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socialistų organas “The New 
Leader” ragina darbininkus 
“bombarduoti Amerikos amba
sadą Londone protestais” del 
žiauraus kapitalistų pasmerki
mo gastoniečių. Gi Amerikos 
socialistai pikčiausiomis seilė
mis spjaudė ir tebespjaudo ant 
gastoniečių ir tų (komunistų), 
kurie juos gina. Tie žmonės ir 
tarpe savęs nesusišneka.

Jungtinių Valstijų Darbo 
Biuras Washingtone paskelbė, 
kad spalio mėnesį ' Amerikoje 
bedarbių buvo nemažai, bet jo- 
jsios esą buvę “sezoninės”. Lap
kričio mėnesį jų bus dar dau
giau, gruodžio ir sausio mėne
siais veikiausiai žymiai padau
gės. Gaila, kad kalbamas biu
ras nepasako, kaip ilgas tas 
“sezonas“.

dienraščio numeryj 
Leono Platto straips- 
“socialistines lenkty- 
stiprinimo revoliucinio

Šiame 
telpa d. 
nis apie 
nes“ del 
darbininkų judėjimo Jungtinė
se Valstijose. Draugai privalo 
jį perskaityti. Tai praktiškas 
pasiūlymas ir visi jį turime 
pasitikti entuziastingai. Jau 
daugelyj vietų šis lenktyniavi- 
masis pradėtas ir jis neša ge
rų pasėkų.

Jau keturi Vengrijos revoliu
cinių darbininkų vadai numirė 
fašistų kalėjimuose bado strei
ke! Kiti dar tebebadauja. Ba
dauja jau nuo 2\ d. spalio mė
nesio. Horthy’o valdžia spėka 
“valgydina” kalinius. Jie mirš
ta. Miršta, kaip didvyriai dar
bininkų klasės. Tarpe badau
jančių arti mirties yra d. Ra- 
kosi, kuris dalyvavo Sovietų 
vyriausybėje 1919 metais. Ka
linių reikalavimai buvo paduoti 
nesenai išspausdintam “L.” re
dakciniam straipsnyj.

Organizuotas Amerikos pro
letariatas privalo pakelti savo 

darbininkų 
Lietuvoj 

kraštuose.

protesto balsą prieš 
žudytojus Vengrijoj, 
ir kituose kapitalistų

(Račkaus-Atgijo K. Vairas 
kas), lik jau ne liberališkoj 
spaudoj, bet fašistų “Aide”. 
Vaizduoja Lietuvos geležinkelių 
gudrybes sukime pasažierių.

Helen Keller yra nerege, bet 
tas didžiausias neteisybes, ku
rias kapitalistinis teismas pa
rodė Gastonijoj, jinai matė ir 
smerkia. Bet mūsų priešai, 
klerikalai ir social-fašistai, ku
rie sakosi esą normališki regė
jime, tą viską matę atbulai: jie 
niekina gastoniečius ir tuos, 
kurie juos gina.

šiuos žodžius rašant, drg. 
Pruseika važiuoja į Naująją 
Angliją su prakalbų maršrutu. 
Jis ten išbus virš dvi savaip. 
Draugai, stengkitės padaryti 
šias prakalbas kuosekmingiau- 
siomis!

W. Lynn ir Norwoods 
Kalbės L. Pruseika
Antradienj, lapkričio 19 

d., West Lynn įvyks L. Pru- 
seikos prakalbos. Pradžia 
7 vaL vakare. Apie svetai
nės vietą sužinosite iš pla
katų.

Trečiadienį, lapkričio 26 
d., L. Pruseika kalbės Nor- 
woode, 
pradžia 7 vai. vakare.

Lietuvių svetainėj,

No. 274 Telephone, Stagg 3878
I

10,000 Mulkių, Nepai-į 
sant Lietaus, Veržėsi 

“Prie “Stebuklų”

švento

Power 
(Nela- 

paleidotai paleido 
sergantieji, 

“pa-

MALDEN, Mass.— Ne- 
paisant, kad smarkus lietus 
pylė ketvirtadienio naktį ir 
penktadienį, suvirš 10,000 
mulkių, tikinčių į “stebuk
lus”, čia veržėsi į 
kryžiaus kapines 
prie kunigo P. J. 
“stebuklįngo” kapo, 
bai senai kas 

’gandus, kad
priėję prie to kapo, 
sveiksta”).

Daugelis tų tamsių žmo
nelių nešė savo sergančius 
vaikus arba kitaip gelbėjo 
savo sergantiems šeimynos 
nariams pasiekti kapą.

Šimtai pasiliko kapinėse 
ant nakties. Suklaupę mel
dėsi. Nekūrie iš “ligonių” 
pasakoja, kad jie “pasvei-

Amerikos Valdžia Par
davė Sovietams 25 

Laivus
Nors Jungtinės Valstijos 

nepripažįsta Sovietų . val
džios, vienok su ja jau pra
deda prekybą, j Pastaruoju 
laiku valdiškas prekybinio 
laivyno komitetas pranešė, 
kad jis pardavė Sovietų Ru
sijai 25 plieninius laivus, 
kurie buvo pabudavoti karo 
metu ir nesunaudoti. So
vietų valdžia už tuos laivus 
užmokėjo $1,155,000. Pir
kime tarpininkavo Amtorgo 
atstovas Jonas Ozolis.

Iki šiol tik privatiniai 
biznieriai turėjo prekybi
nius ryšius su Sovietų Ru
sija, o dabar jau ir pati 
valdžia pradėjo tą daryti.

Sovietu Valdžią Negalima 
Nuversti, Sako

Lenkijos Valdininkas
VĄRŠAVA— “Tai būtų 

kvailystė organizuoti arba 
imti dalyvumą bile kokiam 
veikime, taikomam nuvers
ti Sovietų valdžią,” pareiš
kė T. Holowko, galva Len
kijos užsienio reikalų mi
nisterijos . įrytų skyriaus. 
Jis tik ką sugrįžo iš kelio
nės po Pabaltijo^ valstybė
les, kur jis taręsi su Lenki
jos atstovais Rygoj, Hęl- 
singforse ir Revely. Jis ten 
studijavo tų šalių ekonomi
nę padėtį ir, priėjo prie iš
vedimo, kad negalima nu
versti Sovietų valdžios.

Flint, Mich.— Išduota 
warrantai suareštuoti šešis 
buvusius vietos Union In
dustrial Banko tarnautojus, 
vice-prezidentųs ir kasie- 
rius, už .suvogimą iš banke 
$3,592,000. '■

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Lapkričio (Nov.) 18, 1929

Ką Nominuoti ir Rinkti į 
S. L. A. Pildomąją Tarybą?

Visi Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj nariai 
darbininkai darbuokitės, 
kad išrinkti savo, darbi
ninkiškus, žmones į SLA. 
viršininkų vietas, vietoj 
fašistinių elementų, kurie 
naudoja Susivienijimą sa
vo bjauriai buržuazinei 
priešdarbininkiškai poli
tikai. Juk Susivienijime 
priklauso apie 90 nuošim
čių darbininkų, o buržua
zinių fašistinių elementų 
tik maža saujelė. Ar tie 
elementai' turi joti ant 
darbininkų sprando? Ne, 
darbininkai. Mes turime 
jiems pasakyti: Gana 
jums jot ant mūsų spran
do — mes patys galime 
tvarkyti organizaciją, ku
rią mes sudarome. Šalin 
jūsų reakcinė fašistinė 
politika iš Susivienijimo!

Dabar jau tęsiasi nomi
nacijos kandidatų į SLA. 
Pildomąją Tarybą. Visi 
SLA. nariai darbininkai 
nominuokite, o kuomet 
ateis rinkimai, rinkite se
kamus asmenius į Pildo
mąją Tarybą:

Į prezidentus
M. BACEVIČIUS, 139 kp. 

narys, Chicago, Ill.
Ji vice-prezidentus

P. PETRONIS,; 139; kp.
< narys,. Chicago,, Ill. ,

Į sekretorius •
E. N, JESKEVTčIūTe,

83 kp. narė, Brooklyn,
N. Y.,

' Į iždininkus
B. SALAVEIČIKAS, 53 

kp. narys, Chicago/ Ill.
Į iždo globėjus:

L. J. JONEIKIS, 68 kp. 
narys, Wilkes-Barre, 
Pa.

D. J.’ JUSTUS, 57 kp. na
rys. Worcester. Mass.
Daktaru Kvotėju '

Dr. M. PALEVIČIUS, 21 
kuonos narys, Detroit, 
Mich.
Nenominuokime savo 

priešu, fašistinių gaivalų. 
Susivienijimas privalo 
tarnauti mums, darbinin
kams. o nė kokiems šan- 
dariečiams ir socialfašis- 
tams.
SLA. Narys Darbininkas.

* 1 •x J 1 '* * !*>■<.'

Suareštavo 61 Svetimšalį;
21’ Nužymėta Išdeportavimui

■ ■ ■ i,( U )■■) ; I L, . ,J ‘I

hackęnsack; n. j.— 
Vietos.' policija su pagelba 
imigracijos viršininkų ank
sti penktadienio rytą (pada
rė užpuolimą ant svetimša
lių darbininkų namų ir suė
mė 61 asmenį. 21 asmenį 
patalpino kalėjiman. Iš ten 
jie bus išgabenti į Ellis. Sa^ 
lą išdeportavimui. Suareš
tuota yra ispanai ir portu
galai darbininkai; jie kalti
nami nelegališkam įVažiavi- 
nie į Ameriką.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Gastonijos Streiko 
Vadas Išimtas iš 
Kalėjimo po Kaucija

CHARLOTTE, N. C. — 
Louis McLaughlin, Gastoni- 
jos streiko vadas,, penkta
dienio rytą tapo paliuosuo- 
tas po kaucija laike apelia
cijos į attgštesnį teismą. 
McLaughlin išvyko darbuo
tis Tarptalltinio Darbinin
kų Apsigynimo kampanijoj 
sukelti kauciją išėmimui iš 
kalėjimo kitų streiko vadų. 
Dar keturi streiko vadai ne
išimti.

General Electric Kom-
I

panija Atleidžia 7,000 
Darbininkų

SCHENECTADY, N.Y.— 
Čia General Electric Kom
panija, normališku laiku 
samdanti 28,000 darbininkų, 
dabar atleidžia iš darbo 
tūkstančius darbininkų. 
Ketvirtadienį pranešė, kad 
greitoj ateity atleis iš dar
bo tarp 6,000 ir 7,000 darbi
ninkų.

Prie darbįninkų samdy- 
iiho ofišo/kur Tdidėle> ’minia 
bedarbių- susirenka prašyt 
darbo, kompanijos atstovas 
pranešė, kad kompanija ne- 
besamdys darbininkų šiuo 
ta rj u;* gal būt sekantį pa
vasarį pradės samdyti.

Padėtis veik dar bloges
nė - American Locomotive 
kompanijoj išdirbystėj. ‘

Vietos kapitalistinė spau
da nenori nei - prisiminti 
apie masinę bedarbę. Ko
munistų Partija daro pla
nus organizavimui bedar
bių ir reikalavimui bedar
biams pašalpos.

Leningrade Atrasta 
Slapti Caro Dokumentai

LENINGRADAS.—Penk
tadienį Sovietų valdžia pra- 
riešė, kad Sovietų Mokslo 
Akademijoj atrasta1 y labai 
svarbūs'' militariniai caro 
dokumentai.-*? > > j

Apart * kitų dokumentų’ 
atrasta trys skrynios f slap
tų' dokumentų,) kuriuos 'pa
id? jbt akademija jį carp buvęs 

’valdonas .Lenkijoji r Ant jų 
buvo pažymėta:) .“Atsitiki
me gaisro, potvinio, ar re-< 
voliucijos tos . skrynios turi 
būt išgelbėtos.” T*i j j ..

'Nešenai profesorius -Seiv 
gijus Oldenburg tapo i pra
šalintas iš akademijos sek
retoriaus vietos už tai, kad 
nepranešė pirmiau Sovietų 
valdžiai apie tuos dokumen
tus. Sakoma, tie dokumen
tai būtų daug pagelbėję ko
voje prieš kontr-revoliucio- 
nierius. noj

Agitacijos fondas; 
Nepamirškite Aukoti, 

Kiek Galite
Šiuo tarpu lietuvių ko

munistiniam judėjimui 
labai reikalinga finansinė 
parama. Nesenai Komu
nistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras nurodė, 
kokie prieš muš stovi dar
bai. Plačiam lietuvių ju
dėjime, įvairiose darbi
ninkų organizacijose ir 
tt», reikia vesti darbą; 
reikia vesti griežtesnę ko
vą prieš visokius reakci
nius elementus, kurie 
mulkina ir išnaudoja lie
tuvius darbininkus; rei
kia skleisti tarp lietuvių 
darbininkų komunistinę 
apšvietą, kad patraukti 
juos klasių kovos pusėn.

Kad tą darbą būtų ga
lima tinkamai Varyti, 
Centro Biurui reikalinga 
finansų. Del to mes tu
rim® Agitacijos Fondą. 
Apart aukojimo kitiems 
reikalams, turime nepa
miršti paaukoti ir į Agi
tacijos Fondą. Šiuo tar
pų lietuviškam judėjime 
svarbiausia reikia rinkti 
aukas tam tikslui.
' Mes raginame pavie

nius. dąrbininkus ir mūsų- 
judėjimo simpatikus ir 
darbininkų organizacijas 
tuojaūs paaukoti Agitaci
jos Fondui.' H iAukokite 
kiek'išgalite—kad ir ma
ža auka bus parama. Au
kas siųskite Centro Biuro 
sekretoriaus vardu: J. 
Siurba; 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

J.V.K.P. Liet. Centro 
Biuras.

Fordo Kompanija Atlei
do 30,000 Darbininkų
DETROIT, Mich.— Ford 

Motor Kompanija bėgy pe
reito mėnesio atleido iš dar
bo apie 30,000 darbininkų. 
Kalbama, kad atleis dar ke
letą tūkstančių daugiau.

Nekurios Fprdo dirbtu
vės dirba tik po dvi dienas 
į savaitę. . ,
- Packard automobilių kom

panija taipgi planuoja at
leisti ' nemažai., darbininkų.

Afganistanas Paskyrė AU 
stovą Sovietų Sąjungon

. z MASKVA.,/MASKVA.,—- Mųhamėd 
Ązis Khan, brolis Afganis
tano karaliaus Nadir, tapo 
paskirtas atstovu Sovietų 
Sąjungom /

Nadir Khan patapo Af
ganistano karalium spalių 
mėnesį, nuvertus bandito 
Bacha Sakao valdžią.

Washington.— Labai ser
ga karo miriisteris Good. 
Daktarai mano, kad nępa- 
sveiks.

Hodveris Susirūpino Šalies Biznio Smuki
mu, Šaukia Tuo Reikalu Konferenciją

* i e I

derales Farmų Tarybos, ku- 
ri nesenai tapo sudaryta. 
Konferencijos tiksiąs biis 
išdirbti planus “palaiky
mui biznio progreso”. Jie 
jleškos būdus, kaip apsau
goti šalies biznį nuo krizio.

r------ fe Konferencijoj bus svars-
minta, verčiant darbininkus tomą, kaip padidinti staty- 
kuosmarkiausia dirbti, dirb- bos darbus, kaip praplėsti 
ti ilgas vai. Gamybos jųgos eksportą ir tt.
vystosi, o rinkos darosi per- Hooveris mano, kad dal

WASHINGTON.— Nepa
prastas šėrų smukimas New 
Yorko biržoj parodo, kad 
Amerikoj artinasi pramoni
nis ’krizis, kad artinasi ga
las Hooverio garbinamai 
biznio “gerovei” (prosperi- 
ty).

