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Darbininkai Visęi šaliai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimčsit 
Pasaulį!

“Darbininkių Balso” va
jus užsibaigė. Jo pasekmės 
nors buvo gan geros, bet 
visgi ne tokios kaip tikėjo
mės.

Dovanas laimėjo sekamos 
draugės: pirmą A. Andriu
lienė, Chicago, Ill., 58 skait., 
antrą M. Paukštienė, Brook- kariuomene ir policija 
lyn, N. Y., 36 skait., trečią šiol nužudė jau 100 iš strei- 
Z. C. Mažeikienė, 
land, Ohio, 21 skait.,

Colombijos Bananų Streike j NAUJOJI PATERSONE AUDĖJŲ UNIJA PARO 
100 Užmušta, 238 Sužeista na CVMlini VAHII DADHAWSTI??DO SENŲJŲ VADU PARDAVYSTES

Valstiečių Partija Laimi
Rinkimus Rumunijoj

BOGOTA.— Colombijos 
iki

Cleve- kuojančių 40,000 bananų 
ket- plantacijų darbininkų; su

virtą M. Bacevičienė, Dėt- žeidė 238; kai kurie sužeis- 
roit, Mich. 12 skait., ir 
penktą M. Katinienė, Wa
terbury, Conn. 10 skaityto- stovi vienas Amerikos karo 
ją- laivas, kuris, reikalo esant,

•> tieji turėsią mirti.
Colombijos pakraštyje

PATERSON, N. J.— Vie-. ris ir kiti tos rūšies vadai- 
tinis lokalas naujosios Na- mekleriai labai nenorėjo šio 
cionalės Audimo Darbinin- sU'^ike, bet eis kilo iš pačių 
kų Unijos išleido svarbų at- darbininkų, . nepaisant va- 
sišaukimą. Jis nušviečia,! 
kaip Hoelscheris ir kiti va-

Kuopų dovanas laimėjo 
17 kuopa, Detroit, Mich., 
gavusi 38 nares, pirmą, ir 
115 kp. Roseland, Ill., gavu
si 22 nares, antrą.

laivas, kuris, reikalo esant, 
prisidėsiąs prie streikierių 

I malšinimo ir streiko slopi
nimo.

dų.
Kad Passaico audėjai per 

dafsenosios Patersono As- suvirš metų;.streiką, kur ko- 
od~ų Darbininkų vojo . prieš nukapojimą už- 

Unijos veikia išvien su fab- darbių, tuomi patarnavo vi- 
abelnai;ivū- 
r 11 011 f11-

sociated Šilkų

BUCHAREST.— Rumu
nijos seimo rinkimuose, su
lig paskiausių pranešimų, 
išrinkta 367 valstiečių par
tijos atstovai. Visoms ki
toms partijoms teko tiktai 
20. Bratiano, buvusiojo mi- 
nisterio pirmininko, vado
vaujamieji liberalai pravedė 
seiman tiktai 14 savo atsto-

LIETUVOS KOMUNISTAS MILEIKA 
PASMERKTAS AMŽINAI KATORGAI

Jis Būk nuo Senai Priklausęs Komunistų Partijai ir Skleidęs 
Literatūrą, Šaukiančią Nuverst Dabartinę Lietuvos . | .

Fašistų Diktatūrą '

i:

$250,000,000 Išleista 
Blaivybės Vykdymui, 

ir dar DaugiauŠiuo tarpu rengiamasi 
prie Priešfašistinės Savai
tės, paminėjimui 
draugų Lietuvoj, 
šistinis Komitetas 
plačius maršrutus draugam ir bėgamuoju metu išlaidas, 
Mizarai ir Senam Vincui. Į i blaivybės įstatymo “vykdy-į 
jų prakalbas reikia r- ” A .
traukti “plačios masės dar

žuvusių 
Priešfa-; WASHINGTON. — Nuo

rengia'1920 m. iki šiol, priskaitant

rikantais ir kitais darbinin- siems audėjams i 
ku priešais. Todėl Nacio- kad jų kova’tuo laiku sutu- 
nalės Audėjų Unijos lokalasĮrėjo ir kitų vietų fabrikan- 
šaukia visus audėjus dėtis tus.nuo darbo mokesnio kū- 
į šią kovojančią uniją, pri
mindamas sekamus daly
kus:

Didžiuma veikliųjų strei
ko dalyvių jau prisidėjo 
prie Nacionalės Audėjų 
Unijos.

pojimų,—visame tame se
nieji patersoniečių lyderiai 
nieko daugiau nemato, kaip 
tik “nupuolifną” ir “suside- 
moraliavimą’*. O jie patys 
buvo tikriausi demoralizuo
to jai dabartinio streiko Pa-

Padaro Karštą Ledą
BOSTON. — Harvardo 

Universiteto profesorius P. 
W. Bridgman išrado tokį

KAUNAS. — Kariuome
nės teismas nuteisė komu
nistą Aloizą Mileiką, Vilki
jos gyventoją, kalėti iki gy
vos galvos, kaip praneša 
Lietuvos laikraščiai.

Mileika buvo kaltinamas 
priklausęs prie slaptos ko
munistų partijos ir platinęs 
t> v»iočun laLxrliiM n SUpi’aSk '

. .-v . I r!e.? nauJ?J$. unį" tersone. Jie atsisakė orga- 
ją išvien sukilo kapitalistai, nįzuot labiausiai išnaudoja- 
priklausanti . Prekybos .Ru- mus darbininkus, dažyto-
mui, fašistiniai ex-kareiviai jus; jie ardė streikierių mi-

su- mas” Amerikoj atsieina jau J1? juodašimčiai, su ku- tingus, kur darbininkai ta- 
—r—j- $250,000,000 vien tik lėšo- riais dabarj’au atvirai ben- apje paėmimą streiko 
bininkų, kurie nepritaria ir mis teisių ministerijos ir A- dradarbiauja buvusios seno- vedimo j savo rankas;

’ merikos pakraščio sargy-. sios Associated Silk Unijos cjar^ humbugiškas 
bos, prieš alkoholio šmugel-1 lyderiai, Hoelscheris ir ki- ^nkus ________

ninkus. Bet į tą sumą dar tb sudarantieji Joint Boar-,sutartis su fabrikantais.
• 1 •< i • i do / Tti zvi-T VI n ' U v*-! rkn \ ”

negali pritarti kruvinajai 
fašistų valdžiai.

Šiuose mitinguose būtinai 
reikia platinti labai žingei
di ir atatinkama brošiūra 
“Kas Tie Sušaudyti Keturi 
Komunistai.” Prakalbų ren
gėjai ir literatūros platin
tojai nepamirškite jos užsi
sakyti.
r ' t a e; t

. Mū^ų Orįanižaci'još turi 
kreipti daugiau domės į la
vinimą savo- narių. Vienur 
kitur pasireiškia netaktin
gi, kartais net ir ne komu
nistiniai pasielgimai mūsų 
narių. O tai vis del stokos 
žinojimo, supratimo. Pas 
mus turi būti daugiau dis
kusijų, daugiau savęs kriti
kos ir, lavinimosi. T 
mūsų judėjimas neis pirmyn 
sparčiai.

neįskaitoma tokios išleidos, 
kaip Muitų Biuro, rube- 
žiaus “blaivybės” sargybos, 
slaptų “sausųjų” agentų, 
visos tos didelės armijos 
šnipų ir kitokių apmokamų 
“prohibišin” valdininkų. O 
kiek-jie-dar kyšių prisilu
pa iš; uždraustojo skystimo 
šmUgėlitioiojų 'ir šinkuoto- 

i jų, tai kelis kartus viršytų 
įvaldžius lėšas, eikvojamas 
neva blaivybės įkūnijimui.

jie 
, darbi- 

prigau din ėj anČias

presą (spaustuvą), kad su-i priešvalstybinę, 
spaudžia 150 laipsnių karš- priešfašistinę komunistų li
čio vandenį taip, jog tas teratūrą..
vanduo pavirsta į ledą, ne- Iš kaltinamojo akto ir by- 
prarasdamas savo karščio. Jos paaiškėję, kad Mileika 
Tam padaryt reikia 300,000 nuo 1927 metų pabaigos iki
svarų spaudimo ant kiek
vieno ketvirtaini ško 
dens colio. Įdėjus į šaltą 
vandenį kiaušinį ir padarius 
100,000 svarų ant ketvir- 
tainiško colio vandens spau
dimą, kiaušinis greit kietai 
išverda.

van-

Tokio lavinimosi ypač rei
kia mūsų draugėm mote

lį rim. Jeigu mes gauname 
šimtus naujų narių, tai ne
reiškia, kad mūsų darbas 
tuomi ir užsibaigia. Reikia 
duoti toms draugėms kuo 
daugiausia progos lavintis 
teoretiniai, idant jos pama
tiniai suprastų darbininkų 
judėjimą.

Vėl Keliama Miško Byla
Nesenai Kauno apygar

dos teisme pasibaigė garsio- 
Kitni’n P miškų valdininkų šmugel- 

ninkų byla; jie buvo beveik 
i išteisinti. Bet dabar vals
tybes gynėjas šiomis dieno- 
imis įteiksiąs Vyriausiam 
Tribunolui protestą prieš 
tokį nusprendimą. Taigi, 
toji byla dar kartą bus per
žiūrėta.

dą (Jungtinę <Tarybą). 
Prieš .naująją uniją putoja 
visi vietiniai ' 
laikraščiai; ugnia ir smala 
ant josios spjaudo buržuazi
niai kalbėtojai per radio. 
Hoelscheris ir Kompanija 
išleido s^vo manifestą, kur 
krokodiliaus ašaromis rau
da apie Passaico audėjų 
pralaimėjimą ir “sudemora- 
lizavimą” iš priežasties bu
vusiojo ilgo streiko. Tuom 
leidžia suprasti, -kad nerei
kėję ir dabartinio streiko 
Patersone. Pats Hoelsche-

Per tokią Associated Silk 
Unijos vadų taktiką strei-kapitalistų ka ‘^Fužo.

Ką dabar Patersono au
dėjai turi daryti, tai dėtis 
į naująją Naeionalę Audėjų 
Uniją ir'organizuotai reng
tis prie kitos kovbs. Šita 
unija apima visų audimo 
pramonės šakų darbininkus 
visoje šalyje. Tokios uni
jos vadovybėje ir su jos vi
sų narių parama tik ir ga
lima pasekmingai vest ko
vas prieš išnaudotojus.

Stebėtinas Išradimas
LONDON.— Spalio 26 d. 

jaunas mokslininkas R. H. 
Tate demonstravo labai įdo
mų išradimą. Šiuo išradi
mu atrasta nauja jėga, ku
ri panaikina daiktų svaru* 
mą. Demonstracijoje pa
aiškėjo, kad metalo gabalas, 
pakeltas augštyn, kabojo • 
ore, niekeno nelaikomas ir 
prie niekų nepririštas. Ypa-

šių metų vidurvasario ak-I 
tyviai veikė vietos komunis
tų organizacijoj, platino li
teratūrą ir tt.

Gynimosi kalboje Mileika 
pabrėžė, kad jis esąs įsiti
kinęs komunistas ir juo vi
suomet pasiliksiąs...

Kariuomenės teismas iš
nagrinėjęs bylą, Mileiką ra
do kaltu tuo, kad jis sąmo
ningai veikė komunistų par
tijoj, kurios tikslas nuvers-

ti dabartinę Lietuvos vy
riausybę, ir nuteisė kalėti 
iki gyvos galvos sunkiųjų 
darbų kalėjime.

“Caro žinios” Kaune U
Tuo pačiu laiku praneša

ma, jog Kaune pasirodė 
naujas rusų caristų laikraš
tis “Carskij Vie st n ik” (rei
škia, Caro Žinios). Jame 
agituojama už sugrąžinimų 
caro valdžios Rusijai. Jei
gu įvyktų toks stebuklas, 
jeigu caro valdžia Rusijoj 
atsisteigtų, tai būtų sudiev 
ir pačiai Lietuvos nepri
klausomybei. Caristai ša- 
vinasi visas žemes, kurioj 
buvo po caro letena pirm 
revoliucijos. Bet fašistinė 
valdžia, kuri už komuništfc 
nės literatūros skleidimą 
baudžia mirčia ir amžinu 
kalėjimu, ta smetoninė val
džia su pasigrožėjimu žiūri 
į caristinės literatūros Įeit- 
dėjus ir skleidėjus Lietuvo
je

)■
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SOVIETŲ MOKSLININKAI ATGAIVINO ŽMOGŲ, KURS 
BUVO NEGYVAS IŠTISAS 29 VALANDAS

Prigėrė 14 Juodakiu 
Jaunučių Nuotaky

JOHANNESBURG.

“Darbininkių Balse” įves
ta skyrius anglų kalboj, ži
nant, kad Darbinirikių Suši- 

į vienijime yrą visa eilė čia 
aUgudųį hierginų ir5 moterų, 
kurioš daug veikia jo eilė
se, t&i- šis skyrius yra per
važas. 1 Draugės, lankę mo- 

4 Kyklas jau neturėtų'skustis 
v negalėjimu rašyti.. Rašyki

te, draugės.

Organizavimas darbinin
kių yra svarbus darbas, j 
kuią pro pirštus negali žiū
rėti nei draugai. Jie turi 
tame darbe padėti, kur tik 
matosi reikalas, o draugių 
moterų trūkumas.

Bolivija Mobilizuojasi 
Prieš Paraguay’ją

• I ' < ——i— ;■> ;

LA PAZ,— Bolivijos res
publikos valdžią reikalauja 
“pilno patenkinimo” iš Pa
raguayans pusės. Dalis to 
patenkinimo yra, kad Pattą- 
guay’us be tolimesnių gih< 
čų pripažintų Bolivijai di
doką pasieninį žemės plotą, 
labai turtingą žibalo šalti
niais, giriomis ir kasyklo
mis. Bolivija suteikė Ame
rikos kapitalistams teisę 
įvairiai išnaudot to ploto 
gamtos turtus. Todėl Ame
rika palaiko Bolivijos pusę 
šiame ginče, kuris kelis kar
tus priėjo jau prie ginkluo
tų susikirtimų tarp Bolivia 
jos ir Paraguay’jaus karei
vių.

z Kita dalis Bolivijos reika
laujamo “pilno paten? ’ 
mo” tai yra, kad Paragua- 
y’us atlygintų Bolivijai 
nuostolius, įvykusius per mi
nėtus' vienos ir kitos šalies 
kareivių susikirtimus. . y

Nuo Amerikos . jvfąi i

tingo aparato tam nereikia. Pietinėj Afrikoj prigėrė 14 
Asloj padedama iki šiol ne- juodukių mergaičių ir dvi 
žinomo, panašaus į aliumi- i senyvos moterys. Mergai- 
ną, metalo plokštelė. Kai i tės visos buvo 15 metų am- 
viršum jos pakeliama meta- j žiaus. Dvi motely s buvo 
lo plokštelė ir paleidžiama susivedusios jąsias. į\ vieną 
iš rankų, ji nekrinta žemyn.’urvą kalnelyj P1^ upės, 
Kaip visa tai veikia, išradę-1 Basutolando

15

A
» apygardoje. 

Tame urve moterys tas 
mergaites mokino, kas rei
kia žinot pirm v apsivedant, 
sulig vietinių negrų gyven
tojų papročių. Mergaitės 
buvo rengiamos apsivest. 
Tuo tarpu užėjo smarkiau
sias lietus, kaip kad sako
ma, “debesiai praplyšo”. 
Upės vanduo urnai taip pa
kilo, kad užliejo minėtą ur
vą, kur ir žuvo visos mer
gaitės ir jųjų mokytojos.

PARYŽIUS. — Sovietų 
mokslininkai, profesoriai 
Kulabkov ir Andriejev at
gaivino žmogų, mirusį jau 
29 .valandas. Jo lavomą at
gabeno iš lavonyno. Įčirš- 
kė jam į širdį vaistinio skie
dinio, .vadinamo Ringer- 

Xokke; jiem, pasidarbavusi 
dar porą valandų, kūnas at
gijo; širdis pradėjo plakti, 

Garsiojoj gerklė gargaliuoti; atsivėrė 
J 1 I m 1 y »vi zx nlrTTn za-va -t

tų apšvietos komisaru Lu- 
načarskiu. Bandymas įvyks 
sausio 11 d., 1929 m., Pa
ryžiuje.

