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Kauno kunigų laikraštis “Ry-

KRISLAI
Poteriaus.
Abudu Dienraščiai, Kaip 

Vienas.
“Krikščioniška Meilė.”
Per Voldemaro Lavoną.

Rašo L. Pruseika

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Lapkričio (Nov.) 6, 1929No. 264 Telephone, Stagg 3878
tas” rašo: “Ir už sunkų nusi
dėjėlį melsimės, kaip krikščio
niška meilė liepia.” Tai, vadi
nasi, už Olšauską. Maldos ati
daro kelią į vadinamą dangų. 
Olšauskas turėjo gerus laikus 
per ilgus ilgus metus. Buvo 
bagotas, turėjo mergų ir buvo 
pašlovintas politikoj. Dabar 
kunigai dar rengiasi išprašyti 
jam dangaus karalystę, kur jis 
pasimatys su Ustjanauskiene, 
nes juk aišku, kad ji taip pat 
paklius į dangų.

išteisino Nužudyme 
Motinos

Viena Moteris Pagimdė 6, 
Kita 4 Berniukus ant Sykio

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Draguig-

' Fašistų teismas davė Olšaus
kui tiktai aštuonius metus už 
žmogžudystę. Iš tų astuonių 

. metų du metus jam tuoj atro- 
kavo už nuopelnus, steigiant 
katalikiškas mokyklas. Jeigu 
jis būtų pristeigęs daugiau mo
kyklų, tai jam būtų išbraukę 

. visus bausmės metus.
Bet jam vis viena nebus bė

dos. Jisai apeliuos į vyriausią 
tribunalą ir tas dar kėlius me
tus sumažins. O kas liks, tai 
už kitus nuopelnus Smetona pa- 
liuosuos.

Kunigui žmogžudžiui visai 
nebloga gyventi Lietuvoj.

PARYŽIUS.
nan mieste, pietinėj Franci- 
joj, pirmadienį džiurė ištei
sino Richard Corbett, >30 
amžiaus, nužudyme savo 
motinos. Jis savo motiną 
nužudė gegužės mėnesį. Sa
kė, kad jis ją nužudė su tik
slu užbaigti jos kančias, nes 
ji sirgo vėžio liga. Corbett 
yra turtingas.

Sydney, Australija.— Šie
met Australijoj kviečių der
lius blogas. .

Atsimenat, ką pasakė Chica- 
gos pralotas Krušas, kuomet 
fašistiniai budeliai ir 
Krupavičiaus partija 
keturius komunistus 
Greifenbergerį, Giedrį 
ny? Sako, keturius
bet reikėjo keturius šimtus nu
žudyti !

Tame atsitikime krikščioniš
ka meilė virto klasine neapy
kanta prieš revoliucionierius.

kunigo 
nužudė 
Požėlą, 

ir čior- 
nužudė,

J 

■ Jeigu koks nors lengvapėdis 
'ar intrygantas’ supyksta’ ant 
“Vilnies, 
sau užvėją ar pastogę “Laisvė
je.” Jeigu koks nors Brookly- 
no apielinkės nenaudėlis susi
vaidija su “Laisve,” tai jisai 
bando pataikauti “Vilniai.”

Nesenai tūlas akiplėša iš De
troito inkriminavo vilniečius, 
kaipo pijokus. Dabar jisai no
rėtų patogiai atsitūpti “Laisvė
je.” Manau, jog “Laisvė” duos 
jam suprast, kad komunistiška 
etika tokia jau Brodklyne, kaip 
ir Chicagoj. Abudu dienraš
čiai tai vienas . savo pasaulio- 
žvalgoj ir savo darbuose.

Demoralizatoriąi ir sabotaž- 
ninkai negali būti komunistinės 
spaudos prieteliais.

tai jisai bando i rasti ’

Voldemarą išvijo, kaipo lo- 
kamną Šunį. > O kad užkišus šią 
spragą, tai smetonlaižiai jau 
taikstosi pęie krikščionių ir 
liaudininkų.'' “Rytas” ir “Liet, 
žinios” jau tiešijasi. tuo, kad 
Tūbelio ministerija “sieks nor
malių sąlygų, politinės konsoli
dacijos ir rinkimų į. seimą. ” 
Gaidžiai jau giria vanagus, p 
vanagai fašistiniam “Aide” 
taip pat džiaugsmingai pabrie- 

. žia> kad “mūsų visuomenėj jau
• vyksta! sVarbūk' procesas“ ir 

‘ kad visUohietiė jau blaivosi.
Per sudribusio Wplcjemaro 

politinį lavoną jau .sveikinasi 
dvi kruvinos rankos, sveikinasi 
partija Olšausko ii* •< partija 
Smetonos,' partija klerikalų ir 

' partija tautininkų.

Kaip kas flegmatiškai nu- 
posteringauja: tai kam čia dar- 
buoties, juk lietuvių visuomenė, 
greitai mirs,

3. Na, o tu, broli, ar jau ren
giesi į kapus? ,

Na ne, jisai pats dar rengia
si ilgus metus gyventi ir savo 
asmeniškus reikalus saugoja, 
kaip savo akį.

— Visuomenės reikalai, visuo
menes organizacijos yra daug 
svarbesnės, negu tavo aš.

—r—r ,
Apie aukas daugiausia rėkia 

tie, kurie mažiausia aukauja. 
Tie, kurie aukauja, tie mažiau-' 
šia ir dūsauja. O del 'kukavi
mo dar niekas nenuėjo ubagaut.

MALMESBURY, Pietinė 
Afrika. — Jauna moteris 
pirmadienį čia pagimdė še
šis berniukus.. Trys jų tuo
jau numirė.

Pereitą savaitę Beaumont 
miestely, Tex., moteris P. 
Ferricome, 33 metų, ant syk 
pagimdė keturis berniukus; 
Visi sveiki. Dabar ji turi 
devynis vaikus.

Sūnus Mirtinai Sužeidė Tėvą

SOVIETU LAKŪNAI SVARSTO LĖKTI 
PER' ATLANTIKĄ Į MASKVĄ į

J. V. Darbininką (Delegacija 
Pasiekė Leningradą
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16 Suareštuota Sąryšy 
Su Wiggins Nužudymu
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GASTONIA, N. C — Pir- 
mddienį aųgštesnio teismo 
teisėjas P. A. McElroy, 
kuris neva tyrinėja dar
bininkės Ella May Wig
gins nužudymą, išdavė war- 
rantus suareštuoti šešioliką 
asmenų, kurie yra įtariami 
toj žmogžudystėj. Suareš
tuoti asmenys yra: Horace 
Wheeler, L. H. Thompson, 
E. F. Haney, W. Holbrooks, 
Roy Carver, Howard West, 
George Fooler, Theodore 
Simms, Troy Jones, O. H. 
Lunsford, Lawrey Davis, 
W. M. Borders, Jack Car
ver, L. M. Sossoman, Fred 
Morrow ir Yates Gamble.

Visi jie yra ištikimi tar
nai Manville?Jenckes kom
panijos. Nekurie jų yra 
bosai, kiti šiaip turi neblo
gus darbus toj kompanijoj. 
Kompanija už juos užstatė 
kaucijas. *

Devyni iš jų pirmiaus bu
vo suareštuoti; del grand 
džiurės klausinėjimo. Grand 
džiurė nei vieno iš jų nesu; 
rado kaltu ir visi tapo pa- 
liuosuoti. Vargiai ir dabar 
jie buS atr^tfrtaltars. Nors 
šerifai ir pasakoja, kad jie 
turi liudininkus', kurie matė, 
jog vienas iš suareštuotų 
paleido šūvius į Wiggins, 
tačiaus sunkus tikėti, kad 
kapitalistų iteismas surastų 
kaltais kapitalistų tarnus.

LENINGRADAS — Dele
gačių,, susidedanti iš dvide
šimtį' keturių Amerikos 
darbininkų, atvyko čia ant
radienį. Iš čia vyks į Mas
kvą dalyvauti apvaikščioji
me dvylikos metų sukaktu
vių Rusijos proletarines re
voliucijos. . Sovietų Sąjun
goj bus apie du mėnesius.

Tyrinėja Bedarbę Buffalo

Iš Maskvos j New Yorką Viso Skrido 141 Valandą ir ;23 
Minutas; Padarė 13,300 Mylią, per Jūras 5,000 Mylią’ į
Pereitą šeštadienį darbi

ninkų laikraščių atstovai 
turėjo pasikalbėjimą su So
vietų lakūnais, Astor, vieš
buty, kur lakūnai yra apsi
stoję. Trumpai tebuvo ga
lima pasikalbėti, nes lakū
nai buvo labai užimti: buvo 
traukiama krutami paveiks
lai, kalbantieji paveikslai ir

Nuoširdžiai Sutiko Daly
vauti Masiniam Mitinge 

šeštadienį
Friends of Soviet Union 

delegacija oficialiai pakvie
tė lakūnus dalyvauti masi
niam mitinge, lapkričio 9 d., 
Polo Grounds. “Taip, mes 
su džiaugsmu dalyvausi
me,"” pareiškė šestakovas.

Friends \of Soylet Union 
buvo užsiėmę kitokiais rei- de]egacija išsireiškė, kad 

■ New Yorko ir apielinkės 
darbininkai labai užsiinte
resavę jų kelione ir kad iš
reikšti savo simpatiją sukė
lė sumą pinigų nupirkimui 
dovanų Sovietų Sąjungai — 
traktorių ir trokų.

“Ačiū, kad jūs rūpinatės 
atžymėti mūsų kelionę, do
vana Sovietų Sąjungai,” sa
kė Šestakovas. “Mes neima- 
me dovanų sau ir nuo pa
vienių žmonių; paimam do
vanas* .tik nuo prganizacijų 
ir tik del Sovietų Sąjungos.”
Svarsto Lėkti per Atlantiką_

Toliaus pasikalbėjus su la
kūnais i ir 1 jų ’ atstovais iš 
Amtorgo (Sovietų biznio or
ganizacijos (Nę;w Yorke) te
ko sužinoti, kad lakūnai 
svarsto lėkti Maskvon per 
Atlantiką. Tuo klausimu 
tarsis su Amerikos oro ir 
orlaivininkystės ekspertais 
ir lauks pranešimo iš Mask
vos nuo savo orlaivininkys* 
tės viršininkų. '

Jeigu nuspręstų lėkti per 
Atlantiką, tai reiktų orlaivį 
pertaisyti, kad jis galėtų 
gabenti daugiau gazolino. 
Išlėktų kuriuo laiku gruo
džio mėnesį. Jeigu pavyktų 
per Atlantiką perlėkti Mas
kvon, tai padarytų kelionę 
aplink pasaulį.
Kiek Viso Valandų Lėkė
“Šalis Sovietų” iš. Mask

vos išlėkė rugpjūčio 23 d. ir 
New Yorką pasiekė lapkri
čio 1 d. Viso padarė 13,300 
mylių. Skrido 141 -valandą 
ir 23 miliutas. Per jūras 
perlėkė, 5,000 mylių į 50 va
landų ir 30 minutų. Orlai
vis lėkė nuo 90 iki suvirs 
šimto mylių į valandą.

Kelionė buvo sunki, nes 
artinantis rudeniui; oras bu
vo nepatogus: Sibire jau bu
vo šalna, jūros buvo audrin
gos; prisiėjo kovoti su vė
jais, miglomis ir lietum. Ne
žiūrint sunkenybių, “šalįs 
Sovietų” sėkmingai pasiekė 
New Yorką. Lakūnai pada
rė didvyrišką žygį, i ■

v X Siurba.

•BUFFALO, N. Y.— New 
Yorko valstijos darbo de-3 
partmentas su pagelba Dr. 
F. E. Croxton, kuris yra pa- 
gelbininku statistikų profe
soriaus Columbia Universi
teto, pradėjo pirmadienį ty
rinėti čia bedarbę. Tyrinę-' 
jimas tęsis savaitę laiko.

Šimtas studentų iš Vals
tijos Mokytojų Kolegijos ir 
Buffalo Universiteto aplan
kys 10,000 namų. Klausi
nės asmenis, virš 18 metų 
amžiaus, kurie jieško darbo 
ir negali gauti.; klausinės, 
kaip ilgai jie be darbo, 
kokios priežasties ir tt.

Lenkijos Seimas 
Atidėtas

Spalių 13 dieną Gižų vals
čiuj ir kaime įvyko šiurpi 
drama. To kaimo gyvento
jas Vincas Miliauskas smar
kiai įpyko už kažin ką ir 
pradėjo pliekti savo tėvą. 
Tas buvo ' taip primuštas, 
kad negalėjo nei iš vietos 
pasijudinti. Sužeistasis bu
vo nugabentas į Mariampę- 
lės ligoninę. Gydytojas 
konstatavo, kad jis primuš
tas mirtinai.

Kaltininką areštavo poli
cija ir dabar veda kvotą.

t

Ką Nominuoti ir Rinkti 
J SLA. Pildomą Tarybą?

Socialistai ir sandariečiai 
leidžia visokius lapelius, ku-. 
riuose niekina tuos Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj 
narius darbininkus, kurie 
neremia dabartinių fašisti
nių SLA viršininkų.

Socialistai' ir sandariečiai 
savo lapeliuose agituoji SL 
A narius nominuoti ir rink-' 
ti fašistinius elementus į 
Pildomąją Tarybą.

Darbininkai, mes sudaro
me apie 90 nuošimčių narių 
Susivienijimu. Ar mės lei
sime ir ant toliaūs fašisti
niams gaivalams valdyti S 
LA ir naudoti savo politi
kai? Juk fašistinių ir bur
žuazinių elementų Susivie
nijime yra maža dalelė. Tai 
kokią teisę tie elementai tu
ri valdyti Susivienijimą? 
Susivienijimas turi visais 
atžvilgiais tarnauti darbi
ninkams.

Todėl nominuokime ir rin
kime tokius žmones į SLA 
Pildomąją Tarybą, kurie rū
pintųsi darbininkų gerove, 
kurie rūpintųsi, kad Susi
vienijimas tarnautų ž mums, 
darbininkams.

Aš pilniausia sutinku su 
SLA kandidatų surašu, ku
rį nesenai paskelbė darbi
ninkų ir progresyvių • SLA 
narių komitetas. Tame su
rašė . paduodama sekami 
kandidatai į SLA Pildomą
ją Tarybą: \ -
i Į prezidentus M. Bacevi
čius, 139 kp. narys, Chicago, 
Ill. 1 1 D 11 i < t s '. j.

Į vfcte ‘prezidentus P. Pet
ronis, 139 kp. narys, Chica- 
>0,411. ; Vu/.

Į sekretorius E. NjJeskė- 
vičiutė, 83 kp. narė, Brook
lyn, N/Y. 1 ?

. Į iždininkus Bi'Salaveiči- 
kas;1 Chicago, til.

Į iždo globėjus L. J. Jo- 
neikis, 68 kp. narys, Wilkes- 
Barre, Pa., ir D. G. Jusius, 
57 kp. nąrys, Worcester, 
Mass.. \

Daktaru kvotėju Dr. M. 
Palevičius,. 21 kp. narys, 
Detroit, Mich.} į

Visi SLA nąr^i darbinin
kai ne tik nominuokime 
tuos asmenis į SLA, bet 
taipgi dąrbuokimęs, kąd jie 
būtų išrinkti vąčĮox|autį Su
sivienijimą.

SLA Narys, Mainierys.

del
Pagimdė, Papjovė ir Pakasė

kiuos, Klaipėdos apskr. įvy
ko nepaprastai žiąU£U^4j>ši- 
tikimas. Kažin kokia Pu- 
šinskaitė iš Telšių; kasdama 
lauke kartu su , kitais darbi
ninkais runkelius, staiga nu
traukė savo darbą ir nubė
go į krūmus, kur ji netru
kus pagimdė vaiką. Norė
dama tai paslėpti, Pušin- 
skaitė, ilgai negalvojus, per
pjovė vaikui gerklę tuo pa
čiu peiliu, kuriuo ji, dirbda
ma lauke, valė runkelius. 
Nužudžiusi vaiką, užkasė 
jį čia '’pat žemėn. Dirbusios 
kartu su Pušinskaite kitos 
merginos panorėjo sužinoti, 
kas atsitiko, ir nuėjo Pu- 
šinskaitės jieškoti. Jos ra
do ją besėdint krūmuose. 
Netrukus * joms paaiškėjo, 
kad Pušinskaite gimdė, ir 
tuojau buvo į surastas nau
jai gimusio lavonas. Atvy
kusi policija Pųšipsl^aįtę su
ėmė ir atgabeno į Klaipėdos 
kalėjimą^ Tardant'. Bųšin- 
skaiįė prisipažino rlužudžių-’ 
'Siisavo vaiką.; , 
' 1 r I ■ ' *■’! I ■ “ ’ * T1 ■ iMT ■■? ’1 I

Duoda Tėvams Dovanas Už 
Daug Vaikų

Madrid, Ispanija.— Ispa: 
nijos fašistinė darbo minis
terija, kad paskatinti darbi
ninkus turėti dideles šeimy
nas, suteikė tam tikrus bo
nus del 214 darbininkų, ku
rie turi daugiau kaip po aš
tuonis vaikus. Nekurie jų 
turi dvyliką ir tryliką vai
kų.

