
Pirmą Vajaus Dovaną Dienrašti*

Penktadienio ryte gavome 
nuo d. A. Taraškos, iš Bos
ton, Mass., 10 metinių nau
jų skaitytojų ir 2 pusmeti
nius. Jis staigiai šoko į 
kontestą ir žada sumušti 
philadelphietį M. ir montel- 
lietį Šimaitį.

Dar yra savaitė laiko už- 
, rašinėjimui “Laisves” nau

jiems skaitytojams už $5.00 
metam. Bostonas su savo 
apielinke yra puiki dirva 
platinimui darbininkiško 
dienraščio. Ten nusispardė 
fašistinis “Amerikos Lietu
vis,” leidžiamas Maikės Pal
tanavičiaus; iš ten vos pa
sivelkanti “Sandara” iš
šliaužė į Chicagą; “Kelei-1 
vio” 1

b”b%?Ii Komp. Nukapos Algas
1913 metai.” 
kad ir “Keleivis 
kuprą. Iš to galima spręs- džiant sulig viešo pareiški- 
ti, jog Naujosios Anglijos 
lietuviai darbininkai kairė- 
ja, pradeda klasiniai susi
prasti ir ten galima gauti 
daug “Laisvei” skaitytoju.
Todėl- yra pamato manyti, 
kad drg. A. Taraška gali su
mušti drg. philadelnhietį M. 
ir drg. J. Šimaitį, iš Montel
lo. Užtat mes iš anksto 
nersergstime jus, draugai, per mėnesį, 
ir patariame rūpintis, kad 
neliktumėte atstumti į pas
kutines eiles.

Kada kontestantai lenkty- 
niuojasi už pirmenybę, visi 
kiti “Laisvės” skaitytojai 
turi žinoti, kad jų dienraš
tis prašo visų savo skaity
tojų gauti nors po vieną 
naują skaitytoją. Daugelis 
tos pareigose dar neatliko. 
Gi “Laisvė,” pasitikėdama 
savo skaitytojų nuoširdumu, 
turi vilties nors paskutinė
mis dienomis gauti po nau- 
ia skaitytoją iš tų draugų, 
iš kurių dar negavo.

Vaius baigsis kitą pir
madienį, 2 diena gruodžio. 
Prieš visus stovi klausimas, 
ar gausime 1000 naujų skai
tytojų?
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Susekta Naujas prieš 
Sovietus Suokalbis Ukrainoj

4

ne
Tai reiškia,

” riečiasi į

P. Buknys.

Nušovė Darbininką Laike 
Komunistų Demonstracijos 
Lenkijoj

VARŠAVA.—Pereitą tre
čiadienį laike demonstraci
jos paminėjimui Lenkijos 
Jaunųjų Komunistu Lygos 
dešimtmetiniu sukaktuviu 
fašistinė policija užpuolė 
darbininkus. Vieną jaunuo
li darbininką nušovė, jauną 
merginą komunistę peršovė.

Elizabeth, N. J.
Visiems Komunistų Parti

jos Nariams!
Eliz. J. V. K. P. Miesto 

Centralinis Komitetas šau
kia visuotiną Partijos narių 
susirinkimą utarninke, lap
kričio 26 d., 8 valandą vaka
re, Rusų name, 408-10 
Court St. (tarpe Fourth ir 
Fifth St). Visi kaipo dis
ciplinuoti nariai neatbūtinai 
turite atsilankyti. Bus ra
portuojama iš apsibuvusio 
Partijos plenumo. Taipogi 
turėsime išrišti labai svar
bių dalykų, liečiančių mūsų 
vietinį miesto judėjimą.

Miesto Centralinio Kom.

NEW YORK. — Spren-
CHARKOVAS, Ukraina.

— Vietos politinė policija

Sovietai Atmušė Chihy Sovie*y Pinn‘ Kalbantieji 
Ataka fendžurijoj J"aai Gmi Nu!i*

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraičio XI
--------------------------------------------------------------------------- --------------- - - - —r A rhŽ
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mo, kutą išleido Walter P. 
Chrysler, Chrysler automo
bilių kompanija rengiasi nu
kapoti darbininkams algas. 
Pareiškihie sakoma, kad bė
gy sekančio bertainio bus 
pravesta ekonomija, taupu
mas ant suvirš $1,000,000 ir 
kad bus dedamos pastangos 
toliaus tiek pat sutaupyti

Kompanija taupys tuos 
milionus dolerių nukapoda
ma darbininkams algas, 
versdama juos dar smar
kiau dirbti.

Lietuvos Fašistai Pakei
tė Baudžiamąjį Statutą

tano susekta plati anti-so- 
vietinė organizacija, vado
vaujama S. Efremovo ir 
Čekovskio. Pastarasis bu
vo premjeru Ukrainos bur
žuazinės valdžios, kuriątbu- 
vo įsteigęs generolas Simon 
Petliura 1920 metais. Efre
movas buvo narys Ukrainos 
Mokslo Akademijos.

Pastaruoju laiku Čekovs- 
kis buvo vadas religinės 
sektos, kurios tikslas buvo 
nuversti Sovietų valdžią ir 
įsteigti buržuazinę valdžią.

Keletas kitų kontrrevo
liucionierių suimta.

Tie kontrrevoliucionie
riai turėjo artimus ryšius 
su baltagvardiečių organiza
cija užsieny ir ;šų grupe 
kontrrevoliucionierių Len
kijoj, kurie vadinasi “Ukrai
nos Nacionalės Respublikos 
Valdžia.” • ' ’

MUKDENAS, Mandžuri- 
ja.— Sovietų spėkos'uždavė 
smūgį Chinįjos militaris- 
tams, kurie pastaruoju lai
ku pradėjo ataką prieš So
vietus ir veržėsi į Sovietų 
teritoriją.

Sakoma, kad Sovietų rau
donarmiečiai, atmušdami 
chanus, užėmė Manchuli ir 
balainor miestus, vakari
niam Mandžurijos fronte. 
Užmušta du chinų genero
lai ir keletas oficierių.

I

Japonijos žinių agentūra 
praneša, kad Chang Hsuen- 
Liang, Mandžurijos valdo
nas, nusprendęs vėl vesti 
derybas su Sovietų Sąjunga 
išrišimui ginčo del užgrieb
to Chinijos Rytinio Gelžke- 
lio. Jis žada tuo klausimu 
nesitarti sųiNankihgo val
džia. . •>. ■ ,

MASKVA.—/Ketvirtadie
nį čia pirmu kartu buvo ro
domi 
judžiai.
Amerikoj pagamintų kal
bančiųjų
Sovietų kalbantieji judžiai, 
kad palyginus su ameriki
nėmis tos rūšies filmomis. 
Kritikai ir mokslininkai, 
matę tą Sovietų filmą, sako, 
kad ji yra taip gera, kaip ir 
Amerikos filmos; balsas aiš
kus, tyras, garsus.