Jau pirmiau minėti du 
profesoriai buvo atgaivinę 
kūdikį, ‘ mirusį dvi valandas. 
Taip atgaivintas kūdikis iš
gyveno 10 dienų, nors pas
kui ir vėl mirė. Dabar Pa
ryžiaus ir Berlyno mokslin
čiai (tvirtina, kad yra vil
ties, jog' toliau galima bū
sią ištobulint atgaivinimo i 
būdus, taip kad atgaiviintie- 
iii galėsią gyvent ir ilgoka

jas laiko paslapty. Del šio 
naujo išradimo pranašauja
ma nuostabiausių galimu
mų. Sako, kad ateity būsią 
galima statyti namai ore, 
galėsią būt išspręstas trafi- 
ko klausimas, įsteigiant 3 
susisiekimo, kelia vimo 
sluogsmus vieną viršuj kį- 
to; o ypačiai pasidarysiąs 
saugus keliavimas orlai
viais.

4
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Degtinės Varyklos Byla 
Lietuvoj Baigiama

KATINAS. — < 
spirito byloj išklausyta eks
pertai, kurie dirbo pustre
čios dienos. ..Ekspertai dau
gumą iškeltų faktų patvir
tina. U J ‘ . i ; , / " , • ; ■

Valstybės gynėjas p. By
la kaltinimų pąląikp ir nu
rodo, kad kaimieti^, kuris 
pasigamina .kelis litemis 
degtinės krūmuose, * bau
džiamas metais kalėjimo,' o 
čia yra nusižengta akcizės 
įstatymams ir slaptai degti
nės bravore varyta degtinė 
ir padaryta kiti nusižengi
mai. Žinoma, už kitus, šio’ 
byloj iškeltus prasižengi
mus, daug didesnė bausmė 
jiems tenka. Be to. valst. 
gynėjas iškelia' mintį, kad 
jie svetimšaliai, čia nusipir
ko dvarą, įsitaisė spirito va
ryklą, bet tuo nesitenkinda- 
dami, dar jieškojo priemo
nių, kaip skriausti valstybę. 
Už tai juos reikia rinkamai 
nubausti.

Eina advokatų įkalbos ir 
šalių ginčai. Kalbama, kad 
greit bus išneštas sprendi
mas prieš kaltinamuosius.

ir lavono akys vienai kitai 
sekundai; akių išraiška bu
vo tokia, kaip baisiai' pa
vargusio žmogaus. Taip at
gaivintas, numirėlis vėl iš-i laiką. Bet garbė už iki šiol 
buvo gyvas dešimt minu-'padarytus j atgaivinimus, 
čių; paskui išnaujo apmirė, kad iritrumnam laikui, pil- 

Prie tos operacijos buvo nai • atiduodama? f sovieti- 
iiūdiminkų ir garsusis' ‘ - Vo- niams mokslininkams, 
kieti jos • daktaras Eugene O dar? pirmiau, > minėti
Klotz. Jis negalėjo atsiste-J Maskvos profesoriai' atgai-
bet tuo baisiuoju stebuklu
— žmogaus 1 atgaivinimu.
Šaltieji sovietiniai moksli- prižiūrėjo per vieną savai- 
ninkai irgi krūptelėję, 1 

::______:_:_u
numirėlio gerklę gargaliuo-1 jis būtų visai nemiręs.

vino nustipusį šunį. ■ Po at
gaivinimui moksliškai- jį

,tę, ir toliau šuva jau lojo, 
nusigandę, kuomet išgirdo' bėgio jo ir elgėsi taip, lyg

sm

HOOVERIS BIJOJO PASIRODYT ANT PLATFORMOS 
PRIEŠ DEMONSTRUOJANČIUS ARGENTINIECIUS s

i At-'tū kalbėjęs; jeigu ne demon-- priklausanti Gubos respuĮBUENOS AIRES.— ; ; , _ , r ~
važiavus H. Hooveriui, napi- '$tfantai. Bet Argeritinos
jai išrinktam Jungtinių Val
stijų prezidentui, > iš Santia
go į Buenos Aires, Argen
tinoj, vietiniai darbininkai 
pasitiko jį su demonstraci
ja. Demonstrantai iškėlė 
vėliavą su užrašu: “Lai gy
vuoja Sandino!” (vadas Ni- 
caraguos revoliucijos prieš 
Amerikos imperialistus ir 
prieš jiems bernaujančią te- 
naitinę vyriausybę).

Argentinos ^valdžia šutei- kalbėt dantis/ kad dabąrti- 
x • niuose, kivirčiuose su Boli
de- vija Paraguay’jus padarytų 

nusileidimą. Tokio nusilei
dimo reikalauja Jungtinių 
Valstijų kapitalistai, turin
tieji žibalo šaltinius ir ka-

kos valdžia jau isrei 
vo pritarimą Bolivijai., į

Jeigu kiltų atviras karas 
tarp Paraguay’j aus ir Boli
vijos, tai į jo sukurį galėtų 
būt įtrauktos ir kitos piet- 
amerikinės respublikos, 
taipgi ir Jungtinės 'Valsti
jos, kurios ir dabar dvasi
niai ir finansiniai remia Bo;

vyriausybė pamate,1 jog ga- 
lės būt padaryta Hooveriui 
nesmagumų iš darbininkų 
pusės, jeigu jis pasirėdytų 
ant pagrindų; todėl ir pata
rė jam nelipti ant.platfor
mos.

.Ateinantį sekmadienį Hoo- 
veris išplauks Argentinos 
karo laivu į Paraguay’jų. 
Jis Paraguay’j aus vyriau
sybei, žinoma, bandys už-

S

Apie tą stebuklą dakta
ras Klotz tuojaus parašė 
straipsnį Berlyno dienraš
čiui “Tageblattui.” >

Paryžiaus Universiteto 
gyvybės chemijos skyrius 
pakvietė Sovietų profeso
rius KulabkoVą ir Aiidrieje- 
vą į Paryžių pakartoti tokį 
bandymą su numirėlių at
gaivinimu.- Profesoriai pri
ėmė pakvietimą, ir važiuos 
į Paryžių drauge su Sovie-

Paskutinėmis žiniomis, 
Bolivija, pradėjo plačią mo
bilizaciją savo kariuomenės, 
besiruošdama karan.

Whitestone, Long Island. 
—Robertas Ricker, dailydė, 
43 metų amžiaus, nušovė 
savo brolį Willardą, “plo- 
merį”, 39 metų amžiaus ir 
pats nusinuodijo.. Per 13 
metų broliai vaidijosi del 
vienos merginos, kurią abu
du mylėjo. Barniai ir vai
dai 'nesiliovė ’ nei tada, kai 
ta merginai ištekėjo už kito 
jaunikio. i .

i

Philadelphia, Pa.—

Hooveriui buvo prirengta sykląs Bolivijoj, ypač ginči- 
atforma ties ątočia;. ir jamoj srity j ties Paragua’-

jąus siena.

■

platforma ties • ętočia;
nuo tos platformos jisai bū-

Philadelphia, Pa.— Ka
žin kokių piktadarių padė
ta bomba, trūkdama įtalų 
banke ^tella 'Cilėntd, sužei
dė tris moteriškes. Tai jau 
antru kartį savaitėje pada-. 
ryta pasikėsinimas Jšsprog- 
dint ta banką. 1

kė 1,200 raitelių ir 1,500 po
licijos, kad neprileist i 
monstrantų prie gelžkelio 
stoties ir vaikyt juos ir 
areštuot. Daugelį jų poli
cija ir suėmė. . j. , .

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Edwards 
reikalauja, kad kongresas 
paskirtų, $25,000,000 kovai 
su besiskleidžiančia pavo
jingąja influenza, panašia 
kaip kad buvo karo laike.
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į prezidentus, senosios Jung
tinės Mainierių Unijos, ku
ria jis ’ daĮba’r yrą ’pavertęs 
kompanična organizacijai

skaitytojams,’ 
nesenai pats p 

’ijus- XI gyrėsi, i 
moraliais ir

Kaip J. L. Lewis Išsirinko Pats Save į j j,.
Mainierių Unijos, Prezidentu

GERIAU PABUS KURČIAS
Viena Kaimynė: “Ar jūsų 

vyras stengiasi kaip nors pasi- 
gydyt nuo kurtumo?”

Kita Kaimynė: “Dar ne. Ji* 
sai sako, . tada imsiąs gydytis 
nuo kurtumo, kai vaikai už
baigs namuose mokytis pianą 
skambinti.” r < . J ■<*>

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 187>

Litviii<H|s 
Londonui,;
siginklavimo Komisijos pir
mininkui; r, f reikalaudamas: 
kad Nusiginklavimo i.Komi
sija . greitu (laiku sušauktų 
savo posėdį ir kad tame po
sėdyje svarstytų Sovietų 
pasiūlymą visiškai nusigin- 
kluot visoms valstybėms be 
išimties.

širdingai? ačiū. ■. , . .
' '1 1 Frank Žavia

BISKĮ PAVĖLAVO
» I ‘ 'M

“Vaje, vaje! Kas gi tau tą 
juodą akį dovanojo?”’ klausia 
vienas senbernis kito tokio pat.

“Ogi jaunavedis—už1 tai,- kad 
pabučiavau jaunąją po vestu-

Jakščio—Seno Vinco 
Prakalbos Connecti

cut Valstijoj

y- Houston, Tex.— Smarki 
viesulą vakarinėje -dalyje 
Louisianos valstijos ir ryti
niame Texase ?buvo 
tim miriies JtjT 
Suardė į ^ėšėtito-s

“Mes ką tik jį 
tai aš nei neži- 

Eikš į vidų ir mes patir- 
ar jis kanda, ar ne.”

Kodėl Vitaitfe* Neatsako?*’
“Tėvynės” Ni*. 50 p.? Vi- 

taitis susidėjęs prie kruti
nės raukas bažijasi, J kad 
“niekuomet' neplūsta nei' di
džiumos, nei mažumos SLA. 
įtarių it aplamai mes į plū
dimus netikime, nes tai yra 
nekultūringas dalykas.” Bet
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Smetona Valstiečių 
Nešelps......................... .........

“Lietuvos ^inips”. (lapkri
čio 26 d.) praneša, kad nuo 
nederliaus
Lietuvoš: Valstiečių 

inos Valdži 
“Pąbrįežianta, 
milionų litų nėra pašalpa, 
bet i paskola. Vadinasi, 
kiekvieną paskolintą litą 
valstiečiai turės sugrąžinti 
dar sū milžiniškais nuošim
čiais. Juos nederlius pa
skandina naujose skolose.

O kas tuos pinigus vals
tiečiams skolins? Žinoma, 
fašistai ir kapitalistai. Tai
gi, iš tos baisios valstiečių 
nelaimės Smetona ir jo šai- 
ka papildys savo karmomis, 
užsiauklės dar didesnius 
pilvus, išlaks- dar daugiau 
degtinės ir tt.

Senas Vincas- Jakšty s, 
pagarsėjęs lietuvių darbi
ninkų rašytojas-beletris- 
tas sakys prakalbas seka
mose vietose:

ANSONIA, Conn., gruo
džio (Dec.) 15 d., subatoj, 
Samson Hall svetainėje, 9 
High St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Prakalbas rengia 
ALOPS. ir ALDLD. 117 
kuopa.

WATERBURY, Conn., 
gruodžio 16 d., nedėlioję, 
7:30 vai. vakare, Venta 
Hali, 103 Green St.

TORRINGTON, Conn., 
gruodžio 18 d.^ utaminke, 
7:30 vai. vakare, šv. Vin
cento Draugystės svetai
nėj, Beechwood Ave. Pra
kalbas rengia ALDLD. 81 
kuopa.

NEW BRITAIN, Conn., 
gruodžio 20 (^ ketverge, 
7:30 vai. vakdrė, Lietuvių 
svetainėj.

HARTFORD, Conn., 
gruodžio 21 d., pėtnyčioj, 

,7:30 vai. vakare, Labor 
Temple svetainėj, 97 Park 
St. Rengia ALOPS. Vie
tinis Komitetas.

Drg. Senas Vincas dar 
pirmu kai’t kalbės 
vietose. Naujosios Angli
jos, kaip ir visos Ameri
kos lietuvių darbininkiš
ka visuomenė,1 puikiai pa
žįsta Seną Vincą iš jo ga
bių raštų. . Dabar minė
toms Connecticut valst. 
lietuvių kolonijoms yra 
proga ir asmeniniai jį pa
matyti ir išgirsti. '

Senas Vincas vyriau
siai kalbės apie Lietuvos 
darbo žmonių reikalus, 
apie fašistinį siautimą, a- 
pie Lenkijos siekimą už
grobti Lietuvą ir kt. Pa
darys ir tdrptoutihę per
žvalgą gyviausių dienos 
klausimų. ’ CH v t;

Įžangą į ta$ visas pra
kalbas ūždyką. Eikite pa
tys pasiklausyt ir kitus 
raginkite ir veskitės į tą
sias jums visiškai, naujo 
kalbėtojo prakalbas.

ŠLA. narius išvadina “ban
ditais” ir “niekšais.” Mato
mai, tą; jis priskaito -prie 
tautiškos gražkalbystės.

Priešfašistinis Komitetas su
drengė prakalbų maršrutą nese- 
Įnai grįžusiam iš Argentinos 
draugui R. Mizarai. 3 d. 
gruodžio ir mes, A. L. D. L. D. 
98-ta kuopa ir jos simpatikai, 
su entuziazmu pasitikome 
draugą R. Mizarą ir jojo kal
bą lydėjome gausingais delnų 

'plojimais. Draugas Mizara 
pirmu atveju kalbėjo apie fa
šisto Smetonos-Valdemaro dik
tatūrą, Lietuvos darbo žmonių 
ekonominę ir politinę padėtį. 
Drg. Mizara faktais prirodė iš 
kunigų ir jų leidžiamų bei 
kontroliuojamų laikraščių, ko
kia apverktina padėtis Lietu
voje. Antru atveju kalbėto
jas nupiešė, kokios aplinkybės 
išblaškė Lietuvos liaudį į. visas 
dalis žemės skritulio, išdėstė 
kategorijas ir jųjų padėtį ne
žinomose šalyse. Ant užbai
gos pabrėžė, kad “jei dabar 
Lietuvoje bųtų gera valdžia, 
darbininkai , patys v.aldytųsi, 
kaip dabar Sovietų Respubli
koje; tai Lietuvos žeme 3' kart 
galętų išmaitint,) kiek, dabar 
ir mes galėtume sugrįžt į sa
vo kraštą. Tas bus, be jokių 
spėliojimų, tik tada, kada dar
bo liaudis apsišvies,- Susiorga
nizuos į proletarinu vienybę ir 
savo geležine šluota iš Lietu
vos, Lenkijos ir kitų šalių iš
šluos visą fašistuojantį brudą 
į senų daiktų muzėjų, šalę 
verpiamo ratelio ir bronzos 
kirvio.”

Publika užsilaikė ramiai ir 
kalbėtoją lydėjo aplodismen
tais. “Laisvei” gauta (per d. 
P. Grabauską) naujas skaity
tojas; keli atsinaujino prenu
meratas. Du broliai, Juozas 
ir Jonas Pečelingiai, užsirašė 
argentiniečių “Rytojų.” Pas
tarasis yra turtingas bučcris, 
mėnuo atgal grįžęs iš Lietuvos 
ir matyt pasipiktinęs Smetonos 
fašisto “tvarka.” Buvo ren
kamos aukos Lietuvos politi
niams kaliniams. Po dolerį 
aukojo šie geros valios žmo
nės.

Juozas Urbonas, Jonus Kli
mavičius, Juozas Marcinkevi
čius, Jieva Simanavičienė; po 
50 c: Vincas Simanavičius,, 
Charles žvingilas, Mrs. Ru- 
gienienė, Vincas Bačvinka. Vi
so su smulkiais surinkta $9.70.

Varde Lietuvos politinių ka
linių i visiems aukojusįemš ta
riame

Revoliucijos ir jų iškeltos į- 
vairios reformos suteikė pa
sauliui daugybę įvairių rūšių 
“bedarbių.” Rusijos proleta
rinė revoliucija paskleidė po 
visą pasaulį tūkstančius viso
kių dykaduonių, kurie nepa
norėjo tarnauti darbininkų 
valdomai šaliai ir dabar jie 
skaitosi “bedarbiais.” Dirbti 
paprastą darbą atsisako, o dy
kai jų niekas nešeria, kaip 
prie caro valdžios šėrė. Tokių 
bedarbių tarpe randasi kuni
gaikščiai, grafai, baronai, ge
nerolai, i oficieriai, kunigai ir 
visokie kapitalistai, kurie pir- 

'miau čiulpė darbininkų krau
ją, kaip erkės.