Briedžiai Mirabelio Girioje

VARŠAVA.— Antradienį 
Lenkijos prezidentas Mos
čioki atidėjo Lenkijos seimą 
aht 30 dienų, kuomet sei
mas susirinko pradėti sesi
ją. Ęad Pilsudskio ginkluo
ti oficięriai vėl nęateitų. sei
mo salėn, kaip pereitą ket
virtadienį, seimo pirminin
kas Daszynskis įsakė užra
kinti visas duris ir nieko ne
leisti be tam tikrų leidimų 
seimo salėn. Bet preziden
tas patvarkė, kad seimo se
sija turi būt nukelta, kad 
būtų galima per tą laiką iš
rišti ginčą tarp Pįlsudskio 
ir jo oponentų.

Nubaudė 23 Voldemaro 
šalininkus

!■ į:'J I t ; į j į. , > ' i 

■Automobilio. Motoras Be 
Pęrstojimo Veikė 40 Dienų
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Bepyųas.-— Avus auto
mobilių lauke daroma ban
dymas automobilių moto
rais, kad patirti, kokio au
tomobilio motorai gali il
giausia išlaikyti. '.*>

Iki pirmadienio, 6 v. vak., 
Chrysler automobilio, mo
delio 65, motoras, paleistas 
darbąn. rugsėjo 25 d., 5 vai. 
po pietį be sustojimo veikė 
ir per 'tą laiką padarė apiė 
31,250 hiylių. Tai yra dau
giau, riegu septyhių kartų 
tolumas tarp New Yorko ir 
Berlyn’o. Ir motoras dart 
gerai Vbikia po 40 dienų ir 
naktų veikimo. iki 17 punktu

Kupiškis.— Pasak vieti
nių medžiotojų, Mirabelio 
girioje atsiradę 7 briedžiai;, 
vienas patinas ir šešios pa
telės. > nL

■ Mačiusieji; pasakoją, kad 
patrnas esąs didesnis už ge
rą1 vietinės veislės arklį ir 
turįs labai didelius sieksni
nius ragus. , : ■ j ,

Kaunas.— Kauno apskri
ties ir, miesto komendantas 
už nelegalų susirinkimą,: ku- 
riš buvo įvykęs Laisvės, ai.; 
Šaulių Sąjungos namuose; 
nubaudė 23 asmenis. Iš jų 
2 nubausta po 100 litų arba 
14 parų’ ar^^tb, O1 likusieji 
21 asmub nubatfetk-pb’50 li
tų arba 7 paras aręšto. Nu
baustieji esą Voldenlaro ša
lininkui.

kalais.
Darbininkų spaudos atsto

vai ir delegacija nuo 
Friends of Soviet Union 
organizacijos susirinko į 
priėmimo kambarį. Aplei
dęs kitą užsiėmimą, pir
miausia atėjo vyriausias 
lakūnas Šestakovas. Paskui 
atėjo Bolotovas, navigato
rius Sterlingovas ir mecha
nikas Fufajevas. Visi kar
štai, draugiškai pasisveiki
no su darbininkų spaudos 
atstovais ir Friends of So
viet Union delegacijos na
riais. ,

.J‘Aš nežinau nei ką jums 
pasakyti. Mes jaučiamės 
kaip tarp Saviškių, kaip 
tarp giminių,” simpatišku 
balsu prabilo Šestakovas. 
“Visur Amerikoj mus šir
dingai priėmė. Smagiai mus 
priėmė Seattle, Wash., bet 
juo toliau lėkėme, tuo entu- 
ziastiškesnį priėmimą suti
kome. Mus karštai ir nuo
širdžiai priėmė Chicagoj ir 
Detroite, bet entuziastiš
kiausias priėmimas buvo 
New Yorke. Gvvai, karštai 
mus minia pasitiko Curtiss 
orlaivių lauke.”

Toliaus Šestakovas perda
vė linkėjimus nuo Sovietų 
Sąjungos darbininkų. “Mes 
dabar būdavo jame savo šą
li. prakaituojame, dirbame. 
Mums smagu, kad jūs re
miate Sovietų Sąjungą. Mes 
manome, kad mūsų atlėki- 
mas pagelbės dvasiniai ir 
jūsų judėjimui Amerikoj.”

A

Wall Stryto Šerai 
Vis Dar Smunka : v

Standard Oil Kompanija ir 
kiti dideli kapitalistai kelios 
dienoj atgal užtikrino, kad A- 
merikos biznis esąs sveikas, ir 
todėl jie "perka Wall, Stryto 
Šerų . už ,šimtus. milionų dole
rių. ' :. •

‘Nuo to buvo serai kiek pa
kilę; bet antradienį vėl prasi- 
dė j o puolimas; vieną » tą dieną 
Šerų: kainos nusmukę, nuo 2

Krata Klerikalų “Tautos 
Kelio” Redakcijoj

■ • ■ >1 . ’ I < % ,

Kaunas.—Kauno kąro ko
mendanto nutarimu kleri
kalų “Tautoą Kelio” redak
torius pil. Algirdas Sleso- 
raitis ųž skleidimą visuome
nę “kurstančiu žinių”, išsių
stas 6 mėnesiams iš Kauno 
į ęiržjus. Sąryšy su redak
toriaus išsiuntimu “Tautos 
Kelio” redakcijoj padaryta
krata.

Nesitikėjo Tokios 
j i Simpatijos

'1 r' • r ' ■ ’; ' ■

Antras lakūnas Bolotovas 
išsireiškė: “Aš niekad ne
maniau, kad mes rasime to
kią įarbo žmonių simpatiją 
Amerikoj del Sovietų Są
jungos. Labai mums malo
nu, kad Suradome daug 
draugų visur, kur tik apsi
stojome.”

Sterlingovas ir Fufajevas 
išsireiškė^ kad nors kelionė 
buvo sunki, reikėjo * kovoti 
su miglomis, vėjais ir aud
romis, bet jaučiasi smagiai 
tikšlą pasiekę. “Kokį mes 
įspfidį ' gavome Amerikoj, 
jau' pasakė šestakovas ir 
Bolotovas, ir aš neturiu nie
ko pridėti,” išsireiškė Fufa- 

’ t" r ”
Vc.’/vt ■ f.y. ...

jęvas.

Mexico City.— čia Fordo 
Kompanijos automobilių sui 
budavojimo dirbtuvėj darbi
ninkai paskelbė streiką. Su- 
virš 300$ darbininkų strei
kuoja,
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DARBININKŲ
KALENDORIUS

Lietuviški Šnipai 
Tarpe Mainieriu

prisirengę.
-kuomet j

kaip ap- 
O antru

Tame lapely mes 
Kiekvienam mieste,

Rašytojas Apie 
Mariono Tekstiiiečius

Pažangūs darbininkai, ąubruskime!
Sodietis

klauso ir kaklaraiščių g&v 
nlintojąi, kurių randasi

Šitaip kalba ne kokis bol
ševikas, bet žijnpgus, turįs

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

Atvažiavę keli kiti lietuviai 
pradėjo kalbėtis su tuo fašistū- 
ku ir vėliau į susirinkimą! ne
ėjo. Veikiausia jiems buvo pa
tarta neeiti, nes šitas susirinki
mas bus išardytas policijos. Su
sirinko betgi apie 40 mainie-

žuazijoj — “Main StLeeto’ 
ir “Elmer Gantry” autorius

nizącijų” su , nurodyn|u, Kad tų 
organizacijų “tikslas!'1 ginklų 
nuversti''kruvinąją fašistų tiro-

Tuo laiku pasirodo policija. 
Paleidžia šūvį. Pradeda rėkau
ti, kad “važiuotų į Rusiją susi
rinkimą laikyti.” Bet nė vieno 
neareštavo, šnipelis visgi savo 
tikslo neatsiekė. Jisai tik pa
kenkė musų darbui,, bet jis va- 
romąs visu, smarkumų, nęžįu- 
rint jokių kliūčių^ '

bėles. Kovoje aplaikysi savo 
tpisę, o ne tautiškomis apeigo
mis. .. • j Ogoniok.taro. Susivienijimą, jiem reikalinga jo pašelpa, >tad 

flmninkam, o ne buržuazijai S. L. A. ir priklauso.; v. 
Romanistai patys būdami darbininkais, ir kaipo pa- 
įįįoji darbininkų klases dalis, turi moralę teisę 'ginti 
nesusipratusių darbininkų reikalus.
Ko jie nori? Komunistai reikalauja, kad sSLA. iždas 
butų eikvojamas tokiem demoralizatoriam, kurie skal- 
kuopas; kad organas “Tėvynė” neneigtų darbininkų 

Š^Ius; kad neniekintų susipratusių darbininkų orga- 
g&j&s ir jų veikėjus; Susivienijimas turi būt medžia
is ir moralė parama darbininkams, o ne buržuazijai, 
nmuį. Pildomąją Tarybą turi Sudaryti darbininkų 
piflidatai.
fečsocialistai, ne sąndarieciai gali kelti oba^įr. “ne- 

komunistų.” Bet komunistai, susipratę darbinin- 
įįaM pasakyti: ^Nepriimti biznierių, kuriem Susivie- 

pešelpa nereikalinga. Lauk smuklininkus, kurie 
įįBja žmoniją! Pažangūs darbininkai, subruskime!

ę Jv* ta

GrniUlNi AN daily l aišve '
t !•!' .1 Published by . .....

E1THUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Ine. 
Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. X-

anksčiau bus sukolektuota 
javai, tai pasiliks daugiau 
laiko darbui už kolektiviza- 
ciją ūkių ir priruošimui pa
vasarinės sėjos.

Tas parodo, kad Sovietų 
Sąjunga kas metai vis sėk
mingiau ir lengviau apsidir
ba, vesdama Šalį prie socia
lizmo. 1 ' < ■

ga. Well,, jų butai, jų užei
gos, jų mafstds, jų šdvęs pa
garba yra tris ar keturis šim
tus nuošimčių gereęnė, negu 
darbininkų,’! :gyvdnanČių Ma
rion, N. C, .,,

fašistai.
Mūsų pareiga perspėt darbo 

mases nuo tokių provokacinių 
lapelių ir nurodyt joms, kad 
plečkaitininkų keliai neveda 
prie fašistų valdžios nuvertimo. 
Plečkaitis seniau tarnavo Lie
tuvos buržūazijai, bendradar
biavo su žvalgyba ir dirbo Lie
tuvos fašizmo naudai; dabar 
tas avantiūristas tarnauja Len
kijos buržuazijos ir dvarinin
kijos naudai, bendradarbiauja 
su Lenkijos defensyva Xžvalgy
ba) ir dirba Lenkijos fašizmo 
naudai ir kartu teikia įvairius 
patarnavimus Lietuvos fašiz
mui. Negeresni ir Plečkaičio 
artimiausi bendradarbiai ir sėb
rai. Visų jų veikimas eina fa
šistų naudai. Ir jų leidžiami 
lapeliai tarnauja fašizmui. Lie
tuvos darbininkai sąjungoj su 
kaimo biednuomene nuvers fa
šistų valdžią, tik tuomet, jei vis 
platesnės ir platesnės darbinist- 
įų ir kaiipo biednųomenės n?a- 
sės įsitrauks į kovą kaip dęl 
kasdieninių' savo reikalų,' taip

Žymusis Amerikos rašy
tojas Sinclair Lewis nesekai! 
lankėsi Marion, N. C.,’ kur 
sustreikavo tekstiliečiai dar
bininkai ir kur šeši iš strei- 
kierių tapo nužudyti už tai, 
kad išdrįso pikietuotr dirb
tuves. Pamatęs darbininkų

^Kas tie ponai, kurie čia leidžia lapelius ir “saugoja”
L. A. nuo komunistų ? Tai lietuviška buržuazija. Sau

jelė profesionalų, namų savininkų, dešrininkai,'krautuvu 
sunkai ir smuklininkai. Tai žmonės, kurie pristojo į "S.

A. del savo biznio skelbimo. Tiem žmonėm ta pašelpa, 
■%$kią S. L. A. suteikia, nėra reikalinga; jie jau pratur- 
wję. Susivienijime jie laikosi tik del to, kad tą organi- 
J&inją pavertus savo, klasės naudai. Tokie žmonės, kal- 
%Hami apie “saugojimą” SLA, kalba apie jo užgrobimą 
IMio darbininkų. >» j . . • <

SrAfc komunistai*nori užgrobti S. L. A. ir jo iždą? Ne. 
Wįįpuništai yra pažangioji darbininkų dalis./ Jįę nori

šiomis dienomis pasiuntė 
nuo savo ūkio obuolių strei- 
kierių vaįkams ir pareiškė 
Federuotošios Spaudos ko
respondentui, ką jis mate ir 
girdėjo būdamas Marione. 
Pasak jo, visi Mariono ad
vokatai yra apmokami kom
panijų — audinyčių baronų 
— ir jie visuomet stovi jų 
pusėje. Kunigai i

Subruzdo visos juodosios jėgos “gelbėti” Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje. Po ranka guli 3 jų atsišaukimai, la
peliai—šandari'ečhį ir “socialistų.” Jų obalsiai: “Saugo
kime mūsų Susivienijimą!” “Ginkime Susivienijimu 
Lietuviu Amerikoje.” “Lai SLA. Būna Lietuvių Orgahi-

! Griebkim, grobk^n! ,; • • ’ • ! t , ’ , ‘ . j ;!
tie: žmonės, kaip jie . vadinasi? ‘ Nuo; ko jie “giha” 

SiUiVienijimą? Kame tas pavojus?
4 Suprantamą, vieni ir kiti jaučią pavęjų iš komunistų 
tieses, iš susipratusių ir abelnai darbininkų, kuriem .S.- L. 
Ą; reikaEngasįir priklauso. ; . . . • J i r

mej 
apsirengs 
kostiumais 
klumpėmis apsiavę, blizgančia 
kozirka kepurėmis apsimovę, 
sermėga apsivilkę ir virve ap
sijuosę, o gal Birutės ar Keis
tučio laikų ricierią drabužiais 
pasirėdę,, pademonstruos, pa
dainuos nacionaleš dainas, ar
ba pašoks klumpakojį, tai kla- 
niečiai suteiks jiems lygias 
šimtaprocentines teises. Ma
tote, nacionaliais drabužiais 
arba dainomis nori išsipirkti iš 
kluksų teroro, žingeidu, ar 
ir negrai savo nacionaliais dra
bužiais dėvės? O jeigu taip, 
tąį (rpjus ant žemės atėjo.

Bet pažangūs darbo žmones 
ždnoš, ' kaip reikia /protestuoti 
nrįęš K. K. K. arba, prieš bi-

‘žes, kurie, boikotuoja Sovie
tų vyriausybę, šiemet ne
duos javų ir- todėl dikčiai 
pakenks darbininkų krašto 
progresui ir ypatingai pen- 
kerių metų planui. , Kas 
taip manė, dikčiai klydo.

