus ųiainė kailį. Danielių 
jau bėga iš “Vienybes,’ 
jam nusibodo intrygos. 
kalauskas “smart vyras 
prie Sargybos bokšto, o Gin- 
kui 'tik biznis rūpi.

Išgirdęs tą liūdną litaniją, 
Reporteris sušuko:

—Tai kurių pabalių tamsta 
priklausai prie vienvbininkų, 
jeigu ten visi gajai įVa?

Atsakymas buvo pailsusio 
biznesmeno atsakymas:

—Sakai atsimesti! 
žmogeli, jie mane užboikotuos. 
Bijau aš jų. O antra * vertus, 
rengiuosi Lietuvon. Jei,nebū
siu su jais, tai dar į ^Varnius 
gali patupdlnti.'L O Jau džėlos 
tai aš užvis dauginusią bijau...

, JHF Nuo -
(d/ Peršalimu.

W \ Naudokite PAIN-EXPELLERI
] ( / I laisvai. Ištrinkite juomi vikriai.

J j / Skausmas kaip bematant pranyks.
/ L 1’0 vieno ar dviejų ištrinimų stėbč- 

^-•"1 / ka*P gali šitas senas,šeimyni-
i /, *■ nis linimentas taip trumpu laiku

tiek daug gerozpadaryti.
Paklauskite savo tėvo ar dieduko. Jie jums pasakys, kad PAIN- 

EXPELLERIS buvo pagelbinfeu jiems per suvirs penkiasdešimt metų. 
Jtisų tėvai naudojo ji nuo visbkių Muskulų Skausmų ir Dieglių. Jie 

surasdavo' urnų palengvinimą nuo Rcumatškų 
Skausmų, Neuralgijos, Strčndieglio, lengvų ir di
delių'Pergalimų, Išsinarinimų, Nusimušimų, Sus
tingusių ir Skaudamų Muskulų ir*t. t.

Pąfeikąlaukite PAIN-EXPELLERIO pas ar
timiausi vaistininką. . . .. , .

INKARAS ant pakelio garantupja, kad 
natė tikrąjį. Nepriimkite jokio kito.

Dvejopo didumo ■— 35 ir 70 centų bonkiites, 

7^ L&borafoPtes crP

BERRYAND SOUTH FIFTH.STS./ 
BROOKLYN, N.V

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

ligas įvaro, bet ir Į graną paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Joldą žalčių nebijo. Už 74 centus už baksi apsiginkluok auo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
7 (24 centai už skrynutę)

/ra tai kanuoli jjiež kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
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. I., N. Y.

Tėl.} Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, uŽraiykitei 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
iii Metropolitan Avenue, Brooklyn, N, T.
--------------------------------- ORDER BLANKI_________________ __ __

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

Vardas___________________________________________ i... i....

Bell____
Keystone.

4. Statkevičiūte
SyĮvijos” rolyje

UKRAINŲ SVETAINĖJE - ,
849 Franklin Street, Philadelphia, Pa

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS \
Panedeliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
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VIETOS ŽINIOS
BALIUS IR KONCERTAS

amarginimais
417 Lorimer Street

296-298)

PAJIEŠKOJIMAI

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
bus

(Undertaker)

PARDAVIMAI

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Kreivėnas,

Anna
J. IR O. VAIGINIS

Greenpoint, 5765

LIETUVIŠKA AKUŠERE

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Duodu reikalingų patarimų ir patarnavimų

PRANEŠIMAI IŠ, KITUR

3194 Fulfon Street

HOMIRn

New
Gan-

Rengėjai.
(296-298)

ir nu- 
vaikus

Nuo 
dar 

ruso

KLAIDA ŠU TARP. DARB. 
APSIG. KUOPOS MITINGO 
PAGARSINIMU

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BEVAŽIUODAMA 
PAGIMDĖ IR MIRĖ SU 
KŪDIKIU

NETYČIA NUDŪRUSI 
SAVO VYRĄ

KAIP KUDZINOVSKIS
IŠŽAGĖ IR UŽMUŠĖ 6 
METŲ MERGAITĘ JULIĄ

DARBIEČIŲ SURENGTOS 
DISKUSIJOS GYVAI 
PRAĖJO

LEIDO IŠKELIAUT 
UŽSIENIN DIDŽIAM 
SUKČIUI CONNOLLY’UI

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

as ne-
Ar jūs 

istorijai ?