Soyietų Krutamu Paveik
slų Trustas rengia atidary
ti 20 kalbančiųjų judžių te
atrų. Apart kitų, bus gami
nami kalbantieji judžiai 
apie penkių metų industria
lizacijos programą.

kalbantieji, Sovietų
Parodžius keletą

filmų, parodyta

pakeitimo 
pakeitimu 

teikti nu-
I

malonę,

ŽUVO. 50 SUŽEISTA
EKSPLOZIJOJ

WASHINGTON. — Mc-

Anglijos Konservatyvai ža
da > Kovoti Prieš Sovietų 

Pripažinimą

Londonas.— Anglijos kon- 
ervatyvų partijos konfe-

A. D. F. Vadai, Hooveris, Trusty Galvos ir 
Bankieriai Susitarė Kovoti Prieš Streikus
Stengsis Dar Labiau Išnaudoti 'Darbininkus, kad “Apsau 

goti” Šalį nuo P ramoninio Krizio ' *

Lietuvos klerikalų “Ry
tas” praneša:

Ministerių kabinetas pri
ėmė baudžiamojo statuto 72 
str. pakeitimo projektą ir 
karo įstatymu XXII knygos 
95 straipsnio 
projektą. Šituo 
teismas negali 
nusmerktiesiems
bausmę arba jos pasėkas 
atleisti. Ši teišė priklauso 
Respublikos prezidentui, ta
čiau ji neliečia:

1 valdžios ir privatinių 
asmenų civilinių interesų, 
kurie kylą del nusikalsta
mojo darbo; <

2 ir bylu, kurios keliamos 
• tik privatinių asmenų skun
dais ir kuriose leidžiama 
taikytis.

Respublikos prezidentui 
taip pat priklauso teisė gra
žinti nusmerktąjam, kai jis 
yra bausme . atlikęs arba 
nuo jos atleistas, teismo at
imtas ir aprėžtas teises, ly? 
giai ir sutrumpinti tų teisių 
atgavimo terminus-, bet tur- 
to ir šėitiibfi-teisės gali būti 
grąžintos tik -tuo atveju,, į 
jeigu jos neperėjo- į sveti-- 
mas rankas, o teisės? kurių 
atstatymas galėtų būti ne
suderinamas su ■ ypatingo
mis tamybiriio, profesinio 
ar visuomeninio darbo sąly
gų taisyklėmis, nėra grąžin
tos.

Croy’s 5 ir 10 centu daiktų rencijoj penktadienį tapo 
i krautuves name ketvirta- priimta rezoliucija prieš at-
dienį eksnlodavo boileris. 
Nuo eksplozijos žuvo nenki 
asmenys, apie 50 sužeista. 
Eksploziia smarkiai apardė 
namo skiepą ir krautuvės 
priešakį. Taiogi išmušė 40 

.pėdų skylę šalygatvy nrie 
krautuvės. Eksplozija išti
ko tuo laiku, kuomet gatvė
se ir krautuvėj buvo pilna 
žmonių. 

ir

Pennsylvanijoš G e 1 ž kelis 
Užsisakys 150 Lokomotyvų

New Yprk.— Trečiadienį 
sužinota, kad Pennsylvani- 
jos .gelžkelis, planuoja duoti 
$16,0QQ,000 užsakymą del 
150i naujų elektrikmių .loko-f 
motyvų, ’ ;kurįę } jbųs i daug 
greitesni' ir, turės daugiau 
jėgos, negu dabartiniai elęk- 
trikiniai ; lokomotyvai. ,Tię 
lokomotyvai, bus naudojama 
tarp New Yorko, Philadel- 
phijos ir Washingtbno.

naujinimą santikių su So
vietų Sąjunga. '

Rezoliucijoj pareiškiama, 
kad konservatyvai visais 
galimais būdais' priešinsis 
apsikeitimui ambasadorių 
(tarp Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos) iki “Sovietai su
stabdys savo propagandą” 
ir užmokės (caristines) sko
las. Konferencijoj dalyvau
ja 4,000 delegatų.

( 4 t .

Ketvirtadienį masiniam 
konservatyvu mitinge Bald- 
winas pareiškė, kad šalis 
“oraranda pasitikėjimą Mc- 
Donaldo valdžiai,, kuri nepa
jėgė išpildyti savo pirma 
rinkimų .padarytų,prižadų.”

Nacionalės Mainieriy
Unijos Vadų Posėdis

PITTSBURGH, Ta.— šj 
šeštadienį ir sekmadienį čia 
bus konferencija Naciona- 
nalės Mainiei’im Unijos va
dų.* Bus unijos pildančio
sios tarybos susirinkimas. 
Atvyks atstovai nuo distrik- 
tų pildančių tarvbų iš Kan
sas, Illinois, Indiana, Ohio, 
West Virginia ir kietosios 
anglies srities. Viso suva
žiuos anie 60 vadų.

Susirinkime bus svarbiau
sia !
kovos Illinois valstijoj ir 
kietos anglies srity.

Taipgi susirinkimas išleis 
atsišaukimą del nacionalės 
mainierių konvencijos.

WASHINGTON. — Ket
virtadienį konferencijoj su 
bankieriais, trustų galvo
mis, o paskui su Amerikos 
Darbo Federacijos reakci
niais vadais prezidentas 
Hooveris padarė atvirą fa
šistinę sutartį prieš Ameri
kos darbininkus.

Konferencijos tikslas, kaip 
dabar paaiški, buvo išdirbti 
planus, kaip dar labiau iš
naudoti Amerikos darbiniu-1 
kus, puolant Amerikos kapi-1 
talizmui į pramoninį krizį; 
kaip dar bjauriau pravesti 
racionalizaciją (priversti 
darbininkus skubiau dirbti,

kiškais Amerikos Darbo Fe
deracijos vadais.

Jeigu kur nors darbinin
kai, ' nebegalėdami toliaus 
pakęsti bjaurų išnaudojimą, 
nebegalėdami toliau dirbti 
už badavimo algas (ypatin
gai pietinėse valstijose), iš
eis į streiką, tai visa trąjcė 
— valdžia, darbdaviai ir re
akciniai ADF vadai
griežtą kovą prieš darbinin- 

I kus, kad palaikyti “šaly 
j darbo pastovumą.”' į

Konferencijoj dalyvavo 
reakciniai kompanijų unijų 
vadai: Green, Morrison ir 
Woll nuo Amėrikosi Darbo I

ves

daugiau darbo padaryti už. Federacijos; T. A. Rickert 
mažesnį atlyginimą, kad 
kapitalistai- turėtų daugiau 
pelno, kad jie galėtų pigiau 
"savo tavorus parduoti už
sienio rinkose).

Hooveris pasišaukė į kon
ferenciją Amerikos Darbo 
Federacijos vadus, kad pa
daryti sutartį su jais delei 
vedimo kampanijos prieš 
streikus ir algų pakėlimą.