Štai New Yofko Timeso 
korespondentas (Mr. Du- 
rąnty)” 'praneša iš Maskvos 
l[lapkr. ž id.)> kad* jau- 75 
nūoš! jatfų .. sukęlektupta. 
Originaliai buvo nuskirta 
laikas iki kuriam bus už
baigta kolektuoti sausio 
mėn. 1 d., bet.'dabar mano
ma, kad tas viskas bus pa
siekta ilį gruodžio 1 d. Šie
met jau turima sūkolektuo- 
ta 30 niioš. daugiau, negu 
pereitais metais šituo laiku 
kad turėta.1 Jeigu pereitais 
metais iš atsargoj buvo pa
imta 1,500,000 tonų, tai šie
met nė tik tafe busi atpildy
ta, bet dar trys milionhi to
nų javų daugiau bus -įdėta 
į atsargos sandėlius. $

Kadangi šiemet mėnesiu

šiemet pavasary ir vasarą 
plečkaitininkai ir vėl ruošė pa
našią į 1927 metų provokaciją. 
Leido paskalas, kad pavasarį 
arba ne vėliau vasaros nuvers 
fašistų valdžią. Tas paskalas 
skleidė ne vien i laisvėj, bet ir 
kalėjime, kur plečkaitininkai 
net gyrėsi, kad ir jie aktingai 
dalyvaus naujuose įvykiuos. 
Plečkaitininkai nesitenkino vien 
paskalų skleidimu. Jiė leido ir 
atatinkamus raštus. Šią vasa
rą buvo išleista lapelis su para
šu: “Lietuvos respublikos revo
liucinių partizanų vyriausias 
štabas/’ Tas provokacinis pleč- 
kaitininkų lapelis buvo išleistas 
už Lenkijos fašistų pinigus. 
Jis, kaip ir 1927 m. provokaci
jos, faktinai tarnavo dviems da
lykams f teisint Lietuvos fašis
tams1 represijų didinimą ir kar
tu tarnavo Pilsudskiui. Tame la- 
pejy ple^kąitininkąį- kvietė “dė-

Susirinkimas eina gana tvar
kingai. Kalba organizatorius. 
Visi jam pritaria. Aukų su
renka $20.00 ir susirinkimą? 
eina prie užbaigos. O ant gat
vės tas" šnipelis vis tebedreba. 
Pasirodo, kad vienas lietuvis 
gal žinodamas nuo šnipo, kad 
gali policija užpulti, išbėga lau-

lėja. Tačiaus darbmwku 
vienybė ir organizuota koVa 
nušluos visus šnipukųš 
drauge su išnaudotojais.

Kaip irs1927 m. plečkaitinin- 
kai daro visokias provokacijas, 
kad tik patarnautų fašistams. 
1927 metais už plečkaitininkų 
(ir pajaujininkų) į nugaros, 
kaipo dirigentai riogsojo viso
kį fašistai: ir lenkiški, ir lie
tuviški. 1927 metais plečkaitį- 
ninkai (ir pajau j intakai) fak
tinai užsiimdavo putčų provo
kavimu. Tie putčų provokavi
mai buvo reikalingi ii; Lietu
vos fašistams ir Lenkijoj fašis
tams. Vieniems buvo rėikalin- 
gi, kad pasinaudojus putčų nu
galėjimu galima būtų didint re
presijas prieš revoliucionierius, 
antriems, k^d palengyint Lie
tuvos užgrobimą. x Nežiūrint tų 
putčų provokatoriskumoį atsi
rado ir komunistų eilėse tokiiį, 
kurie rimtai' tikėjosi susilaukt 
iš social-demokratų { ir liaudi
ninkų malonės fašistų valdžios 
nuvertimo. Tai 1927-1928 me
tų ojpdzici ja’ Kįuno y kalėjime, 
prisidengusi “Kolektyvo akty
vo” vardui Ta opozicija iš fa
šistų malonės tikėjosi gauti lai-

pnes^isą buržuazmi surėdymą,i j Tarctsutinj j Darbi-
ninku Apsigynimą ir į Komu- 
tiistų Partiją *ir tarptautiškai 
masiniu darbininkų organiza-^

Ir šiaip 
Tiktai 

jaritraŠo: CarreL

MONTELLO, MASS.
Spalių .27 d. buvo A. L. D. 

L. D.‘ € kuopos surengtos pre- 
lėkcijos. Dautaras Jonas Rep
šys laikė 
sisaugoti 
atveju trumpai kalbėjo apie 
Lietuvos žmonių padėtį, nes 
jam šiemet ten teko lankytis. 
Buvo žingeidu pasiklausyti jo 
išsireiškimų.
. įmonių. ?dalyvavo tame va
kare apie X&ta Tapp pusėtinai 
išparduota “Labor Defender” 
ir jau šiaip literatūros.

Aštrėjant darbininkų su 
išnaudotojais, kovom ; galime 
tikėtis, kad atsiį*a§ ir šnipių 
išdąvinėtojų daugiau.; Men-f | btainkų padėtis y^ra labai blo

kam.viešai t(per spaudą) nekal
ba apie tąi, kaip eina pats or
ganizacinis ginklavimosi dar
bas. jei kas per spaudą sako, 
kad bus pranešta apie sųkilirpo 
dieną, kada joks sukilimas ne
numatytas,. tas padeda žvalgy
bai tuo per . dideliu viešumu ^pa
sinaudot, kad suprovokuot per 
ankstybą sukilimą. Plečkaiti
ninkai viešai šaukia prie kovos 
būrių organizavimo ir spaudoj 
sako, kad bus pranešta apie su
kilimo dįeną. žvalgyba labai 
lengvai gali per sąvo agentus 
vienur kįtur pati .paragint to
kius kovos būrius suorganizuot, 
kad gerai pr°&ai pasitaikius 
tams savo'“organizacijoms slap
tais pranešitaais” paskelbt ’ su
kilimo diepąi ir taip išiprovokuo- 
įtą putotą, tuč tųęjaųs, numalšint. 
T/ąipj suppyokavus ii^ numalši
nus, putčją fašistams lengvai ga
li pasisekt išraūt iš atskirų vie
tų *tikrus revoliucionierius, • o 
paskui pritaikint represijas vi
sai Lietuvai ir, raut iš visų 
kampų sau neištikimus žmones. 
Pagalios, fašistai gali' ir nepri
leisti prie pųtčo, ir dar jam ne- 
prasidėj us • likviduoti jį. Taip 
fašistai pasielgė 1927 metais su 
Pajaiijo putču. Plečkaitininkų 
.atsišaukime yra ir daugiau vie
tų, kurios rodo jo provokacin- 
gumą. Štai dar viena vieta. 
“Visus Lietuvos liaudies reikalų 
išdavikus, pranešusius policijai 
apie' slaptų organizacijų veiki
mą, platinimą laisvos spaudos 
ir tt. šaudyt be pasigailėjimo.” 
Vadinas, plečkaitininkai kviečia 
prie plataus teroro. Ne masių 
traukimas į kovą del fašistų 
valdžios nuvertimo, o pavieniai 
teroristiniai aktai. Be to, toks 
plečkaitininkų . kvietimas labai 
naudingas Lietuvos fašistų val
džiai, nes tą. kvietimą valdžia 
lengvai gali panaddot savo' te
rorui. taisyti. . . - f
' Dar vieną’ tikslą turi plečkai

tininkai skelbdami i tokius lape
lius. į Atitraukti fąšistų jprje^s 
ųuo komunistę,
skambiomis frazėmis ir tuo, pąf 
čiu Strsllįtafit! ' btfržud^ijds 1 ir 
budžijos priešus* laėtuvoji ^Kuo 

nų 'valdžią; atstatyti demokrati- daugiau - plečkaitininkai tokiais 
nę tvarku ir pačių žmonių ūš- (lapeliais apgaus ,darbininkus, ir 
rinktą vyriausybę.” Iš tikrųjų valstiečius, tuo geriau jaųsįs 
gi to lapelio autorių buvo vy
riausias tikslas išprovokuot fa
šistų priešus, kad tie imtųsi 
putčo ta paskui tą putčą panau
dotų rasistų reikalams. Todėl, 
veikiausiai, prie to lapelio re
dagavimo pridėjo savo ranką 
Lietuvos arba Lenkijos žvalgy
ba. To lapelio provokavimas 
aiškiai buvo matyt iš pąčio la
pelio turinio. ~ 
randam 
miestely ir kaime privalo būti 
suorganizuoti slapti kovos by
riai, pasiruošę kiekvienu mo
mentu stoti į ginkluotą kovą” 
ir toliau pridurta, kad apie su
kilimo dieną būsią “paskelbta 
visoms organizacijoms slaptais 
pranešimais.” Kame -*\šių žo
džių provokacingumąs? Daly
kas štai kame. Jei kam tikrai 
rūpi organizuot slaptus ginkluo
tus būrius fašistų valdžiai nu
versti/ tas tik aplamai mokina 
•ginklavimosi reikalingumo. Kas 
del paties ginklavimosi, tai tą 
atlieka tabai slaptai, kad žvąl- 
gybiv riesuselrtį; Todėl’ ta nie-

! ; ' I SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year, $6.00 United States.
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 Brooklyn, N. Y., six months, $4.00
Foreign countries, per year, $8.00 Foreign countries, 6 months, $4.00
Canada and Bražil, per year, $6.00 Canada and Brazil, 6 mo., $3-00

didatams nei vieno balso...” “Priimant kuopose naujus 
■nurius, nepriimkime komunistų.” ’ . t
-;Ot, kųks‘“sargybos komiteto” nepartyvumas! Į pašel- 
pinę organižaciją,' kurios įstatai leidžia priimti narius vi
sokių įsitikinimų—“nepriimt komiihistų,”L-šaūkįa tię( su-

: Jų visų i tikslai vienodi. Socialistai ir sandariečiai 
>|(kaip dabar prisipažįsta) baugina S. L. A. narius, kad 
;bolšęvikai-komunistai siekia užgriebti S. L. A. iždą. Vi- 
;si kalba prieš komunistų priėmimą į organizaciją, už 
spendavimą “eretikų” ir skaldymą kuopų. Jie visi už 
■^lietuvybę,” už fašistinį valstybingumą.

.,0 ką tai reiškia? Ką gero duoda ta lietuvybė ir vals
tybė darbininkams? Lietuvoje vardan “lietuvybės”’vals- 
||įbės priemonėmis išnaudojama visa darbininkija. Skur- 
įfes, badas,verčia darbininkuš išstot kovon ir prieš lietu-' 
yį dvarininką, fabrikantą, buožę. Tuomet lietuviška val
stybės jėga: policija, armija, kalėjimai, plakimai gula 
Ketuviui darbininkui ant nugaros. Tų ponų skelbiama 
.lietuvybė” darbininkam reiškia nelaimę. f

gauna pusę savo taigų iš kom
panijų ir todėl jie nieko netu
ri pasakyti apie tuos šešis, 
kurįuos kompanijos mušeikos 
nužudė ir 200 sužeidė.
Ir toliau:
Metai laiko: atgal aš buvau 

Mr. MacDonaldo . Lancashire 
dįstrikte (Anglijoj),, kur, pa
sak skelbiamosteorijos, dar-

tuvos Komunistų Partija, t Rei
kia kasdieninėj kovoj atręmt 
buržujų, i budžių .ir dvarininkų 
puojimus' ant dąrfcnnįnkų ir kai
mo biedhuomehėš,' reikia traukt 
t Viešus -įjolitihids ’išštojinius/ į 
protesto ^nittagus ir demonstra
cijas, >į politinius -streikus vis 
platesnes ir platinęs darbo ma
ses. Ir kartų ręikįią aštriai ko
vot su visokiomis provokacijoj 
tais, kurios kliudo tai kovai, ku-, 
rią' veda ihūsų partija.

• M. B.

Unijos finansinis stovis, yra 
prastąs. Unijos ižde yfA de
ficito 19,000 frankų. . Unijos 
laikraštis išeina tiktai kartą į 
mėnesį. .Nutarta jisai leisti 
kas4 dvi savaitės. Narių mo
kesčiai nutarta pąkelti, kad 
unija galėtų praplėsti organi
zacinį darbą. . z

• 1

Pasirodo, kad ne tik Ame
rikoj, bet ir Europoj socia
listų kontroliuojamos unijos, 
smunka, Smunką,, neyęizipt 
to fakto, kad jas remia net 
darbdaviai; Toj pačioj kon
vencijoj ’15 * ’ * *'1 ’ ■- ' ■ * ’ *

iš West Frankfort, Ill., 
apie lietuviško šnipuko tar
navimą unijos biurokratams 
ir anglies baronams.

Nacionalės Mainierita unijos, 
sako rašytojas, čia buvo su
šauktas susiripkimas spalių 22 
d. Tai buvo šaukti Orient No. 
1 mainieriai. Važiavo į tą su
sirinkimą ir geras bųrys. lietu
vių. Bet antroj, pusėj. gatvės 
tūlas fašįstūkas P. S‘. stovi prie 
krautuvės ir tėmyja, kas, tokie 
eina! į susirinkimą. r-.

, O gal norite i žinoti; kas ren
giami balių? t Nagi L. D. S. 
A. 68 kuopa ir Komunistų Par
tija Cliffside. Tai žmonės, 
kurie tikrai rūpinasi patenki- 
n i irt u publikos, nes aš tą gerai 
žinau iš praeities. Kada bū
davo rengiami vakarėliai bei 
vakarienės ta jcliffsi^ietęs da
lyvauja parehgime, tai neatsi- 
džiau^si iš1 piašitenkinimo. Jei
gu jo£, ką^ dirba, tai padirba 
atsakančiai, hūoširdžiai, ar tai 
aukų rinkime streikuojantiems 
darbininkams, ar bąduoliams 
šelpti. Visada jų iždas gausiai 
duosnus ir kitiem darbininkų 
reikaląm. Taipgi ir Kompar
tija, kaipo vadovaujanti ir dar
bo žmonių gynėja kasdieninėse 
mūsų kovose už geresnį būvį. 
Todėl privalome ' tų įstaigų 
darbą remti solidariškai ir 
tuom atnešime dvejopą naudą 
—-patys linksmai laiką* pralei
sime ir paremsime tas dvi dar
bininkų branginamas organiza
cijas) mpraliai ir materialiai. 
Būkite visi įr visos, užtikrinu, 
jog būsite užsiganėdinę atsi
lankymu. - Girdėjai, kad bus 
geriausia ntazifca šokiams, po 
vadovyste prof. Retikevičiaus 
iš Brodfciyiflo, NUYl 
visko 
jneužm 
lote Svetainėj, Walker gatvė 
prie Palis 
Įto, Cliffsn

Prie progos .prisiminsiu, kad 
girdėjau, jog Cliffsidės lietu
viai fašistuojanti elementai 
ręngia kokį ten parengimą ir 
ragina pažangius lietuvius pri
sidėti prie to ‘jų parengimo. 
Būk tai būsiąs protestas prieš 
K. K. K. arba reikalavimas 
lygių teisių su jais. Padėki- 

jeigu kitų tautų žmonės 
savo nacionaliais 
ir lietuviai bus

Girdėjau, kAd ateinantį sek
madienį, 10 d. lapkričio, ren
giamas milžiniškas maskaradų 
balius su brangiomis dovano
mis. Už geriausią apsimaskavi- 
mą gaus geriausią dovaną. Gir
dėjau, kad bus duodamos trys 
dovanos vyrams ir trys mote
rims. Dovanas skirs ne rengė
jai, bet bus pašaukti iš publi
kos sprendėjai, kurie, pagal 
didžiumos balsų susitaikymą, 
skirs.! Tai fcjus linksmas pa
rengimas, kokio visoj apielin- 
kėj (tar nžra buvę. Nes ir 
tie; kurie bus neapsitaaskavę, 
turės sprendžiamą balsą, kai
po, teisėjai, ir tt. Kas norite 
linkstaai, laiką prA^isti, va- 
žiųękite į Clįffside nedėlioj, ir

Darbininkų Valdžia Laimi
* •»r<y

Dabar Sovietų Sąjungoj 
eina didelė ir griežta kova 
tarpe darbininkų ir smul
kiųjų valstiečių iš vienos pu
sės ir buožių — iš kitos. 
Pastarieji daro viską, kad 
pakenkus Sov. vyriausybei 
ir visai sistemai. Ypatingai 
jie dideli priešai socializavi- 
mui ūkių ir kolektyvams. 
Kai kurie asmenys netgi 
pažymi, kad šiuo tarpu So
vietų kaime eina griežtesnės, 
kovos, negu 12-ka metų at
gal miestuose. Todėl dau-

buvo kalbėta apie streiko rei
kalingumą. Lyono organiza
cijos atstovė, sesuo Jeanne 
Chevenard, ..išsireiškė, kad ko
lei kas Lyono siuvėjų spėkos 
dar yra menkos ir kad prie 
didelio streiko jie dar nęra 

:ąi; jtuotaet, 
davos drūtą 

organizaciją, tai galės pakal
bėti apie streiką.
Panašiai kalbama ir Ame

rikos biurokratų. Jie sako: 
“Dabar nestreikuokim, Įie$ 
dar silpni esam 
d&rbiniųkai patys meta dar
bus ir stoja kovosna, tuo
met biurokratai stoja darb
davių pusėje, ardo streiką, 
šaukdami, kad jis, streikas, 
tarnauja bolševikams. To
kiu būdu reformistinės Uni
jos pačios sau kasa' du^bę. 
Kitaip įr nbįgali būti.5 ° ’

r .- l'i I Lapkričio 6 , v-
1 —Mirė ±. Pottier, “Interna 
cionalo” Autorius, 1887. <

tvėrimąi. ' J '' ■' ' - ’ i
Sandariečių “SLA Gervės Lyga” kiek gudriau 'kalba. 

