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KRISLAI'
Fašistų Teatras Kaune. 
Kaunas ir Maskva.
Tariasi “Organizuoti.” 
Vienu Biurokratu Mažiau 
Netoleruos.
Mulkina iš Peties.

Rašo R. Mizara

' Pirma* Lietuvių

Darbininkų Dienraštis »
Išeina Kasdien, Apart
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Darbininkai Visų Salių, 
/

Vienykitės! Jūs Nieko 
Jį. • K

Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o Išlaimūsit 

Pasaulj!
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žiūrėkite, kokia 
kokias

Reikalauja, Kad Francija 
Pakeltų Muitus Ant 

Kviečių

Kaune yra palaikoma valsty
binis teatras ir opera. Fašis
tai- dažnai tuo labai ^didžiuoja
si, šaukdami: 
Lietuva “kultūriš _
dailės plėtimo įstaigas jinai pa
laiko.” Palaiko, bet kaip? Iš 
ken<v kišeniaus? Fašistų orga
nas “Aidas” skelbia, kad šiuo 
tarpu

prie kiekvieno už 10 litų 
pirkto bilieto valstybė primo
ka dar apie 30—40 litų. Va
dinasi, kiekvienas teatro žiū
rovas, pirkęs bilietą į teatrą, 
faktinai apmoka tik dalį tų1 
išlaidų, kurios išeina teatro 
pastatymams.

PARYŽIUS. — Atstovų 
buto narys Chastanet, šo- 
cialistas, trečiadienį reika
lavo, kad valdžia pakeltų 
muitus ant įgabenamų kvie
čių iš užsienio. Jis pareiš
kė, kad Amerikos kviečiai 
sudaro pavojų Francijos 

’farmeriams. Kad apsaugoti 
farmerius, jis reikalauja 
pakelti muitus.

5,000 DARBININKU TORI PRIPILDYTI 
ROCKLAND PALACE 

Šeštadienio Vakare, Lapkričio (Nov.) 16 d

Nuteisė Moterį 25 Metams 
Kalėjimo Už Bandymą 

Apiplėšti

Bet iš kur tą “pridėčką” val
stybė semia? Iš darbininkų ir 
valstiečių kišenių. Iš tų, kurie 
neturi progos, nei ištekliaus net 
įkelti koją į teatrį. Kuomet 
valstiečiai ir darbininkai yra 
skutami iki kaului, tai už tuos 
pinigus būrelis parazitų Kau
ne pasilinksmina ir pasigėri. 
Andai p. Kriaučiūnas rašė iš 
Lietuvos, kad kaime žmonės ne
turi mažiausio supratimo apie 
operą, bet tuo pačiu sykiu jie 
ją palaiko, nors patys yra pa
skendę varguose.

Sovietu Sekančią Metą 
Biudžetas Sieks Virš 5 

Bilionus Dolerių

Gal kokis neišmanėlis, pasa
kys, bet juk ir Sovietų vyriau-

MASKVA.— Trečiadienį 
tapo paskelbtas Sovietų Są
jungos biudžetas sekan
tiems * metams. Viso biu
džetas sieks > 11,390,000,000 
rublių (apie $5,695,000,000). 
Tai yra 45 nuošimčių dides
nis, negu pereitų metų biu
džetas. Tai didžiausias biu-njo, Kyvzi/ j un ijl uvviui^ vjiiau- ------ ’ i r ,--------------------

sybė palaiko teatrus ir operas, džetas Sovietų Sąjungos is-
• • . « • « a ’ a a a *Taip, bet ten (kiekvienas apsi? 

lankęs tvirtina) operas ir teat
rus lanko darbininkai. Jiem

torijoj. » j
Tikimasi, kad didelė dalis

i u» m u n. o uau,, dieni i j i - • i i ii

tas duodama veltui arba labai valstybes. įplaukų suplauks
iš tiesioginių ir netiesiogi
nių taksų, o viso 5,065,000,- 
000 rublių arba arti 40 nuo
šimčių dauąiau, negu pe
reitais metais. • *

Švietimo reikalams buš 
Lapkričio 14 d. į Washingto- išleista 345,000,000 rublių

nupigintomis kainomis. ' Ten 
teatras yra del masių, o Kau
ne—parazitų būriui. šitokis 
skirtumas yra tarpe Kauno ir 
Maskvos teatrų!

ną suvažiavo ADF. biurbkratai s ar|)a nuošimčių daugiau, 
tartis apie naują darbininkų - - ° 7LCll 1/10 UUIU 11C4L<J (L v<C4£ U111111IYU4 • . • . • a

išdavystę. Oficialiai jie’šaukia pereitais metais. Ag-
rikultūros reikalams ski
riama 617,000,000 rublių; 
elektrifikacijai 310,000,000 

; vandens keliams
4 .. , 60,000,-talistų padėjėju smaugti pa- AAA • • i x v •
žangesnius darbininkus, šian- 9^^ rublių eiS valstybinį 
dien įsigyveno taisykle < būtent'Javų fondą.
tas faktas, kad kuomet biuro- j 
kratai kalba # apie organizavi- iš 
mą, tai Suprask, jog jie rengiasi 
visą eilę disorganizatyvių dar
bų atlikti.

konferenciją neva organizavi
mui neorganizuotų Pietuose. 
Bet tai yra paprastas blofas,
žinant, kad ADF. šiandien pa- rublių • 
tapo kompanija unija-kapi- !no.OOO.OOO"rublių; 
inhaiii nndniAiii omanrrii v\n_ ' 7 7

Su mirtimi William G. Lee, 
buvusio Geležinkeliečių Brolijos 
prezidento, Amerikoj pasidarė 
mažiau vienu kapitalistų leka- 
jum. ‘Nors ši brolija nėra da
limi ADF., tačiaus jos viršinin
kai nė kiek nemažiau pasitar
nauja kapitalistinei klasei.

Pasak Worldp koresponden
to, ĮįVashingtone šiuo tarpu 
daugiau parduodama ir išge< 
riarria svaiginančių gėrimų, ne
gu kada nors, apskelbus blai
vybės įstatymą. Valdžia pa
reiškusi spaudos atstovam, kad 
esama padėtis “nebus toleruo- 
jąma”, kad būtlegeriai būąią 
suvaldomi. Bet panašius arba 
aštresnius pareiškimus daro ir 
New Yorko “blaivybės vykin
tojai”, tačiau su kiekviena die
na šis miestas vis labiau pasi
neria mūnšaine.

Vietinis fašistų lapas prane
ša, kad Kauno moksleiviuose 
jau įvesta skaityti kunigų ir 
davatkų išgalvota “Vilniaus 
Malda?’ Esą “mokiniai ypa
tingu nusižeminimu seka skai
tomus maldos žodžius su karš
tu troškimu ir laukimu, kad 
maldos žodžiai išsipildytų”.

Mulkinimas pilna to žodžio 
prasme! ’ \ I

Aprokuojama, kad pelnas 
valstybinės prekybos 

sieks 230,000,000 rublių ar
ba 618 nuošimčių daugiau, 
negu, pereitais metais. 
Įplaukos iš užsienio koncesi
jų sieks tik apie 5,026,000 
rublių; įplaukos iš miškų 
sieks 450,000,000 rublių, o iš 
mainų 78,000,000. rublių.

Budavojimui ir plėtimui 
naujų gelžkelhi bus išleista 
108 nuošimčiais didesnė su
ma/ negu pereitais metais^ 
Finansavimui valstybinių 
pranlonių bus išleista 1,848,- 
000,000 rublių. ’ ; i i. /

Padidinimas biudžeto i pa
rodo didelį Soviėtų Sąjun
gos progresą—sihaNtų pra
monės budavojimą.

. Kelia Aukso Fondą
Kad pagelbėti » Sovietų 

valdžiai įvykinti penkių me
tų industrializacijos planą, 
Kijeve ' ir kituose distrik- 
tuose tarp darbininkų pra: 
sidėjo judėjimas už įsteigi
mą darbininkų ir valstiečių 
fondo, kuris bus pavestas 
valstybei. ' ' \ ‘ '

Gyventojai raginami au
koti savo privatinius daik
tus, padarytus iš aukso, pla^ 
tinosį sidabro ir1 kitokių 
brangių metalų.

Turime sukelti, pinigų, kad būtų galima nusiųsti Daily 
Workerį tekstilės darbininkams. Turime turėti masinę 
cirkuliaciją mūsų oficialio organo tarpe darbininkų viso
se pramonėse. Turime padaryti Daily Workerj vadu vir 
sose kovose. Turime pabudavoti Daily Workerj, kad jis 
būtų veiklus ginklas kariauti prieš karą, dešinįjį pavojų; 
kad pagelbėtų mums suorganizuoti neorganizuotus ir gin-

Sovietų Sąjungą.
Darbininkai New Yorko ir apielinkės, -ateikite būriais į

DAILY WORKERIO KONCERTĄ IR ŠOKIUS 
ROCKLAND PALACE

West 155th Street ir 8th Avenue
Palei Polo Grounds Kur matėte Rusų Lakūnus

Šeštadienio Vakare, Lapkričio (Nov.) 16 d.
.ĮŽANGA 75 CENTAI

Registracija prie durų visų, kurie bus, kad galėtume 
žinoti, ar visi Partijos nariai dalyvavo.

VISI PARTIJOS NARIAI TURI BŪTI!
VISI PARTIJOS NARIAI TURI ATSIVESTI DARBI

NINKUS Iš DIRBTUVĖS!

ti

Įsakė Meksikos Armijai Būt 
Pasirengus del Rinkimu

Francija Smerkia Hooverio 
Planą del Jūry Laisvės

MEXICO CITY.— Meksi- 
kos prezidentas Gil įsakė, 
kad visa federalė armija 
būtų pasirengus veiksmui 
sekantį nedėldienj, nes tą 
dieną įvyks prezidento rin- 
kinjąį.^, .... . J . ■ .
’'Armija b,ūš' sumobilizuo
ta palūikymui tvarkos, kad 
Wall Streeto tarhas Ortiz 
Rubio būtų išrinktas prezi
dentu. 1 ' ; '•

Beal Kalbės Paterson
PATERSON, N. J.—Fred 

Beal, Gastonijos streiko va
das, nuteistas ant 20 metų 
j kalėjimą, dabar išimtas po 
$5,000 kaucijos, čia kalbės 
sekantį šeštadienį, po No. 
205 Paterson St. Pradžia8” 
vai. vakare. Prakalbas ren
gia Nacionalė Tekstilės 
Darbininkų Unija ir Tarp
tautinis Darbininkų' Apsi
gynimas.

Nuo Eksplozijos 3 Darbi
ninkai žuvo, 3 Sužeista

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

MAYNARD, Mass.— Čia 
trečiadienį American Pow- 

■ dėr 1 Kompanijos išdirby s tė j 
ištiko eksplozija. Trys dar
bininkai > žuvo ih s trys tapo 
sužeisti. Eksplozijos prie
žastis- dhr tyeišaiškirita.
i. ( • » I- . t . * / '< / ’

Numirė Kaizerio Sesuo

BONN, Vokietija.-— Kai
zerio sesuo, princesa Vikto
rija, 64 metų amžiaus, ' nu-' 
mirė čia r trečiadienį, pasin
gus savaitę laiko. 1927 me
tais ji pasauly “pagarsėjo” 
savo ąpsivędihiu su A. 
Zubkovu, 24 metų ąmžiaus 
rusu. ’ •

Chicago, Ill.— Sulig vė
liausio ■ aprokavimė; ■ > i dabar 
Chicaga turi gyventojų 3,- 
950,000.

DETROIT, Mich.— Mote
ris Pauline Decker, 19 me
tų amžiaus, trečiadienį čia 
tapo nuteista nuo pusaš
tuntų iki 25 metų į kalėji
mą už bandymą apiplėšti 
vyrą.

Ji ir jos motina, Ethyl 
Barry, 45 metų amžiaus, re
volveriais apsiginklavusios 
bandė apiplėšti tūlą auto
mobilistą. Jos motina nu
teista keturiems metams 

j kalėjimo. I Į -----------------

Katalikų Kunigas
Tvirtina, Kad

PARYŽIUS.— Francijos 
spauda smerkia prezidento 
Hooverio pareiškimą (karo 
paliąubų dienoj), kad Ame
rika stoja už prekybinių 
laivų laisvą plaukiojimą ju- 
rose ? -karui.- Hoove-
riši pareiškė, kad maistą ga
benanti laivai neturi! 'būt 
sulaikomi, krečiami- skan-< 
dinami ar užgriebiami, ne
žiūrint, kokiąi šaliai jie ne
gabentų maisto.

Čia plačiai viešpatauja 
ta nuomonė, kad Hooverio 
planas priduoda agresyviš- 
koms šalims drąsos rengtis 
prie karo.

10 Darbininkių Politinių
Kalinių Paskelbė 

Bado Streiką

HELSINGFORS, Finlan- 
dija.
šimts darbininkių politinių 
kalinių paskelbė bado strei
ką, kad išreikšti simpatiją 
vyrams politiniams kali
niams, kurie paskelbė bado 
streiką, protestuodami prieš 
nepakenčiamas sąlygas ’ ka
lėjimuose. r » Li >

Trečiadienį čia -de-

z Nušovė Tėvą, Peršovė 
u K Motiną C •

J CHICAGO?—; John Ro- 
zinsky i trečiadienio i vakarą 
yienu’ šūviui nu'šovėsayo;. tę
vą ir peršovė motiną, gin
damas motiną nuo: tėvą.

•• Susiginčinęs ; tėvas pąsįy 
griebė peilį ir šoko prie mo
tinos. f Sūnus ištraukė iš 
tėvo peilį, pasigriebė revol
verį ir šovė, kuomet tęyas 
puolė ant jo. Motina, įpuor 
lūs į jų tarpą, tapo kulkos 
sužeista į»ranką.