Bet štai mes skaitome pra
nešimus iš Turkijos, kad bu
vusioj sostinėj Konstantinopo
lyje priviso labai daug bedar
bių, vadinamų eunuchais. Jų 
istorija ve kokia.

Kada Turkijoj viešpatavo 
visokie karaliai ir karaliukai, 
tai jie turėjo po daugybę pa
čių.-; kai kurių skaičius siekė 
podėlis šimtus. Pačios buvo 
užlaikomos haremuose. Jas 
daboti buvo pristatyti eunu
chai., Bet kad jais pilnai ga
lima būtų pasitikėti, tai pir
miausiai juos išromydavo. Se
nų irgi nelaikydavo, todėl ro- 
mydavo jaunus. Seniau jie 
turėjo prie savo viešpačių di
delę galią. Su jais net tarda
vosi svarbesniuose valstybės 
reikaluose, jie prižiūrėdavo 
ne vien karalių pačias, bet ir 
visą turtą; jie priiminėdavo ir 
išklausinėdavo atsilankiusius 
pas karalių su įvairiais prašy
mais, jie išdalindavo karališ
kas dovanas ir t. t.

Bet ir čia revoliucija ir re
formos įnešė permainų. Tur
kijos sultonas nusirito nuo 
sosto, kiti jo karaliukai irgi 
neišsilaikė. Haremai tapo, pa
naikinti, pačios šimtais, kaip 
tos avys, paleistos ant. laisvės. 
Visa tai įvykus, pasiliko be 
darbo7 ir skapai, kurių dabar 
Konstantinopolyje ' labai daug 
randasi. . .

Dabar darbo teikimo vbiurai 
stengiasi tuos skapus kur nors 
įkišti. Sakoma, kad jie tinką 
vielįon tarnaičių, vaikų prižiū
rėtojų ir abelnai prie namų vi
durinio darbo. Bet ir čia jų 
nieRąs nenori. Mat, turtuolių 
pačicįs nenori iškeisti-savo tar
nus.' tais skapais, o' turtuoliai 
savoĮ tarnaitėj irgi henpi’i pa
keisti skapais. Kitaip sakant,1 
dabar iš tų skapų, nei dievui 
žvakė, nei velkiui kačerga. 
Net ir katalikiški kunigai ne
nori juos imti gaspadinėmis.

Reikia '-primintų ' kad jauni 
eunuchai, išromyti dar kūdi
kiais, iki 20 metų labai dai
lūs, bet po 20 metų jau pra
deda greitai senti.

Savo laikais Vatikane buvo 
sudaryti chorai iš tokių skapų, 
kurie giedodavo laike popie
žiaus laikomų mišių ir kitų at
liekamų pareigų.

ŠvenčioniŠkis.

NEŽINO, BET PATIRS .
Kaimynas: (pravėręs duris 

ir matydamas didelį šunį) : “Ar 
tas šuva kanda?” 

šeimininkė 
nusipirkome, 
nau. 
sime

NELAIMINGAS PLĖšIKAS'i i 
šnapšys': , “žinai naujieną: 

šį rytą, apie trečią valandą; į 
mano namūs buvo įsiga*vęš įfe* 
šikas, kaip tik tuo laiku, kai aš 
grįžau namon iš kliubo. ” *

Snopys’: “Ar teko’ jam ką 
nors pagriebti?”

šnapšys: “Šiur, kad teko-! 
Vargšas plėšikas dabar ligon- 
butyje guli. Matai, mano mo
teris manė, jog tai aš pareinu.”

Gruodžio 1 d. čia buvo su
rengtas parapijonų koncertas. 
Garsinta buvo, kad bus vienas 
geriausių. Publika irgi manė, 
kad taip ir bus. Norėdamas 
pasiklausyti lietuviškų dainų, 
nes jau senai buvau girdėjęs, 
nuėjau ir aš. Reikia pasaky
ti, kad slovakų parapija’davė 
dykai svetainę ir iš Brooklyn© 
šv. Jurgio parapijos buvo at
vykęs choras. Laikas pradėti 
koncertą, nes jau po aštuonių, 
bet publikos nėra. Jau ir dė* 
vynios, o publikos svetainėj 
apie 50. Choras sulipa ant 
steičiaus, pasirodo keturi ku
nigėliai. Kunigas Cybelis ir 
Rūkštelienė užsirioglina ant 
pagrindų.; Tarpe Jų praside-, 
dą vhržytinės ir Rūkštelienė 
“nusimūfina” nuo steičiaus, O 
kunigėlis, nervingą balsu, pra- 
deda kalbėti. Ką jis kalbėjo, 
negalima buvo išgirsti, tik tiek 
išgirdau, kad programa esanti, 
turtinga, bet publikos nesą;-. 1■ J ’ > ! ■ < l \

Pirmiausiai choras sudai
nuoja Amerikos ir Lietuvės 
himnus, o paskui ubagiškai 
traukia net ’ dvyliką dainųv 
Dainuoja labai prastai ir pu
blika pradėjo nuobodauti.

Pasibaigus dainoms, prasi
dėjo šokiai, šokikų tarpe bu
vo nemažai ir svetimtaučių, 
kurie nepaiso bile kur eina, 
kad tik pašokti. Bet matėsi 
apie tuzinas ir laisvesnių, ku
rie, matomai, irgi visur lanko-

“Nejatigi tas jaunikis' prie
šingas tam’ senoviniam .papro
čiui—pabučiuoti jaunamartę?”

“Jis tam papročiui’ neprie- 
šingas, bet, matai', kai aš bučia
vau, jau buvo praėję dveji me* 
tai po vestuvių... ” i

Surinko J. Barkus.

MODERNIŠKAI
Uršulė: “Ar neblizga 

nosis, mielasis?”
Petrulis: “Ne, nosis 

bet tavo dešinysis kelys 
nas.”

Mussolini įpr Popiežius 
Pijus xr.

• ' • į. ' i : i ■

Chicanos Marijonų “Dran
gas” (gruodžio 12'. d.) supy
kusiai barasi'ant Italijos fą- 
šistų, *<J ypAč' ant: Mussolini. 
Sako:. . »' ■ •

Italijoj’ įsigalėjo fašistai ir 
įvedė diktatūrą. Visos demb- 
kratybėš liekanos- tapo panai- 
kinto^. .^Mussofini pasidarė 
aukštesnis už karalių. Jisai 
pasisavino visas tautos ii 
žmonių teises. Jo vardas pasi
darė toks baisus, kad italai 
bijo jį ir paminėti, nes už tai 
fašistų šnipai pradeda perse
kioti, areštuoja, baudžia, iš
tremia. Dėlto kiek galint ven
giama minėti jo vardas.

Kurie, yra susipažinę su A- 
merikos “klukserių” organi
zacija, su jos veikimu, gali 
sau įsivaizduoti kas Italijoj 
dedasi. Mat, fašizmas turi 

Rdaug į . panašumo “klukse- 
triamsJ” }

Labąi gerai. Fašistai 
ti visokio prakeiksmo, 
kodėl ^Draugas” * neprime 
Da savo skaitytojams,1 1 
dar ta 
žius B 
jis padėjo moraliais ir me
džiaginiais būdais fašistams 
tižgrieptij valdžią?. i Vadina
si, už ^isiiS kfdvinuš Mus 
solinio’ iF jo gaujų darbus 
taip pat ima ątsakomybfe^ 
sa katalikų bažnyčia.

Pasibąigus programai tęsėsi 
šokiai iki vėlai nakties.

; 1 s: V. Ramutis.

Drauge gydytojau, meldžiu Į 
duoti patarimą per “Laisvę”. 
Mano gyvenimo draugė labai 
kamuojasi su “pails” jau bus 
kokie aštuoni metai. Iš pra
džių netaip buvo blogai, tai nė
jo pas gydytojus. O dabar yra 
labai1 blogai: taip ir eina krau
jas, kaip iš vamzdžio, kada tik
tai jai reikia eiti ant savo rei
kalo. Jau gerokas laikas, kaip 
darbuojasi, gydo su visokiomis 

. mostimis, bet nieko negelbsti.
Gydytojai pripažįsta, kad tai 

1 kraujuojanti hemorojai—“bleed
ing pįiles,” ir jie atsisako ope- 
rącij0 daryti, o antra, nėra nė 
pinigų jai siųsti ligoninėn. Ir 
nebežinom, kas daryti. Dar 
jauna žmona, 36 metų ir 3 kū
dikius turi. Vienas gydytojas 
sakė, kad galima kas daryti, 
bet tai kainuosią šimtą dole
rių vienam “trytmentui” ir to
kių gydymų turėtų ligoninėj 
per kelis mėnesius, o tai mums 
neprieinama. Jeigu žmogus tu
rėtum maišą pinigų, tai viską 
galėtum padaryti, pagerinti 
sveikatą, pailginti gyvenimą ir 
į dangų važiuotas • galėtum nu
važiuoti, o be pinigų tai iš pra
garo stačiai vėl į pragarą.

Taigi norėtume žinoti, kokie 
vaistai geriausia vartoti, ar yra 
vaistų nuo šitos ligos? Vietinis 
gydytojas sakė, kad “bleeder 
piles” yra labaj pavojinga liga, 
— greitai gauna vėžį į vidurius. 
Mes sprendžiame, kad jis nesa
ko tiesos, gal nenori daryt ope
racijos: ant paprastų “pailių” 
padaro operaciją lengvai. Gal 
“Laisvėje” jau buvo rašyta ka
da apie tokius dalykus? Man 
neteko patėmyti. Tai, drauge, 
meldžiu pašvęsti minutėlę laiko 
ir duoti patarimą mums bėd- 
niems, kas geriau daryti. Iš 
kalno ačiū.

Atsakymas.—
Kraujuojanti hemorojai tai 

gana opus dalykas. Vis dėlto 
aš nesuprantu,'kodėl Jums ten 
tie Jūsų gydytojai nenori žmo
niškiau patarnauti. Tai stebė
tina. Hemorojai arba, kaip 
Jūs vadinat, “pailiai” yra gana 
paprasta liga, ir jie išgydyti vi
sai netaip jau sunku.

Kolei hemorojai tebėra nedi
deli, neįsibingėję, tai neretai 
jie pasiseka išgydyti ir visai 
be jokio pjaustymo, be operaci
jos. Prityręs toje plotmėje gy
dytojas įleidžia tam tikrų vais
tų į tas išsiplėtusias išeinamo
sios atvaros gyslas 
jų kas savaitė per 
kol nuo jų tose garankščiuoto
se gyslose kraujas ima ir suke
pa, sukrašėja. Nuo to paskui 
tos gyslos susitraukia, lyg iš- 
džiųsta — ir po visam. Paskui 
tik reikia vengti vidurių sukie
tėjimo, užsikimšimo, kad nebū
tų didelio spaudimo į apačios 
gyslas. Paprastai gerai esti tū
lą laiką teptis kękia tnosčia ar
ba įleidineti aliejaus su nedide
le rankine pompute.

Kada hemorojai pasiekia to
kio laipsnio, kaip kad yra Jūsų 
moteriai, tai jau tada nei’ ko 
pėckbtis su kokiais „tepalais. 
Paprastai tada vaistų įčirškinė- 
jąma£ neduoda tokių gerų pasė- 
įų.r į čia jau reikią operactya 
da^ti: reikia tos sugedę išplė
stą^ Į gyslos papjauti, ir ^žaizdos 
^ųfęngti. Operacija nėra to
kia ^pavojinga ir netaip jau 
sųąki. Jei vietiniai gydytojai 
tąifie Jūsų miestukyj neapsiima 
arba jei jie nori Jus perdaug 
jau aplupti, tai vęly nuvažiuo
kite į didesnį miestą, dj* tegul 
žmona eina ten ligoninėn. Di
desnių miestų ligoninėse net ir 
veltui operacijas daro: miestai 
užlaiko tokias įstaigas ir apmo
ka gydytojams už darbą. Ir 
nereikia manyti,»kad tokiose 
nemokamose ligoninėse operaci
jas blogiau daro.

Tai štai Jums, drauge, pata
rimas. Ar šiaip ar taip, ai’ 
šian ar ten, o be operacijos a/p*- 
seiti aš Jums nepatariu. Nebū
tinai, kad ten iš -tų ligotų gyslų 
vėžys, turėtų išsin 
antra vertus, esti in tokiu nuo-

porcijos . : partijos, 
ąys vdčrnokratai , ir 

liaudiriiĮi-fįaiĮ Jhraljląyp, • kad 
fašistai priimtų jas į koali
ciją,' pe's, antraip, viskas 
į>ražusią. Bet - '■ “šiandien”, 
sako “L. Aidas”, “nuo tos 
dienos • lygiai metams^ prae* 
Jus, paaiškėjo, kad Lietuva 
nepražudo, kad ;jo^ .vyriau
sybe labai ' sąmoningai eiha 
prie» mūsų ^krašto politinio 
perauklėjimo ir prie Lietu- 
vp^j ?žemių sujungimo.” Ki
toj Urėtoj: ‘^Nei respublikos 
pi-ezidOntas, nei į’o vyriau- 
syĮbfe • ^neišsigando grasini
mų,4. nepabijojo partijų ulti
matumų, bet.ėjo savo keliu. 
Sukakę metai rodo, kad ji 
neapsiriko.”

Žinoma, kad 
nes krikščionys 
ir liaudininkai 
pakeliaklupčiojo 
nepešę, nutilo, nurimo. Nes 
jie negali rimtai kovoti ir 
nekovos prieš smetoninius 
žmogžudžius. Todėl, kad 
kaip fašistų, taip krikš. de
mokratų ir liaudininkų pa
matinis tikslas yra vienas 
ir tas pats: palaikyti išnau
dotojus ir parazitus ant 
darbininkų ir valstiečių 
sprando.

Kovą prieš fašistus tega
li Ve^ti ir teveda Lietuvos

Tai toks buvo tas taip giria 
mas koncertas. , , ,(r

Ten Buvęs.

Lapkr. 28 d. Lyros Choras 
surengė koncertą ir balių. 
Programą pradėjo pionierių 
chorelis. Sudainavo Interna
cionalą, March ir Red Flag. 
M. Kučinskiūtė ir N. Kups- 
čiūtė gražiai sudainavo “Ilgu, 
ilgu.” Vyrų duetas, P. Gra
bauskas ir S. Kuzmickas, pub
likai labai patiko, iššaukė ant
ru kart dainuoti. Sesutės N. 
ir V. Kupsčiūtės jausmingą! 
sudainavo “Geismai ir Svajo
nes.” Solistai S. Reikauskas 
ir S. Kuzmickas dainavo po 
porą dainelių. Svetimtautis 
Ščepinšky griežė porą kaval- 
Hų ant armonikos. Lyros chor 
ras dainavo, rodos, 8 dainas.

Atsišiepia Prieš Besisiūlan
čius Talkininkus.

Smetonos “Lietuvos Ai- 
pami- 

ni metines sukaktuves nuo 
kad to laiko, kaip tąip vadina- 

partijOs,

! DARBININKU SVEIKATA
• ii i * ■ i ' . ! •

Rašo Dr. J. J. KAšKIAUČiUS
341 Walnut Street, Newark, N. J

Kraujuojanti Hemorojai įtikiu. Kai Jūsų moteries atsi- 
j tikime, tai nemanau, kad tai 
į vėžys jau dabar galėtų būti, 
i Juk ji turi tuos hemorojus aš- 
|tuonius metus. Jei vėžys būtų 
ten įsitaisęs, tai jau senai būtų 
po ligonei. Vis delfo taip sau 
nieko nepaisyti 

j laukti irgi būtų negudrus daly- 
Ikas. Vadinas, ilgai nelūkuriuo
dami, sutikite operaciją prisiim
ti. Kas reikia, tai reikia.

