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Darbininkai Vi»ų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, (Tik 
Retežius, o IŠlaimėsit 

Pasaulj!
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Darbininkų Dienraštis
KRISLAI

Naujas ChinijaF Atstovas. 
Mooney Dar Vis Tebekali. 
Be Logikos.
Geriausias iš Visų.
Stoka Satyrikų.

Rašo R. Mizara.

Amerikos atstovas (ministe- 
ris) Chinijoj MacMurray buvo 
aiškus ir atviras priešas Chini- 
jos revoliucijos. Jis visais ga
lais rėmė imperialistų interven
ciją ir todėl neturėjo įtakos 
chiniečiuose: pastarieji žiūrėjo 
į MacMurray, kaipo į savo prie
šą. Wall gatvės interesams tas 
nebuvo naudinga, nes šiuo tar
pu Japonija, Didžioji Britanija 

. ir Amerika kiek drūtos kovoja 
už hegemoniją toj .šalyj. Tik 
dėlto šiomis dienomis Washing
ton© vyriausybė pasiuntė į Chi- 
niją Nelson T. Johnson, kaipo 
savo ambasadorių. Johnsonas 
skaitomas “Chinijos draugu,” 
nes jis chiniečiams nėra žino
mas, ir todėl jam lengviau bus 
pasitarnauti Amerikos imperia
listam.

Mirusiojo Lewiso Smitho gi
minės pasakoja, kad jis, numi
rėlis, padėjęs bombą San Fran
cisco militaristinėj parodoj, už 
ką buvo suimti Mooney ir Bill
ings ir kankinami net po šiai 
dienai. Tai dar vienas įrody
mas Mooney ir Billingso nekal
tumo! Džurymanai, teisusieji 
juodu, šiandien sako, kad Moo
ney su Billingsu nekalti; teisė
jas tvirtina tą patį; atsirado ir 
bombos padėjėjas-provokato- 
rius. Na, o tiedu darbininkai 
dar vis tebekankinami kalėji
me. Tai vis kapitalistų teisy-

New Yorko “Evening Post” 
sako, kad prezidentas Hooveris 
karo paliaubų dieną kalbėjęs 
“su vaizduote ir jausmu.” Vie
nas draugas laisvietis, perskai
tęs tatai, sako: “Su vaizduote 
ir jausmu,.bet be logikos.” •

Štai kaip pasitaiko. nusivilti: 
prieš šiemetinį “Laisvės” vajų 
aš maniau, kad pirmutinėj vie
toj stovės Bostonas.

Chicagos menševikų organas, 
paėmęs iš “Pravdos” žinių apie 
susektą didelį eikvojimą pinigų 
Rostovo stotyj ir suėmimus, su
rinka: “Tenai, kur žmonėms 
yra uždrausta valdžią kritikuo
ti, tarnautojams valstybę ap
gaudinėti lengva.” Jei menše
vikų redaktorius pasiskaitytų 
šių dienų Sovietų Sąjungos 
laikraščius, tai jis pamatytų, 
kad juose savikritikai vietos 
paaukota daugiau, negu kam 
nors. O ten kritikuojama vis
kas : keliama aikštėn kiekvie
nas netikslus darbas, nežiūrint, 
kas jį atlieka. Susekus prasi
žengėlius, baudžiama » rūsčiau, 
negu kur nors. Darbininkų dik
tatūra, kuri paremta darbo 
žmonių labu, šaukią kiekvieną 
dorą darbininką prie savikriti- 
kos. z

IŠ programos dalyvių, kurie 
jau visi yrA sukviesti, ’pasiro
do, kad šiemet '“Laisvės” meti
nis koncertas bus bene-puikiau
sias, ftokis kada yra buvęs, Pa- 
sižyrijfekite* 15 d. gruodžio mė
nesio. T . Į

Įvedus “Laisvėj’’ nučlatinges- 
nį ir platesni satyros skyrių, 
“Krokodilių,” paaiškėja būtent 
tas 'faktas, kad pas mus stokuo- 
ja satyrikų, mokančių pašiepti 
negerus darbus kitų. . Be Icelių 
nuolatinių draugų, daugiau nie
kas netgi nebando rašinėti. Su 
“Vilnies” “Lengvąja Artileri
ja” pasirodo tas pats. Tai ne
gerai ! . f .

Raudonai Dažo Nagus

NEW YORKAS.—Iš Pa
ryžiaus pranešama, kad ten 
paskutinį laiką įsigalėjo ma
da ryškiai raudonai dažyti 
nagus. Nagų nudažymas, 
kuris trunka porą savaičių, 
apsieina 500 dolerių.

Nuo Mūnšaino Drinkso 
Parpuolė, Reikalauja 
$15,000. >

ELIZABETH, N. J.—Al
bert Lenchman iš Kenil
worth, N. J;, ir jo žmona 
ketvirtadienį užvedė čia 
augščiausiame teisme bylą 
prieš Aleksandrą Tišką iš 
Cranford, N. J., reikalauda
mi atlyginti $15,000.

Lenchman nusiskundžia, 
kad Tiška davė jam mūn
šaino išsigerti. Jis išsigėręs 
parpuolė ir labai susižeidė 
koją. Už tai jis reikalauja 
$10,000. Jo pati reikalau
ja $5,000 už vyro sužeidimą.

Skunde Tiška taipgi kal
tinamas laužyme Volstead 
įstatymo, nelegaliai užlai
kant ir pardavinėjant svai
ginančius ’gėrimus.

Anglijos Lordai Reika
lauja Didint Armiją

I

LONDONAS. <— Lordų 
buto atstovai i reikalauja, 
kad Anglijos armija būtų 
drūtinama. Jie sako, • kad 
armija dabar esanti per- 
silpna. Girdi, 1895 metais 
armija turėjo 148,000 vyrų 
Anglijoj ir 73,000 Indijoj. 
Dabar ji turinti 140,000 vy
rų Anglijoj ir 60,000 Indi
joj- /

Gi nuo to laiko Anglija 
paėmė kontroliuoti Sudaną, 
Palestiną ir Mesopotamia, 
pareiškė lordas Middleton.

Lordai reikalauja, kad 
armija būtų didinama.

Mūšis Tęsiasi Chinijoj
SHANGHAJUS, Chinija. 

—Čia gauta pranešimas, 
kad ties Tengfeng miestu 
tęsiasi didelis mūšis tarp 
Nankingo valdžios kariuo
menės ir sukilėlių armijos 
Kuominchun. Tūkstąnčiai 
sužeistų abiejose pusėse.

Iš Hankowo pranešimas 
sako, kad bėgy pereitos sa
vaitės 40,000 sukilėlių ka
reivių žuvę, o Nankingo 
valdžios žuvę 20,000.
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Chinų Pora Gavo Divorsą

LAWRENCE, Mass. — 
Šiomis dienomis čia teisėjas 
Dow davę divorsą chinų po- 
rąį.. Lee Šhęe, , pati Lee 
Wmg Čhąm, reikalavo di- 
vorso, nurodydamą, kad vy
rąs sų ja žiauriai elgiasi. 
Jiedu apsivedė Į<antone, 
Chinijoj, spalių 22 d., 1923 
metais. Neturi vaikų.

Tai dar pirmas chinų di- 
vorsas* Jungtinėse Valstijo
se. •'

Anglija Pripažino Afgajnis- 
tano Naują Valdžią

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia pasiuntė pranešimą 
Afganistano užsienio reika
lų ministerijai, Kabul, kad 
ji pripažįsta naują Afganiš-: 
tano valdžią, kurios galvk alistai planuoja įsteigti čia 

lyra Nadir Khan. 1 1 1 savo teatrą. > >

Išeina Kasdien, Apart 

Nedeldienių

Du Žuvo nuo Nuodingo Gazo 
Ant Karinio Laivo

NORFOLK, Va.— Ket
virtadienio vakarą ant ka
rinio laivo New York nuo 
nuodingo gazo žuvo leite
nantas R. H. Hollenbeck ir 
jūreivis Thomas George 
Weber. Septyni kiti jūrei
viai aptroško ir tapo nuga
benti į ligoninę.

Laivyno viršininkai atsi
sakė suteikti platesnių in- parodę, kad be artificiąlės 
formacijų apie nelaimę.

Šeru Spekuliantas Nusižudė;
Kitas Bandė Prisigirdyti '
PHILADELPHIA. — W. 

Paul Brown, 35 metų am
žiaus, Šerų spekuliantas, nu
sižudė ketvirtadienį, nema
žai pinigų prakišęs biržoj, 
smunkant šėrų vertei.

Kitas šėrų spekuliantas, 
Lawrence J. Fava, bandė 
prisigirdyti Schuylkill upėj, 
įpuolęs desperacijon del 
prakišimo nemažai pinigų 
ant šėrų. Šokdamas nuo 
tilto paliko raštelį, paaiš
kindamas, del kokios prie
žasties jis žudosi. Įšokus į 
upę policija jį išgelbėjo.

Smulkiesiem^ šėrų spėkų-' 
liantams, užėjo}blogi laikai. 
Daugelis jų prakišo visą sa
vo turtą. •

Radiumu Užnuodinta 
Kūdikiai Prieš Gimsiant

NEWARK, N. J.—Ketu
rios moterys darbininkės, 
kurios dirbo United Radi
um Korporacijoj, Orange, 
N. J., randasi arti mirties 
nuo apsinuodijimo radiumu. 
Jos prie darbo buvo verčia
mos seilinti šepetukus tep- 
liojimui radiumu kišeninių 
laikrodžių ciferblatus. Tos 
moterys yra Quinta McDo
nald, Albina Larice, Kathe
rine Schaub ir Edna Huss- 
man. ' . '

Dabar pasirodo, kad 'ne 
tik darbininkės, kurios toj 
korporacijoj dirbo, užsinuo
dijo, bet taipgi užsinuodijo 
ir jų negimę kūdikiai. ■

Tapo atrasta, kad vaikai 
dviejų moterų, Hellen Puck 
iš Red Bank ir Ethelwynne, 
Metz iš Ne war ko, yra ap- 
■nuodinti radiumu. Pasiro
do, kad jie tapo apnuodiriti 
prieš gimsiant, kuomet jų 
paotinop dirbo toj kompani
joj, ir. laipsniškai jų kūnas 
nuodijusi. Dabar serga mo
ters Puck du vaikučiai? 
Walter, šešių metų, ir Har
old, dviejų metų amžiaus, ir 
mpters Metz vaikutis, šešių 
metų amžiaus.

Daktarai, kurie išegzami- 
navo vaikučius, sako, kad 
jų negalima išgydyti. ' Vai
kučiai yra* išbalę; skauda 
jiems ‘sąnarius; radiumąs 
laipsniškai naikiną jų rau
menis ir kaulus.

Londonas.—Anglijos soči

Sovietai Išvystė Naujos 
Rūšjes Javus

MASKVA.—Minske bota
nikos ekspertai pagamino 
naujos rūšies javus iš su
jungimo rugių ir kviečių sė
klos.

Nauji javai turi tvirtu
mą rugių kas liečia atsilai
kymą prieš šaltį o branduo- 
lingumą kviečių. Bandymai 

trąšos arba specialio žemės 
prirengimo ' tie javai gerai 
uždera: ant vieno hektaro 
uždera trys tonai, vidutiniai 
tris kartus ‘tiek, kiek užde
ra kiti javai Sovietų Sąjun
goj.

šį rudenį tais naujais ja
vais apsėta nemažas plotas, 
kad sekančiais metais juos 
būtų galima plačiai naudo
ti.

New Yorko “Times” ko
respondentas Duranty apie 
tai rašydamas sako:

“Šis dalykas, jeigu tai 
tiesa, literatiniai kalbant, 
galės padaryti permainą pa
sauly. Taip sakant, jeigu 
Rusija bėgyje dešimts metų 
galės padid nti savo javų 
gamybą trigubai, tai bus 
ekonominė revoliucija, prieš 
kurią Lęni^.pirmdji revo
liucija atrodytų* raažaž!

f ;

“Kryžiaus Nešėjai’’ Teikia
mi už Kontr-revoliucinį

, > Darbą
Tūlas zokoninkas Feodor 

išsvajojo naują tikėjimą ir 
įsteigė naują religinę sektą, 
kuri vadinasi feodoristais. 
Prie jos slaptai priklauso 
keletas tūkstančių asmenų, 
daugiausia buržuazinių ele
mentų. Jie taipgi vadinasi 
“kryžiaus nešėjais.” Ant jų 
drabužių (švarko arba ke
linių) yra užsiūta kryžius,

Keturiasdešimts tos sek
tos narių dabar teisiama už 
kontr-revoliucinį veikimą. 
Jie agituoja valstieęius ko
voti prieš steigimą kolekty
vių ūkių; suorganizuoja 
valstiečius padegti kolekty
vų namus, žudyti Sovietų 
viršininkus ir Komunistų' 
Partijos narius, kurie agi
tuoja valstiečius dėtis į ko
lektyvius ūkius. Jięi taipgi 
pasakoja jaunom^ moterims, 
kadj jeigu jų; vyrai; prisidės 
prie kolektyvių^ ūkįųpitai jos 
pagimdys kūdikius ‘ilgomis1 
uodegomis. ■ i - > > j' \ f 

; Vienas tų “kryžių nešė
jų” teisme pareiškė, kad jo 
pasekėjai laukią nusilei
džiant iš dangaus “baltųjų 
aniuolų,” po vadovyste “šv.”> 
Mykolo; jie nušluosią Sovie
tas. Bet kol tie ;“aniuolai” 
nusileis, “kryžiaus nešėjai” 
šluojami.

Hammond; Irid.—įia du 
jaunieji komunistai tapo su
areštuoti už dalinimą lape
lių prie Queen .‘Anne saldai
nių dirbtuves, šaukiant dar
bininkus. į susirinkimą.

Čia atgaben-Paryžius
ta $30,000,000 vertes aukso 
iš New Yorko. (c. ' ?

Jugoslavijos Fašistai Pasmer
kė Penkis Darbininkus

ZAGREB, Jugoslavija.— 
Jugoslavijos fašistinė val
džia pasmerkė penkis dar
bininkus ilgų metų kalėji- 
man už komunistinį veiki
mą. Du jų nuteista dešim
čiai metų kalėjimo, 
penkiems metams.

Trys

Paskelbė Klerikalą Ūkininką 
Sąjungos Bankrūtą

“Žydų Balsas” praneša, 
kad spalių 28 d. Vyriausia
me, Tribunole buvo spren
džiama Kauno ir Klaipėdos 
pirklių su Lietuvos ūkinin
kų kooperacijos sąjunga 
(ūkininkų sąjungos) byla 
del skolų, kurių minėta są
junga pirkliams neatlygina.

Paaiškėjo, kad minėta 
Lietuvos ūkininkų koopera
cijos sąjunga tos sumos iš
mokėti nepajėgia. Todėl 
Vyriausias Tribunolas jos 
stovį paskelbė kaip neišmo
kamą bankrūtą, kuris sie
kia 500,000 litų.

Ryšy su tuo, esama tvar
ka, teismas paprastai ski
ria konkursinę ir globos ko
misijas, kurios galutinai 
višką • likviduoją įrL kiek 

< gaunamą^^likvidacijoj L pini
gų, atlygina likviduojamos 
draugijos padarytus pilie
čiams nuostolius.

Anglija Atsisako Grąžinti 
Vokietijai 60 Milionų

LONDONAS. — P h i 1 i p 
Snowden, Anglijos iždo mi- 
nisteris, socialistas, nu
sprendė negrąžinti Vokieti
jai perviršį pinigų, kurie 
pasiliko likviduojant konfis
kuotą vokiečių nuosavybę 
Anglijoj, kad iš to turėtų 
daugiau naudos Anglijos 
imperialistai.