> Brooklyn, N. Y
S DEVYNERIOS 75 CENTAI

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

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

. Bevažiuojant . ,
nerieriei taxi-cabu į ligoninę, 
jinai kelionėje pagimdė kūdi
kį. Kaip gimdytoja, .tai]) It

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Darbininkų Progresyvis 

Kliubas rengia Saunų Vakarėlį nedė
lioj, 16 d. gruodžio, savo kambariuo
se, 69 S. Park St. Prasidės 8-tą vai.i 
vakare. Kviečiame visus atsilankyti, 
nes bus. tai naujo' Rengėjai.

J * (297-298)

KETURIŲ VALANDŲ 
KŪD1KIS-MERGAITĖ 
IŠTRAUKTA is “SURPAIPĖS

ių uogų 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Neprigulmingas 
■engia balių pane- 

gruodžio, po No. 
St. Įsitėmykit 

atsilankykit pasilinksminti.
Rengėjai.

/. ROCHESTER, N. Y.
Vietos Priešfašistinis Komitetas 

rengia 10 kruvinųjų dienų paminėji
mui žuvusių Lietuvos darbininkų va- 
dųPožėlos, Giedrio ir kitų, įvyks ne- 
dėlioj, 16 gruodžio, Gedemino svetai
nėj, 575 Joseph Ave. Prasidės 8-tą 
vai. vakare. Kviečiame visus vietos 
lietuvius atsilankyti.

PAJIEŠKAU darbo restaurante. 
Esu patyręs kukorius, dirbęs didelėse 
vietose. Tel, Bensonhurst 5438.

(297-302)

automobilyje 
pirm negu pasiekė ligo- 
Motina buvo tiktai 25 

amžiaus; gyveno Bron-

PAJIEŠKAU Vinco Grižo, paeina iš 
Švedasų parapijos, Daujačių kai

mo, Kauno rėd. Girdėjau, kad gyve
na apie Bostoną. Turiu labai svarbų 
reikalą. Meldžiu jį patį atsišaukti 
arba žinančius pranešt šiuo adresu: 
J. Zabarckas, 44 Little St., Brook
lyn, N. Y. (297-299)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY 
Mokiname Piano, Balso

j PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė, 12 
mašinų, 2 Offman mašinos, 2 pros.

i mašinos. Priežastis pardavimo—ne- 
j sutinka partneriai. Matyti galima 
nuo 9 ik? 2 vai. po pietų. Kreipki
tės po No. 426 Humboldt St., dvejais 
trepais, Brooklyn, N. Y. 297-299

Novick, nuo 
-Miri-Ko Corp.

New York

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52-ros kuopos meti

nis susirinkimais bus nedėlioj, 16 d. 
gruodžio, Draugijų Svetainėj, 24 ir 
Michigan Ave., 10-tą vai. ryte. Drau
gai ir draugės, šis susirinkimas bus 
labai svarbus, nes bus balsavimas 
centro valdybos; taipgi turėsime iš
rinkti ii’ kuopos valdybą. Kurie dar 
neatsiėmėt knygos “Argentina ir Ten 
Gyvenanti Lietuviai,” ateikit ir atsi
imkit. Turime ir kitokių svarbių rei
kalu aptarti, todėl visi susirinkit lai
ku Sekr. V. J. Geraltauskas.