Po konferencijos prezi
dentas Hooveris išleido pa
reiškimą, kuriame jis sako: 

“Darbdaviai, kurie daly- 
. J, 

autorizavo prezidentą pa
reikšti varde jų, kad jie ne
pradės jokio judėjimo del 
algų nukapojimo, ir jų buvo 
tvirtas patarimas, kad to 
nusistatymo turi laikytis vi
sa šalis. Jie apsvarstė, kad, 
apart žiūrėjimo į tą dalyką 

„ _ , • z iš žmoniškumo atžvilgio,
Berlynas. ■ Dr. Johann §apes sunaudojimo jėga tuo 

Bauer !s Hamburgo, laivų 'būdu bus palaikyta.

svarstoma praplėtimas vavo sį rytą konferencijoj

nuo United Garment Work
ers Unijos; John L. Lewis 
nuo United Mine Workers 
of Amerika Unijas; William 
L. Hutchenson, prezidentas 
dailydžių unijos — Unitėd 
Brotherhood of Carpen terš 
and Joiners of America; A; 
Johnson, prezidentas Bro
therhood of Locomotive En
gineers; Timothy Shea, pre
zidento pagelbininkas Lokę- 
motyvų Pečkurių ir Inži
nierių Brolijos, ir Metas 
kitų reformistinių vadų..

'Lietuvos ' Fašistai ? Grūdai 
Kalėjimam Savo Priešus

Laivai Perplauks Atlantiką 
Į Keturias Dienas

MOTERIS NUSIŽUDĖ 
GAILĖDAMA 
KALAKUTŲ
OGDENSBURG, N. Y.— 

Margaret Mason, 58 metų 
amžiaus moteris, įpuolė į 
didelį nusiminimą, kad ka
lakutai, kuriuos ji, užaugi-' 
no, bus papjauti ir parduo
ti. KetvirtAdiėnį ji puejo į

'Kaunas.— Lapkričio pra- 
Lokomotyvų didžiausias bdžioj * fašistų karo..; lauko 

greitumas bus' 90 mylių į teismas, kaip praneša “Lie
tuvos Žinios,” Kaune nagri
nėjo politines < bylas Agn. 
Murzaitės, J. Kudirkaitės, 
poeto Montvilo ir kt., ir nu
baudė: Agn. Murzaitę ir 
Kudirkaite po 15 metų sųn. 
darbų kalėjimo, Montvilą — 
10 met. sun. darbų kalėjimo, 

| o kitus po mažiam >' Be to, 
kitf keturi teisiamieji buvo 

tačiau

valandą ir gabsieks iki šim 
to mylių.

Paryžius.—Francijos pre
kybos ministeris P. E. Flan- 
din grąsina Amerikai atsi
mokėti tuo patim, jeigu A- 
merika pakels muitus ant 
Franci jos tavorų.

Maskva.— Sovietai suor- pasmerkti • myriop, 
'įanizavo komitetą panaiki- teismas mirties: snrendimą 
nimni iwi-nčfvafiSci nioTi- iiefns pakeitė sun. darbū ka-

specialistaš; sako, kad gali
ma pabudavoti laivus, kurie 
galėtų j ’ keturias dienas 
perplaukti ‘ Atlantiką iš 
Cherbourg (Franci jos) 1 į 
Nfew Ydrką.1 Tokie laivai 
Vidutiniai padarytų * 32.6 
jūrines mylias į valandą. .

• < t i  ----------------- /——t—>■ ■ ■ t
Gauna Tik $8 ir $9 į Savaitę

Asheville, N. C.—Čia nau
joj dirbtino šilko dirbtuvėj, 
Ekna, dirba suvirš 2,500 
jaunų vaikinų ir merginų. 
Didžiuma jų yra atvykę iš 
farmų.

Visi darbininkai gauna 
tik po $8 ir $9 į savaitę. Ir 
jie turi praleisti 20 centų į 
dieną važiųejimui į darbą 
ir iš darbo. Jeigu bile dar
bininkas nori apleisti maši
ną ant kėlių minutų, jis turi 
gauti -leidimą nuo inspekto
riaus, kuris dažnai atsisako

“Darbo atstovai (reakci
niai ADF vadai) taipgi au
torizavo prezidentą pareikš
ti, kad jie; savo individualė- 
se pažiūrose, ir kaipo savo 
tvirtoj -rekomendacijoj visai 
šaliai, yra tęs nuomonės, 
kad jokie žingsniai, • apart 
tų, del kurių jau vedamos 
derybos, nebus pradėti del 
pakėlimo algų, ir kad darbi
ninkai kiekvienam atsitiki
me turi bendradarbiauti 
pramonei tvarkyme jos 
problemų.

“Tikslas šių pareiškimų, 
tai užtikrinti, kad konflik
tai (streikai) neturi įvykti 
bėgy dabartinės padėties, 
kuri palies darbo tęsimą to
liaus, ir tuo būdu palaikyti 
darbo pastovumą.”

Tai tokią streiklaužišką 
sutartį padarė prezidentas 
Hooveris ; su bankieriais,

Fordas Paleido Blofą į
Toj konferencijoj dalyva

vo ir Henry Fordas, auto
mobilių išdirbėjas. Kad pa
sigarsinti ir nuduoti, būk ta 
konferencija “duosianti ge
ro” ir “visos šalies’’ žmo
nėms, Fordas pareiškė, kad 
jis kelsiąs algas savo darbi- 
ninkams. Jis pareiškę, kad 
darbininkų algos turėtų būti 
keliamos. Bet, tai papras
tas .blofas. Jeigu Forųas ir 
pakeltų šiek tiek algas savo 
darbininkams, tai jis už 
dvigubai atsiimtų: sūri 
būdus, kaip darbininkus dar 
labiau išnaudoti, priverčiant 
kuosmarkiausia dirbti.

Marion Streikieriai 
Kaltinami del "Riauši

t. si

MARION, N. C.— Teisė- Ij 
jas G. V. Copper patvarkė, 
kad būtų panaikinti prieš 
keturis Marion tekstilieČius 
streikierius kaltinimai del 
“sukilimo” prieš valstijos 
valdžią. Jie d?bar kaltina- . . 
mi del “riaušių” ir pasiprie
šinimo policijai, kuri Šaudė > 
į streikierius ir nušovė še- įE

Įėjimu l<ol gyvens* ttustų galvomis ir pardavi-1 šis darbininkus.
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Ląpkričip 23:
-Sovietų* vyriausybe paskel- 
slaptus dokumentus, 1917

per suorganizavimą Ka- 
Prieškarinio 
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apimanti' 

bet visas

kaih»taigas, ,kupmet tuo pačiu laiku jis yra jau nūtąf^ 
Suleisti 30,000 žmonių iš darbo., O Amerikos^Darbo Fe| 
eracijos/prezidentas Greeri ir kiti parsidavėliai “darbo’* 

vadai/ iš savo pusės, užtikrino, kad jie nešauksią streikų 
ir hevesią jokių vajų už pakėlimą darbininkams uždar-