Viso Anglija turėtų su
grąžinti Vokietijai $60,000,- 
000. Amerika finansiniai 
užvaldžius Vokietiją ir pa
laikydama su ja gerus san- 
tikius, sugrąžino jai $300,- 
000,000 už užgriebtą vokie
čių nuosavybę.

- Visos kitos ^valstybės, ap
art Kanados, Australijoj ir 
Airijos Laisvosios .Valsty
bės, sugrąžino .Vokietijos 
konfiskuotą nuosavybę. '! ’

Blaivybes Agentas Gavo 50 
Metų Kalėjimo*

/ .......................... ..

CHANDLER, Okla.—Jeff 
D. Harris, 65 metų am-, 
žiaus, j blaivybės agentas, 
antradienį tapo nuteistas 
50 metų kalėjimo už nužu
dymą farmerio O. Lowery, 
liepos 4 d., laike užpuolimo 
jieškoti degtinės jo farmoj. 

!  I . I

Londonas.—Anglijos par
lamente patiektas bilus mo
kėjimui didesnės pašelpos 
bedarbiams. Reikalauja pa
didinti pašelpą nuo 7 šilin
gų (apie $1.75) ikį 9 šilin
gų h(apie $2.25) į savaitę.

a
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Finlandijos Darbininkai Skelbia Generalį 
Streiką Protestui Prieš Politinių

Kaliniu Kankinimą S
HELSINGFORS, Finlan- kenčiamas kalėjimo sąlygas, 

dija.—Finlandijos darbinin- Daugelis politinių kalinių 
kai, po Komunistų l aitijos g-j- ^aigjįme jar nuo 1918
vadovybe, rengiasi šiandien 
paskelbti dvylikos valandų 
ąeneralį Streiką išreiškimui 
Simpatijos Tammisaaris ka
lėjimo politiniams kali
niams, kurie paskelbė bado 
streiką, protestuodami prieš 
žiaurų kankinimą ir nepa-

10,000 Dalyvavo Laido- A. D. Federacija Žada 
jime Degtinės Maskvoj “Darbuotis” Pietuose ■ a 

■•'i

MASKVA.Sovietų Sąjun
goj naudojama visokie ko
vos būdai prieš degtinės 
naudojimą. Kad išvystyti 
įspūdingesnę ka m p a n i j ą 
prieš degtinės naudojimą, 
kampanijos vedėjai surengė 
nepaprastą demonstraciją— 
degtinės laidotuves, kuriose 
dalyvavo suvirš 10,000 vyrų 
ir moterų. Demonstracijoj 
vežė grabe šešių pėdų aug- 
štumo degtinės bonką palai
doti. Darbininkai, apsiren
gę,, kostiumais stačiątikių, 
prėtesionų ir katalikų kuni
gų, ėjo paskui grabą. Prie 
kapo jie pasakė prakalbas, 
ragindami žmones nenaudo
ti degtinės ir kitokių svaigi
nančių gėrimų. Nurodė, 
kaip kenksmingi yra Svaigi
nanti gėrimai.

darbininkus, kad nedaleisti 
darbininkams organizuotis į 
tikrai kovojančią uniją— 
Nacionalę Tekstilės ?Darbi- 
ninkp Uniją. Mat, dabarti
niu 'laiku pastaroji unijk 
pradėjo smarkiai darbuotis 
pietinėse valstijose. Darbi
ninkai jai pritąria. Federa- 

į ęijos viršininkai, kurie tar- 
Vyrai prisižadėjo nenau-1 nauja darbdaviams, dabar 

doti svaiginančių gėrimų.
- \ r------------------

PASKELBĖ TARPTAUTI
NIO BANKO TAISYKLES

BADEN-BADEN, Vokie
tija. — Ketvirtadienį* tapo 
paskelbta tekstas taisyklių 
tarptautinio banko tvarky
mui Vokietijos kontribuci
jų. Banko taisyklės leidžia 
Amerikos imperialistams 
prisidėti prie to banko bile 
kada, lygiu pamatu su pra
džioj prisidėjusiais nariais.

Nubalsavo Tęsti Specialę 
Kongrese Sesi j ą

WASHINGTON. — Kon
greso specialė sesija, su
šaukta svarstyinui muitų bi- 
liaus, bus tęsiama toliau.

Senatorius1 Jones, republi- 
konų lyderis, buvo susitaręs 
su demokratais uždaryti se
siją lapkričio 23 d. Ketvir
tadienį buvo patiektas įne
šimas uždaryti sesiją. Bet 
51. balsu prieš 34 balsus ta
po atmestas.

Reguliarė kongreso sesi
ja prasidės gruodžio 2 d.

100 Anglijos Parlaipento
Narių Skris Dirižabliu

ŠimtasLONDONAS
Anglijos parlamento narių 
šiandien skris nauju milži
nišku Anglijos dirižabliu 
R-101.

I

$

I

Daugelis politinių kalinių 
I

metų.
Streikas prasidės 6 valan

dą rytą. Tikimasi, kad visi 
darbininkai išeis į streiką, 
išskyrus dirbančius ligoni
nėse, gaisrininkus ir elek
tros ir gazo darbininkus. <

I
41 r

5

WASHINGTON. — Ket- 
virtadienį čia įvyko konfe- < 
rencija Amerikos Darbo Fe
deracijos viršininkų ir at
stovų nuo unijų, priklau
sančių pHe Federacijos. Vi
so buvo 105 atstqvai. Jie 
kalbėjo apie organizavimą 
darbininkų pietinėse valsti
jose. Ypatingai žada dėti 
pastangas organizuoti į Fe-

I I

deracijos United Textile
Workers Uniją tekstjliecius

izūotis į

i daro planus, kad nedaleisti 
darbininkams susiorgani
zuoti į. kovojančią uniją.’ 
Jie organizuos - juos į darb
daviams tarnaujančią uni
ją* ■ ;

Nuteisė už žmogžudystę,

ASHVILLE, Ala. — St. 
Clair apskričio džiurė sura
do kaltu antro laipsnio 
žmogžudystėj John R. Fer- 
gusoną. Jis papildė žmog
žudystę 29 metai atgal.

Ferguson sakė, kad save 
apsigindamas jis nužudė 
Will Andrews, o po to iš
vyko iš Alabama* valstijos. 
Apie mėnuo laiko atgal jis 
tapo suareštubtas Gadsde- 
ne,, kur jis buvo nuvykęs 
aplankyti savo sergantį svh 
nų.

Teisėjas A. O. Steele nu
teisė jį 10 metų kąlęjimo.

Charle

Paryžius.—Vyriausias ro> 
daktorius laikraščio “Depe- 
che de l’Aube”, 
Mith, komunistų jud< 
simpatikas, tapo nutx 
penkiems metams kali 
ir užsimokėti ' 500 ft 
už patalpinimą sava 
rašty straipsnių apie1 
rų elgimąsi su n 
militatinio muštro 
Joj, Mailly tnięste.

$
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Dešinie ji Nukrypimai Mūsų Spaudoje
u

Bendra Apžvalga Komunis
tinių lhikra|čių Jungti

nėse Valstijose i Ii

Mūsų-draugų žydų dienraštis 
“Fręiheįt” pradėjo kovų prieš 
dešiniojo pobūdžio tendencijas, 
kurios pasikartotinai apsireikš1 
davo jo špaltose. Po padarytų 
klaidų Palestinos klausimu, se
kė kitos, pav., pirmo puslapio 
žinios apie susivienijimų Ame
rikos ir Anglijos; triumfališkos 
žinios apie darbininkų laimėji
mų Australijoj, kur social-fa- 
šistų Darbo Partija laimėjo rin
kimus. Tokie apsireiškimai 
“Freiheite” aiškiai-rodo social
demokratinę ideologijų, smul- 
kiai-buržuazinio eklekticizmo 
(surinktas įvairių šaltinių ar
ba sistemų jovalas, “filosofi
ja”) įtakų atsakominguose re
daktoriuose. Tokie redaktoriai, 
kurie ‘pirmiau prasikalsta di
desnėse klaidose, rišant Pales
tinos klausimų, paskui giria 
Nadir- Khaną Afganistane ir 
šneka apie susivienijimų Angli
jos ir Amerikos tik todėl, kad 
padarytas Youngo planas ir 
Ilobveris susitiko MacDonaldų, 
negali būti tinkamais, rišti pa
šau! inę . situacijų. Konfliktas 
tarpe ;B?itanijos ir Amerikos 
imperializmų yra .ryškiausiu 
konfliktui tarpe šių dienų impe
rialistinių valstybių, bet jis nė
ra “didžiausias ir svarbiausias 
konfliktas šįų laikų,” kaip sako 
“Freihęitp atitaisydamas savo 
pirmesnę1iilį|44.' Endžiausias ir 
svarbiausias istorinis konflik
tas šių laikų yra konfliktas tar
pe Sovietų Sąjungos ir impe
rialistinio pasauli®.

Redaktoriai, kurie mato so- 
cial-fašistų rinkimų laimėjime 
žingsnį pirmyn darbininkų kla
sei, nėra tinkami redaguoti 
Partijos laikraštį. ir todėl 
“Freiheit” redakcinė taryba, 
drauge su Žydų Biuru, jau pa
šalino vietinių žinių “Freiheito” 
redaktorių ir paliuosavo tris ki
tus Štabo narius. Tai buvo la
bai reikaHngaszžingsnis išvaly
mo smulkiai-buržuazinio ele
mento iš tarpo mūsų Partijos 
redaktorių.

-a Bet lie tik “Freiheit” padarė 
? Šitas klaidas. “Rovnost Ludu” 
> (čekoslovakų komunistų dien
iu rastis Chicagoj) kalbėjo kaip 
į. tik panašiai, būtent, kad del at- 

šilankymo MacDonaldo į Wash- 
B ingtonų Amerika su Anglija su
it . sivienija. Pirmajam “Rovnost 

Ludu’ puslapyj skaitome: 
B “Anglickos Amerikon zaklucilo 
& ententu (Anglija padarė susi- 
H viem0m^ sty Amerika). Be ši- 
g-. to, mes tarime pastebėti “Rov- 
SF nost Ludu” del jo atsitolinimo 
B ■—nepaisant pirmesnių pastabų 
J —nuo Partijos reikalų. Jame 
Sį mes dar ir . šiandien randame 
■L redakcinius- straipsnius • Art 
jį. Shield^bjl Esther Lowell arba 
K Leland Olds (Fęderuotosios
■ Sp. rašytojai).. Šitie štrkips^ 
K niai’galėtų būt naudojami, kai-
■ " 1)0 medžiaga’ komunistiniam 
K straipsniam, bet nieku būdu ne- 
j»- galima' nekomunistinius sraips-
■ nius spausdinti, kaipo editoria- 
K ?US-
K Mūsų ♦ lietuvių dienraščiai, 
K- “Vilnis” ir “Laisvė,” rodo ten- 
K dencijų neatvaizduoti Partijos 
» veikimo, bet deda daug domės 
K j Lietuvos klausimus. Nei 
K “Rovnorst Ludu,” nei “Laisvė,” 
■t nei ?“Vjilnjs” iki šiol neišspaųsdi- 

BO 'težins Partijos plenumo, į- 
Įę. vykusio pradžioj spalių mėne- 
K< (šis drg. Smitho straips- 
■p nis raitytas dar kuomet teziai 
|K' ^LaisvĮi’? nebuvo pasirodę. 
B JUfmdicn, kaip pnatome, jip jau 
į* AŪpauKlintį. Buvo užvilkinti 
f. .ne* r, rojinio l.iiko juos ūmąj 

JLįilvc-u. “Srisi’ėa”

Mes nereikalaujam, kad mū
sų partijinė spauda spausdintų 
vien tik tezius ir dokumentus, 
bet reikalaujam mūsų laikraš
čių naudoti Partijos medžiagą; 
duoti pirmenybę straipsniam, 
telpantiem “Daily Workeryj,” 
už ‘straipsnius, gamintus smul- 
kiai-buržuazinių rašytojų. Dau
giau Partijos raštų mūsų spau
doje! Ir tai pastebime ypatin
gai čekoslovakų ir lietūvių laik
raščiams. , ' i ’ 1

Išrodo, kad daugelis mūs 
Partijos laikraščių dar toli gra
žu nesupranta to būtent fakto, 
kad mes dabar, gyvename tre
tįjį periodą—jie dar vis gyvena 
senu nusistatymu, lyg mes dar 
vis gyventum ramioj atmosfe
roj iš antrojo periodo.

Imkim, pavyzdžiui, tūlą mėn
raštį, kurį ne Partija leidžia, 
bet yra redaguojamas Partijos 
nario. Išskiriant kelias iš So
vietų Sąjungos žinias, jame ne
siranda daugiau nieko komu
nistinio. Bet gi jame pakan
kamai' spausdinama smulkiai- 
bųržuazinių ir netgi religinių 
iliuzijų. Talpinama religinės 
eilės, pranešimai apie susirinki
mus, kurie yra pradedami mal
domis. Nė žodelio kritikos, Re- 
dakciniai straipsniai neatvaiz
duoja jokios kovos, bet tenki
nasi parlamentarinėmis iliuzijo
mis, ažuot kėlus aikštėn klasių 
kovos problemas.

Jeigu taip ilgiau tęsis, jei 
nebus paaštrinta linija ir reli
giniai bei kiti smulkiai-buržųa- 
zifriai dalykai bus spausdinami 
laikraštyje, kurį redaguoja Par
tijos narys, tai Partija turės 
imtis griežtesnių žingsnių, ne
gu kritika. Partija negali to
leruoti, idant josios narys, už
imdamas redaktoriaus vietą, 
mėnesis per - mėnesį apleidžia 
Partijos propagandą ir spaus
dina visokios rūšies šlamštus į 
laikraštį, kurį jis kontroliuoja. 
Aišku, reakcininkai gali pradė
ti kovą prieš mūsų revoliucinę 
kovą ir redaktorius gali pra
rasti vietą, jei mūs draugai ne
susiorganizuos ir nesuvienys sa
vo pajėgų kovai, bet tas nėra 
galima išvengti. Tas privalo 
būti pradėta laikraštyj ir pra
vesta organizacijoj.

Tik kelios* savaitės atgal mes 
buvome priversti kritikuoti A- 
merikos Skandinavų Darbinin
kų Susivienijimo komiteto mū
siškę frakciją už apsileidimą 
ir trūkumus manifeste apie 
tos organizacijos konvenciją, 
būsimą New Yorko mieste, 
gruodžio mėnesį, 1929. Dabar 
mes turime atkreipti atydą “Ny 
Tid” redaktoriaus į straipsnį 
apie International Order of 
Templars. Jame nėra nė žode
lio kritikos šitai organizacijai 
ir jos aktyvui. Vien tik “neut- 
rališkas,’ ’ smulkiai-buržuązinis 
pareiškipias .kai kurių chrono
loginių faktų iŠ istorijos. Blai
vybės klausimas dar vis lošia 
didelę rolę tarpe skandinavų 
darbininkų Amerikoje, tad tuo 
labiau mes turime būtį sargy
boje, neprileidžianj; savęs pasi
duoti smulkiai-buržuazĮnių or
ganizacijų atsilikimui. Vien tik 
energiška kova mes laimėsime 
veikliausius darbininkų elemen
tus savo pusėn. Nenaudojant 
kritikos, mes jų nelaimėsim nie
kuomet.

Tuo pačiu sykiu mes turime 
atkreipti atydą “Ny Tid” į iš
spausdinimu atsišaukimo del fi-i 
nąnsinės pagęlb.os iš Foreign 
Language Information Service, 
ši pusiau oficialė kapitalistinė 
įstaiga aiškaus anti-darbįnin- 
kiško charakterio neturi gau
ti mūsų spaudos paramos.