Bagdadas.—• < Sir Abdul 
Muhsin, Iraq šalies ministe- 
rių pirmininkas, nusišovė 
trečiadienio: vakarą, 
žastis nežinoma.

Prie-

Yra “Stebuklai”
Rabinas^ Jam Pritaria
CAMBRIDGE, Mass. — 

Trečiadienį čia Harvardo 
Universiteto Fogg muzėjuj 
įvairių tikėjimų kunigai di- 
skusavo apie “stebuklus”, 
ypatingai apie naujus “ste
buklus” Malden, Mass., ka
talikų švento kryžiaus kapi
nėse. Mat, pereitą savaitę 
kas tai paleido gandą (vei
kiausia patys kunigai), kad 
priė kunigo P. J. .Power ka
po . dedasi. “stebuklai”: ser
ganti, žmonės, prisiartinę 
prie, jo.kapOi ir dasilytėję 
prie akmeninio paminklo, 
“pasveiksta”. .

Diskusijose katalikų ku
nigas M. J. Splaine iš Bos
tono pareiškė, kad reikia 
tikėti į “stebuklus”, nes, 
esą, yra galimas tokis daly
kas, kaip “nepaprastas die
vo apreiškimas”—“stebuk
las”. Girdi, šiame medžia
giniai manančiam pasauly 
labai lengva užmiršti “ne
paprastus dievo apreiški
mus”. Jis, mulkiu apsime
tęs, pasakoja, kad nors die
vas nematomas, tačiaus jis 
“visur randasi” ir “gali ap
sireikšti” įvairiais būdais. 
' Snlaine sakė, kad katali
kų. bažnyčia oficialiai . dar 
nepripažino “stebuklų” Mal
den, Mass.; dar esą neištir
ta tas “nepaprastas dievo 
apsireiškimas j” i bet po to, 
kaip jau■•sumažės i skaičius 
ligonių, kurie veržiasi į ka
pines,! į katalikų j z bažnyčia 
“žiūrėsianti, kas ten tokio 
yra.” Bet jis tačiaus tiku 
kad ten gali būt “stebuk
las”; ii;

Ir jam pritarė kiti kuni
gai? ir rabinas Harry Levi.

. Sovietai Gavo Senovės 
Tibetu Raštų

LENINGRADAS.— Iš 
Buriąt-Mongolijos rešpub- 
likos Sovietų Mokslo Aka
demijos ekspedicija gavo 
7,500 senovės tibetų litera- 
•tūros rankrąščių ir tekstų. 
Jokis kitas pasauly knygy
nas neturi tokio senovės ti
betų literatūręs rinkinio.

GRAND DŽIŪRĖ APKALTINO 37 '
MARION TEKSTILĖS STREIKIERIUS

Kad Nubausti Nekaltus Darbininkus ir Parodyti Neva Beša 
[iškurną, Taipgi Apkaltinta Astuoni Šerifai

CHARLOTTE, N. C. — 
Trečiadienį McDowell grand 
džiūrė išnešė apkaltinimus 
prieš trisdešimts septynis 
tekstilės streikierius. Jie kal
tinami riaušių kėlime ir pa
sipriešinime policijai. Ypa
tingai jie kaltinami ataka- 
vime šerifo Oscar F. Ad
kins ir dviejų kitų šerifų, 
kada atvykę šerifai pradėjo 
leisti gazus į streikierius 
ir šaudyti į pikietuojančius 
darbininkus, laike tekstilie- 
čių streiko, spalių 2 d., prie 
Marion > Manufacturing 
Kompanijos dirbtuvės. Še
rifai nušovė šešis darbinin
kus.

Darbdaviai ir valdžia de
da pastangas, kad tuos dar
bininkus nubausti, kaipo 
“maištininkus”, kaipo suki
lėlius prieš valdžią, nors tie 
darbininkai yra visai nekal
ti: ginkluoti šerifai užpuo
lė beginklius streikierius; 
bruįalįškai pradėjo ■ .juos 
pulti, t-

Kad gėriau galima būtu 
nubausti streikierius ir kad 
parodyti “bešališkumą”, bo
sų grand džiūrė išnešė ap
kaltinimus ir prieš aštuonis

Francija Didina Savo 
Laivyną

PARYŽIUS.— Nepaisant 
kalbų apie laivynų sumaži
nimą, nepaisant šaukiamos 
penkių valstybių laivynų 
konferencijos Londone, sau
sio mėnesį, Francijos impe
rialistai . varo pirmyn savo 
laivyno budavojimo progra
mą. išdirbtą 1923 metais.

Ta programa reikalauja, 
kad 1930 mętais karinių lai
vų budavojimui būtų išleis
ta $49,417,992 pabūdavo ji- 
mui: vieno 10,000 tonų krei
serio, šešių naikintojų, še
šių pirmus klasės 1,500 to
nų submarinų, vieno minų 
užtaisytojo, dviejų mažų 
pagelbinių, laivų ir vieno 
minų naikintojo. 1930 me
tų įąivų budavojimo pro? 
grama bus patiektą atsto
vų buto laivyno komisijai, 
kuri ‘vėliaus raportuos at
stovų butui.

400 Elektros Darbininkų 
žūsta j Metus; 22,000 

Sužeidžiama

CINCINNATI,'Ohio.
Aprokuojama, kad Jungti
nėse Valstijose elektros 
pramonėse kasmet būna už
mušta suvirš 400 darbinin
kų. Per metus Sužeistųjų 
skaičius sięįda 22,000.

šerifus. Jie kaltinami žmog
žudystėj. Apkaltinti šeri
fai, kurie bus teisiami, yra 
R. L. Robbins, W. A. Fen
der, Dave Jarrett, Jim Ow
ens, Charles Tate, Taylor 
Greene, William Txyiggs ir 
Robert Ward. Abejojama, 
ar jie bu^tinkamai nubaus
ti už nužudymą streikierių.

Vyriausias šerifas Ad
kins, kuris davė įsakymą 
šaudyti į streikierius, laikė 
tyrinėjirųo tapo išteisintas.

Penkių kitų streikierių 
teismas prasidėjo. Tęsiasi 
rinkimas džiūrės. Jie kal
tinami sukilime prieš North 
Carolina valdžią. Į jų by
lą kokiuo tai išrokavimu 
yra įveltas ir darbdavių 
tarnas, reakcinis, vadas 
United Textile Workers U- 
nijos, Alfred Hoffman. Jis 
čia būdamas dėjo pastan- ’ 
gas, kad streiką suparaly
žiuoti. Draudė darbinin- , 
kams pikietuoti. Viešai per 
spaudą pareiškė, kad jis 
streikieriamš draudė karin
gai vesti streiką, liepė, vie
toj apsigynimo įrankių neš
tis bibliją. Ir dabar,jis kar
tu su streikieriais teisiamas 
už “sukilimą” prieš valdžią.

’i

I
Valdžia Žada Sumažinti 

Taksas 1 Nuošimčiu

WASHINGTON.— Iždo 
ministeris Mellon trečiadie
nį išleido formalį pareiški
mą, kuriame*prižadama su
mažinti vienu nuošimčiu ta
ksas nuo įplaukų korporaci
joms ir pavieniams asjne- 
nims. Taksos būtų suma
žintos ant $160,000,000. Esą, 
tuomi valdžia norinti įrody- . 
ti, kad šalies biznis esąs ge- ? 
roj padėty. - • • ' / ' 
------------ i........ ..

Waterbury, Conn, i
Kalbės Mizara ir Bįmbięnė 

Sekantį nedėldienj, laęn 
kričio 17 d., Waterbury bus 
svarbios prakalbos, svetai
nėj po* num. 103 Green St į 
Kalbės draugai R. Mizara 
ir J. Bimbienė iš Brooklyn,- ; 
N. Y. Drg. Bimbienė nese- 
nai lankėsi Sovietų Sąjun
goj ir Lietuvoj. Ji papasa
kos daug žingeidžių dalykų^ 
apie tas šalis. Dig. Mizara 
kalbės apie darbininku pa
dėtį Amerikoj. Pradžia 8 
vai. vakare.

Waterburio ir anielinkės 
darbininkai, visi dalyvauki- į 
te šiose prakalbose. Ragin- | 
kite savo pažįstamus ir J 
draugus dalyvauti. '1

Šį Vakar? Gastonijos Streiko Vadai, Pasmerkti Kalėjiman, Kalbės Star Casino, 107th St. ir Park Ave., New Yorke. Važine kite Pasiklausyti.

*A «A'
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>> Vokietijos darbininkai turi apie 100,000 Raudonfrontiečių 
Sąjungą, Jie gina darbininkų susirinkimus ir organizacijas nuo 
užpuolimų iš policijos ir fašistų pusės. Raudonfrontiečiai yra 

I judri, disciplinuota, apsigynimo, armija, kurios nariai unifor
muoti iki šiol eidavo savo pareigas. Amerikos komunistai tik 
paskutiniu laiku pradėjo organizuoti raudonuosius sargus bei 
darbininkų apsigynimo komitetus.

Dabar social-fašistinė Vokietijos valdžia užsimanė panaikint 
Raudonfrontiečių Sąjungą. Prieš tokį valdonų užsimojimą įvy
ko spalių 27 d. darbininkų demonstracijos visuose šalies dides
niuose miestuose. Raudonfrontiečiai demonstracijose pasirodė 
su savo uniformomis, nepaisydami “socialistinės” valdžios už- 

w draudimo. l

Daugelyj miestų buvo įnirtusių susikirtimų tarp policijos, 
kurį bandė išblaškyt demonstrantus, ir darbininkų, kurie griež
tai pasipriešino “tvarkdariams”. Nemažas demonstrantų skai- 

I čius sužeista. Policija suėmė daugelį nužiūrimų darbininkų.
Aštriausių susidūrimų .įvyko Leipcige ir Dresdene. Leipcigo 

demonstracijoj dalyvavo bent 12,000 darbininkų, tame skaičiuje 
5,OdCT 'uniformuotų raudonfrontiečių. Prie demonstrantų prisi
dėjo ir skaitlingos delegacijos nuo Berlyno ii* apielinkės darbi-

Kas yra ypač žymėtina, tai kad Leipcigo policijos galva, “kai- 
socialdemokratas Fleissneris užsiundė ant demonstrantų 

socialdemokrati- 
šunišką fašizmą

t'yfns
visas savo sumobilizuotas policijos spėkas. Jo 
ni& “kairumas” žodžiais bematant perėjo į 
darbais.

■Panašiai padarė Dresdene socialdemokratas 
ašmeniniai vadovavo policijos būriams, kurie 
kardais puolė demonstrantų minią. Areštavo 
tiečiiM^f .

Kaip JLeipėige, taip ir Dresdene raudonfrontiečiai ir kiti dar- 
biitinkąi stojo į ryžtą kovą prieš užpuolančią policiją, tuo būdu, 
porciją’ buvo Ilgoką laiką suturėta nuo išsklaidymo dempnstra-

Kiunneris. Jis i 
su buožėmis ir

Ruoškimės hie Paminėjimo' 
Kankinių Mirties

Lietuvos Raudonoji Pa- 
gelba, kuri rūpinasi rėmi
mu darbininkų politinių ka
linių, paskelbiu:

Gruodžio mėnesy sueiną 3 
metai nuo fašistų peryęfąmo 
ir kartu 3 'metai nu6 tos die
nos, kada buvo sušaudyti, d.d. 
K. Požėla, J. Greifenbėrgerįš, 
R. Įčiorny. ir!1 K. Giedrys. Pri- 
m.epam draugams, kad’ LĮRP C 
K nutarimu 1927 metais i bpį- 
vo įvesta gruodžio menejsI 
Lietuvos ’Raudonosios Pa^*el- 
1x)s savaitei Visoms LRP kuo
pelėms ir koniitetains jau lai
kas ruoštis prie tos savaitėj. 
Turi būt plačiai pastatytas 
aukų rinkimo darbas ir trau
kimas naujų narių į L. Rau
donosios Pagelbos eiles. Rei
kia pasirūpinti, kad Raudono- 
noji Pagelba turėtų savo kuo
peles visuose miestuose ir 
miesčiukuose, visuose vals
čiuose. Narių didinimo kam
panija turi būt surišta su 
Lietuvos Raudonosios Pagel
bos savaite.
Kas pasakyta Lietuvos 

darbininkams, labai tinka 
ir Amerikos lietuviams dar
bininkams. Mūsų Prieš- 
fašistinisz Susivienijimas ir 
visos darbininkų organiza
cijos turį susirūpinti, kad 
minėta savaite būtų kuorū- 
pestingiausiai paminėta. 
Turime suruošti visą eilę

Kiekvieno mainierio pa
reiga yra stoti į Nacionalę 
Mainierių Uniją ir kovoti 
ne tik prieš anglies baro
nus, betx tolydžio ir prieš 
Lewisus, Fishwickus ir 
są jįj nešvarią gaują.

“Misy Rytojus” Einž j • f 
F&šisty Pilny Koįitroly ■
i ■ ■ 1 •' • ’ ! J ’ , < ■: >-| ; i Lį .