, jsav.o 
Bet ką .čia .-viįką 

< Tarpe To* visko

ciališki 
kesčiai.
'jaus įvalymio: įmones bošai 
’kiekvieną darbininku 'apdė
jo po. $3 f Darbininkai ne
privalo klausytį , bosų. Te
gul jie patys sudeda, jei to
ki ge.rL Kodėl Melionas ne
gali- paskirti t nųliįmo dole-

’ > Tas pats lapelis' 'nurodo 
kad (rašybos netaisom),

naujų narių 
padidinti 

Parti jinės

turėti savo du 
pačiuose rinki- 

fašistą Tareila ir
I tai 

fašistų
Esą,

iŠ kitų i 
ft; jauniausia 
pamokytas s 
fthjas idėjas 
lenatinka ir griežtai išeina

• Kastas galingas,

jų laikraščiai vis dar rami

Distriktas.
1 (Boston)
2 (N. Y.) :
3 (Phila.)
4 (Buffalo)
5 (Pitts’gh)
6 (Cleve’d)
7 (Detroit)
8 (Chicago) 
9(Minn’lis)

10 (Kans.Č.)
12 (Seattle)
13 (Calif.)
15 (Conn.) 
Žcnnlir. Dist. 
Piet. Valst.

UatvfjąI pora išimties rfvb 
liūcinfe ujutfejimUs • Wyla’ ū 
rėAjkėija ^dširįžusiąi jį slo 
pina. Komunistai turi nu 
kentėti labai skaudžiai. Ta 
čiaųs, ilgainiui, jie bus lai 
mėtojais. ’ • > • •

reikalaujančioms bei reikalau
jantiems patarimus, 'kaip iš 
vengti gimdymo nenorimų kūdi

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

Tuluoše miestuose veikia 
t. v. Community Chest, lab-, 
darybės įstaigos, kurios kas 
metai daro vajus, kolektuo- 
damos dolerius. Pittsbur- 
gho mieste, tas ypačiai labai 
įsigyvenę.; • Šiemet to mies
to Cdmihpnity Chest pasirį- 
žo surinkti; per- milioną do
lerių, kadangi tikimasi di
desnio skaičiaus ’ bedarbių, 
kurie reikalaus ąrąšio gyvy
bės palaikymui.
► I ’ ■ 1 , f i, ? v. r P.

Kapįf^lįstai kartkarčiais 
numeta centą kit^ torą įstai
gom^ įetįjie daugiausiai rū
pinasi /išplėšti) tų pinigų iš 
darbininkų. .-.Kaip.. praneša 
Federuotoji- Spauda, ♦ / tūlose1 
]djybtu|^ę -tapo u|$Hą 

įąrbininkampf mq- 
Pav., Meliono alie-

piešią' |ixnf^a
metusi ’ to, sąr^yjAst 
tuo, darbininkai privalo rei 
kaląiįtį spbįąfe. ą^dęąiįdūs do.: fašistukai į ąavysto- 
nuo beęlarbesy spnatvps ir Ji- vįąį,’ bę W
gft&A......, . .. ................ A - jie t įu ‘ nq>ądary'

ispįldyt. Jie dar pasiučiau guls ant darbininkų, kramtys 
jiems darbo mokesnius, ilgins darbo laiką, galvatrūkčiais 
varys juos smarkiau dirbti. Tuo pačiu laiku, supranta
ma, įvedinės tokias naujausias mašinas, kad vienas dar
bininkas galėtų valdyt kuo didžiausią jų skaičių, kad ga
lima Būtų apsieiti su kuo mažiausia darbininkų. Gelžke- 
liai ir kitos įmonės eis panašiais gi racionalizacijos ke
liais—-vis darbininkų žalai ir skriaudai.

Tik .antroji tos kapitalo ir “darbo” sutarties pusė bus 
Vykdoma: Darbo Federacijos lyderiai, socialistaująntįeji 
yadai-monelninkai dar nachališkiau slopins darbininkų 
kovas; bendrai su kapitalistais ir su tiesiogine Hooverio 
valdžios talka, jie stos į dar brutališkesnę bataliją prieš 
Masinei sąmoningus darbininkus, prieš komunįstuę ir jų 
jiritarėjus, prieš Darbo Unijų Vienybės Lygą. O ši ko- 
ViaifcPji. darbininkų Lyga yra vienintelė orgąnizącija, ku
ltį ekonominiame lauke veda išlaikytą klasinę, ręvcįiucinę 
kovą prieš išnaudotojus ir yra pasiryžusi į klasių konflik- 
& ne tik’už tuojautįnįus darbininkų Reikalus, bet ir ų^ 
«|$^uosiiis, žingsnis pp žingsnio einant Jįųkųi gąlųti- 
Eoj&aškymo kapitalistines tvarkos.
/'Tjfeiųi’inį’■ Hooverio ir visų kapitalo daktarų ir aptie- 
ŠįplMU yra neišvengiamas vis- dięlėjančių krizių Taiko-tai^ 
Htf'SĮnerikųję. ir .’Vis'ęmarkėjąnČių proletariato kovų.? •

(Tąsa)
Organizaciniai Uždaviniai

1; Pagerint sąstatą Partijos 
narių. 1

2. Kad Partija pilnai orien- 
tuotųsi (nusistatytų) linkui 
dirbtuvių, ir organizuot Partiją 
visiškai pagrindais dirbtuvių 
grupelių (nuclei).

3. Sustiprinti Partijos apa-
rata. i ■ ,

*• I

4. pbudavot ir suproletari- 
zuot vadovaujančius Partijos 
komitetus.

5. 5 išbųdaVot1 frakcijas (ko
munistines) ir kontroliuot jų 
veikjmą darbo uųijose ir kitose 
masinėse 'org'anižacijose.

6. Varyt piHnyn 'sistematin- 
gesnį' organizatyvį darbą ryšy-

' Raudonosios Pagęįbos 
(Mppyo)? /ŠjAįetinas prane
ša iš Rygos1:u
. Kiekvieną;dieną čiupai jvyk- 
i sta bent' vįena^j tęį^mjas prieš 
r|vdlįuejniąsj įiat'biųi|iKus. ’ ’fik 
ifešąnai' H&įri į ^mbpistai ta- 

tįdpe dviejų ir 
iįil iKatyrgos už spaus-

Antaną išvarė i^ namų Jr 
nori* išvaryti iš tos apielinkės, 
kadi žmonių nemokmtų,j ;ne- 
iyieįtų, bet nepasiseka. Ant' 
galo. ątęįę§'^k^ 
§iųlo daug .RiMų 
gerumų apleistų vt'ą 'valsčių. 
Antanas atsisako \ už. pinigus 
parduoti saVo idėjas,- tai Kas
tas, supykęs,' ,pa$naU£ia 
tikrą brolį.* 
ir išpagakbsi 
yra juokų ii’ gražių dainų; Ge
riausia bus, jeigu ateisite ir 
patys persitikrinsite, tai, viską 
ŽĮnoąitę. c . ’ , .