Toliau mes rahdame (tam pa
čiam “Ny Tid” leid.) pranešimą

i

iš Skandinavų Darbinių^ų Su- 
ąiyienijįmo Amerikoje jo Vąka- 
rinio distriįto konferencijos. 
Sako, kad Swabeckas (f este rie
tis) kalbėjęs ir bąlsąvęs prieš 
ypzpliųęiją, užginančią Darbo 
Upijų Vienybės. Ęonferenciją 
Clęveląnde. Laikraštis spaų^dk 
na jp argumentus, bet nė žo
džio kritikos. Tas turi būti pa
taisyta ir tekis nusistatymas 
privalo būt smerkiamas. Tokis 
darbininkų klasės priešas, kaip 
Swabeckas, neturi būti toleruor 
jamas revoliucinių darbininkų 
konferencijoje. •

Tame pašiame pranešime 
randama atsišaukimas į darbi
ninkų Mliubų narius, raginant 
užkariauti ir pastatyti savo va
dovybę darbininkų sporto kliu- 
buose. Tąs rodo, kad tarpe 
skandinavų darbininkų Ameri
koje, darbininkų kliubai norima 
padaryti vadovaujančiom orgąr 
nizacijom. šitokia tendencija 
reikia vyti laukan, nes vienatį-, 
ne organizacija^ tinkančia- va
dovauti darbininkų klasei, yra 
Komunistų Partija, kurios frak
cijų užduotimi yra vadovauti ne 
tik darbininkų sporto ' kliubus, 
bet visokiom nepartinėm masi
nėm organizacijom. Kiekviena 
tendencija, kuri stoja už pava
davimą Partijos frakcijų kitom 
kokiom organizacijom, turi bū
ti vejama ir kritikuojama. Par
tijos frakcijos gali susigrupuo
ti aplink save nepartijinių ele
mentų, bet tokia, kaip minėta, 
plati opozicija neturi būti leis
ta vaidinti rolę komunistinių 
frakcijų. \

Tūlį mūs laikraščiai išspaus
dino netinkamus pareiškimus 
apie Wall gatvės biržos nese
nai įvykusį smukimą. Tai bu
vo dalinai todėl, kad “Daily 
Workeris” pervėlai išspausdino 
Partijos nusistatymą tuo klau
simu. Mūsų draugų finų dien
raštis “Eteenpąįn” už spalių Į 
mėnesio 30 d. išspausdino žinią I 
po sekama antrašte: “Wall gat- j 
vės spekuliatoriai vėl apturėjo 
didelius nuostolius.” Tai yra 
klaidinanti antraštė. Patys fi- 
pąnsįeriaų spekuliantai, kapita
listai nieko, neprąfaimęjo ši
tam krizyj. Tai bųyo tik maži 
spekuliatoriai, kur ie^ riukentė j o 
ir tapo išspausti iš didžiųjų tar
po. ' Pagaliaus, vyriausia krizio 
priežastis—beartėj antis didelis 
krizis visoj kapitalistinėj drau
gijoj, ne tik tarpe spekuliato- 
rių.

Mes tikimės; kad kiekvienas 
Partijos laikraštis, šiame 
straipsnyj paliestas, pataisys 
savo liniją per savęs kritiką ir 
žygiuos pirmyn mūsų^ spaudos 
bolševizacijos keliu. \

P. Smith.

BOSTONAS IR APIELINKE

CAMBRIDGE, MASS.

ĮDOMUMAI
Kaip Orlaivis Pats Save ...

Palaiko Lygsvaroje

YOUNGSTOWN, OHIO.
Į \ ! j į-4--Į p

Lapkričio 3 d. įvyko S. L. A. 
157-tos ^kuopos susirinkimas. 
Nariųz susirinko virš 30. La
bai gerąi, kad nariai pradeda 
lankytis į susirinkimuą skait
lingai. Reikia pasakyti, kad 
šiame susirinkime nariai pama-

. ... te, kas kelia lermą ir daro su-Daug prie orlaivių saugu-1 irutfes. siuo tarpu j Lekavi. 
mo prisidės išradimas, kurį | č|a pasirodė patentuotu lermo 

■pądarė Messgaete Boykow ikeliku. Jis ne tik S. L. A. 
Kompanija Berlyne. _ 
dirbta automatiškas orlai-

pa_ kuopoj lermą kelia, bet ir ki
tur, kur tik priguli, šiame 
susirinkime rėkė, kiek tik jis

Pernai Stasys ir Magde Sinkevičiai atšventė aukąinį jubilėjų 
savo ženybinio gyvenimo. Abudu seneliai susilaukė gražaus-am-' 
žiaus—73 metų! Ir abudu priklauso prie Amerikoj Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugijos, Southbury, Conn., kuopos. 
Tai yra farmerių'kuopa. Abudu Sinkevičiai taip pat farmeriai.

Ar jie nebus tik seniausi nariai šios organizacijos?
Amerikon atvyko 1921 metais iŠ Majoriškių, Vilkaviškio ap

skričio. Lietuvoj, prįeš karą, veikliai dalyvavo socialdemokratų 
partijoj, kuri tuomet'buvo nelegalė. Pas. juos labąi tankiai ap
sistodavo Suvalkijos organizatoriai—Z. Angarietis' R. Baliukas 
ir kiti. Karūi pasibaigus, gyvenimas “nepriklausomoj” Lietu- ■ 
voj jiems pasidarė nebepakenčiamas. Jie atvyko Amerikon.

Senelė ir prakalbėles gali sakyti, ką ji ir padarė per farmerių 
kuopos pikniką. Stasys Sinkevičius puikiai nupasakoja apie 
prieškarinį veikimą Lietuvoj.

Prie A. L. D1. L. D. priklauso ir jų sūnus ir sūnaus vaikai! 
Yra žmonių, kurie sako: “Jau pasenom ir veikti negalim.” Sta
sys ir Magdė Sinkevičiai taip nesako.

Kaip su Tais $700,000?
Drg. K. Valonis pastebi 

“Vilnyj”:
Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoj turi virš vieną mi- 
ioną dolerių. Iš jų daugiau 
taip 700,000 dolerių yra su
dėti į visokius bondsus. 'Ceri- ! 
tro raportuose truhipa'i1 pra
nešama, ka,d tiek ir tiek7 do
lerių “reprezentuoja” įvai
rius bondsus, tai 'ir viskas.

Taip pat, kaip kad foji 
bendra skaitlinė, nariams juk 
svarbu žinoti, ar tie “įvairūs 
bondsai” yra saugūs ir ar 
nesiranda tokių bondsų, ku
rių vertybė priklauso nuo bir
žos spekuliantų ir statybos 
ryklių machinacijų.
Taip, klausimas svarbus. 

S. L. A. viršininkai turėtų 
paaiškinti, nes šiuo tarpu 
daug narių yra smarkiai 
susirūpinę.

Nėra Kuo Džiaugtis
Veik kiekvienas klerika- 

liškas ir social-fašistiškas 
lietuvių laikraštis Ameriko
je apsidžiaugė dr. D. Zau
niaus paskyrimu Lietuvos 
fašistų užrubežinių reikalų 
ministeriu. Kiti net surin
ka, kad d.abar Lietuva prą-

dės eiti nauju keliu, nes 
Zaunius esąs nepartijinis. 
Ištikrųjų, tai ničko pana
šaus: Zaunius pūs į vieną 
triūbą su Smetona, Tubeliu 
ir visa kruvina fašistų kli
ka. Jis bus nei'kiek ne
prastesnių fašistu pakalikų, 
kaip liaudininkai. Šalkaus
kas, Jonas Vileišis ir kitį. 
Zaunius padės kruvinajai 
klikai engtį Lietuvos*1 darbo 
žmones.

Darbininkam nėra kuo iš 
to džiaugtis.

vių valdytojas. Jeigu oi lai- galėjo, kąd gelbėti Susivieni- 
vis lėkdamas pakrypsta į jimą, nes bolševikai jau jų mi- 
šoną arba palinksta priekin lioną dolerių nuvešią į Mask- 
bei užpakalin, tas įtaisas sa- v$- lr kaip keistai išrodo, kuo- 
vaimė atveda *į lygsvarą, ,y.ra įkūręs ,darbi-
,Tam tikią lankeną nusta- ]?įmę puola tokius pat darbi
ems, orlaivis daro ratą dL [ninkus, kaip ir jis. 
dėsnį1 ar mažesnį, žiūrint, 
kokio lakūnas nori. Jeigu 
orlaivininkas yra nušista- 
tęs skraidyti, sakysime, 500 

i pėdų aūgštyj nuo žemės, pa- 
' suka jis tam tikrą rodyklę, 
kiek reikia, ir jau lėktuvas 
skris būtent tiek, o ne aug- 
ščiau.

Orlaivis, aprūpintas šiuo 
išradimų, laksto daug ly
giau, saugiau ir pastoviau, 
negu kad jį visame kame 
tiesioginiai kėpavotų lakū
nas.

Tas įtaisas yra kiek pa
našus į “Geležinį Miką,” 
naudojamą goresniuose gar
laiviuose, delei laivo lygsva
ros palaikymo bei jos at- 
griebimo.

Skaitlingi padaryti ban- deda rėkti, kad tėvai nieko 
dymai rodo, kad minėtas iš- 1 
radimas suloš labai svarbią 
rolę orlaivi j o j.’

Ko-

The Communist už 
Lapkričio Mėnesį

Jau išėjo iš spaudos 
munistų Partijos teorijos
žurnalas už lapkričio mėne
sį, “The Communist.” zJis 
paaukotas Lapkričio Revo
liucijos 12-jnetinėm sukak
tuvėm. Telpa visa eilė gerų 
straipsnių, liečiančių Sovie
tų Sąjungą, darbininkų ju
dėjimą visam pasaulyj ir 
ypačiai Amerikoje. Labai 
turiningas numeris. Kiek
vienas lietuvis darbininkas, 
mokantis angliškai, turi jį 
įsigyti. Kopijos kaina tik 
25c. ,

Spalių 27 d. vietinės kuopos, 
sykiu su pašelpipem draugi
jom, turėjo surengę koncertą 
ir prakalbas del Gastonijos 
streikierių. Kadangi . diena 
buvo labąi graži, tai publikos 
nedaug susirinko.

Muzikalę programą išpildė 
Laisvės Choras iš So. Bostono, 
po vadovyste K.r Bolio. La
bai puikiai sudainavo Interna
cionalą ir dar kelias daineles. 
Turiu pasakyti, kad Laisvės 
Choras daug progrese pakilo, 
kaip M. K. Bolys pradėjo va
dovauti. Solo .dainavo Julia 
Rąinard, P. Benjis ir Carl 
Adams. Vįsįęms gerai pavy
ko. Daugiausia publikai pa
tiko duetas Juįios Rainard su 
P. Banlių. Prakalbą pasakė 
R. Zelms iš Roxburio, per
bėgdamas apie Gastonijos pa
dėtį. Paprašius aukų, publi
ka suaukojo $21.62.'

1 Aukoj o sekančiai: Fraimon- 
tienė, K. Sędauskas, W. Ka- 
konauskas, F. Noveskas, P. 
Rudokas, J, Gelažius, S. Rai- 
Jnard, A. Beliškevičiųs, R. J. 
Mąįinauakąs, P. Grigaliūnas, 
J. Gicevičįa ir P. Traupis po 

.:$Į.0p;>^‘'
A. Plitis, P. Jąkson, M- Qri- čiaus bus visiems aišku, kiek fašistai yra suf.anatikaję, kiek 
cius, A. Gricienė ir A. Grigą- yra žmoniškumo ir laikraštinės skaitosi su faktais ir pąsauli- 

smųlkių dęrps Brooklyno fašistų . gūž- Ipiais i įvykiais.
i toje, vadinampje 

S R I Toe -fnuięiln

1 sė lūpų nepaminėjo lakūnų 
;■ ’ “šaįis Sovietų” pribuvimą į 

New Yorką. Tačiaus .kuomet 
< nesepai šioę šalies spaudoje til- 
ho žinutė iš Maskvos, kad So
vietų teisinas nuteisė kelis 
priėšsovietinius šnipus mirties 
bausme, tai tuomet, kaip vie
nas iš fašistinio lizdo tautinin
kas man pasakojo, fašistų or
gano redaktorius iš savo loc- 
nos mašnos sukrapštė keliąs 
dešimtis centų, nupirko di
džiausias raides ir savo “ga- 
zietoje” paskelbė, girdi: “Ar 

. .imatote, bolševikai ant syk 6 
} L nekaltus žmones nužudė.” Bet 

kuomet Lietuvos fašistai žudo 
tikrai nekaltus darbininkus, 

i tai fašistlapįo štabas ploja ka- 
(WJ'Z pakvietė Soyiety atvykn-^u-es; * ’ (

Kuomet Soviętų lakūnai ,ąt- ■ 
skrido į New Yorką, tai ne tįkp? 
New Yorko buržuazinė spau-' 
da, bet ir visi kiti syetimtau- 
čių maži ir dideli laikraščiai, 
pors yra griežtai nusistatę 
pr$š Sovietus^ gana žymiai 
paminėjo lakūnų sunkią ir to
limą kelionę. < Pažymėjo, ma
tomai, ne todelx kad išreikšti 
simpatijos Sovietams, kad pa
gerbti darbininkų valdomos 
šalies didvyrius lakūnus, 1__
dejei žipohiškumo, delei laik
raštinės etikos. . .

Taipgi didžiausia ir žymiau
sia New j'Yor^o radio stotas

vičįa. ir P..Traupis po sius lakūnus, kurie k.Mbėjo--- * Todėl viršminėtas įvykis Jąr 
J. Kairelis, S. Smilga,, sveikino rąjio klausytojus. Ta- kartą parodo, kiek 1‘ietuyiškj

liūnienė po 50c ;
Viso $2f.62.$6.12.

Tai gryniau-
.„uję, “Vienybe.”'siąs žmoniškume išgvęriipas.
Tas fašistų gelt.onląpįs ųęį p u- l Pijus.

Italai Jautrūs Gyvuliams
Gyvulių Globojimo Drau

gija New Yorke praneša,

Ka|bant apie tą triukšma
darį, reikia pasakyti, kad jam 
viškhs netinka, viskas negerai, 
ptieš Viską rėkia. Pavyzdžiui, 
šiame susirinkime buvo skaity
tas atsišaukimas tūlo Paltana
vičiaus, sako, buvusio “Ameri
kos Lįetuvio” leidėjo, prašant 
aukų, nes jis senai jau ser
gąs. Visi žinome, kad Palta
navičius buvo priešas susipra
tusių darbininkų, kaip ir Leka
vičius. Bet kaip tik nariai nu
tarė tarpe savęs parinkti jam 
aukų, tuojaus pribėgo prie pir
mininko ir pradėjo rėkti: “Ai
tu ir leisi tam niekšui rinkti 
aukas ” Paskui pradėjo Pal
tanavičių garbavoti.

Kilus klausimui apie tuos 
vaikučius, kurie jau prirašyti 
prie S. L. A., kai kurie tėvai 
pareiškė, kad juos į susirinki
mus turi tėvai atsivesti. Čia 
vėl Lekavičius pašoka ir pra-

bendro negali turėti prie savo 
. Čia, girdi, turi būt iš

brinkta komisija ir ji privalo 
viską tvarkyti. Išrodo, kad su 
tuo žmogumi kas nors jau ne
gerai.

Šį sykį kuopos valdyba užsi
laikė ramiau. Mat, vienas S. 
L. A. narys per “Vilnį” ir 
“Laisvę” pasakė teisybės žodį

kad 'italai yra iŠ visų tautų al)ie valdybą ir abelnai apie 
gailestingiausi delei ’ gyvu
lių. Italės atneša net kates 
į gyvulių ligoninę, po num.
6 E. 3rd Št., kad jos ten lai
mingai apsivąikuotų. Ne tik 
namie esančios moterys, bet 
ir iš dirbtuvės pargrįžę vy
rai lanko savo šunis, kates 
bei paukščius, paduotus į li
goninę, kad juos ten pagy
dytų. Italai daugiausia pas 
save priglaudžia benamių, 
įdvėsusių bei sužeistų nami
nių gyvulių, sako minimos 
ligoninės viršininkai. 