Iki šiol Lietuvoje; ieišfąs 
savaitraštis į^lfesij ? -Rytb- 
jųš’!, kurįi^į /Vifei’tįšu'r .jo 
ąebrąi skaitė bepaftyvių, 
bet kuris- atviriausiai tar-; 
navo ir tebetarnauja fašis
tų klikai,1 “Ryto” praneši
mu, j peręina į pilną fašistų 
kontrolę. 'Tai buvo tikėta 
ir laukta.

vi-

(pa v. ‘^Laisves” redaktorių 
,’yrą (koks, ’tai Rhodes), jų 
'lietuviai' redaktoriai pagal 
svetimtaučio muziką šoka?
Bajoras išrodo, kad šito

kiais ir jiem panašiais 
klausimais, jo pasekėjai ims 
ir sukritikuos komunistų 
kalbėtojus taip, kad pasta
rieji bėgs nuo estrados pa
našiai, kaip fašistų bei so- 
cial-fašistų kalbėtojai, kuo
met juos užpuola su klausi
mais (Jąylpįninkai.. Jis klys
ta. Į§iv^dųo.kim, kad at- 
sirasi tokio Bajoro protu as- 
nąūd,! Kuris įms ir paklaus: 

juodei komunistai, pasakė

ĮDOMUMAI
Autuvai Šiandien ir 
Šimtas Metu Atgal

S. L A. Nominacijos

cųę. M
Ėe tiesioginių atakų prieš demonstrantus, Leipcige buvo pa

leista didelis .skaičius fašistų, arba social-nacionalistų, kuriė| 
£ pągažyHniais ir lavoniniais automobiliais važinėdaą^ mėtė sa| 
4 vo proklamacijas, bjauriodami raudonfrontiečius ir komįinisĮtiis 

ir rėkė, kaip pamišę, prieš revoliucinius darbininkus. “Kairy
sis” gi socialdemokratas policijos galva padarė, ką tik galėjo, 
kad apsaugot nuo darbininkų rankų tuos ermyderį keliančius 
padaužas. - ,. .

Socialdemokratai darbininkams burkuoja, kaip balandžiai, o 
elgiasi, kaip vanagai.

50 raudonfron'-į masinių mitingų•• įr jūb^ę ji jkąlba 
’ ’; ‘ ' įtekinti LięįuVbš i i fašistų j hį 4 ‘ 

krhHnuSi įląjrbMą;; kankini
mą dtrbi^rįliii/ 
mas d-gės 'Ęraį 
kitų ). - ' Lk 'i* <4
|Pęr: t^ savaitę privalome 

paringti; įukų 'prięš^šiątįr 
nei Xovai ir gauti naujų na
rių į Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą ir į Tarp
tautinę Darbininkų Pagel- 
bą (Mopro Sekciją).

Pagalvokime dabar, 
anksto.

(nukankini- 
itinaitės ir

*> T p

iš-

K0M1NTERNAS IR SOVIETŲ VYRIAUSYBE
Del komunistinės propagandos dreba ne tik kapitalistiniai 

' diplomatai, bet ir taip vadinami socialistiniai. Andai kalbėjja- 
f mas parlamente, Anglijos darbiečių partijos užrubežinių reika- 
į lą..ministeris p. Hendersonas pareiškė, kad besitariant su SSSR 
patstovu Dovghlevskiu, sutikta, jog pripažinus Sovietų Sąjungą 
į ir "užmezgus su ja diplomatinius, ryšius, jinai sulaikysianti ko- 
į nmnistinę propagandą Anglijoj. Kitais žodžiais, jo augšteny- 
| bėŠ karaiiaus socialistinė valdžia mano, kad Komunistų Interna- 
e cionalas nustos veikti Anglijoj taip greit, kaip tik ji užvers su- 
I tartį su Sovietais. Bet Hendersonas ir kompanija didžiai apsi- 
LTikik Atsakydamos į tai, Maskvos “Izviestijos” į Sovietų ofi- 
fdąlis organas) pareiškė:
| ’ Kas. liečia Komunistų Internacionalą, aišku, 'jau tūkstan-
I -.čiais atvejų buvo parodyta, kad jis yra tarptautine revoliū- 
| .-yines darbininkų klasės organizacija ir todėl Sovietų vyriau- 
Į« ' *' »ybe už jį neimit jokios atsakomybės ir negali duoti jokių 
Į* garantijų.
į Mglijos dąrbiečiai nori pasirodyti labai gudriais. Jie mano, 

-padarys sutartį su Sovietais, tai pačioj Anglijoj komu- 
sulaikys savo veikimą, palikdami darbininkų klasę išdavi* 
socialistų vadovybei, tarnaujančiai kapitalistams;1 Jei So- 

KgJbtJ ^Vyriausybei nerūpėtų darbininkų klasės reikalai,- veikiau- 
jinai sutiktų. Bet kol jinai yra darbipipkų vyriausybė, So- 

valdžia niekuoriet to nedarys. Priešingai, josios tikslu 
BHęo.ir bus padėti kiekvienam krašte bekovojantiem re Vol i u či- 
EtyNftrdarbininkam. Tam nebūtinai reikalinga naudoti diploma- 
kĮbBbI kanalai. Mes labai gerai žinome, kad tose šalyse, kuh 
HBttVietų vyriausybės nepripažįsta, komunistinis aktyvas nė kiek 
“TneiBmažėjęs. Paimkim tą pačią Angliją. Komunistų Partija 

pat veikė pirmiau, kuomet Sovietų atstovai sėdėjo Londo- 
ip ir dabar. Arba Jungtines Valstijas; josios- Sovietų 
bės nepripažino ir nepripažįsta, tačiaus, komunistinis

Kur Jie Deda 
Mainieriy Pinigus

Vis Tikslu Pakenkti1
Tūlas “Tėvynės” “bepar- 

tyviškas” fašistų rėmėjas 
užsimanė pasirodyti beša
lišku suvedžiotoju, ir to
dėl, rašydamas apie Sovie
tų lakūnų atlėkimą, visai 
nesuminėdamas netgi lakū
nų pavardžių, sekančiai už
baigia:

Dabar lakūnai ilsis puoš
niame New Yorko viešbuty 
Astor ir su ne bi kuo kalba. 
Didelės darbininkų priimtu- 

' Vės jiems rengiama rodos 
Yankee Stadium’e.
Lakūnai “su ne bi kuo 

y. Matot, jy įisdjięlųte, 
nepritaria ’ darbininkams. 
Bet tai kvailybe. Kurie tik 
lakūnus aplankė jų bųtq, 
arba kurie užkalbino šųši- 

. rinkime,»• jsų t ki^kvięh^ y jie 
haffiėjp^piri haMsiŠ| j eįl tik 
suprantahio'j” <-jiemst. kafodį| yynės 
užkalbina, i “Tėvynės”; ,:ra- n" 
šytojas iš savo tuščios ma
kaulės šį prasimanymą iš
stūmė. Antra: “priimtuvės 
jiems rengiama rodos Yan
kee Stadiume”. Tai vėl tik
slus melas ir suvedžiojimas 
tų pačių “Tėvynės” skaity
tojų. Juk kiekvienam net 
kapitalistiniam laikraštyj 
buvo plačiai rašyta, kad 
priimtuvės rengiamos Polo 
Grounds, o “Tėvynė” sugal
vojo “Yankee . Stadiume”, 
tuomi trokšdama suvadžioti 
tus, kurie “T.” skaito.

Gerai, kad “Tėvynės” 
skaitytojai (jų didelė di
džiuma) žino, jqg to laik
raščio redakcijoj sėdi met 
lagiai, tai netiki ir todėl ši
tuo melu, kaip paprastai, 
negalėjo daug žmonių api 
gauti. ./

ic t 

š^Vo spaudoje, kad kuomet 
jie užvaldys SLA., tai iš jo 
pašalins visus SLA. narius 
ir pasiliks tik komunistai?” 
Natūralu,*.tuomet komunis
tas kalbėtojas klausėjo pa
klaus, “Kur tamsta skai
tei?” Jis veikiausai atsa-i 
kys “Jūsų spaudoj”. Tada 
bus pareikalavimas: “Pa
skaityk, parodyk man tą 
laikraštį.” Aišku, sukvai
lintas Bajoro klausėjas to 
parodyti negalės. Tuomet 
klausyto j ai pasileis juokais 
ir nelaimingas Bajoro šali
ninkas ■ tuTės nuleisti nosį 
didžiausioj sarmatoj.

Paimkim antrą pavyzdį. 
Ateis, sakysim, Bajoro su
agituotas žmogelis ir klaus: 
“Kodėl “Laisvės” redakto
rius yra svetimtautis?” 
Kalbėtojas atsakys taipgi 
klausimu: “Katras?” Klau- 
.sėjas sakys “Rhodes”. Kal
bėtojas: “Rhodes nėra sve- 
įinitautis (jei ir būtų, tai 
nieko, blogo).” Klausėjas: 
j‘B’ajorksl sąko, kad taip, nes 
jo pavardę j pakeista ang
liška.” Kalbėtojas: “Tai

Ar
liška.”
slapyvardis,! {žmogeli.
tamsta nežilai, kad ir “Tė- i

;” redaktoriaus pavar-1 
dė, ųųi’ą tikra ir “Vienybės” 
redaktoriaus ■ pavarde pa
keista. Suanglintų gi pa-

vy- 
ju-

pnas plečiasi ir jis plėsis, neziur 
Atymo linkui Sovietų.
Įvaili tie social-demokratai!
ittnistinis judėjimas
įaŽink Maskvos, neįsileisk jošios diplomatų j kapitalistinę 
|tybę, tai visas komunistinis judėjimas ims ir numirs. Tai 
įy&H. Komunistinį judėjimą gimdo ^patsai kapitalizmas. 
• 1848 metais Marksas su Engelsu pareiškė, kad po Europą 
feto komunizmo šmėkla. Maskva, kaipo proletarinės -revo
kes centras, aišku, tik padeda kitų kraštų komunistiniam 
Įįimui savo patirtomis pamokomis ir revoliuciniu įkvėpimu. 
4finai tai daro ir darys nežiūrint, ar kapitalistinės Šalys j’ą 
'ažins, af no. ‘

nu

Kvaili visi, kurie mano, kad 
jo. šaknys—Veriasi tik Maskvoj. Ne-

Dienrašty jau buvo minė
ta, kad Illinojaus biurokra
tinėj unijoj, United Mine 
Workers of America, iškilo 
skandalas. Vietinio distrik- 
to organizatorius Fishwick 
atsisakė klausyti Lewiso, 
už ką pastarasis atšaukė 
čarterį, o Fishwickas išėmė 
iš .teismo indžionkšiną 
prieš Lewisą. Eina griež
ta kova. Fishwicką remia 
FarringtOnas—senas Unijos 
biurokratas > ik i'HtvirhšJ kaį*. 
pitalistam parsidąvęįis..

Atsakydamas į1 indžionk
šiną, Lewis vtp”areiŠkia, kad . 
tarpe 19 d. balandžio men. kyti, rašištultai, kaip jie tū- 
1928 metų ’ Įr.. liepos 31 d., I rį_ kritikuoti komūnistų kal- 
i rxrtrx ____ Lpfniiict ' dori n H a i o* A 'Wq'g’q'-V

Durnelio Durni
Klausimai

i

i “Tėvynėje” pradėta mo

1929 metiy įĖish^iękąi; '/iš
eikvojęs unijos' pinigų' į net 
$28,202.10. Pastarasis ‘ tei- 
sinasij kad jis , tuos pinigus 
naudojęs kovai prieš , >Na- 
cionalę Mainįerįų .Uniją, 
kurios įtaka vis labiau ir 
labiau auga Illinojaus mai- 
nięrių tarpe. ’ • ; .

Vadinasi, t alavinėje
kovoje abu biurokratai pa
sirodė savo tikrąsias plunk
snas. Dabar ’ mamieriams 
bus aišku, kam parfeidayhH 
ga lbiui’okįatiija: htejojpSjS 
pinigus. Kiekvienas ihokąs’ 
U. M. x Wi of įAmerica pinį- 
gus-dudkles mainierys pri
valo tuojaus sustoti mokė
jęs, nes tūomi ‘ jiš 
kompanijų pakalikus

ii pa

remia

bėtojūs.1'' Geriausia’/ pas‘ak, 
“filozofo”į Bajorė; jūės kri
tikuoti tai klausimais, tar
pe kurių jis siūlo sekamus’:

Komuhistų , Partiją yra oficia
liai pąškeįbu^ r ųž|alUyt, ? 
vienijimą komunistinės pro
pagandos ‘ tikšlaniš Arhėriko- 
je? Ar jis žino/į<ad Komu
nistų Partija saVo • skaudėje 
yra pasisakius, kuomet ji už
valdys SLA., tai iš. jo paša
lins tautininkus, socialistus, 

sandafWius — 
sakant, > • visus SLA. 

ir ’pasiįiks tik komu-
Jei Jis ‘ įi^įfio, tai. 

lai publika pasi-

bendrai 
narius 
nišfūs?.

klauso. > j * j c p , • 
i

Arba' antras: \ ■ •> -
A ’< IBąJ0Wsit$ 
del j'ų ląikraščių atsakomieji 
redaktoriai yra< svetimtaučiai

Šiandien, kuomet jum rei
kalinga pora čebatų arba 
čeverykų—-einat . tiesiai į 
krautuvę ir nusiperkate 
(jei turit pinigų). Jie gata
vi, laukia krautuvių lan
guose, tik pirk.

Ne taip buvo, sakysim, 
100 metų atgal net ir Ame
rikoje. ' ‘ Apid šimtas1 metų 
atgalNaujojoj Anglijoj, 
kuri yra lopšiu Amerikos 
pramonės1 ir -kultūros, kiek-' 
vienas kurpius apsilankyda
vo pas savo turtingesnius 
kostumerius (klijentus) du 
sykiu i į metus—rudenį ir 
pavašarį. Ten jis paimdavo 
užsakymus čeverykams, pa
siimdamas drauge ir kojų 
mieras. x

Apskritai, žmonės, net ir 
pasiturį, nelabai daugiau 
porų čeverykų į metus ir 
tereikalaudavo, kaip dviejų 
—žiemai ir vasarai.

Čeverykų kainos tais lai
kais būdavo po $4 bei $5 už 
porą suaugusiems 
daug—po $1/50

ir maž- 
vaikam. 