Nepamirškite lapkričio ^7 
d., Coughlin High School sve-? 
taįnSįęį NųrĮK Sfej
Wiikęs-įarre- ' Tikįe^i fąbąi 
pigūs, til< 75 centai. '

Ną. tąį. ;jmsimą|y£įme >. s$re- 
dos -vąkare. cPilt atmmKįte. kad 
lošimas prasidės lygihi o va
landą vaknrc. Paesėtiiiis.. :

dar 100 grupelių 
darbavietėse.

dar 50 fabrikinių

moterų ’ apsiėmė “*pasi- 
Gimdymo Kontrolės Sa
jos ųsičiepys minimais 

“pilnai mylėsis” su vy- 
ir žiūrės, kas iš to išeis.

pastebėjo, kad Sovietų 
valdžia oficialiai tyrinėja tų 
čiepų pasekmingumą ar nepa- 
sČkm i ngumą. ' •

5 .Profesorius Haberlandt > Vo-

I Lietuvos fašistų “Aidas” 
ir visa fašistinė mašinerija 
jau pradėjo šaukti “Auko- 
kit tautos paminklui — Lie
tuvos Prisikėlimo Bažny
čiai” ! Lapkričio 1 d. nu
skirta aukų rinkimui Kauno 
gatvėse tam tikslui. Tai 
yra sužinus Lietuvos žmo
nių išnaudojimas ir mulki
nimas. Visų pirma, Iuetw- 
va (darbo liaudis) dąr net 
prisikėlė. Kuomet ji prisi
kels, tai ne tik fašistam, bet 
visiem darbininkų išnaudo
tojam Lietuvoj vietos ne
bus. Antra, šis fašistų žy
gis parodo, kaip jie rūpina
si rėmimu ir palaikymu 
bažnyčių, kurių Lietuvoj ir 
be statomosios tiek daug 
yra. Mes senai sąkėme, kad 
Smetonos Kruvinojo klika 
nebuvo ir nebus priešinga 
kunigijąi — išnaudoto jam 
Lietuvos darbininkų ir val
stiečių — bet ją -rėmė iy te
beremia. Be kunigų prita
rimo ir kooperacijos Smeto
na Kruvinasis negalėtų pą- 
silaikyti.

tikrų liaųkų syvus ir pagamino 
iš jų piįįukes (plyskeles). Ka
da įų piliukių jiždųędą bile 'ku
riai keturkojai pataitei, tai, gir
di, per tam tikrą laiką, pp' .to 
nebūna , ųžsiveisimo, nežiūrint, 
kiek butų įytiŠkų susinėsimų.

Gimdymo kontroliuotojams 
buvo patiektas ir raportas, ko
kie valgiai didina veislingumą. 
ęalifprpįjos Universiteto profe
sorius Evans atrado “veišlingu- 
mo” vitaminą E, kurio daugiau
sia yra kviečiuose, rugiuose ir 
abelnai įvairiuose grūduose. Sa
ko, nedyvai, todėl, kąęl kurįos 
tautos daugiausiai valgo grūdų 
maisto, tos natūraliai yra veis- 
lihgiausios, vaikįngįausios.

’Margaret šangerįenė • vąro 
i)lači;t propagandą, kad Jungti- 
nii.i Valstijų kbligręsąs įslęistų 
įstatymą, kuris pripažintų tei
sėtų (legaliu) dalyku gimdymo 
kčntrdlę viešai skelbti ir, prak
tikuoti, taip kąd gydytojai bė 
baūsnies' ’ baimės galėt ų duoti

tiuinkai “d|r gdlįhie riž.iktibū,' 
ir Į štai';kas galėsi išeiti: paar
sime ar stiprus yra socialistai, 
kurie sąvo baubų SLA. Centro 
Valdybą gąsdina; pat irsi nu*, 
ar galini jų Iii jot i st'inK', jei
gu- grąsins susidėjimu su ko
munistais. Kiek duosim bal
sų už socialistų k^n’didąt$, 
tiek duosim už jų delegatus į 
seirpąf; į'r jie .ga 
sąžinė jaučia, nie T 1 >.-v
Kaip išrodo, įąi: Glevelan

niai, nei vieni, nei kiti ne
būtų ątsilaikę prieš’ komu
nistus jių jų šalininkus. Už 
tai' pastaraisiais keliais me
tais ir buvo sudaryta “vie
nas dievas trijose ąsabose”: 
socialistai, sandariečiai-libe- 
yalai ir fašistai. Panašiai 
laikysis ir ateityje. Ten 
pat fašistų juodlapis nuro-

7. jEiti su Daily Workeriu į 
kasyklas, fabrikus ir dirbtuves.

8. Padidinti veikimą tarp ne
grų.

9. Padidinti veikimą tarp mo
terų.

10. Išbudavoti Jaunųjų Ko
munistų Lygą ir Pionierius.

11. Pakelti ideologinį Parti
joj lygmalą, įvesti tikrai demo
kratinį centralizmą ir Partijinę 
discipliną.

Partijos apšvietimas tik- 
supratime Pasaulinės Par-

$ykiu Wilkes-Barre Tq- 
-1 kih Nąujįienybę

aš noriu priminti paskū- 
į>Žodį apie operetę “KoVa 

- |dęjas.” Opęketė 4<Kqyą 
Jyiejas,” tai yra kova tar- 
aėno ir naujo supratįmo 

e gyvenfmą. " Senas supra- 
aį». tai yra suk, piešk, ąp- 
idinėk, kaip galima, o rei- 
tįd .prisiėjus pasamdyk viso- 
i ^valkatas, peštukus sau 
finansais, kad neteisingai 
ratų ir muštų ar visai u^- 
Įfa/ Tą seną supratimą ir 
R>vauja turtingas ūkininkas 

kdris gerą gyvenimą 
nesusipratimo, 
s brolis Anta
nai kinas, stpja 
;. Jis su b r o-

’ V ’‘-c4v’A į w

Jau Renka Autas

Vajaus Tikslai
Partijos budavojimo vajus 

turės sekamus, konkrečius tuo- 
jautinius tikslus:

1. Gauti 5,000 naujų narių.
2. Įsteigti 

(branduolių)
3. Įsteigti 

laikraštukų.
4. Gauti 5,000 

Daily Workėriui 
cirkuliaciją visos 
spaudos.

5. Padaryti veikliais Partijos 
branduolius,

6., Išbudavoįi Jaunųjų Komu
nistų Lygą.

Partijos rekrutavimo ir Dai
ly Workerio skleidimo vajus tu
ri būt vyriausiai varomas dar
bavietėse. Tatai yra privalu 
mūsų Partijai daugiau, negu 
kuriai kitai Komunistų Partijai, 
faktinai visame Komunistų In
ternacionale, kadangi didelė A- 
merikos darbininkų klasės di
džiuma—faktinai visi pusiau-la- 
vinti, nelavinti ir negrai darbi
ninkai yra neorganizuoti. Mūsų 
Partijos statymo vajus, todėl, 
yra ne vien tik gavimui naujų 
narių, bet pirmučiausiai rekru- 
tavimui jų darbavietėse iš dar
bininkų pamatinėse pramonėse.