* I

kuopos tvarką, ,tai tas šiek 
tiek pagelbėjo. Bet visgPspa- 
Jių 27 d. kuopos valdyba tu
rėjo slaptą susirinkimą ir nu
tarė pagauti S.L. A. 157-tos 
kuopos korespondentą. Ką jie 
darys su tuo korespondentu, 
kuomet pagaus, tai dar nenu
tarė. • Taipgi nutarė parašyti 
prieš tą korespondentą . protes
tą ir patalpinti “Tėvynėje.”

Sekančiame kuopos susirin
kime bus nominuojami kandi
datai į Pildomąją Tarybą, to
dėl visi S. L. A. 157 kuopos 
nariai turi dalyvauti tame su
sirinkime ir nominuoti progre
syvius kandidatus į Pild. Ta
rybą.

Pirmos ir Antros Rūšies 
Šėrę Savininkai

Didžiosios kompanijos tu
ri išleidusios Šerus pirmos 
(preferred) ir antros (com
mon) rūšies. Pirmuosius 
susiglemžia patys savinin
kai bei jiems artimi žmonės. 
Būna tokių atsitikimų, kaip 
sako vienas rašytojas New 
Yorko “Evening Telegram,” 
kad savininkai antrosios rū
šies šėrų negauna jokio 
nuošimčio pelno (dividen
dų) per kelis metus. Bet 
turintieji pirmosios Rūšies* 
šėrųs visųofnet atsiinįią feą’-; 
na riebų pelną. Kas nuo 
lieka, dažnai kompanijos 
bosai atideda į vadinamą 
“rezervą” bei atsargini ka
pitalą. Sako, ’ kad reikią 
praplatinti biznį, naujas 
dirbtuves statyti bei seną
sias pagerinti. Rezervinia
me fonde, tuo būdu’ neretai 
laiko šimtus tūkstančių do
lerių, ir prie progos susiva
ro juos'sąu į kišenįus; o sa
vininkai, antrosipą rųšies šė
pų tokiąųie atsitikime , te
gauna tiktai špygą (kad ir 
per kišenių rodpnpą). Da
bartiniuose Wall Stryto šė
pų nupuolimuose nukenčia

Tautietis.

Montelloj ir Stoughtone 
L. Prūseikos Prakalbos

Sekantį nedėldienį, 
kričio 17 d., Lietuvių 
tiško Nąmo svetainėj 
prakalbos. Kalbės. L. 
seiką iš New Yorko. 
džią 7:30 vai. vakare, 
lietuviai darbininkai 
vaukite5 , 4

Tą pačią dieną po
PrUseika kulbes Stoughto- 
ne? W. RfepŠys skaitys pro
tekciją apie sveikatą.

Rengėjai.

Tau- 
bus 

Pru- 
Pra- 
Visi 

dąiy-

pietų

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Lapkričio 16 • • V*"’
—Mirė socialistas utopistas 

Robert, Owen,' 1838.
* Lapkričio 17

—Nusižudė, Adolfas Joffe, 
Sovietų diplomatas, 1927. 
....... " —
mąeiJiaL Tai kapitalizmo

antraeiliai serai; Mo ne pir- tūzų dora ir teisingumas...
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“Ptiu,, kad. j,uos velniai.” .
“Kas atsitiko? Gimtinę pa- 

nlatei, at ka$?,”^ į
“Ptiu 

turias valandas paliepė, seno- 
vab..., išsinešti iš Lietuvos, ’ ’ 
pasiaiškino jis.

“Užu kū’”, kalakutiškai, 
siteiravo Tabokius.

“Užu kū?! Ogi užu tū, 
aš išpeikiau tuos Birštono 
demiškus šaltinius... Ptiu.,.. 
kad jiurt velniai... Duokš ran
ką ir likis sveikas;! Pasimaty
sime Brooklyne. Ptiu.”

Tai pasakęs mano pažįsta- 
mulis dar tris kartus atsakan
čiai nusispjovė ir nudūmė. Ju
si] Tabokius, išsiėmė tabakier- 
ką, užsižaživojo tabokos, ■ sėdo 
ant konkės ir, vos kaulus pa
velkančios kumelaitės vežąmas, 
nudūmė ant stotieš/ pasivijo 
jau; du. kilometru nuo stoties 
nubėgusį Lietuvos, traukinį, sė-‘ 
dp į jį ir išdūmė į Ameriką* ! 
! -t Dabar, baigdaimas >s'avo pH- 
plėstą raportą, jūsų Tabokius, 
paima gerą • niuką tabokos- ir 
sako, kad bolševikams visai ne
pataria valiuotu į Lietuvą vieš- 
nagėsna. /

Tautiečiams, kurie “stikina” 
už dabartinę sijonų valdžią ir 
turi daugiau pinigų, negu pro
to, iš širdies pataria važiuoti 
ir gauti tokį Vytauto ordeną, 
kokį ponas Ambraziejus kad 
gavo.

,segė apatinį žipono guziką ir, 
panytės už rankos vedamas— 
išėjo pamatyti savo gimtinę......

i * * *i ■:

'Ar į antrą dieną'JĮ tam, jū
sų Tabokius pradėjo, ne kaip 
jaustis, , ar kaip amerikiečiai 
sako—nefylinti. Jis nieko ne
sakęs, pasisamdė forduką ir 
nuvažiavo į Birštono sveikatos 
šaltinius gydytiš. x

Kada jisai pasiekė Birštono 
sveikatos šaltinius, užsišniaukš- 
tė tabokos ir metė rimtą žvilg
snį ant šaltinių, vaizdelis, prie- 
teliai, buvo maž-daug tokis: 

štai čia vienas, pereitame 
kare, netekęs sulig kelio kojos 
kareivis^ įkišęs koją; į’ 'šaltinį, 
gieda šventas giesmes, prašo 
išmaldų ir laukia, kadį jo-koja 
ataugtų. į šalę jo kitas senyvas 
žmogus', sumerkęs savo žaizdo
tas kojas į šaltinį, tikisi1 issi- 
tt-aukti jas'sveikas.

Jūsų; įabokius, paėjęs tbliaųs,, 
užsišnėrpštė tabokos' 'ir pama
tė dar geresnį , reginį: 
tės liekana, įmerkus
griešnąją dalį kūno į šaltinį, 
gydo savo “biznio” įstaigą. 
Tuom tarpu, prisiartina prie 
šaltinio, pilvą susiėmęs žmogus, 
matomai vidurių liga sergantis,! 
atsigula ant pilvo šalę panytės 
liekanos ir geria šaltinio van-

. Per: dvidešimts , ke-

pa-

traktorių ir trbkų Sovietų la
kūnams, kąip kad ^ra dąroma 
“Vilnyje ?”

Biržų Proletaras.

lįž penkis galionus Šio van
dens, o šu bonka—$3.50.

; Unitarian bažnyčioj yra ren
giamas 
antrą 
žmonių 
giausiai 
vienas.
ralai, bet visgi pasako daug; 
karčios tiesos apie dabartinį! 
netikusį socialį surėdymą. ' , 

Šią savaitę prasidėjo vajus 
Community Fund, tai buržu
jai dirba išsijuosę, kad dau
giau surinkt, i Aukotojai, su
prantama, daugiausiai darbi
ninkai, nes turi duot kiekvie
nas; jei neduosi, tai gali grei
tai atsidurti už vartų. Todėl 
darbininkai sudaro' didesnę, 
dalį tų aukų. Surinkti pinigai, 
eina; daugiausiai, darbininkų i 
ii- jų vaikų mulkinimui, o'

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave, 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

“Open Forum” kas 
nedėldienio vakarą.’ 
atsilanko neperdau-

Iš lietuvių tik aš 
Nors kalbėtojai libe-Į Telephone, Greenpoint 2320 Tel. Porter 3789

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

į “Taip.” Lig susimaišęs, pra- 
’dejo Tabokius. “Parvažiavau 
'pamatyti savo gimtinę.”

“Labai puiku, labai puikų.].. 
Aš parodysiu ponui visą gimti-, 
nę, o ponui tas viskas kainuos 

i tik dešimts litų arba vienas 
i amerikoniškas doleris.”

Jūsų Tabokinis, nieko blogo 
nemislydamas, užsišniaukštė tą- 

dievą ir tėvynę prisie- j bokos }r sutiko. Jis manė, kad 
niekam, o niekam ne- panytė reikalavo dolerio tįk 
jog buvau suimtas, !už sugaišti 
apskustas ir paleis- 

Parvažiavęs į Ameriką

Kaip Jūsų Tabokius Į 
Viešejosi Lietuvoj? |

EKSTRA TABOKIAUS 
RAPORTAS

(Pabaiga)

kad
ga- J. GARŠVA

: GRABORIUS
UNDERTAKER

lai ubui i Vi V j>i h ęktor i us

o kelionė bus Ta- 
bokiauš, bet. . . Vierysite, prie- 
teliai ar ne, jūsų Tabokius ap
siriko taip manydamas, nes....: 

Panytė nieko neląųkus^ capt 
Tabokių už rankos, įsitepipė į 
bufetą ir pasisodino už stalo.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomdbilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ,ir pasivažinėjimams.,

“Prieš 
kiu, kad 
sakysiu, 
apkultas, 
tas.
apie šį įvykį tylėsiu, kaip da
vatka apie užkritusias ant jos 
vikaro kelines. Girsiu Lietu
vos vyriausybę, sakysiu, kad 
Lietuvoj labai gražu, žmonės jūsų Tabokiaus tabakierka 
džiaugiasi savo valdžia ir pa-|neturėjo laimės' pasirodyti, nes 
u. i.. i.^... pany^ išvertus kelis stikliukus

konjako už Tabokiaus sveikatą, 
pareikalavo papirosų. Užside
gęs su panyte po papirosą, jū
sų Tabokius apsižvalgė aplink 
ir pamatė daug apsiskutusių 
valdininkų, karininkų ir pany- 

Lietuva yra;čių, sėdinčių ant jų kelių su

Pany- 
savo

tarsiu visiems Amerikos lietu
viams važiuoti į Lietuvą vieŠ- 
nagėsna. Amen.”

Kada šią prisiegą jūsų Ta
bokius sudėjo, dešinėj stovintis 
latras patvarkė: “Dabar, po
nas amerikonas gali eiti, kur 
tiktai, nori, nes 
laisva ir neprigulminga, ant j stikliukais rankytėse ir papiro-i Jūsų Tabokius, neprisitaikęs 
demokratiškų pamatų subilda- ^sais lūpytėse. Jis matė, kaip j įkišti į šaltinį savo skaudančią 
vota valstybė”. drąsesniosios panytęs, pasiveli-'kūno dalį, sumanė pasisemti į

Išėjęs iš žvalgybos, jūsų Ta- nusios karininkų kepures, užsi- plačiu kaklu butelį gydančio 
n n n 1 n i ax 1~ * _ — • ** — X — i • i v i* • _

Jūsų Tabokius,

lx)kiu^ tris kartus nusispjovė, dėjusios jas ant savo galvų, o vandens ir kur nuošaliai paė- 
paėmė gerą niuką tabokos, tin- Vytauto ordenus, prisisegusios 

prie savo keltų krūtinaičių, 
muštravojo apsiskutusius kari
ninkus. Karininkų akys sken
do miglose, plaukai jų buvo 
susivėlę, o patys karininkai, 
daugiau buvo panašūs į čiūče- 
las, negu į gyvus karininkus, 
bet....

Atleiskite, prieteliai ir prie- 
telkos, už jūsų Tabokiaus nu
krypimą nuo temos. Juk jisai 
davęs jums garbės žodį, kad į 
svetimus “triubelius” nesikiš, 
nes jisai turi į vales savo “triū- 
belių”, “mai is on biznis” ir 
eina prie dalyko.

Taip jūsų Tabokiui su pany- 
; te prie stalelio besivaišinanį, 

parvažiavęs į savo tėvynę Lie-i pradėjo sveikinti jūsų Tąbokių 
tuvą.” >■' 'i-ui .ų. t. . |jr kitus panytės. ““
____L_______ ! _! kontraktorka, su kuria jisai jau «_____ - ! I_______ ’ i_____ L 1________ ’___ ____ a________ _ 1J__ i j* •

karnai nusikeikė ir įsmuko į 
vieną užkaborį, čia jisai, nu
siavė čebatą, išsiėmė iš po jo 
vidpadžio pluoštelį amerikans- 
kų dvidešimkių, susibruko jas 
į kišenius, parode žvalgybinin
kams amerikonišką špygą, iš
lindo ir pradėjo goglineti Lai
svės Alėja.

Dar nei nespėjus jam gerai 
įsištarkyti vaikščioti, prišoko 
prie jo linksma, linksmutukė 
panytė, pagriebė Tabokiaus pa
tyčią į savo rankytę ir kraty
dama ją, kaip tikro pažįstamu- 
lio ranką, pradėjo:

“O, ponas amerikonas! Svei
kas, • sveikukukas, 1 laimingai

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

, BROOKLYN, N. Y.

" VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia papročio 

ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
a sugrąžint natūrali vidurių malimą.

Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vafideniu 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 AveM Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

.... Įll!l-li™W 
Tai Tie! švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

MENDELO231 Redford Ave., Brooklyn, N. Y. 
264 Front St., C. Brooklyn, N. Y.

, įlaudingiems reikalams mime- L ; t ; ' į f
ta kelis dolerius. Daugiausiai’—r----- . , - ■ ■>----- —------------- —
tenka Y. M. C. A., Boys Club, 
Salvation Army ir tam pana-! 
šiai. : < I

Keletą sykiiį rašiau > apie 
darbininkus, dirbančius pas’ 
turčius. Maniau,’ nejaugi nei- 
vieno lietuvio' nėra pas tuos 
turčius, kad niekas neatsilie
pia. Bet žiūriu, “Laisvės” 263 
numeryj vienas losangelietis 
žada irgi rašyt. Tai labai 
linksma, lauksiu jo rašinio, ir 
jeigu nuo savęs ką dar galėsiu j 
pridėti, tai bus įdomiau, negu!

i kad vienas rašo. '
Kodėl “Laisvė” negarsina 

ypatų, aukojusių pirkimui

LIETUVIS 1 1 ' • '

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS t
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
nutnaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
(vairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniAkais.

TEL.: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

STOKES

Padirbti iš Suderintų Havanos .
Tabakų. Vidurys vien tik iš • 
importuotų tabakų. , >
----- ■------------ - ------------ ---- ------ ■-------—. ’

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU ?

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL ‘ 

1035 Spring Garden St* 
Philadelphia, Pa.

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

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

PITTSFIELD, MASS.jęs pasigydyti. Kada jisai su
sirado tinkamą butelį, prisigrū
do prie šaltinio ir, šalę vieno, 
ronuctą krūtinę mazgojančio 
senio, norėjo pasisemti gydan
čio vandens, senis dirstelėjo 
paklausė:

“O kągi, ponas, veiksi 
tuom vandeniu, kad semiesi 
butelką?”

“Gydysiuosi, tėvuk,” striukai 
atsakė Tabokius.

‘♦Nieko, popaiti, nemačys. 
Jeigu turi ką skaudančio, tai 
kišk tiesiai į šaltinį... Į butel
ką įsemtas vanduo patrotina 
savo macį, ponaiti.”

! “O kas, Tėvukui taip sakė?” 
pasiteiravo Tabokius.

“Kunigėlis, ponaiti.,. Af ie- 
ravok kiek ant bažnyčios, pa
daryk apžadus, kad kas metai į

Pastaruoju laiku General 
Electric Co. darbai eina gerai, 
tai ir darbiūinkų skaičius pa
didėjo nuo 6,000 iki 6,800. 
Nesenai įvedė premium darbą, 
tai nekuriems darbininkams 
numušė algas po 10 centų į 
valandą. Tai darbininkas 
skubėdamas per . visą savaitę 
jeigu padaro daugiau, negu 
savo algą, tuomet kompanija 
išmoka ketvirtadalį darbinin
kams, o tris ketvirtadalius 
pasilieka sau. Kurie darbi
ninkai turėjo du pagelbininku, 
tai vieną atėmė, o darbo turi 
padaryt "tiek, kaip su dviems 
pagelbininkais.