Kaip matome/ jie tuomet 
buvo labai brangūs.

Mašinos, vadinasi, padarė 
revoliucija. Kas seniau bu
vo ląb(ai rimta,; šiandien bū
tų juokinga. >

BOSTONAS IR APIELINKe

Sykiu, kaip centras organe 
“Tėvynėj” paskelbė oficialiai 
centro nominacijas, tai ir fa
šistinis sargybos komitetas 
“Vienybėj” oficialiai skelbia, 
kas turi būt nominuota ir iš
rinkta į S. L. A. Pildomąją 
Tarybą. Ten agituojama, kad 
tik tie patys senieji tinkami, 
ir bauginami nariai, kad jeigu 
bus kiti nominuoti, tai komu
nistai nusineš S. L. A. milioną 
dolerių -į Maskvą; x Svarbiau
sia, tai tie fašistai didžiuojasi 
savo ofįciajum^, nes i pasirašo 
savo pavardes.' Tai aiškus da
lykas, jie žino, jog pavojaus 
nėra, jų niekas nemes iš or
ganizacijos, i kuomet už centre 
ponkujančįus begėdiškai agi
tuoja. Jij6 kalba apie parody
mus praeitame seime, kas se
kiojo partijų dirigavimą. Ot, 
tame visa bėda jr buvo praei
tame seime, kad fašistiniai 
diktatoriai atkando dantis, ne
galėdami išmesti dešimties ne- 
fašistuojančių S. L. A. narių 
chicagiečių iš organizacijos, 
nes didesnė* dalis seimo dele
gatų sukėlė triukšmą prieš fa
šistišką - terorizaciją. Dar bu
vo fašistai užsikomandavoję 
išmesti iš seimo komunistinį 
“Laisvės” reporterį, ir čia di
džiuma delė'gatų nedaleido fa
šistams taip padaryti. Todėl 
dabar visokie sargybų bokštai 
agituoja narius balsuoti už se
nąją Pild. Tarybą, kad ji dar 
ilgiau galėtų savo vietose pa
silaikyti ir persekioti tuos na
rius, kurie nesutinka su fašis
tine diktatūra. Bet susipratę 
S. L. A. nariai privalo šluoti 
laukan iš Pild. Tarybos visus 
senuosius narius ir į jų vietą 
išrinkti naujus, kurie rūpinsis 
S. L. A. reikalais.

S. L. A. 57 Kp. Narys.

NUSIŽUDĖ PRAKIŠĘS 
įVlRš MILIONĄ i

1 AlOtERIŲ
■ 1 tymr - 1 'm — y

ROCHESTER, N. Y. — 
Robert M. Searle, preziden
tas Rochester Gazo ir Elek- 

Choraš, ’ po vadovyste drg. tros Korporacijos, trečia-

MONTEjLLO, MASS.

'Operetė “Kova už Idėjas” 
Puikiai Pavyko!

Lapkričio 10 d.- L. T. N 
Draugoves svetainėj, L. L. R

vardžių tarpe lietuvių mes Edw. j. Sugar, sulošė operetę dienį nusižudė Čia savo/na- 
kzv.xLx. “Kova už Idėjas.” Yicas !?-

išimas atliktas kuo puikiausiai.Millerių, Smithų, Bordenų, |skaitlinga publika likosi pihiai
“ užganėdinta, nes kaip lošimas,

Kova už Idėjas.” Visas lo-turim tūkstančius: Brownu

etce etc., pav. Sharkey, ku
rio paveikslą “T.” spausdi- taip ir pats veikalas publikai 
no ir kuriuo patriotai labai labai patiko. Skaitlinga publi- 
didžiuojasi. Čia vėl sukv-ai- !ka suteikė gausių aplodismen- 
lintas Bajoro klausėjas gau
tų per nosį, is ko .publika 
turėtų gardaus juoko. , 
• Mes manome, kad siūly
damas tokius kvailus klau
simus, Bajoras nori savo 
pasekėjus pastatyti į dur- 
nesnių vietas, negu jis pats. 
Ar negeriau būtų, jei jis, 
užuot kitus mokinus, pats

■ėmęs drąsos ir atėjęs į ko
munistų prakalbas, bandytų 
“kritikuoti” komunistu kal
bėtojus suminėtais ir kito
kiais klausimais. Tai būtų 
dar skanesnio žmonėms

tų Norwood© L. L. R. Chorui. 
Taipgi užbaigus operetę lošti, 
buvo įteiktas gražus gyvų gė
lių bukietas1 Iz. Jarmalavičiū- 
tai, kuri vaidino Onos, tarnai
tės, rolę. Šiame sezone dar' 
pirmas tokis gražus parengi
mas. Abiems chorams—Mon
tello ir Norwoodo—liks gra
žaus pelno.
, Tas pats L.L.R. Choras ope
retę “Kova už Idėjas” loš So. 
Bostone 17 d. lapkričio, Lie
tuvių svetainėj, E ir Silver 
Sts.; pradžia 7-tą vai. vakare. 
Todėl patartina <So. Bostono 
ir: apielinkės lietuviams skait
lingai- atsilankyti, nes bus kuo 
pasigrožėti.

L. Reporteris.

1“ muose-iš priežasties praki- 
šimo suvirs miliono doleriu 
biržoj, nupuolus serų ver
tei. Aprobuojama, kad per 
viena mėnesį jis prakišo 
$1,200,000.

Prasidėjo Marion Streikie- 
rių Teismas

MARION, N. C.— Tre
čiadienį čia prasidėjo Ma
rion tekstiliečių streikierių 
teismas. šeši streikieriai 
kaltinami suokalby prieš 
valstijų, rengime riaušių ir 
pasipriešinime policijai lai
ke streiko, kuomet šerifai 
šaudė. į. ptreikierius ir nu
žudė penkis streikierius. 
Renkate (Įžiūrės nariai.

'! H .

‘{LIETUVOS DARBININ
KES IR •PONIULeS”, para
še V.’ Kapsukas. Išleido. L. 
D.S.A? Kaina 25c. Knygelė 
turi 152 puslapiu... Jos tu
rinys apima) Lie tu v.03 darbi
ninkes padėtį prieš karą, 
karo metu ir- dabar. Nu
šviečiama pirmieji / Lietuvos 
moterų organizacijos žings
niai, kuomet jie buvo daro
ma feministiniais, o ne kla
siniais, pagrindais. Apibu- 
..dinta darbininkių padėtis 
fašistinėj tvarkoj, jų kan- 
.kinimai buožių kalėjimuose 
ir kovos už darbininkų kla- 

rėikalus. Be to, telpa 
Žalionies • ir , Lavė- 

Liūdos eilės ir keletas 
gių atvaizdu.

nos

WATERBURY > iCONN

' ' Svafbus ’ Įvykis

"V ■ ■—T-"..---------- r—  —
LIETUVIS

FONOGRAFAS ir MALIORIUS
GERAI IR PIGIAI

H •‘•JDARBĄ ATLIEKA

&

Gavome;

Gi pernai spalių m. 
vome arti 700 nauj 
meratų. Prailgini 
pernai surinkome v 
naujų skaitytojų.

Turi Būt 1
Nauju Skaii

Visais vajaus metai; 
ve” gaudavo virš tū 
naujų skaitytojų, 
riais metais siekda 
1,500. Būtų didelė s 
kad šiemet negautu 
tūkstančio.

Visi darbuokitės, k 
rinkti nors tūkstantį 

skaitytojų.

Daugelio Draugy Pi
Vaju Pailginome

Pirmai Dienai Gru<

“LAISVĖS” KAIP

ŠEŠI DOLES
METAMS

Laike XaJaus naujiem 
tytojam yra nupiginti 
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos
Gruodžio 1-mai Ka

VIETOJE $6.00 '

PENKI DOLEF
METAMS

Sen i e m sk a i ty t o j a m, 
naujinant prenume 
$6.00 metam. Kurie 
naujindami atsiusite 
$5.00, žinokite, kad net 
užsimokėję už apsl 
metus. Tačiaus, jei gs 
du naujus metinius ska 
jus, tai tada ir savo p 
meratą galėsite atsinai 
už $5.00 metams.

TURITE PROGOS!
Draugai, turinti po d 

tris prenumeratas, dar 
progos gauti dovanas, 
kitais metais gavusieji d 
nas turėdavo po Šimtą ii 
ti du šimtu skaitytojų, 
šiemet, didžiuma vajaus 
lyvių turi dar tik po 1 
skaitytojų. Pasispauskit 
gausite sekančias dovan

PIRMA
ANTRA ..
TREČIA

.. $31
.. $21

. $2(
KETVIRTA ........ $H
PENKTA

Lapkričio 17 d', pas mus kal
bės drg. J. Bimbienė; kuri ne
senai lankėsi Sovietų Rusijoj ir 
Lietuvoj ir R. Mizara, “Lais
vės” redaktorius’. Kalbėtojai, 
apart'kitko, kalbės apie Lietu
vą ir Rusiją ir ■ papasakos 
daug naujo. Prakalbos įvyks 
svetainėj 103 Green St. Pra
džia 8-tą vai. vakare.1 Kvie
čiame 'visus - vietos ir apielin- 
kjų lietuvius atsilankyti į šias 
prakalbas, nes jos labai svar
bios. < j * > ; ♦

Progresyvia S.L.A. Narys.

Kalba lengva ir supranta
ma. Knygutė įdomi. Ji Rei
kalinga pjerskaiįytj,. ne tik 
kiekvienai; darbininkei, bet 
ir darbininkui. Galima gau
ti ir “Laisvės” išleistu ve j.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 

; k i u a paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais. ~

TE L?: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

JONAS
173 Bridge Št., C. Brooklyn, N. Y.

STOKES

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Darbuodamiesi rinki 
“Laisvei” naujų skaityte 
labai daug pasitarnaui 
platinime darbininkiškos j 
Švietos ir dar gausite do 
na.

Visais reikalais rašykit

Lapkričio 15
—^Gimę rašytojas Hauptma- 

naš, 1862.—Mirė John Kepler, 
fizikas ir astronomas, 1630.

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

Kaimynai ir draugai h 
kia jūs savo namuose, k 
ateitumėte užbadyti jie 
dienraštį. Būtinai aplanl 
kite juos.



1929)Kl

BINGHAMTON, N. Y

Lenktynių Arklys turi turėt GREITUMĄ

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Cigaretas turi turėt
LAISVĖS” KAINA

METAMS

VIETOJE $6.00 TIK

PENKI DOLERIAI
METAMS

PERTŲ SUMAIŠYTI
© 1920, Licgbtt & Myj:rs Tobacco Co.

kaip

TURITE PROGOS!

IETUVIS GRABORIUS
HAARLEM

PIRMA

CLEVELAND, OHIO
ŠEŠTA

416

TORONTO, CANADA
Padėka

nuo

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ

mu

ANTRA
TREČIA

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

KETVIRTA
PENKTA .

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

Anglija Paskynę Anibasa 
dorių Sovietų Sąjungai

Nuo Spalių Pirmos iki 
Gruodžio 1-mai Kaina

PHONE 
'Stagg 

5043

Notary 
Public

734 Grand Street’ 
BROOKLYN, N. Y

Turi Būt 1,000 
Naujų Skaityto jų

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Marion Streikie 
Teismas

'NINKU
LENDORIUS

GRABORIUS
J » . j

f Undertaker)

Daugelio Draugų Prašomi, 
Vajų Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžio

Spalių Mėnesį
Gavome 520 

Naujų Skaitytojų

tas skriaudas prašalin- 
pasibaigus rinkimams, jie 
išnyksta iš darbininkų

H.ujptnrrtk 
loiin Kopler» 

1630.

Darbuodamiesi rinkime 
“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap- 
švietos ir dar gausite dova-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

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:

AUTOMOĘILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE^ PA.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

įtras organe 
bė oficialiai

LONDONAS.— Atnauji
nus diplomatinius santikius, 
Anglijos valdžia paskyrė 
Sir Esmond Ovey ambasa
dorium Sovietų Sąjungoj,.

Sir Ronald Lindsay tapo 
paskirtas ambasadorium į 
Jungtines Valstijas į vietą 
Sir Esme Howard.

Metropolitan Avenue 
t

Arti Mary Avenue)
Brooklyn. N. Y.

ŠVELNŪS
• Go vienok

PATENKINA

IETUVIS

&S ir MALIORIUS

Šiomis dienomis gavome 
p. Paulausko apie du šimtu į- 
vairaus turinio knygų, kurias 
aukoja Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Knygynui 
ronte.

Tai pirma tokia dovana 
sų knygynui. i

i Už taip didelę dovai/ą 
nados Lietuvių Jaunimo 
jungos Valdyba reiškia širdin 
giausią padėką.

K. L. J. S-gos Valdyba.

Pianistas ir Mokytojas

Visi darbuokitės, kad su
rinkti nors tūkstantį naujų 

skaitytojų.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
, .■ .r ’

1 • 162 Broadway
Rezidencija: 13 W. 3rd St

SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

Juos išdirba
STANLEY PAUL " 

1035 Spring Garden St ‘ 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga* 
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

Laike Vajaus naujiem skai 
tytojam yra nupiginta kai 
na vienu doleriu

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

New York.

Seniem skaitytojam, atsi
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.

Tplephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

viduriai užkietėję?
. • ■ I ■ . \ I * į <

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 sųmaišyt 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*

Visais vajaus metais “Lais
vė” gaudavo virš tūkstančio 
naujų skaitytojų. Kai ku
riais metais siekdavo arti 
1,500. Būtų didelė sarmata, 
kad šiemet negautume nei 
tūkstančio.