Šioj rekrutavimo kampanijoj 
labai daug domės reikia kreipti 
j rekrutavimą ateivių ir negrų 
darbininkų. Tuo klausimu Ko
munistų Internacionalas savo 
Atvirame Laiške štai ką sako:

“Partija gali patapti masine 
proletariato Partija tik tąja są
lyga, kad jinai praplės savo pa
matus, sutverdama svarbiau
sias savo tvirtoves eilėse ameri
konų darbininkų, ypač svarbiau
siose pramonės šakose, o taipgi 
tarp negrų darbininkų, tuo pa
čiu laiku išlaikydama savo po
ziciją tarp revoliucinių ateivių 
darbininkų.”

Prie vajaus turi būt prieita 
konkrečiu1 būdu, ' kiekvienam 
distriktui sutelkiant savo spė
kas ant svarbiausių pramonių 
savo {plote ' (teritorijoj) ; taip 
antai, sekamos turėtų būt pra
monės 1 ’kiekvienam distriktui, 
ant kurių draugai turi vyriau
siai sutelkti savo pastangas:

Distriktas 1. Audimas-verpi- 
mas, čėverykai, metalas.

Distrfktąs 2. Laivakroviai, 
chemikalai, elektriniai miesto 
gelžkeliai, siuvimo pramonė, 
statyba, metalai.

. Distriktas 3. s Kasyklos, me
talai, audimas-verpimas, laivų 
statyba.

Diętrikfas 4. Plienas, gelžke
liai, ęeveyykai, ^ųdimas-verpi- 
mas, mętąlah

Distriktas 5. Plienas, kasyk
los, elektra.

Distriktas 6. Plienas, kasyk
los, guma, automobiliai.

Distriktas 7. Automobiliai, 
namų rakandai.

Distriktas 8. Kasyklos, me
talas, skerdyklos, elektra, sta
tyba, ir tt.

Distriktas 9. Metalas, kasy
klos, skerdyklos, malūnai, auto
mobiliai.

Distriktas 10. Skerdyklos, 
kasyklas, plienas, ir tt.

Distriktas 12. Girių, medžių 
darbai; laivinininkystė.

Distriktas 13. Lauko ūkio
darbininkai, laivastaciai, ir tt. 

Distriktas 15. Metalas, au-
dimas-verpimąs.

Distriktas AD. Lauko darbi
ninkai.

Sekamos bus kvotos (nusta
tytas skaičius) gavimui naujų 
narių, įsteigimui dirbtuvių 
branduolių, gavimui Daily Wor
kerio naujų skaitytojų ir išlei
dimui naujų fabrikinių laikraš
tukų įvairiuose distriktuose:

Fab- 
“Daily rikų 
W’rio” bran- 
pren. duobų 

300 10
1,000 10

300 5
250 5

Čiepai Apsaugosią nuo 
CimtlymŲ

. Gifridymo Kontrolės Kongre
se' šiomis dienomis New Yorke 
bųv,Q plačiai diskusuojama apie 
tikrąsias * priemones, kuriomis 
moteris bei ipfergina galėtų apsi
saugoti nuo £|mdymo' nepagei
daujamų lęūdwų. Mat, nei vie
nas iki šiol Naudojamas apsi
saugojimas ’dar nėra tikras. 
Jeigu vaistais bei gumomis di
džiumoje atsitikimų ir apsisau- 
goja nuo “živato vaisiaus,” ta- 
čiaus būna “nelaimių,” kad vis 
tiek gema negeistinas rėksniu- 
kas bei rėksniukė.

Mętfikalis direktorius Gimdy
mo Kontrolės Sąjungos, Dr. 
James F. Cooper padarė platų 
pranešimą apie tam tikrus čie- 
pus. Jais įčiepijus moteriškę, 
manoma, kad ji negalėtų užsi- 
vaisinti per 9 iki 12 mėnesių. 
Gyvulių pataitėms. čiepai, kiek 
patirta, giliuoja nuo užsiveisi- 
mo, nors dar tolesni bandymai 
daroma, kad galutinai sužinot, 
ar tas vaistas visuomet yra pa
sekmingas.

Dr. Cooper pranešė, kad da
bar 30 
aukoti’: 
jungai, 
čiepais, 
rais

Viso 5,000 5,000 100 50

Ypatingos domės turi būt 
kreipiama, kad. išbūdavo! nau
jai i įsteigtą Pietinį Partijos 
Distriktą, kad mūsų Partija te
nai įleistų savo šaknis tekstili- 
nėj, anglies ir jūrinėj pramo
nėj ypač įkurti Partijos centrą 
New Orleanse, kur jau yra pa- 

. daryta šiokia tokia darbo pra
džia.

Kampanijos Pamatas
Narių rekrutavimo kampani

ja turi būt surišta su įvairiais 
Partijos uždaviniais ir remtis 
jaisiais, kurių tarpe žymiausi 

I yra: I
1. Kova prieš 

racionalizaciją ir 
listų ofensyvą, 
neorganizuotus, 
Darbo Unijų Vienybės Lygą— 
organizuojant dirbtuvių komite
tus, kaipo pamatą, ir pasmar
kinant mūsų organizacinį veiks
mą statyme revoliucinių unijų. 
J2. Kova prieš imperialistini 
karą ir už Sovietų Sąjungos ap
gynimą, per pasmarkintą agi
tacinį darbą darbavietėse—per 
organizavimą prieškarinių gru
pių—per padidintą priešmilita- 
ristinį ir priešimperialistinį vei
kimą 
nadosrAmerikos 
Kongreso, greičiausiu 
laiku.

1 3.: Mobilizavimas darbininkų 
ryšyje. * su Gastonijos nuteisi
mais. Smarkus mobilizavimas 
kuo plaęiausių sluogsnių nepar- 
tijimų darbininkų į Gastonijos 
Bendro Fronto Konferencijas— 
-budavojimas Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo iš tų kon
ferencijų—išbudavojimas Na- 
cionalės Audėjų Unijos Pieti
nėse valstijose.