A Darbiniąkąi '' neorganizuoti, 
tai savo reikalais nesirūpina, 
o kompahija nesnaudžia. Čia 
yra įrengtos didžiulės svetai
nės, kur pietų laike griežia 
muzika, rodo judžius, sako 
prakalbas ir rengia šokius, žo
džiu, daro viską, kad darbinin
kai praleistų savo liuoslaikį 
nesikalbėję apie savo sunkias 
darbo sąlygas.

I Nesenai Romos trusto agen-j 
tai, netoli huo Pittsfieldo, pa-, 

kaip šilkinis pūkelis, jos balse- vus materija, pliūduriuoja ant statė kokios ten ( francūziškos 
lis, atsimušė į Tabokiaus kai- vandenio paviršiaus.

Jei nori pamatyti bokius pasipurtė ir dūmė nuo

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

ir

su 545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti skyriai:

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel.,' Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

"Vienok jojo

buvo padaręs kontraktą, kad ji 
parodys jam visą gimtinę tik' 
už vieną amerikonišką doĮerį, 
nieko nelaukus tik 'klek t jūsų 
Tabokiui ant kelių, pliaukšt ir 
pabučiavo. Paskui jos dešinio
ji rankytė, kaip švelni gyva
čiukė, apsirietė apie Tabokiaus 
kaklą, kita rankytė i nudribo 
ant Tabokiaus ekvatoriaus, o 
švelnus, švelnutėlis,

ateisi čionai ir užpiyksi mišias 
šventas, įkišk savo sopuliuotą 
dalį kūno į šaltinį, palaikyk ko
kį laiką ir išsitrauksi sveiką.” 

Jūsų Tabokius, žengęs žings
nį toliaus, staptelėjo, užsitrau
kė tabokos, žiūri ir savo akimis 
netiki. Jis mato, kaip viena 
moteris ■ mazgoja šaltinyj jau 
veik nubaigtą vėžio ėsti jos ne

minkštas ^sį. Gi šviežiai išplauta, supu-,

Jūsų Ta-
riąją ausį:
savo gimtinę, tai einame.

Jūsų Tabokius linktelėjo gal-;tas.
va, bet atsistoti jau /nedrįso.
Jis paėmė gerą niuką tabokos, kius padarė išvedimą, kad čia 
išgėrė stiklą šalto alaus, susi-

sveikatos” šalinių, kaip drū-

Pabėgęs toliaus, jūsų Tabo-
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“panelės švenčiausios” koply
čią, kuri kainavo $20,000. Jos 
pašventinimui sugužėjo Visokios į 
rūšies atbulakalnierių, susirin-' 
ko apie 10,000 griešnihkų, ku-^ 
rie meldėsi, alasaVo ir pinigus, 
aukojo dievui ant garbės, o1 
kunigui ant naudos. Sekahtįj 
subatvakarį devyni italai ėjo 
pėsti į tą “stebuklų” stpvyląį 
ir apie 4 ryte grįžo į namus 
pėsti. Puskelyj automobilius, 
smarkiai važiuodamas, smoge 
į jų tarpą. Vieną užmušė, o 
kitus sužeidė.

Subatoj, lapkričio 2 d., mi- 
nėtoj vietoj atbulakalnieriai 

■ šventino šunis (skalikus) del 
_________ Vienas žmogus, 
stovėdamas su savo draugu

: “Nežinią, ar tie^ pabagai

Antras
i atsako: “O, šunelįai labai in
teligentiški.” Pirmas jam at
kerta: “Taip, šunes turi dau
giau inteligentiškumo, negu 
tie, kurie tiki į stebuklus.”

Stokos lietaus delei, miesto 
tvenkinys išsisėmė, tai dabar 
miestas vartoja Onoto ežero 
vandenį, kuris netihka gėri
mui nevirintas. Vietiniai biz
nieriai, pasinaudodami proga, 

i vandenį, '

ne sveikatos, bet visokių ligų 
šaltiniai. Kaip tik jisai spėjo 
padaryti tokį išvedimą, kur bu
vęs, kur nebuvęs, prieina prie 
jūsų Tabokiaus senas jo pažįs- 
tamulis, ponas Juozapas Amb
raziejus ir tarp dviejų valdi
ninkų, kaip ožys tarp minyškų 
stovėdamas, pasveikina Tabo
kių ir drikstelia:

“šitokia tvarka negali būt; 
toleruojama. . čia ne sveika; medžibklgs? 
tos, bet visokių ligų šaltiniai. 1 

I Tdi pasakęs, atsikreipė prie '
.vieno iš valdininkų ir pareiškė: Sūnyčiai"Zu^WnSv kJ'tas“ku-

Tamstos, ponai valdininkai, nj biznis reiškia? 
įgėdą darote visai civilizacijai, 
; šitaip gydydami ligonius. Tie 
visi žmonės turi būt padėti į li- 
gonbučius, o šaltiniai pripilti 
karboliaus.”

“Ju dem rait/’ drikstelėjo 
Tabokius, atsisveikino ir persi
skyrė su savo pažįstamuliu. Jis 
nuėjo sau, Tabokius sau. 

* * ♦
Jūsų Tabokius, išėjęs iš dak

taro kabineto Kaune, pradėjo parduoda šaltinių vandenį 
žingsniuoti, jei neklysta, rodo- ypač Radium Spring, kuris 
si, Keistučio prospektu, pasi- randasi North Adams ir ant- 
traukdamas kiekvienai, iš prie
šingos pusės ateinančiai pany
tei fš kelio’. Bet ^čia, Jig iš 
dausų iškrinta ponas Ambra
ziejus ir, kad jau spjaus, tai 
čiut, čiut jūsų .Tabokiui akis 
neužlipino.

“Ar nematai, kur sįijaudai- 
si?! Tau čia^Bruklyno Grand- 
strytis ar ką?” trinktelėjo Ta
bokius.

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis iŠsikraps- 

to akutes.
• Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis, i '
Dabartiniam laike galimą pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūšų žodį.! i i
' r CITY POINT
Gražus kampinis trijų šeimynų 

namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaules; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAP AN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais modemiškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barne, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną. s

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A, Mizarą.

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos feina

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
aut na-i 

šeimynų.

$6,600 j metus. Galima pirkti 
lengvomis (išlygomis. į Jūsų seną 
namą, priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
’šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, bamė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba. 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučemė. Vieta ge
ra del biznio, ęes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti ? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur-‘ 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuve it. 5 šeimynom kampi

nis narnąs po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris nogėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsą. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

Pirk anglius vasaros laiku, tai gabsi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos. kainos yra žemospės, negu kitų, ir angliai 
labai geri. . , . . . ‘ ■

Ką rhanai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark' su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.'

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston. Te!., 0605—1337

Notary 
Public

PHONE, 
•I-W

v

visiem be skirtumo. ,;; 
manęs skirtumo ąe-

Darbą atlieku gerai.

Patarnauju
Tolumas del . .
daro.' Mano ofisas atdaras dieną
ir naktį. . ' "
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogeriaušiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

stebūklingų žolių vertes tūkstančio, 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas G 
kokios nors ligos bei vidurių suge-.sl 
dųno Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- ’ 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- . 
sinj kalną parodytum, tai jam malo- t 
nesne 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 
vidurių užkietėjimo, skilvio n<
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- . 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo,
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas. U

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmu^, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų 11- v 
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. Reikąlingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose ’ 
miestuose.

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

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

■ į!
•

ras Lebanon, N. Y. Pastara
sis randasi už 12 mylių nuo 
Pittsfield ir yra chemikų pri
pažintas kaipo antras geriau
sias šaltinis visame pasaulyj. 
Šio šaltinio vanduo turi 77 
laipsnius šilumos kaip žiemą, 
taip ir vasarą. Kurie turi au
tomobilius, tai patys atsiveža 
vandens iš minėto šaltinio. 
Krautuvninkai ima po $2.50

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių jųechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(Idisriius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymūs auto ekspertas-ihstrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus v-a

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weltzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA. 
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A. P. L. A. 21N IO S ’
Mūšy Darbas ir Užduotis je. Ir tai, manau, yra negeis- 

Patys 
dirbdami,

---------  tinas j apsireiškimas.
- Mūsų A. P. L. A. kiekvieno priklausydami, 
nario užduotis—darbas, > tai trokšdami, kad mūsų organi-
plėtimas ribų mūsų organiza- zacijos ribos plėstųsi, nedaro-'
cijos. žinoma, tai yra neleng
vas darbas, bet sunkus ir at- 
sakomingas. Tačiaus, pažvel
gus į mūsų veikiančias spėkas, 
surasime, kad mes turime sa
vo tarpe sugabių ir daug paty
rusių narių, kurie gali kiekvie
nam išaiškinti mūsų organiza
cijos tikslą, mūsų pasiryžimą 
išauklėti skaitlingą ^nariais ir 
tvirtą finansais. Teisybė, kiek 
teko patėmyti priešų spaudą, 
tai tūli bando įkąsti mūsų or
ganizaciją, ją diskredituoti bei 
dalykus apversti išvirkščiai, 
tarfopydami ant savotiško kur
palio. Tačiaus, ačiū mūsų 
Ceptro komiteto akyvumui ir 
sekimui kiekvieno priešų pasi
judinimo neleidžiama pasikar
toti Aleksio laikams.

Mūsų kiekvienas organizaci
jos narys, kuris tik sirgo bei 
taip kokia nelaimė ištiko, yra 
aplaikęs teisingai jam priklau-! 
sančią pašelpą. Jeigu mūsų 
nelaimėje geriausias draugas 
A. P. L. A., prie kurios mes 
priklausome, tai mūsų privalu
mas ir pareiga išaiškinti tiems 
lietuviams, kurie dar nepri
klauso prie A. P. L. A. ir 
traukti juos į mūsų eiles. Mū
sų tarpe aplikantai nėra lei
džiami per koštuvą ir skirsto
mi į gerus ir blogus. Prie 
mūsų organizacijos gali pri
klausyti kiekvienas, nepaisant 
jo politinių įsitikinimų, jeigu 
tik daktaras suranda tinkamu, 
sveiku.
Susirinkimai ir 
Korespondencijos

Kiek tenka sekti
“Laisvę,
kad mūsų tarpe vidujinės agi- rodyje, matyti tikras lietuvis. 

Nors, tiesą sakant, kai kurie 
pramokę neblogiausia anglų 
kalbą, bet dauguma kalba žar- 
goniškai. Tik jau, tas lietuviš
kumas sų visomis ypatybėmis 
matyti iš viršaus j ir ’

bei kuopos pasisekimas, tai i Itin mėgstk pasig’irti štipruL..„, 
per spaudą aprašymas garbingumu ir Ritomis neąp-?

Geriausia dovanotomis gerybėmis. Kaiį- 
kartėmis mėgsta pasiginčyti į- 
vairiais gyvenimo klausimais) 
kartais ir politikos, bet gin
čai baigiami dažniausia viens 
kito iškoliojiijnu. Kiekvienas 
save statosi: “Kas aš—ir kas 
prieš mane ?” Nors, tiesa,yra 
keletas, kurie užlaiko savo

me žingsnių tą jaunąją me
džiagą pritraukti prie mūsų A. 
P. L. A. Baigdamas, kviečiu 
kiekvieną .jaunuolį stoti prie 
mūsų organizacijos, dirbti jo
je ir plėsti jos ribas visais ga
limais būdais.

A. Matulevičius.

HAMILTON, ONT., 'KANADA

skai-
man

apsi-

Prieš prądėdamas • rašyti, 
prašau šios kolonijos lietuvius 
ir Jietuves dovanoti, ką pra
leis mano plunksna nepalietus 
ir kur aštriau' įsmigs į popie- 
rą.

Hamiltonas bene bus treęias 
miestas Kanadoj dirbtuvių 
skaičiumi. Apgyventas įvai
rių tautų žmonėmis, daugiau
sia lenkų, bet nemažas 
čius ir lietuvių, apie ką 
teks daugiausia kalbėti.

Dauguma lietuvių yra
gyvenę pries didįjį karą. Vie
ni gyvena su šeimynomis, kiti, 
nesuradę sau gyvenimo drau
gės, liko sau “cnatlyvais jau
nikaičiais.” Kai kurie 'karo 
metu susitaupė po keletą cen
tų ir įsigijo šiokias bei tokias 
nuosavybes, kuriomis nemažai 
didžiuojasi.

Geriau kiek gyvena vedusie
ji, o tie nelaimingi “cnatlyvi 
jaunikaičiai,” tur būt, pasida
vė laiko ir aplinkybių sąly
goms ir dvasiai.

Būdas
Negalima praleisti taip svar- 

organą baus lietuvių kartu atsivežto
tai turiu pažymėti, savotiško būdo, kame, it veid-

tacijos nesimato. Vidujine 
agitacija pavadinu štai ką: 
Mūsų kuopos mažai kreipia 
domės aprašyti kuopų susirin
kimus, tarimus bei visą kuopų 
veikimą. Kiekvienos kolonijos vidujiniai, 

stiprumu;

kuopos veikimo.
agitacija, išpopuliarizavimas 
ir šupažindinimas kitų koloni
jų, kur nėra mūsų organiza
cijos kuopų, su mūsų judėji
mu. Kada ir kur tik yra pasi
šventusių tam darbui draugų, 
kurie nepatingi parašyti žinu
čių į mūsų organą “Laisvę,” 
ten netik galima daugiau gau- rimtumą, visur kur, kaip tai: 
ti į mūsų eiles narių, bet ir R. šilagalis, A. žiulaitis ir dar 
pačiam organui “Laisvei” skai- keletas kitų.
tytojų.

Paimkime kad ir patį mūsų 
organizacijos Centrą. Aš esu 
įsitikinęs, kada tik telpa koki 
pranešimai, tai kiekvienas, ku
ris tik priklausome, juos seka
me.

Religija
Religijos pančiais nėra taip 

tvirtai sukaustyti, išskiriant 
keletą, kurie, esant ar šio
kioms ar tokioms gyvenimo są
lygoms, pasiliks degeneratais.

Sekame juos todėl, kad Atrofijų ir tormazų, gyvenimui 
jie yra mūsų judėjimui svar- tobulėjant, nestingama, 
bus, interesingi, priduodanti 
gyvumo _ pačiai organizacijai. | prietarUj bet kriterijaus grie- 
Jeigu mūsų kuopos pasirūpm-; įį0 negalima pabrėžti.

Dau
guma laisvesni nuo tikėjimo

tų tai atlikti, o tą kiekviena 
kuopa turėtų padaryti, tada, 
sekant kiekvienos kuopos ju
dėjimą, galima būtų daryti iš
vadą veikimo progreso. Vie
na kuopa lenktyniuotųsi su ki
ta tūlais klausimais ir pasida
rytų patsai aparatas mūsų or
ganizacijos gyvesnis, apsukres
nis ir visiem^ žinomas.

Susirinkimai
Mano manymu, jeigu nori

ma padaryti kuopą veiklią, tai 
turi būti laikomi kuopų regu
liariai susirinkimai, nepaisant, 
kad susirenka nedidelis skai
čius kuopos narių. Nuo susi
rinkimų priklauso tos koloni
jos ir mūsų organizacijos var
das vietos lietuvių tarpe. At
ėjus valdybai iškolektuoti mė
nesinius mokesčius, tai dar ne
reiškia atlikimas viso darbo, i 
Darbo pradžia, tai svarstymas 
kuopos dalykų ir pačio mūsų 
centralinio darbo.