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 
(laisnius garantuojame)' ....$25 
Speciališkas" kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yr< lietuvis, 
žymus auto ekspfertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai, vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

Tautiškos Bažnyčios Klampy 
nė; Areštai

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

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

Buržua- 
politikieriai,” sako drg. 
“prieš rinkimus, kur tik 
progą susikviesti darbi- 
būrelį, persistato esą ra- 

nupasakoja visas

Seno Vinco. Prakalbos Pavyko

30 d. spalių A. L. D. L. D. 
22 kuopos surengtos prakal
bos Senam Vincui pavyko vi
sais žvilgsniais. Paskleista li
teratūros’, gauta naujų narių 
ir laikraščiams skaitytojų. Pu
sė po septintos dideliais bū
riais publika pradėjo rinktis ir 
8 vai. jau buvo pilna Lietuvių 
Svetainė. Pirmutiniu kalbėto- 
jum buvo drg. Ford, kuris pa
sakė, anglų' kalba, gerą pra
kalbą, perbėgdamas rinkimus, 
kapitalistų suktybes ir abelną 
darbininkų padėtį 
žiniai 
Ford, 
gavę 
ninku 
dikalais 
darbininkų bėdas ir skriaudas 
bet niekados nepasako būdo

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖ8 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus | 
imti. Bandyk šiandie. Trijų Į 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: ■ 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno- I 
je dėžutėje.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave< 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

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

Visais reikalais rašykit 

“LAISVE” 
46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN. N. Y.

Searle, preziden- 
er Gazo ir Elek- 
)racijos, trečia- 
ide čia savoina- 
riežasties praki- 

miliono dolerių 
uolus serų ver- 
uojama, kad per 
esį jis prakišo

visai 
akių,

Drg. Senas Vincas savo kal
boje nurodinėjo, kokiu greitu
mu ritasi vargo bedugnėn 
darbininkų Jr mažųjų vertel
gų padėtis. Gerinimas maši
nų ir greito daub o sistema su
daro vis didesnę ir didesnę be
darbių armiją, atsidūrusią ant 
gatvės. Virš 45 metų jau visai 
nebepriimami į darbą, o gyr 
venti ir tie dar nori. Kum-Į 
binuojantis įvairiems bizniams1 
į milžiniškus trustus ir atidari- 
nėjant taip vadinamus čainšto- 
rius, stumia ir mažuosius ver
telgas į tą bedarbių armiją.

Padengimui lėšų rinkta au
kos ir publika aukojo seka
mai: J. Jenukaitis $2; A. Re-! 
meška ir J: Mažeika po $1; J. I 
Kupstas, P. Urbonas, Drg. Lu
bienė, V. Jenkauskas, NN, J.

Vaitkęvičė, Z. 
Karnauskas, J. Dominaitis{ S. I 
Mazen, R. Kliauga, A. Sarafi-i 
nas, J. N. S., P. Šapąrnis, V. I 
Višniauskjas, .J.-žębrąųskąsi A. i 
P. Baltrušaiti^ ir Rimkūs po 50 
centų; smulkiais surinkta $10.- 
50. Viso $24, iš kurių $10 ap
mokėta už svetainę, o $14 pa
siųsta į A. L. D. L. D. IV Ap
skritį, padengimui abelno mar
šruto lėšų. Rep.

S; N. C.— Tre- 
a prasidėjo Ma
riečių streikierių 
Šeši streikieriai 
suokalby prieš 

jngime riaušių ir 
ime policijai lai- 
, kuomet šerifai 
;reikierius ir nu- 
kis streikieriųs. 
(Įžiūrės nariai.

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

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainQ> 
nuliūdimo va
landoj šauki-, 
tės pas:

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto 
Mokinti

Progresyvę Seriją (Eilę) 
, : PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duoda' 
mos Studijoje ir Mokinių

į ‘ • Namuose
s . . ‘ STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

’ Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

i Telephone, Jefferson 6993

komitetas 
liai skelbia, 
inuota ir iš- 
. Pildomąją 
uojama, kad 
ieji tinkami, 
ii, kad jeigu 
i, tai komu- 

A. milioną
Svarbiau- 

i didžiuojasi 
nes pasirašo 
ai aiškus da- 
og pavojaus 
lemos iš or
ei už centre 
ėdiškai agi- 
apie parody- 
ime, kas ae
ravimą. Ot, 

buvo praei
ti fašistiniai 
o dantis, ne
tiesi m ties ne- 
L. A. narių 
nganizacijos, 

seimo dele- 
imą prieš fa- 
ją. Dar bu- 
komandavoję 

komunistinį 
rį, ir čia di- 
nedaleido fa
iry ti. Todėl 
gybų bokštai 
Alsuoti už se- 
i, kad ji dar 
j vietose pa
joti tuos na- 
nka su fašis- 
Bet susipratę 
privalo šluoti 
’arybos visus 
ir į jų vietą 
;urie rūpinsis

Geras cigaretas užsitarnauja gėrėtis jo skoniu . . . 
ne vien tik rūkyti.
Imantis laiko rūkytojas džiaugiasi bukietu Chester- 
field’o kvapnių ’tabakų . . . Jam jųjų gausingas, 
skanus, delikatnumas reiškia daugelį dalykų . . . 
geros rūšies lapą . . . liuosą nuo šiurkštumo . . . 
turtingą natūraliu cukrum . . . švelnų . . . subren
dusi.

Jis taipgi reiškia . . . neskubotą nunokinimą ir eks- 
pertišką krūvon suleidimą standardiniu Chesterfield 
būdu, kas raidė raidėn reiškia . . .

“SKONIS virš visko”

Dar vasaros metu prasidė
jo mūsų mieste organizavimas 
tautiškos katalikų parapijos. 
Net trys kunigužiai iš Scran- 
tono vedė organizavimo dar
bą, darė pradžią, dirbo. Vė- 

■ liau atsiuntė vieną, kun. Ma- 
žonį, pastoviam apsigyvenimui. 
’ Pradžia tai naujai parapijai 

: kai kam atrodė gera. Į pir- 
I mas pamaldas, kurios, buvo 
j laikytos Lietuvių Svetainėje, 
suėjo labai daug klausytojų; 
klausytojai sudėjo aukų virš 

130 dol. Vėliau pamaldas nu- 
i kėlė laikyti į čekoslovakų tau- 
Į tiška bažnyčią, nes ten, tam 
! tikrame name, daugiau paran- 
kumų. Kun. Mažonis, nors ne 
kokios reputacijos žmogus, 
pradėjo čionai platų darbą: ir 

Į dievą garbinti, ir vaikus lietu
vių kalbos mokinti, ir chorą 
organizuoti. Choro vadovavi
mai parsikvietė kompoz. A. 
Bačiulį, kuris savo titulą pasi
rašinėja po liaudies dainelėmis, 
telpančiomis Romos katalikų 
organe “Garse,”—reiškia, ben

dradarbiauja abiems katalikų 
.bažnyčios kovojantiems lioge- 
, riams. Ir darbą varė abu, 
i lygiai kaip Mutt ir Jeff.

Parapijos vardu buvo su- 
i rengta bene keturi piknikai, 
i Pirmas davė pelno apie 20 
dol., o kiti mažyn ir mažyn ir 

I ant galo—nuostoliai. Tikrų 
[rėmėjų parapijonų,' kurie į- 
stengtų užlaikyti bereikalingą 

jduonvalgį, reikiamas skaitlius 
(nesusidarė. Vaikai ir choristai 
iį pamokas lankėsi vis mažiau 
ir mažiau. Kunigužis Mažo
nis ir savo mantą pradėjo par
davinėti (laisvamaniškas kny
gas ir Lalio žodynus), kad tik 

: palaikius kūne dūšią. Nega
na to, pradėjo kur gaudamas 
skolintis pinigų; kai kam net 
savo maldinės knygas siūlė už 
užstatą. Vieton gražaus ku
nigiško gyvenimo, kun. Mažo- 
niui pasidarė neišbredama 
klampynė. Pasklydo gandai, 
kad jau nešdinsis kitur.1

atsiliepė 
Valadka, į 

bendho su 
Mažoniui

ratuoja ir 
✓o ja viao 
pavcikalwv 
i ii upa I vo- 
Atnaujina 

• k ra javus 
daro bu

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

stebūklingų žolių vertas tūkstančio 
dolerių. Ka tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu ji£ yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo , Toks žmogus yra susiraukęs* 
nelinksmas ir {vairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų! 
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 kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika* 
tą, panaikins minėtas ligas.4

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių Ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

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

Į tuos gandus 
iScrantono kunigas 
nes jis turėjo ką tai

■ Mažoniu. Sakoma,
I Scrantono bažnyčia buvo pa
skolinusi pamaldose vartoja- 

i mas drapanas ir kieliką vynui j 
• gerti. Pareikalavo, kad Ma- 
ižonis grąžintų. Bet tas atsi
sakė. Geruoju negalint susi
taikyti, kviestasi policijos pa- 
gelba. Mažonis suareštuotas, 

‘nugabentas šaltoj on. (šis įvy
kis buvo aprašytas “The Bing
hamton Sun,” 31 d. spalių.)

I Vėliau, matyt, Mažonis vėl 
laisvėje. Turbūt tie buvę ne
susipratimai dalinai išsilygino. 

(Bet gyvenimo klampynė nepa
gerėjo, nes ir iŠ stubos, kurio
je gyveno, turėjo išsikraustyti, 
nes neišgalėjo užsimokėti ran- 
dos.

Mažonis—ir kunigas, ir lyg 
ne kunigas, nes atbulos apy- 

, kaklės nedrįsta viešai dėvėti: 
dengia ją su skarele. Ot, ro
dos, reiktų žmogui patarti: 
eik, brolau, kito užsiėmimo 
jieškotis, nes čia duonos tau 
nėra. Jis, gyvenęs čia seniau, 
kada dar nebuvo kunigas, ir 
vadinęsis Leonaičiu, dirbo, ro
dos, spaustuvėje. Gal ir da-, 
bar gautų darbą spaustuvėje.1 Gavėnas, 
Tebando. v f

Šėpas Laisvamanis.
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PADARYK.KĄ NORS LAIMINGU PER KALĖDAS

Ekonominė ir Politinė Padėtis Jungt. Valstijose 
ir Komunistij Partijos Uždaviniai

Teziai Priimti Centro Pildomojo Komiteto Plenumo, 
Spalių 6-8 dd.

ir surišti jų kovą su dirbančiųjų 
kova.. .. Partija turi suorganizuoti 
energingą kampaniją už visas formas 
socialės apdraudos, lėšomis samdyto
jų ir valstybės, ir už 7 valandų dar
bo dieną ir 5 dienų darbo savaitę..

Partija turi cnergiškiausiai būda* 
voti Nacionalę Audėjų Uniją, Darbo 
Unijų Vienybės Lygą, Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą ir Darbinih- 
kų Tarptautinę Pagelbą pietinėse 
valstijose.

Partija turi įsteigti saV 
tą Pietuose, išleisti savaitinį laikraš- 

uuvu liejanti fnaun.ua į tį, pašvęstą pietinių valstijų kpvonas 
Į kasdieninę kovą prieš dešinįjį pa- ir organiškai sujungiant jąsias su 

- besivystančiomis šalyje darbininkų 
kovomis, budavoti savo fabrikines ir 
dirbtuvines grupeles (brąųdupljus), 
leisti darbaviečių laikraštukus ir tt.

Partija turi .organizuoti darbinin
kus prieš darbdavių terorą, akstinda- 
ma organizavimąsi FABRIKINIŲ 
APSIGYNIMO KOMITETŲ, kurie 
sumobilizuos darbininkus apsiginti 
patiems save ir atsispirti prieš fašis
tinius užpuolimus ant darbininkų. 
Tie komitetai apgins darbininkų, su
sirinkimus ir darbininkų organizaci
jas.

Partija turi visoj šalyj suorgani
zuoti kuo plačiausią judėjimą Gasto- 
nijos klausiniu, sukurti specialius 
veikimo komitetus ir varyti plačiau
sią agitaciją už visokeriopas demon
stracijas delei paramos Gastonijos 
kankiniams.

Turi būt nuplėšta kaukė nusistaty
mui liberalų, socialistų, cannoniečių 
ir lovestoniečių, kurie stengiasi tą 
bylą nusmailinti iki paprasto “suo
kalbio,” kaipo “teisybės” iškrypimą,

(Pabaiga)
Tuo pačiu laiku reikia pažymėt ir 

sekamus trūkumus Partijos darbe 
ir jos vadovybėje.

Nežiūrint Partijos mobilizacijos su
lig Komunistų Internacionalo linijos, 
švietimo komisija iŠ pradžios nebuvo 
gana nuodugni ideologiniai kovoj 
prieš dešinumo pavojų, neigi buvo 
užtenkamai diskusijų ir kritikos kas 
link bendrosios linijos . pritaikymo 
prie konkrečių, apčiuopiamų uždavi
nių.

Visa Partija buvo negana įtraukta

voi?.
pradžios neužtenkamai ir ne 

kaip <reikiant greitai buvo veikta 
prieš Lovestono propagandą.

Dar neganėtinas išvystymas vidu
jinės Partijos demokratijos ir bol
ševikiškos savikritikos.

Apsireiškimai biurokratizmo ir ne
pakankamo veiklumo Partijos orga
nizacijose reikale įvykdymo partiji- 
nių pareigų.

Neužtenkamas spartumas traukime 
į Partijos eiles naujų spėkų, nefrak- 
cijinių iv proletarinių.

Tarptautinėj Raudonojoj Dienoj, 
neganėtinas Partijos prisirengimas ir 
neužtenkamas susisiekimas su darba
vietėmis.

Vis dar nepakankamas išvystymas 
darbo tarp negrų, moterų ir jauni
mo.