(295-297)

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. YJ

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI f 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijonasį 
krikštynoms ir pasivažinėjimams;

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street <
Central Brooklyn, N. Y.

essei Bėrli

* ■_ MASPETH, N. Y/
A.L.D.L.D. 138-tos kųbposĮ mėnesi' 

nis susirinkimas bus pėtnyčioj, 14 d 
gruodžio, po No. 70-42 Link Ct; 
džia 8-tą vai. vakare, 
piąlonėkit atsilankyti, 
rinkti kuopos valdybą, taipgi balsa
vimas A.L.D.LD. Pildomojo Komite
to. Be to yra ir kitokių svarbių 
reikalų. Tat nepamirškite atsilanky
ti. Atsiveskit ir naujų narių.

Org. P. Cibulskis.
(297-298)

Telephone, Greenpoint 2320

v J. GARŠVA

Pl’a-
Visi nariai 

nes turėsime

PARSIDUODA vienas iš dviejų biz
nis: vienas delicatessen, aiskrymo 

ir visokių kitokių dalykėlių Maspethe. 
Antras randasi Woodside, L. IJ bu- 
čemė. Biznis; daromas labai\ geras. 
Priežastis pardavimo: du bizniu per 
sunku laikyt. Kreipkitės: J. Radze
vičius, 63 Lexington Ave., Maspeth, 
L. I., N. Y.„ vakarais nuo 7 vai.

(297-305)

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 1

X-Spindulių Diagnoza 1 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4 th Street
Brooklyn, N. Y. 11 ,

VALANDOS: ’ '■ ‘ ' 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-1 
madieniais tik sulyg sutarties.

L. Bernice / Šahniūtė
Vadovė

411 Evergreen Avepue 
(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

NEWARK, N. J.
. L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki
mas bus pėtnyčioj, 14 gruodžio, pas 
d. Žukauskienę, 566 S. Clinton St., 
East Orangę, N. J. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visos rforės ateikit, turim 
svarbių reikalų aptarti.

Org. O. S.

PAJIEŠKAU brolio Jurgio Bakaičio.
Seniau gyveno Illinois valstijoj, 

dabar nežinau, kur randasi. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, praneškite. D. Ba
kaitis. 63 Mallori Ave., Jersey Citv,

N. J. 297-302

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina v senus ir 
kr a j a vu s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

PARSIDUODA grosernė su visu ta
vom, lietuvių apgyventoj vietoj. 

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

Utarninke įvykusios darbie- 
čių diskusijos apie sausąjį įsta-

• tymą ir girtybę praėjo g!an
• gyvai. Įžangos žodį tarė d. 

L. Pruseika. Jis kalbėjo apie
> tai, kaip aštuonioliktas amend- 

mentas prie Jungtinių Valsti
jų konstitucijos paplukdė A- 
meriką mūnšaino tvane ir kaip 
tas atsiliepia ant darbininkų 
gyvenimo. Jisai kalbėjo apie 
tai, kaip vedama id.ejinė kova 
prieš girtuokliavimą Sovietų 
Sąjungoje.

Pirmininkavo d. M. Paukš
tienė. Diskusijose dalyvavo 
Abekas. Vinikaitis, Stakovas, 
Butkienė, Senas Vincas, Tam- 
sonas ir daugelis kitų. Visi 
priėjo prie išvados, kad gir
tuokliavimas skaudžiai žeidžia, 
mūsų organizacijas ir apėmęs 
net jaunimą.

Nutarta: .vesti propagandą 
prieš girtuokliavimą po mūsų 

įspaudą, rūpinties, kad darb. 
i organizacijų parengimai būtų 
’ be mūnšaino, aiškinti jauni
mui, kad alkoholizmas yra di
džiausias jos priešas.

Sekančios diskusijos 
apie prisirišimą prie bažnyti- 
nių prietarų, apie bažnytines 
vestuves, krikštus ir kitas 
praktikas, nuo ko nėra atsi
kratę ir tūli laisvi žmonės.

Reporteris.

BROOKLYN, N. Y.
4L. D. S. A. 1 Kp. Narių Domei

Amerikos lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo 1 Kp. metinis susirinki
mas įvyks ketverge/ 13 d. gruodžio- 
Dec., “Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St., pradžia 8-tą vai. vakare.