Tavorų perdaug priga- į 
į

siauros. Del to darbai ma
žėja. Didelės kompanijos 
atleidinėja darbininkus.

Prezidentas Hooveris su 
kitais valdininkais svarsto, 
kaip šalies bizųį apsaugoti 
nuo krizio. Per pastarąsias 
kelias dienas Hooveris ir 
kiti Washihgtono valdinin
kai tarėsi su įvairiais pra- niame periode, abelnai pa- 
monininkais ir finansie- ” 
riais, ką reikia daryti tuo 
klausimu. Nusprendė, kad 
reikia šaukti plačią konfe
renciją.

Penktadienį prezidentas 
Hooveris* išleido pareiški
mą, kad jis šaukia stambių 
kapitalistų ir valdžios at
stovų konferenciją vidujy 
šios savaitės. - Toj konfe
rencijoj dalyvaus pramonės 
ir agrikultūros atstovai ir 
atstovai nuo reakcinės A- 
merikos Darbo Federacijos; 
kabineto nariai ir nariai Fe-

rant praktiškus žingsnius 
būsią galima palaikyti A- 
merikos biznį “geroj tvar
koj”.

Bet klausimas, kaip ilgai 
Amerikos kapitalistai galės 
“išsigelbėti” nuo krizio.

Dabar, trečiame pokari-

šaulio kapitalizmas puola į 
pramoninį krizį: gamybos 
jėgos plečiasi, reiškiasi di
delė viršprodukcija, o tuo 
pačiu sykiu pėra galimybės 
praplėsti ri#kų. Tarp im
perialistinių šalių aštrėja 
santikiai del rinkų/Antago
nizmas didėja tarp Angli
jos ir Amerikos imperialis
tų, nepaisant MacDonaldo 
ir Hoverio tarimosi apie 
“palaikymą taikos”. Eko
nominių sąlygų verčiamos, 
imperialistinės šalys ren
giasi priė karo.

Amerikiečiai įteikė Sovietų 
Sąjungai 15 Traktorių

(^ASKVA.— Penktadienį 
Friends of Soviet Union or
ganizacija įteikė Sovietų 
valdžiai penkioliką trakto
rių, kaipo dovaną paminėji
mui Sovietų lakūnų apsilan
kymo Amerikoj.

39 Mėty Amžiaus Moteris
Pagimdė 21-ną Kūdikį

Sovietai Paskyrė Sokolniko- . 
vą Ambasadorium Anglijoj

MASKVA.— šeštadienį 
tapo oficialiai pranešta, kad 
G. Sokolnikovas, buvęs So
vietų finansų komisaras, o 
pastaruoju laiku preziden
tas Sovietų Naftos Sindika
to, tapo paskirtas ambasa
dorium Anglijoj. Jis yra 41 
metų amžiaus.

Šerifas Nušovė Moterį • ’ į
NORTH TIVERTON, R. HERINGTON, Kan. —

I.—Moteris Edward Lava-1 Penktadienio vakarą šeri
fas Whitney C. Dedhck nu- įj| 
šovė Louise Horton iš Kan
sas City, Mo. Šerifas sakė, 
kad moteris su vyru važia
vo automobiliu ir jis nužiū
rėjęs, kad jie gabena degti
nę. Pareikalavęs Sustoti, 
moteris išsitraukus revolve
rį. Tuomet save apsiginda
mas šerifas Šovė ‘į ją. , 

Jos automobily atrasta 40 
galionų degtinės.

uit penktadienį pagimdė 
dvidešimts pirmą kūdikį. Ji 
yra tik 39 metiįZamžiaus. 
Jos vyras yra 47 metų am
žiaus. Ji tik vieną kartą 
susilaukė dvynukus. Ji dar 
‘tikisi daugiau vaikų susi- 
laūkti. /'

trylika iš vaikų gyveną. 
Du apsivedę.

Atrado Gyvą Varlę 50 Pėdų 
Po žeme

MARSHFIELD, Ore. — 
Mainų inžinieriai Sixes kal
nuose rado gyvą varlę 50 
pėdų po žeme. Galva du 
kartus didesnė kaip papras
tas varlės. Pasiuntė Ore
gon Universitetui.

11 žuvo Nuo Eksplozijos

ZOUNGOULDAK, Tur
kija.—Anglies kasykloj -ne
toli nuo čia ketvirtadienį 
ištiko eksplozija. Vieną 
ka darbininkų žuvo, ■ 
tapo sužeisti.

turi
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“Laisvės” Vajus Eina Prie Pabaigos. Teliko Tik Pora Savaičių Užrašinėti Dienrašti Nupiginta Kaina; Per Šį Vają Dar Negavom Tiek Naują Ska; 
tytoją, Kiek Tikėjomės; Todėl Nors Vajuj Baigianti Smarkiau il^sidarbuold^l^^|||^|^i^| Rėmėjai į Darbą!
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“Strategai!”

Baltnišaitinių “Gaidys” 
(kuris save vadinasi “Ai
du”) smarkiai pamilo Til
žės “Balsą” po to, kuomet 
jame* jiasirodė šmeižianti 
“Vilnies” pikniką “kores
pondencija”. Išsispausdinę 
tą “korespondenciją”, balt- 
rušaitiniai (savo lapelyj už 
lapkr. 8 d.) prideda priera
šą, pareikšdami: “męs ži
nom, kad į tą “V.” pikniką 
buvo nuvežtas pilnas trokas 
svaigalų, po policijos apsau
ga. Trokui neužvažiuojant 
prieš kalną į pikniko vietą, 
tai tas pats policistas gel
bėjo stumt troką”.

'Taigi matome: vienas me
lagius apmelavo mūs drau
gų dienraštį “V.” “Balse”, 
o kitas pazalatina per 
kontr-revoliucinį šlamštą 
“Aidą”, per tą “Aidą” ku
ris visuomet niekino ir te- 
beniąkiiia revoliucinį darbi
ninkų1 judėjimą.

Tašo pačiam puslapyj įdė-

^atąrtina darbininkams 
skaistį ijeipantį “Bal-

Vadinasi, jau dabar jiČbil 
“Balsas” pradėjo patikti to
dėl, kad į jį įsiskverbė tū
las anti-partijinis elemen
tas, komunistų priešas, ku
ris apšmeižė mūs dienraštį.

Ten pat baltrušaitinių 
kontr-revoliucinis šlamštelis 
šaukia, kad komunistiniai 
laikraščiai netalpino “Drg. 
Kapsuko Raštus”. Jiem 
Kapsukas jau “draugas”, o 
Amerikos komunistų veikė
jus tie sutvėrimai niekina 
kiek tik jų liežuviai gali.

Šitaip darydami, jie ma
no susilauksią gerų pasėkų: 
imušią^kylį į vienybę tarpe 
Lietuvos draugų ir Ameri
kos komunistų. Jie apsirin
ka. Jie turbūt pamiršta, 
kad Lietuvos ir Amerikos 
komunistai yra tam pačiam 
Komunistų Internacionale, 
ant-kurio baltrušaitiniai lo- 
jcųirtebeloja nuo 1921 metų.

Išaugę mes pastebime ir 
redakcija}: būkit 

iltBargesni, draugai, su t to- 
kiai^ korespondentais, ku- 

nežinote. Ta “korespon- 
įgįciia”- anie- “.V?? rnteniL*

Sulyg “Rytojaus’^’ b-vės nu
tarimu, aš ir K. Undraitis 
rugs. 28 d., vakare nuvykome 
į “D. Tiekęs’j fredakčij^, ' kad 
atsiimti iš J.’ Pilypaičio- gita
rą, kurią jis turi pasjg\emžęs 
(sulyg jo prigimtu įpročiu j :i$ 
“Ryt.” b-vės. .

Tuoj mudviem įėjus pro dii«- 
ris, Bronius švedas duris užt
rakina ir ranką iškėlęs: išaįij- 
kia: 
rankose!. .
galiu ką noriu padaryti’* 
išsikrapštė iš kišeniaus brau- 
ningėlį ir vėl šaukia: “šau
si i?’ nušausiu! nupyškinsiu! ” 
ir tt. “Na ką, manau sau, su 
idijotu: ar negali nušauti?” 
Jau norėjau griebti, bet tuom 
tarpu pareiškė, kad šausiąs ne 
mudu, bet Strukį, Baltasnukį, 
Baltapeiskį ir visus iš “Ryto
jaus peklos”. Aš kaipo nau
jas rytoj ietis, nebuvau paži
nęs B. Švedo ir maniau, kad 
tai girtas, bet ne.. .“taip dirb
tas”; trūksta kelių šulų į gal
vą.
Šitaip elgiasi tie žmones, 

ką nesenai pasiskelbė kan
kiniais, būk juos rytojiečiai 
norėję nužudyti! Amerikos 
menševikai ir fašistai jų 
raudas išspausdino, šaukda-. 
mi: “Žiūrėkit, koki komu-1 
nistai! Jie nori žmones žu
dyti”. ; ; . .. ; ; s;

i-Kada žmogus politiniai 
subankrutuoja, tai jis pa
virsta pusiau idijotu ir ben
drame gyvenime. Savu lai
ku Grigaitis, paskui Vitai- 
tis ąlasavojo, būk juos bol
ševikai norį nužudyti. Da
bar panašiai daro renega- 
tėlis Bronius Švędas Argen
tinoje. Šitaip rėkdami,'jie, 
tačiauš, patys, jei tik galė
tų, šaukšte vandens nu
skandintų kiekvieną komu
nistą.

NARIŲ GAVIMUI
Nuo to, kaip aplaikėme Ko- 

minterno Atsiliepimą, pasirodė 
aiškiausiai, kiek daug mūs Par
tija gali pasiekti, panaikinus 
frakcinį rėžimą. Vietoj frak
cinės kovos, Partijos energija 
ir pastangos naudojama kon- 
struktyvingam Partijos masi
niam darbui, kuriam dalyvauja 
visi Partijos nariai. Bd dbe- 
jojimo, kaipo pirma sąlyga di
desniam ! ir intensyvingesniam 
Partijos 'aktyvui, reikėjo ■ pir
miausiai suteikti 1 jai teisinga 
politinė linija, kad galėtų ipaP 
naudoti didėjančią radikaliza- 
ciją! Amerikos darbininkų kla
sės ir aštrioj ahčiuš' priešgiriiavi- 
mus 'Amerikos' khpitalizmd, ku
ris įeina į krizį. Taš'būvo pa
siekti Spalio rhėn. Plenume, 
kuris sekė politinius nusprendi
mus 6-tdjd Kongreso ii’ Komin- 
terno Dešimtojo Plenumo, taip-

■ -L.m .gi bemielašir'dingos kovos priės
Ei. Dabar tai jus renegato Lovestono grupę,'kuri 

msel... Durys uzrąkmtos ŠUndien vienijasi su mūsą ar-
i ką noriu padalyti . Ii §iausjajs priešais bendrai kovai

K. Norkui už Žulikystes 
Šonkaulius Laužo

šmugelninkas K. Norkus, 
pabėgęs iš Lietuvos ir atsidū
ręs Argentinoj, pracĮčjo orga
nizuoti socialistų partiją.“Nau
jienos” ir “Keleivis” jau nu
džiugo, kad ir Argentinoj at
sirado žmogus, kuris darbuo
jasi jų dvasioj. Bet tam “so
cializmo tvėrėjui” ne kaip se
kasi. Mikelaitis, rašydamąs iš 
Argentinos laišką savo broliui 
į Worcester, Mass., hpart kit
ko ve ką sako:

“.Pas mane niekd ifaujo ne
sigirdi, nes miesčiukas, kuria-

prieš Partiją ir Komunistų In
ternacionalą. Eidama procesą 
susistiprinimo ir bolševįzacijos, 
Partija dabar, randasi patogioj 
pozicijoj del ėmimosi energiš
kų žingsnių ir rimto vykdymo 
gyveniman būtent užkariavimo 
didžiumos Amerikos darbinin
kų klasės. Tam kaipo pirma 
sąlygą reikalingai sudaryti ma
sinę Komunistų Partiją, kuri 
paims; savo Vadovybėje darbi
ninkų ;mašineh;kovas. Partijos 
narių gavimo vajus* kurį nu
tarė Spalio Plenumas, privalo 
atkreipti domę kiekviefio Parti
jos nario. > ■ ’ ; ' '

Praeityje l|aikurie Partijos 
vajai ųž naujų narių gayįmą 
suteikė gerų pasėkų. Ji gavo 
naujų narių, praplėtė savo įta
ką ir sustiprino save tarpe dar- 
binihkų. Tačiauš, iiežiūrįąt' tų 
dalinu laimėjimų, i mes; dūrime 
pripažinti, kad praeityj e Pari
mi j os’ \Ajai \ nėdąv'e* tpįįų, AsėT 
kų, kokias turėjo duoti. Vy
riausios priežastys tym į^uvo: 

tPirmoji —1 frakcinė, padėtis; 
draugai negalėjo i pravesti gy- 
venimah kašdįenihio. ; Partijos 
darbo. , Antra, nariai nesupra
to tikrosios prasmės 'narių ga
vimo vajaus; Partijos žemesnė- 
sės vienetos ir visa Partijos or
ganizacija netgi nesvarstydavo 
vajaus. Bendras vajaus pla
nas pasilikdavo n'egyva raide ir 
labai mažai pastangų būdavo 
dedama Partijos organizacijos 
pritaikymui prie konkretės pa
dėties, esamos kiekvienam dis
trikte ir kiekvienoj' vienetos 
apielinkėj. Pirmesniuose narių 
gavimo vajuose pasekmės būda
vo pasiekiamos vien tik ačiū 
pastangom tam tikros dalies 
Partijos narių, kuomet didžiu
ma draugų pasilikdavo neveik
liais. Jie nepajėgdavo sujung
ti vajaus su kiekvienos dienos 
darbininkų kovomis ir didžio- 
jom Partijos politinėm kampa
nijom.. , i ‘

Kad užtikrinti laimėjimus da
bartinio narių gavimo vajaus, 
visi Partijos nariai turi , būti 
įtraukti į darbą, i Tatai kiek- ’ 
viena vienetą, ir; kiekviena Par
tijos organizaciją privalo laike 
sekančiu niėhešio šaVb’ susirin
kimuose dienotvarkėj turėti pa
sidėjus. Sąryšyj su .narių ..ga
vimo vajumi ^Partija siūto, nau
doti mplodnc fsnfiinlio-Hnnim

Kokios ; turi būti jSiūlojpp 
lenktyniavimosį metodos ir for
ma? Į jį turi būti įtraukta vi
si nariai ii’ visos Partijos or
ganizacijos. Turi būti sujung
tas su bendru policiniu Partijos 
darbu. Viena Partijos vienetą 
lenktyniuoja su kifa vienetą 
tam pačiam mieste, tam pa
čiam distrikte, toj pačioj in
dustrijoj ai’ba su kita vienetą 
kitam dištrikte. Vienas difbtti- 
yės brandudlys iššaukia 1 'kitą 
branduolį, veikiantį ;toj “ pačioj 
į^dustrijoj arba’ kitoj: industri
joj. Tas pats1 taip jau turi {bū
ti* ir su' pavieniais drdugaiš.’ 

; Tąsai1 lęhktyniavimasis turi 
pasireikšti musą Partijos vie-J 
netių sutartyse del gavimo nau
jų narįą, Daily\Wofkeriui pre
numeratorių, negrų darbininkų 

;į , Partiją, naujų y dirbtuvių 
brandpolių įsteigimo, gavimo 
naujų narių į Jaunųjų Komūn. 
Lygą ir Pionierius. Lęnkty- 
niavįmasis taipjau « turi būti 
pradėtą del padidinimų anti- 

,imperialistinės kovos, apgyni
mo Sovietų Sąjungos, stiprini
mo revoliucinių profsąjungų, 
etc. Viena Partijos vienetą ga
li iššaukti kitą del laikymo an- 
ti-karinių mitingų, įsteigimo 
anti-karinių komitetų,. spausdi
nimo ir plėtimo anti-karinės 
propagandos, ir tt. Kitais 
džiais, tas gali būti pradėta 
sose veikimo dirvose.