(Tąsa bus)

Negarbingoj Kompanijoj 
Ėsi, Mr. Brophy! ' :

Federuotoji spauda prane
ša, jog kadaise būvęš .pro
gresyvių mainierių,' į.į Jv. i ly
deris John Brophy,; dabar 
stoja su Fishwicįųį ;Farr* 
ingtonu ir? kitais lUįnoj^uj 
ariglieš /baronų ■’ bernais 
pįrieš Le^isŠą? M palaikytų 
atskiros Illinojau^:' Mainie- 
rįų Unijos, katįa^ tarnautų 
vietiniam darbdaviajn. Mes 
žinome, kas yra įarringto- 
nas, Fishydč^hb jų Ko. 
Tatai žino iHp.- Brėphy, bet 
jis su jais veikia išvien. Tas 
parodo, kad tasai progresy-t 
vis dirba reakcioniškįaiipį 
d^rb^, pražūtinga dąrbinin* 
kams.j k: v ? ;* •, ;.į . . 1

' k ' * i ''7-ę. •

Fishwickistu; pb^lšiai yra: 
“taika mūsų industrijai, ir 
gerbūvis Tllinojatiš valsti
jai!” Tai' bjaurūs, darbi
ninkams didžiai kenksmingi 
obalsiai ir todėl mainieriai 
suka savo pečius tokiem ge
radariam. Jie organizuoja 
revoliucinę mainierių uniją, 
kuri vadinasi
Mainierių Unija 
ne tik Illinojų, 
Jungtines Valstijas.

Nors Fishwickas, Farring- 
tonas. ir jų sėbrai sakosi ko
voju prieš. Lewisą, tačiaus 
.■objektyviai jie vykina gyv.e- 
niman tuos pačius Lewiso 
nusistatymus. Jie kovoja 
fik'už pinigų įkrųvąMj Visi 
jie yra parsidavėliai!

LąpįĮĮięio 2Ą:
' ■—Anglų kariuomenė užėmė 
Baku miestą, 1918.

* Wall Stryto šėrų sužlugimas atidengė trūkstančią votį 
Am^rikQS j kapitalizme, ktins! skaitėsi stipriausiu pašau- 
iyj<S J111 ■ 1 ■ I ' i'

Kapitalistų politikieriai
na, ^a^, ąirdi, Wall Stryto serų krizis tai tiktai “audra 
stikle yandenš,” nes šalies ekonominis gyvenimas esąs 
paniątiniai sveikas. • ’ ’ ! ,

Bet jeigu “viskaš pamatiniai gerai,” tai kodėl taip 
Washingtono valdžia, pildomasaį šalies kapitalo komite
tas,, pradėjo .taip raitytis, kaip ant žarijų? Kodėl prezi- 
deptąs Hooverjs pertraukė savo ministerių kabineto po
sėdžius, o vietbj to vieną po kitai šaukia fabrikantų ir 
šiąip kapitalistų konferencijas, kurios pusiau-glapta ve- 
Įdamos? 1 ; •'

Desėtkas dienų atgal Hooverio vyriausybė paskelbė, 
kad numuš trustams ir didesniems pavieniams kapitalis
tams $160,000,0$) mokesčių^ kuriuos būtų turėję sumokė
ti ų valstybės iždą. Čia jau pirmas valdžios bandažas, 
uždėtas ant kapitalo žaizdų Wall Stryte.

Antroji’kapitalistams pagelba—tai Hooverio žadėjimas 
sumažint nuošimčius fabrikantams ir kitiems stambiems 
biznieriams už paskolas, duodamas jiems iš Federalio Re
zervo r Bankų, kontroliuojamų centralinėą valdžios.

Pąškui seka Hooverio sušaukta konferencijos gelžkelių 
koĮįfpanijų ir didžiausių fabrikantų.
p>yejžkeliai pasižadėję išleisti $1,000,000,000 per metus 
statymo darbams, kad suteikt “daugiau” užsiėmimo dar
bininkams, ir sumažint gręsiančią bedarbę.

Net Nėw .Yorko Times tuom žadėjimu nepasitiki. O' 
jeigu gelžkeliai ir ištikro išleistų bilioną dolerių savo sta
tybos darbams, Jai būtų mažiau, nekaip paprastais “ge-1 
rovės” matais, kuomet jie tam išleisdavo vidutiniai $1,U 
250,000,00^; per j mdtus.

Ąnfiioji konferencija, su Fordu ir 22 kitais didžiaisiais: 
fabiiR^ptais'yra kur kas svarbesnė, kaipo atviras žygis i 
nrięš.įįarhipinkųs, vardan kapitalo kailio ir jo pelnų gel- 
Sejįm£F!.į,f!* Utį '

Hų^vęrife suflęriūojami, fabrikantai pareiškė, kad''jie

; , * Komunistų kandidatas, jei 
i nominacijose ir gautų daugiau 

balsų negu kuris vienas iš tų, 
C ūgis ar Tareila, dar prieš jį 

; stovės visuotinas balsavimas 
ir paskui seimas. Komunistas

■ įlysti 'progos neturi.
Išvada, vadinasi, seka: 

pasįiėskim dabar biskelį tar- 
pę įsiavęs už vietas. Jei lai- 
ihipMiU’ ką, gerai. Jei ne — 
hųąiyienysim ir bendrai ko
vosim prieš komunistus.
į ? :Tą'kiekvienas SLA. narys je su visomis Partijos kampam 
tdįfbininkas turi atsiminti, jomisjr jos Jąrbais.___ ,
N^ziūriųt kaip mūsų prie
šai veikia, už ką jie balsuo
ja,1 įįnes privalome laikytis 
savo skito, už jį balsuoti ir 
kviesti ’kiekvieną darbinin
ką tą pątį daryti.

Be to, labai svarbu, kad 
kiekviena kuopa sekamiems 
metams išrinktų gerą dar
bininkišką valdybą, pašali
nant iš vadovybės visokius 
fašiltgalius ir social-fašisti- 
nius elementus.

SUBSCRIPTION :
States, § months, $3.00 

Brooįlym Nį y.t §jx $4.00
Foreign countries, 6 mopths, $4.00 
Canada and Brazil, 6 iho., $3.00

Pjaunasi M Vidtj >.t> 
aiąyūję” huvof-nu-

X|tpi^urip 11 
j I -fašistai 

(Ž'emanįauskas,; Tąreila) 
tryne sau nepatinkamų' as
menų balsus nuo baloto į 
SLA. iždininkus, ir rašė Ta
reilą. Pasirodo, kad atviri 
fašistai, besivadiną save 
“tautininkais,” suorganiza
vę “Gerovės Lygą,” net la
pelius tuo klausimu išleido.

Kai kas gal paklaus, ar gi 
fašistai mano pravesti Ta
reilą į SLA. iždininkus? Ar 
jie mano 
kandidatu 
muose — 
social-fašistą Gugį^ 
atsako Clevelando 
juodlapis “Dirva.”

Jeigu Gugis gautų 
balsų nominacijose negu Ta- 
reįla, tada liksimės su visais. 
Bęt jeigu Tąreila viršys Gu- 
gį; tada Tareila iurėš būti iš
rinktas ir seimo užgirtas (ar

■ šeįme išrinktas).
'•> J ............................
J Kaip matome,, tarpe tų 
žmpnįų nėra jokių, principį- kieti joj išskyrė iš gyvulių tam 
tįlių skirtumų?, jiem geras 
ir į Tąreila ir Gųgisi Jei> Ta^i 
lį.ila !gaus iiiąziįiį'bąrsū no'-' 
rįiiųacijosęy Jądąt jie, bąlsuos



tadi, Lapkričio 23, 1929 ,:

DARBININKU SVEIKATA 1
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

Skilvio Opa ir Apendicitas i miltinių skrobylo vąlgių pa- 
i tartina nedaug tevartoti, 
nes nuo tokio maisto pasi-; 
daro daugiau viduriuose rū- i 
gimo, daugiau dujų.