Jie tiek nesiplūsta. Jie gražiu būdu nori įkalbėti SLA. 
nariams, savo tautybės ligą. Jie turelį pąsivacfinti ne ly
ga, bet ?SLA gerpvės liga.” Jie prisipažįsta ir išduoda 
“sargybos komiteto” negudrumą, kad “dešiniųjų kombi
nacija vos ne vos sumuša bolševikus ir tik bauginimais, 
kad bolševikai užgriebs Š. L. A. ir išeikvos jo turtą.”

Francijos Reformistinė 
Siuvėjų Unija

Francijoj yra dvi siuvėjų 
unijos: reformistinė ir re
voliucinė. Pirmoji vado
vaujama socialistų, antroji 
— komunistų.' Reformisti
nė unija rugsėjo mėnesį tū
rėjo savo kpųferenciją. 
Kaip paduoda “Darbas” .

Suvažiavime dalyvavo 36 
delegatai, kurie iš viso atsto- 

' vavo 5,'000 narių. Francijos 
siuvėjų unija turi tik 5,000 
pasimokėjusių narių. Su ne
pilnai pasimokėjusiais yra 
kiele.tiek daugiau. Unija yra 
dalis G-enerales,.Francijos Dar- 

,bo KonfedetacijoSi \ r: ;. ;
Kaip matome, ‘tai refpr- 

mistai baigia visiškai uniją 
n'ugyvendįhti. Reikia ątsi-

“Socialistų” “sargybos” komitetas šuniškai loja ant 
komunistų., Susipratusius darbininkus jie vadina “kli
ka” ir puola darbininkiškus laikraščius ir organizacijas. 
/„Šitie sutvėrimai neva kelia obalsį “nepartyviškumo,” 
bet partyvumu toli pralenkia sandariečius. Tas “sargy
bos komitetas” antrame lapelyje gązdina SLA. narius, 
būtent, kad komunistams laimėjus “Pild. Taryba tada iš 
bankų ištrauktų visus pinigus, brokeriams parduotų vi
sus Susivienijimo pirktus bondsus, ir taip visą turtą pa
vestų savo privatiškiems partijos reikalams. O Susivie
nijimas liktųsi su tuščiu iždu...” (mūsų pąbriežta—S.).

Taip paikai nurašyti tik “advokatas” Grigas tegali. 
Tai pasirodo, kokius nuodus žmonės skleidžia prieš kitą kan 
dąlį SLA. narių. Čia pat jie šmeižia komunistus “pagro
bime” $1,500 nuo Lietuvos baduolių. Gi baigia savo 
šmeižtą sekamu būdu: E“*— : Į M,.

.“Kovokime Visąis būdais prieš komunistų statomas 
pinkles ir jų varinėjamas politikas... spenduokime pusei 
metų kiekvieną.” “Rinkimuose kuopų, ar centro virsi-
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LAISVĖS” KAINA Didžioji Iškilmė Artinasi

Dienraščio “Laisves
Avė.5768

METAMS

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS
atsi

Gatavi

APLA

PO 10 CENTŲ) IR DAUGIAU(Cor-

Išbandykite Šiandien

NAUJA ĮDOMI KNYGA

Paraše V. Kapsukas

Kaina'25 centaiKnyga 152 puslapių

Stikliuką'

$30.00
$25.00
$20.00
$15.00
$10.00
$5.00

Nuo Spalių Pirmos iki 
Gruodžio 1-mai Kaina

įsigyti įžan- 
Atsiminkite 

koncertų sč'

Turi Būt 1,000 
Naujo Skaitytoj^

Tai Tie švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

PHONE 
Stagg 
5043

PIRMA ... 
ANTRA ... 
TREČIA 
KETVIRTA 
PENKTA 
ŠEŠTĄ ....

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Daugelio Draugų Prašomi, 
Vajų Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžio

Rytas vakaras, pamirkę 
medvilnės gabaliukų, vilgy- 
kite spuoguotas bei niežin- 
čias kojų vietas. Jei ne, tai 
gerai esti teplioti papadės 
iodo tinktūra kas vakaras.

Spalių Menesį 
Gavome 520 

Naujų Skaitytojų

Miliauskas, 626 Wood 
McKees Rocks, Pa.

Draugijų Adresai, Kiurius 
Turi “Laisvę” už Organą

pęiseiną kokiose
para-

St., Shamo

209, Harris-

568, Castle
West Frank-

Collins-

TURITE PROGOS-
Draugai, turinti po dvi ar 

tris prenumeratas, dar turi 
progos gauti dovanas. Nes 
kitais metais gavusieji dova
nas turėdavo po šimtą ir ar
ti du šimtu skaitytojų. Fi 
šiemet, didžiuma vajaus da
lyvių turi dar tik po 14-15 
skaitytojų. Pasispauskite ir 
gausite sekančias dovanas:

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos .ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

Paskui vėl. Kai Jūs pa- 
i šlitinate kojas karštam van- 
!denyj, tai geriau pasidaro 
tūlam laikui. Taip yra to
dėl, 'kad tie parazitai, tie 
grybeliai bijo karščio ir 
ųuo-1 jo t) nyksta. .Vadinas, 
sutinimas yra gerasr daik-

Notary 
Public

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną Ir 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Ave., cor. 14th St. 

New York.

Gi pernai spalių mėnesį ga
vome arti 700 naujų prenu
meratų. Prailginus vajų, 
pernai surinkome virš 1,000 
naujų skaitytojų. ( I

Visi darbuokitės, kad i su
rinkti nors tūkstantį naujų 

skaitytojų.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKIŲ; BALSAS”

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštj

J “RYTOJUS”

Tokis vaistais gydymas 
užsitęsia ilgiau—keletui sa
vaičių. Vadinas, karštos 
kojų maudynės, saulė, oras 
ir kitokios fizines gydymo 
priemonės greitesnių teikia 
pasėkų.

Ląisvės” koncer

Juos išdirba 1 ' • - 
' \1 ‘ STANLEY PAUL ! ‘ " 

1035 Spring Garden, St* 
■ Philadelphia* Pa. , .

Sulig reikalavimo,, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjąme, kaipo užsakomus 
(orderius). .

Iždininkas J 
ward Avc.

Finansų sekr. J. Urbonas. 1723 Jane
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

46 Ten

Norwich

307 Plymouth

5o. Halsted

(judišauskas, 437 Elin St.,

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(ląisnids garantuojame) ....$25 
Speciąliškas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojam yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniaįs 10 
iki 12 vai. ryte.

Atsakymas.—
Veikiausia Jums, Drauge, 

bus tam tikra parazitinė 
odos liga, angliškai vadina
ma “ring worm.” Ji gali 
atsirasti bile kur ant kūno, 
ir ji paeina nuo tam tikrų 
mažulyčių grybelių (“fun
gi”), kurie auga odos sluog- 
sniųose ir net paodiniuose 
audiniuose.

Tokia liga’ galima apsikrė- 
sti bendrose maudyklose, 
voniose,: pirtyse. Kai i liga 
įsisenėja, tai 'atrodo 4yg ko
kios dedervinės, ir 1 jos ne- 
|dip. Jengyą • išnąil<inti.

z Jūs rašote, kad vasaros 
metu buvo išnykę, o ant ru
dens ir vėl atsirado. Tame 
yra • prieždstieš. Matot, va
saros ųįetu tenka dažniau 
pasimaudyti, dažniau ba
sam pabūti, tenka daugiau 
ant saulės pabūti. Visa tai 
gerai veikia į žmogaus or
ganizmų ir priduoda jam 
daugiau atsparumo. Tuo
met bile kokia parazitinė 
bei bakterinė liga netaip 
greit kimba. O rudens me
tu tos aplinkybės pakitėja. 
Mažai saulės, mažiau gryno 
oro, mažiau pramogų — iš
važiavimų į laukus, dau
giau priseina troškiuose 
kambariuose būti ir tt. Ta
tai duoda geresnių galimy
bių bet kokiai ligai skleis-

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne, St.; Iždininke M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 786 N. Montello 
St., M. Dohiene, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

Nesivėlinkite 
gos tikietus. 
kad “Laisves” 
dynės yra numeruotos ir ge 
resnes vietas greit išperka.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienraštį. Būtinai aplanky
kite juos.

Jis pilnas žinių!apie Argentinos Ir 
visos Pietų Ainerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir belėtristikos; iliustruotąs 
ir ant gražios popieros Spausdina- 
mask ; i - ■ ( i : !; j■ j . . ■ • 
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar? 
bininkas turi skaityti ir platinu 
“RYTOJU.” Tuomet jie susipa
žins ęu savo klasės brolių ceika- 
l'ais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3: Pusei----- -$1«H

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Visais reikalais rašykite 

“LAISVE” 
46 Ten Eyclc Street 
BROOKLYN, N. Y.

15 Gruodžio (Dėc.)
Koncerto komisija dd. J, 

Nalivaika, V. Januška ir J. 
Weiss jau padare sutartis su 
visa eile žymių artistų, ku
rių vardai ir atvaizdos greit 
pasirodys dienraščio pusla
piuose.

Šiemet 
tas bus J

STRUČIO DRAUGIJA 
ROIT,; MICH.

Valdybos Adresai: J f J 
Pirpnhinkas J. Liubertas, 4177 Ash

land, Avė.
Nutar. raštininkas V. J. Geraitauskas 

1946 Sharon Ave.
Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 

done Avė.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
Iždo globėjai:' Jieva Vėgėlienė ir Ona 

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

Sliekas
A Ve., Brentwood, Pitts-

K. Sliekienė, 3121 EI- 
Brentwood, Pittsburgh

Patarnauju visiem be skirtųrnoi 
Tolumas del manęs skirtumo ne? 
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai, 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

Brooklyn Labor Lyceum
Svetainėje 7

To reikalavo daugeįis 
nuolatinių koncerto lankyto
jų brooklįmiečių ir iš arti
me? apielinkes. Nes ši sve
tainė koncertam patogesnė.

1 Avė'.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo, prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

'481 Hudson’ St?
Susirinkimai atsibūna kas1 antrą 

ketvergą kiekvieno; mėnesio. Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn.. 71:30 vai. vakare. | (

Darbuodamiesi 
“Laišvei” naujų 
labai daug pasitarnausite 
platihime darbininkiškos ap
švietus ir dar gausite dova-

Seniem skaitytojam 
naujinant prenumerata 
$6,00 metam. Kurie atsi
naujindami atsiusite tik
$5.00, žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus
metus. Tačiaus, jei gausite 
du naujus metinius skaityto
jus, tai tada ir savo prenu
meratą galėsite atsinaujinti 
už $5.00 metams.

.Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa.
lis St a.)

Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS,
Box 665, New Kensington, PA.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks,

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Avel, West; View, Pa.

Turtų Kontr.: ,

Dabar prie klausimo, kaip 
išpaikinti tie niežinti 
gai. Vaikščiokite 
kiek tik i 
aplinkuma 
drovėkite, 
Jums nuo 
galvos' nenukris 
tik įrodysite, 
vienąVisais- vajaus' metais “Lais

ve” gaudavo virš tūkstančio 
naujų skaitytojų. ; Kai'ku
riais metais -siekdavo1 arti 
1,500. Būtų didelė sarmata, 
kad šiemet negautume nei 
tūkstančio. •

Teko patirt, kad T. D. A. 
46 kuopa rengia didėlį kon
certą lapkričio 10 d., I. A. S. 
svetainėje, ant 24th St. ir Mi
chigan Ave; Koncerto pra
džia 2 vai. po pietų. Visas 
pelnas skiriamas Gastonijos 
streikieriams. Tą dieną bus 
liuosas t. v. nedėldienis, tai 
yra, nei Viena kita organiza
cija neturės parengimo,, todėl, 
kiek girdėjau, visi Detroito lie
tuviai darbininkai rengiasi da- 
lyvaut augščiau minėtame kon
certe.

Pinigus siųskite Arperican Expresa 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”

Kai saule šviečia, nusiau
kite ir pabūkite ant saulės, 
kad ji švitintų kojas. Pasė
dėkite ant saulės po atdaru 
langu, kada tik esti galima. 
Tegul saulutė šviečia ant 
nuogų kūno dalių.

Pamaudykite kojas karš
tai. Tie parazitai nepaken
čia kiek augštesnės šilumos. 
Įsipilkite kibiran karšto 
vandens, kaip tik galite pa
kęsti, kokių 124-126 laipsnių 
Fahrenheito. Nuo tokio 
karščio Jūs neapsišutinsite, 
nes odos audiniai gali pakę
sti temperatūrą iki 128- 
130° F. Bet nuo tokio kar
ščio nunyksta tie pelėsiai, 
tie grybeliai-parazitai. Šu
tinkite taip kojas per ko
kias 20 minučių, vis •• žadė
dami daugiau karšto van
dens, kad jo 1 temperatūra 
laik^tų^J&į4,' F, i ar ...kiek 
aūgšteliąu. Už dienos-kitos 
pakartokite tokią y! karštą 
kojų ’ maudynę.1 Paprastai 
užtenka dvejeto-trejeto to
kių maudynių, kad tokį nie
žulį išganabijus iš pamatų.

Jei Jums nepasisektų su 
tokiortiis kojų maudynėmis, 
nebūtų progos ar nepajėg
tume! išlaikyti, tai gydyki
tės vaistais. Tegul Jums 
vaistininkas sutaiso šitokio 
antiseptiko:

Carbolic acid 1^ drachm 
Zinc oxide l1/^ oz.’ 
Lime water 4 ozs.

' Stovėjirtiaš1 ant kojų taip 
daug riėMskia. yįs 'dėlto 
nuo stovejįųio susitrukdo 
kraujo apytaka kojų apati
nėse dalyse, ir tai kiek pa
deda ligai plėtotis.

Vėl negerai, kad išsigeriat 
naminelės, kad ir neper- 
daug. Nuodas vis nuodas, 
ir gero jis nedaro, — tai 
■galite,'Dr auguti, gerai žino
ti. Meskite po paralių tą 
girkšnojimą. Kam Jums 
reikia to manualo? Jau jei 
bųtinai 
apystovose ko tokio 
gauti, tai paragaukite kiek 
vyno. Nedaug 
kitą. Ir tai tik progai ver
čiant, kur svečiuose. Arba

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

1564 Turner
1078., .
.uskas, 1568

TIKIETAI
Greit Bus

Ohio. 
. 317
f. I 
:as, 224 E. Mahanoy Avė.

Box 24, Wilsonville, Ill. 
i07 N. Duquoin St., Ben-

1116 Bushkill St.
I 

Scribner Ave.
Royalton 

Vine

Box

Box
253,

PITTSBURGH^ IR APIELINKĖS 
PRIEŠ FAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS i
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh. Pa.
Pirm, pagelbininkas J

3121 Elroy 
burgh, Pa. 

Sekretorė A.
roy Ave.,

Tai dar ne viskas.' T. D. A. 
46 kuop'oš koncĮerte i (16 lap
kričio) kalbės daktaras Pale- 
'vičiūs ir anglas kalbėtojas. 
Jie1 pasirengę pasakyt publi
kai daug svarbių dąlykų. Tik 
jie, kalbėtojai,, nepatenkinti; 
kad koncerto rengėjai skirią 
jiems mažai laiko, neilgai gat 

, sako, koncertinė 
programa ilga ir įvairi, kokios 
dar, Detroite nebuvo. Ką dau
giau sužinosiu, pranešiu vė
liau. Nežinbmas.

Sarah St., S. S. 
. I j 

New Kcnsing-

Wentworth Ave.,

Box 441, Courtney, 
Mai>lewood Ave., 

42,’ Rices 

Braddock,

LIETUVOS i SŪNŲ IR DUKTEI 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
' Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jalcems, 
Ave., W. ;Tel.

Vifce-pirm. ' A.’ Kras
. Quarry AVe.,' \
Tarimų Rašt., K, Rasikas, R. R. 9, 

Box 117.
Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave. ,
Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 

Hamilton . Ave. . .
Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 

159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
llth St

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai ‘įvyksta kiek
vieno mėhesio antrą utaiminką, sa
vam name. 1057-63 Hamilton Ave.

G. • URBONAS; ' ‘ ! 1 ' ! ! * ’ ' '
484 Library St.', Braddock, Pa,

$1,000 Tik už 60 Centa^
* * ■' f ' f

Atsiųsk 60 centų, tai gąusi visoUą 
stebuklingų žolių/ vertas tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerfti 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtaą 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraufcęš, 
nelinksmas ii* įvairių nesmagumų Su
imtas. Jeigu tokiam žmogui'ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tąi 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligųdr 
atgaut savo sveikatą,

Vaistžolės yra nuo sekančių ligtii 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro .valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kito 
ligtl. , Atsiųsk 50c, tai gausi vaiėk* 
žolių, kurios jums sugrąžins sveikar 
tą, panaikins minėtas Hj

Jeigu kenti nervų su 
skausmus,' ūžimą ausyse, nuomarą. 
Širdies ligą, tai atsiųsk )85c, o gttuši 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas." Nelrvų li
ga yra labai blogas dalykas, bpt mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui rarAUmą*

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūšą 
žolių ir knygų katalogą. Reikulltun 
mūsų žolių pardavinėtojai visuom 
miestuose.