O kol kas, kol da neina ’ant 
operacijoj, tegul Jūsų žmona 
leidžia į išeinamąją atvarą aly
vos po truputį, vartodama (gu
minę švirkšlį, — tėgul Ididžia 
prieš gulk; eisiant ,ir dįęn'ą' — 
kartą, porą kartų prieš’ laukan 
ėjimą: tai 'tada taip ' nėpasi- 
žeis, nesusierzins tos ištinę gys- 

jlos. Maistą tegul ji vartoja to
kį, kad viduriai būtų pusėtinai 
veiklūs ir nėužkietėję: daugiau 
daržovių, vaisių; žalių kiaušinių, 
pieniškų.

riai, sulig savo nuožiūros, 
tuom, kad susuk-]paskaitė, kiek pasiųst balsų 

ir raportavo,

INDIANAPOLIS, Ind. —.tų likęs be jokių ceremoni- 
John L. Lewis pats saVe iš-|jų išmestaš iš unijos. $iuos< 
sirinko prezidentu Jungti-į rinkimus Lewiso mašina si
nes Mainierių Unijos. Pir-,taip pravedė 
miaus būdavo Lewiso politi- riktu lewisiniai organizato 
kieriai “mašinistai'......................
rinkdavo 
davo balsus, paduotus už!Lewisui 
pažangesnių mainierių kan-ikad už tave paduota tiek ir 
didatą į unijos prezidentus.įtiek balsų; jie priskaitė ir 
Dabar gi, kuomet didelės pasiuntė jam balsus net tų 
masės eilinių, mainierių yra lokalų, kurie yra atsimetę 
prisidėję prie naujosios Na-Jnuo Lewiso kompanijos ir 
cionalės Kasyklų Darbiniu-!priklauso naujajai Naciona- 
kų Unijos, tai Lewis > dar „lei Mainierių Unijai. Tai 
labiau: išsirinko pats’save į,tokiu pašlemėkišku būdu 
prezidentus senosios Mai-'Lewis ir- išsirinko • pats save 
nierių Unijos. ' ’ ‘ ’

Jei kas būtų drįsęs prieš jį 
kandidatuot šiuose : “rinki
muose” į tą vietą, toks 'bū-

Carbondale, III
kas nei del ko npšovė buvu
sį vietos majorą (burmist
rą) J. Hundley, 76 metų 
amžiaus, ir jo moterį, 57 
metų. Nušauti savu palo- 

matuot į., ,ciška/ne* nąmę.- ;: %» <• •

Bet svarbiausia štai kas. 
‘Tėvynės” Nr. 49 p. V. iš
vadino progresyvius SLA. 
narius banditais ir niekšais, 
kam jie išleido ir platino la
pelį “Slivaldykime viršinin
kus.” Tas lapelis, progre
syvių prisiųstas, tilpo “Lai
svėje.” įjame daromi po
nams upnefimąi ir skaitli
nėmis įr 
vojimasj 
riau, jejjįuį viefoLbųr 
ir bažyp|s, f.pį} V51 altas f 
vynėje’ 
to atsa 
Įėjimas 
jeigu pįįlitinkąį su 
lapelio rarįiiuu tąi’ . kam rei
kėjo vaidinti ‘Oiaiditdife?: ir 
“niekšais^ tuos, kurie jį iš
leido ir i platina?

Mes ‘įir štai kokį pasiū
lymą darome SLA. viršiniri- 
kamš: -įles su mielu noru 
atspausdinsime “Laisvėje” 
jų atsakymą į minėtą pro
gresyvių-.lapelį, jeigu tik 
mums jiė prisius. Taigi, 
padėkit^.Į šalį “banditus” 
ir “niekšus”, o pasinaudo
kite šita proga ir atsakyki
te j progresyvių jums daro- 
rtms užmetimus, jeigu jūs 
manote, į kad- tie užmetimai 
nebeisiu

Mexico City.— Iš Moro- 
neso vadovaujamos Meksi
kos Darbo Federacijos per 
paskutines tris dienas pasi
traukė 25 unijos ;SU]< 25,000 
narių. Pasitraukusiųjų va
dai išreiškė pilną pasitikėji
mą naujam Meksikos prezi
dentui Gil’ui. Morones gi 
ir kiti Darbo Federacijos 

utuloti, bet, vadai tuiį šiokių bei tokių 
kivirčių < sų ■ pmidentoH ?

pie- mos 
Kad krikše



Puslapis Trečias

LIETUVIS GRABORIUS

(Daugiau bus)

MARGARETA VALINČIUS
pas

šokių vidurių ir žarni
mų

So. Boston 0304 W

John Naujokas
Mrs.Winsi.ow’

SpecialistuSyHUP

Stagg 5043

NOTARY PUBLIC
kad Lorė Mathew P. Ballas visur

mus

M. ZUKA1T1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. X

GRABORIUS
GRABORIUS

SKAITYKITE IR
mu

PLATINKITE PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

CASTON R0PSEV1CH
PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ

men

pilnu pripažinimu juokinti

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen Suite

Lietuvon ir iš Lietuvo
PER BREMENĄ

Tarpe Bedford Driggs AvenuesPuiki

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

LLOYD

vH'I'iawi'-

priesin 
klausi

po įrodyta, kad opozicija yra menše 
vikiškas sparnas mūsų partijos, ka<

no mirtiųs 
s. Vokieti-

ant didžiausio ir greičiau 
šio Vokiško laivo

nesmagumų, paeinančių

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Kova Prieš Dešinįjį Pavojų 
Trockizmą

saugesnio kūdi

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

kas mimesis
savo krautuvę

ninku judėjimo, kuris tebeapima
plačias dalis darbininku klasės.”

Pasiremdamas i"
to fakto, kad dešinysis pavojus yra

Pas bilie vietini agentą 
arba •

ra nuo sekančių lij 
ėjimo, skilvio nem

Telephone, Greenpoint 2372

dantų dygimo, nėra

var- 
prieš

‘GERAI' PATAIKO!’

kuriame jisai neatakuotų mūsų 
jos. Kaip kad nėra joks neti- 

i dalykas, kad Opozicija pagim- 
orę ir Cannona, ‘taip lygiai nėra

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

Brooklyn© apielinkėje.

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

/A5"' :

W w W W W W WWW* 
Bell Phone, Poplar 7545 * V

I ADOLFAS F. STANKUS ?

Pareiškimas Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos 
-A < Centro Pildomojo Komiteto

Tūkstančiai vyrų ir ipoterų 
buvo sėkmingai išgydyta

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

“Tai tokia yra mažumos 
tuo klausimu. Tokia nėra

nesenai užgyrė C. P. Komiteto žing
snius prieš trockizmą? Dąr' daiįgiau. 
Jeigu trockizmas nebūtų rinitas pa
vojus Partijai, tai kode! K. I. ragi
na sumobilizuoti visą Partiją, kad 
atskyrus ir nugalėjus trockizmą?

teikia pagelbą nuvertimui 
valdžios 
teina.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkiųoblokų 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.” ,

D R. Tl N S
110 EAST 16th ST., N. Y

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynute gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

Room 32, Weitzencom BWg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

“Tie draugai, kurie yra susispie
tė į kitą grupę, tokie, kaip draugai 
Hathaway ir Cannon, yra padarę eilę 
tokių pareiškimų, kurie parodo, kad 
besistengdami pagauti įtakos ant

Į opozicija objektyviai tapo paversta 
į buržuazinių elementų įrankį.”

Tam pačiam kongrese d. Buchari- 
nas pasakė:

“Tas argumeųtas, kad yra ultra- 
kairysis sparnas, kuris stovi į kairę 
nuo mūsų ir kurio trockizmas yra 
sudėtinė dalis, yra labai klaidingas.”

Paskui Komunistu .Internacionalo 
Devintasis Plenumas šitaip apibūdi
no trockizmą:

“Visi blogiausi darbininkų klasės 
elementai, visi atviri oportupistai ko
munistiniame judėjime, visos mažos! 
grupelės renegatų, išmestų iš Komu
nistų Internacionalo eilių, dabar 
spiečiasi aplinkui trockinę platformą 
kovoti prieš Sovietų Sąjungą, prieš 
Komunistų Partiją, prieš Komunis-

I tų Internacionalą ir tt.”
Pagalinus, Komunistų Internacio

nalo šeštasis Kongresas sekamai į- 
vertino trockizmą:

“Trockio grupė išsigimė j menše- 
vizmo poziciją savo atsinešime lin
kui programos, linkui politinių ir or
ganizacinių klausimi} ir virto, objek
tyviai, organu kovos prieš Sovietų 
galią...

“Kongresas mano, kad neapsimo
ka diskusuoti su Kominterno prie
šais kontr-revoliucinį turinį trockis- 
tinės platformos, po to, kai visų Ko
munistų Partijų nariai atkartotinai 
ir griežčiausiai atmetė Opozicijos nu
sistatymą.”

Trockizmas, kaipo ideologija, skir
tinga nuo leninizmo, turi savo isto
riją. Kaip kada jis pasirodydavo 
kaipo talkininkas menševizmo, bet 
tankiausiai apsimaskavęs ultra-kai- 
riomis frazėmis. Pirmutinis trockiz-

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jęigu 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*, 
sinį kalną parodytum, tai jam mala* 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso, 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vųistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles i 
vidurių užkie 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth-

Opozicija negali nusikratyti 
žyklių nepamatuotų kaltinimų 
Centro Pild. Komitetą ir nepatesina- 
inų, neužęitarnautų pasisavinimų. 
Tai štai kaip Opozicija bando užsi
kabinti ant savo karties vėluką kai
po vienintelės priešininkės trockizmo 
ir dešiniojo pavojaus. Tas pareina 
veikiausia iš' to, kad Opozicija pa
gimdė Lorę, tą užkietėjusį oportu
nistą ir original} trockįstą Jungtinė
se Valstijose, ir Cannona, vėliausios 
laidos trockistą. • ' i ' ' .

Amerikinė Partija, po dabartine 
vadovybe, ’stovėjo ’priešakyje kovos 
prieš trockizmą nuo to laiko, kaip 
tik jis iškąlė galvą Komunistų Inter
nacionale^ Štai kodėl taip mūsų 
Partiją ir > jok ' vadovybę šmeižia ir 
niekina trockistai visu šalių. Var-

Lietuvaitė Fotografistė 
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki \ 

5 vai. po pietų.

pažiūra 
pažiūra 

Centro Pild. Komiteto didžiumos, 
i kuri trockizmą stato vyriausiu pavo
jum Partijoje ir aptemdo ir susilp
nina kovą prieš dešiniuosius nukry
pimus ir dešinįjį paVoių.”

Jeigu Centro Pild. Komitetas, turi 
skirtingą liniją trockizmo klausime 
nuo linijos Komunistų Internaciona
lo1, kaip kad Opozicija tvirtina, tai 
kaip galėjo K> I. tik kelios dienos tam 

į atgal (lapkr. 30) šaukti Centro P. 
Komitetą “sumobilizuoti visą Parti
ją” prieš trockizmą? Ir jeigu būtų 
nors grūdelis teisybės tame Opozici
jos kaltinime, kad C. P. K. silpnai 

___ __ o____ r_o___ ,____ , __ Ttekovojąs prieš trockizmą ir deši-’ 
mulkiosios buržuazijos, jie neišlaikė j nijį pavojų, tai kodėl gi K. I. visai

Arba
Laivų

tinę, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. • Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

“Nervu Preparatas.” Nervų li
ra labai blogas dalykas, bet mū- 
ervų Preparatas užbėga tai li

gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.
Atsiųsk mums 10c, o gausi mūši} 

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

jimas kapita
listinių spėkų, skelbiant politiką per- 
didelės industrializacijos, sugriovimo 
vienybės tarpe darbininkų klasės ir 
valstiečių, skleidžiant nepasitikėjimą 
galimybei buaaVojimo socializmo 
vienoj šalyj—atstovauja dešinįjį pa
vojų Sovietų Sąjungoj ir veda prie 
atstatymo kapitalizmo. Bet galuti
nai sumušus trockizmą, kaip organi
zaciniai, taip ideologiniai, šiandien 
Sovietų Sąjungoj vyriausias pavojus 
yra atviras oportunizmas, kuris ne- 
davėrtina kulokų ir nepmanų galios, 
atsisako matyti paaštrėjimą klasių 
kovos Sovietų Sąjungoje, reikalau- 

sumažinimo industrializacijos, 
JBhiidžia skepticizmą (nepasitikėjimą) 
apie galimybę kolektyvės agrikultū
ros—visa tai reiškia nuginklavimą 
Komunistu Partijos ir darbininkų 
klasės akivaizdoje priešų ir padidė- 
j^ų progų ^atstatymui kapitalizmo 

“Ne tik Sovietų Sąjungos darbi
ninkų klasės , interesai, bęt interesai 
tarptautinio proletariato taip pat rei-

vyriausias pavojus ir kad kiekviena minus politinio, bankrato sąžinę 
partija turi kovoti prieš tą pavojų, 
Centro Pil<L Komitetas pilnai užgy
rė poziciją Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos Centro Komiteto ir 
Vokiečių Komunistų Partijds konfe
rencijos jųjų kbvoje prieš dešinįjį 

if prieš tuos, kurie jį tole-

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

mo ’.išsiveržimas po į Lemi 
buvo kairysis ' nukrypimas, 
joj, Italijoj ir Sovietų Sąjungoj troc
kizmas pabaigoje pirmutinio laips
nio išsiplėtojimp pritraukė prie sa
vęs pasekėjus ekstra-kairių jų gru
pių (Ruth Fisher, Bordiga, ir lieka
nos Darbininkų Opozicijos). Bet vė
lesniame ir paskutiniame laipsnyje 
savo išsiplėt'ojimo trockizmas priėjo, 
keliu savo paties logikos, būdamas 
visados oportunistinis savo ideolo
gijoj, prie atvirų oportunistinių, be- 
veik-menševistinių, socialdemokrati
nių išvadų. Prieš pat išmetimą ir 
tuojaus po išmetimo iš partijos, troc- 
kistine grupė virto socialdemokrati
jos įrankiu, susispietimo cėntru visų 
oportunistinių elementų Komunistų 
Internacionale, ir atviru kontr-revo- 
liuciniu faktorium, kuris objektyviai

Sovietų 
siekia sunaikinti Komin-

komunistinės pozicijos.”
Komunistų Internacionalo apibudi

nimas trockizmo, kuris prasidėjo 
kaipo “kairysis” nukrypimas ir išsi
vystė savo paskutiniame laipsnyje j 
atvirą, aiškų socialdemokratinį nu
krypimą, pasirodė teisingas.

Tuo būdu d. Stalinas, praplėstam 
posėdyje Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos Centro Pild. Komiteto ir 
Kontroles Komisijos, spalių 
1927 m., sakė apie trockizmą

“Nuo trockizmo prie ‘menševizmo,’ 
prie pamatinio išsigimimo klausimo 
—tai yra kelias trockistų bėgyje pa
starųjų trejų metų.

“Trockistai persimainė...”
O savo paskutinėj prakalboje So

vietų Sąjungos Komunistų Partijos 
Penkioliktam Kongrese d. Stalinas 
pasakė:

“Draugas Rakovskis tvirtina, kad 
(/pozicija yra dešinysis sparnas mū
sų partijos. Tas ir katę galėtų pra-

i. Tokie pareiškimai, aišku, 
yra daromi su tuo tikslu, kad nura-

kalau 
prieš 
nistinčs

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

4715 N. 5 th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

pavo, 
ruoia

TarptaUtihėj ■ plotmėj • ir Sovietų 
Sąjungoj < trockizmas tapo visai < sur 
muštas. Todęl vyriausias pavojus 
Komunistų Internacionalui grūmoja 
nebe oportunizmą*, apsidengęs kai
riomis frazėmis, bet atviras dešiniojo 
tynavo pavojus. Tuo būdu Centro 
Pil<L Komiteto rezoliucija, priimta 
gruodžio 1 d., pareiškė;

“Trockizmas—i

Babies 
Love Jį

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

resnio
kiams
kam s vaisto viduriams

Speciali* naujbvįnis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. 1 Visuose Naujuose1 ir 'Užsisek 
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

i nepermaldaujamos kovos 
"rockizmą, prieš atviras oportu- 

tendencijas ir prieš visokį 
toleravimą tokių tendencijų, prieš vi
sokį bandymą apdengti (paslėpti) 
ir apginti atvira oportunizmą.”