Tėvai ir Jaunuoliai
Mūsų organizacijoje pri

klauso pusamžiai žmonės. Aiš
ku, turi priaugusio jaunimo, 
kurie būtų tinkami į A. P. L. 
A. Tačiaus, tėvai nesirūpina, 
kiek tenka sekti tuos dalykus, 
jaunuolius pritraukt prie mūsų 
judėjimo ir padaryti juos tin
kamais veikėjais mūsų dirvo-

..... """r 1 1 
ių , ir niekuo nepasižymi.
Nors mūsų taip garbinarhi 
etos inteligentai neturi' kuo 

pasididžiuoti, tačiaus su “gri- 
rioriais” “anei mur-mūr.”

i Kartais “grinoriai” ir juos 
pralenkia; jų žinojimo ribos 
mažos. '
'; Tėvai labai didžiuojasi, kad 

i jų sūnelis ar dukrelė lanko 
“High School,” bet vaikeliai 
maža težino. Paklausk, kas 
buvo toks per vienas Bismar
kas ? Tai gausi atsakymą tuo- 
jaus: “Europoj mėgiamas prie
skonis su kopūstais.”

Kultūriniai darbai mažai te- 
interesuoja. Visai kas kita 
prie linksmos gramafono plas- 
tinkos, o dar dvylika bonkų 
šlapio ant stalo kai stovi. Ar
ba kada dvi širdys harmonin
gai plaka, o iš lūpų girdisi žo
džiai pasitenkinimo pilni-: “I 
like you!”

čar Corporation'^ dirbtuvėse 
n'edirbs Į-ftėf viehas skebas 
neorganizuotas darbininkas.

Tam kartui užteks.
' Pustukas.

Visiems Svarbu

ir

Dorovė
galima Hamiltone

dvi rūšis: bendrą ir
Prie vienos pri-

Dorovė 
paskirti į 
prekybinę, 
klauso dauguma bendrai, prie 
kitos—pripuolamai. Bet griež
tų ribų nesama.* Labai su ma
žomis išimtimis ir atsitiktinai.

Organizacijos
Organizacijos veikia trys:

(1) Sūnų-Dukterų • pašelpinė. 
Didžiausia ir geriausia stovi.
(2) S. L. A. skyrius ir (3) A. 
L. D. L. D. kuopa naujai įsi
kūrus, kurios ateitis daug ža
da, tik gaila, kad ji randasi 
blogiausiose sąlygose dabar. 
Dauguma narių, jieškodami 
pragyvenimo, pasitraukia iš 
gyvenamos vietos.

Jaunimas
Čia turėčiau plačiau apsisto

ti ir pakalbėti. Mat, ir aš 
pats esu bemaž trečiojo 
“smūtkelio jaunikaitis,” bet 
nėra plačių davinių.

Jaunimo yra gražus būrelis, 
bet prie rimtesnių’ darbų, ne
puolame. Laikas ir vietos tra
dicijos mus užviešpatavo. 
Vertėtų pakeisti šią taktiką. 
Nežinau, gal labai susirūpino 
draugės Barbutės likimu, ro
dos, nevertėtų. Dalykas toks: 
p. parbutęi išpranašavo, kad 
j^ ^tlankyšią^ šipmis dienomis 
garhys. Ok tas garnys, gar- 
nys; tas ilgakaklis!

Meskim; svajoti apie 
Būkim linksmi. Be to,

Dau
gumoj sanprotauja, kad berei
kalingos išlaidos būtų laikyti 
privilegijuotas dykūnas.

Kultūra
Kultūriniai nėra taip pakilę, 

nes nėra ir kam žadinti prie 
to. Aš labai abejoju, ar rasis 
keletas, aj-ba nors vienas lie
tuvis su viduriniu mokslu, bet 
stoka ir pradinio, čia augę ir j 
gimę lietuviai daugiausia yra 
pagauti taip vadinamos “ame
rikoniškos kultūros.” Su “gri- 
noriais” nenori turėti nei ma
žiausių reikalų, o tarpe vieti-

Šeštadienis, Lapkr. 16, 1929

CASTON ROPSEVICH
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ir geriausių pirkinių, kreipki
tės pas mus.

332 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank St. (virš Banko)

WATERBURY, CONN.
TEL.: Ofiso 7806-W. Namų 7806-R

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškus aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus da(ig prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekoi’ius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT

Telefonai: So. Boston 1662—1873

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

' Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintiej’i teisingiausio patarnavi
mo

Beil Phone, Poplar 7646

A. E STANKUSFlushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 

jpvTPO 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ .LAI K A miegojimas per visą naktį ant Jį Centai
trecnj lubų, ėringam kambaryj_

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPj&RIMUI VANTOS VELTUI

tuvis ' nėpašiduokitė jų ■ dėrtio- 
ralizacijai, f visur turi būti du
rys uždarytos del jų ir visose 
organizacijose. Tik viena me
todą pagelbės juos atsukti nuo 
renegato Lovestono grupės, tai 
tvirtas nusistatymas prieš juos 
ir nieko bendro neturėjimas su 
jais. ‘M. Ž.

P. S.—Kadangi tūlam laikui 
buvau nuvykęs dirbti į Pitts-

būrigh &piėlink$, tai daugelis 
šusitašihėjitnų' persitraukė su 
draugais. Prašau drg. siųsti 
man laiškus šiuo antrašu: 180 
Lee Park Ave., Wilkes-Barre, 
Pa. , M. Ž.

Nesenai buvo paskelbta per 
VDaily Worker” ir kitus ko
munistinius • laikraščius, kad 
dar keli lovestoniečiai likosi 
išmesti iš Komunistų Partijos, 

i kurie gana daug trukdė viso
kiam veikimui ir jie pasiryžę 
ir alit\ toliaus trukdyti. Mūsų j 
apielinkėj likosi išmesti šie:| 
F. Vratariė, N. Borich ir Gal-! 
lio. Du slavai ir italas, šie' 
visi trys darbininkai perdaug! 

'pasidavė į Lovestono grupę, 
’jis toli nuvedė juos nuo ko
munistinės linijos ir veda į iš
naudotojų logerį.

Pastaruoju laiku jie buvo 
gudriai pasigavę ir lietuvius 
komunistus. Bet kaip greitai! 
pamatė lietuviai, taip greitai 
metė juos, vėl uoliai atsistojo 
Partijos linijoje Reikia pasa
kyti, kad prie to suklaidinimo į 
lietuvių komunistų daug prisi
dėjo buvęs distrikto organiza
torius Gormanas. Neturiu 
mintyj tuomi pateisinti lietu
vių nuklydimą. Tas nuklydi
mas parodo, kad dar daug sto
ka pas mus komunistinio žino
jimo, lankstumo pažinti prie
šų gudrumus. Vratarikas, Bo- 

(rich ir Gailio atvirai visur ! 
platina Lovestono laikraštį, | 
rengia prakalbas išmestiems iš j 
Komunistų Partijos. žodžiu 
sakant, sėja demoralizaciją ! 
tiek, kiek tik jie pajėgia, me
ta skerspainius Komunistų | 
Partijai. Jie pasiryžo visur i 
sėti demoralizaciją tarpe ko
munistų. Tad nei vienas lie-

Baigęs Philadelphllos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tą gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas bus utarninke, 19 lap
kričio, Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott $t. Pradžia 8-tą vai. vakare. 
Visų draugijų atstovai malonėkit at- 
sūąnkytų , ries’ yra svarbių reikalų 
aptarti. “ ‘ ' Orgt- J*. J. \Baksyš.

(273-274)
tai!

> . ■ dar
ruoškim linksmus! dorus pasi
linksminimus, kurkim jaunimo 
organizacijas ir t. t. Ar ge
rai ?

Kaip Žiūrima j Gyvenimo 
Įvykius

Čia noriu dar paminėti ke
letą gyvenimo įvykių ir kaip 
lietuviai į juos reagavo. Del 
nepakeliamų gyvenimo sąlygų 
š. m. rugpjūčio m. išėjo į strei
ką National Steel car corpor
ation dirbtuvės darbininkų da
lis. Vieni tam pritarė, kiti ne. 
Vieni ėjo patys skebauti ir ki
tus prikalbinėjo, kiti 
ištikimi kovotojai už 
atlyginimą ir darbo 
Dauguma iš pašalies 
pritarė, tik • apgailestavo, kad 
neorganizuotai ir blogu planu 
pradėtas. Bet mane asmeni
niai daugiau stebino tai senas 
žmogus K. Milleris, kuris ne
paprastai atkakliai kovojo už 
savo ir draugų teises.

Nors žmogus amžium nebe
jaunas, bet mintimi ir darbu 
buvo daug jaunesnis už kitus 
sųlępščjusius jaunuolius. Nors 

I daug ’nukentėjai, bet ga^bė,į 
tau, seni, kad nebijai drąsiai 
rėikalauti ssavo teisių; > Nors 
cĮabar streikas liko sulaužyta^ 

iri unijos neįsileido, tačiau• at- 
efs> laikas, kad National Steel

, ---------- T............. .

CLEVELAND, OHIO
19 d. Nov. įvyks masinis susirin- 

kimas-prakalbos klausime Clevelando 
miesto “Community Chest” vajaus. 
Čia bus aiškinama, kas naudojasi iš' 
“Community Chest” surinktų pinigų, 
kuriuos prievarta bosai iškolektuoja 
iš darbini .’į. Būkime visi tame mi
tinge, k: ri; įvyks Lietuvių Svetai
nėj, 6835 Superior Ave., 7:30 vai. 
vakare. Be kitų kalbėtojų, pasakys 
prakalbą ir d. A. Bimba.

(273-274) Darbietis.

PAJIEŠKOJIMAI

pasiliko 
geresnį 

sąlygas, 
streikui

PAJIEŠKAU sesers Emilijos Pumpu
tienės, ' paeina iš Anykščių. Gyve

na Sioux City, Iowa. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote, malonėkit 
pranešti. P. Karsokas, 1804 Metro
politan St., N.' S. Pittsburgh, Pa.

(273-274)’ 
PAJIEŠKAU brolio Petro Danieliaus 

(Dan), kuris seniau gyveno Nellis, 
W. Va. Du metai atgal žadėjo va
žiuoti į Pittsburgh, Pa. Taipgi pa- 
jieškau ir Jono Danieliaus, kuris apie 
10 metų atgal gyveno Braddock, Pa. 
Meldžiu juos pačius atsišaukti arba 
kas žinote, malonėkite pranešti. A. 
Rloznelienč, 46 Ten Eyck St.. Brook
lyn, N. Y. (272V275)

PAJIEŠKAU Magdalenos Endrison, 
seniau gyveno So. Boston, Mass. 

Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
malonėkite pranešti. K.. Skilius, . 209 
Joseph . Ave., Rochester, N. Y.

PAJIEŠKAU ' apsivediplui draugės 
rhergipįos arbh nhšlės, (kuri mėgsta 

gražiai’ pasiūdyti Įr ne senęsnės 38 
rųetų. Kaip prašysit laišką, tai įdė
kit ir savo paveikslą. Aš esu '34 
mėtų, turiu gerai apmokamą darbą. 
Daugiau žinių suteiksiu laišku, Hen
ry, Bencojų P. O., General Delivery, 
New . Haven, Conn. (272-274)' . ■ ‘ * I

TeL, Stuyvesant 4791 ' '' J"LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS
Z THE CENTRAL HOTEL

VIEŠBUTIS tarp Union Square ir 3rd Avė., pačiame centre New Yorko miesto. Su visais parankamais; 
maudynės jr showers, kambariuose Šiltas ir šaltas vanduo. Patarnavimas mandagus, greitas ir bile laiku.

IŠ VIEŠBUČIO parankiausias susisiekinąas visokiomis linijomis: subways, eleveteriais, karais ir busais, iš, 
stočių ir į stotis, prieplaukas ir Visas dalis New Yorko miesto ir jo apielinkes.

KAMBARIAI nuo $1.00 iki $3.00, ypatai. Apsigyvenant ilgesniam laikui, savaitėm ar puojat, kambariai 
ir pagal pasirinkimą.

VIEŠBUTIS ATDARAS DIENĄ IR NAKTĮ. Atvažiavus į bile stotį arba prieplauką, reikale informacijų, 
telef©nuokite bile valandą; galite kalbėtis lietuviškai. ,

THE CENTRAL HOTEL S. A. M1LČIUS, Savininkas
149 Eas^t 14th St., prie 3rd Ave., New York City

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

Utarninkais

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, 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: Pulaski 1090

liBIflIlIlIIIIIHIlHIliffllHMffi
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Graborius-Under taker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
f auti lotus ant visokių kapinių 

uogeriausiose vietose ir už žemą

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

£

MACY’S BROS. Krautuvės

gKi

I

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

nas

I
1
| i

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

yisvii 
j

B

x >8^ Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. Visas būdingas pil- 

prikrautas visokių jums 
reikalingų rakandų.

GYVENAMOJI) KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI 
Trijų Kavalkų. Setas, su standžiai, bet zK m 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap» 1 1 
muštas Jacquard Velour'u ;i z a *
Trijų .Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- /fr | d 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- B i 
hait’u M
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- (t* d 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

I
I

@ f Pusryčių Setas 
Visomis Spalvomis

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 

198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y. ir. Windsor styliaus krčs-
Tel. Greenpoint 2372 lais—labai specials kaina

’ Tarp Driggs ir Bedford Avenues $.26.50
mimimmiiBiiiiiim .. .

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

mm Bros. Furniture Co.
i,

asm 9HUMI
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kas jų reikajauja.
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To-

John NaujokaiDetroitKONCERTAS
*'■ :-7 '■ *■ »<r • >- s». j.j kritikuojama 

I kur to nėra. DARBININKIŠKOS SPAUDOS NAUDAID. M. ŠolomskasKUMSTYNES-BOXING T"

Sus. Raštininkas

KONCERTAS PRASIDĖ 6 VALANDĄ VAKARE, NE VĖLIAU

karų amatą ir pra
gins ius važiuoti ir

Puslapis Penktas

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekt., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

! jau 
daini- 

ir amerikoniškoje publiko-

TELEFONAI: Kf/stone,Bell, Oregon 5136

Ml

gas ir suteiks, 'nepaisant ar jos( 
nariui patiks, ar ne. , O gal 
narys jas jau senai perskaitė? 
Pereitų metų Sįncląįro raštai, 
mano manymu, buvo ne visai

ko pageidaują, žipoma, jnęs
bųtų patenkintas, jis gautų tą, Įhūsų spaudai prenumeratas ir 
ko pageidaują, žiponaa, pięs T A ' ' n«mn« na.
jam neteiksįm progą pąsirink- rnĮs

f j. ų Si

WATERBURY, CONN.
t . : ■ j

Šjiorpis dienoinis kelios poros 
yąjkštįppjo po stubas renkant

taip aprūpinti angliška litera-,apie tai, kaip tinkamiausiai pa-įliejo po Rusiją, Latviją jr tį tąvprmį trąųkipi, lietoji 
tūra. Dabar, paskyrė tas kny^sirinkti tą literatūrą, ir kaip^^tuva taipgi kalbės ir nuo čia.
gas ir suteiks, nepaisant ar jos Patogiausiai aprūpinti ja tuosI d|S-R--Mizaia. I rąkaįbąs rep- _

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Užtikrinu, kad mano patemayimąf 
bus atatinkamiausias ir ūž prieinamą 
kainų. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

< ■ • ■

rių kiekvienos rūšies, ąi4s gau- 
Įtum ir irĮąžęsnį nująJjmtj, gąl 
i būti del A. L. D. L. p. ątsieitų 
1 angliškai Ulbantis paryš brąn- 
'giau, nėgų jis įmoka, bet jis

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

LEAtoą

“Laisvės” num. 260 tilpo nutarta, kąd C. K. neleistų, net reikalinga.
drg. A. Matulevičiaus kritika bet suteiktų, kaip vįepame Todėl, nekalbėkim ąpįe lei-D 
linkui vieno apskričio nutari- “L.” numeryj aiškina d. K. jdįpią knygų anglų kalboj, jų J'

M
1 'f

Stale

urmI

I

STROSSELL, Distributor
Brpoklyp, N. Y.