Visos nares būtinai atsilankykit, 
ne*) bus rankama kuopos valdyba se
kantiems metams, taipgi; bąlsavimas 
Centro Pildomojo Komiteto. Drau
ges, kurios norėtų1 tapti narėmis šios 
organizacijos, yra kviečiamos ateiti 
įl susirinkimą ir prisirašyti.

A. Kliičinienč, Sekr.

KŪNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
* v k < » ' ft* i- ’ A V w t • 1* > > ’ ■' 'i » • '

denas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi

Mūsų žmppės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
ligą. V Žinodamas tąjr norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai Be
tarpe kuriu ir 
ir už daugiau.

Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožią 
RemunSlią
Sene so plokščiuldą 
Salmfičių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų ' 
Trijų devynerių « •• 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Suklupo arklys pieno išva- 
žiotojo Josepho Berkowitziaus 
ties Pitkin' ir Snediker ‘ Avės., 
Brooklyn®. Berkowitzius pa- 
silėnkė, kad pagelbėt arkliui 
atsikelti; pro “sufpaipės”, (at
matų ir srutų rynos) skylę jis 
išgirdo silpną kūdikio verkšle
nimą; ir pažiūrėjęs pamatė 
mažytį kūdikį, suvyniotą į To- 
pieras ir plūduriuojantį ant 
ledo gabalo sur^aipėje. Tūo- 
jaus Berkowitzius pasišaukė 
policiją. Kūdikis buvo iš
trauktas laukan. Pasirodė, 
kad tai tik kelios valandos at- 
gal gimusi mergaitė. Nuve- 
žus ją į Kings County ligoni- 
nę,- daktarai nusprendė, kad 
ta vargšiukė buvo tiktai kokių 
keturių valandų amžiaus išvi
so. Mergaitė sveika, linksma 
ir gyvensianti.

Dabar jieškoma niotiąosjku-* 
ri Šitokiu būw rtifcgind atsi-» 
kratyt nuo naujagimio savo

Ateina teismas Frances 
Kirkwoodienes, moteries gy
vulių daktaro Glenn Kirkwoo- 
do, kurį, jinai peiliu nudūrė 
rugpjūčio 7 d. šiemet. Bus 
teisiama Supreme Court’e, 
Įxmg Island City. Jinai yra 
perjauna ir pergraži, kad vy
rų teismas pasmerktų ją mirt 
elektros kedėje, kaip kad pa
barė Ruthai Snyderienei. 
Frances Kirkwoodiene gau
sianti tik desėtką metų kalėji
mo už nusmeigimą savo vyro.

. Kuomet buvo areštuota, 
Kirkwoodiene teisinosi, kad 
jos vyras susidėdavęs su kito
mis moterimis; aš, sako, bu
vau beveik pamišusi iš pavy
do, if , pasiėmiau virtuvės pei
lį, kąd pasidaryt ' sau galą; 
bet mano vyras puolėsi iš
traukt man peilį iš nagtį; ir 
taip besidalinant peilių 
tydiomipjį nudūriau.— 
gąįite tikėt tokiai
Bet tai istorija, su kurios pa- 
gelba (Kirkwoodiene išsisuks 
nuo mirties bausmės elektros 
kedėje.

Kirkwoodas buvo jos antra
sis vyras; su pirmuoju, Lee 
W. McAvoy ji buvo persikyru- 
si. Nežiūrint persiskyrimo, 
kaip, ji pati, taip ir jos antra
sis vyras labai artimai drau- 
gavosi su pirmuoju.

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97-ta kuopa rengia te

atrą ir koncertą subatoj, .16 vasa
rio, .1929, naudąi naujos mainierių 
unijos ir Nacionalės Textiliečių uni
jos. Todėl' prašome apielinkės drau
gijas ir kuopas nieko nerengti ant 
tos dienos. . .

' 1 (296-298)

Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, Žirklii), Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Wajtermhn’s Fountan|nių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant pferkąmų daįktų nuleidime. dešįmtą procentą.

WALTER GARŠVA
Brooklyn, N. y.