Bet Jungtinėse Valstijose trockiz- 
rras tebėra nenugalėtas. Priešingai, 
trockizmas čia tebėra augantis pa- 
voju<. Naujas trockizmo išsiverži
mas mūsų eilėse sutveria pavojingą 
padėti mūsų Partijoje. Renegato 
Cannono grupė dirba viršlaikį, idant 
suskaldyti mūsų Partiją. Josio* (tos 
grupes) ideologija yra atvirai kontr
revoliucinė, socialdemokratinė. Troc
kinė grupė, susisįiietbs aplinkui Can
nona, Lorę ir Eastmaną,- yra atviras 
taįkiųinkas. kapitalistų, valdžios, so
cialistų partijos, AmėriUos Darbo Fe
deracijos jųjų pastangose i nušluoti 
nuo žemės ■ paviršiaus Komunistų 
Partiją. Savo dabartinėje formoje 
Jungtinėse Valstijose trockizmas yra 

. x . visų šalių. Var- : sudėtiniausia ir nuosakiausia opor- 
giai rasis toksai Trockio dokumen- ! tuniscmo sistema. Trockizmo platfor

ma Jungtinėse Valstijose šiąndien 
yra .susispietimo punktas visų' deši
niojo sparno elementų, kaip Parti
jos viduje, taip jos lauke. Galutinai 
sunaikinti trockizmą bus galima tik
tai vedant neatlaidžią, nepermaldau
jamą kovą prieš kiekvieną dešiniojo 
sparno apsireiškimą, per aštrią savi
tarpinę kritiką visų klaidų, padarytų 
Centro Pild. Komiteto ir visos Parti
jos, per plačią mobilizaciją visų Par
tijos spėkų, kad atskirti ir sunaikin
ti renegatus, beveik-socialdemokrat- 
tus, likvidatorius ir skaldytojus.

Jungtinėse Valstijose trockizmas 
niekados negavo paramos iš kairio
sios pusės. Kaip tik priešingai. Ką 
gi daugiau kada nors trockizmas pa
traukė prie savęs, kaip tik dešiniojo 
sparno elementus mūsų Partijoje? 
Tik pažvelgkime į šiuos oportunis
tus, kurie susispietė po Trockio men- 
ševikiška vėliava: Lorė, kuris buvo 
pasmerktas Komunistų Internaciona
lo Penktojo Kongreso ir Penktojo 
Plenumo, kaipo dviejų-ir-pusės in
ternacionalistas ir kurį mūsų Parti
jos ketvirtoji konvencija išmetė/kaip 
nepataisomą oportunistą; Salutskis, 
gynėjas reakcinės darbo unijų biu
rokratijos; Eastmanas, atviras anti- 
marksininkas ir buvęs palaikytojas 

i Woodrow Wilsono ir jojo imperialis- 
P - tinių karo planų; Askelis, kurį mū

sų Partijos ketvirtoji konvencija 
vienbalsiai pasmerkė už jo dešiniojo 
sparno klaidas; Sulkanen, per metų 
eiles išraiška atviriausio oportuniz
mo eilėse draugų finų; ir. pagaliaus, 
Cahnonas, kuris priešinosi išmetimui 
Salutskio iš Partijos, kuris pasiūlė 
išmesti iš mūsų Partijos penkius 

tūkstfančiuš kairiųjų ’darbininkų už 
tai, kad jie tuojaus nepriėmė Cen
tro Pild. Komiteto sumanymo (tari
mo) suorganizuoti atvirą (viešą) 
partiją. Tai šiŠT žmogus yra tas pats 
“kairysis,” kurį Komunistų Interna
cionalo Penktasai Kongresas papeikė 
sekamai:

joks netikėtas dalyka 
Cannonas tik pateškena ranka Opo
zicijai, o Centro Pild. Komitetui dro
žia iš peties. •

Keli metai atgal Partija užvedė 
kovą prieš tokius atvirus oportunis
tus, kaip Salutskis, Lore ir Eastma
nas ir išmetė juos iš Partijos. To
kius pagarsėjusius dešinsparnius, 
kaip Sulkaneną, Askelį ir Kompani
ją C. P. Komitetas jau senai visu 
smarkumu atakavo, o tuo tarpu Opo
zicija juos stengėsi priglausti ir at
kreipė atakas prieš kairiuosius, tik
rus proletarinius komunistinius ele
mentus draugų finų eilėse. Po C. 
P. K. vadovybe Partija persiorgani
zavo pamatu dirbtuvių branduolių ir 
teWtoriniu branduolių; panaikino Jo- 
soeraldemokratinę kalbinių federacijų 
sistemą; priėmė pirmą komunistinę 
rinkimų platformą; išdirbo leninisti- 
nę priešimperialistinę platformą; pa
dėjo pamatą masiniam darbui tar
pe juodveidžių, tarpe farmerių ma
sių ir jaunuomenėje; net akivaizdo
je tokių sunkių objektyvių sąlygų 
Partija pradėjo organizuoti neorgani
zuotus darbininku 
kuose vadovybę plačia papėde 
art to, Partija padarė pradžią ir 
padidėjusiai išmoko praktikuoti tarp- 
savinę begailestingą kritiką klaidų 
Centro Pild. Komiteto!, klaidų visos 
Partijos. C. P. K. nuosakiai vedė 
kovą prieš' oportunistines klaidas. 
Aštri savęs kritika, svarbiausia opor-1 
turistinių klaidų 1927 metų rinkimų 
kr^panijoj ir partijos industriniam 

‘uirWer ką parodo vienbalsiai priįmtj 
teziai Ceritrb Pild. Komiteto ’praplės
tam posėdyje vasario mėnesį.: O 
gegužės rpėnesio praplėsto posėdžio 
(plenumo) rezoliucija aštriai pa
smerkė oportunistines dešiniojo 
sparno klaidas, padarytas Pankeno 
reikale, klausime atviro laiško Soci
alistų Partijai, pąsipęiešinime Min- 
nesotoj prieš Partijos politiką, kad 
kovoti prieš Shipsteadą, pasireiški
muose baltojo šovinizmo ir tokiose 
pacifistinėse klaidose^ kaip ©balsis 
"sustabdykit kraujo liejimą” mūsų 
kovoje prieš Amerikos imperializmą 
Nicaraguoje.

Mūsų Partijos delegacijos šeštam 
Pasauliniam Kongrese politika buvo 
pobūdžio energingos politikos prieš 
dešinįjį pavojų ir prieš toleravimą 
bile kokių jo manifestacijų (apsireiš
kimų) ir atviros savęs kritikos. Nuo 
sugrįžimo delegacijos Partija paan
trino kovą prieš dešinįjį pavojų, ku
rio trockizmas yra ryškiausia jo iš- 
nijjca Jungtinėse Valstijose.

Mes pakartojame Centro Pild. Ko- 
mneto lapkričio 16 d. pareiškimą:

“Dabartinėj tarptautinėj padėtyj, 
dešinysis pavojus yra vyriausias pa
vojus Komunistų/ Internacionale ir 
jojo amerikinėj sekcijoj. Dešinysis 
pavojus savo šaknis turi kapitalizmo 
stabilizacijoj ir reformizme darbi-

Patarnauju vl/iems ne nortumo 
įsitikinimų ir /važmas r.eoaro del 
manęs jzztu/no. Ms.no ofisas at
daras dieną ir naktį. /Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą Sti Louis 
(Mo.) A; Lepo- 
nis, 2759 Arsenai 

St., nuolatos parsitraukia sąvo kęs- 
tumieriams John’s Cigarų, ir bę jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais; parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; 1 taip ir kiti 
Bropklyne 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 biznieriai, ne A'k Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose- 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 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

57 Broadway - New York 
WORTH GERMAN /

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass.,

Living Room Suite - 
Dining Room Suite 

Pečiai

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

Tai tokia istorija trockizmo išsi
vystymo iš “kairiosios” ideologijos 
(dešinus d,arbaji i/’ kairios frazės) į 

I atvira oportunistinę, kontr-revoliuci- 
’’ nę sistema. ‘Bet, žinoma, tiktai tie, 
j kuriej mechaniškai, !protau.jaf tegali 
manyti, kad trockizmas negali tai 

j šen,' tai ten -n-^ Ir šiandien tarn tikr 
I roj padėtyj, ar tam tikroj šąlyj 
’ imti kairiosios pozicijos. Taip, 
!• vyzdžiui, šiandien yra Sovietų 
| jungoj. Ten trockizmas skelbia pro
gramą perdidelės industrializacijos, 

: kurią d. Stalinas teisingai- apibudino 
prakalboj spalių 19 d. Mask- 

' vos komiteto plenume (praplėstam 
j posėdy]), kaipo kąii.įjr nukrypimą, 
jkaipo skirtingą' nuo platformos at- 
I virų oportunistų, kurie skelbia plat- 
j formą, kad reikia sumažinti, susilp- 
i ninti industrializaciją. Bet šita kon- 
I krėtė, .vienatinė, ulra-kairi pozicija 
i trockizmo negali permainyti ii’ ne- 
i permaino jo apibūdinimo tarptauti- 
| niame maštabe, kaipo tarptautinio 
I apsireiškimo, kad trockizmas yra 
i kontr-revoliucinis socialdemokratijos 
Įrankis, menševistinis vėlukas visų 

i dešiniųjų elementų, kaip pareiškė 
j draugai Stalinas ir Bucharinas, So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos 
konvencija ir Komunistų Internacio- 

! nalo Pasaulinis Kongresas.
j Bet neveizint tų visų trockizmo 
{apibūdinimų, mūsų Partijoj Op. te— 
1 beargumentuoja klaidingai, kad troc
kizmas esąs kairysis nukrypimas 
šiandien Jungtinėse Valstijose ir kad 
Darbininkų (Komunistų) Partijos 
Centro Pild. Komiteto politika troc
kizmo klausime prieštaraujanti poli
tikai Komunistų Internacionalo. Sa
vo gruodžio 3 d. pareiškime Opozi
cija sako;

“Dabartinėj kovoje prieš dešinįjį 
i pavojų ir prieš trockizmą mažuma 
i siūlo, kad Partija sektų tą liniją, 
į kurią nutiesė Komunistų Internacio- 
į nalas. Mūsų Partijos Centro Komi
teto didžiumos priimta linija ir iš

dėstyta jos pareiškime yra 
i ga Kominterno linijai tuo

COLUMBUfr
ant Kitų Tos Linijom
tik Aštuonias Dienai

Ant Jūrų
Trečia Klesa—vien
atskiri kambariai



Puslapis Ketvirtas

Mg P-le P. Jurgeliūtč

LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMO 
EKSKURSIJA KELIAUS 
DIDŽIUOJU CUNARD LAIVU 
“AQUITANIA.”

Kur ir Kada Kalbės Senas' 
Vincas ' f

Tas didžiulis prakalbų mar
šrutas Senam Vincui jau ga-
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23 d. grtibdžio,’ ' t>0 Į pietų, 
>’Cambridge, Mass.
23 d. gruodžio, vakafe, So. 

Boston, Mass.
25 d. gruodžio, Norwood, 

Mass. ' i
lutinai tapo sutvarkytas. Die- d.giuodžio, Peabody, Mass.
nos jo prakalboms yra paskir
stytos sekančiai: !
15 d. gruodžio, 

; Conn.
16 d. gruodžio, po pietų, Nau

gatuck, Conn.
16 d. gruodžio, vakare, Wa

terbury, Conn.
18 d. gruodžio, Torrington, 

Conn.
19 d. gruodžio, Bristol, Conn.
20 d. gruodžio, New Britain, 

Conn.
21, d. gruodžio, Hartford, 

Cpnn.
22 d. gruodžio, Worcester,

‘ Jląss.

27 d. gruodžio, Brighton, 
Mass.

ir kiti 
jų šei-

papra-

KĮf A RA F R F A f AR AR * * **ir šiandien geriau stovi, negu 
bile kada. O čia dar tebe- 
baigia budavoti ir jau teismų 
rankose.

Suliata, Gruodžio :15, l

Kalakutas

ROCHESTER, N. Y

2
3
4
6

9

Ansonia, 128 <į. gruodžio, Lynn, Mass.
: 29 d. gruodžio, Bridgewater, 

Mass.
30 d. gruodžio, po pietų, 

Stoughton, Mass.
30 d. gruodžio, vakare, Mon

tello, Mass.
d. sausio, Lawrence, Mass, 
d. sausio, Haverhill, Mass, 
d. sausio, Ųashua, N. H.
d. sausio, po pietų, Lowell, 
Mass. 1
d. sausio, Fitchburg, Mass.
d. sausio, Gardner, Mass.

10 d. teausio, Hudson, Mass.
11; d. Įsausip,'MaĮynard, Mass.
12 d. sausio. Providence, R.I.
13 d. sąusio, po pietų, New

HaVeh, Conn. • ■ '
13 d. sausio, vakare, Ware

house Point, Conn. \
14 d. sausio, Meriden, Conn.
15 d. sausio, Bridgeport, Conn..
16 d. sausio, Stamford, Conn."

Tos kolonijos, kurios pra
kalbų dar nesurengė, tuoj 
privalo imtis už darbo ir reng
ti prakalbas ant joms nuskir
tų dienų. Kurios kolonijos, 
kokių nors priežasčių delei, 
prakalbų nerengtų ant joms 

Į nuskirtų dienų/ tuoj privalo 
I pranešti man žemiau nurody
tu adresu, nes yra daug kolo
nijų, kurios nori rengti prakal
bas, bet negali gauti dienų.

J. Alekšis, 
A.L.O.P.S. Centro Sekretorius,

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

jkaujant, d. J. Pilkauskas pa
prašė, kad svečiai pasakytų 
ką nors. Kai kurie draugai 
pakalbėjo apie Giraičių gyve
nimą, primindami, kad 
turėtų imti pavyzdį iš 
myniško gyvenimo.

Paskui d. Pilkauskas
šė, kad draugai paaukotų po 
kiek del Lietuvos Politinių ka
linių. Aukojo sekamai:

J. Plikūnas, A./Klimas, O.Gi- 
raitienė, P. Giraitis, D. Girai- 
čiūtė, V. Visockis, V. Staugai
tis ir S. Amšėjūtė po $1; M. 
Pilkauskienė, J. Pilkauskas, 
M. Nikzentaitienė, V. Puda,
K. P.udienė, J. Margaitis, M. 
Margaitienė, P. Krikčius, M. 
Krikčienė ir M. Ramuškienė, 
po 50c; vis© $1^.00.

Visiems aukotojams varde 
politinių kalinių tariu širdin
gai ačiū. Pinigai pasiųsti A.
L. O. P. S.

Ten Buvęs.

Pasibaigus vasarai čion pra
sideda visoki parengimai Ge- 
demino svetainėje. Bet vis 
nelabai skaitlingi. Rodos, kaip 
tokia kolonija, su tiek daug 
čion gyvenančių lietuvių, turė
tų būti 
žmonės 
ri.

viskas kitaip. Bet 
čion j viską šaltai žiū-

WORCESTER, MASS.

Cunard Linija skelbia, kad 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje pasirinko puikųjį el._ 
presinį laivą AQUITANIA sa
vo ekskursijai, kuri išplauks 
iš New Yorko į Lietuvą liepos 
(July) 8-tą dieną, 1929 m.

Tikimasi, kad tai bus atei
nančių metų didžiausia tos rū
šies ekskursija, nes nėra abe-i 
jonių, jog daug mūsų gerbia-) 
mųjų : 
proga turėti gerą ir smagią 
kelionę į senąją šalį tinkamai

ks? BOSTONO IK APIELINKES
SKYRIUS

MONTELLO, MASS.

Kas Rengiama

Ar žinote, kad šią 
bata Liet. Tautiško Namo

skaitytojų Pas*liau(^s‘taineje, Liuosybės Choras
sve- 
per- 
ope-statys scenoj dviejų aktų 

retę Pepita, kuri versta lis an-

Ad No. E-45 
Nuo gasų ir išpūtimo 

pilvo ar vidurių* ’
Skausmas ir nesmagumas, kokį padaro ga

sai ar išpūtimas pilvo ar vidurių, bus grei
tai pasalintas paimant Nuga-Tone. Šis pa
stebėtinas preparatas nugali konstipacijų, pa
gelbsti virškinimui, padidinu apetitų, pašali
na inkstų ir pūslės suerzinimų, gaivos 
skaudėjimų, kvaitulius, muskulinius skaus
mus ir panašias ligas, paeinančias nuo abel- 
no organų nusilpimo. i

Taip daug pastebėtinų pasekmių duoda I 
Nuga-Tone vartojimas, 
no kaip jį ir begirti. 
man,. Clemons, N. C., 
sako: “Mane vargino 
5 metus. Paėmusi Nuga-Tone 
aš. pasijutau (arsi jgijys naujų pilvų ir 
tai buvo pirmoji pagelba, kokių aš turėjau 
j 5 metus. Nuga-Tone yra dievo davinys 
žmonėms, kurie turi vidurių pairimų.” Mili- 
onai žmonių susilaukė stebėtinų pasekmių ,iš 
Nuga-Tone ir jis ypač geras tiems, kurie 
turi abclnai silpnus ir sumenkėjusius orga
nus. Jūs galite gauti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų ver- ’ 
telga neturėtų jų stake, paprašykit ji už
sakyti del jūs iš urmo vaistinės.’

kad vartotojai neži- 
Mrs. Francis Black- 

kuri ėmė Nuga-Tone. 
gasai viduriuose per 

tris dienas 
pilvtį

KONCERTAS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

16 Gruodžio-Dec.. 192ŠZ
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Gatvių, So. Boston, Mass.26 d. lapkričio buvo sureng
tos prakalbos drg. A. Bimbai 

i grįžtant iš maršruto, kurį jis 
'turėjo vakarinėse valstijose, 
i Prakalbas surengė A.L.D.L.D. 
Į 50 kp. Publikos labai mažai 
atsilankė. Drg. Bimba gana 
daug nupiešė šių dienų darbi
ninkų gyvenimą.