Pinigus siųsk Čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

Box

611 Vandalia St,
172 Gertrude St.,

Box 400, Benld, Ill. 
Buckner, Ill.

Saginaw, Mich, 
Box 413; Zeigler, Ill, 

O. 262, Cuddy, Pa 
Blanford, Ind.

Addison

Box

Eyck

Ave., West

Ave.,

Ohl-

Tamaqua,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFURD, ' CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 236 Park

Terr. ‘} ■
Vįce-pirm. R. Bįluleranka, 9E Cedar

St, | ; ; »
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud-
. json |St. ■ • , L
Fin. 'rašt. JT. Pilkauskas," 7, Seymour
1 Avė?,1 W. Hdrtfotd, Corim •

Laike Vajaus naujiem skai 
tytojam yra nupiginta kai 
na vienu doleriu

Edgelįrook Ave., Pittsburgh, ’ Pa,

. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin ,St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255 

Pine St.
Fin. Rašt. I A. GRIGUTIS, 2122 In- 

trails Ave., Linden* N. J. ;
lžd.‘ V. Paulauskas, 228 Clarir Pl.
Iždą .Globėjai: ; ) ’ rd ’

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First' St.

Organo : Raštininkas J. KENTRUS,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

spuo- 
basas,

kada tik Jums 
leidžia. Nesi- 
nesigėdinkite.

) i karūna nuo 
Jūs tuo 

kad darote 
ingsnį arčiau gam- 

Ir dėlto Jums bus 
abelnai sveikiau, geriau bus 
ir Jūsų kojoms: oda joms 
pasidarys atsparesnė, ‘svei
kesnė, ir tie pelesiai-grybe- 
liai neįveiks jos taip leng-Įiės kalbėt, 
vai

Dr’ Jonas Repšys
881 Massachusetts >Avė. 

(arti Central Square) 
gAMBRIDGE, MASS.

DAkBININKV SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

Lake St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 7964

Maršalka, J. KICEI^A, 259 Broad
way. '

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, '

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
J Moline, III.
Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 

Avė., Moline, III.
Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 

St., Moline,-Ill.
Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 

St., Moline, III.
Iždininkas M. Miliene, 502—4th Avė., 

• Molinė. III.
Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

10th Avė., E. Moline, 111.
Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 

Moline. III.
‘VlENY^Š’7~DRAUGYSTĖS val^ 
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M., Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kąvalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montęllo, Mass.
DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ- 

.ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J.

Valdybos Vardai ir Adresai: ’ * i j i i
Pirmininkas K. Maziliauskas,

• 1 ! i j i ' • 593 ; Avė. A. 
Vice Pirmininkas A. Bočis,

'68 W; 10 St.
Protokolo Sek. P., Janiūnas,

128 W. 49th St. 
Finansų įSek. A. Arasimavičius, I >

• . 625 Boulevard
Iždininkas F. Bukaitis,

: ' 33Q Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C. 
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

2— P. Franckevičius, 8409 W. Carson St,
Pittsburgh, Pa. '• 1 i > <

3— J. Siurmaičiūtė, 815 Carothers Ave., 
Carnegie, Pa. t

4— P. Grabauskas, 66 SvVatara Rd., Shenan
doah, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Pa.

6— M. E. CusterienC, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland, Ohio

7— J. D. Sliekas, 31 £1 Elroy Ave., Brent
wood, Pittsburgh, Pa

8— W. Stačinskas, 2310 
Pittsburgh,! Pa.

9— K. Stasinckas, Box 655, 
ton, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 
Chicago Heights, Ill

11— J. BarSkietis, P. O. 
Pa.

12— J. 1 Kinderis, 439 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F. 
Landing, Pi

14— G. Urbonas, 
PS-

15— P. Kavaliauskas, 
quippa, Pa.

17—K. Levine, 242
Turtle Creek, Pa

19— J. Preikšą,, Box 2(11
20— A. Botyrius, Box 23(7
22—P. Cibulskis, 7042 \ Link 

peth, N. Y.'
24— J. Kasparavičius,; j 636 ;

Youngstown,
25— M. Garrison

Buffalo, N<
26— A. Dambaus

1 ■ Girardville,
27— M. Batutis, 
30,—J. Leonaitis,

ton, ■ III.
EastOn, Kuopa,—M. Urba, 

! Easton, Pa,
33— A. B. Shatkus, 1256

1 ' Grand Rapids, Mich. 1
34— J. Audlejaitis, Box 113,
35— K. Bagdduas, 114 

•kin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

b'urg, III.
37— L. Aimanas, 

Shanon, Pu.
. 38—B. Yuškauskas,
i fort, Ill.

39—J. Chiplish
1 vilto, III.
I 40—M. Andriuškevičius, 

Akron, Ohio.
41— J. Guzevičienč,
42— F. Miller, Box 264
43— K. Šatas, 216 Hess Avė,
44— L.' Lasky, P
45— Ig. V. Savukaitis, P,

I 46—D. Simutis. Box 27,
47— J. Vaitkevičius,

i Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville,. Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
60—M. Urmoniūtė, J 

View, Pa.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa
52— V. Linkus, 3116 

cago, III.

434 Library St., 
* I

300 Todd
I ‘

Penn Aye., Exton,
Minden. W. Va.- 
Burgettstown, Pa 

Co^rt, Mas-

Samuel | St- 
Division

Niežinti Spuogai Papadėse
Drauge gydytojau, malo- pusė bėdos 

nėkite man duoti patarimą 
per mūsų ‘ dienraštį “Lais
vę.” Man atsirado po deši
nės kojos padu, kaip išsilin- 
kimas, balti spuogeliai ir 

‘niežėjimas. Kai spuogeliai 
pratrūksta, tai išbėga bal
tas skystimas./ Man prasi
dėjo puo pereito rudens ir 
buvo per visą sįiemą. Aut 
vasaros buvo, išnykę, o da
bar, orui1 atvėsus, ir vėl 
pradėjo niežėti ir spuogeliai 
kėltiš.1 . Kai pašutinu karš
tam vandenyj su karčiąją 
druska, tai išnyksta ant ko
kios savaitės, o paskui' ir 
vėl pradeda niežėti ir tt.

Pas gydytoją da nebuvau 
kol kas. Taip esu sveikas. 
Kai kada išsigeriu naminė- 
lės, bet neperdaug. Pavar
dės prašom nedėti. Mano 
darbas — kas diena turiu 
stovėti ant kojų po 9 valan-

—l’ į Ui, į,i>,U»iii .iih.iiiiiwM

C



—— DARBININKŲ
MIKAS RASODA

mas

KAINA 25 CENTĄI UŽ KOPIJĄ

Bell Phone, Poplar 754*

A. F. STANKUS

SUSI

Graborius-Undertaker

ONT., KANADA

BINGHAMTON, N. Y

Macys Bros. Furniture Co

larbihinke turėtų 
komunistu Partijoj 
Tai matote, drau-

Povi- 
264-5

MOTERIMS: 
Panedėliafs ir 

Utarninkais

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai 
dieną per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v, 
dieną iki 12 v. nakties.

Mlle SUZANNE DANNĘLL 
308 West 94th Street 

New York City

GYVEJiAMOJI) KAMBARIO RAKANDAI. PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su Standžiai/ bet /tai m m

Atdara kasdien nuo 
S 8 ryto iki 9 vakare. 
Panedeliais ir subatomis 

iki 10 vai. vakare

Plaukų slinkimą, pleiska
nas ir kitus galvos odos ne
sveikumus pasekmingai, i gy
dome naujais savo moksliš
kais būdais. Mūsų plaukų 
tonikas ir mostys sugrąžins 
sveikatą jūsų galvos odai ir 
augins buinius plaukus. At
sikreipkite bei rašykite šiuo 
antrašu:

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už Žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogąriausiose vietose ir už žemą 
kainą. t 1

1023 Mt. Vęmon Street
’ PHILADELPHIA, PA.

—tykiai, bet pa
tarė Griffinas

Telefonas —> Riverside 2229 
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma ; persiuntimas 
apmokama.

PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTI ARBA ANT 
išmokėjimo

Visi džia ugiamės, kad taip 
lengvai pavyko darbą gauti. 
Bet kokią 
kjiomet ten

Ateikite dabar J Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. 1 Visas bildingas pil
nas prikrautas visokių jums 

; reikalingų rakandų* ,

—Aš bandžiau kalbėti, kaip jūs, Mr’ 
Griffin, man sakėte...

—Tu bandei! Tokiu bandymu, kaip ta
vo, pasirodo, galima tik suardyti, ne bū
davot! reputacija.

Rudis susimaišė, paraudo. Bandė teisin- 
tis, aiškinti, kaip jis norėjo būti revoliu
cingu, kovingu, bet iš to niekas neišėjo.

—Dar sykį pakartoju, kad mokytumės 
prie jų prieiti. Būk darbščiu; kalbėk ne 
tik ant Mr. Marshallo, bet ir ant policijos, 
valdžios. Supranti ?!

—Suprantu.
- Griffin pridėjo:

—Rytoj, lygiai penktų valandą ryto, ateik 
Čionai—rodydamas pirštu į gatvę .ties fran- 
cūzų katalikų bažnyčia—čionai ties ta tvo
ra. Rasi Mr. Collins. Jis tau pasakys, 
kas reikia daryti. Lygiai penktą valandą

Nepraleiskite Šio> Rakandų 
Nupiginimo!

—Daugiau?
—Petras Vilkas.
—Daugiau?
—Adomas Gudelis.
—Ar jie kas rytą eina pikietuoti?
—Kas rytą.
—Žinai, ką šiandien streiko komitetas

Draguignan, Var, Franci- 
ja.— Pirmadienį čia prasi
dėjo teismas anglo Richard 
Corbett, 30 metų amžiaus, 
kuris nužudė savo nesveiką 
motiną. Jis sako, kad jis 
atliko žmonišką pąreigą, už
baigdamas jos kančias.'

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apioimkėje

laimę suradome 
nuvykome ? Ba

sausio mėnesy šių metų, palikdamas 
mane segančią su sergančiu vaiku, 
be pinigų. Jis yra veik 6 pėdų auk
ščio, mėlynų akiių, šviesaus veido, 
kalba plonai, biskį palinkęs iš pečių. 
Jis prasišalino: su kitu moteria, kuri 
yra šviesiais; plaukais, rudo veido, 
palinkus iš pečių, turi 9 metų vaiką 
vardu Charles Armonas. Prasišali
no iš So. Bostono, persimainydami 
pavardes. Jeigu kas patėmytų juos, 
malonės man pranešti ir prisiųsti jo 
adresą, gausit atlyginimą. P. Gaiga
las, Reynolds Ave., Whipipapey,' N. 
J. , ,263-6

rakai, kuriuose reikia gyventi, 
sukrypę, seni. Maistas pras
tas. Radome keletą francū- 
zų, kurie jau ten senokai dir
ba. Mūsų—rusų, lenkų ir lie
tuvių—buvo 14 žmonių. Dvi 
dienas padirbome ir jau darbo 
nėra. Dar gal būtų buvę ke
lioms dienoms, bet mums ne
duoda. Aš jau galiu šiaip taip 
susikalbėti, todėl pašaukė ma
ne bosas ir sako, kad jis rei
kalavęs darbininkų, angliškai 
mokančių kalbėti, o jam at
siuntę tokius, su kuriais nega
lįs susikalbėti, todėl visus juos 
atleis, o mane pasiliksiąs. Jis 
liepė pasakyti visiems kitiems, 
kad juos atleidžia. Aš pasa
kiau,'lai jis pats tą padaro. 
Paskui pranešiau draugams, 
kas mus laukia.

Ant rytojau^ formanas lie
pė visiems seniems darbinin
kams eiti dirbti, o mums nėra 
darbo. Vėliaus atėjo bosas at
siskaityti. Buvome išdirbę dvi 
dienas, tai priklausė po $4. 
Bet štai už gelžkelį pasilieka 
$1.75; agentui $1; už bagažo 
atvežimą 50c ir gydytojui $1.- 
25. Vadinasi, liekame skolin
gi po 50 centų. Daugelis ne
turi pinigų. Ir daryk ką nori 
pasilikęs miškuose ir kalnuo-

rif finas kalbėjo savo bičiuoliui:
Tie prakeikti polakai galėtų parduoti 

ir savo motiną už kelis centus. Tamsūs 
sutvėrimai.

—Ne visi,-—atsakė Collins.—Yra didelių 
idealistų. Nėra lengva iš jų gauti tinka
mas mums žmogus.

—Pamirškim tuos kvailius!—nusijuokė 
Griffin, s pradėdamas lėtai niūniuoti ir kni- 
sinėtis savo popierose.

Lauke vis snigo.
Oras ramus.' Skrumniai nušviesta nedi

delių lempų gatve Rudis dūlino tolyn, mie
sto gilumon, į rytus.. _Jis dab^r ėjo smar
kiau,' laikydama^ įkišęs-' kelinių kišeniun 
.dešinę ranką, turbūt pridabodamas gautus 
grašius. Skubėjo padusęs, kaip žmogus, 
papildęs •didelę; piktadarystę.

Skaitytojas veikiausiai supras, kad Jo
nas Rudis čia buvo atsilankęs jau nebe 
pirmu kartu. Nebus paslaptis ir tai, kad 
jis yra šnipu-provokatorium.

Jis juomi patapo dar prieš streiką, už ką 
gaudavo dvi algas: iš kompanijos ir polici-

Rudis sistematiškai darydavo policijai 
pranešimus. Be pranešimų iš fabrikų, jis 
lankydavosi j kiekvieną masinį audėjų su
sirinkimą ir iš ten raportuodavęs viską ma
tytą ir girdėtą. Kuomet darbininkai me
tėsi streikan, Rudis nusigando, manyda
mas, kad dabar prisieis numesti savo kau
kę ir pasirodyti, kuo esąs. Bet, jo laimei, 
išėjo atbulai. Policijos viršininkas, iš pat 
pirmos streiko dienos įsakė Rudžiui daly
vauti tarpe streikierių: stoti už streikavi- 
mą, nuduoti karščiausiu streiko šalininku 
ir šnipinėti, ką strąjkieriai, ypatingai strei
ko vadai, kalba ir planuoja.

Jis ujo į streikierių mitingus, sukosi tar
pe jų, landžiojo po saliūnus, nuduodamas 
entuziastingą streikierį ir neapkentėją 
Marshallo ir visų darbdavių. Smelkėsi, 
kur tik galėjo ir buvo proga.

• Sugrįžęs į savo kambarį, Rudis, virto lo
von, pastatydamas prie ausies žadinantį 
laikrodį, kad| ryto nęjtą nepaneigus, i į • /

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 10 lapkričio, 
Stravinsko svetainėj, 42 Ferry St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Po A. L. 
D. L. D. kuopos susirinkimui bus 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
kuopos šusirinkimas. Visi nariai at- 
silankykit, yra svarbių reikalų. J. 
V. Stanislovaitis. 265-6

Pusryčių Setas • 
Visomis Spalvomis 

Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

$18.50
\ S ■ -'i I

Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 

198—200 Grand Street Briioklyii, N. Y. < Windsor styliaus krės-
, Tel. Greenpoint 2372 —labai specialė kaina

Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50

ja ir net persekioja. Nėt^ 
jas vaįlgyti neduoda. ? O; kuo
met a$ pasakiau formanto, tai 
jis taipgi atsakė, kad jeigu 
tau virėjas valgyti neduoda, 
tai čia ne mano dalykas.

Tai matote, kokia čia darbi
ninkų padėtis. Kad darbinin
kai geriau gyventų, kad jiems 
taip nebūtų, kaip dabar, tai 
pirmiausiai jie turi organizuo
tis į darbininkiškas organiza
cijas, ypatingai į Komunistų 
Partiją, kuri kovoja už visų 
darbininkų būvio pagerinimą. 
Tik susiorganizavę, darbinin
kai galės iškovoti geresnes 
darbo sąlygas.

YONKERS, N. Y.
A. L. D. L. D. 172 kuopos 

rinkimas bus seredoj, 6 lapkričio, po 
num. 252 Warburton Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit 
laiku, yra svarbių reikalų. J. Jo- 
deikis.