DR. A, L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi .Diagnoze ir Gydy
mo būdai.

127 East'84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandou: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

pagimdytasai 
mirė, 
nine.
metu

FREEHOLD, N. J
Lietuvių Ūkėsų 

Pašeipos Kliubas i 
delio vakare, 31 d. 
56 Throckmorton 
diena

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.

Yri žinoma, kad jis paliko sūnų 
ir dukterį.

•" A. D. GILLIES > ' z
.306-7 Becker Bldg., Aberdeen, Wash.:

PARSIDUODA barbernė su marma- 
liniais stiklais ir trims kedėms.

Yra ekstra kambarys del beauty 
parlor. Lietuvių apielinkėj. Randa 
tik $25.00 į mėnesį, ilgas lysas. Par
davimo priežastis—liga. Greit kreip
kitės: 123 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. 294-99

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188-tos kuopos metinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 16 <1.
gruodžio, po No. 3014 Yeamans St., 
10-tą vai. ryte. Draugai ir draugės, 
pasistengkit dalyvauti šiame susirin
kime, nes yra svarbių reikalų. Bus 
renkama nauja kuopos valdyba. 
Gausit nauja knyga. Valdyba.

(297-298)

Paskutiniu laiku tarp risti
nų, taip sakant, eina į kalną 
rusas drūtuolis Kola Kwaria- 
ni. Pereitą savaitę jis sulam
dė į pusę valandos pagarsėju
sį italų ristiką Gardinį. 
atsilankymo Amerikon 
nieks nėra priplojęs io 
prie matraco.

Pereitą antradienį, 
Ridgewood Grove, Jack 
šonui teko išbandyt savo spė
ką ir vikrumą prieš Kwarianį. 
Kwarianis buvo apsiėmęs “pri- 
klijuot” Gansorio pečius prie 
matraco į 20 minučių. Well, 
Kwarianiui nepavyko įvykdyt 
tas smarkus jo užsimojimas. 
Prakaitavo vyras iš paskuti
niųjų per tas 20 minučių, ir 
negalėjo nudžiaut Gansono. 
Tokiomis sąlygomis, šiame at
sitikime todėl Gansonas ir ta
po pripažintas laimėtoju.

J. K.

WO1RCESTER; MASS.
' Pirmą sykį šiame mieste bus toks 
gražus koncertas nedėlioj, 16 gruo
džio, Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St j • Pradžia 2:30 vai. po pietų. 
Programos išpildyme dalyvaus ge
riausi dainininkai ir muzikai, kaip 
tai K. Menkeliūniūtė, F. Stankūnas, 
abudu iš Brooklyn, N. Y.; P. Kur- 
goniūtė, iš Lowell, Mass., Ė. Endziū- 
liūtė, Lietuvninkiūtė, J. Sabaliauskas, 
Supieniūtė ir V. Tumanis. Todėl 
meldžiame nepraleisti šios progos, 
ateikite visi, būsite pilniausia užga
nėdinti. Įžanga maža, tik 50c ir 75c.

Kviečia A.L.D.L.D. 11 Kuopa.
(296-298)

Nedėlioję, 16 d. gruodžio, 4 
vai. po piet, “Laisvės” svetai
nėje įvyksta puikiausias vaka 
rėlis ir koncertas.

Parengimas bus puikus. S 
L. A. 83-čia kuopa savo meti
nį parengimą rengiasi atžymė
ti geriausiais ] 
ir puikia progra

1. Balalaikų Orkestrą/ po 
vadovybe jaunuolio Zablacko.

2. Klasikiniai šoktai ir dai
nos; išpildys jaunuoliai: B. 
MiseVičiūtė ir J J Račkauskas. .

3. Smuiko solo—^-Edna Ro-i
gers; 1 ‘ ■ i 1 ! ’ r •' - - •

4. Oktetas Ufa ruošiasi vi
sus sužavėti.

51 'Prie įžangos bus duoda
ma priėkaištės ir kaklinės, po
ros irijuokai; ' ’ -

6. Elena Retikevičiūtė grieš 
Kauno, Vilniaus ir New Yorko 
šokikams. Visi būkite. Pro
gramą Išpildys visi jaunuoliai.

Komisija.