Mūs draugai visur dejuoja, 
kad sunku gyventi, kas bus 
toliau, kad sąlygos eina blo
gyn. O kąip surengiamos pra
kalbos, tai neateina pasiklau- 

,'syti ir pasimokinti, kaip iš tos

DAKTARAS . :
JOHN S.- STANESLOW
Valandos: 8-9'rytą • ; < i ’ .

2-4. po pietų 
6-8’ vakare • i

Nędeliomis'pagal sutartį.*; .'_•()
• 799 Bank Street. , t i

(Virš Banko) ( 
. Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS^
K. MENKELIUNIUTĖ, soprano, iš Brooklyn, N. Y.l 

, -Fą Stankūnas, basso, iš Brooklyn, N. Y. > : • . ! » r
< Sęseryp Pąuiiukoiiiūtės iš Haverhill, Mass.
.V. Tumanis, tenoras, iš Worcester, Mass.

, J. ^Sabaliauskas, tenoras, iš Worcester, Ma^ss. ; .
Anna BAlčiuniūtė, pianistė, .iš, Lawrence,, > akpnipanuo^ , 

' ‘ : ’ Viršhlihėtieni solistam ir duos pią/io suloj , ,
Laisvės Choras iš So. Bostono dainuos naujas dąinaš, U

■■ ■ ' ‘ ■ ...................rr:-:: | f ’„q ■

i i V ’’

Kitiems Duobę Kasa, Patys 
Jon Krinta

Lietuvių ūkėsų Kliubas šiais 
metais statė namą ir svetainę. 
Dabar darbas veik pabaigtas, 
nes kviečia laiškais kitas drau
gijas ir kuopas į atidarymo 
koncertą pabaigoje šių metų. 
Tuo pačiu laiku vietos anglų 
spauda praneša 4 d. gruodžio 
laidoj, kad W. H. Sawyer 
Lumber Co. patraukė minimą 
kliubą teisman už neapmokė- 
jimą $1,569.76. Traukia teis
man ir kontraktorius su savo 

j pagelbininku.
Kliubo vyriausia galva Jo

nas Dirvehs labai norėjo, kad 
Kliubas statytųsi namą (Taip-? 
gi jis norėjo, kad ir A. Bimba 
būtų išdeportuotas, nes tada 
jis ir po rezoliucija pasirašė, 

• išreikšdamas Amerikai lojališ- 
kumą). Nepaisė, kad įvedimu 
pašelpos kliube tik didelis 
skaitlius narių buvo pritrauk
tas ir iždas sutvirtintas. Mat, 
Dirveiis turėjo progą darbą 
gauti, darydamas tam na
mui pianą, už kurį daug šim
tų dolerių apmokėta. Keletas 
metų ; atgal M, Paltanavičius, 
su pagelbininkais, labai norė- 

kad kliubas statytųsi na- 
i mą, kol pardavė savo lotus už
$7jjoo.'

Reikia nepamiršti, kad per
eitais metais šituo laiku Lie
tuvių svetainės komitetas buvo 
išleidęs lapelius, atsišaukiant, 
kad sukėlus reikiamą sumą pi
nigų galutinam atmokėjimui 
antro morgičiaus, tai tie lape
liai atsidūrė po įvairius tauti
ninkų ii1 socialistų laikraščius, 
net “Tėvynė” perspausdinus 
rėkė, kad komunistai bešeimi- 

j ninkaudami nugyvendino na- 
! mą. Tai buvo bjaurus šmeiž- 
j tas, tai duobės kasimas Lie
tuviu svetainei. Bet svetainė

vergijos pašiliųosuoti.
A.L.D.L.D. 504os Kuopos 

Korespondentas.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI “LAISVE”

GRUPĖ MONTELL1EČIŲ: 
Mary Banevičiūtė, smuikininkė. 
Albert Potsius, smuikininkas? 
Anna Banevičiūtė, dainininke. 
Zabarowskiute, pianistė.

Automobiliy Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metųjpri- 
tyręs instruktorius L. ...........
•Č1US. Mokykla atdara 
iki 9 vak. Ned. nuo 11
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Pradžia 7 Vai. Vakare

ĮŽANGA y P AT AI 75c. ir $1.00
AAA/

I 
|

<
TIKNEVI- 
nuo 9 ryte 
r. iki 1 v.

SCHOOL

Worcester, Mass.

KONCERTAS!]
PUIKIAUSIS IR fiERlAUSIS MUZIKAMS 

PASAULYJE
Stebėtinai grajijantis Laikrodis ir 

tas yra naujausias laikrodžiams iš
radimas. Tas laikrodis parodo va- | 
landas ir minutas, kaip ir kiekvie-1 
nas kitas. Padarytas stipriai, gra- j 
žiai apdirbtas ir laikys visam am- 1 
žiui. Jeigu mylite girdėti, gražią I 

' muziką, nereikia jum mėtyt pinigų ' 
už visokius muzikai iškus instru
mentus, pavyzdžiui: piano,’ fonbgra- 29 
fo, smuiko, korneto- ir ta‘m> ptma- 

i ; šių. Jums tebeik tik' pasukt ,raktą 
; I i viršuj to Ipkrodžio* ir jis'^grąjins' ' 

' ^gražias dainai •'ir Melodijas,! kurios 
.palinksmins jus ir jūsų draugus. 
Jis grajina 15 minutų su viebg už
vedimu ir kiekvieną sykį užvedus 
grajina skirtingas melodijas. Laik
rodis "aprūpintas mechanizmu, kad 
muzikos voliukai persimaino patys. 
Tai ’dideles vertės laikrodis, nes 
šalia laikrodžio turi dar ir muziką. 
Toki laikrodi reikėtų turėti kiekvie
name name. Ir jūs to laikrodžio 
niekur negalite gauti, kaip tik pas 
mus. Tikra kaina to laikrodžio 
$18.00. Kiekvienas, kuris iškirps 
ši apgarsinimą, ir prisius mums už

sakymą, gaus ši laikrodį už $8.75 
Mes neprašome pinigų išanksto, tik 
parašyk savo vardą ir adresą aiš
kiai ir Įdėk $2.00 depozito, o kitą 
užmokėsi, kaip tą laikrodį atveš 
jums į namus. Kiekvienas, kuris 

prisius $8.75 išanksto už tų laikro
dį, tam prisiusime VISAI DYKAI 
gražią '(leimantinę špilką ir paauk
suotą retežėlį.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 Irving Avenue, Dept. 422

LAIKRODIS

4

M

Mltf

K.
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PUIKUS KONCERTASChicago, Ill.

MILLER'S OPERA HOUSE
GARDNER, MASS.SYLVIA

DVIEJŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETĖ

MENDELOSubatoįe
PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

11th St.526 N.

• STATO SCENOJE LYROS CHORAS 
i . » ■

taipgi
kaipo užsakymus (orderius)

Iv

sutvarkytoje ekskursijoje, ku- |u ^apj0S įr pįrma karta bu
' '10tai būkite tą J

n ui hhhhhh

rią asmeniškai lydės * Cunard 
Linijos Lietuvių Skyriaus pri
tyręs viršininkas (Manager) 
p. Bukšnaitis. Susivienijimo 
sekretorė p-lė P. Jurgeliūtč, ar 
kiti' S.L.A? viršininkai uoliai 
prižiūrės visus kelionės reika
lus ir tap-pat keliaus su šia 
ekskursija į Lietuvą.

Cunard Linijos Generalis 
Keleivijos Reikalų vedėjas 
(Manager) p. H. P. Borer pa
sakė: “Mes tikrai didžiuoja-

lietuvių atvaidinta? Jei^u ku-j 
rie dar nežinote, l_._ -------  ...
dieną svetainėj ir dar pasaky
kite kitiems, kurie nežino, kad 
atvyktų. Juk .šis vakaras yra 
vertas gerų pinigų. Ir jūs ži
note, kad Liuosybės Choras vi
suomet pasižymi ir publiką 
patenkina, šį sykį liuosybie- 
čiai yra pasirengę dar geriau 
pasižymėti.

Taigi, visi ir visos būkite 
_ . tame parengime gruodžio 15 mes, kad Susivienijimas Lietu-į

‘ vių Amerikoje pasirinko mūsų 
. - Liniją savo ekskursijai, ir kad) 

AQUITANIA, išplaukdama iš i 
New Yorko liepos (July) 8-tą 
d., 1929, gabens didelį Susi
vienijimo narių būrį. Mes spe
cialiai stengiamės sutvarkyti 
viską taip tobulai ir tinkamai, 
kad ši ekskursija turėtų visus 
kelionės patogumus ir paran
kamus, koki tik yra galimi. 
To viso vykdinimui mes nu- 
sprefidėm siųsti su šia ekskur
sija mūsų Lietuviškojo Sky
riaus vedėją (man ad žėrį) p. 
Pijų Bukšnaitį.

uIš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje • mes esame gavę 
sekamą laišką, kuris, manome, 
bus įdomus ir šio laikraščio

' Skaitytojams: ' * • • ’ • ' • r - -
. “Šįuomi geįdžiu pareikšti 
Tamstoms, kad Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje. Pildomoji 
Taryba, savo susirinkime, į- 
yykusįame lapkričio 14, 1928, 
nutarė surengti šios brganiza-: 
cijos. narių ekskursiją į Lie
tuvą. z Ir užgyrė Cunard į 
Garlaivių kompaniją, kaipo, 
oficialę būsiančios ekskursi
jos gabęntoją.

“Šios ekskursijos kelionei 
mes pasirinkom laivą AQUI
TANIA, išplaukiantį 1929 
m., liepos 8-tą dieną. Tiki
mės, kad šis įvykis bus tikrai 
naudingas taip šios ekskursi
jos dalyviams, kaip ir vi
siems, kuriuos šis reikalas lie
čia. v

“Pildomosios Tarybos var
diniai bus man leista pareikš
ti Tamstoms mūsų tikrą taip 
malonaus Jūsų bendradar-! blogai, matydami būrelį drau- 
biąvimo .Įvertinimą ir nuošįr-'gu, pas juos ' susirinkusių, 
dų Už tai padėkavimą.” Draugam besikalbant/ bebai-

Gruodžio 20 d. kalbės gar
sus kalbėtojas Scott Nearin- 
gas temoj: “Unemployment 
and Hard Times.” šios pra
kalbos bus Pythian Temple 
svetainėj, 37 West Elm St., 
Brocktone. Tai yra verta nu
eiti į tas prakalbas, ypač čia 
augusiam jaunimui, nes kalbė
tojas anglų kalba kalbės. Ne
pamirškite.

Sausio 26 d. įvyks smuiki
ninkės Marijonos Banevičiūtės 
nepaprastas koncertas, Liet. į 
Tautiškame Name.

Tai yra labai verta parem-į 
ti šią jauną smuikininkę, kad 
ji galėtų ir toliau eiti'moks
lą, nes ji yra gabi toj profe
sijoj.' Juk ’jinai; yra daug ir 
labai daug jpa tarnavusi) ;mūsų 
pareisimoms, todėl privalom 
jąi atsiteisti, alsi lanka njt į jos 
koheertą.

HARTFORD, CONN.
Lapkričio 28 d. pas draugus 

Giraičius buvo susirinkę daug 
svečių. Tai buvo paminėji
mas 25 metų nuo jųjų apsive- 
dimo. Svečiai Giraičių namą 
užplūdo per visas duris, o pa
tys Giraičiai apie tai nieko 
nežinojo, nes tą vakarą suren
gė jų duktėsir kiti jų draugai.

Susirinkę draugai vakar# 
praleido labai smagiai, tąipgi 
ir patys Giraičiai jautėsi ne-

December, 1928

Pradžia 8 vai. vakare

Įžanga $1.00, 75c., 50c., Vaikams 25c.

UKRA1NŲ SVETAINĖJE
849 Franklin Street, Philadelphia,’ Pa.

RENGIA A.L.D.L.D. 11 KUOPA 
ĮVYKS NEDĖLIOJ

16 d.Gruodžio-Dėcember,192$
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Eridicott; Street, '■ 'i Worcester; Mass
. n PRADŽIA 2:30 V AL. PO PIET 1

’ ' 1 Prčgfamą Išpildys Geriausi Artistai-Dainininkai «
Menkėliuniūtė, dramatiškas sopranas, iž Brooklyn, N.' Y„ 
kuri nuolat dainuoja' amerikoniškuose teatrubše.

F. Stankūnas, iš Brooklyno, vienatinis lietuvių bassas, kuris ir
gi dainuoja amerikoniškuose’teatruose.'

P. Kurgoniūtč iš Lowell, Mass., linksmins visus.
V. Tumanis, žymus dainininkas-tenoras, worcesterietis.
E. Endzeliūtč, iš Worcester, Mass., labai atydžiai pasirengusi

# šiam koncertui. . /
Albina Lietuvninkaitė, gabiausia smuikininkė. , ..
J. Sabaliauskas, tenoras, iš Worcester!©.
F. Supicniūtė, klasiškų šokių šokikė.

ĮŽANGA 50 CENTŲ IR 75 CENTAI

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurtį 
Jūs Pageidapot

1
*i

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

Juos išdirba

STANLEY PAUL

Philadelphia, Pa.

pareikalavimo šiuos cigaru^ 
ir per paštą išsiuntinejame,
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SCRANTONO ŽINIOS JUOZAS KAVALIAUSKAS

Mokykla su Reputacija1

VYRAMS

i 11

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

COUNT FELIX VON LUCKNER

Nei Jokio Kosulio

Keliaujančių Lietuvių Atydai

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

Miestas
Miestas

State.
State.

420 BOLIVAR RD 
Cleveland, Ohio MOTERŲ

DIENOS:
PanedMiais ir 
Utarninkaia

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

PIRTIS 
ATDARA 

DIENA H
NAKTĮ

©1923, The American T"Į>a(;c»J> Manufacturers

Telephone, Stagg 8326
\ 9745

•JĄIKėJ

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už 
kainą. Nuliūdimo valando, 
kreiptis prie manęs.

purios© galima pirkti vale- 
;ur kitur dabartiniu laiku.