Pradėjau aiškinti, kad tik 
už dviejų dienų darbą negali
ma pasilikti $1.25 gydytojui ir 
taipgi nors į artimiausią gelž- 
kelio stotį turi duoti gelžkelio 
kelionės lėšas, nes mes į čia 
važiavome uždirbti pinigų^ ir 
daugelis neturi nei cento, bet 
atsakė, kad čia ne jo dalykas 
ir jis i nieko negalįs pagelbėti. 
Vėliaus visą mūsų padėtį iš
pasakojau stoties viršininkui ir 
prašiau, kad jis kaip nors mus 
pigiau vežtų, o gal kai ku
riuos ir dykai. Bet ir jis pa
sakė, kad čia ne jo dalykas ir 
pagelbos suteikti mums nega-

L. D. S. A. 23 kuopos susi
rinkimas įvyks^ ketvirtadienį, 
lapkričio 7 d., prasidės 7:30 
vai. vakare, pas drg. Vitartie- 
nę, 24 Burdick Ave., Johnson 
City, N. Y.

Draugės, šis susirinkimas 
bus labai svarbus, nes yra 
daug svarbių reikalų apkalbė
ti, kuriuos reikia atlikti gana 
pasekmingai ir greitai. , Todėl 
visos draugės pasirūpinkime 
dalyvauti 'šiame susirinkime.

Apart visų kitų reikalų, ku
rie bus svarstomi . susirinkime, 
dar po supįriinkįmui /mes turė
sime diskusijas; temoje: “Ar 
susipratusi 
priklausyti 
ir kodėl?” 
ges, kad susiripkimas iš visų 
atžvilgių yra svarbus, todėl pa- 
sistengkime 
laiku 
vienoms kitų 
binkime ir naujų narių prisi 
rašyti prie Susivienijimo.

Org. M. Žvirbliene.

visos atsilankyti 
kad nereikėtų laukti 

Taipgi pakal-

Ir taip išsiskirstėme po miš
kus ir kalnus, kur kas sugal
vojome.

Gal aš ir būčiau gavęs dar
bo, bet pasirodė, kad ir vie
tiniai darbininkai nusistatę 
prieš ateivius ir visur šnairuo-

muštas Jacquard VelourM & *
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- įfo, g 
lytais rėmais, i apmuštas: tikru• Mo- | | vjr

Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš1 '-d? įj* A 
tas7 sukombinuo'tu Mohairiu ir Frieze j

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 

r* A Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ «EXIKA ir miegojimas per visą naktį ant Jį C Giltai 
trečių lubų, oringam kambaryj__ -

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
dideli/ plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

—Negavau žinių.
—ibegalėjai dasiklausti?
—Ne. Jie manęs bijo.
--Jie tavęs bijo!—rūsčiai suriko Mr. 
iffin.—Tu jų bijai! Tu nemoki prieiti 
e žmonių. Nemoki nuduoti geru strei-

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47 kuopos susirinki

mas bus nedėlioję 10 lapkričio, Drau
gijų Svetainėj. 4637 W. Vernon 
Highway. Pradžia 10 vai. ryte. Vi
si nariai dalyvaukite susirinkime ap
tarti draugijos reikalus. Taipgi ir 
nauji kviečiami prisirašyti prie A. 
P. L. A. 47 kuopos. Sekr. J 
laitis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

, Tarptautinio| Darbipinkų Apsigyni- 
ino 13 kuopos susirinkimas bus ne- 

’dėlioj, 10 lapkričio, Lietuvių Svetai
nėj, 29 |Jndicott St., 10:30 vai. ryte. 
Visi nariai būtinai atsilankykit, yra 
svarbių reikalų. Taipgi turime ap
tarti temą būsianęiom diskusijom. 
Kviečiame ir nepriklausančius prie 
šios organizacijos ateiti ir- įstoti. 
Organizatorius. • 264-5

MONTELLO, 'MASS.
I Keturių aktų operete “Kova Už 

Jjdfejas” bus lošiama nedelioj, 10 d. 
lapkričio, Lietuvių Tautiško Namo 
Svetainėj; prasidės1 -7- vai. vakare. 
Artistai iš Norwood,"Mass. Po ope
retei bus šokiai nuo vidurhakčio 12 
Vai. nakties iki 4 vai. ryto. Įžanga 
operetėn 50c; įžangą šokiams: vy
rams 50c, moterims 40. 263-6

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ .NUOLAIDĄ 
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija 
-Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c< Kopija 
Nuij) 20 ir Datigiau po 15c; Kopija

» ’ * • k '

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

ISPARDĄVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

■ MACY’S BROS. Krautuvės

Bąigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smuit 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais,1 kreipkitės į 
mane., o gausite'tikrai i profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės , šiuę adresu:

4715 N. 5th Street i 
PHILADELPHIA, PA.

Šeredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th Sti,1 Camden, N. J.

Europoj, ypatingai Lietuvoj, 
daugelis Kanadą skaito lai
mingiausia šalimi, išskyrus 
Jungtines Valstijas, į kurias 
Veik negalima nei įvažiuoti. 
Tiesa, Kanada turtinga šalis 
ir turčiai joje laimingai gyve
na. Bet darbininkai ir čia lai
mės neturi. Vasarą dar šiaip
taip galima skursti, bet kuo
met sulauki žiemos, tai neži
nai nei ką daryti. Juk darbo 
niekur negali gauti. Nuo laukų 
ir kitų vasarinių darbų rude
nį darbininkai traukia į mies- 
tup, ypatingai Montreal ir To
ronto, kuriuose nemažai ran
dasi ir lietuvių. Bet pakliu
vus miestan, nei nemanyk žie
mą darbo gauti. ,

Tiesa, miestuose yra daug 
njštinių, kuriose reikalaujama 
darbininkų, bet Čia vien tik 
darbininkų išnaudojimas, o 
ypatingai privatiškose. Val
džios užlaikomose raštinėse 
teikimui darbininkams darbo 
ne taip išnaudojama, bet čia į 
ateivius mažai kreipiama do-

Aš ir keletas kitų darbinin
kų, negaudami mieste darbo 
ir nenorėdami duotis išnaudo
ti raštinėms, esančioms Toron
te, nularėme važiuoti į Sand- 
bury miestą, kuris skaitosi cen
tru miškų 4r kalnų ir kuriame 
randasi daugybė raštinių dar
bo suteikimui. Tiesa, tuojads 
buvo įvairių darbų miškuose 
ir kalnuose ir moka nuo 25 
iki 35 centų į valandą. Bet 
pragyvenimas, neskaitant dra
bužių, $36 į mėnesį. Nutarė
me važiuoti į mišką varyti upe 
pabėgius (taisus). Agentūro
je padarome kontraktą. Ke
lionė $1.75; agentui $1 ir 50 
centų bagažo nuvežimas. Pi
nigų dabar nereikia mokėti, 

kuomet pradėsime dirbti, 
iŠ algos išrokuos. Mokes

tis du doleriai į dieną ir maik-

■ 4 BAIS.’13.

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI *

apleido namus, palikdamas pačią ir 
6 vaikus ir nesugrįžo. Jis yra 6 
pėdų ar biskj daugiau augučio, plau
kai visai balti. Kas žinote, malonė
kite pranešti kuo greičiausia. Ona 
Labenskienė, 212 Berry St., Brook
lyn, N. Y. . . ' 264-94—-— ---------- ------- -------------■- ;♦
PAJlEšKAU savo vyro Frank Gai

galo. Jis prą^šąlirid nuo įmanęs-

—Štai tavo alga.
Išėmęs iš saugotinės spintos popierinį 

vokelį, padavė Rudžiui.
—Ačiū.
—Gali sau eiti.
Pasikėlęs nuo kėdės, užsimovęs nudėvėtą 

skrybėlę ant savo siauros galvos, Rudis 
žygiavo durą link, lydimas Griffino.

—Nepamiršk ryt ryto!—tykiai, bet pa
brėžiančiai dar sykį 
uždarydamas duris, per kurias tik ką išė

kambaryj šviesas.

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Ęusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: PulasĮd 1090

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU vyro arbld moters pusi

ninko ] Malt ir Hops biznį. Biz- 
nisv įdirbtas per 4 metus ir gerai ei
na. Kas nori, gali pirkti visą biz
nį arba likti pusininku, įnešant $700. 
Platesnes' žinias suteiksiu laišku. J. 
Zogal, 1204 Lawndale Ave., Detroit, 
Mičh. 264-6
PAJIEŠKAU Antano Lubensko arba 

Luben, kuris jau metai laiko, kaip

[Z pn
A -

J C



NEW BRITAIN, CONN.

Darbininkai ir Jų Vargai
visi privalo paremti.

SKAITYKIT IR

PLATINKIT “LAISVĘ

NEW BRITAIN, CONN.

NEW BRITAIN, CONN.

*

*
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atsieksime vienybę, o ži- 
kad tik vienybėje galy- 
atspjrtis prieš išnaudoji-

Piokščių Pranas.

Reikalas iš Šaknų Išrauti BIo- 
gurnus

STRAUKO SVETAINĖJE
ŠteamboM Rd., Gresi Neek, L. I, 
Pradžia ?7:3O vai. vakare.

graži programa—dainuos garsus

Neramumai Nakties 
Laike?

Bus graži programa—dainuos garsus 
p dainininkas iš Brooklyno ir Great 

Necko jaunuolių mišrus choras. Taip
gi bus muzika, šokiai ir skaniai su
taisyta vakariene.

JŽANGA YPATAI $1.50
širdingai užkviečia— Rengėjai. 

*“• (263-7)

GREAT NECK, N. Y.
ŠAUNI VAKARIENE

J. TANKAUS IŠLEISTUVĖS
Rengia Lietuvių Am. Piliečių. Kliubas

na s, 
arba 
mu».
i.
gelbsti

a 
manim 

__ visoj Ži

rnenl'.a? 
nikaty f

iki t

MlUthtil, MoMilian, Mich., 
rteratnus po ataiguiimo 
darlx> vakare vok tik 

o, Mano kojofl pavargr- 
Bkaudždavo, afi buvau 

i*:«-Tono padarč mane 
S Jaučiuosi dabar jau- 

nloko biojyo nčru.”

jaučiate

MHM

Trečiai Lapkričio 6,t 1929
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Kaip visur, taip ir šiame 
mieste darbininkai be saiko iš
naudojami. Dirba po 10 va
landų į dieną. Bet dar kai 
kuriose dirbtuvėse dirba net 
iki devintai valandai vakare 
viršlaikj. Už viršlaikį nemo
ka brangiau, kaip už papras
tą laiką.

Prie dabartinės ištobulintos 
mašinerijos dirbti po 1Q valan
dų į dieną ir dar viršlaikį, tai 
jau didelė sarmata darbinin
kams. Ypatingai taip dirbti 
tuomet, kuomet minios darbi- 
ninku vaikštinėja be darbo, o 
kurie turi darbo, tai dirba taip 
ilgai. Darbininkai, dirbdami 
taip ilgas valandas, pagamina 
produktų daugiau, negu jų ga- 
lijna sunaudoti. > Apart » to, 
darbdaviai vis reikalauja, kad 
darbininkas skubėtų, . kad yis 
daugiau ir daugiau produktų 
pagamintų, nepaisant ar jis 
gali tą atlikti, ar ne.

Pradedant ryte darbą, bosas 
r klausia darbininką: “Sei, 

Džian, ar pasialiejavai maši
ną? žiūrėk, kad nesustotų.” 
Mat, jeigu mašiną gerai neiš-/ 
aliejuosi, tai ji negalės suktis, 

• suges ir darbdaviui padarys 
nuostolių. Bet neapsiriksiu pa
sakęs, kad nei pas vieną dar
bininką bosas nepaklausė, ar 

xtu esi pavalgęs ir ar galėsi 
K/dirbti, kad išlaikyti visą laiką 

sykiu su mašina. Tokie daly
kai bosui neapeina. Jeigu ne- 

Vspėsi su mašina dirbti, tai jis 
'tau lieps išeiti iš dirbtuvės ir 
į tayo viet^ kitą pastatys.

Štai kokią metodą pradeda 
vartoti vietinės dirbtuvės.

Landers Frary & .-Clark Co. 
parsikvietė, net iŠ Michigan 
valstijos tam tikrus ekspertus, 
kurie apskaitliuoja kiekvieną 
darbą. Mat, norimą, įvesti 
Fordo sistema. Prie -kiekvie
no darbininko ateina ekspertas 
su tam tikrą lentele, prie ku
rios prikabinta keli šmotai po- 
pieroš ir laikrodis’, o rankoj 
paišelis. Kada darbininkas 
dirba kokią nors dalį, nepai
sant ar nuo šmotų ar nuo^aje% 
nų, ekspertas temija, kiek jam 

J laiko užima ir paskui jis nusta- 
to kainas. Prie kfekvieno dar
bininko pastovi po pusvalandį, 
o jeigu pasitaiko darbas smul
kesnis, tai ir po valandą. Nu
stato net ir laiką, per kiek ga
lima padaryti ’ vieną ar kitą 
dgrbo dalį.

Užbaigus inspektoriui savo 
darbą, jeigu darbininkas klau
sia, kiek bus už tą ar kitą 
darbą mokama, tai. atsako, 
kad vėliaus sužinosi, bet jis 
daugiau jau pas tą darbininką 
neateina. Kuomet jis užbai
gia savo tyrinėjimus viename 
skyriuje, tuomet jau formanas

atneša darbininkui r 
pakiša po nošia ir pasako: 
“štai tavo darbo haujalmok'es-l 
tis. Turi dirbti greičiau, ne-’ 
gu iki šiol dirbai, tai galėsi 
tą patį uždirbti, p gal if dau
giau.” , i į

Reikia pastebėti ir tą, kad 
tie tyrinėtojai suranda ir to
kių darbų, ant kurių reikėtų 
pridėti, nes darbininkas nieko 
negali uždirbti, todėl nekelia, 
bet palieką seną mokestį. Jie 
darbuojasi, kad tik r\umušus 
nuo kitų darbų.

Atsidūrus darbininkams to
kioj padėtyj ir neturint unijos, 
daugiau nieko nelieka, kaip 
dirbti už tiek, kiek ponai duo
da, arba apleisti dirbtuvę. Bet 
ir apleidus dirbtuvę niekur ki
tur geriau nerasi, nes visur tie 
patys pyragai, visur tas pats 
išnaudojimas. Kodėl; taip? 
Todeį, kad visi darbdaviai su
siorganizavę ir visi susitarę 
vienodai darbininkus išnaudo
ti. :

Prie dabartinių aplinkybių 
darbininkas, kad ir geriausiai 
dirbdamas; - nieko ' negali- už
dirbti. ; Pavyzdžiui, čia tūlas 
kanadietis francūzas, Eddy 
Filliam, dirbo nuo šmotų ir 
po tryliką valandų į dieną ir 
nieku būdu negalėjo daugiau 
padaryti, kaip tik po $4.10 į 
dieną. 1 žinoma, beskubinant, 
visuomet atsitinka ir nelaimių. 
Taip ir su minimu darbininku 
buvo. .Spalių 7 d. presas nu
kirto kairės rankos keturius 
pirštus. Ir štai, jaunas darbi
ninkas, dar neturintis nei tris
dešimties metų, jaft pasilieka 
visam amžiui invalidu. Tai vis 
aukos kapitalistų godumo. To
kių atsitikimų būna labai daž
nai, daugelis darbininkų ir 
darbininkių praranda rankų? 
pirštus. Tai vaisiai skubinimo 
sistemos.

Dar to neužtenka. . Nepai
sant, kaip darbininkai dirbtų, 
jie vis boso nepatenkins. To
dėl bosai sugalvojo naują bū
dą. Jie pagamino tam tikras 
kortas, užvardintas “Sugges
tions for Savings.” Jeigu ku
ris darbininkas sugalvos, kad 
vieną ar kitą dalyką galima 
kokiu nors būdu greičiau pa-

Sus duodamu doVdna pąVitlale 
nuošimčių. Ir žioplių užtekti
nai atsiranda. Sumanytojų 
pavardžių leidžihmuose dirb
tuvių biųletinuose neskelbia, 
tik paskelbia blankos numerį. 
Ir jeigu kompanija tą sumany
mą pripažįsta naudingu, tuo
met jau pažymi, kiek tas su
manytojas gauna dovanų. Iš
karto už tokius sumanymus 
brangiai mokėjo* Tūlas Mc- 
Guiness, kuris surado, kad 
vienu mušimu galima tris ope
racijas padaryti, gavo $150. 
Bet kokios iš to pasekmės, 
kiekvienas gali pasakyti, nes 
pirmiau dirbę* trys darbinin
kai prie to darbo, o dabar jau 
du paleisti, vienas atlieka. Bet 
atsiradus tokių sumanymų la
bai daug, užmokestį nupigino, 
kaip už kuriuos moka tik po 
dolerį, ir net 50 centų.