Kaip šis lenktyniavimasis 
ri būt pradėtas? Tarime sau
gotis nuo mechaniško lenkty- 
niavimosi. Vadovaujančios 
grupės Partijos vieneto j, sek
cijoj, distrikte, arba broliškų 
otyanizacijų bei profsąjungų 
frakcijoj privalo ' diskušuoti sa
vo artimiausiam mitinge svar
bą pradėjimo šito’ ’lėnktyniavi- 
mosi. ’ ši vadovaujanti grupė 
tu rėš ištirti1 padėtį, kokioj Par
ti, a veda1 savo darbą’ Ji pri- 

. vs to1 ihiti domėn šavb orgaiiiža- 
ciįę pajėgą, Jndū'štrijas 1 toje

, siūlogio

Sibįro Tautinių Mažumų 
Aptarnavimas

'Sibiro krašto institutas orga
nizavo institutą instruktorių 
grupėms, kurios aptarnaus tau
tų mažumas. (Instruktoriams 
padės viršetatiniai instrukto
riai, kurie aptarnaus atskiras 
tautų mažumas.

NAUJOS KVOTOS IR 
NEPARINKTINĖS VIZOS

Verbuoja į Partiją
Leningrado srities komitetas,; neišduota, 

norėdamas sustiprinti verbavi
mą į Partiją geresnių bernų, 
aktyvistų biedniokų ir kolekty
vų narių,' siunčia į kaimus spe
cials organizatorių grupes, jis 
sritąe^ . ir ąpygardų komitetų 
halrių. Pi

VATOS JUOSTA .
Klausimas: Katros valstijos, 

apart Texas, sudaro taip vadi
namą “vatos juostą” ir kurio
se daugiausia 
ma ?

vatos augjna-

B., Gary, Ind.
Texas užima

le to, numatyta ’ mobi
lizuotu dkrbui kaime! 500 darbi- 
ninkų-komunistų. ’ "1 '

58 Nuošimčiai Darbininką 
Pereina į Nepertraukiamą 

Darbo Savaitę
Leningrado srities liaudies 

ūkio Sovietas: nutarė šiemet 
pervęsti į nepertraukiamą dar
bo savaitę 58 nuoš. Leningrado 
pramonės darbininkų. Tai pa
kels Leningrado pramonės pro
dukciją 130 milionų rublių.

Klausimas; Ar man negalite 
pranešti Lęnkijos kvotą ir ar 
galima dabar išgauti nepa- 
rinktinės imigracijos vizą?

I. K. B., Buffalo, N. Y.
Atsakymas: Lenkijos metinė 

kvota yra 6,524. Per liepos 
mėnesį, t. y., pirmas fiskališkų 
metų mėnesis, tik 637 parinkti- 
nės vizos išduotos ir kitų visai 

Tas parodo, kad
imigrhcijos padėjimas nepersi
mainė. Gal žinot, kad gegužės 
mėnesį, . 1928 . m., įstatymas 
buvo priimtąs,. kuris padeda 
antroj parinktinėj vietoj žmo
nas ir vaikus Ateivių, kurie le- 
gališkai įleisti į Suv. ( Valsti
ją^. ' Jeigu tų yra užtektinai, 

‘thi žmonos, ir, vaikai gali pri
pildyti visą kvotos dalį, kuri 
nepaskirta pirmai, parinktinei 
klasei, ,’t. y., tėvai Amerikos 
piliečių ir sumanūs agrikultū- 
ristai; Tos dvi grupės gau
na pusę metinės kvotos, jeigu 
nori. Lenkijoj yra daug tų 
žmonių ir daug apsigyvenusių 
ateivių žmonių ir vaikų. Ga
lit matyti iš sekančio surašo, 
kad paprastas imigrantas ne
turi progos

D.
Atsakymas: 

pirmą vietą vatos produkcijoj, 
augina apie 5,000,000 penkių 
šimtų svarų pundus, arba 85.3 
nuošimtį visos vatos 1928 m. 
Kitos vatos valstijos yra Mis
sissippi, Oklahoma, Arkansas, 
Alabama, Georgia, North Car
olina, South Carolina, Louisia
na ir Tennessee. Daug vatos 
/augina Missouri, New Mex
ico, Arizona ir keliose kitose 
vąlstijosp. u

Minsko lietuvių ir latvių kliu- 
bai nutarė organizuot bendrą 
lietuvių ir latvių chorą. 

* * *
Šiemet į Belpedtechnikumą 

Minske liko priimti 8 nauji į 
lietuvių grupę mokiniai, ku
riuos aprūpino stipendijomis ir 
bendrabučiu. Tai pirma Sovie
tų Sąjungoj įstaiga, 1 kuri ruo
šia naujus lietuvių mokykloms 
mokytojus. ' 

* * *
Mihske bus municipalizuota 

400 ■ privačių namų. Dabar ši- • 
tie namai apgyventi ne darbo I Klausimas :■ Esu Suv. Vals- 
žmonių' ir riahiu Savinirikai tu- Įtijų pilietis,/r ketinu važiuoti 
'rėjo ‘ddsėtkus tūkštaričių pelno. Europon aplankyti tėvus. Už- 

ciįię pajėgą, Jndu'štrijas toje iPaliddsaVirtias' butų nuo1 parazi- sumokėjau 
'teritorijoje, kūf,v vėikiamh' i? Įtinio1 ėlbmehto' dūoš-.galimybę hfloz? 1

ZO- 
vi-

tu

atvažiuoti.
Kvota Išduota Išduota
Metinė im. vizų im. vizų

Parinktinių Nepar.

ne
ne

ne

Austi’i ja 1,413 141 Visai
Čekoslovakija 2,874 284 Visai
Danzigas 100 3 7
Danija 1,181 69 49
Finlandija 569 r 38 Visai
Vokietija 25,957 1,340 1,164
Vengrija i 869 86 Visai
Italiją 5,802 535 4
Latvija 236 34 Visai
Lietuva 386 37 Visai
Norvegija 2,377 225 Visai
Rusija 2,784. 232 Visai
Švedija 3,314 255 76
Jugošlavija 845 83 1

ne

ne
ne
ne
ne

PAJAMŲ TAKSAI
Klausimas:-Esu Suv. Vals

i

PirubdieiL, Lapkr.

VETERANAMS IŠMOKĖTA 
KETURI BILIONAI

1 • DOLERIŲ
Klausimas: Ar galite pra

nešti, kiek Suv. Valstijos iš- ’ 
mokėjo pinigų pasaulinio kaT 
ro veteranams ?

A. C., New York City.
Atsakymas: Iki šiam laikui 

išviso veteranams išmokėta 
net $4,755,000,000. Veteranų 
apsaugos dasiekė ąuvirš $3,- 
000,000,000. Pertaisytų tarnys
tės liudijimų išduota iki $3,- 
500,000,000. Paskolos viršija 
$111,000,000. Apsaugų išmo- 

jkėta $1,150,000,000.

vigas 'kitas objektyves sąlygas. 
Turi būti išdiskusuota mėtodos 
'sistematiško sužymėjimo pada
lytų ; laimėjimų ir tas turi būti 
pranešta susirinkimuose,1 be to 
Partijos spaudoje. Mes gali
me pažymėti labai įdomius pa-* 
vyzdžius ir laimėjitnus, padary- 
tu$ '‘socialistiniarhe lenktynia
vime” Partijos kūjuose. Di
džiausias laimėjimas buvo pa
siektas Sovietų Sąjungoj. Be 
to, prityrimai Vokietijos Parti
jos bus geru pavyzdžib. že
mesniojo Pareinid K. P. dist- 
riktas stojo į“socialistinį įenk- 
tyniavimąsi” su Ruhr distriktu 
del sustiprinimo Komunistų 
Partijos ir padidinimo laikraš
čių skaitytojų, žemesniojo Pa
remto distr. pasisakė suorga
nizuosiąs 20 naujų teritorinių 
vienetų, 20 kuopelių įmonėse 
(dirbtuvių branduolių), 15 nau
jų dirbtuvių komitetų didžiau
siose įmonėse, gaunant 3,500 
nąujų Partijai narių, gausiąs 
6,000 naujų prenumeratorių 
Partijos laikraščiams, ir su
rinksią 50,000 markių rinkimų 
kampanijai. Trijų pirmųjų sa-^ 
vaičių'darbas (prasidėjo spalią' 
mėn. 1 d., 1929) buvo sekantis: 
žemojo Pareinio orgahizacua 
suorganizavo. 11 teritorinių vie
netų, gavo 517 nąpją nai;ių. įr 
1-140. naujų skaitytojų, komų-

aprūpint ’ šimtus' dafbihinkų šei
mynų* butais. 1" ’ ’ ’ ; ’

765,000,000 Rubįių
Sovietų. Sąjungos Narkomfi- 

no daviniais, lig 10 spalių visoj 
Sąjungoj su nedideliu pervirši
jimu buvo išpirktą visa trečio
sios industrializacijos paskolos 
paskolos suma. Visoj Sąjungoj 
išpirkta už 765 milionus rublių 
paskolos arba išpildyta 102 vi
so uždavinio nuošimčiai.

Iš atskirų respublikų pirmoj 
vietoj stovi B. S. S. R., išpil
džiusi 130 nuoš. viso uždavinio.

Darbininkai ir tarnautojai 
išpirko paskolos už 605,117,000 
rublių arba išpildė 121.3 nuoš. 
viso uždavinio. Mažiau išpirk
ta paskolos kaime; valstiečiai 
iš viso pirko paskolos už 113.5 
mil. rublių arba išpildė 57 už
davinio nuošimčius.

Nauji Milžiniški Kolchozai 
Sibire

Novoselovsko rajone, Krasno
jarsko1-apygardoj, palei ČUly- 
mos Upę organizuojamas milži
niškas ■ kolchozas,* į'kurį įeis 11 
kaimų—4;319 kiemų. Jau pir
mais- Metais' kdlchbžas turės ap-

hiiįtiįei spąudai.?, Įte/to, .sugins 12,000 nektarij ^tnes. Vi-
Jrrt KAA .U-l*. J..-!- * ' —

Už- 
savo taksus už 

1926 »M, bet ne už 1927- ir 
1928 :ip. iKaip aš galiu daro- 
dyti, kad pan nereikėjo taksų 
tais metais mokėti

S. F., Flint, Mich.
Atsakymas: Pajamų taksų 

darodymus reikalauja tik nuo 
ateivių ir ne nuo Su v. Valstijų 
piliečių', kurie vyksta užsienin.

GYVENIMO VIETA SUŽEIS
TO DARBININKO

Klausimas: Buvau sužeistas 
prie darbo ir daba r gaunu 
kompensaciją .kas savaitę. 
Man mokės per 50 savaičių. 
Ar aš galiu išvažiuoti į kitą 
valstiją apsigyventi ir ar man 
vis mokės tą kompensaciją ?

D. H., Bismark, N. D.
I ' • .

Atsakymas: Galit gyventi, 
kur tik norit. Turės mokėti 
kompensaciją už sužeidimą, 

j Ypatingai jeigu jau nusprendi
mas galutinas ir jūs atsitiki
mas išaiškintas. Bet vistiek 
turit pranešti Kompensacijos 
Biurui, kad permainot adresą, 
nes jeigu kada nors šauktų 
ant išklausymo, gausit prane
šimą.

NAMINĖS TARNYSTĖS 
EGZAMINAI

Klausimas: Labai norėčiau 
gauti raštininko darbą pašte. 
Esu Amerikos pilietis. Kur tu
riu kreiptis ? Ar naminės tar
nystės mokyklos tame gali pa
gelbėti ?

P. K. S., Boston, Mass.
Atsakymas: Atskiri rašti

ninkų egzaminai ir pašto išne
šiotojų egzaminai dabarvįaiko- 
mi, ir kiekvienas turi pažymė
ti ant savo popieros, del kurio 
darbo nori imti egzaminą.

< Pilnos informacijos apie 
tuos egzaminus su reikalingo
mis aplikacijomis gaunama 
rašant Sekretoriui Board- of U. 
S. Civil Service Examiners, 
miestuose, kur egzaminai lai
kyti arba galima rašyti į U. S. 
Civil |Service Commission, 
Washington, D. Cr . I

Naminės tarnystės egzami-* 
nūs gali imti Vientik SuV. Vai- 
stijų1 piliečiai.'

KUOMET NELEGALIŠKAI 
ATVYKĘS PRAŠO PILIE-

TYSTĖ^

Klausimas: Mano draugas 
buvo įleistas kaipo svečias, ir 
jis prašė pirmų popierų. Ar 
jį gali už tą išdeportuoti ?

F. B., New York City.
Atsakymas: Jeigu jis buvo 

įleistas laikinam apsigyveni
mui po birželio 30 d., 1924 m., 
jį gali išdeportuoti. Natūra
lizacijos Biuras pristato Imi
gracijos Biurui vardus ir ad
resus ateivių nelegališkai įėju
sių šioje šalyje, arba kurie bu
vo įleisti laikinąm apsigyveni
mui nuo birželio 30 d., 1924 
m., ir kurie bando tapti Suv. 
Valstijų piliečiais. Nuo liepos 
1 d., 1929 m., jau pranešta 
apie 72 nereguliariškus atva
žiavimus Imigracijos Biurui, ir 
gal tuos visus Biuras išdepor- 
tuos.

CHICAGOS PASAULINĖ

Nuolatinė
W Neapsistojama k 

| cija (lenktyniavin
i pasaulines rinkas

verčia kapitalistų 1 
j su saliu i vest raci( 

ją gamyboj.
Racionalizacija I 

tam reiškia, su paį 
žesnio skaičiaus da 

j pagamini daugiau 
su mažiau išlai 
daugiau pelnų.

Iš čia ir paeina 
t št ūkini o darbo, algi

mas, sumažinimas < 
kų skaičiaus, parin 
palikimas darbe jai 

U-l apsukriausių ir m
darbininkų, o pi 

I nuo darbo antraeili
j 40 metų—pusamžių
f Kad įvest tokią 

gamyboj, kapitalist 
naudoja visas pi 
Propaganda per 
mokyklose, bažnyči 
daringose organiza 
galų gale—papirkii 
jų vadų. Tai sva 
priemonės naudoja 
pitalistais delei did 
verginio darbininki 

Kriaučių arba 
V rūbų siuvimo prarr 

da tai buvo prasid 
jinis judėjimas už 
žavima darbininku 
būvio pagerinimo. 1 
dien visas tas dar 

* luotas, panaikintas.
listai bendromis ] 
mis su Amalgameil 
parsidavusiais vad 
vien panaikino tai, 
kelius metus sunki* 
ninku kovos buvo 
ta. Bet, da daug 
įvedė tą, ko darbin 
matė ir negirdėjo 
mot, kuomet jokie 
toj industrijoj neb

Išsikalbėjus su k 
kurie tame amate ( 
po 30 metų, ir ku 
kad buvo sunkių 1; 
panašių j dabartir 
nepamena. Reiki 
kad pirm 30 metų 
tiniai kapitalistai 
miai biednesni, nee 
Tais laikais tokie
kaip Henry Ford 
Morgan da neturi 
milionų dolerių, kie 
bar turi.