I
.1

Įžangą tij^ $i.25 ypątąi. Geis
tina, įą4 Kuo daųgiąiĮsįąi sve
čių į šią vakarienę atsilanky
tų ne tik vietinių, bet ir iš 
apielinkių, nes vakarienė bus 
puiki. Ne tik gąjimą bus ska
nią} 'pavalgyti, bet įr pašokti, 
kurie n.orps. Pelpąs nųp vaka
rienės skiriamas kąmbarių pa
laikymui. Todeį kick.vipno ir 
kiekvienos pareiga prįsidėti 
prie šio darbo. Girdėjau'kąį-

draugu argentiniečių. 
Draugijų Hąrč.

jRfjiąnąpolis, Įi}4 — Tl'¥t5 • • • I • •

ir A. L. p. L. p. nąujus na- 
;. Bet jokios buvo pasek- 

’ !tį tarpe darbipinkiško ir prieš-'m®s’ ^ar. nesužinota. Prau"
ir suteikti anglų knygas tiems, I darbininkiško turinio, bet įš &as Namikas, kuris jau giame 

•i ’- - Jeigu tai' dąrbininkiško, o tas galima, ir ^ai’be gerai patyręs, sakėsi tu- 
irįs 16 gauti. Bet mes, visi ki
ltį, esame šiame dąrbe naujo- • bapt, kad'dalis pelno skiriama 

___ t _T. ___ ___ ____TT—e _ _____ _ kai! todel ne^alime su juomi įr del draugų argentiniečių, 
mo, kad A. L. D. L. D. vieną Arminas, tąi tada pilnai sutin-iyra ir įstaigos, kurios leidžia lygintis. Draugijų Narė,
trečdalį pinigų paskirtų deDku. ' ’ 1 ‘ 1 ’’ ’
anglų kalboj leidžiamų knygų. 
Šu kritika pilnai sutinku. A. 
L. D. L. D. savo tarpe turi tik 
apie 100 narių, kurie reika
lauja anglų kalboj knygų. Tai 
labai mažas nuošimtis narių, 
ir kas gi atsitiktų, jeigu pa
tenkinimui, jų leistume net vie
ną trečdalį pinigų ? Ir dar ta
da, kada yra visai lengvas pa
rūpinamas anglų knygų. Juk 
jau dabartiniu laiku, drąsiai 
galima sakyti, Jungtinėse Val
stijose darbininkiška literatu- tinkami, yra daug geresnių ir

japglų kalboj knygas, nei kięk
Dabar, kąip kitais metais, i ne silpnesnes už mūsų Draugi- 

taip ir šiais, A. L. D. L. D. ją, bet dar tvirtesne 
nariai, pageidaujanti anglų įpetai lyginant jų I 
kalboj knygų, jas gaus 
metais trijų rūšių.

Lapkričio 17 d. čia bus dide- : . . ' “ . ‘ ‘ 7...
js, ir kas r Vs P*ak‘Įlk()S’ ronkia vyrai ir viena motprįs žuvoi Si daugelis ne tik vietos, bet ir. . • T v- ■

L--.-; ■’ į 1 lt(riata 10si •ininiini in darbimnkn ir darbi i anksti ketvirtadienio rytą,XXC51MVJ ««uo, šiais išleistą kiek} ir musų, tos dar-L • . antomohiliR ' mi-
......  , Man rodo- bininkiškos įstaigos toli mus-ni_nk1^ atsilankyti. _Mat, kai-. 1 . S . 

si, kad C? K. turėtų biskį ki-1 pralenkia. Todėl kalbėkim bes draugė Bimbienė, kuri va-’ SlkŪlp apt gelzkellO į einąp-

narius, kuriems ji reikalingą. I įia A* L. D. L. D. ir L. D. S.
Beje, d. A. Matulevičius, krį-; • i<u°pos. Jau1 keletas kuo- 

tikuodamas, kritikavo šeštąją platina tikietus, ku- 
Apskritį, už tokį tarimą. Aš, rl>. baina tik 15 centų., Gir- 

0V1JVŪC V4C4X Ml .i.x.xvio™ u^vu-Į uniuum, yr« gviesiuų u ,kaipo VI apskričio konvenci- dejžiu, kad net kai kurios ką
rą anglų kalboj nei kiek nėra svarbesnių bei labiau patrau- jos, taipgi ir susis, raštininkai I laį!Kes rengiasi, ateiti pąsikiaur 

■ -- - - ; H 1 • • ....... yi apskritį. 8^1’ ka Pasakys drauge Bim-negu tie Sįnclairo turiu “apginti” ;t
Mano many-i VI Apskritis (Philądelphijos ^ne. Ki rios atsilanky, 

J x -r .- i 7 3. laimes, bet kurios praleis šią
. Me^ tik nutarem. l tj1^^.’ tos ir tie gailėsis, 

brary Publishers bei Interna-; lišku įstaigų kiekvienai* kuo-|kad C. K. geriau sutvarkytų,0 V1SOS lr V1S1 bukite.
(ko parūpinimą. Mūsų protokolas! qnI,rT-;" n a a

i'katalogus suteikia veltui) ir!skamba sekamai: “Centro Ko-| 7 *. ’ ’ : "
L ' išsiuntinėtųimitetąs turi geriau sutvarkyti 12"ta ku°Pa ron^ia vakarienę,

kuopų raštininkai angliškų knygų įdąūsimą. Nes;__________
.... ,j----- i------------ 1 nusiskundė/ “ ~ ~

silpnesnė už lietuvių. Daug, kiančių,
daug' knygų yra anglų kalboj, apie mokyklas.
kurios tiktų dar ir į lietuvių mu C. K. turėtų pradžioj me-, apygarda), visąi n.ėra padaręs 
kalbą išversti. Workers Li-.tų gauti iš virš nurodytų ang-.^okį tarimą. J1- ""J...... .
k— — ..* J • v. • v — — — . * *K v. V V. * T . XZ XX . 1 V< V |

tional Publishers leidiniai pil- pai po katologą (tos įstaigos parūpinimą. 
nai darbininkiški, išleidžia ir|’ ' ' ........... 1-1
pati Komunistų Partija bei In-'tuos katalogus 
ternational Labor Defense, ir kuopoms, ] 
kada šio krašto darbininkų į- susirinkime bei asmeniškai ap-’ daugelis kuopų ........
staigos jau gana gausiai aprū- lankę narius, kurie pageidaų-1 j°£ baisiai vilkinama angliškų 

J pina tinkama literatūra, o ja anglų kalboj knygų, suteik-1 knygų prisiuntimas.’’ — “L.” 
' mes, A. L. D. L. D., pradėtum tų jiems progą pasirinkti, ir No. 244. Reiškia, pas mus ta- 

leisti, kam gi tūkstančius do-j apie tai praneštų centrui. Tie- rimo apie leįjdįmą angliškų 
terių eikvoti, kuomet už porą'sa, tas padaro daugiau darbo, i knygų nėra, tą tarimą, rodosi, 
šimtų dolerių pilnai galime1 gal būti perkant iš tų įstaigų padarė devintas apskritis, o ne 
nupirkti tinkamos literatūros “ po mažesnį skaičių egzemplio-i VĮ. Su kritika reikia būti at- 
_____________ ________ _______ __________ ______ I sargiau, kritikuoklm tą, kas 

ir nelieskime,1

Rengia Daily Star A . A.

Lapkričio (November) 19,1929
KLAŠČIAUS CLINTON PARKE 

Bett$ & Maspeth Avės. & Rust St., Maspeth, N. Y. 
Dalyvąpja žymiausi, šios apielinkės kumštininkai.
Pradžia 8:30 vai. vakare. įžanga tiktai $1.00 ypatai.

Už taip žemą kainą niekur nematysite tokių įdomių 
kumštynių, kokios bus čia, todel 'dalyvaukite visi.

Varpas Bakery, 54 Maujer Si.; Brooklyn, N. Y.
A. M Rakhunag, Savininka< - Tel. Stagg 6533

Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas iš 
Lietuvos parsivežti de’l savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimąntipię žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką cięianuntą tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
tai vėl smėlynai žalsvą# spindėjimas tiesiog akį verįa! 
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. 
Tiipgi pažymėkite, kokio žiedo norite—vyriško ar mote- 
nKtj ir jo ttiibrą. « ■> . .

Tok ios progos pašaulis dar negirdėjo. ka4 dviejų 
d ra Ugi J pridustus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tik už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 
galim pritrūkti.

Viena, Austrija. — Čia 
gauta pranešimas, katj Sze- 
gedin, Vengrijoj, lentų pjo- 
vyklų savininkai nukapojo 
darbininkams algas ant 10 
nuošimčių. Del to suvirs 
200 darbininkų - paskelbė, 
streiką. - ; *

S. S. Pittsburgh, Pa.
DIDELIS IR GRAŽUS

KONCERTAS
Rengia Amerikos Lietuvių

Darbininkų Lįt.ęratūros
Dr-jos 4-tas-Apskritis

SUKATOJE

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAU
GIJOS V. PA. SVETAINĖJ 

1721 Jane Street 
Tarpe 17th ir 18th Streets

S. S. Pittsburghe

Pradžia 7-tą Vai. Vakare 
|žanga: 50c, 75c. ir $1.00 

Vaikams 25 centai

K. MENKELIŪNIŪTĖ 
Garsusis lietuvių basas, kuris 
prasimynė sau takų kaipo t 
ninkas 
je, dainuos šiame koncerte.

Apart žymiausių dąįnininkų 
—Menkeliūniūtės ir Stankūno 
iŠ Nąw Yorko^—dalyvaus ir ki
ti dainininkai. Ęiękyįepas 
džiaugsis matęs ir gii\dej.ęs šį 
gražų koncertą. To.d.el kvie
čiame kuo ąkąitlingiąusią at
silankyti. žinokite, kąd šiedu 
dainininkai negreit vėl atsilan
kys į pittsburghą.

Ad E-5

Ar Jaučiatės Silpnas 
įt! -\į-' ‘ ’

“Ag buvau labai šilbriaA, kol aB nepra
dėjau vartoti Nuga-Tope,” sako Mr.' H. 
Buffnor, Ūillon, Į<ansas. “AB ipyartojau ke
letu butelių Nugd-Tohe jr jdS PadDfS iš ma
nęs sklrtipgą žmogų.“

AugšČiaū minetM raportas yra papras
tas dpi tų, kurio vąrįoja įJuga-Tonp. Jos 
yra suteikusios virB 'mlliono vytų ir mote
rų geresnėp sveikatos, 'daugiau ėtiprumo ir 
energijos. N-aga-Tonč pataiso apetitų, pra
šalina galvos skaudėjimų, svaigulį, prašali
na pūslės ir inkstų nesmagumus, •suštiprip- 
nn horvų sistefaų, padaugina ' svarumų men
kiems ir sijpnjems. Fpbąpdyk Nųgp-Topę. 
Jos suteiks jums daugiau' Stiprumo ir ener
gijos ir . fcuteiks ,ju;ns jėgo^ dpi vijsų kūnp 
organų. Jūs galit gauti Nuga-Tone pas sa
vo vaistilijnkų ir jeigu pasekmės nebus už
ganėdinančios, jūsų pinigai bus gražinami 
be urgųmpntų. • '

DALYVAUJA GARSIEJI MŪSŲ DAININNKAI IR ARTISTAI

F. STANKŪNAS, žymiausias lietuviu basas, ir
K. MENKELIUNIUTĖ, dramatiškas sopranas.

RENGIA “LAISVĖS” IR “VILNIES” VAJININKŲ RAVELIS 
J . s ■

Nedėlioję lapkričio (Nov.) 24, 1929
BOHEMIAN NATIONAL HALL

Kampas Tillman ir Butternut Streets

JUOZAS SKULEVICIUS, Tenords
Drg. Skulevičius yra pagarsėjęs (Įąipininkas ir jau daug 

pasitarnavęs darbininkiškam judėjimui. Prie šio koncer
to jis rengiasi itin rūpestingai.

Dainuos V. PETRUŠONIENįĖ, kuri savo švelniu so
prano balsų teiks klausytojams daug malonumo. į£. 
KĄjįp.Ų$, žymusis baritonas, irgi duos tą, ko visi iš jo 
laukia. • •' , , '

PO KONCERTUI BUS JOKIAI
Puikesnio koncerto niekada nemąjty^tp, ftes rętai tęįšgąli- 
me sutraukti tokias žymias dailės $peką$. Tat p.ąsirtfpin- 
kįkę visi dalyvauti šiame Įgoncęj’tę. '

ĮŽANGĄ 7fr ir $1.00

LIETUVIS GRABORIUS 
lĘ BĄpSAMUOTOJĄS

i MES PATAIKOM
Taip s^ko Ą. Tacilauskas, savininkąs Restauracijos ir salės, 961 

Grand St, Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į ] 
mėnesį laiko po^ 50Q Johns Cigarų pa rd ii oda si; kurių netik lietuviai 
be} ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk* po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, grau
žia! dega ir puikiai kvepįl”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po keliųliką 
šimtų jų parsitraukia., . .

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais pai> 
sitrauRia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sąko, kad JOHN’S CIGARS yiąi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi mylil

KP xpat darbinipkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
>s Bąrrę, Bą., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
iams bei ąpielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kiĮuosę miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
tyfade po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
Cigarų vlršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems pątinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus, pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiB- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Piviajon AVenue, Ęrooklyn, N. Y«

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDQMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ■ ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skauduliu, Bendro Nusįlpimo, Nusiminimo, Gal- 

, vosvaigio, Skilvio, Žarnų it Mėšlažamės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, ' Neuralgijos,, Padidėjusių 

1 ; Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ip 
Gerklės Ligų, Retimatizmo. Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. J eigų,Jus esate nesveiki ir nusimi- 
ne, aš jum? galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų puvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgittais moksliniais būdaisi Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu (gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI JR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
1 Y-Spindullai, Kraujo lityrimai. Laboratorijos Bandymai

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

VALANpOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžįausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas Įvaro, bet 

ir j grobu paguldo. Bet tie, kurte vartoja po plačiu Ameriką pagarsėjusius
_T. , _ (Miltelius nuo žalčio) jokių Šalčių nebijo. Už
Urban s Cpld Ppwdęrs ?ec įS“? nuo MV0
__ , _ _ yra tai kanuolč priefi kitą amžiną žmogaus prieSą—-vidu-Urbo Lax Tabs rių užkictejiiną—kuris žmogui pagamina daug rujiesčių ir 

sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.
LIETUVIŠKU, BULGARIŠKŲ, HOMĘOPATJŠKV IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS— ‘

^bonss

Siųsdami ninisrus 
su savp adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN'S PHARMACY 
Ibi Metropolitan Avo., 

Brooklyn, N.' Y.

A6. Sėmiau nasiražęs, siunčiu VIENA DOLERI, ui kurj malpnėkit pan nrishpU ' 
ŲJiBAN’S COLD POWDEgS ir URBbLA, bu nurodymais, katp Vatloti.

Vardus _

No.............

Miestas ..