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų . j 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyičfų 
Dobilų 
Daržą našlelių 
Devlnmečių durnropių 
Džiugelių

EAST NEW YORK, N. Y.
S. L. A. 322-ros kuopos metinis 

susirinkimas bus ketverge, 13 d. 
gruodžio, pas G. Norkų, 10234—91st 
Ave., Richmond Hill, N. Y., 8-tą vai. 
vakare, šiame susirinkime privalo 
dalyvauti kiekvienas narys, nes bus 
renkama kuopos valdyba ir svarsto
ma kiti svarbūs reikalai. Važiuo
jant Broadway Jamaica eleveiteriu 
reikia išlipti ant 104-tos gatvės ir 
pasukti po tiesiai.

Čystas darbas ir 
uždarbis. Atsilankykite pas 
[. Novick, nuo 10 iki 2 vai. 
-Miri-Ko Corp, of America,

PARSIDUODA pusė restorano, biz
nis. eina gerai. Norintis gali ir 

visą pirkti. Pardavimo priežastis— 
vienas iŠ partnerių išvažiuoja į kitą, 
miestą. Kreipkitės po No. 72 Co
lumbia St., Brooklyn, N. Y.

(296-301)

žvėris-žmogžudis Petras 
Kudzinovskis, areštuotas už 
papjovimą italuko J. Storellio 
ir vis dar toliau kamantinėja- 
mas Jersey Cityje, išsipasako
jo aplinkybes, kokiose jis rug- 
pjūčip. 25 d., šiemet, išžagė 6 
metų taergaitę, Julią Mlodzia- 
nowska, o paskui užmušė ją; 
ant greitųjų pakasė krūmuose 
ties Lake Hopatcong, N. J.; 
paskui atkasęs nusinešė į ta- 
vorinio traukinio vagoną; ne
pjovė galvą, ir surišęs liemenį 
ir galvą į atskirus ryšulius po 
to iš vagono sumetė į Dele- 
ware upę, beeinant traukiniui 
per tiltą ties Slatford, Pa.

Sesuo nužudytos mergaitės, 
Stella Mlodzianowska, taipgi 
buvo pašaukta pas Kudzinov- 
skio kamantinėtojus; jinai da
bar gyvena po num. 24 Gil
christ St., Jersey City.

Šią nedorybę Kudzinovskis 
padarė tuo laiku, kuomet jis 
gyveno. New Jersey valstijoje 
ir uždarbiavo šiokiais bei to
kiais paprastais darbais. De
tektyvai spėja, kad tuo laiku 
gal jis bus prisiviliojęs 
žudęs dar tris mažus 
iš New Yorko miesto.

Newarko gyventoja 
Zydycrynienė papasakojo de
tektyvams, kaip tuo laikotar
piu Kudzinovskis bandė prisi
viliot jos 7 metų sūnų Maiku- 
tį, su kuriuo jis būtų pasielgęs 
taip, kaip ir su kitomis savo 
išgamiškų jausmų aukomis, 
jeigu tas vaikutis'nebūtų nuo 
jo pabėgęs. Anna, Maikučio 
motina, gyvena po num. 302 
Sherman) Ave., Newarke, N. J.

Be nužudytų vaikų, Kudži- 
novskis, kaip jau buvo minė
ta, akmeniu užmušą ir vieną 
suaugusį vyrą už taį, kad tas 
vyras pavogęs iš Kudzinovskio 
kvortą degtinės.

Kudzinovskio motina Vero
nika, atkeliavus iš Greenwoo- 
do, 'Pennsylvanijos, į Jersey 
City, tik sykį pažvelgė į tą 
savo velnišką sūnų; tarė-.“Da
bar jis mums (tėvams) yra 
jau miręs; mes daugiau nei 
girdėt apie jį nenorime.” Tuos 
karčius žodžius tarusi, motina 
tuojaus prasišalinp iš akių to 
bjaurybės kriminalisto.