Reiškia, juo labis 
turtas kapitalistų 
tuo labiau skurdė ja *

MOKYTOJ
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Mik yra tasai žmogus, kuris 
buvo labai artimu 

^įjytrušaitiniani, ir veda ko- 
prieš mūsų draugus įvai- 

kadorganizacijose, 
fcgįijpnkus Partijai. yS*'' U

4
■■Daro Suniekšėję

g. T. Adomonis 
ntinos lietuvių 

savaitrašty j

rašo 
darbi- 

“Ryto-

tai jau gal nei vieno :žuliko 
neliko. Nors Argentina dide- 
delė, bet Lietuvos žulikų visur 
pilna. O kaip žmonės turi 
laisvę, tai kiekvienas nu
skriaustasis stengiasi atsimo
kėti savo skriaudėjams. To
dėl ir mūsų garsusis K. Nor
kus dažnai apdaužomas per 
galvą -ir dažnai šonkauliai pa
mankštinami. Jam socializ
mas nekaip sekasi, nes žmonės 
jau pradeda suprasti ir patirti 
vilkus avių kailiuose.” ,

Vargšas K. Norkus nepajėgs 
nei socialistų partiją suorgani
zuoti, kuomet 
jam šonkaulius

.ropos, sanų , parųjose. .; , ’
Praeityje me^ naųtjodąyome 

tam tikras lenktyniavimo for
mas, pav., vieno distrikto5 iššau
kimus kitų distriktų. Toji me
todą neturi nieko bendro su su-, 
pratimu dabartinio lenktyniavi
mo. Pirmoji sąlyga “socialisti
nių lenktynių” naujų narių ga
vimo kampanijoj yra: įtrauki
mas visų Partijos marių į dar
bą. Kuomet tokis lenktyniavi,- 
mas sudaromas ; iš» vi^bs? Į u* 
nariai neturi nuovokoj h ąpiie' jį, 
ąrba nepąjėgid ęliskusūoti už
davinius tokių lenktynių, >tai ,

nuskriaustieji 
mankština.

|a.‘»

----- w — —• •“ -v — • A AX A * A VA * A 
leista važiuoti į SUv.‘Valstijas 
be imigracijos vizos?

A. C., Montreal, Canada.

Atsakymas: ' Atskiri rašti- 
.kanadiečiai. (Kanadoj gimę) 
gali reikalauti nekvotįnio sto
vio ir įeiti į Suv. Valstijas be 
imigracijos vizos. Toliaus, na- 
turalizuotas Kanados pilietis, 
gyvendamas netoli rubežiaus 
dabar negali vykti į darbą 
Suv. .Valstijose, kaip pirmiaus 
darydavo, <Suv. Valstijų vy
riausias teismas balandžio 8 d., 
1929 m., nusprendė, kad na- 
turalizuotas Kanados' pilietis 
negali’ pereiti Kanados rūbe
lių į tSuv. yaUtįjas dirbti, ai> 
ba jieškoti darbo.

GEORGE NOBI1

OFISAS
981

F. L.^Chicago, 111.
Atsakymas: Planuojama lai

kyti Chicagos pasaulinę paro
dą 1933 m., apvaikšciojimui 
100 metų inkorporavimo Chi
cagos miesto.

(Pabaiga pusi. 3)

nuvLčuc uigtunzuuu vieną mil
žinišką komuną su 12,000 hek
tarų žemės. Komunoj bus daur 
giau> tūkstančio “valgytojų.”

(“K. Art.”)

—jį. 110110.1 pjUIUitU- 
siįį supranta ir kuomet jis yra 
apgalvotai > ir tinkamai ‘pritai
kytas.' Šitokis ' “socialistidis 
lenktyniavimas” 'turi būti įves
tas if mūsų amerikinėj Parti
joj, josios esamajam barių ga
vimo vajuj.

Šis vajus suteiks mūsų Par
tijai galimybę padaryti aktyyiš- 
kesniais visus narius, gauti 
daugiau čiaaugių darbininkų į 
Partiją , ir. - įnešt tikrąją bolše
vikišką . savęs-kritiką, kuri i. iš
kėlę aįkštėn viąus ’ ctrųkumųs 
Partijos organizacijoj J ir. politi- 

.... ,‘rin gavimo vajus,. įųrram^gau- 
■ ■•Sime 5,000 naujų narių, 6,006

aliotas ir Pulifidytat .1 
Universiteto Mokinti Fl

patsai lenktyniavimas > pasilieka n i am darbe. r IJasekjningas na-
mechanišku ir praranda savo 
vertybę. • ■ • - • —

naujų Daily Workeriui prenu
meratorių, 100 kuopelių įmonė
se ir 50 dirbtuvių laikraščių 
bus dįdžįausiu .^smūgiu renega
tui Lovestonui ir’ jo atviram 
kontrrevoliuciniam darbui. Tas 
pastatys Partiją ant kelių į ma
dinę Partiją, kuri paims vado
vybę beartėjančių kovų, kųrios- 
na didžiumą jAmerikos darbi
ninkų ^lasęs bu^s įvelta. ;

Leon Platt.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Lapkričio 18
—Mirė dr. V. Kudirka, 1899. 

__ Valstiečių suvažiavimas Mas
kvoj, 190B.

STUDIO

Tel.. Bensoninirst

Tel.. Jefferson



kapitalistų' sportą

MENDELO
LIETUVIS GRABORIUS

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

paguost

užtars

HILLSIDE, N. J

AUKOS “LAISVEI

Conn,

1.00

1.00

Randos įeina

1.00

GEORGE NOBILETTI
2.00

ORIUS

981
kuri mo

5.00
8.00

Kas
Jos

21.78
1.00

Tai Tie švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

■GALIŠKAI 
O PILIE-

1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00
1.00 
2.00

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y

laikui 
dary-

Notary 
Public

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

<5 *»

IŠMOKĖTA
JO N \i

no draugas 
> svečias, ir 
opierų. Ar 
)rtuoti ?

GRABORIUS
(UNDERTAKER)BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street 
Brockton, Mass.

Tel. 228

A SUŽEIS
INKO

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

galite p ra
Valstijos iš 
aulinio ka

z>rk City.
iam laikui 

išmokėta 
Veteranų

cus at va 
Biurui, ii 

išdepor

ališkai jeju
na kurie bu- 
apsigyveni- 

30 d., 1924 
[ tapti Suv.

Nuo liepos

Paukščiai tur| lizdelius, 
Žvėris glaudžia miškai, 
Bet tarnaitei vargdienėlei 
Nieko nėr visiškai...”

u jis buvo 
apsigyveni- 
1., 1924 m., 

Natura-
istato Imi-

Cleveland.— čia Darbi 
ninku Sportų Unija organi 
zuoja jaunuosius darbinin 
kus dalyvauti darbininkiš

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave. 

. (arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

STUDIO
Cropney Ave,, Brooklyn,

Tel., Bensonhurst 6631

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

New • York.

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 augins bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

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

nuojama lai- 
xuline paro- 
Įaikšciojimui 
ravimo Chi-

Juos išdirba
STANLEY PAUL ’ 

1035 Spring Garden St. 
Philadelphia, Pa.

i 

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).sius, tai bedarbių armija 

darosi labai žymi ir nuola
tinė.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

nėja darbininkų klasė. Tą 
neatbūtiną, socialį < priešta
ravimą kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė netu
rėtų niekuomet pamiršt.

Kuomet įvedama raciona
lizacija, arba neapsakomai 
skubus darbas gamyboj ir 
prie augščiausiai ištobulin
tos mašinerijos, tai pats sa
vaime suprantama, kad ar 
dalis darbininkų turi būt 
paleista iš darbo arba su
trumpintos darbo valandos. 
Jeigu esant racionalizacijai 
ir gaminant prekes tobu
liausiomis murinomis, vietoj 
sutrųmpint —dąrbo valan
dos dar. pailginamos nuo 8 
iki 10 ir 12, tai tuomet ma
žam vaikui bus aišku, kad 
dalis darb.. turi būt paleis
ta iš darbo. Ta, paleistoji 
iš darbo dalis darbininkų ir 
sudaPo bedarbių armiją.

Jeigu dirbtuvių mašinų 
ratai suktūsi .nuolat ištisą 
metą, tai tuomet ir bedar
bių armija nebūtų taip la
bai žymi. Bet kuomet san
dėliai ir krautuvės pripildo-

nuo
vals-

$ 74.00
1.00

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

. Tel.: So. Boston 0304-W

DSTA
•os valstijos, 
o taip vadi- 
ą” ir kurio 
tos augina

iu sužeistas 
įba r gaunu 
is savaitę. 
>0 savaičių, 
iuoti į kitą 
i ir ar man 
ensaciją ?

vampyrai turi išplėtę savo 
sparnus ir minta jų prakaitu 
ir krauju, pradės atsikratyti 
nuo tų vampyrų ir dėtis prie 
kovojančių darbininkų.

A. L. D. L. 30-tos Kp. 
Korespondentas.

(Ja, viena 
Palikta vien 
Kuomet širdį 
Net

. . VASAROS BARGANAI
i Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę,, kolęi vėlesnysis išsikrapš- 
io hkutes. ‘ ' 1

i Tas pats atsitiks ir su narnu pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 
paskiau gailėsis. ’ ii

Dąbartiniąm laike .galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 
bus'.' Atminkite mūšų žodį.

įgaliotas ir Paliūdytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progfesyvę 

Seriją (Eilę)

našlaitę
vargus kas atjaus ? 

Kas tarnaitę vargdienėlę 
Prie širdelės priglaus?Gal kai kas sakys, kad tai 

neteisybė. Kad, ve, ana 
dirbtuvė nuolatos dirba. 
Čia ant vietos aš tiems dar
bininkams atsakysiu, kad 
kuomet mes analizuojame 
visos industrijos padėtį, 
mės tuomet nesiskaitome su 
atskiromis vienutėmis. Mes 
kalbame anie bendrą padė
tį visos industrijos arba di
desnę jos dali.

Čia da reikia primint ir 
tas faktas, v kad buvusios 
agrikultūrinėmis ■ pietinės 
valstijos pradėta smarkiai 
industrializuot. Ten, kaip 
jau yra žinoma, didelis šal-

priešintųsi jiems, į jau nėra, 
tai ir Webhanikam įrisįėiiįa 
nukentėt * labai tankiai. 
Tankiai darbdaviai tokiems 
mechanikams ne tik algas 
begailestingai nukapoja, 
bet da ir iš darbo pravaro. 
Mat, kapitalistų klasės .to
kia jau ypatybė. Kuomet 
kapitalistui reikalingas ap
gynėjas iš darbininkų tar
po, tuomet tokį tarną kapi
talistas glamonėja, bet kaip 
greit tarnas savo užduotį 
išpildė, taip greitai1 'ponas 
jam į užpakalį įspiria; o = •

Kriaučiai darbininkai vi
suose miestuose būtinai tu
ri stot į; griežtą kovą prieš 
darbdavius ir! sykiu prieš 
su)puviisią; 1 ' Amalgameitų1
unijos visą Hįllmano kliką. 
Jie, darbininkai, turi ’ sykį 
ant visados atsikratyt nuo 
visu 
išdavikiškos 
Darbininkai 
turi stot į 
Vienybės Lygą 
mirtiną kovą už 40 vai. dar
bo savaitę, už pakėlimą al
gų, už Industrinę Adatos 
Pramonės Uniją ir už orga
nizavimą neorganizuotų 
darbininkų.

Dimas Benamis.

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

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyri
BOSTON OFFICE ,

18 Tremont Street
Kimball Bldg. '

Room 205. Tel., Liberty 7865

Pirk 'anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. MQsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

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

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

545 Broadway, So. Boston. TeL, 0605—1337

žemyn.
Da pirmiau New Yorkas 

buvo skaitomas geresnių 
darbo sąlygų ir didesnių al
gų centru. Bet su įvedimu 
kriaučių pramonei oficia- 
lės štukinio darbo sistemos 
ir šis kriaučių pramonės 
centras nusviro į blogąją 
pusę. Faktinai AmalgameL 
tų unijos darbininkams ne
beliko kuomi didžiuotis, o 
darbdaviai ir unijos biuro
kratija džiaugiasi sveikin
dami vieni kitus, kad jiems 
labai lengvai, beveik be jo
kio pasipriešinimo iš darbi
ninkų pusės, pasisekė su- 
vienodint darbininkų padė
tis. Dabar visur štuk.inią 
darbas, visur žemos darbi
ninkų algos, visur ilgos 
darbo valandos. Darbda
viai visur pilniausiai nusta
to darbininkams sąlygas. 
Unijos apgynimui darbinin
kų reikalų nėra. Amalga^- 
meitų unija tapo darbdavių 
įrankiu slopinimui darbi
ninkų.

Dalis geriau apmokamų 
darbininkų, amato mechani
kų, kurie visuomet sekdavo 
socialistus arba Hillmano 
mašiną, kasdięn vis labiau 
nustoja vilties. Nes, 
met darbdaviai įgijo 
niausiu galią, unijoš,

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

Lapkričio 10 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 30 kp. susirinkimas. 
Žinoma, tame nėra nieko ne
paprasto, kad įvyko susirinki
mas. Bet svarbu tas, kad da- 
fcar veik kiekviename mūsų 
kp. susirinkime įvyksta įvai
riausių darbininkiškų sumany- 
nių ir* nutarimų. Šiame susi
rinkime nutarėme surengti te
atrą su koncertu. Bet kad su
rengti teatrą, reikia gabaus 
mokytojo. Čia dabar apsigy
veno ir persikėlė į mūsų kuo- 

! pą vienas gabiausių tame ama
te veikėjau drg. S. Jąnulis, ku
ris yra, daug pasidarbavęs to
je srityje tarpe 'Chicagos ir 
Philadelphijos darbininkiškų 
organizacijų. Susi rinkimas 
vienbalsiai išrinko į .teatro ir 
koncertų rengimo , komisiją 
draugus S. Janulį,, Ą. Lipčių 
ir J,, Pusvaškį, kurie , išrinks 
veikalą del pęrstatymo įr drg. 
S. Janulis apsiėmė atlikti mo
kytojaus ir» gaspądoriaus dao 
bą, ir sykiu sų kitais .komisi- 
jos nariais varde 30 kp. kreip
tis prie draugų philadelphie- 
čių, narių Lyros Choro, kurie 
išpildys koncertinę programą. 
Ir aš neabejoju, kad Lyros 
Choras tikrai apsiims mums 
padėti tame darbe, nes jis, 
(Lyros Choras) yra daug sy
kių patarnavęs ir pavyzdingai 
atlikęs savo Užduotis del dar
bininkiškų organizacijų. žo
džiu, kada mes visus savo nu
tarimus įvykinsime gyveniman 
( o kad įvykinsime, nėra abe
jonės), tai ne tik tie draugai, 
kurie seniaus dalyvavo ir vei
kė, o dabar laikinai buvo pa
ilsę, pradės vėl veikti,' bet ir 
tie vargšai, darbininkai, kurie 
yra pasinėrę tamsybės jūrose 
ir ant kurių visokį klerikaliž- 

ir kataliklzmo paukščiai-

Patarnauju
Tolumas del __  .
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį 
Reikale kreipkitės pas maną 
patarnausiu kuogeriausiai.

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VAUNČIUS
Room 82, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

I daugelį dainelių dainuoja 
solo ji ir kiti lošėjai. Taipgi 
choras vyrų ir mišrus, žodžiu 
sakant, šis perstatymas i bus 
vienas iš puikiausių,, kokio dar. 
nėra matę, wilkes-barrieciai., 
Praeitais į metais buvo suloštas, 
“Griguįis,” Shenandoah Cho
ro. , >Visi, , kųiįįpi i dalyyavo, 
džiaugėsi;tuo perstatymu. Sa
ke, jei kitas tokią perstatymas, 
butų, itai ir po, penkius dole
rius mokėtume* įr vėl eitume. 
Kaip tik ir bus dabar tokis 
perstatymas , lap. 27 , dieną, 
Coughlin High School Audito
rium, N. Washington St. Kad 
davus visiems progą matyti šį 
taip svarbų veikalą, tikietai 
padaryta nebrangūs. Minėtoj 
Auditorijoj gali tilpti 1,600 
ypatų ir netenka abejoti, kad 
bus užpildyta. Diena visiems 
patogi, ant rytojaus nedirba
ma. Tad visi ir visos išanks- 
to ^ruoškitės dalyvauti ir kitus 
kvieskite.

crrV point
Gražus kampinis trijų šeimynų 

ndmas pb 5 kanibarius, su visais 
moderniškais įtaisymais, , Dviem 
karam mūro garadžiųs. ; Randų 
neša .į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
8 kambarių namas 

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai; 

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

aš viena,
vargam...
spaudžia skausmas, 
nėra kam.