Nupiginus mokestį už tokius 
sumanymus, darbininkai pra
dėjo nepasitenkinti, pamatė, 
k*ad jau kompanija juos pa
juokia, todėl jų skaičius pra
dėjo mažėti. Tuomet kompa
nija išleido lapelius, kuriuose 
ragina darbininkus duoti dau-

Drąugai darbininkai, iš pa- kitokiais gardais ’ Ui. jyra! šlyĮk-
—lįMĮ * .<Į . ! į U'A , ^..į' .

daug svečių iš kįtų .miestų ža—r**J*^Owr* y*j AM IWVVaiCUO 1 V|C4X V4[*K CYVUl^ AO 4Y^V^ ,4UAVpUl^ ZjCV

diiotų faktų matome, kaip ka- štus elgimąsis. Tik tokie da- 4a atvykti? TįkiįnaJ kad tas 
pitąlistai darbuojasi ir kaip'lykai ir apsunkina darbinin- parengimas bus' didelis, o to 
mUk, išnaudoja ir nė tik suau- kams susivienyti prieš išnaudo- tik ir reikia. Jaunuolių chorų 
gūsius, bet ir nepilnamečius, tojus, nes jjė neturi gero pa- visi privalo paremti. J.

Neužmirškime savo darbinin- 
kiškosį spaudos, . ypatingai 
“Laisvės” dienraščio, kuris gi
na darbininkų reikalus. Tik 
darbininkišką, spaudą skaity
dami 
note, 
bė ir 
mus.

tojus, nes jjė neturi gero pa 
sitikėjimo vieni kitais. Mat, 
jeigu, daleiskim, lietuvis pra
dėtų dirbtuvėje organizuoti 
darpininkus į uniją, tai reikia 
žinoti, kaė lenkas nesirašys į 
tą organizuojamą uniją tik del 
tautinės neapykantos; bijos, 
kad jį neišduotų bosui, nes'jis 
atmena, kaip jį visaip niekina 
lietuviai, ą tokių niekinimų 
daug girdėta. Arba jei kita
taučiai, tokį darbą pradėtų, tai, 
veikiausiai, tas pats būtų ir su 
kai kuriais lietuviais. Tokia 
tautų neapykanta yra blogiau
sias daiktas klasių kovoje. 
Tautinę neapykantą reikia 
rauti iš pat šaknų ir skiepyti 
darbininkuose solidarumą.Rei- 
kia • lietuviais skaityti1 darbi
ninkiškus laikraščius, iš kurių 
bus galima įgyti žinojimo, lUip 
reikia organizuotis, kaip reikia 
vesti kovą su- kapitalizmu, 
idant pagerinti savo būvį.

1 Vilkutis.

Mr. Augtint 
Bako, “AS būdavau 
vakaro j krvą. Po 
fralūclavau pareiti nao 
davo. mano kau; 
laimi sumenkęs, 
nauju žmojruml i 
nėsnla. Dabar su 

Bandykit sia< 
vejančias gyduoles, 

sergate 
turite 
Nuga-'Pono i a 

ir ramę miegą. *’Ke 
virškinimui, 

padautrina 
Nura-Tm'’

url paKclbčtl, o 
nekainuoja. Ziūrčkit 
vl«ao pakelio.

sveikais buda- 
sllp- 

, nervuotas 
nefinalonu- 

pasiDinant] 
a pati tą. pa- 
vbią kūno 

svarumą ilvl menkų 
parduudamo* vaistinėse 

jei ne, tai nieke 
garantiją ant. kiek-

Kaip visur, *taip ir šiame 
mieste dirbtuvėse darbininkai 
yra bjauriai išnaudojarai. Dar
bas mažta, algos irgi traukia
si. ,0 .darbo esant mažai, tai 
boski labiau gula ant darbi
ninkų, daugiau verčia darbo 
padaryti, negu būdavo seniau. 
Dabar klausimas, kas darbi
ninkams prisieina daryti, kad: 
iš tos blogos padėties išeiti? 
Atsakymas labai aiškus ir, ro
dos, kiekvienas darbininkas, 
dirbantis-dirbtuvėje, turėtų ži
noti vienintelį dalyką to bloęo 
prašalinimui, tai gerą, kovin
gą organizaciją-—uniją. Be
.kovingos orgąnizacijos darbi
ninkams nėra kitos išeities pa
gerinti savo būvį, nes šiomis 
dienomis vieno darbininko žo
dis dirbtuvėje nieko nereiškia. 
Iš boso gražumu neišmelsi di
desnės algos, piktumu irgi ne
priversi tą padaryti. Nepatin
ka tau, darbininke, boso nauji 
patvarkymai, persunku dirbti, 
nebeturi užtekamai pajėgų, tiesa, vakare prieš prakalbas, 
negali padaryti tiek darbo į Lietuvių Sąryšio fėruose daug 

[apgarsinimų išsidalino; bet to
kiu išgarsinimu negalima pasi
tenkinti. Ateityj ką nors ren
giam tūri visi draugai imtis 
apgarsinimus skleisti, o ne ant 
vieno viską atidėti.

Prakalbą sakė drg. . R. Mi- 
zara iš New Yorko ir Vilijos 
Jaunų Merginų Choras, vado
vaujant V. Visockiui, sudaina
vo keletą dainelių.

Po prakalbų .pas draugus 
Naunčikus pąšįgaįbėta apie 
“Laisvės” • vajų. ■ „Kai kurie 
draugai jau gavo po skaityto
ją kitą, 'bet kiti dar niekd ne
dirbo. Turime nors baigiantis 
vajui padirbėti, kad negavus 
sarmatos. į ,

Mūs Vilijos jaunuoles 16 d. 
lapkričio rengia gražų [vaka
rą, kuriame bus minstrelinė 
su įvairiomis dainomis, progra
ma ir šokiai. Girdėjome, kad

Šį rudenį pirmas prakalbas 
surengė A. L. D. L. D. 27 kuo
pa ir jos įvyko 27 d. spalių. 
Buvo manyta, kad šios pra
kalbos su dainų programa ga
lės būt pasekmingesnės, bet 
dienai pasitaikius šiltai, žmo-i 
nių. mažai į prakalbas atšilau? 
kė. Be to, ir mūs draugai 

(kalti. Mat, mes vis neįpran- 
tame prakalbas ar ką kitą 
rengiant gerai išgarsinti. Nors,

dieną, kiek bosas nori, tai tau j 
bosas parodys kelią per vartus 
į gatvę ir tiek, o paskui žinai, 
kas tave, darbininke, laukia ? 
Ugi skurdas ir badas. Bet ar 
daug yra darbininkų, kurie 
tas blogas sąlygas kęsdami rū
pinasi jas pataisyti? Ar kal
bama apie susiorganizavimą ? i 
Taip,, yra, tik deja, tokių dar
bininkų dar mažuma, dar jie 
nesusicentrali/avę, kaip kų- , 

•riem. iš jų vis dar nėra aišku, 
a.reifcia 'pradėti budavoti 

gas organizacijas, kada 
ir kokiu būdu bus galima iš-, 
sijcovotit geresnis duonos kąs
nis. Kita dalis darbininkų yra 
suklaidinta visokių patriotų 
bei šiaip įvairios rūšies biznie
rių ir jų pakalikų. t

štai, kad ir mes, lietuviai, 
ant vietos turime begales_įvai- 
rių organizacijų, susišelpimo 
ir kitokių. Bet ar jų susirin
kimuose kada nors kalbama 
apie darbininkų reikalus ? 
Niekuomet. Ir jeigu kas ban
do apie tai prisiminti, tai tik 
išgirsi, kad tąjį draugą jau ir 
krikština įvairiais vardais. O, 
rodos, čia organizacijas suda
ro patys darbininkai, tai jose 
turėtų teisę ir aptarti savus 
reikalus. Bet taip nėra ir nė
ra todėl, kad tose mūsų drau
gijose perdaug drūtai įsigalėję 
visokie biznieriai, sandariečiai, 
fašistai, kuriems darbininkų 
reikalai neapeina. Jiem rūpi 
vien jų biznis ir sau nepatin
kamų narių šmeižimas, prime- 
tinėjimas, kad nesirūpina lie
tuvyste ir t. t. Toliausxšitokių 
ir panašių dalykų draugijos

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliėtas ir Palifldytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvu

Piano Pamokos Yra Duoda
mos Studijoje ir Mokinių 

Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone B.ensonhurst 6631
Ofisas

98 V Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson C9Q3

................. ■ ..

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162* Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd St 
SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston 0304-W

MES PATAIKOM
Taip Sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, • 961 

Grand 'St., Brooklyn, N. tY., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką., kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis> gra
žiai dega, ir puikiai kvepį!” .

M. J. J. Urįszo, 1Š7 Oak- Street, Lawrence, 
Mass., J savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais pa^ 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi . 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
Wilkes Barrę? Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Klu
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštų, o gausite cigarų, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur į kitbs miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

a.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Norintieji ge- 
' riaušio patar

navimo ir už 
žemą k d i n ą, 
nuliūdimo va
landoj Šauki 
tęs pąsn ; .

KRE1PKITES I DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo 
sekamu ii«ąl VdrU. Ktfaujb ir Nervų LigVb Katamo ir Chroniš
kųx .Skausrąų, Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos 
skaudėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaifrio. Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių Jr Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, Gerklės Ne
sveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skilvio, Žarnų ir Mėsla- 
žarnčs. Reumatizmo, Sciatica,. Strėnų Skaudėjimo ir Neural
gijos. Jeigu jūs sergate ir esate nusiminę, aš galiu jums 
pągolbėti. Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais iri pastoviais pasisekimais. Atsilankykite 
pas mane ypatiškai. Slaptumas užtikrinta. PRIEINAMOS 
KAINOS—PRITAIKYTOS JUMS.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110, East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving Pl., New York City

VALANDOS: 0 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 0 A. M. iki 4 P. M.

Vilkinti. pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės, 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su 
Gold Medal Haar- aWD IMPROk. 
ir gamta atsilygins. -
jų dydžių. Ieškoki- Haarlem oil 
vardo dėžutėse. Ne-

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

New and Improved 
lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokių.

Kas yra didžiausiąs žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, 
ir j grabą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

YT « , _, _ , _ . , (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 7C°už baks* nuo savov amžino priešo!
__ _ _ — - yra tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—-vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

giau sumanymų ir tuomi užsi-; Puriai negalės pakęsti, turės 
dirbti keletą dolerių “viršaus.” 
Xodel įr yel atsinaujino tie su
manymai. -Kainos ū| įjuos tčųpį 
gi pakeltos. Jau ^asKutmiame 
biuletinet .naatomej išmokėjimų 
net po $75 ir vietoj dolerio— 
$2.50. L L - v p

Prie šių faktų išvadų nerei
kia, nes jie pątys Už savę kal
ba. Kiekvienas gali šuprašti, 
kad tokie sumanymai išmeta 
dalį darbininkų iš- dirbtuvės. 
Kitaip sakant, darbininkai, 
teikdami tokius sumanymus, 
patys sau virvę neria ant kak
lo.

Draugai darbininkai, kada 
mes susiprasime ir kokiu būdu 
atsieksime tą susipratimą ? Ki
to kelio nėra, kaip tik per 
darbininkišką spaudą. Skaity
dami darbininkišką spaudą ir 
patys rašydami iš dirbtuvių į 
ją apie išnaudojimus ir viso
kius įvykius—tik taip daryda
mi galėsime susieiti ir bendrai 
apsvarstyti savo* reikalus . ir 
kaip juos galima būtų page7 
rinti

būti vedama kova prieš tuos 
blogumus.

-Dabar kas link tos lietuvys^ 
tėš i ' įis- dalykėlis, tai Vien tik 
-biznierių išmislas. Jau per 
daug metų skamba ta pati me
lodija: “Rūpjnkimės lietuvys
te.” Bet tokios jų kalbos ir 
pasilieka kalbomis, jie čia nei 
prilietuvino daugiau žmonių, 
nei nieko. Tik tuos, kurie 
kalbėjo ir daba'r dar kalba 
apie darbininkų reikalus, ap? 
šaukia rusais, raudonaisiais, 
bolševikais ir ne lietuvystės 
skleidėjais. Bėda su tokiais 
žmonėmis, 'kurie daug kalba 
apie tąją lietuvystę, tačiaus, 
daugelis jų nebepajėgia net 
nei savo vaikus sulietuvinti. 
Tai matote, kiek tų žmonių 
tasai lietuvystės argumentas 
yra vertas. Arba vedimas 
propagandos per fašistinę 
spaudą prieš kitataučius darbi
ninkus, pravardžiavimas jų vi
sokiais vardais, o labiausiai 
neapkentimas rusų ir lenkų, 
vadinimas jų neišmanėliais ir

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y..
A. M. Balcliunas, Savininka gggg 33e}g ’[0J, ■ . • ' <

Siųsdami pinigus 
su savo adresu. Užrašykite: 

f RANK A. URBAN’S PHARMACY 
lol Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

! Aš. žemiau nhsirafięB, siunčiu VIENA DOLERI, už kurj malonėkit man prislųkti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, bu nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

no....:.....

Miestas

St. or Ava.

State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave„ tarpe £8th ir 59th Sts., New York City 

įėjimas iš 736 Lexington. Ave.
Įsteigta 25 metai. Buk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą 
Specialus klasės motprims. Leidimas ir užganedinimas užtik 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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Puslapis šeštas LAISVU
T-r-'jį

Trečiad.. Lapkričio 6,

VIETOS ŽINIOS
Labai juokinga, kuomet kas prasišmugeliavęs neat- 

stambus dvarininkas Titnagin- moku artistams algos; taip 
škis, nūsijpirkęs arklį nuo či- pat neatmoka už sceneriją.

Sekmadienio Forumai “Geraširdis” Plėšikas
Sekmadienio forumai prasi

dės lapkričio 10 d. Workers 
School’ėj, 26-28 Union Sq., 
New Yorke. Pirmą paskaitą 
duos M. J, Olginas apie Sovie
tų Sąjungos Penkių Metų Pla
ną. Tokie forumai reguliariai 
paskui bus kas sekmadienis. 
Klausimai juose bus nuodug
niau gvildemani, negu kad ga
lima būtų padaryti masiniuose 
mitinguose.

Svečiai iš Lietuvos
įstai-Antradienį “Laisvės 

goj lankėsi Dovidas Ilirš ir 
Dovidas Matusevičius, ką tik 

'iš Lietuvos atvažiavę pirmą 
kartą į Ameriką. Jiedu tei
ravosi apie lietuvių darbinin
kišką sportą ir kaip stovi pas 
mus fizinės kultūros judėji
mas. Išreiškė noro artimiau 
susipažinti ir sueiti su lietuvių 
darbininkų judėjimu. Prašė 
siųsti literatūros Kauno ir ki-

Vienas vyras išplėšė $1,322 
iš “rendų” (nuomų) kolekto
riaus O. L. Tristerio, ant namų 
stogo po num. 3940 Carpenter 
Ave., Bronxe.

Kolektorius, išrinkęs nuo
mas viename namze, ėjo nėr 
stogą į kitą namą. Čia jį su
stabdė plėšikas su revolveriu; 
geležiniais pančiais prirakino 
prie stulpelio, ir iškraustė vi
sus pinigus iš kišenių. Kolek
torius prašė palikti jam $183, 
kurie esą jo locni ir reikalingi 
greitiems dalykams šeimynai. 
Plėšikas sugrąžino Testeriui 
tuos $183. Iš Tristerio buvo 
pareikalauta rakto nuo jo au- 
tomobiliaus, kuris stovėjo prie 
šaligatvio. Bet Tristeris dasi- 
prašė, kad paliktų jam ir au
tomobilių.

Plėšikas jam sakė, kad pra
radęs savo turtą laike pasta
rojo Wall St. šėrų nupuolimo.

Taip besiderant, Tristeris 
pamatė pažįstamą moterį; jis

gono, atėjo į karčiamą maga
ryčių gert. Titnaginskis, ra
dęs karčiamą ne taip ištaisy
tą, kaip jis buvo paliepęs per 
viršaitį, verčia Maušą del pa
baudos išgert stiklą pamazgų. 
Ir čia Blinda pašoka iš kampo, 
nusimeta elgetos drabužius, 
ir su rapninku priverčia patį 
Titnaginskį išgert pamazgas. 
Tas niekšas drebėdamas geria 
pamazgas, o jo patiesi sėbrai 
juokiasi iš jo. '

(Daugiau bus)
Komisija.