Nepakankama parama koloninių 
tautų kovai prieš Amerikos imperia
lizmą; neganėtinas dalyvavimas 
tarptautinėse pasaulio .proletariato 
kovose.

Tos ir kitos klaidos Partijoje turi 
būt nugalėtos.

VEIKIMO PROGRAMA
Svarbiausi Partijos uždaviniai^ šiuo 

laikotarpiu yra: (a) Kova prięš ka
pitalistinę racionalizaciją ir kapita- 
listinę ofensyvą. (b) Kova prieš im
perialistinį karą, prieš Amerikos im
perializmą ir delei Sovietų Sąjungos 
apgynimo. (c) Kova prieš social- 
reformizmą ir prieš dešinįjį pavojų 
Partijoj. (d) Partijos budavojimas.

Partija turi rimtai imtis darbo de
lei organizavimo dar neorganizuotų 
darbininkų, pagrindais kasdieninių jų 
reikalų. Partija turi visur skatinti 
kūrimąsi dirbtuvių komitetų ir orga- 
nizavimąsi unijų. Tas organizavimas 
turi būt varomas pamatais kovos 
prieš kapitalistinę racionalizaciją' ir 
josios pasekmes, prieš paskubos sis
temą, prieš bedarbę ir augantį netik
rumą darbininkų būvio; už 7 valan
dų darbo dieną ir už 6 valandas dar- 

požeminiams darbininkams ir

distrik-

ir prieš tą nusistatymą turi b,ūt ve? 
dama smarki kova. Partija, turi aiš
kiai nušviesti darbininkams, kad dar
bininkai turi teisę organizuotis delei 
apsigynimo savęs ir savo organiza
cijų. Čia nėra “teisybės” iškrypimas. 
Čia yra vienas iš nesuskaitomi} pa
vyzdžių kapitalistinio “teisingumo,” 
kapitalistinės prievartos prieš darbi
ninkus, prievartos, augančios šiame 
laikotarpyje minių kairėjimo. Tai 
tipiškas pavyzdys kapitalistinės vals
tybės klasinės roles. Tiktai masinė 
darbininkų mobilizacija šalyje tegali 
sumušti terorą darbdavių ir jų val
džios. Partija turi vesti kovą prieš 
teisines (legalist! nes) iliuzijas, ky
lančias iš manevrų bosų ir jų teismų.

I • I
Partija turi tuojaus imtis darbo 

delei išdirbimo veikimo programos 
tarp žemdirbių, programos, paremtos 
ant organizavimo samdomų lauko 
darbininkų, ir išvystyti judėjimą var
gingiausių, labiausia išnaudojamų 
farmerių, pagrindais kovos priėš ka-j 
pitalizmą ir prieš jo agentus—“pro- 
gresistus.” į■

Kova prieš- imperialistinio karo 
pavojų, ypač prieš imperialistų už
puolimą ant Sovietų Sąjungos turi 
bū|i centre kasdiehimo Partijos vei
kimo. Šioje kampanijoje Partija (tu-kimo. Šioje kampanijoje Partija (tu
ri {ypatingai -nutraukti kaukę nuo A- 
merikos Darbo Federacijos, socialistų 
partijos ii’ Mastės šalininkų, kaipo 
agentų amerikinio imperializmo, šiam 
bedarant kariškus prisirengimus. Par
tija turi numaskuoti buržuazijos tai
kiąją (pacifistinę) veidmainystę, su 
josios Kelloggo Paktais, Youngo Pla
nais ir kt.' Panašiai Partija turi nu
maskuoti sociaUimperialistinę rolę. 
Lovestono ir Cannono renegatų. Par
tija turi populiarizuoti Sovietij Są
jungos laimėjimus dalyke socializmo 
kūrybos, ypač josios pavykintus su 
Penkių Metų Planu.

Agitacija ir organizacija tarp 
ginkluotų jėgų turi būt sistematiš- 
kai varoma pirmyn. Ypatingos do
mės turi būt kreipiama, kad suorga- 
nizuot darbininkų kovą karinėse pra
monėse.

Partija turi pasmarkint kovą prieš 
Amerikos imperializmą kolonijose ir 
pusiau-kolonijose, prieš imperialistų 
briovįmąsi, į Lotynų-Ameriką ir U. 
Kolonijinis Dėpartmentas turi but 
sustiprintas ir išbudavojimas Prieš- 
imperialistinės Lygos turi būt laiko
ma vienu iš starpbiųjų uždavinių.

Partija turi sudrūtint savo santy
kius su Lotynų-Amerikos. Komunistų 
Partijomis ir kolonijomis ir visais 
būdais pagelbėti silpnesnėms Komu
nistų Partijoms, ir padėti suorga
nizuoti Komunistų Partijas, kur jų 
dar nėra (kaip kad Philippinuose). 
Artimesni ryšiai turi būt sumegsti 
su Kanados, Anglijos ir Chinijos Ko
munistų Partijomis. ,

Sekantį nedeldienį, 
kričio 17 (L, Lietuvių 
tiško Namo svetainėj 
prakalbos. Kalbės L. 
seika iš New Yorko. 
džia 7:30 vai. vakare, 
lietuviai darbininkai 
vaukite.

Tau-
bus 

Pru- 
Pra- 
Visi 

daly-

Tų pačių dienų po 
Pruseika kalbės Stoughto 
ne. Dr. Repšys skaitys pre 
lekcijų apie sveikatų.

Rengėjai.

1930 METAMS

GREIT BUS GATAVAS

KAINA 25 CENTAI Už KOPIJĄ

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija 
Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija

V1SŪS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

46 Ten Eyck St.

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y

RUSIŠKA

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

■ Penktad., Lapkr.

’ ’ \ie ros a
Į Plėšikai Buvo ližėm 
I Karo Laivyno Stotį
j Keliolika iki 20 plė 
! rai nežinia kiek) bu

Jungtinių Valstijų
■ Sandėlius, tris didelii 
i tarp 2 ir 3rd Avės, ii 
|> Sts., Brooklyne. Sur

no oficierių, inžinieri 
kis ginkluotus sargyb 
kišo jiems gerkles, i 
rėktų, suvarė j tos lai Ją ties kalėjimą ir
Plėšikai visą tą stotį 

S vo “valdžioj” nuo 11 
naktį iki 6 vai. ryto. 

I-Ias buvo išplėšt iš 
į Į saugumo spintos (sei: 
ĮB gus, kurių tenai buvo 
r Į Pinigai buvo laikomi 
‘ į pusmėnesines algas 6( 

Įninku bei tarnautoju.
Plėšikai pragręžę 

Įskylęs apie spintos ču 
“ noj skylėj išsprogdino 
|to; bet susprogdint n< 

ryt “tvirtovišką” spini 
Įėjo. Pagaliaus, bes: 

Į dienai, plėšikai pabūg 
' do į tris automobilius, 
: buvo atvažiavę ir gan; 

sau nuvažiavo.
Ties spinta jie palik 

L. pėdsakus, kaip piršti) 
r y ^sprogdinamosios me 

grąžtus ir kt. Ant spi: 
nų yra nemažai jų pi 
mių. ManoYna, kad si 
ba visų tų ženklų gal: 
šią susekti bent dalj šii 
nalistų. Užblokiuotą 
paskui žinovas atidan 
valandas.Graborius-Undertaker

PHILADELPHIA, PA.

.1

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

A.

PAJlEšKAU brąlipj Petro Danieliais 
f l)ąn); jkųris ’seniau ■■ gyveno Nellis,

W.- Va. ; Dut metai atgal žadėjo vaį 
žiubti i Pittsburgh, Pa. Taipgi pa-wilkė$-barriž, pa.

P. L. A. 51-mos kuopos susirin-

MONTELLO, MASS.
A. L. D. L. D. 6-ta kuopa, su pa-

PADARYK KĄ NORS LAIMINGU
SENOJOJ TĖVIŠKĖJ

šia i p dirbantiems kenksmingus svei
katai darbus; už socialę apdraudą; 
prieš visokius bandymus pabloginti,' 
gyvenimą, prieš darbo laiko ligini
mą, prieš uždarbių apkapojimus, 
prieš-sąlygų bloginimą ir tt.,—turint 
tikslą darbininkų apsigynimo kovas 
paversti į ofensyves (užpuolimo) ko
vas, ir vesti tas kovas į politinių 
kovų vagą.

Neorganizuotos minios turi būt or
ganizuojamos į naujas unijas, susi
dėjusias su Darbo Unijų Vienybės 
Lyga, ir tuo pačiu laiku turi būt 
pasmarkintas opozicijos darbas seno
siose Amerikos Darbo Federacijos 
Unijose, ir darbininkai tose orga
nizacijose turi būt patraukti j mū
siškių pusę, nuo social-imperializmo 
politikos prie klasinės politikos. Dar
bo Unijų Vienybės Lyga turi būt 
išbudavota į tikrą masinę organiza
ciją ir* trumpiausiai galimu laiku 
jinai turi būt išvystyta j centraiinę 
vadovaujančią organizaciją visų re
voliucinių / darbo unijų pajėgų Jung
tinėse Valstijose, šiame darbe, orga
nizavime neorganizuotų, turi būt lai
koma mintyj vis augančioj! role mo
terų ir jaunuolių darbininkų. Ne
grų proletariatas vaidina vis svarbes
nę ir svarbesnę rolę budavojime nau- į 
jų unijų. . . . Net jeigu kai kurie I 
baltieji darbininkai nesidėtų j tas pa
čias unijas su negrais darbininkais, 
Partija vis tiek turi tęsti organiza
vimo darbą negrų darbininkų drau
ge su baltaisiais darbininkais, kurie 
kovotų petys petin toj pačioj unijoj 
išvien su negrais darbininkais; tuo 
pačiu laiku Partija turi varyti švie
timo kampaniją, kad nugalėti baltų
jų darbininkų prietarus prieš juoda- 
spalvius.

Partija dabar tikrai turi vykdyti j 
savo nutarimą, kad kiekvienas jos 1 
narys taptų darbo unijos nariu. Visi I 
Partijos nariai unijose turi susiorga
nizuoti į frakcijas, kurios veiktų 
(funkcionuotų) sistemačiai ir nuolati- ; 
niai, tuo būdu užtikrindamos Parti-!ge]ba 7_to Apskričio, rengia prakal-

1 bas nedėlioj, 17 lapkričio, Liet. Tau- 
I tiško Namo svetainėj, N. Main St.,, --- tu. pradžia 7:30 vai.

_____ Kalbės L. Prūseika iš New 
Yorko. ^Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
• (270-272)

’ ’ Į ) I f ‘ ’ *i Lengviausias būdas palengvinti vargą arba suteikti šiek? tiek 
smagumo dalykėlių jbiĮė kam senojoj jūsų tėviškėj,1 tai pasinau
doti naūjaūšlajs musųiparankumais delei pasiuntimo pinigų į 
visas pasaulio dalis. Mes visada esamė pasiryžę' šuteikįtj jųjįtis 
patarimų, kaip: geriaūįia pasiųsti pinigų į bilė kurią pasaulio 
dalį; mes taip pat užtikriname jums, kad jūsų draugai ir gimi- 
nes gaus jūsų siunčiamus pinigus be keblumų ir be pavėlavimų-

FIRST NATIONAL BANK
SCRANTON, PA.

Kitakalbių Skyrius atdaras kasdien nuo 9 iki 5 P. M. 
Subatomis nuo 9 iki 12; Subatos vakarais 7 iki 8'valandai.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

jai vadovaujančią rolę masinėse or
ganizacijose. Darbas reformistinėse 
unijoge turi būt pasmarkintas ir stip-

Lygos turi būt sukurtos tose orga
nizacijose, pamatais nuolatinės ko
vos, kad patraukt jų mases j revoliu
cines darbo unijas.

Partija turi organizuoti bedarbius

PHILADELPHIA, PA.
Draugės ir draugai, kurie ėsatę 

apsiėmę ir užsirašę ir tie, kurie da 
nesate užsirašę, bet sutinkate pa
gelbėti eiti ir rinkti aukas po na
mus del Gaston.ijos streikierių ir jų 
įkalintų streiko vadovų, visi malonė
kit ateiti ir prisidėti prie tįO’ darbo 
sekančio j nedėlįoj,. .lapkričio (Nov.p 
17 !d.,.9-tą vai. ryte. Ateikit į Liaų-- 
diefe Namą, 8th St.' ir Fairmbunt 
Avė., nė s čia. gausite dėžutes ir kitas 
reikalingas informacijas.' Tą diena 
yra lietuvių ‘didria del rinkifųo' ąukų 
po namus, ttdej visi darban'! A

Komisija. 
’’ : (27Q-2;

' ’ '■ F:

kim^s bus nedėlioj, 17-tą lapkričio 
(Nov.), po No. 12. Lynwood Avę. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Visi na
riai įsitėmykit, kad susirinkimo lai
kas permainytas, vietoj 10-tą vai. ry
te, dabįir bus 2-rą vai. po pietų. Vi
si ateikite, yra švarbių reikalų. Kvie
čiame ateiti ir tuos, kurie norėtumėt 
prisirašyti prie Ą.R.L.A., hes dabar 
nupigintas įstojimas. Sekrętųrius.
■ : / ’ \ ; \ (270-272)

Tek, StUyvesant- 4791

žiebti i Pittsburgh, Pa. Taipgi pa- 
jieškau ir Jono Danieliaus, kuris apie 
10 įmetu atgal gyveno Braddock, Pa. 
Meldžiu-*juos pačius atsišaukti arba 
kas .žinote, malonėkite pranešti. A. 
Blozneliene, 46 Ton Eyck St., Brook
lyn, N. Y. ' ' (272-275)

' L.......|.
PA J IEŠKAU ; Magdalenos Endnson, 

seniau gyveno So. Boston, Mass. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
malonėkite pranešti. K. Skilius, 209 
Joseph Ave., Rochester, N. Y.