Aš per klaidą pagarsinau^ 
kad Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17-tos kuopos su
sirinkimas įvyks 14 d. gruo
džio (Dęęember), o turėjo būt 
f2 d., trečiadienį, šiuo atve
ju, vadinasi, susirinkimas bu
vo neįvykdomas. Kada jis tu
rės įvykti, apie tai pagarsin
siu vėliau.

■ 4 Organizatorius.

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystė rengia balių 

9 d. vasario, 1929, Klasčiaus svetai
nėj. Įsitėmykite tą dieną ir nieko 
nerengkit paminėtoj dienoj.

Komitetas.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininke

visokias* tnūsų vįenta'učių vartųjimos žolės, šaknys Jr kitokie naminiai 
vaisiai, s J**“—' -----
kiėkvieną ligąĄ ' , , 
geriausiai patarnauti,' pargab( 
tuyiškų žolių, šaknų ir kįtokių žinontų gydančių vaisti 
žejriiąu paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.C 

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šakną 
Juodšaknių » 
Kadugio uogą 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedą 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
M51 ‘

EMBASSY JEWELRY SHOP
Liętuviška Krautuvė

A. GORBALEVSKA
296 Bedford Avenue . ’H Brooklyn, N. Y

Kampas Grand Street

Debesim
Garstyčią

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
I gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 

o aš visados kųogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras KundrotąPh. G. ValstininkAfl

229 Bedford Avenue^

LIETUVIŠKOS TRE1s, rtoae, Greenpoint 1017, U60-U14

REIKALAUJU keletą lietuvių mote
rų ir merginų, turi būt apsigyve

nę New Yorko apielinkėj ir suprast 
anglišką kalbą 
geras 
Wm. 
dieną. 
82 Wall St., New York ’City.

(296-298)
REIKALAUJU keletą lietuvių vyrų. 

' Turi būt apsigyvenę New Yorko 
apielinkėj ir suprast anglišką kalbą, 
čystas darbas ir geras uždarbis. At
silankykite pas Wm. H 
10 iki 2 vai.1 dieną 
of America, 82 Wall Str, 
City.

Į Darbą atlieku gerai ir pigiai 
į Kreipkitės šiuo adresu: 

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

| Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas i
! IR MALIORIUS 1

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Buvęs Queens pavieto prezi
dentas Maurice E. ,Connolly, 
vienas iš gengės, kuri nušmu- 
geliavo miestui kelis desėtkus 
milonų dolerių su “surpaipių” 
dėjimo kontraktais, dabar su 
vyriausybės lėidimu išplaukė 
laivu į Italiją. Tas šmugel
iu nkas yra pastatytas tiktai po 
$5,000 kaucijos iki teismo.

į SPORTAS j
GANSONAS ATSILAIKĖ 
PRIEŠ KWARIANJ

A.L.D.L. D; 16-rtos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks subatoj 15 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vąkare, ukraiųien. 
čių svetainėj ' 160 Mercer' St.,' Jersey 
City, N. J. Į šį susirinkimą turi 
atsilankyti visi nariai: ir narės, tnes u 
turime daug svarbių reikalų apsvars- ' 
tyt. Ypač, šiame susirinkime turi 
būti atlikti sekami reikalai: galuti
nas sutvarkymas rengiamojo koncer
to, kuris įvyks 26 d. sausio, 1929, 1 
rinkimas kuopos valdybos sekančiam 
metui; suradimas tinkamiausio būdo ; 
atgavimui kuopai priklausančių pini- < 
gų iš buvusių kuopos viršininkų; bal*- 
savimas A.L.D.L.D. blankų reikale : 
rinkimo Centro valdybos 1929 metui, 
ir daugybę kitų reikalų.

A.L.D.L.D. 1$ Kuopos Valdyba. '

JUNIPER. 7646

RALPH K RUCH

65-23 G R A N 6 V ĘN įjfeį
Z. • '•rWASPETtfK^fe<4:^: į<