Kadangi draugo Mizaros 
prakalbos senai įvyko ir nie
kas apie jas neparašė į “Lais
vę,” tai labai negerai. O da
bar jau nei neapsimokėtų, nes 
antras mėnuo , po prakalbų. 
Tai tik pranešiu apie aukas, 
kas kiek aukojo del Gastoni- 
jos stręikierių. Po $1.00 au
kojo:, A., Tamkus, H. Bųrkė, 
N. Pacęnkienė ir T., Kaškiaų- 
,čius; ,|G. Ku,dirka t>Oc. J į Visoj 
jbuvo nurinkta $6^6. yniems j 
aukojusiems, tariu varde; stręi
kierių širdingai ačiū už. ątjau- 
timą jų( sunkios, kovos.: Aukos 
jau perduotos streikięijių,.(šel
pimo komitetui.

Prakalbos buvo suręngtos 
A. L. D. L. D.;200>kp;

i ' G. Kudirka.

lit gyventi, 
.1 rėš mokėti 

sužeidimą.
i nusprendi- 
jūs atsitiki- 
Bet vistiek 
mpensacijos 
inot adresą, 
lors šauktų 
ausit prane-

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y 

Tel., Jefferson 6939

Darbininkiį organizacijos 
Spaudos Pikniko Conn, 
tijoj

A. Visotskienė, Hartford,
P. Baltrušaitis, St. Louis, Mo.
A. Zeikus, Metuchen, N. J.
A. Mikolaitis, ' Hodgeville, 

Canada
i M. Svezikienė, Centralia, Wash 
J. Waitch, Pittsburgh,. Pa. 
Pelnas nuo pikniko, į>er M.

Stanislovaitienę
J. Urbonas, Donora, Pą.
J. Kanapkis, Worcester, Mass
A. Pajaujis, Shenandoah, Pa.
P. Kiškiš, Toronto, Canadd 1
F. židžiūrias, Newarjc, N. X*
N. White, Akrori, Ohio ' ■' 1
P. Dennis, Clifton, N. J.
K. Požėla
B. BaleiŠis, Bronx, N. Y.
K. Velykis, Phulsboro, ’ N. J? \
A. Bulevich, Pittsburgh, Pa.
J. Stankus, Bethlehem, Pa^ 1 ;
K. Dževecko, Guttenberg,

66 akeriai 
sų visais įtaisymais, 
Bostono, tik 19 mylių 
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi' farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

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

EVERETT, MASS.
8 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

UŽ $4,000 CASH 
galima gatiti puikius jnūrinius na
mus Dorche^tery,

North Car- 
na, Louisia- 
Daug vatos 
New Mex- 
liosc kitose

įi W ii, i V'IM !■ .''į r'"r r'l ■ i i .
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Nuolatinė Bedarbė Kriaučiuose

iičiau laiK 
cos pasauli

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

“■"u ............ r1 i .•> i , ■ : ■

j imigracijos (Problemos .
! i (Pabaiga nuo piisl. 2)

NELĘGALIS ĮVAŽIAVIMAS
Klausimas: Atvažiavau į 

Suvienytas Valstijas nelegališ- 
kai 1922 m. Ęsu ūkininkas. 
Tūrių sūnų sename krašte ir 
noriu jį atvežti į šią šalį. Pa
siunčiau jam afideivitus keli 
metai atgal, bet iki šiam 
negavo vizds. Ką turiu 
ti? KUr kreiptis?

, * L. K. Scranton,
' ’ Atsakymas: Tamstos padė
jimas keblus, ūkininkai—vy
rai ir moterys—kurie randasi 
Suvienytose Valstijose legališ- 
kai, gąli parsitraukti savo ne- 
apsivędusius vaikus suvirš 18 
metų į Suvienyta^ Valstijas, 
kaip . pąyinktinės .kvotos imi
grantus. , .Kadangi tamsta esi 
į Suvienytas Valstijas nelega- 
liškai atvykęs,. (;ąvo sūnus ne
gali pasinaudoti šiuo įstaty
mu. “Pagelba Giminėms” ak
tas, kuris buvo (priimtas’ gegu
žės mėn., 11)28 m., nepagelbės 
jūm ,nei sūnui, nes tas aktas 
duoda pirmenybės stovį kvoto
je vaikams ir moterims atei
vių gyventojų, kurie legališ- 
kai įvažiavo į Suvienytas Vals
tijas. F.L.I.S.

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

i CITY POINT
Naujas namas, su visais Nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžiųs; 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, garadžiųs, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiįįįfida už 
$6,000 arba mainytų ant^ 2 arba 
8 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis/ namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. IVas.

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

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

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro 1, L
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 lięas.

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

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

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

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

L. D. S. A. 132-ra kuopa, 
Ridgewood, JĮ'L Y.

M. Sabas, Brooklyn, N. Y..
Visiems aukavusiems tariame 

dingai ačiū.
“LAISVES” ADM

WjĮLK^Sį-BA^RĘ,PAj
Wilkes-Barre Aidoj Choras', 

ne juokais rengiasi! prję per
statymo operetės “Kova už 
Idėjas.” Jau gerai choras su- 
simokiiięs kaip daineles, taip 
ir lošimą. Bet kad padarius 
pilnoj to žodžio prasmėj sėk
mingu ir kad atvaizdinus kaip 
reikia, laiko praktikas ir tai
so visus trūkumus. Reikia sa
kyti, kad Botyrius nuosekliai 
rūpinasi tuo darbu.

Aktoriai . gerai parinkti, 
svarbiausias, roles uži^na šie : 
V. Tąrpulaitis, K. Mištyjiiš, Ą, 
Kaspariūtė, J. Ulinskas, J. Vit- 
kūnas, ir A. Valinčius^ kitų ro
lės mokesnės, bet, viši savo 
vjeV>j parinkti. Nęra yėikalo 
čįą Kalbėki, apįe lošėjus, jie vi
si atliks savo . pareigas gerai. 
Reikia tik ve. ką priminti, kad 
Wilkes-Bąrrę, pasirodo yra ge
rų spėkų pastatymui < tokio' 
svarbaus ir didelio veikalo, 

siūlomu veidmainybiu turim® jaunas ^aktorkaš, 
“ k ai p: seseris Zdamutes ir A.

biurokratijos. Kaspariūtė. A. Kaspariūtė 
ir darbininkes pirmu kartu pasirodo lošime ir 
Darbo Unijų svarbioj Onos rolėj. Ji gerai 

užvest lošia. Jei netingės lavintis, 
bus gera lošėja ir dainininkė. 
Ji dainuos keletą dainelių so
lo. Vieną jų čia pažymėsiu.

xas užima 
produkcijoj, 
000 penkių

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Tėlefonaš—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Neapsistojama konkuren
cija (lenktyniavimas) už 
pasaulines rinkas verste 
verčia kapitalistų klases vi
sų šalių įvest racionalizaci
ją gamyboj.

Racionalizacija kapitalis
tam reiškia, su pagelba ma
žesnio Skaičiaus darbininkų 
pagamint daugiau prekių; 
su mažiau išlaidų—įgyt 
daugiau pelnų.

Iš čia ir paeina įvedimas 
štukinio darbo, algų kapoji
mas, sumažinimas darbinin
kų skaičiaus, parinkimas ir 
palikimas darbe jauniausių, 
apsukriausių ir mikliausių 
darbininkų, o paleidimas 
nuo darbo antraeilių ir virš 
40 metų—-pusamžių ir tt.

Kad įvest tokią t sistemą 
gamyboj, kapitalistų klasės 
naudoja visas priemones. 
Propaganda per spaudą, 
mokyklose, bažnyčiose, lab
daringose organizacijose ir 
galų gale—papirkimai uni
jų vadų. Tai svarbiausios 
priemonės naudojamos ka
pitalistais delei didesnio pa
vergimo darbininkų klasės.

Kriaučių arba vyriškų 
rūbų siuvimo pramonėj ka
da tai buvo prasidėjęs uni
jinis judėjimas už organi
zavimą darbininkų delei jų 
būvio pagerinimo. Bet šian
dien visas tas darbas anu- 
luotas, panaikintas. Kapita
listai bendromis pastango
mis su Amalgameitų unijos 
parsidavusiais vadais ne- 
vien panaikino tai, kas per 
kelius metus sunkios darbi
ninkų kovos buvo išsikovo
ta. Bet, da daugiau, jie 
įvedė tą, ko darbininkai ne
matė . ir negirdėjo da tuo
met, kuomet jokios unijos 
toj industrijoj nebuvo. r

Išsikalbėjus sū kriaučiais, 
kurie tame amate dirba jau 
po 30 metų, ir kurie sako, 
kad buvo sunkių laikų, bet tinis pigių darbo rankų.' Ir 
panašių į dabartinius jie kuomet ten užvedama nau- 
nepamena. Reikia žinotojos drabužio audimo ir siu- 
kad pirm 30 metų ir dabar- vimo išdirbystės, kur darbi- 
tiniai kapitalistai buvo žy- ninkams' už 60—70 valandų 
miai biednesni, negu dabar, t savaitę mokama 10—12 do- 
Tais laikais tokie ponai, lerių ajgos, tuomet bus aiš- 
kaip Henry Ford ir J. P. i ku, kodėl darbininkų algos 
Morgan da neturėjo tiek senuose industriniuose ceix 
milionų dolerių, kiek jie da-, truose taip greitai puola 
bar turi.

Reiškia, juo labiau didėja 
turtas kapitalistų klasės, 
tuo labiau skurdėja ir bied-

*>.A.

visiem be skirtumo, 
manęs skirtumo ne-

Darbą atlieku gerai.



SLIAKERIS f
.X".'...    .. n-y.-y-r—~ MIKAS RASODA    —   • -

■ Mokytoja B 
biai mokina^ 
ganėdinę/ Ge 
visi lankytųsi" ir' nevėluotų pa 
skirtu laiku ateit į pamokas.skirtu

šalinaitė: gar- 
isKjąja užsi
ūta ' tik, kad

NeWarkietis.

Lapkričio 24 d., 2-rą vai. 
dieną, svetainėj Workmen’s

< r • - WORCESTER, MASS. - •
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas bus utaminke, 19 lap
kričio, Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St. Pradžia 8-tą vai. vakare. 
Visų draugijų atstovai malonėkit at
silankyti, nes yra svarbių' reikalų

CASTON KOPSEVICH

(Tąsa) ne rūpintis nuvertimu mūsų visuomeniškų
a j j 1 x u • A* • 'įstaigų, bet dirbti, sunkia; dirbti ir naudo-

, Adomo advokatas buvo vietinis soči 1 - v^Qg ga|įeg iškovota laisvė ir gražiu gy- 
tų partijos veikėjas ir dziuies nariai, V’jvenimu. Tu nesekei to, bet ėjai paskui

* i* 4 • • 1 • ™ _,.ir i žmones, kurie jau buvo sugadinti, persi-
socialistus, nelabai jo tepaise ir vienpusis-1 - • -• ® - J .
kai sprendė. Pašaukta visa < " 
rių, jų tarpe ir Vilkas. _ _
prie įrodymų, kad Adomas Gudelis, nors 
stovėjo su Lapkum vienoj vietoj, kuomet 
šovimas į streiklaužius įvyko, kur krito 
vienas streiklaužys, tačiaus jis ne tik kad 
prie to šovimo neprisidėjo, ale prieš tokį 
kovos būdą drauge su Lapkum visuomet 
kovojo. Buvo įrodyta ir tas, kad socialis
tai priešingi panašiem žygiam, .kaip šau
dymas atskirų asmenų, net ir streiko lau
ke. Petras liudijo, ką jam mirdamas Lap
kus sakė apie Rudį; buvo pašaukti liudi
ninkai, prirodymui, kad tą pačią naktį 
Rudis dingo ir nežinia, kur jis yra šian
dien. Tiesa, niekas iš streikierftj nėra ma
tęs, netgi iš to būrio, kuriame stovėjo Lap
kus su Adomu ir Rudis, kas šovė į streik
laužius. Užteko keliem šnipam paliudyti, 
būk jie matę Lapkų šaunant, tai ir viskas. 
Revolveris, kuriuo buvo šauta, rastas ten 
pat ant vietos. Tai buvo dar naujas revol
veris, ir jo savininko niekas negalėjo su
rasti. Užteko jį primesti nušautajam Lap-

BOSTONAS IR APIEUNKE

NORWOOD, MASS.
pilė streikie Piktomis idėjomis; priešai mūs įstai- 

nuntTirndvmni Amerika yra turtinga šalis ir .gausi 
uuota i oay a prOgOmįs kiekvienam, kuris tyli, kantriai 

darbūojasi ir nezurzedamas siekiasi geres
nio gyvenimo. Socialistams, anarchistams, 
aidoblistams nėra vietos pas mus. Tai ne 
amerikietiškas supratimas ir ne prie mūs i sv^taFngj,' mrvnrn’mn •(- n i Irnm n 4-aa -i «□ 1 Tt» fu iro i Ir A i-. ••

Rusijos Revoliucijos Paminėji
mo Prakalbos su Programa 

Vidutiniai Pavyko ,

Avė., įvyks svarbios prakal
bos paminėjimui dvylikos/ me
tų, sukaktuvių nuo įsisteigimo 
Rusijoj sovietinės valdžios. 
Bus geri kalbėtojai ir ,gera 
programa. Kiekvieno vietos ir 
apielinkės darbininko ir dar
bininkės pareiga atsilankyti į 
šias ^prakalbas. Rengėjai.

(273-274)

PAJIEŠKOJIMAI
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)

Policijas nariai “įrodė”, kad pirm šau
siant, Lapkus su Adomu kažin ką plana
vę, šnekėję. Tai reiškia buvo suokalbia- 
vimas. Akyvaizdoje šitų liudijimų, prisai- 
kintieji teisėjai pripažino Adomą kaltu!

Teisėjas Cook,—pabuvęs, bet stiprus se
nis, plika galva, plačios, kai duonos baka- 
nas burnos žmogus—paskirdamas Adomui 
bausmę, pasakė prakalbą, kurios mes čia 
dalį paduosime:

4-Tu, jaunas vyre,—sakė jis,—atvykai į Adomui, 
šitą kraštą ne streikuoti, ne suokalbiauti,

gyvenimo pritaikoma teorija.' Ir tu, vaikė, 
užuot pavydęjus Marshallui, užuot pasto
jus kelią tiem, kurie nori dirbti, pats, galė
jai būti, produktingesniu, krapštesniu, 
darbštesnių, o būtum matęs, kaip’ greit bū
tum pasiekęs it' turto ir su’ juo laimės. 
Amerikoj < kiekvienam yra progų pasiekti 
Mr. Marshallo arba kitų didelių ir turtingų 
vyrų stovį. Tik tas viskas reikia siekti,ne 
ligotom anarchistinėm teorijom pasire
miant, ale blaiviu protu. Tu to nepaklau
sei ir todėl neesi pageidaujamas šitam kraš
tui. Už šį prasižengimą aš galėčiau pa
skirti tau kalėti kelis metus, bet, atsižiū
rėdamas į amžių ir tai, kad dar pirmu sy
kiu esi feisme—nuteisiu tave trim mėne
siam kalėti.