Ar Tiesa, kad Jūs Patys 
Nepažįstate Savo Balso?

tų kalėjimų politiniams kali- sul‘iko, o ta pašaukė policma- 
niams, kurių didžiuma yra ko- n^’ v Policmanas atrado, kad
munistai bei revoliucinės pa
kraipos žmonės. .

Tiedu vyrai pasirodė gerai 
susipažinę su darbininkų judė
jimu Lietuvoj, o lietuviškai 
kalbėjo taip grynai, kad re
porteris tik tada dasiprotėjo, 
kad jiedu yra ne lietuvių kil
mės žmonės, kada užklausė 
jųdviejų vardų ir pavardžių.

Reporteris.

pančiai, kuriais buvo prira
kintas Tristeris, yra tik vai
kams žaisti; paspaudė knyp- 
kutį ir jie patys atsirakino.

Bet tuo tarpu plėšikas buvo 
jau pabėgęs.

l

Nepamirškite Draugės 
J. Bimbienės Prakalbos
I East New Yorko ir Rich
mond Hillo lietuvės moterys, 
nepamirškite, kad rytoj, 7 d. 
lapkričio, svetainėj 218 *Van 
Sicklen Avė., 8 vai. vakafej 
įvyksta L. D. S. A. 111 kuopos 
susirinkimas, kuriame drg. J. 
Biihbienė pasakys prakalbą. 
Visos “Laisvės” skaitytojos ne 
tik jpačios ateikite, ;bet ir sa
vo drauges atsiveskite, nes 
daug haujo išgirsite.

A. B—skienė.

Maspeth, N. Y
D. L. D. 138 kuopos 

susirinkimas įvyks 8 d. lapkri
čio (November), 8 vai. vaka
re, pas draugus Zablackus, 
7042 Link Ct.

Malonėkit susirinkt į laiką, 
nes yra svarbių nutarimui da
lykų. Org. J* K.

BROOKLYN PARAMOUNT
DeKalb, ties Flatbush Ave.

Štai kur jie! Juokingiausi žmones pa
saulyje, muzikaliame romanse! Lošimas, 
nuo kurio visas New Yorkas juokiasi! 
Dabar pigiai galima pamatyti muzi
kėlę komediją, kuriai iki šiol dar nepri
lygo nei viena komedija, verta $7.601 

THE TWO BLACK CROWS 
(Du Juodvarniai)

Moran Ir Mack
Pirmutiniame savo pasirodyme 

“WHY BRING THAT UP?” 
(Kam Tą ir Prisimint?)

Paramount’© Visa-Kalbentis-Dainuojantis 
Pataikymas j Cieliu su 

EVELYN BRENT ir HARRY GREEN 
Iš Oetavua Roy Cohen’o Smagiausios 

Ąpysakos I

Drama “Blinda” yra ketu
rių aktų ir 1 vaizdelio. Šią dra
mą sulos choras Lyra iš Mas
peth, L. L, nedėlioj, lapkričio 
17 d., Labor Lyceum svetainėj, 
Brooklyne.

Drama “Blinda” yra senas 
istorinis veikalas iš .baudžia
vos gadynės;> parašyta kiši pa
davimų ir apysakų, kaip tų 
laikų kunigaikščiai, / grafai1 ir 
visokie viešpačiai vergė ir iš
naudojo darbo žmones. Dar
bo žmonės, vergai, negalėda
mi pakęst išnaudojimo ir kan
čių, kai kurie pradėjo pasiprie
šinti. Kunigaikščiai ir grafai 
tokius vergus visokiais būdais 
kankindavo ir žudydavo.

Vergas Tadas Blinda pradė
jo keršinti kunigaikščiams už 
jų žiaurius pasielgimus. Blin
da vergavo pas kungaikštį Ug- 
ninskį. Vieną kartą Ugnins- 
kio ištvirkęs sūnus, pasigrie
bęs savo tarnaitę-vergę Uršu
lę, įsitraukė į sodo namelį ir 
ją norėjo nuskriaust; Blinda, 
tai patėmijęs, užpuolė tą niek
šą ir taip suspardė, kad tas 
nenaudėlis paliko raišas visam 
gyvenimui.

Nuo to laiko jau Blinda ne
begalėjo būt viešai. Jis slap
stėsi Bivainių girioj ir, kur tik 
galėdamas, organizavo vergus 
ir pradėjo vest atvirą kovą 
prieš skriaudėjus. Blinda, no-

RUDY VALLfeE ir jo Originaliai 
CONNECTICUT YANKEĘS veikale 

“SHOW LAN D”)

BOB WEOT

' Pats žmogus tikrai nežino, 
kaip jo balsas skamba ki
tiems, sako Columbijosi Uni
versiteto Mokytojų ’ Kolegijos 
profesorė Dorsey.

Keli desėtkai studentų de
klamavo, skaitė bei dainavo į 
jautriausius fonografo rekor
dus tas pačias eiles, skaitymus 
bei dainas, žinoma, kiekvienas 
atskyrium. Kada paskui, su
maišius rekordus, buvo 
griežiami, tai retas kuris 
dentas galėjo pasakyti, 
buvo jo paties rekordas, o
kitų. Nežiūrint, kaip žmogus 
keistų savo balsą, ta profeso
rė tvirtina, kad galima pažint 
žmogaus būdą iš jo balso.

Kada artistai ir kiti jį spiria 
apmokėti algas, taf jis visaip 
ir gudriai juos apmulkina ir 
taip apmokėjimą vis atideda 
ant toliau. Ant galo, kada 
teatras būna pilnas publikos 
ir jau matosi artistams viltis, 
kad pinigų bus apmokėt jiems 
algas, štai užpuola teatro ti- 
kietų pardavimo būdelę plėši
kai' ir pagriebia visus pinigus. 
Aiškiai matosi, kad sis užpuo
limas buvo padarytas su teat
ro savininko žinia, kad tik 
kaip nors išsisukus nuo algų 
mokėjimo.- > ’

Šio veikalo prasmė parodo, 
kokis gyvenimas yra tų visų 
aktorių-artistų, kurie mums iš
rodo visad linksmi, visu kuo 
užganėdinti. Su vaidinime šio 
veikalo dalyvauja apie 2,000 
ypatų. Tarpe lošėjų aiškiai 
matėsi ir K. Menkeliūniūtė; 
taipgi aiškiai girdėjosi jos bal
sas dainoje. Ji pasirodė bū
ryje gražių merginų-modelių.

Matęs Re p. V.

kirto jam dešine į stnakrą; 
tuom ir užbaigė Smithą.

Kitą savaitę von Poratas at
važiuoja į New Yorką treini- 
ruotis kumštynėms su pagar
sėjusiu Anglų čampionu Phil 
Scottu. Jiedu kumščiuosis 
Madison Square' Garden gruo
džio 9 d. Katras paims vir
šų, gaus paskui pliėktįs su 
Šarkiu. ■ i v ‘ JČK.

SUSIRINKIMAI
"LAISVĖS” DIREKTORIAMS 

šiandien, 6 d. lapkričio, į- 
vyks “Laisvės” spaudos bend
rovės direktorių susirinkimas. 
Visi būkite. J. Nalivaika, Sekr.

-------------------------- -—-------------------
PAJIEŠKAU 2 ar 3 kambarių, noriu 
kad būtų ant viršaus, ne apačioj. 
Kas turite, praneŠkit ir pažymėkite 
kiek randos norite. J. Brucbkūs, 
104 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y;

264-6

MRS. EISEMANN’S WALiTZ. Vė
liausi šokiai. .9 privatinėj lekcijos 
už $5.00. 1106 DeKalb Ave., kam
pas Broadway, Brooklyn/N. Y. At
dara kasdien ir nedėliomis.

(261-66)

SPORTAS
jie 

stu- 
kur 
kur

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
NAUJA ŠALINAITĖS 
STUDIJA

SCHICKATAS LENGVAI 
APSIDIRBO SU GARIBALDI

Richardas Schickatas į 6 mi
nutes ir pusę nugalėjo italų 
sunkiasvorį ristiką Gino Gari
baldį, pirmądienio vakare, 
71st Regiment į Armory, New 
Yorke. • Išpradžių Schickatas 
kelis kartus buvd pavojuj nuo 
Garibaldio, kuris 
gus užpuolimus.
ckatas nutvėręs sykį trenkė 
Garibaldį galva i _ '

PAJIEŠKAU AGENTŲ
Išplatinimui athetiškų Rusijoj dei
mantų. Darbas lengvas. Nedėlinė 
mokestis $25.00 ir komišinas. Paty
rimas nereikalingas. Teisingam 
žmogui ateitis užtikrinta. Kreipkitės 
laišku, arba ypatiškai nuo 6 iki 9 
vai. vakare. J. J. Strossell, Distrib
utor, 425 Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y. (259-265)

IŠRANDA VO JIM AI

dare audrin- 
Paskui Schi-

PASIRANDAVOJA 4 kambariai 
Williamsburghe, yra maudynė ir 
elektra. Randa $17.00—$18.00. B. 
Zinis, 121 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Tel., Stagg 8383 arba Jamaica 
7394. (259-264)

ir pečiais- į
L. B. šalinaitė, Aido Choro grindis, antrą, trečią; tik pa

mokyto ją, perkėlė savo muzi- ima ir kepa, kaip blyną.' Taip 
kos sį^ją į naują, parankes- pustuzinį sykių pakeptas, Ga

ribaldi buvo paverstas į bespė- 
kį mėsos gabalą. Vadinasi, 
prūsas Schickatas nesunkiai 
apgynė savo pasaulinį čampi- 
onatą.

Karolis Požėla po pusvalan
džio įnirtusių imtynių išėjo ly
giomis su ^Jugoslavų /aržuolu 
Geo. Manichįi.

Rusų čampidnris Vanka že- 
lezniakas į 1'4 minučių ir 57 
sekundas priplojo prie matra
co Dimitrijų' Dimitrovą.

Hans -Steinke ėmėsi 45 mi
nutes su Geo. Calza ir buvo 
pripažinti išėję lygiomis. Stein
ke svėrė 240-svarų, o Calza 
233. Dirbo sunkiai; ;abudu, 
tur būt, išliejo po kokius porą 
gorčių prakaito.

Publikos buvo virš 8,000.

111 VIX J' IVJCU

kos studiją į naują, parankes
nę mokiniams vietą. Dabarti
nis jos adresas yra: 1277 
Bushwick Ave., Brooklyne, 
trečiam augšte. Naujoj studi
joj patogiau ir smagiau besi
mokinantiems muzikoš pas Ša- 
linaitę. Privažiavimas leng
vas. Broadway eleveiterio li
nija važiuojant, reikia išlipti 
Halsey St. stotyje, pirmoj'nuo 
Gates Ave.

i - r į i. ------------------ ■ i ■ ? •

“MEILĖS DAKTARAS”
“Love Doctor” (Meilės Dak

taras), judomasis-garsinis pa
veikslas prasidės Brooklyno 
Paramount Teatre, Flatbush 
ties .DeKalb Avė., nuo šio 
penktadienio, lapkričio 8 d.

Richard Dix lošia rolę jauno 
daktaro. Jis nesiranda sau li
gonių ; bet patinka ponioms 
kaipo vaikinas, ir jos nepasi
dalina juom, bekviesdamos į 
bankietus. Viena ponia atve
da jį pas savo sūnų Morganą 
Farley. Morganas aklai įsi
mylėjęs į Miriamą Seegaraitę. 
Motina nori jį išgydyt nuo tos 
meilės ligos.

Daktaras Richard Dix iš
siunčia Morganą į sodžių; pa
siunčia su juom ir savo slau
gę (norsę), gražuolę Junę 
Coliyeraitę. Daktaras yra į- 
davęs jai savo receptą, ką ji
nai turi daryti, ka'd pagydžius 
Morganą nuo meilės del Miri- 

Bepildydama receptą,

ŠĮ VAKARĄ SCHICKATO 
RISTYNĖS BROOKLYNE

Schickatas grumsis šį vaka
rą su Amerikos marinų čam
pionu G. Hagenu, New Ridge
wood Grove, svetainėje, Brook- 
lyne. Imtynės eis iki perga
lės. Hagenas kėsinasi ant 
Schickato čampionato. Neži
nia, kaip tikrai išeis; tačiaus 
man atrodo, kad Schickatas 
prisvilins prie lentų Hageną.

Apart jųdviejų, bus dar ke
lios poros gerų ristikų.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u a paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL.s 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint naturalį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

rėdamas sueit skriaudžiamus: amos._ Bepildydama receptą, 
vergus ir kad jį nepatėmytų slaugė taip artimai flirtuoja su 
skriaudėjai, apsjrengęs rudine, Morganu,, kad daktaras, kuris 
pasiversdavo elgeta ir taip ei- J^ myli, įpuola į . pavydą.
davo per kaimus. Bet, kaip 
užtikdavo dvarininkus engiant 

[vergus, tai Blinda nusimesda- 
1 vo elgetos drabužius, iššiti’adk- 
davo rapninką ir taip įbaugin
davo vergų engėjus, kad kar
tais tie griebdavosi Blifidai 
rankas bučiuoti.

Ar Jūs Busite ant
POLO GROUNDS, 8 AVE. ir 155 ST.

4 f

Subatoj, Lapkričio (November) 9,1929
IŠGIRST KALBANT

VISUS 4 SOVIETU LAKŪNUS?
Įsigykite Tikietus Tuojau, Jei Nenorite Pasivėluoti

ĮŽANGA 75c, $1.00 ir $1.50
Tikietus galite gauti šiose vietose: 

FRIENDS OE THE SOVIET .UNION, 175 Fifth Ave 
Room 511, New York City.

“IAISVŪS” ofise, 46 Ten Eyck St, Brooklyne.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasiSne- 
kuČiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. ĘETR.IKA
i LIETUVIS DĖNTISTAS * 

X-Spinduliu Dlu-gnozd 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po pie,t. 
Ketvergais ir subatorriis iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.'

I

val.' 
tik

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Ixixington Avės.) 

NEW YORK CITY
VALANDOS: 10-12 A. M.; 6-8 P. M. 

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

127
(Tarpe

Tel., Stagg 10124

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. . Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai. f
Jie laįko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

47Š Grand Street ’ ’
Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 7057 ,

STEPHEN BREDES
' LIETUVIS ADVOKATAS
> 197 Havemeyer Street
(Willianisburg Bridge Plaza) 

•Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

, 65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

MALONAUS PASIMATYMO

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

J. ir O. VAIGINIS 
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Iš 
to susidaro; 'juokingų painia
vų, Pasekmė tokia, ;kad ne 
tik Morganas lieka 'pagydytas 
nuo meilės karštligės, bet pa- 
sigydo nuo to ir pats daktaras. 

Toj pačioj programoj gra- 
žųpJiįSi dąinininkįas Rudy Val- 
leė pasirodo su savo būriu 
Connecticut lankių vaizdelyj 
“Sky Harbor” (Padangės Prie
plauka), kas yra 'dailus vaiz
delis su dainomis ir šokiais ir 
su pritaikomomis, besikeičian
čiomis šviesomis.

Nuo lapkričio 15 d. Brook
lyno Paramount pradės savo 
pirmų metu sukaktuvių pro
gramą su Clara Bow veikalu 
“The Saturday Night -Kid.”

K. MENKELIŪNIŪTĖ 
KRUTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

Pereitą savaitę Republic Te
atre, Williamsburge, rodė di
delį kalbantį jūdį “On With 
the Show.” Paveikslas at
vaizdina, kaip teatro savinin-

KUR RITASI K. POŽĖLA
Karolis Požėla šį vakarą ri

tasi Baltimorėje. Jis lapkričio 
8 d. risis Philadelphijoj, o lap
kričio 13 d.- Bostone.

VON PORAT NUTRENKĖ 
C. S^IITHĄ |

Ottb *von Porat,' didžiulis 
norvėgas, sutaškė Chicago j 
čalį Smithą, sunkiasvorį kumš
tininką' iš Anglijos, pirmame 
raunde iš dešimties skirtųjų 
raundų. Smogus kairiuoju 
“kabliu’/ į Smitfyo “lempą,” 
Smithas parpuolė ir ilsėjosi, iki 
referas suskaitė tris. Kuomet 
Smithas atsikėlė, von Poratas

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

• /

Sales del Balių, Koncertų,*Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais Įtaisymais.

' Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stągg 3842

416

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

GRABORIUS 
(Undertaker)

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgių. Turime puikų patyrimą 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių. j ( . i

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; par samdo au
tomobilius ir karietas veselijohas, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
264 FRONT STREET 
Central Brooklyn, N. Y.

———— — t———————— ■* 
Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

j. levanda
( Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 
i Brooklyn. N. Y.
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