VAIKAI 
įleidžiami 1 utarninkais

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

Panedefiais nuo 12-tos 
Valandos dieną per visą 

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

nakties

TELEFONAI i

----------—--- Oregon 4134
__________Main 9669

AMERICAN
AUTO SCHQOL

PHONE, REGENT 2177-9474
Būkite Savyatovū*—Išsim

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti Visokių 
iŠdirbimų karus j trumpą laiką; Užtikrinta vietos pas h)us ■ išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs jį pelnykite tdjdelius pini“ 1' 1 * ‘ ‘“~ 
ir turite amatą, visvien verta Žinoti ir bus, jums ant nay 
kaip operuoti automobilių. Turime 1 
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

Imkite
Lucky vietoj 
saldumyno

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Trys gariniai kambariai delei išsipžrimo: Rusiškas, Turkiikas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

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

DETROITO LIETUVĖJ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptfokos 
tu* daug prieinamesne tratom. negu

A. M. KISHON, AptiekoHtfs Savininkas
R701 JOS. CAlfPAŪ AVĖ., ir 1046 CHENH ST., DETROIT iirpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

balchimas, Savininkas. Tel. Stagg’.6533

kad Harrisburgas, Pa. yra aug- 
štesnė įstaiga, negu šnipo Klin- 
gos ‘‘biuras” kampe garadžiaus. 
Na ir dabar, tu, žmogus, su
prask tą sutvėrimą. Kartą sa
ko, kad jis tik buvo bolševi
kams už perkalbėtoją, o čia vėl 
tauškia, kad jis dirba išsijuo
sęs su miesto viršininkais, kad 
atimti iš ALDLD. .39 kuopos 
čarterį, o pavadink šnipu, tai 
rėkia, kad šmeižia didvyrį. O 
jeigu šnipas Klinga jau ir buvo 
už perkalbėtoją, tai . kodėl jis 
nepasako, kas gi jį kvietė prie 
to darbo? Juk iš ALDLD. 39 
kuopos jį niekas nekvietė, nes, 
kaip augščiau minėta, tie drau
gai geriau moka patys kal
bėti už jį ne tik angliškai, bet 
ir lietuviškai. Bet kaip Judo- 
šius, pardavęs Kristų, nerado 
sau vietos iki pasikorė, taip ir 
šnipas Klinga, neturėdamas kur

CVTDA? Laike bedarbis pirties kaina nupiginta iki PA 
juAlItra. Nuo 8 y. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—7iC'WV vvfllę

M. TEITEĖBAUM, Manadžeri*
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

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

ir mažesnis prūdas su šunim vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

Tam tikra, aprubežiuota cukraus proporcija 
maiste yra patartina, bet žinovai griežčiau
siai pabrėžia, jog perdidelis daugis riebi- 
nančių saldumynų yra kenksminga ir kad 
Amerikos žmonės perdaug valgo tokių sal
dumynų. Todėl, vardan apsirubežiavimo, 
mes sakome:—

ifcRINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU-- 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK 

VARPO 
Kep

DUOIMA

“The
Sea Devil”
D i džiausiąs 
Vokietijos karo 
žygūnas, kuris 
neikad neužm
ušė nei vieno 
oponento, Gra
fas Felix von 
Luckner, rom - 
anti škiausias ir 
slaptingiausias 
asmuo iš Vokie
tijos ir jos są
jungininkų pus
es laike Pasaul
inio Karo,

Šnipąs Klinga, Jau “Ne” šni
pas, Ale “Perkalbėto j as"
“Laisvėje” jau buvo plačiai 

rašyta apie ALDLD. 39 kuopos 
teismą su miesto policijos vir- 

>Mninkais už neleidimą minėtai 
f i draugijai laikyti susirinkimus 

ir kitokius parengimus, ir kur 
lietuviškas šnipas D. Klinga, 
kaipo skundėjas, pasirodė teis
me. Tas niekšas iš karto di
džiavosi, bet kaęla pamatė, kad 
“Laisvę” jį “pagyrė”, kas at
kreipė atydą visų Scrantono lie
tuviu į tą “mokslo” vyrą, tai

• dabar jau pastojo “perkalbėto- 
jum,” bet kam? To nei pats 
šnipas Klinga nežino, bet visgi 
turi pakankamai kvailo proto 
landžioti pakampėmis ir girtis, 
kad jis tik buvo už “perkalbė
toją”. Supraskit, kad tai A.L. 
D.iId. 39 kuopai. Argi dides
nės faktinės drąsos reikia no
rėti iš k) šnipo? Juk visi A.L.
D.L.D. 39 kuopos nariai, pasi- j 
rodę teisme, geriau gali angliš- 

l kai kalbėti, negu pats šnipas 
' Klinga. Prie to, dar liudininkų | 

suole pirmiausia buvo čia gi
musi ir augusi drg. J. Klevins- 
kienė, kuri net lietuvių kalbą 
geriau vartoja, negu pats šhi- 
pas Klinga, jau nekalbant apie 
anglų kalbą, kuri jai daugiau 
prigimta, negu lietuviška. O 
visgi tas samozvancas, kuris 
vos gali paprašyti cigaro krau
tuvėj angliškai, sakosi, kad bu
vo už perkalbėtoją ir gana.

Kodėl šnipas Klinga dabar 
sakosi, kad jis buvo už perkal
bėtoją, tik nepasako kam? Čio-i 
nais rasis pakastas šuniukas, 
kurį mes greitai surasime, šni
pas Klinga yra “garsiojo” 
“Tauro” (karčiamninkų) kliu- 
bo neprastas člunkas, bet sek
retorius, o kitas, iki nosies ma
tantis, graborius Stepanauckas, 
prezidentu. Na, tai kaip čia 
dabar gali būti, kad tokio “gar
saus” kliubo viršininkas, ponas 
Dominikas Klinga, gali būti 
šnipas. Juk tai nesmagu ir 
pačiam kliubo prezidentui, ku
ris vos tik kelios savaitės kaip 
alasu “rėkė” už Vilnių prieš 

p lenkus ir Tautų Lygą Genevoj, 
"kadnet ir žvirbliai priepuolį į 
gavo ant Providence Square. 
Juk tai tikri Vytauto nasled- 
ninkai ir jų tarpe gali būti šni
pas. “Tai negalimas daigtas!” 
O čia žmonės į šnipus labai pras
tai žiūri. Gi Stepanauckas su šni
pu'Klinga labai draugiškai su
sirišęs, kurį ne kartą net ir 
savo “sandvičiais” pavaišina. 
Bet ve, čia tas nelabasis grabo- 
rystės biznis reikalauja, kad gra
borius būtų, kiek nors švaresnis 
už šnipą Klinga. Bet kaip? 
Juk į purvyną puolęs švarus 
jieatsikelsi. Tad reikia kaip 
nors padaryti, kad šnipas Klin
ga apsipraustų savo purviną 
snukį. Geriausia, tai šnipas 
Klinga turi užsilipdyti ant sa
vo “real estato” lango “sainą”, 
kad jis “perkalbėtojas” ir 
tuom patim laiku turi landžio
ti pakampiais ir garsintis, kad 
jis teisme bolševikams buvo už 
perkalbėtoją. Argi tai ne pui
kus skymas? Ir kas geriau ga
lėtų sugalvoti, jei ne fašistinis 
šnipas Klinga? Juk tai ‘“mok
slo” vyras! Bet ar šiaip ar 
taip tas niekšas mazgosis savo 
purviną snukį, vistiek purvinas 
pasiliks, žmonės moka pažin
ti ir įvertinti šnipus; pažins ir 
šnipą Klingą, nepaisant kaip 
jis nesidangstys, o kartu ir vi
sus jo “kolegas”.

Dar juokingiau, kad tas pats 
šnipas Klinga, kuris buvo už 
“perkalbėtoją”, landžiodamas 

^pašaliais zurza su pasididžiavi
mu, kad viską dirba su miesto 
viršininkais, kad iš ALDLD. 
39 kuopos atimti čarterį ir kad 
mes vistiek pralaimėsime teis
mą po naujų metų. Pasirodo, 
kad šnipas Klinga gavo kinkų 
'drebėjimą ir bijosi pasirodyti 
žmonėms į akis, tai tuomi ir 
kitus bando baidyti. Bet tik 
ne tokius bailius pataikė, kaip 
tas fašistas tikėjosi. Ir dar 
blogiau, kad nei to šnipas ne
žino, kad jo liežuvavimas nie
ko negelbės ir joki miesto vir
šininkai negali atimti iš A.L.D. 
L.D. 39 kuopos čarterį, nes ne 
miestas tą čarterį išdavė. A.L. 
®.L.D. yra inkorporuota New 
Jersey valstijoj, o Harrisburg, 
Pa. įregistruota. Tai rodos,

dingti, negalėdamas parodyti 
savo purvinas akis žmonėms, 
bando teisintis kaipo nekaltas 
šnipas. Teisinasi, nesiteisina, 
bet Scrantono lietuviai žino, kur 
randasi lietuviškų šnipų biuras, 
nors dabar ant “real estaterio” 
užkampės ir yra užrašas “per
kalbėtojas,” bet tas dar neuž
dengs šnipo vardą.

žvalgas.

cigaretą ir pripildžiau juom savo 
plaučius, ir, dievaž, vėl pasijutau 
vyras. Dabar mes turėjome pakan
kamai visiems vyrams, ir mes visi 
nusilinksminome, ir vėl pasidarėme 
draugiški vieni su' kitais. Dievaž, 
man buvo gaila skandint tą Ameri
kos laivą, iš kurio gavome tų ciga- 
retų. Lucky Strikes, jie yra puikus, 
ir mano Grafienė, suprantama, nori 
atrodyti madinga ir turėti laibą 
figūrą. Jinai ruko Lucky Strikes, 
kuomet jai kas pasiūlo riebinančių 
saldumynų. O mano gyvenimas 
visuomet buvo veiklus, ir aš turiny 
pasilaikyt tinkamai sveikas ir vi
krus. Man patinka jaustis taip, ką 
jus amerikonai vadinate ‘peppy’. 
Taigi aš atsisakau nuo visokių sal? 
durnynų. Duokite man Lucky Strike 
vietoj jųjų. Dievaž, geras yra daik
tas mums rūkyt Luckies.”

“Lucky Strike? Taip, dievaž. Štai 
ką aš jums pasakysiu. Pietiniame 
Pacifiko Vandenyne aš plaukiojau 
su savo laivu, kuriuom gaudžiau ir 
nardinau priešų laivus. Oras buvo 
šlapias, lietingas, ir visas musų 
tabakas, kurio turėjome savo laive, 
buvo iki paskutinio žiupsnelio su
plėkęs ir sudrėkęs, ir negalima buvo 
jo rūkyti. Mes pradėjome nusiminti. 
Vyrai pasidarė, kaip čia pasakius, 
surūgę, pikti. Štai ateina Amerikos 
laivas. Mes jį suėmėme. Paėmus 
kapitoną, oficierius ir jurininkus ir 
perkėlus juos ant musų laivo, aš su 
savo oficieriais užėjome ant suimto 
laivo pažiūrėt, ar jame nėra ko, kas 
mums reikalinga. Mes jį išjieškojo- 
me. Ir ką jūs sau manote? Po 
vienos sėdynės paduškaitėmis kapi
tono kambaryje mes suradome 500 
pakelių Lucky Strike cigar etų! Aš

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA | 
Ka* yra žmogaus amžina* prieias.—šaltis. Jis ne tik sunkiausia* . 

Ligas įvaro, bet ir 1 grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačių Ameriką pagarsėjusius 

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) .••..ii

Jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok nuo savo j 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS i
(26 centai už skrynutę)

yra tai kanuol* prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėja I 
m^,—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 i Greenpoint 1411

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Ramp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y. I 

Tel.: Juniper 9796 I
liesdami pinigus su savo adresu, užrašykite: I

FRANK A. URBAN’S PHARMACY Į
ill Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T. I
-------------- ------------------ORDER BLANKI_______________________‘| 

Aš, žemiau pasirašę*, siunčiu Jums VIENĄ DOLERĮ, už kuri I 
malonlsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBO LA, I 
su visai* nurodymais, kaip vartoti._________________________________ I
(Vardas _____________________ ■._________ .________________......... I

Seredomia
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis > ' i 

dieną ir naktį

NAUJAUSIOS MADOS . i 

RUSIŠKA 'PIRTIS TURKIŠKA

Bell____
Keystone.

IMKITE DUCKY
VIETOJ SALDUMYNO.

Naujoviškiausia Tos Rūšie* Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

ill
IIjT’
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Subata, Gruodžio 15, 1928 <%’

PARDAVIMAI

i

fa

15 d., 
Square 
suruoš- 
naudai

mes 
esame 

Su mumis biznio 
Mes savo koloni-vyks ateinantį nedėldienį, 

gruodžio (Dec.) 16 d., po nu
meriu 2075 Clinton Ave.,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

A.L.D.L.D. 77-tOs kuopos susirinki-' 
mas bus seredoj, 19 gruodžio, M. Ma
žeikos svetainėj, 8 vai. vakare. Vi
si nariai ateikit, turim svarbių rei
kalų aptarti, 
rinkti

KOMUNISTINĖS SPAUDOS | 
MASKARADŲ BALIUS

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Šį vakarą, gruodžio 

milžiniškoj Madison 
Garden svetainėj yra 
tas maskaradų balius 
komunistų “Daily Workerio” 
ir “Freiheit.” Daugiau kaip 
šimto įvairių tautų ir tautelių 
žmonės bus apsirengę skirtin
gais, “tautiškais” drabužiais. PASKUTINIS

Visi darbininkai raginami pranešimas 
dalyvauti šiame baliuje. Link
smai vakarą praleisite didelėj! 
minioj, žmonių ir paremsite 
koihunįstįpę spaudą.

PASITRAUKĖ POLICIJOS 
VIRŠININKAS

I$kilušios policijos dėpart- 
mente vagystės privertė poli
cijos komisionierių Warrena 
rezignuoti. Miesto majoras 
Walker jo rezignaciją priėmęs 
ir dabar jieškąs naujo komisi- 
onieriaus. Manoma, kad War- 
reno vieta teks Walkerio 
ram draugui Whalenui.

CEVERYKŲ SIUVĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

gc-

Antradienį, gruodžio 18 
Lorraine Hall, 790 Broadw 
Brooklyne, 
susirinkimas čeverykų siuvėjų. 
Susirinkimo tikslas: suorgani-Į 

Lietu-!

d., 
ay, 

įvyks- visuotinas

zuotl šiaučius į uniją, 
viai darbininkai, kurie dirba 
fojė pramonėj, turėtų daly
vauti šiame susirinkime.

Apart kitų, kalbės d. Weis- 
bordas ir d. Zimmermanas. 
Susirinkimas prasidės 8-tą 
vakare.

SUČIUPO 1,500 KEIS V 
MONŠAINO .

vai

nuo mūsiį agento5 pirkti?” Bet 
d. Vaikšnorius atkirto / “Turė
siu ką skaityti, kada važiuosi
me namo.”

Bet Wilkes-Barre draugai 
sako: “Nothing doing, 
parsitrauksime ir jau 
užsisakę, 
nepadarysi
jos patriotai.”

O Elizabetho draugai su sa
vo kapitonu Taraškevičium iš 
tolo galvas krato, kad nelys- 
čiau prie jų kolonijos žmonių, 
sakydami: “Tu visą mūsų 
koloniją bei apielinkę apšeri 
ir m'ūsų partraukta literatūra 
turi rūdyti, neturėdama mar-! 
keto.”

Bayonnės Panelis su Mazi
liausku šnairiai žiūri ir sau- 

{goja savus dd., kad jų par
trauktas “Kalendorius” jiems 
patektų.(

Great Necko Marcinkevičius 
su Petrausku sako: “Brolyti, 
veltus jūsų maldavimas ir nie
ko nelaimėsi.” ,

Newarko Beeis su Staneliu 
charlstone.” sako: “Kada tu nuvažiuosi 

Kurie dar nepamiršo dzūkų iriPas Abraomą, tuomet mes~sa- 
kalakutų kalbos—galės šokti 
“polką,” “padispaną,” “kraka- 
viaką” ir suktinį. Kaklinės ir 
priekaištės bus del tų, kurie 
labai bijo sueiti į porą.

Paskui gera muzikališka 
programa, Balalaikų Orkestrą, 
smuiko solo, klasikiniai šokiai, 
žodis apie S.L.A. 83 kp. ir pa
garsėjusi Ufa.

Nesivėluokite, vakarėlis pra
sidės 4-tą vai. vakare. Visus 
ir visas kviečia

Rengimo Komisija.

Pradžia 2-rą vai. po pietų.
Manoma turėt nemažai pu

blikos, nes tai bus tikra nau- 
jienybė bronksiečiams ir ki
tiems newyorkiečiams.

K. S-tė.

Taipgi turėsime įs
naują kuopos valdybą.

Sekr. V. Katinas.
(299-300)

ROCKFORD, ILL.
L.D.S.A. 5-tos kuopos priešmetinis 

susirinkimas bus utarninke, 18 
gruodžio, po No. 1019—3rd Avė. 
Pradžia 7:30 Vai. vakare. Visos na
rės ateikit, nes turėsime išrinkti val
dybą. Yra ir taip svarbių reikalų 
aptarti.

PAJIEŠKAU Vinco Grižo, ■ paeina Iš 
Svėdasų parapijos, Daujačių kai

mo, Kauno rėd. Girdėjau, kad gyve
na apie Bostoną. Turiu labai svarbų 
reikalą. Meldžiu jj patį atsišaukti 
arba žinančius pranešt šiuo adresu: ; 
J. Zabarckas, 44 Little St., Brook- j 
lyn, N. Y. (297-299) !
PAJIEŠKAU brolio Jurgio Bakaičio. I

Seniau gyveno Illinois valstijoj, į 
dabar nežinau, kur randasi. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, praneškite. D. Ba
kaitis, 63 Mallori Ave., Jersey City,

N. J. 297-302

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

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Sekretore.

Vyrai, moterys, . vaikinai, Į 
merginos—visi pasimatysime 
nedėlioj, 16 d. gruodžio, .“Lai
svės” svetainėj.. • S. L. A. 83 
kp. rengia.t.akį;puikų vakarėlį, 
kad visi būtų patenkinti.