Gerai žinodamas, kad jis nekaltas, kad 
jis nesuokalbiavo, bet jie, jo priešai, teisė
jas ir kaltintojai padarė suokalbį prieš 
Lapkų, jį ir eilę kitų, Adomas, tačiaus 
sprendimą priėmė ramiai, pusiau šypsoda
masis.

Po trijų mėnesių Adomas sugrįžo atgal 
prie tėvų. Jis ne nemanė jieškotis darbo 
audinyčiose, nes žinojo, kad durys ten jam 
uždarytos. Petras anksčiau darbą buvo 
gavęs tūloj nepriklausomoj Mr. Marshallui 
čėverykų dirbtuvėj, kur įprašė vietą ir

Lapkričio 10 d., Lietuvių 
, įvyko 1 paminėjimui 

Rusijos revoliucijos prakalbos. 
Programą atidarė finų 'darbi
ninkų benas, sugrieždamds keL 
letą 'revoliueinių muzikos kū
rinių, kurie; publikai .labai pa
tiko,. DainąvOjSplo d. Sevęn- 
dar, baritonas, geras finų dai
nininkas; fine, jauna mergai
tė, pasakė eiles; kalbėjo nuo 
Y. W. League jauna mergai
tė, gabi kalbėtoja, iškalbą tu
ri gerą. Publikos atsilankė vi
dutiniškai. Reikia pažymėti, 
kad lietuvių šį. sykį atsilankė 
nedaug, gal virš poros' desėt- 
kų. Mat, L. L. R. Choras tu
rėjo važiuoti į Montello lošti 
operetę “Kova už Idėjas,” dėl
to iš lietuvių ir programoj ne
buvo kam dalyvauti, nes visos 
dailės spėkos turėjo dalyvauti 
minėtoj operetėj.

“Laisves” Reporteris.

DIDELIS IR GRAŽUSKONCERTAS
(Bus daugiau)

Pakol darbininkės užsiims į 
vien tik tokiomis kvailybėmis, 
pakol jos nestos į susipratusių ( 
darbininkų eiles ir nekovps.sy- j “Sietyno” :Choro Veikimo 
kiu su vyrais darbininkais; jia- ' 
tol mes negalįme laukti laimė- 
jim6 darbininkų kovofeį.. > į» < 

Jeigu kurios nori pasilinks
minimų, “parių,” tai plės tpti- 
me darbininkiškas organizaci
jas, kurios rengia pasilinksnįl!- 
nimų vakarėlius, rengia vak&- 

Įrienes ir už jas įžangą skiria 
j daugiausiai po $2.50 porai, 
^uo tarpu į privates puotas rei
kia užsimokėti ir po $5 porai, 
ir darbininkiškose puotose ga
lima pasilinksminti. Čia likęs 
pelnas sunaudojamas darbi
ninkiškiems reikalams. Teisy
bė, čia nebūna “naminėlės,” 
kaip privatinėse puotose, bet

Ir veik kiekvieną juk galima apsieiti ir, be jos. 
Draugijos Narė.

WATERBURY, CONN. NEWARK, N. J.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO ‘
19 ;d. Nov. jvyKs rmasinis susirin- 

kimas-prakalbos klaųsjme Clevelando 
miesto “Community' Chest” vajaus. 
Čia bus- aiškinama, kas naudojasi iš 
“Community Chest” surinktų pinigų, 
kuriuos prievarta bosai iįškolektuoja 
iš aarbininkjį. Būkime visi tame mi
tinge, kuris jvyks Lietuvių Svetai
nėj, ;6835 Superior Aye.,- 7:30 vai. 
vakare. Be Jcitų kalbėtojų, pasakys 
prakalbą ir d. A. Bimba.
i . (273-274) Darbietis.

PAJIEŠKAU apsivedimui draugės 
merginos arba našlės, kuri mėgsta 

gražiai pasirėdyti ir ne senesnės 33 
metų. Kaip rašysit' laišką, tai jdė- 
kit ir savo paveikslą. Aš esu 34

■ metų, turiu gerai apmokamą darbą.
I Paugiau žinių suteiksiu laišku. Hen- | 
r y Bencon, P. O. General Delivery, 
New Haven* Conp. i (272-274)
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. 
Bloznelienė, 46 Ten Eyck Stv Brook
lyn, N. Y. . ‘ Į :(^t2-275)

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. r^te iki 6 jral. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.
r’V’nnin 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas .EX IK A ir miegojimas per visą naktj ant Jį Centai 

trečių lubų, onngam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
didelis 'pĮkukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

A prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Baigęs PhiladelpMios muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sipui- 
kos. , Nokintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagalbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
' PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergai>: 
1218 So. 10th SU Camden. N. J.

Bell Phone, Poplar 754i

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visoldū kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir UŽ žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje kauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
'kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Jau pradeda pas mus suki
nėtis juodoji bedarbės šmėkla 
ir gązdinti darbininkus. Gir
disi, kad daugelį darbininkų 
paleidžia iš darbo, o kiti $ ir* 
ba tik po tris ar keturias die
nas į savaitę. Bet girtuoklia
vimas ir taip vadinamos “pa
res” dar nesimažina. čia tos 
nelemtos “pares” lietuvius 
taip sugadino, kad jau dabar 
i darbininkiškus parengimus 
negalima jų sukviesti. Reikia 
labai daug triūso padėti, kad 
sutraukus į svetainę kelius 
sėtkus žmonių.

Kai kurios darbininkės 
biznierkomis vaikštinėja 
stubas ir renka dolerius 
tų “parių. 
sekmadienį įvyksta tokios “pa
res.” Vienai reikia naujo di- 
vono į _ kambarį, tai. rengia 
“parę,” kitai- reikia gražios 
lempos—rengia “parę,” trečiai gia šaunią vakarienę, kuri į- 
reikia naujų rakandų—rengia | vyks 27 d. lapkričio, seredos 
“parę,” ketvirtai reikia išva-| vakare prieš padėkavonės die- 
žiuoti į kitą miestą—rengia | ną. ši vakarienė tikrai bus ge- 
“parę” ir t. t. Moterys vaikš-1 riausia iš visų tų, kurios jau 
tinėja po dvi ir surenka po po
rą ir daugiau šimtų dolerių. 
T uomet nuperka dovaną, o už 
likusius pinigus surengia puo-’ 
tą ir ūžia.

Daugiausiai pinigų rinkti 
vaikštinėja tos moterys, kurios 
pačios sakosi negalį veikti del 
darbininkų labo, nes neturį už
tektinai drąsos. Bet kaip per 
stubas vaikštinėti ir pinigus 
rinkti del puotų, tai atsiranda 
drąsos ir laiko.

Aš nieko nesakyčiau, kad 
jau tas “pares’^ surengtų del 
tų, kurios neturi duonos,kurias 
patinka kokia nors nelaimė ar 

lliga. j

de-

SU 
po 

del

Šis Tas
L. D. S. A. 12-ta kuopa ren-

. Bet dabar rengia to- pamarginimų. 
kioms, kurios pasiturinčiai gy- d. gruodžio.
vena ir gali viską pačios įsigy^ 
ti. Taipgi nebūtų stebėtina,’ 
kad tų “parių” rengimu užsi
imtų biznierkos ar šiaip turtin
gos moterys, kurios nebijo ir 
bedarbių. Bet dabar yra ir 
darbininkių, kurios seka biz- 
nierkas ir gelbsti jom rinkt pi
nigus ir rengti puotas arba ir 
pačios rengia, tai jau stačiai 
reikia stebėtis.

Są moningoms darbininkėms 
tokie dalykai neturi rūpėti. Jos 
privalo užsiimti platinimu dar
bininkiškos literatūros ir gel
bėjimu abelnam darbininkiš
kam judėjimui.

čia įvyko. Todėl norintieji jo
je dalyvauti, pasistengkite iš- 
anksto įsigyti įžangos tikietus, 
nes rengėjos turi žinoti, kiek 
dalyvaus vakarienėj. Tikietus 
galima gauti pas L. D. S. A. 
12-tos kuopos nares ir šiaip 
pas pašalinius draugus. Kai
na $1.25.

Vilijos choras visu smarku
mu rengiasi prie margumynų 
vakarėlio, kad jį tikrai pada
rius margu., Pirmiausiai bus 
sulošta juokingiausia komedi
ja “Aukso Veršis.” Čia visi 
gardžiai pasijuoks. Bus taipgi 
duetų, kvartetų ir visokių kitų 

Vakaras įvyks 
Todėl visi tą 

dieną įsitėmykite. • * r ,<
M. V

Ali-Centais Moka Pačiai 
mentą

WEST PALM BEACH.— 
Moteris Cora L. Ferguson- 
nepatenkinta, kad jos vyras 
moka jai alimentą centais. 
Ji kiekvieną savaitę gauna 

(3,000 centų.
Ji patraukė savo vyrą 

teisman ir reikalauja, kad 
jis mokėtų jai alimentų 
stambesniais pinigais.

!■ Per iniciatyvą ir pasidarba
vimą musų -mokytojos B. šali- 
ąaitėĄ llapkričicį Į9* d’v Mtar- 
ųinke, 10 v. vakare, “Sietyno” 
(įhoras dainuos į radio, stotyje 
WNJ, Newark,; N. J. Sykiu, i 
kaipo viešnia, dalyvaus ir vi
siems gerai žinoma daininin
kė M. česnavičiutė. WNJ 
radio vilnis ilgio 207 metrų. 
Todėl į priimtuvus tą stotį ga
lima gaut ant žemiausių “nu
merių.”

Pereitą utarninką, lapkr. 12 
d., “Sietyno” choras turėjo sa
vo susirinkimą Lietuvių salėje. 
Narių atsilankė nedaug. Iš 
raportų pasirodė, kad choras 
vis auga, prisirašo vis naujų 
narių, ypač jaunų mergiščių. 
Tik bloga, kad čia jaunuoliai 
labai nepastovūs; pradeda 
lankytis ir vėl dingsta. Cho
ro nugarkaulį, kol kas, sudaro 
suaugę. Viena iš jaunuolių žy
miai išsiskiria, tai drgė Ona 
Stalmokiutė; ji dar jaunutė, 
tebelanko augštąją mokyklą, 
o kas svarbiausia—pas ją ap
sireiškia jau darbininkiška 
dvasia.

Raportavo taipgi, kad cho
ras Thanksgiving-padėkayonės 
dienoje, lapkr. ? 28-tą, rengia 
balių su šokiaisj presides 7:30 
v. vakare, Lietuvių svętainėje, 
Į80 New York Avė. Paimta 
gera 7 šmotų orkestrą. • 
F Vasario 1 d.; 1930 ;irv., ųu- 
tarta rengt koncertas. ■ jBa-’ 
įandžio 26 d., pirmą, subatva-. 
karį po Velykų, pastatyt ope
retę. Salė abiem parengimam 
jau paimta, ir išrinkta atatin
kamos komisijos.

Tūlas laikas atgal geresnie
ji Sietyno ' vyrai dainininkai, 
po vadovyste dr-go J. šimele- 
vičiaus, susiorganizavo greta 
choro vyrų dubeltavą kvarte
tą, kuris neblogai jau dainuo
ja. šiandie, per pamokas, vie
na sietynietė pašnabždėjo man 
į ausį, kad: “žūt ar būt, bet 
konkuruot įsu vyrais...” Ir 
jos jau išsiskyrę astuonios, ir' 
dubeltavas moteriškas kvar
tetas. Pramatorė buvusi veik
li sietynietė štočkienė.

Iždininkė K. Žukauskienė 
raportavo, kad ižde dar esą 
virš šimto dolerių.

Rengia Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Dr-jos 4-tas Apskritis

SUBATOJE

23 d. Lapkričio, 1929
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAU
GIJOS V.'PA. SVETAINĖJ 
r ;m ' ■ • 1'; m: 1 1721 Jane Street • ■

Tarpe 17th iy 18th Streets

' .. S. S. Pittsburgh®į
Pradžia 7-tą, Vai. Vakare
įžanga: 50ę, 75c. ir $1.00 

Vrdkams 25 centai

F. STANKŪNAS
Apart Žymiausių dainininkų 

.—Menkeliūniūtes ir Stankūno ( 
iš New Yorko—dalyvaus ar ki-į 
ti dainininkąi. Kiekvienas 
džiaugsis matęs ir girdėjęs šį 
gražų koncertą. Todėl kvie
čiame kuo skaitlingiausia at
silankyti. žinokite, kad šiedu 
dainininkai negreit vėl atsilan
kys į Pittsburghą.

Rengėjai.

GYDUOLE, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduole inkstų> 
kepenų ir pūsles bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite įkuną. Vaistinėse trijų dy
džiu. Ieškokite “Gold Medai”- yarao kiekvienoje dėžutėje.

leškokite “Gold Medai'

HAARLKM

i*

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškaą, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegpjimui 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

Ir.': t: • • w.!:- T‘ ‘ <

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

MACY’S BROS .Krautuvės

PARDUODAM VISOKIUS I 
NAMŲ RAKANDUS Už I 
labai / nežemintą I 
KAINĄ, Už “CASH” MO- I

KĘSTI ARBA ANT į 
, IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. Visas bildingas' pil
nas priki’autas visokių jums, 

reikalingų rakandų.

SYBMjS KAMBAKa RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet zfc, 
lanksčiai prikimštomis: sėdynėmis, ap* yh J J 
muštas Jacquard Velour’u
Trijų, Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- d d 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- Tį | | O 
hair’u M M
Trijų • Kavalkų Puošnus Se/as, išmuš- 4? Į J 0 PusryClŲ Setas 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze jį Jr Visomis Spalvomis

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir. artimoje 
apielmkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršumMacys Bros. Furniture Go.

Brooklyn, N, Y.ir Windsor; styMkię krės-
Tel. Greenpoint 2372 ^a^s—^bai speciali kaina

. Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50
f 198—200 Grand Street



O'

i

WILKES-BARRE, PA. NASHUA, N. H.

už

Rengėjai.

A1.D.L.D. ŽINIOS
Seno Vinco Prakalbų Maršruto čiams Pagerinimus ir t. t. Tįąip-

kė labai daug gerų patarimų, siu kalbėtojų—dbg.. L. Prūsei-
1 _ _• i _ 1 • • ? 1 i • T- >1 1 . I -r Ir* m '* 4WATERBURY, CONN.

Varnagiris po $ 1; P. Karčaus-jnie stovyje savo sveikatą ir t.t. 
kas, P. Bernadišius, P. Grigai- Tokios prelekcijos labai nau-

nizavę ir socialistams iškirto sekas ir M. Mažeikis po 50c; Michigan Detroit

ų siKs&etas. •-ėentiniais jo patriotais, baisuo- 
. Vanagaitė dirba y už tuos, kuriuos jis skąitys.

27

29

d

Taipgi i prašęS įr gavo “kamarotą” Ta-

dys pirmu kartu Scrantone, į balotus Gugį, todėl jį reikia

Todėl sarmata

Progresyvia.

reilą, bet dabar išpildys ir ne
pageidaujamas žmogus, rašąs

kaip nuo ligų apsisaugoti, nu
rodė, kokiu maistu reikia mai-

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-
SHENANDOAH, PA.,tūkstan‘čiais par-

ir 
ir

smulkių $4.29; sykiu $10.29.
MeKees Rocks, Pa., spalių 

22 d. surinkta $7.40.
Wilmerding, Pa., spalių 23

Lapkričio 7 d.(įvyko S. L. A. 
11-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas, kuriame nominuoti 
ir kandidatai į Pild. Tarybą. 
Fašistai buvo gerai susiorga-

‘llapkričio 24 d. čia rengia
mos didelės prakalbos toj pa-j 
čioj svetaįnęj, kur, buvo pre-j 

ilekcijįa; pradžią ,2-rą vai., pq 
pietų. Kalbės vienas geriau-

Fašistai Suteikė Socialistams 
Smūgį

dingos ir todėl mes turėtume 
dažniau surengti.