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

SU REPUTACIJA 1
736 Lexington Ave., tarpe 58tb Įr 59th Sta., Reir Vorlt City

Uteigta. 25 metai. M
dek kelią j pasisekimą. Mūsų Instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taikytį visokių išdirbimų karus per trumpą laiką įr už mažą kainą. 
Speciaįės klasės moterims. Leidimas ir užganė^inimas užtikriptap. 
Klasės dienomis ir vakarais* >

Užgančdininraa, Leidimą# ir Parbus Užtikrintas



DRAMA KETURIŲ AKTŲ, VIENO VAIZDELIO

šeštadienis, Lapkr. 16, 1929Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS 1-nios Kuopos Susirinkimo .

kad

k

tai, kaip būtų

4

ir 92 atvirutes 
Tai geras pa-

Lorimer Restaurant 
J. MARčIUKIENfi 

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

"i

*

Šiandien Vakare 
Trečio Periodo Šokiai

Rytoj Visi į Lyros 
Vaidinimą “Blindos”

"j Iš Darbininkių Susivienijimo Įįį   ™[BLINDA
I DRAMA KETURIU AKTU. VIENO VAIZDELIO

Turime sukelti pinigų, 
būtų galima nusiųsti Daily 
Workerį audimo darbjnin- 
kams. Turime pabudavoti 
Daily Workerj, kad jis būtų 
veiklus ginklas kariauti prieš 
karą, dešinįjį pavojų; kad pa
gelbėtų suorganizuoti neorga
nizuotus ir ginti Sovietų Są
jungą.

j parbininkai New Yorko įr 
■ęlinkės,. važiuokite bdriMs 
>aity Workerio koncertą p* 
hfs Rockland Palace,*Wėst 

155th St. ir 8th Avė., palei 
Polo ęrbunds, šiandien vak’a- 
fė, lapkričio (Nov.) i 16 d. 
Įžanga 75 centai. t

Bus registruojama prie du
rų visi, kurie bus, kad galė
tume žinoti, ar visi Partijos na
riai dalyvavo.

Visi Partijos nariai turi būti 
ir atsivesti darbininkų iš 
tuvės!

Gyvą Norėjo Sudeginti 
Krautuvninką Plėšikai

dirb-

Du plėšikai surišo rankas 
saldainių krautuvėlės savinin
kui, M. Manscaltui, 3515 — 
14th Avė., Brooklyne; pririšo 
jį priė kėdės; apipylė aliejum 
grindims plauti “mapą;” padė
jo ją prie pat kėdės, uždegė 
ir prasišalino, žmogų nuo su
degimo išgelbėjo vienas 'gat- 
vešlavis, Romelli, pamatęs be
rūksiant dūmus iš krautuvė-

' Plėšikai, permažai pinigų 
radę redžisteryj, pareikalavo 
daugiau. Savininkas aiškinosi 
neturįs daugiau. . Jie tad jį iš- 
kr&S. ir rado prie apatinių 
marškinių prisegta $75. To
dėl, iš keršto, kad jis bandė 
paslėpti nuo jų pinigus, plėši
kai ir norėjo jį gyvą ęūdegin-

Už $16,000,000 Vagystę tik 
Vieni Metai Kalėjimo

Augščiausio Teismo 
cijos Skyrius trimis 
prieš du palaikė pirmesniojo 
teismo nuosprendį, išneštą 
prieš Maurice E. Connolly, bu
vusį Queens pavieto pirminin
ką ir vyriausią inžinierių Fr. 
Seely. Jiedu su kitais politi-; 
kieriais ir kontraktoriais nu
suko miestui $16,000,000, ne
va bedėdami “sursus” (vamz
džius nubėgimui nešvarumų). 
Pirmasis teismas buvo skyręs 
Connolly’ui ir Seely’ui po vie
nus metus kalėjimo ir po $500 
pabaudos.

Bet ir antro teismo nuo
sprendžiu tiedu grafteriai ne
sitenkina ir duoda apieliaciją 
į dar augštesnį teismą.

LIET. JAUNUOLIŲ ORKESTROS
BALIUS iŠ ŠOKIAI

i • * 1 ' T 1 f \
ĮVYKS'SUB ATO J

Apelia- 
balsais

Taip ilgai laukiamas veika
las “Blinda” bus suloštas rytoj. 
Nepraleiskite progos šio veika
lo nepamatę! Veikalas “Blin
da” perstatyt reikalauja daug 
spėkų jr energijos. % Šio vei
kalo vąįdinįme dalyvauja virš 
30 aktorių, todėl i mažesnėse 
kolonijose negalima perstatyt. 
Kadangi tiek daug Iš'pėkų ir 
darbo reikalauja, tai tokį vei
kalą ir atkartot dažnai nega
lima. “Blinda”' buvo .Suloštas 
Brooklyųę koki 15 m. atgal; b 
kada toliau vėl bus perstaty
tas, nięks nežino. . k 
i Po pęrstatymp bus šokiai.

Visi būkite! <
Rengimo Komisija.

Ką Aš Girdėjau
Važiuodamas į Maspeth, N. 

Y., Grand St. karu, pastebė
jau du lietuvius tautininkus 
su “Vienybe” kišeniuose, ir 
štai ką girdėjau: žinai, broly
ti, kad mūsų vadai kvaili; jie 
prigundė S. L. A. Beną rengt 
balių 17 d. lapkričio, o dabar 
apgailestauja ir net norėjo 
jau atsaukt, nes atrodo, kad 
publikos labai mažai bebus. 
Antras žmogus sako: Kodėl 
nebus? Pirmasis jam atsako: 
Lyros Choras tą dieną loš gar
sųjį “Blindą”; visur žmonės 
kalbasi eisią “Blindos” pama
tyt.

Nusiminęs Daktaras Dirbo
9 Metus Kaipo Daržininkas

Susirgus ponios Leonoros 
Cloughienės daržininkui Lo- 
renzui Nortonui, vienas dak
taras Northern Westchester 
ligoninėje pažino, kad tai nė
ra paprastas daržininkas, o 
buvęs jo mokyklos draugas 
daktaras Lorenzo Norton; ■ >

Kada, devyni metai atgal, 
daktaras L. Nortonas prakišo 
daug pinigų ant Šerų, jis taip 
nusiminė, jog apleido moterį 
su vaikais; susirado darbą 
kaip paprastas daržų darbinin
kas. Taip devynis metus ir 

| daržininkavo, niekam neišduo- 
! damas nei savo mokslo, nei 
kreto.

Ketvirtadienyj įvyko mūsų 
reguliaris susirinkimas. Kaip 
ir paprastai draugių atsilankė 
apie 18. Per pastaruosius me
tus laiko turbūt nei sykio ne
buvo daugiau kai 20 narių su
sirinkime, kuomet kuopoj yra 
apie 50 narių. Ką veikią ki
tos draugės? Kodėl jos nesi- 
interesuoja kuopos darbuote ?

Mūsų kuopos draugės pasi
dalinę išplatino 104 guzikų 
“Šalis. Sovietų” 
Sovietų lakūnų, 
sidarbavimas.

Kalbėta apie 
galima suinteresuoti mūsų kuo
pos nares lankymuisi į susirin
kimus, Jr kaip kitas darbinin
kes pritraukti. Tam tiksįui 
pakviesjti mūsų jauną * draugę 
nutarta į sekamą susirinkimą 
S. Kazakevičiūtę, kuri yra 
nursė, kad npums po susirinki
mui paaiškintų apie moters 
sveikatos užlaikymą. Biznio 
reikalus stengsimės greit at
likti, kad daugiau laiko liktų 
prelegentei.

Taipgi nutarėm surengti ne
paprastą vakarėlį, kurio pel
nas eis Gastonijos bilos vedi
mui. Prie rengimo šio vakarė
lio nutarta pakviesti visas Dar
bininkių Susivienjimo kuopas, 
gyvuojančias Brooklyne, kaip 
tai 91-mą Maspetho, 111-tą 
East New Yorko ir 132-rą 
Ridgewoodo. Tikimės, jog tos 
kuopos prisidės ir del to ne
lauks savo susirinkimų, bet jų 
valdybos išspręs šį klausimą. 
Tai bus pirmas toks visų kuopų 
bendras parengimas ir tikima
si, jog bus nepaprastai sėk
mingas.

Atsilankiusios narės visos 
gavo po naujai išėjusią knygą 
“Lietuvos Darbininkės ir Po- 
niulės.” Taipgi nutarta paim
ti jos 25 egz, platinimui. Vė
liau, jei seksis, paimsime dau
giau. Tai pavyzdis kitom kuo
pom. Kiek man žinoma, nei 
viena Brooklyno kuopa dar ne
ėmė šios knygos platinimui.

1 Reiškia, Pirmos kuopos 
draugės darbuojasi rėmime 
darbininkų klasės judėjimo, 
nors ir ne visos narės prie to 
prisideda.

Streikuosią 16,000 
Subvių Kasėją

SULOS MASPETHO LYROS CHORAS 
Rytoj, Lapkričio (November) 17,1929 

LABOR LYCEUM SVETAINĖJ 
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Po Perstatymo Šokiai Orkestrą Prof. Retikevičiaus 
Pradžia 3-čią Vai. po Piety. įžanga $1.00,75c ir 50c

se-

Rado Penktą Kriminalį 
Būtlegerj Nušautą ir 
Automobilyj Paliktą

Į perilgai stovintį automobi
lį, ties 125th St. ir Broadway, 
New Yorke, pažiūrėjo polic- 
manas ir atrado nušautą Mor- 
timerą Schubertą, ex-kalinį, 
gemblerį ir abelnai žuliką. 
Tai jau penktas toks gaivalas 
liko nušautas ir automobilyj 
gatvėse paliktas, • bėgyje de
šimties paskutinių savaičių. 
Tai, žinoma, darbas kitų kri
minalių jų sėbrų, del ko nors 
supykusių.

Norma.

Į kelias dienas galės sustrei
kuoti visi. 16,000 darbininkų, 
kurie New Yorke dirba prie 
naujų požeminių gelžkelių 
pravedimo. • Jiems moka tik 
apie pusę uždarbio, kiek tu
rėtų mokėti sulig* unijinių dar
bo kainų; be to, jie verčiami 
dirbti kur ( kas ilgiau, nekaip 
nustatytos 8 valandos. Dalis 
darbininkų priklauso Ameri
koj Darbo Federacijos Unijai. 
O Darbo Federacija, smarkiai 
šnekėdama apie “subvių” ka
sėjų reikalus, vėl juos par
duos, kaip kad padarė pora 
mėnesių atgal, kuomet buvo 
sustreikavę keli širstai subvių 
kasėjų.

Zp.

$500,000 Reikalauja. iš
Browningo už Pasikėsinimą
Išžagint Augintinę

Tolyn atidėta Brooklyno 
Augščiausiame Teisme byla, 
kurioje Marė L. Spasaitė rei
kalauja pusės miliono dolerių 
iš kapitalisto “Daddy” Brow
ning©. Spasaitė skundžia, 
kad jis buvo ją pasiėmęs už 
augintinę, o paskui užpuolęs 
ją išžaginti.

Po Spasaitei, kaip dauge
liui žinoma, Browningas buvo 
apsivedęs su kita augintine, 
paskui plačiai pasigarsinusia 
pliurze, vadinama “Pyčės.”

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
STANKŪNAS SU 
MENKEŲ.IUNIŪTE 
ĮDAINAVO DAR DVI 
DAINAS į REKORDUS

mūsų
ir

Pereitą ketvirtadienį 
dainininkai Menkeliūniūtė 
Stankūnas įdainavo į. Colum
bia kompanijos rekordus dar 
dvi dainas: (1) “Oi, berneli, 
vientury” ir (2) “Mielaširdys- 
tė.” Prieš kalėdas, manoma, 
šis rekordas jau bus gatavas 
ir bus galima gauti.

Greitu laiku abu suminėti 
dainininkai važiuoja į vakari
nes valstijas su koncertais, ku
riuos darbininkiškos organiza
cijos ruošia “Vilnies” naudai.

LIF.TIJVHI VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikoniška Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syki atsilankę, pereiti*rin- 
ait.—Pabandykit I

TELEPHONE, STAGG 9105

*DR. a: PETRIKĄ
LIETUVIS* DENTISTA^

X-Spinduliu Diagnbza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Streit 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

i » ’ * Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki G po pietą. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

127 East 84th Street 
(Tar0e Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

K.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
AUŠRIŪTE DAINUOS 
PER RADIO

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičitis su naujausiais Įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue 
vi.11 wtn'W ; f i K-t r;j r :• , i .

Tel., ętagg 8842

TeL, Stagg 10124

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

REIKALAVIMAI
‘ ' TIKRAI BARGANAS ‘

Parsiduoda groserne, delikatesen, 
cigarų ir kendžių krautuvė labai pi
giai. SaMninkas turi du bižniu,' tat 
priverstas vieną parduoti. Kurįė 
esate nepatyrę tame biznyje, ’tai aš 
sutinau pamokinti. Nepraleiskite šios 
gerbs progos. Kreipkitės po No. 
906 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Y. (271-276)

Šiandien, kaip 3:45 vai. po 
piet, radio stoty' WOV dai
nuos dainininkė E. Aušriūtė- 
Ausra, akompanuojant pianu 
B. šalinaitei. Dainuos lietu
viškai ir angliškai.

SHELLAN MUSIC ACADEMY

J ' į <. '

Mokina Piano, Balso 
Lavinimo ir Muzikos

Įsitėmykite naują 
antrašą:

L. B. ŠALINAITĖ 
1277 Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. ,Y.

Foxcroft 8523

Mokytoja turės savo koncertų apie kovo mėnesį ir 
nori prirengti visus savo mokinius dalyvauti koncerto 
programoj. Todėl pageidaujama, kad nauji moki
niai tuojau užsiregistruotų.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs sa*o praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVAIKYSITE 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.

Nauja Lietuviška Restauracija
/ Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS .

Brooklyn, N. Y.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

k

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

P’

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augius bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu: (

■ RĘĮKAL AVIMAI'
REIKALINGA 10 moterų prie at- 

skirstyrrip skarmalų. Ęeikią turėt 
patyfifno. Atšišaukitė: PuJjėrt Bros., 
118 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

(271-673)

Telefonas—Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit išpildo*; 

ma; persiuntimas apmokama
I ‘į  i.lu. !»■ |X I ■■■■........................................J. Ž A ■! ė 1

APARTMĖNTAI PASIRANDAVOJA
8 ir 4 kambarių, šviesūs kamba

riai, su šiltu vandeniu ir elektra. 
Pigios randos. 120 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., netoli Grand St.. At
sišaukite pas > janitorių. Apt. 3.

. . > 272-G

MMHmI

16 D. LAPKRIČIO N OV., 1929
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN

Įžanga 50 centų; vaikam 25c.
“LAISVES” SVETAINĖJ,
Pradžia 7-tą valandą vakare.

Šokiams grieš Jaunuolių Orkestrą, po vadovyste J. Baltrukevičio
Gerbiamoji Publika! Ne vienam iš jūs teko girdėti parengimulose gražiai grajinant 

Lietuvių Jaunuolių Orkestrą, vadovaujant J. Baltriikevičiui. Kasmet šie jaunuoliai 
pasirodo muzikoj puikiau ir puikiau, o kad dar smarkiau progresuoti, reikia mokin
tis, studijuoti muziką ir laikyti pamokas bendrai. Tam reikalinga vieta—svetaine, 
o svetaines veltui negalima gauti. Taigi, kad galima būtų nusisamdyti svetainę pa
mokom, sukelt kiek pinigų,—ir yra rengiami šie šokiai. Kviečiame visus dalyvauti, 
paremti jaunuolius finansiniai ir moraliai, o yra viltis, kad mes tankiau, išgirsime 
Suos grajinant mūsų parengimuose, padailinant programą, šokiams grieš geriausiai 
išsilavinę orkestrus nariai, apie 10 ypatų. Ibis užkandžių ir minkštų gėrimų.

ftehgčjai.

fc. ...... .į. . I ..... . ... . ... >i.u .... 7 ••............  ■

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai su 

visais Įtaisymais, Rpnda pigi. Va
žiuojant City Lino, reikia išlipti ant 
Grant Ave. stoties. J. B. 435 Lincoln 
Ave., East New York, Brooklyn, N. 
Y. (278-275)

PARDAVIMAI
PASIRANDAVOJA 3 kambariai, visi 

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

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Strėėt

Telephone: 0783 Stagg

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street)
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