Del tų, kurie jau ameriko
nai d. Retikevičiūtė grajys 
“fox trot” ir “t_________  ,

ELIZABETH, N. J. 
A. I). P. Nariai!

Miesto Centralinis Komitetas šau
kia visuotiną narių susirinkimą pa- 
nedėlyj, 8-tą vai. vakare, .gruodžio 
17-tą d.; 69, South Park St. Bus 
diskusuojama šie klausimai: Trockiz- 
mo-Cannbno pozicija. Taipgi di
džiumos, jį' mąžunips 'Centro Komite
to deklaracija partijos nariams. Vi-

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tessen. Biznis išdirbtas ir gera 

proga pirkti. Kreipkitės po No. 1129 
Blake Ave., Brooklyn, N. Y. 299-300
PARSIDUODA kriaučių dirbtuve, 12' 

mašinų, 2 Offman mašinos, 2 pros, 
mašinos. Priežastis pardavimo—ne
sutinka partneriai. Matyti galima 
nuo 9 iki 2 vai. po pietų. Kreipki
tės po No. 426 Humboldt St., vienais 
trepais, Brooklyn, N. Y. 297-299

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
t

J. MARČIUKIENĖ
Savininkė

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

vo partrauktą literatūrą išpar- 
d uosi me. Kitaip mūsų sto
tui rinkos nėra del jūsų visur 
landžiojimo.” Na, bet Jonai
tis užgiedojo: “Ką tu čia turi, 
duok šen man vieną.” Bet ka
da pamatė savo kapitono žvai- 
ravimą, tai ir jis susilaikė.

Bridgeporto, Conn., buvusi 
brooklynietė atkerta:
tai buvau Brooklyn© patriote, 
o dabar Bridgeporto, ir už 
draudžiu savo šalininkams nuo 
tavęs pirkti kalendorių.”

“Padėtis bloga,” mano 
Reporteris. “Laisvės’’ Admi
nistracija dalykus yra taip su
tvarkius, kad šiame milžiniš
kam parengime nebus galima 

pietų, biznio padaryti. Bet. . . štai 
New Yorke įvyks darbininkų iš Huntington, L. L, svečias sa- 
organizacijų konferencija gy- ko: “Duok šen man vieną.” 

: nimui New Bedfordo 662 au- Reporteriui tuoj linksmiau, 
idėjų, kuriems grūmoja kalėji
mas. Darbininkiškų organiza
cijų atstovai, bei viršininkai, 

j jeigu kuri organizacija neturi 
[išrinkus atstovų, būtinai daly
vaukite šioj koųferęncijoj. Jos 
vieta: Irving Plaza svetainėje, 
kampas • Irving Place ir East

NEPAMIRŠKITE 
KONFERENCIJOS!

Rytoj, 2-rą vai. po

New Yorko uostan pribuvo iš 
Canądos gražus laivas vardu 
^Harbour . i Trader.” Ištisas 
kelias dienas iš jo buvo Me
duojama taboras. Bet užva
kar “sausieji” agentai pradėjo 
nužiūrėti, kad kas nors yra 
nenormališka su tuo laivu. Jie 
pradėjo grėsti ir dar sučiupo 
l,500f keisų mūnšaino. 
J Pasirodo, kad laivas “Har-|P bi • 
hour Trader” buvo atgabenęsX 
net 10,000 keisų degtinės, ver
tės $500,000. p - *- • - 
ta išlioduoti ir New Yorko būt- 
lėgeriai juos išsidalino, o liku
sius sučiupo ‘sausieji’ agentai.

L. BERNICE ŠALINIŪTĖS , 
MOKINIŲ PRAMOGA

Žinoma muzikos mokytoja 
i ir kompozitorka šaliniūtė šį se- 
Įzoną turi puikų būrį mokinių.

► mokytojos 
jos mokiniai rengia koncertą 

o _ (vasario 1, 1928, Schwaben
8,0 0 keisų kampas Myrtle Ave. ir

NEW YORKAS IR JO 
AUKSAS

! New Yorke, o ypatingai 
West Sidej yra daugybė auk
so, deimantų ir kalnai šilkų. 
East Sidėje yra daug klaiku
mo, sugniužusių vilčių, rūpes
čio, vargų, alkio ir net bado. 
Gi čia pasiaukojusių draugų 
rūpesniu švaistosi komunizmo 
idėjos. Tik, deja, viliugingos 
auksų ir šilkų idėjos iš West 
Sidės sukaneveikė vargingųjų 
darbo minių protą, žmoneliai, 
žibučių užžavėti, visomis spė
komis siekia, stiebiasi prie tų 
žibučių, neatsižvelgdami, jog 
tų žibučių savininkai, lyg tas 
voras, taiso tinklą nežinėlei 
muselei’/

‘ Ahkšiį 'it Visokių gėrybių sa
vininkei Išmeta dar ii* daugiau 
darbininkų iš darbo, pastaty
dami jų vietoj mašinas. Jie 
rengia ir skubiai rengia baisų 
karą, kur bus per skerdynės 
“mažinama” bedarbių minios, 
bet tos minios kol kas į tai ne
atsižvelgia; jos siekia prie ži
bučių, kol, vėl pasijus įpainio
tos voratinkly  j.

Prie tokių apsileidėlių ilgą 
laiką priklausė ir didelė di- 

iuma New .Yorke gyvenan- 
1 lietuvių darbininkų, ką 
dija ir tas faktas, jog čia

jau visai buvo, iš mados išėję 
rengimas darbininkiškų pra
kalbų bei £aškaitų.
Dr. Kaškiaučiaus Prelekcija 

Apie Sveikatos Reikalus
Bet dabar, vietinė A.L.D.L. 

D. kuopa rengia prelekcijas 
sveikatos : klausimu. Prele
gentas bus Daktaras 3. J. 
Kaškiaučius. Prelekcijos į-

“Kada

ir uz-

sau

su narių, pareiga 'dalyvauti šiose dis- PARSIDUODA vienas iš dviejų biz- 
i n; i njs. vjęnas delicatessen, aiskrymo

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

r • - (297-3065

kusijose.1 Dalyvaus Mažumos ir Di
džiumos Centro Komiteto atstovai.

' ' .K« Krūtis, Sekr.
(299-300-

WILKFXbaRRE, PA.
D. S. 68-tos kuopos narės ren

gia nepaprastai puikią vakarienę IV 
Rajonui subatoj, 29 d. gruodžio, po 
No. 206 S. Main,St., virš Irving te
atro, Wilkes-Barre, Pa. Pradžia 7 
vai. vakare. Ši vakarienė bus taip 
puiki, kokios čia niekad nebuvo. 
Apart gardžių valgių, bus ir šauni 
programa, kurią išpildys geriausios 
spėkos šioj apielinkčj. Taipgi kal
bės d. Karosienė iš Mass, valstijos 
ir d. žaldokas. Svečių bus iš visos 
apielinkės—Binghamtono, Scrantono, 
Forest City ir t. t. Tat kviečiame 
visus atsilankyti, nes po skaniai va
karienei galėsit 
prie geros muzikos.

Kviečia L. D. S. 
narė J. K.

■ . JUNIPER 7646?' '

RALPH KRUCH "J
FOTOGRAFAS
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<6-5-23 G R AN D AVĖNUEj

maspeth.n: y.''''1''.

L.

smagiai pasišokti

A. IV R. Kom.
Navalinskiene.

(298-300)

Knickerbocker Ave. Pradžia 
8-tą vai. vakare.

Kiek teko girdėti, koncertas 
bus puikus ir įvairus. Pro
gramos išpildyme dalyvaus ne 
vien tik mokiniai, bet ir profe
sionališki muzikai ir artistai. 
Aišku, kad ir pati šaliniūtė 
duos vieną kitą 
žios muzikos, 
kad parengimas 
gas. Vieni eis, 
sigėrėti muzika,
del to, kad pagerbus 
muzikos mokytoją, kuri 
na svarbią rolę lietuvių 
roję.

kavalką gra- 
Neabejojame, 
bus sekmin- 
norėdami pa- 
o -kiti eis ir 

jauną 
vaidi- 
kultū-

Ilgakaklis.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOZAI

L

Ką Reporteris Patyrė ‘Laisyes* 
Koncerte ,

“Laisvės’! iškilmėj reporte
ris pasidabino dar “pįlfų,.”. tik 
iš preso išluptu, dienraščio 
“Darbininkų Kalendorium” ir 
marš su bizniu, štai viena far- 
merka sako: “Vaje, vaje, ne
turiu kvoderio, o ištikrųjų no
riu įsigyti taip visiems brąngų 
turtą.” . Keblumas buvo apei
tas ir “Kalendorius” -jai par
duotas.

Prieinu prie vidurinių sėdy
nių. Čia philadelphiečių dide
lis būrys. Jų kapitonas atker
ta: “Jūs, brooklyniečiai, visa
da su savo literatūra pirmuti
niai ir mum biznį gadinate.” 
Bet aš gerai žinau savo senus 
pažįstamus iš Mass, valstijos, 
kurie apsigyvenę jų kolonijoj 
ir štai d. Vaikšnorius sako: 
“Duok man vieną.”

Drg. Paikus šakoj “Ką tu 
darai, juk mūsų kuopa parsi
traukė šimtą kopijų ir tu turi

Yonkerso Siurbis su Saba
liausku šaiposi, sakydami: 
“Prastai biznis, ar ne? Jau 
dabar nesigirsi daug kopijų 
pardavęs.” Bet Sabaliauskas 
sako: “Užsirašiau argentinie
čių ‘Rytojų,’ užrašykie ir Balt- 
gudijos ‘Raudonąjį Ąrtoją.”

Na, o newyorkietis Paskači- 
nas pareiškė: “Atveši man ka
lendorių i A.L.D.L.D. kubpos 
susirinkimą, štai trys doleriai 
už ‘Laisvės’.pusės metų prenu
meratą.”
“Streikas” visgi tapo sulaužy

ta, ir pirmutinis tai padarė d. 
Rainis iš East New Yorko, nu
pirkdamas čielus du.

Hoboken, N. J., Jasulaitienė 
sako: “Nepakanka vieno,
duok šen du.” Kleiza taip pat.

Na, o Lindeno šoblinskas 
prabilo: “Taip, brolyti, be jo
kių ceremonijų, dūk šen, par
vešiu vieną prezento.” Bayon- 
nės Višniauskas su Stankevi
čium, kada įjų kapitonai išva
žiavo, irgi pasipirko. T 1 
į trumpą laiką 50 kopijų iš
ėjo. /

Kalendorius išėjo, 
teris susipažino su daugeliu 
veikėjų iš kitų kolonijų. Drg. 
Valūnas supažindino su dau-( 
geliu mainierių, kurie skait
lingai pribuvo į dienraščio iš
kilmes.

Reporteris, nuvargęs, tiek 
: daug pripelpėjęs, kol visus• 
[kalendorius pardavė ir kada 
muzikantai naminį maršą' už
traukė, traukė namų linkui. 
Bet jisai buvo labai alkanas ir 
užėjo į. vieną Bridge plaza res
tauranta. ..Tame restąurante 
rado keletą tautininkų, kurie 
buvo , parvykę 1 iš tautiško pa
rengimo ir duoda lietuviukam 
kukoriuj peklos už kiaušinių 
sudeginimą.

Vienas klausė kito: “Kur 
buvai šiandien, gal ‘Laisvės’ 
koncerte?” Tas atsakė: 
“Taip, žmonių buvo daug, 
kaip ir visuomet laisviečių pa
rengimuose.” “Na, o kaip tau
tininkų parengimas pavyko?” 
buvo pastatytas klausimas 
anam. Tas atsakė liūdnu my
kimu.

GRAND RAPIDS, MICH.
A.L.D.L.D. 66-ta kuopa yra įstei

gus lavinimosi mokyklų. Dabar bus 
studijuojama knyga “Valstybė ir 
Revoliucija.” Lavinimosi pamokos 
įvyksta kas sekmadienį, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
svetainėj, 1057 Hamilton Ave. Drau
gės ir draugai, kurie interesuojatės 
šių dienų gyvenimo klausimais, tai 
lankykitės į šią mokyklą. Apart stu
dijavimo minėtos knygos, bus ir dis
kusijos įvairiais klausimais. Žinote, j 
kad padiskusuoti ir apsvarstyti įvai
rius klausimus yra labai naudinga 
kiekvienam darbininkui. Tat nepra
leiskite tu progų. Komitetas.

(298-301)

PARSIDUODA grosėrne su visu ta
vom, lietuvių apgyventoj vietoj. 

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

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

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS I

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.
•VALANDOS: i 

10-12 prieš piet; 2-8 po 
Ketvergais ir l „ 1 _ 
valandai. - -- - - __
madieniais tik sulyg sutarties. C

f h 
at; 2-8 po piet. 
subatomis iki 6 

Penktadieniais ir sek-

IŠRANDAVOJMAI
PASIRANDAVOJA del viono vyro 

apšildomas, šviesus, su visais pa- 
rankumais, Richnįond Hill sekcijoj, 
kambarys. Informacijų klauskite 
“Laisvės” raštinėj. (299-301)

VISA EILe MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafo- 
nai visų kompani
jų—Victor, Colum
bia, Okeh ir kitų. 

.1/ Rolės ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

mados ir visų dainininkų. Taipgi 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros .Armo
nikos, Triūbos, Būbnai ir dauk kito
kių daiktų. Prisiunčiam į namus. 
Taisom ir tūnijam Pianus ir Grama- 
fonus. , .

Savininkair
JONAS B. AMBROZAITIS 

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Stągg, 9942

REIKALAVIMAI
REIKALINGA nevedusi moteriške 

už pusininkę-partner į restauranto 
biznį. Priimsiu už labai prieinamų 
sumų pinigų,—White Eagle Restau
rant, 277 Driggs Ave., Brooklyn, N. 
Y. (298-300)

PAJIEŠKOJIMAI
ATSIŠAUKIMAS Į TEATRO 

MĖGĖJUS
Jeigu kas iš draugų, kuopų bei 

Ir taip draugijų turite teatrališką veikalą 
“Kurčias žentas,” tai malonėkit

- - mums prisiųsti, o mes mielai atly
ginsime.—F. Naunik, East Shore Rd., 

Repor- Great Neck, N. Y. (298-299)
JLA & KJ X A A K V • J. • X X < 4 1 1 1 JTX

Repor- Great Neck, N. Y.
PAJIEŠKAU darbo restaurante. 

Esu patyręs kukorius, dirbęs didelėse 
vietose. Tel. Bensonhurst 5438.

(297-302) !

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve
Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britvų, Žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 
ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA
Brooklyn, N. Y.3194 Fulton Street

Nufotografuoja ? 
ir numaliavojai 
visokius p a- į 
veikslus įvai- į 
riomis spalvo- • 
mis. Atnau- į 
jina senus ir Į 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
j Darbą atlieku gerai ir pigiai 
S Kreipkitės šiuo adresu: į

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

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
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA i

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREkTORIUS 

Ižbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažjst&me jus, bet 
jau senai maUmesi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

214 Perry Avenue
J. IR O. VAIGINIS

Maspeth, N. Y<

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA.

toalėa dėl Balių, Koncertų, Barto 
Matų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
Pulkui steičius su naujaisiais italai 
asais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

959 Willoughby
JaL JI842 8t*«.

$ Tel., Greenpojpt f*765
LIETUVIŠKA AKUŠERĖ

į Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato Universiteto

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE
■ 1 ■' \

1 Duodu reikalingų patarimų ir patarnavimų

A. GORBALEVSKA
296 Bedford Avenuė Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
į* į .Kiekvienas mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
Ir.vispktojb mūšų; viėątaučjų $vhttbjamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaVsta'i.y z ^fūsų t žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

rkiekviefi^ 'ligą- ’ zlnodamds tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
Įgeriaū^ai patarnauti^ pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
[Jtuviškų žolių, šąknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurte ir 
žeipiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Aponte ' į H ’ ■ ’ ■ Grytelių Lelijų šaknų
Aviečių Uogb 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėfių 
Cobrių 
čyičlų 
Dobilų Daržų našlelių 
Devinmežlų dnmropių 
Dzin gelių 
Dagffin 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba para:

Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
fieneso plokštukių 
Salmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo t ’ _ . — . . . - ,

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo j r 
o ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vuiutininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIUS 75 CENTAI
(Phone, Greenpoint 1017. U6O-M14