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

5 FVTD ^ntroJ klasėj lašais išsimaudymas «
J LAIKA ir miegojimas per visą naktj ant Jį f CHfiH 
g trečių^ lubų, onngam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris-s z
S Naujai perdirbta Rusjškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau* 
Įl sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais, -čia Įtaisyta 
U didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

j prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Į? Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
S garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba- 
|| rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu, 
j 29-31 Morrell Street, tarpę Cook ir Debeyoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
-Telefonas: Pulaski 1690

A
!
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—— J

Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- 
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galiye 
gauti lotus ant visokių kapinių, 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų

Įstatymas Prieš Radie 
Ir FonografŲ Trukšmą

Miesto valdybos nary 
winas žada paduoti s 
mą išleist įstatymą prie 
fonografo ir kitus mm 
alasus nuo 11 vai. nak 
Vai. ryto. Jeigu k; 
tuos trukšmus pakęs, 
dalykas; bet jeigu - p 

"tai kaltininkai buč ar< 
* mi ir baudžiami už t 

nelaiko.

SPRINGFIELD, 11
Darbai anglių kasyki 

kaip eina. Vienos k 
dirba daugiau, kilos vii 
žai, vos kruta, išdirba 
ną kitą į savaitę. Dž 
kai taip mažai uždirb 
pusbadžiai gyvena. O 
produktai labai brangūi 
geriau pasakius, neįpc 
Gaspadinės'bėgioja tai į 
tai į kitą krautuvę, ie 
mos pigiau. Bet kaip lt 
apsigauna, nes jeigu k 

. randa pigesnes kainas, t 
dūktai būna jau sugedę, 
pakol maistas dar geri

Telephone, Greenpoint 2320

ĮJRABORIUf
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ D1REKTOI

Ubai z muoja ir laidoja numl 
(ant visokių kapinių; parsami 
tomobilius ir karietas vesel 
krilt^ty ioms ir pasnažinėjin

231 Bedford Ave., Brooklyn,
264 Front St., C. Brooklyn,

VIEŠBUTIS tarp Union Square ir 3rd Avė., pačiame centre New Yorko miesto. Su visais parankumais; 
maudynės ir showers, kambariuose šiltas ir šaltas vąnduo.-Patarnavimas mandagus, greitas ir bile laiku.

IŠ VIEŠBUČIO parankiausias susisiekimas visokiomisJinijomis: subways, elevaiteriais, karais.'ir busais, 
iš stočių ir j stotis, prieplaukas ir į visas dalis New Yorko miesto ir jo apielinkes.

K AMBARIAI nuo $1.00 iki $3.00 ypatai. Atvažiavus j bile stotį arba prieplauką, reikale informacijų,
pigūs ir pagal pasirinkimą. z % >

VIEŠBUTIS ATDARAS DIENĄ IR NAKTĮ. Atyažžiavus į bile stotį arba prieplauką, reikale informacijų, 
telefonuokite bile valandą, galite kalbėtis lietuviškai.

THE CENTRAL HOTEL S. A. MltčIUS Savininkas
149 East 14th St. Prie 3rd Ave. New York City

PAJIEŠKAU apsivedimui draugės 
merginos arba našlės, kuri mėgsta 

gražiai pasirėdyti ir ne senesnės 33 
inetų. Kaip rašysit laišką, tai įdė
kit ir savo paveikslą. Aš esu 34 
metų, turiu gerai apmokamą darbą. 
Daugiau žinių suteiksiu laišku. Hen
ry Bencon, P. O. General Delivery, 
New Haven, Conn. (272-274)

PAJIEŠKAU Juozapo Radžiaus, ku
ris seniau gyveno So. Bostpn, Mass. 

Girdėjau, kad dabar gyvena New 
Yorko apielinkėj. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, praneškit; turiu 
labai svarbų reikalą. K. Sadauskas, 
57 Cross St.. Boston, Mass.

(270-272)

Veltui pristatome, į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apiennk&je

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panėdėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

PI' Pusryčių Setas
Visomis Spalvomis
Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

-

198—200 Grand Street Brooklyn, N
Tel. Greenpoint 2372 

Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Penkių gabalų Pusryčių Se-1 
tai su porcelaniniu viršum j 

Y ir Windsor styliaus krės-1 
lais—labai specialė kaina

PLAUKŲ IR GALVOS ( 
GYDYMAS IR VAISI

Plaukų slinkimą, pleiškai 
kitus galvos nesveikumus 
mingai gydome naujais savo 
sliškais būdais. Mūsų plaut 
nikas ir mostys sugrąžins s 
tą jūsų galvos odai ir augin 
nius plaukus. Atsikroipkit 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANI' 
308 West 94th Strec 

New York City
Telefoną#—Riverside 222' 

Užsakymai laiškais greit iš 
b;a; persiuntimas apmokai

fnaun.ua


—i
\

kių

V ernon Street

Undertaker
jumirusius 
Norintieji 

už žemą 
ie šauki- 
ie galite 

kapinių 
už žemą

Penktacl, Laplcr. 15, 1925 E AIS VS Puslapis Penktas

VIETOS ŽINIOS
Plėšikai Buvo Užėmę 
Karo Laivyno Stotį

(tik-Keliolika iki 20 plėšikų 
rai nežinia kiek) buvo užėmę 
Jungtinių Valstijų Laivyno 
Sandėlius, tris didelius namus, 
tarp 2 ir 3rd Avės, ir 29 ir 32 
Sts., Brooklyne. Surišo laivy
no oficierių, inžinierių ir pen
kis ginkluotus sargybinius; už
kišo jiems gerkles, kad neiš
rėktų, suvarė į tos laivyno sto
ties kalėjimą ir užrakino. 
Plėšikai visą tą stotį laikė sa
vo “valdžioj” nuo 12:30 vai. 
naktį iki 6 vai. ryto. Jų'tiks
las buvo išplėšt iš plieninės 
saugumo spintos (seifo) pini
gus, kurių tenai buvo $84.000. 
Pinigai buvo laikomi išmokėt 
pusmėnesines algas 600^darbi- 
ninkų bei tarnautojų.

Plėšikai pragręžę penkias 
skyles apie spintos duris. Vie
noj skylėj išsprogdino dinami
to; bet susprogdint nei atida-

kompanijos j j labai brangiai 
skaito, bet kada jau pradeda 
pūti, tuomet paskelbia, kad 
kainas numuša ir žmones, jieš- 
kodami pigesnio maisto, išper
ka.

žūtų, kaip dabar atsitinka. Bet 
dabar ir valdžia nieko nepai
so, nes ir ji susideda iš tų, ku
rie darbo žmones išnaudoja.

Dabar atėjo bankrūtinimo 
bankų gadynė, 
siklausai, visur 
vienas, tai kitas bankas ir vis 
nuneša, didžiumoj, vargšų 
darbininkų sunkiai sutaupin- 
tus centus. Daugelis nedaval- 
go, neapsivelka kai reikia, 
taupo centą juodai dienai,, o 
k>uomet bankas užsidaro, 
viskas dingsta.

Pora metų atgal mūsų mie- į nori 
ste vienas bankas uždare du
ris ir nuskriaudė .gerą dalį 
darbininkų. Bet nuskriaustie
ji vis dar tikėjosi atgauti savo 
centus. Mat, vietos kapitalis-, 
tų laikraščiai vis dar žmones 
ramino, kad bankas buvo po 
valdžios kontrole, tai ir žmo
nėms atmokės. Pereitais me
tais kalėdoms po dolerį kitą 
grąžino, kaipo kokią dovaną, 
o šiemet jau išanksto paskel- 

kad pinigų nėra.

Kur tik nepa- 
užsidaro tai

Vienos jų verčiasi geriau, .ki 
tos prasčiau. Bet ta kapitalis
tiška šlėga visus lygiai mu'ša 
žemyn į dįdesnį vargą ir skur
dą. Ir taip bus tol, kol neper- 
sikeis ši kapitalistine tvarka. 
O ji nepersikeis tol, kol patys 
darbininkai nesusipras ir ne
paims visą galią į savo ran
kas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA

A. Čekanauskas.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVE

JUOZAS KAVALIAUSKAS

auga, 
tai daro

jiems

giasi.

Unijos, ypač j^inierių, tar
tum ant vištos kojos stovi. Ka
syklose nėra tvarkos. Su kat
ruo tik nepasikalbūsi, kiekvie
nas aimanuoją, kiekvienas kar
toja: “Kas bus toliau?” Dar
bas eina prastyn ir dirbti da
rosi sunkiau. Uždarbiai vis 
mažėja, o į uniją mokėsčiai 
didėja, unijos viršininkų algos 

Bosai ir boseliai pasL 
tokias sutartis, kokios 
patinka ii*' paskui kaip 

taip su darbininkais el- 
Darbininkas į uniją ne

gali pasiskųsti. Jau praėjo tie 
laikai, kuomet buvo tvirta uni
ja ir darbininkas nedrebėjo 
prieš darbdavį, nebijojo, kad 
darbdavis išvarys jį iš darbo, 
kaip dabar yra.

Dirbtuvėse dirba geriau, bet 
ne visose, nes kai kuriose tik 
dalis dirba, o kitos dalys sto
vi be darbo. Didžiosios ir tur
tingesnės krautuvės laikosi ge

bu,‘kad pinigų nėra. Jeigu.rai, o biednesnės bankrūtiria, 
ryt “tvirtovišką” spintą nega-j būtų gera tvarka ir ištikro vai- arba eina iš vienų rankų į k i- * 
Įėjo. Pagaliaus, besiartinant j tinkamai kontroliuotų gus, tai kitas mano atlaikyti.;
dienai, plėšikai pabūgo; susė
do į tris automobilius, kuriais 
buvo atvažiavę ir gana ramiai 
sau nuvažiavo.

Ties spinta jie paliko tokius 
pėdsakus, kaip pirštinę, dalį 
sprogdinamosios medžiagos, 
grąžtus ir kt. Ant spintos sie
nų yra nemažai jų pirštų žy
mių. Manoma, kad su pagel- 
ba visų tų ženklų galima bū
sią susekti bent dalį šių krimi
nalistų. Užblokiuotą spintą, 
paskui žinovas atidarė į tris 
valandas.

{statymas Prieš Radio 
Ir Fonografų Trukšmą

kontroliuotų gus, tai kitas mano atlaikyti, 
bankus, tai taip neatsitiktų ir Iš valgomų daiktų randasi ir 
žmonių sudėti pinigai nepra- lietuvišku krautuvių keliolika

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikūs 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KĄ1NOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 8842

Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas jš 
Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athėtiškų deimantinių žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! Jų, raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas spindėjimas tiesiog akį .veriaj 
Ir tas viskas parsiduoda tik už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

Pinigus siųskite registruotam laiške bei money orderį. 
Taipgi pažymėkite, kokio žiedo norite—vyriško ar mote
riško, ir jo mierą. . . .

Tokios progos pasaulis dar negirdėjo, kad UŽ dviejų 
draugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tik už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 
galim pritrūkti. ’ s

J. J. STROSSELL, Distributor
425 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: nKf,ySn°ne' Mri1noC96C9 
Bell, Oregon 5136

MES PATAIKOM
Tdip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grand St, Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 

•- ant syk po saujas pasiimą; nes
rūkyt, labai malonus skonis, gra-

bet ir svetimtaučiai už penkių blokų 
jiems labai patinku, kad švelnūs rū 
žiai dega ir puikiai

y a.

O

co

kvepi I”
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

Mass., j savo krautuvę kas menesis po kelioliką 
šimtų jų 

Plačiai
SKAS iš 
si t T RU k 12L 
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!

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, PA..tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood A v., 
Wilkes Barre, 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, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystea 
cigarų viršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

PA.

Miesto valdybos narys Bald- 
winas žada paduoti sumany
mą išleist įstatymą prieš radio, 
fonografo ir kitus muzikalius 
alasus nuo 11 vai. naktį iki 7 
Vai. ryto. Jeigu kaimynai 
tuos trukšmus pakęs, tai jų 
dalykas; bet jeigu pasiskųs, 

'tai kaltininkai bug areštuoja- 
^mi ir baudžiami už trukšmą 
nelaiku.

SPRINGFIELD, ILL
Darbai anglių kasyklose ne

kaip eina. Vienos kasyklos 
dirba daugiau, kitos visai ma
žai, vos kruta, išdirba po die
ną kitą į savaitę. Darbiniu-, 
kai taip mažai uždirba, kad 
pusbadžiai gyvena. O maisto 
produktai labai brangūs arba, 
geriau pasakius, neįperkami. 
Gaspadinės bėgioja tai į vieną, 
tai į kitą krautuvę, jieškoda- 
mos pigiau. Bet kaip kada ir! 
apsigauna, nes jeigu kur su- i 
randa pigesnes kainas, tai pro-; 
dūktai būna jau sugedę. Mat, Į 
pakol maistas dar geras, tai Į

Telephone, Greenpoint 2320

/GRABORIUd
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ D1REKTORH

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
nt visokių kapinių; parsamdo au- 
įmobilius ir karietas veselijoms, 
rilrttynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y
264 Front Brooklyn, N. Y,

LAI IX V. H t GAL.VOS ODOS
:.'AS 'r VAISTAI
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SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio. Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėj i mdy>' Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės,' Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterį buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgertais moksliniais būdais. , Greitos ir 
pastovios! pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

, PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYK4 
K-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

DR. ZI NS no EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4 th Avė. ir Irving PI.) 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Sallis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 

ir 1 grab< paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką pagarsėjusius

— T , - _ (Miltelius nuo žalčio) jokių Žalčių nebijo. UžUrbans Cold Powdei’s 76c už bakss* ■psiginkiuok nuo savo " amžino priešo!
__ i » ii - m « yra tiii kanuolė prieš kitą^amžiną Žmogaus priešą—vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

sunkių ligų. 25 jccntai už skrynute.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

Siųsdami pinigus 
>ro adresu, užrašykite: 

[•'RANK A. URBAN S PHARMACY 
161 Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

AS. žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

Wo

Miestas

St. or Ave.