Antroj daly]' kalbėjo apie 
Lietuvos darbininkų ir ' valstie-

Socialistai jautėsi labai blo
gai, bet nei žodžio nesakė., 
Nors jiems fašistai uždavė 
smūgį, bet jie prieš juos ntp 

apart, kad drg. Klevinskas, lenkė galvas,
kitų poros draugų pagelba,

DALYVAUJA GARSIEJI MŪSŲ DAINJNNĘAI IR ^RTĮSTAI

. F. STANKŪNAS, žymiausias lietuvių basas, ir
K. MENKELIUNIŲTĖ, dramatįskąs sopranų?.

' j

RENGIA “LAI^VeS” ife “VILNIES” VAJININKŲ RATELISNedelioj;.iątag# (įiwj<įffi9
‘ E I . ; j \ i.;"' •• ’ ' ' ' ' • ’ '

BOHEMIAN NATIONAL itALL
Kampas Tillman ir Butternut Stręets

KONCERTAS PRASIDĖ 6 VALANDĄ VAKARE, NE VĖLIAU

CAisyė

Scrantono Margumynai 
y

Susipešė Dievo Tarnai
Vagystę

Z

Lapkričio. 1 dieną, “Scran
ton Times,” angliškas dienraš
tis, išspausdino žinią, kad 
Binghamtono lietuvių tautiškos 
parapijos klebonas kun. L. 
Mazonis tapo suareštuotas už 
pasisavinimą bažnytinių daik-. 
tų. Jį kaltina Scrantono tau
tiškos parapijos klebonas kun. 
Valatka. Tai tas pats dievo 
tarnas Mazpnis, kuris metai 
laiko atgal bandė pjautis ki
šeniniu peiliu vys. Gritėno na
muos, bet nepasipjovė. Mat, 

< kun. Mazonį iš lenkų parapijos 
išvijo, tai prašėsi, kad vys. 
Gritėnas priglaustų “dievo 
tarną” po salvo skvernu, bet 
Gritėnas atsisakė, tuomet kun. 
Mazonis pjovėsi. Gritėnui mi
rus, Mazonis pradėjo suktis 
sau lizdą Binghamtone ir tuo 
reikalu pasisavino net ir baž
nytinių daiktų iš Scrantono 
tautiškos parapijos, už ką 
“dievo tarnas” Mazonis atsi
dūrė teisme. Labai puiku. 
Binghamtono “laisvamaniški” 
tautiški katalikai turi kuo pa
sigirti, turėdami tokį savo dū
šių “ganytoją.”

Spalių 31 d. Scrantono pro- 
^gresyvės draugijos turėjo mas- 
kų balių. Balius, reikia pasa- 

x kyti, pavyko puikiai, žmonių 
buvo gana daug ir visi smagiai 
linksminosi, pelno irgi davė 
$37.11, ko visai nebuvo tikė
tasi, nes balius daugiau buvo 
rengiamas del pasilinksmini
mo, negu del pelno.

Lapkričio 28 dieną L. D. S. 
A. 54-ta kuopa rengia ^puikią 
vakarienę, tai yra padėkavo- 
nės dienoj arba, kaip dauge
lis vadina “čikindei.” Vaka
rienė prasidės ne vėliau, kaip 
7 vai. vakare, svetainė bus at
dara daug anksčiau, todėl ne- 
sivėlųokite, ypač jei norite iš
girsti visą programą, nes pro
grama bus įvairi: susidės iš 
dainų, muzikos ir šiaip įvairių 
dalykų, svarbiausia, tai dąi- 
nuos merginų sikstetas. Gird 
jau, kad O.

^prakaituodama, kad sumokinti 
dainininkes gerai, .taipgi B. In- 
driuliukė nesnaudžia, verbuo
dama muzikantus į grupę, kad 
galėtų gerai pasirodyti progra
moj. Na, o reikia nepamiršti, 
kad V. Valukas ir M. Vana
gaitė kitiems nepasiduos su 
savo duetais ir solo, 
numatoma, kad Wilkes-Barre 

. Surdokas ir Miškinis pasiro-

kaipo puikus duetas, nes pei
kia pasakyti, kad ypač Miški
nis pusėtinai gerai dainuoja. 
O tai Čia dar ne viskas, dar 
bus ir daugiau įvairybių, tik 
aš šį kartą jums nesakysiu, bet 
•jei norite patirti, tai būtinai 
atsilankykite į tą šaunų pokilį, 
o aš tikras esu, kad nesigailė
site.

nubausti. Bet čia vienas pro
gresyvių narių užklausia že- 

i mantauską, kas jį įgaliojo už
pildyti balotus ir nurodo, kad 
pagal konstituciją pirmininkas 
ir abu sekretoriai turi teises 
balotus užpildyti, todėl negali 
jiems nei uždrausti, žeman- 
tauskas veik per ašaras kalba,

v. , . AP*? gaspadines prane- girdi, gja pastabas daro tie, 
šių kitą kartą, kaip jos ruošia- kurie nebalsuos nei už mūsų 
si prie tos puikios vakarienės. kandidatus. nei už Gugi, bet 
Vakarienė jvyks French Roof, už bolševikus. “ ~

jums, kurie rašote Gugį į iž-|k čia kreipsiu daugiau domės' 
dinmknR, t»ps hnlžPviVni tiV iv į kUOpų sekretorius, nes jų! 
nori, kad mūsų balsai susiskal- pareiga per kuopos susirinki- 
dytų. Todėl kurie turite Gu- jpą paragint, kad užsimokėt 

’iffį parašę, galite dar pertaisydavo metinius mokesčius į ap- 
> . B. tips nė v&lli’ ‘ _ ti.: x_ I

M. Grūdžio svetainėj, 1610 i___  ___ _ _____
Washburn St.. Hyde Park, įininkus, nes bolševikai tik ir 
Scranton, Pa. Įžanga labai pi- L 
gi, tik vienas doleris suaugu- Jytų 
siems ir pusė dolerio vaikams, f

Visi būsime, o aš tai “šiūr”jti, nes ne vėlu, 
būsiu, man jau dabar ;padusj 
kutena, kad tik greičiau ta va-; 
karienė įvyktų, nes ten bus ga
lima ir'smagiai, pasišokti.„

L. D. S. A. 54-ta k p. savo 
paskutiniame susirinkime svar
stė klausimą apie sutvėrimą 

AjA. Ž. V. D. kuopelės ir jau te
ko girdėti, kad darbas varo
mas pirmyn. Tas labai puiku 
ir už tai scrantonietes galima 
pagirti. Juk tą darbą 'senai 
reikėjo vykdint gyvenimam Ir 
prie šio svarbaus darbo turėtų 
prisidėti ir draugai vyrai, nors 
su finansine parama.

“Laisvės” vajus Scrantone 
labai apleistas. Nors paskuti
niame A. L. D. C. D. 39-tos kp. 
susirinkime ir susirašė keletas 
draugų tam darbui, bet, kol 
kas, dar nieko netenka girdė
tu 
su

Vienas narys prieiną jsu> su
gadinta blanka ir prašo teitos. 
Tuojaus klausia^ kodėl čia pa
rašką Gugis,.ir kas parašė? 
Narys atsako, kad sekretorius. 
Jį vėl klausia, ar jis norėjo, 
kad sekretorius rašytų Gugį. 
Pastarasis atsako, kdd jis prieš 
Gugį nieko blogo neturįs.

Suskaičius balsūs, pasirodė,, 
kad Gegužis gavo 87 balsus, 
vienas buvo neįskaitomas, du 
vieton prezidento savo pavar
des parašė ir vienas jau balsa
vo po balsų suskaitymui, tai vi
sus pridėjo Gegužiui ir pada
rė 91 balsą.. Progresyvių kan
didatų surašąs gavo po 13 bal
sų, Jeskevičiūtė—14 balsų.

pasiuntė porą skaitytojų. Tai 
ir viškas. O kur gi kiti A. L. 
D. L. D. 39-tos kuopos nariai? 
Juk čia visų pareiga ir aš esu 
tikras, kad jei visi nariai ir 
draugai būtų susirūpinę, tai 
“L.” ir “V.” penkdešimtinė 
skaitytojų armija būt lengvai 
gauta, bet. . .tas vis “bet” vis
ką sugadina, kur tik įsimaišo. 
Scrantoniečiai turętų daugiau 
atkreipti atydos į savo spaudą 
ir daugiau įvertinti savo spau
dos rolę klasių kovoj. Kiek
vieno darbininko pareiga sklei
sti savo spaudą tarpe tamsiųjų 
minių, tai geriausis ginklas mu
šimui priešo. Nereikia many
ti,. kad plėtimas spaudos, sklei
dimas apšvietos tarpe tamsių 
darbininkų, tai keno nors kito 
darbas. Ne, tai mūs visų par
eiga ir mūs visų bendras 
privalus dąrbas, tad visi 
^dirbkime. ; ' ‘ .

RumboniŠkis

Svarbios Prakalbos
Lapkričio 23 d., 7-tą vai. 

vakare, svetainėj Workmen’s 
Circle Hall, 69 Hancock St., 
įvyks svarbios prakalbos pa
minėjimui dvylikos metų su
kaktuvių nuo įsisteigimo Rusi
joj sovietinės valdžios. Bus 
geri kalbėtojai ir šiaip pro
grama. Todėl visi vietos ir 
apielinkių lietuviai kviečiami I 
atsilankyti.

Raportas 1
Laike Seno Vinco, prakalbų 

maršruto buvo renkamos au
kos. Todėl čia talpinu, kur ir1 
kiek tapo surinkta aukų.

New Kensington, Pa., spalių 
20 d., surinkta $7.70.

Pittsburgh, Pa., spalių 20 d., 
aukojo sukamai: J. Purtsikas, 

ka. Todėl visi ir visos pasi- 
... .  stengkime į-tas prakalbas at- 

K. Šimkūnas, L Kirsnis ir J. Gintis, kad palaikius geresnid-' silankyti. 
Vienas iš Visų.

tis ir S. Jeniulis po 50c; smul
kių surinkta $6.50. Viso 
$12.50.

N. S. Pittsburgh, Pa., spa
lių 21 d., aukojo: V. Ragaus
kas, S. Vaitekaitis, A. Balevi- 
čia ir A. Medeikis po $1; K. 
Bagužas, A. Simonaitis, B.Kar- 

šposą. Priėjus prie nomina
cijos, diktatorius žemantaus- 
kas perskaito visą rinkimų 
tvarką, o advokatėlis Lukošius!d. aukojo: A.' čelkis, ,V. Nor- 
pakyla iš kampo ir net nepra
šęs balso pradeda savo pasa
ką, ima piršti Tareilą iždinin
ku. Antras, žemantauskas, 
kartoja tą pątį, giria Tareilą, 
o Gugį prilygina prie bolševi
kų, kuris esąs jiems nepagei
daujamas. Kviečia balsuot už 
Tareilą ir visus < kitus, kuriuos 
jis dabar skaitysiąs. Drožia 
visą savo surašą. Du progye- 
syviai prašo balso, bet (pirmi
ninkas į tą pusę nekreipia jo
kios ’domės, ir tie balso ne
gauna. Pats išdalina balotus 
ir visiems «įsako būti šimtąpro-

Berašant pavardes,*vieni eina 
prie diktatoriaus, kiti—prie 
užrašų sekretoriaus, žeman- 
tauskas patėmijo, kad užrašų 
sekretorius Senkus užrašo į iž
dininkus Gugį, tuoj aus pareiš
kia; kad jisai tik vienas galįs 
balotus užpildyti, bet jis pa-

butas, K. Levanavičius ir Jul. 
Arta po $1; M. Valtukonienė, 
F. Vilkas, M. Zapareckas, M. 
Museliūnas, P. Rapoliūnas ir 
A. Svięžauskas po 50c; smul
kių $6.10; sykiu $13.10.

Carnegie, Pa., spalių 25 d., 
surinkta $1.90. _ ;

Courtney, Pa., spalių 26 d., 
aukojo : V. Urbonas ir J. Ado-| 
maitis po $1; P. Ląųpa, A. 
^Mastis, A. Baktis, J. Miltąkis, 
J. Dočis, J. D. Lekavičius, D.„ 
Miltakienė. ir J>: . po
50c; smulkiu $1.54; sykiu 
$7.5,4. ?

Younghto^n, Ohio, spalių 
d. surinkta į$l,lt40. :

Cleveland*,' Ohio, spalių 
d., surinkta $9.00.

Cleveland, Qhip, spalių 
d., surinkta $Ž4.00.

Akron, Qhio, lapkričio 1 
'surinkta $11.40.

Per visą prakalbų maršrutą 
surinkta $116.23.

Kadangi kuopos, savo išlai
dų dar nepridavė, tai ir galu
tinos atskaitos negaliu pa- i 
skelbti. Tą padarysiu tuonųet, 
kuomet jau kuopos priduos sa-( 
vo išlaidas.

A. L. D. L. D. IV Apskričio, 
Org. J. Urbonas.

■» i

Pranešimas XII Apskričio
Kuopoms ir J u Sekretoriams’
A. L. D. L. D. XII Apskri-j 

čio kuopų nariai, rodos, jau vi-, 
si sumokėjo savo mokesčius už 
šiuos metus. Bet da daug yra1 
kuopų, kurios neužsimokėję į 
apskritį. I 

skritį. Draugai, jūs turite at-' 
sįminti, Ęad apskritis pinigų; 
he.tpri, d išmokėt , ręiįdą daug.' 
Dabar grėitit laiku reikės ap- • 
mokėti nemažai pinigų Senam I 
Vincui, už jo maršrutą, tai pi-1 
pigai reikalingi ir malonėkit 
juos greit sumokėti.

Čia turiu priminti kuopoms, ! 
kurios d-a neprisiuntė aukas, 
surinktas per Seno Vinco pra
kalbas. Iš apskričio buvo pra
nešta kuopos, kad jos, užsimo
kėję savo išlaidas, likusius pi
nigus prisiųstų į apskritį. Bet, 
kol kas, mažai kuopU randasi, 
kurios savo užduotį atliko. 
Draugai, pasiskubinkite su mo
kesčiais; '

Visus mokeščius į apskritį 
siųskite sekamai: tekius ar 
money orderius išrašykite iž
dininkės vardu: O. žiurienė, o 
sisųkite sekretoriui: Geo. įtun- 
ęevičjus, 150 Tompkin St., 
Pittston, Pa.

A; L. D. L. D. XII Apskričio 
Finansų Sekretorius,

Geo. Kuncėvičius.

Lapkričio 1Q d. A.L.D.L.D. 
42-ra kuopa buvo surengus 
prelekciją sveikatos klausimu. 
Prelegentu Buvo daktaras J. 
Repšys iš Cambridge, Mass. 
Taipgi buvo užvažiavęs pirmo 
distrikto organizatorius iš Bo
stono, kuriam pirmiausiai leis
ta pusvalandis pakalbėti. Jis 
daugiausiai kalbėjo apie dvyli
kos metų sukaktuves nuo įsi-, 
steigimo Rusijoj sovietinės val
džios, nurodinėjo, kokias sun
kenybes pergyveno Rusija ir 
kaip dabar ji smarkiai prade
da kilti. Nurodė, kokius su
teikė darbininkams ir val^tie- 

gi nurodė darbininkų .padėtį 
kapitalistinėse šalyse, kaip len 
darbininkai persekiojami ir tt.

Antras kalbėjo daktaras1 J; 
Repšys apie ligas ’ir kaip nuo 
nuo jų apsisaugoti.’ Jis sutei- 

KONCERTAS
. -'’K s 1 •/'< . ' ‘ t -'

DARBININKIŠKOS SPAUDOS NAUDAI

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

Vardas

No.......

Miestas

__ St or

SUte

Drg. Skulevičius yra pagarsėjęs dainininkas ir jau .daug 
pasitarnavęs darbininkiškam judėjimui. Prie šio koncer
to jis rengiasi itin rūpestingai.

Dainuos V. PETRUŠONIENĖ, kuri savo švelniu so- 
SU klausytojams, daug malonumo. K. 

KARPUS, žymusis baritonas, irgi duos tą, ko visi iš jo laukia. \
PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI

Puikesnio, koncerto nįekada nematysite, nes retai teišgali
me sutraukti tokias žymias dailės spėkas. Tat pasirūpin
kite visi dalyvauti šiame konceiĮįė.

ĮŽANGA 75ė it $1.00

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474 ' *
MOKYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th if 59th Sts., New York City 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave. x . /

Įsteigta 25 metai. Būk neprigujmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių ifcdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.

;Klasės dienomis ir vakarais.
Užganėdjnimas, Leidimas ir 'Darbas Užtikrintas

Čių (biėdnuomenės)* padėlį. 
Nurodė' kad ten darbininkų 
ir biedriųomepęs padėtis esanti 
labai sunki ir todėl kiekvienas, 
kuris tik gali, stengiasi kur 
nors į užsienį išvažiuoti. Tik 
ptambūs ūkininkai Lietuvoj ge- 
rai gyveną, bet tokių mažai 
yra, o didžiuma skursta ir tam 
skurdui nesimato galo.

Ęaike prelekcijos bei pra
kalbų platina darbininkišką li
teratūrą.

Publikos buvo neperdau- 
giausiąi, galėjo būti daug dau
giau. •’ ■■ *'

Lėšų padengimui rinktos au
kos; surinktą $3.49.

; MES PATAIKOM
, jTaip pako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 
Granų "£>t., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad Į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 

, bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

John Naujokas

—

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepį I”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., j savo krautuvę kas menesis po kelloHką 
šimtų jų 

Plačiai 
SKAS iŠ 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supraiJyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

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

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

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
' IR BALZAMUOTOJ AS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, M?joo9669 
Bell, Oregon 5136

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ 
X-Spinduliai, Kraujo lity rimai, Laboratorijoa1 Bandymai

DR. ZINS 110IAST 16thST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedalioj 9 A. M. iki 4 P. M.DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 

Ir į prabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsčjushn
TT . , , (Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c už baks* apsiginkluok nuo savo amžino priešo l

TT . w- m i yra kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—-vidu- Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. HOMEOPAT1SKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

tolias

Siųsdami pinigus 
, su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
lol Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.



*

LIETUVIŲ VALGYKLA

Rengia Daily Star A . A.

REIKALAVIMAI

Pradžia 8:30 vai. vakare. Įžanga tiktai $1.00 ypatai

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Tel. Stagg 9938

DARBININKŲ ĮSTAIGA DR. MENDELOWITZ

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

KAINA 25 CENTAI Už KOPIJĄ

Telephone: Stagg 4409

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

Brooklyn, N. Y46 Ten Eyck St

416 Metropolitan 'Avenue

Telephone, Greenpoint 2320Paraše V. Kapsukas

J. GARŠVA J. LeVANDA
(Levandauskas)

Kaina 25 centaiKnyga 152 puslapių.

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

vai. 
tik

“LAISVĖ” '

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

Naujausi Diagnoze. ir Gydymo būdai.

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

• • :

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

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

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

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

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

. BROOKLYN, N. Y.

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

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

GRABORlUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Lapkričio (November) 19, .1929
KLĄSCIAUS CLINTON PARKE,, 

Betts & Maspeth Avės. & Rust St., Maspeth, N. Y.
t Dalyvauja žymiausi .šios apielinkės kumštininkai.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842 

!_______  '

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

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, yra 

šiltas vanduo iš skiepo, elektra ir 
visi naujausi įtaisymai. Randa la-

LJETUVIS

FOTOGRAFAS ir IALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Visokią Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Pavalgius čia malonu būti, pasične- 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
ait.—Pabandykit 1

bai ženja. Kreipkitės po. No. 39*1 
S. 5th St., Brooklyn, N. Y.

(274-276)

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS

X-Spindulių Diagnozei
221 South 4th Street 

(PrieSais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

KUMSTYNES-BOXING

A. RADZEVIČIUS 
GRABORlUS 
(UNDERTAKER)

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENE 

SAVININKE

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

t m h M H ' ■' ’ •
.JONAS STOKES

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

papročio

malimą.

Ateities Žiedo Vakarėlis

a V

PASIRANDAVOJA 5 kambariai su 
visais įtaisymais. Randa pigi. Va

žiuojant City Line, reikia išlipti ant 
Grant Ave. stoties. J. B. 435 Lincoln 
Ave., East New York, Brooklyn,' N. 
Y. (273-275)
APARTMENTAI PASIRANDAVOJA

3 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 janitoriu. Apt. 3.

272-6

PARDAVIMAI
PASIRANDAVOJA 3 kambariai, visi 

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

TIKRAI DARGANAS
Parsiduoda grosęrne, delikatesen, 

cigarų ir kendžių krautuve labai pi
giai. Savininkas turi du bizniu, tat 
priverstas vieną parduoti. Kurie 
esate nepatyrę tame biznyje, tai aš 
sutinku pamokinti. Nepraleiskite šios 
geros progos. Kreipkitės po No. 
906 Metropolitan Ave,, Brooklyn, N. 
Y. ’ (271-276)

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Židikai Bankininkai Suvogė 
$10,000,000 nuo Žmonių

Iš Literatūros Draugijos1 
Pirmos Kuopos Veikimo

Areštavo 16 Demonstrantų 
Prieš Vengrų Konsulatą

Nusibankrutavo Banke rs’, 
Capital Korporacija, 44 Wall 
St., nunešdama žmonėms apie' 
$10,000,000. Federaliai tos 
korporacijos tyrinėtojai sako, 
kad jos savininkai varinėjo vi
sokius šmugelius jau nuo se-

.......... ...... . .. ■ M"?' ■!"- • ' ' ........... . 
nai, dar pirm dabartinio Šerų 
krizio Wall St. Todėl, girdi, 
be reikalo jie, bando teisintis, 
kad jų biznį sugriovęs Šerų 
nupuolimas.

Pirmadįen,, tapkr. 18, 192f

28 d. lapkričio įvyks A. L. 
D. L. D. 1-mos kuopos susirin
kimas. Bet ar kuopos visi na
riai pagalvoja, kad gaut nors 
po vieną naują narį Pirmai 
Kuopai ? Draugas L. Prūsei- 
ka ir vėl gavo 3 naujus na
rius; d. J. Bondži 2, d. Jan
kūnas 2.

Didelis būrys darbininkų su
kėlė demonstraciją prieš Ven
grijos fašistų valdžios konsu
latą, 25 Broadway, New Yor
ke. Garsiai smerkė diktato
riaus Horthy terorą prieš ko
munistus, kurių šimtai tapo 
paskutinėmis dienomis areštuo- 

Draugai, būtinai pa-'ti ir kankinami. Prie demon- 
sidarbuokit, kad gauti nors po strantų prisidėjo> tiek žmonių, 
vieną naują narį ir atsivesti į kad būrys išaugo į 5,000 nu
sekantį*. Pirmos- Kuopos susi- nią.
rinkimą. Mūsų obalsis yra “
kuopą padidinti iki dviejų
šim,tų narių. Kol kas mes tu
rim, tik 166 narius.
Iškilmingas Literatūros 
Vakaras Paminėjimui Drg. L. 
Prūseikos 25-kių Metų 
Literatinio Darbo

Gruodžio 7 d. įvyks literati- 
nis vakaras paminėjimui drau
go L. Prūseikos literatūros ir 
revoliucinio darbo 25 metų. 
Vakarą rengia A. L. D. L. D. 
1-ma kuopa. Programa susi
dės iš prakalbų, paskaitų, re
feratų, dainų, muzikos ir šo
kių. Komisija paėmė abidvi 
“Laisvės” svetaines, nes tiki
masi turėti daug svečių iš vi
sos Brooklyno ir New Yorko 
apielinkės.

• Daug draugų ir draugių yra 
susidomėję lįteratiniu vakaru. 
Nors per spaudą nebuvo iki 
šiol pranešta, tik kuopos tari
mas padarytas; tačiaus daug 
ypatiškai darbininkai kalba
si, kaip sėkmingiau apvaikš
čioti tas draugo L. Prūsikos su
kaktuves. Vėliau rengimo ko
misija paskelbs vakaro daly
vius.
Svarbios Paskaitos I ,

Ųž savaitės kitos įvyks Dr. 
Kaškiaučiaus paskaita sveika
tos klausimu. Rengia A. L. D. 
L. D. Pirma Kuopa. .

Literatūros Draugijos Pirma 
Ku6pa> rengia įvairiais bėga
mais klausimais paskaitas, pra
kalbas, diskusijas. Jos tiks
las lavinti, šviesti darbininkus, 
kad pažintų savo klasės reika
lus. Kiekvieno darbininko 
pareiga prigulėti prie A. L. D. 
L. D. Brooklyno darbininkai, 
stokite į Pirmą Kuopą.

Naktibalda.

Indžionkšinai Prieš 5-kiy 
Čeveryky Dirbtuvių 
Darbininkus

Penkios čeverykų dirbtuvės: 
Elbee, Diana, Septum, Bress
ler, Refined and Colonial pa
darė lock-outą prieš visus savo 
darbininkus, priklausančius In
dependent kairiajai unijai; vi
siems tiems darbininkams už
darė savo darbaviečių duris^ 
O kad neprileist ju prie pikie- 

* tavimo, tai išgavo iš teismo in- 
džionkšinus, kuriais uždrau
džia pikietininkams pasirody
ti arti tų dirbtuvių. Kelis pi- 
kietininkus jau areštavo. Bet 
Independent Unijos šjaučiai 
yra pasiryžę tęsti pikietus, ne
paisydami jokių areštų nei 
persekiojimo iš policijos pu-

“Subvėje” Išplėšė $13,850 >
Ant požeminio gelžkelio 

platformos, Wall Stryto sto
tyje, 4-tą valandą po . pie
tų, penktadienį du dailiai ap
sirengę plėšikai sustabdė du 
iaunus vyrukus, kurie nešė iš 
banko $23,850 šėrais, pinigais 
ir Čekiais į Steiner, Rouse and 
Strouk kompanijos ofisą, esan
ti Wall Stryte. Prispyrė plė; 
šikai tuodu vyruku prie sienos, 
ištraukė iš rankų, nešulius, į- 
lindo f traukinio laukiančių 
žmonių būrį, paskui į trauki
nį. ir taip dingo, nepalikdami 
iokių pėdsakų. Plėšikams te
ko $3,930 pinigais ir apie $10,- 
000 šėrais ir čekiais. Bet jie 
neturėjo laiko iškratyti pinig- 
nešiams kišenius, kur tuo bū
du liko $10,000 vertės gerų šė-

Demokratinės” miesto val
džios policija, neilgai trukus, 
atpleškėjo sugavo vežimais; 
ėmė stumdyti ir daužyti susi
rinkusius, ir areštavo^ šešias 
moteris ir 10 vyrų. Visus Tuos ; 
gins teisme Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas per sa> 
vo advokatą J. Buitenkantą.

Vengrijos kalėjimuose da
bar randasi ne mažiau kaip 
1,000 komunistų. Paskutiniu 
laiku per komunistinių kalinių 
bado streiką, vyriausybė taip 
priverstinai juos “maitino,” 
kad keturi del to numirė.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Ateities žiedo '"Jaunuolių 
Draugijėlė šį sezoną nors ir 
ne taip skaitlinga savo nariais, 
kaip kad būdavo praeityj, bet 
rengiasi prie labai šumnaus 
vakarėlio, kuris įvyks lapkri
čio 24 d. “Laisvės”, salėje. 
Grieš puiki Liet. Jaunolių or
kestrą, susidedanti iš 7 ypatų, 
kuri yra vadovybėj J. Baltru- 
kovičiaus, kuri taipgi prisidės 
ir prie išpildymo programos. 
Programa bus įdomi, su daug 
įvairumų, kaip muzįka, taip ir 
dainomis. Kurie atsilankysi
te, nesigailėsite? žygio.i i j

Komisija.

Susitaria su Fabrikantais 
Parduot Suknelių Siuvėjus

International Ladies Gar
ment Workers Unijos preziden
tas, socialistaujantis Ben. 
Schlesingeris turėjo konferen
ciją su moteriškų šuknejių fab
rikantais hotelyj Governor 
Clinton, New Yorke. Ten jis 
įtikrino atstovus dviejų dide
lių fabrikantinių sąjungų, kad 
Schlesingerio reikalavimai esą 
“teisingi,” i)' todėl tie darbda
viai nesipriešintų, jeigu Schle
singeris paskelbtų streiką prieš 
visus fabrikantus, kurie tik at
mes minėtus reikalaviums.

Nušmugeliavus m o t e r iškų 
ploščių darbininkus pereitame 
prigavikiškame streike, dabar 
Schlesingeriai, veikdami išvien 
su darbdaviais, taikosi apkirsti 
ir suknelių darbininkus. Bu
vusią darbininkų uniją jie kas 
kartą vis aiškiau verčia į kom- 
paničną uniją.

Nedyvai, kad tokiai unijai 
dabar talkon eina ir Columbi-i 
jos universiteto seminarijos 
studentai, ir prokuroro Tuttle 
duktė, ir buržuaziniai* inteli
gentai iš aktorių Equity Są
jungos, kurie dalina lapelius^- 
agituodami Fifth Avė; siuvę- ‘ 
jus dėtis į Schlesingerio uni
jai

Savininko Vardu Išgavo 
$700 iš Džianitorkos

Koks tai prigavikas patele
fonavo Marei McGovernienei, 
džianitorkai didelių namų po 
num. 600 West 204th St., New- 
Yorke : Aš esu tų namų savi
ninkas; mano vardu atįis di
delis siuntinys; prašau priimti 
ir užmokėti už mane; paskui 
aš pats atvažiuosiu ir sugrą
žinsiu tau pinigus. Taip Mc- 
Govemienė, 65 metų senė, ir 
padarė, užmokėdama $700 at- 
nešusiam siuntinį.

Paskui pasirodė, kad tai bu
vo prigavikų sumoksiąs. Siun
tiny] nieko daugiau, f nerado, 
tiktai prikimšta laikraštinių 
popierų.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

i-i

Varpas Bakery/ 54 Maujei St, Brooklyn, N. Y.
A. .M. Balchuonafk Savininkas. Tel. Stagg 6533

Telephone: 0783 Stagg

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

DARBININKŲKALENDORIUS
1930 METAMS

" NAUJA jDOMI KNYGA h

Lietuvos Darbininkės ir Poniutes

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKIŲ BALSAS”

46 Ten .Eyck Street Brooklyn, N, Y.

Nufotografuoja ir 
numajiavoja viso- 

' k I ū h paveikslus 
įvairiomis spalvom 
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 

. ir sudaro su 
' amerikoniškais.

! ‘ ' TEL.:
Triangle 1450

Kreipkitės 
SiUo adresu:

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

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.

Tik iš Lietuvos
Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas jš 

Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantinių žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
tai Vėl mėlynai žalsvas spindėjimas tiesiog akį veria! 
Ir tas viskas parsiduoda tik už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

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

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

’galįm pritrūkti, . • : 4 f f : ‘ Y | • /
J. J. STROSSELL, Distributor

425 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

GRABORlUS
(Undertaker)

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