SUte

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

v ■ Jėjlmas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmihgas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią J pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
tašyti, visokių įšdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klases moterinųe. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis jr vakarais.

, Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Penktad,

VIETOS ŽINIOS

jeigu Washingto

Renkevičiūte
Brooklyno Dark. Mokykla

Tel. Stagg 9938DR. A. L CEASAR
DR. MENDELOWITZDAKTARAS ir CHIRURGAS

Central Brooklyn

SKANIAI PAVAIKYSITE PAS

ŠOKIAI MALONAUS PASIMATYMO

DRAMA KETURIŲ AKTŲ, VIENO VAIZDELIO UŽEIGA
NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO (NOV.) 17,1929

LABOR LYCEUM
SVETAINĖJ

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

272-6

147 Leonard Street

Telephone* 0783 Stagg

J. teVANDAREIKALAVIMAI

isvesFį ofise

Gastonijos Streiko Vadai 
Kalbės Šiandien Vakare

Tikiętus galite gauti f‘L 
46 Ten Eyck St, Broo

Standard Oil Kompanijos 
Šerai Nupuolė iki $50

Deportuoja Pilietės Vyrą, 
Dvynuką Tėvą

Už Bonką Smarvės Gavo 
5 Dienas Kalėjimo' .

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI 
ORKESTRĄ PROF. RETIKEVIČIADS

nys 
^mithai 
Vykus.

TELEPHONE, STAGG 9105

AIDIEČIAI IR LYRIEČIAI 
VAŽ1UOA Į YONKERSĄ

Pradžia lygiai 7 vai. vakare 
Rengėjai.

Visiems žinoma, jog

s ?

BROOKLYNO PARAMOUNT 
SUKAKTUVĖS

gus, kurie nelanko susirinkimų 
pradėtų lankytis

107 Union Ayenue 
(arti* Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

riausias teisėjas paleido tą 
perdidelę džiūrę, ir prasidėjo 
rinkimas naujo sąrąs,o prisai- 
kintų teisėjų.

nui, ir Aidas, vadovaujant ša
knaitei, vyksta j Yonkers, N. 
Y.į kur .bus puikus koncertas, 
ruošiamas vietinių darbininkų 
organizacijų. • Be chorų, B. 
Šalinaitę ruošia programą at
skirų sčlistų. Dainuos aidie- 
čių merginų sikstetas; solo Li
lija , Kavaliąuskiūtė, skambins 
pianistė Angela Valinčiūtė, ir 
dainuos solo Aleksandras Ve
lička. '

Tai bus puiki programa, ku
ri bet ąbejojimo, yonkeriečiams 
patiki.

J. Dovidaičio Siuvyklos 
Darbininkai Sudėjo $13.25 
Gastonijos Kankiniams

Jo nauja gyvenimo vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

949 Willoughby Ave 
Brooklyn, N. Y,

Ar žinote, kad Brooklyne, 
56 Manhattan Avė., prasidėjo 
mokyklėlė anglų kalbos, Ame
rikos istorijos, darbininkų ju
dėjimo ir komunizmo teorijos, 
kaip pradiniams, 'taip ir pa
žengusiems jau darbininkams?

Pas tūlus lietuvius darbinin
kus buvo pageidavimo turėti 
panašią mokyklėlę savo kalba. 
Bet kiekvienas iš pageidavusių 
yra užtenkamai apsipažinęs su 
anglų kalba, kad įstoti į mini
mą Komunistų Partijos vietinės 
sekcijos mokyklėlę. Plačiau 
apie jos pamokas galima suži
noti antradienio ir penktadie
nio vakarais, viršuj paduotu 
adresu.

Avė. Kal- 
K. Y. Hen- 
kiti nuteis- 
laukiantieji 
vadai. Be

Newarko, N. J., teisme prieš 
tavorinio automobilio šoferį 
Henry Binns per klaidą buvo 
išrinkta ir susodinta 13 pri- 
saikintų teisėjų, vietoj 12-kos.

‘džiūrėn” pašaukti asme- 
buvoį ' tuo pačiu vardu, 

Per tai ir klaida į- 
[klaidą, yy-

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

Atėjęs užkąsti į J. Diglitišie- 
nės valgyklą, 60 W. 48th St., 
New Yorke, B. T. Jeffersonas, 
del ko tai susiginčijęs su sa
vininke, metė į grindis ir su
daužė bonką didelės smarvės, 
vadinamos “asafoetida.” Sa
ko, dabar tavo valgykloj nebus 
nei vieno kostumerio bent per 
dieną.

Liko areštuotas ir penkiom 
dienom kalėjimo nuteistas.

Sugrjžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Šiandien vakare bus masinis 
mitingas, New Star Casino, 
107th St. ir Park 
bės dd. Fred Beal, 
dryx ir, tikimasi, 
tieji ir apeliacijos 
Gastonijos streiko 
to, sakys prakalbas Bill Dun
ne, J. Louis Engdahl* James P. 
Reid.

Važiuokite į tą mitingą; pri
sidėkite prie protestuojančių 
prieš žvėrišką klasinę kapita
listų “teisybę.”

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

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

. ■, »W i ir Amerikonišku Stilium

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

Savo metinių sukaktuvių 
naują programą Brooklyno 
Paramount Teatras, Flatbush 
ties DeKalb Ave., pradės šian
die su naujausiu Clara Bow’s 
visakalbiu judžiu “Saturday 
Night Kid,” kuris turėjo pasi
sekimo New Yorke ant Broad
way. Apart to, bus “First An
niversary Frolic” linksmybės, 
su 85 šokikėmis, šokikais, ak
toriais ir , muzikantais; grieš 
Rubinoffo simfonijos orkestrą. 
Tarp aktorių yra tokie žymūs, 
kaip Helen Yorke, Virginia 
Johnson, Fred Evans su savo 
dai.lišku vaizdeliu ir kt. “St. 
JLouis Blues” džiazzinis gaba
las bus vaizduojamas jam pri
tariančiais šokiais. Bob West 
sykiu su Elsie Thompson grieš 
didžiausiais, “žmogaus balsą” 
tupinčiais vargonais. Bus dar 
įvairių kitų priedų.

Vėl smarkiai p a-s i 1 e i d o 
žemyn Wall Stryto šėrai. 
Standard Oil į Kompanija par
davinėja savo serus dar negir
dėtai žema kaina, po $50. žy
miai išnaujo žemyn pasmuko 
ir šėrai visų kitų, kad ir “drū
čiausių” kompanijų. Lapkričio 23 d., šeštadienį

Šerų krizįs jau užkirto laiki-j Brooklyno abu chorai—Lyra 
nai kelią lėbavimam^ viduti-j vadovaujant mokytojui Kremi
nių’iri sniulkių buržujų. Taip 
antai didysis laivas “Aquita- 
nia” beveik tuščias išplaukė 
atgal į Europą. Daugiau ja
me buvo paties laivo darbinin
kų ir tarnautojų, nekaip pasa- 
žyrįų. i -b> f || n i

geros progos. Kreipkitės po No.
906 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.
Y. . (271-276)

Nutarta turėti po kiekvieno 
susirinkimo paskaitą arba dis
kusijas kokiu nors klausimu. 
24-tos kuopos draugai, mes 
perdaug nustojome veikt, pa
naikinome parengimus;, ,mūsų 
iždas mažėja; nariai susirin
kimų nelanko, gal nujausdami, 
kad nieko naujo neišgirs. ,

Draugai, mes tą klaidą turi
me pataisyti; turime rengti vi
sokius vakarėlius, švietimo va
karus ir viską daryti/ kad su
interesuoti kuopos narius, taip
gi, kad gauti didesnės įtąkos 
vietos darbininkuose. Jeigu 
mes taip lauksime, kaip pasku
tinius: trejus metus, tai liksime 
negyvu kūnu. Tiesa, pora pa
rengimų nelabai pavyko, bet 
tai nėra i prasmės .sakyti, kad.

127 East 84th Street 
(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 

NEW YORK CITY

tapo 
nekaltai septyni Gastonijos au
dėjų streiko vadai nuteisti il
giems metams kalėjimo; ir 

lyra reikalaujama naujo teis- 
Per tai labai yra reika

linga finansinė parama; todėl 
J. Dovidaičio kriaučių dirbtu
vėje per J. Kairį tapo surink
ta $13.25. Aukavo sekami: 
po $1.00—J. Pavilčiūnas, B. 
Jankaitis, S. Lasky, K. Balčiū
nas, W. Mišiūnas, K. Jankai
tis, W. Cherniauskas ir J. Kai
rys; po 50c: J. Shimanskis, B. 
Benenas, J. Peterson, M. Lei- 
kienė, O. Kliokienė, V. Diyak, 
A. Žilius ir S. Meškerevičius; 
po 25c: M. Girdauskienė, J. 
Simanaitis, J. Baltrušaitis, M. 
česlaučiūtė, M. Jatkauskas, 
Jankaitienė, M. Puidokienė.

Pinigai perduoti Joint Boar- 
dui jNeędfe: Trades Workers’ 
Industrial Union.’ ’'! ’

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza). 
BROOKLYN, N. Y.

Apie naujus klasių kovos bū 
dus duos paskaitą drg. Wm 
Z. Fosteris šį sekmadienį, £ 
vai. vakare, Workers’ Mokyk
loje, Union Square, New Yor
ke. Jis turi daug naujų paty-[ narių nedaug dalyvavo, be’ 
rimų ir medžiagos, kuri dar| kurie buvo, tai darė svarsty 
nebuvo iki šiol girdėta net dar- mus, kaip sudomint tuos drau 
bininkams, reguliariai ‘einan 
tiems į darbininkų prakalbas.!kad

J. MARČIUKIENĖ
SAVININKU

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

GHeš Lietuvių Jaunuolių 
Orkestrą, vadovaujant 

J. Baltrukeviičui
Tai bus puikiausia muzika šo
kiams, kokia kada nors yra bu
vus šioj svetainėj. Orkestrą su
sidės iš devynių muzikantų. 
Užgrajinus tokiai muzikai, jo
kiu būdu negalima dasėdėti:— 
kad ir seniausias eis šokt, o jei 
šokt nemokės, tai nors kojomis 
trepsės... Kviečiame visus kai
mynus ir kaiminkas būti šiame 
baliuj. Valgių ir minkštų gė
rimu nestokuos. Laukiam!

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syki atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant

Iš Ellis Island ateivybės sto
ties bus deportuotas atgal į 
Vengriją Andras Czako, šalta-! 
kalvis, vyras Amerikos pilie
tės ir tėvas dvynukų, gimusių 
šioje šalyje 
no vyriausybe nepasigailės.

♦ Czako įvažiavo Amerikon 
su savo motinos pasportu, pri- 
gavingaj. 1928 m. jis Stam- 
forde, Conn., apsivedė su Jung
tinėse Valstijose gimusia 
gina. Paskui išVažiavo jpžįvię-i 
sėti "Vengrijoj,1 kur praiėido 
desėtką mėnesių. Tuo. laiku 
jo moteris, pasilikusi! ’Ameri- 
koj, pagimdė ir du mįnimūš 
berniukus. 1 ’

Kada vėl atplaukė į Ameri
ką, buvo suturėtas ateivybės 
stotyje, nes inspektoriai suži
nojo, kad jis pirmu kartu bu
vo neteisingai atvykęs.

Už slaptą bei prigavingą į- 
važiavimą gali, sulig naujų į-| 
statymų, ne tik iš Amerikos mo 
deportuoti, bet $1,000 nubaus
ti, dvejus metus kalėjime iš
laikyti, ir paskui išbugdinti į 
tą šalį, iš kur atvykęs.

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

Naujausi Diagnoze ir Gydymo būdai.

Tel., Stagg 70M

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
W ALANDUS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų, 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

REIKALINGA 10 moterų prie at- 
sklrštymo skarmalų. Reikia turėt 

patyrimo. t Atsišaukitę:. Ruben Bros,, 
118i!Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

(271-273)

R IIKALAVIMAI
TIKRAI BARGANAS

Parsiduoda groserne, delikatesen, 
cigarų ir kendžių krautuvė labai pi
giai. Savininkas turi du bizniu, tat 
priverstas viertą parduoti. Kurie 
esate nepatyrę tame biznyje, tai aš

PARDAVIMAI
PASIRANDAVOJA 3 kambariai, visi 

šviesūs, yra elektra, gesas, šiltas 
vanduo. Randa pigi.** Taipgi pasi- 
'randavoja 2 fonrisiupti. kambariai, 
J. M.' Beganskas, 61 Elm Point Ave.» 
Great Neck, N. Y. (272-277)

IŠRANDAVOJIMAI
APARTMENTAI PASIRĄNDAVOJA

3 ir 4 kambarių, šviesūs kamba
riai, su šiltu vandeniu ir elektra. 
Pigidsi >randos. 120 -Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.,, peteli .Grand St.. At
sišaukite pa's janitorių. 1 A'pt. 3.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties. *

ATEINANČIO! SUBATOJ 
^Laisves” Svetainėj bus

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.

GRABOR1US
(Undertaker)

Iš A. L. D. 4L. D. 24-tos Kuopos 
Veikimo

11 d. šio mėnesio įvyko mi
nėtos kuopos mėnesinis susirin
kimas Gervės svetainėje. Kaip 
visada, taip ir šį susirinkimą,
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