Pasitarkite su patyrusiu, 
sąžiningu chirurgu, ką jis 
Jums sakys. Jei patartų 
operaciją, tai vely jai ir pa
siduokite. Bet po operaci
jos ilgoką laiką irgi reikia 
gyventi ant apribotos die-1 
tOS. • ! '

Beje, yrą nuotikių, kad ta 
skilvio opa greičiau užgyja, 
jei ligonis visai susilaiko 
nuo valgio kokią porą sa
vaičių, ir tuo tarpu gyvena! 
tik vandeniu ir vaisių sulti
mis. Paskui vartoja virš- 
minėtą dietą.

Drauge gydytojau, aš bu
vau pas gydytoją, ir jis man 
pripažino opą skilvyje 
(“ulcer of the stomach”) ir 
apendiko įdegimą. Jis pa
tarė man eiti ant operaci
jos kuo galima greičiau. Ar 
jūs manote, kad operacija 
man yra būtinai reikalinga. 
O gal aš galėčiau ir be ope
racijos apseiti. Aš geriu alų 
su šviežiais žaliais kiauši
niais. Ar tai gerai, kai tu
ri skilvio opą? Malonėkite 
tą viską pranešti per “Lais-

Atsakymas.— Skilvio opa, 
mano Drauge, yra visuomet 

, pusėtinai rimtas daiktas. 
Ypač jei toki opa pasitaiko 
jau pagyvenusiam žmogui, 
sakysim 45-50 metų am
žiaus. Jaunesniam žmogui, 
gerose aplinkybėse, tokia 
opa gali ir savaime užgyti. 
Bet su senesniu žmogum 
jau yra kebliau: jis jau ne
betoks gajus, bile kas jam 
nebetaip greit gyja.

Valig to aš Jums, Drauge, blogai buvo įtaisytas bravoras, 
ir negaliu tikrai pasakyti,' rasta 1,000 galionų plieninis 
ar Jūs galėtumėt apseiti be‘katilas, keliolika blekinių dė- 
operacijos ar ne. Kadangi U. chloroformo. 
Jums dadėčkui yra dar ir 
apendiko įdegimas, tai tok
sai susipainiojimas apsunki- ti smarkesniu, daugiau apsvai- 
na dalykų išvaizdą. Taip'ginančiu gėrikus.
dalykams esant,, gal būt, j Tai jr nestebėtina, kad da- 
Jums operacija ir būtų tik- į baltiniai girtuokliai ar bent po 

biskį dažnai ragaujanti mūn- 
šainą palieka gyvais nabaš- 
ninkais. Tai nėra baikų tokius 

. O nėra paslap
tis, kad net nemažai save va
dinančių “Susipratusiais” ra- 
gauja tų pavojingų nuodų., 
Kurie bent kiek ilgesnį laikį 
po kiek ragauja, kad ir buvę 
veikliais organizacijos nariais, 
šiandien darbininkiškam veiki
mui netinkami, susmukę, su
dribę ir nieks jiems nemiela— 
nei organizacijos, susirinkimai, 
nei parengimai. Jau bent kiek

Aktorka turi turėt ASMENYBĘ

WATERBURY. CONN
Susekė Nemažą Mūnšaino

SKONI !Cigaretas turi turėt

rrr'T'T1

Puslapis Trečias

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts A v®, 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

I

Lapkričio 13 d.,* ant Lake
wood gatvės, policija susekė 

j mūnšaino dirbtuvę ir arešta
vo du mūnšaino išdirbėjus. Ne-i

. POr 
Jicija tikrina, kad tie nuodai 
Į (chloroformas) maišomas į 
,mūnšainą ir alų, kad padary-

riausis kelias.
Žinoma, be reikalo niekam

. . ... m IJUIKČUS. Till Jnesinori po peiliu lįsti. ra-|nuodus gerti 
n.. .Tien. .. /m, Iz. x.r. 4-. ... Tzx.rx I , • . . ■

Yra kas tai sensacingo su Chesterfield . . . išski
riant tą įrodytą faktą, kad jis yra taip labai geras. 
Geriausieji tabakai . . . ekspertiškai sumaišyti 
standardiniu Chesterfield būdu . . . delei žavinčio 
kvapumo ... ir kuo didžiausias /smagumas iš rū-

Pastebėsite jo extra kvapumą, jo turi- 
gaivinantį tabako kvapsnį ... ir pa- 
jis neatsako pilnai šiai Chesterfield

Ragaukite Chesterfield’ą . . . tikrai ragaukite, kuo- 1 
met rūkote, 
ningpmą, jo 
matysite, ar 
taisyklei:

“SKONIS virš visko

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

MENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik ii 
importuotų tabakų. <.: t
—1----- 1—’—; ,-i(,ByOi
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL >'> 

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga- j 
rus taipgi ir per paštą išsiun|i- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

ii

I

čiaų visai užsikirsti ir kra
tytis operacijos irgi nėra 
gerai. Matot, su opa tokia 
istorija, kad iš jos kartais 

- ima ir išsirutulioja v.ežys, o 
jau su vėžiu juokų nebegali
ma krėsti. Tai da nereiškia, 
kad ir Jūsų toks likimas lau
kia, vis dėlto geriau apsi
žiūrėti pirma laiko.

Jūs klausiate, ar gerai yra Fu"‘ turėtų'hrnesti gšrę
Vartoti alus SU žaliais kiau- į darbininkų organizacijas iri. Toliaus, 
Šiniais, turint skilvio opą. tapti veikliais, gyvais nariais.; Tauras.
Tai neblogas daiktas, ir ne- peikia skaityti darbininkiškus mQSų spaudos svarba, 
manau kad tai Jums kuo 'Jud6jimą> jų kovas už politi!
galėtų kenkti. Nebent, jei nes jr ekonomines teises, tai 
imtumėt perdaug jau alaus ir į galvą neateis mintis apie 
gerti arba, kas aršiausia, ■ išsigėrimą, kad nuobodumą 
išsitrauktumėt kokio mūn-' Paraukti mūnšainu. 
šaino.

Abelnai imant, su skilvio 
K opa, reikia žiūbėti, kad mai

stas nebūtų šiurkštus, kad 
jis neerzintų, nejaudintų, 
nedraskytų tos skilvio opos 
— žaizdos; Nėra jokios 
specialės dietos, nėra jokių 
specialiai nustatytų valgių, 
tokia liga sergant. Reikia 
tik žiūrėti, kad niekad ne
nurijus bile kokių šiurkščių, 
rupių, draškančių daiktų. 
Sakysim, Jums nepatartina 
vartoti rupi, su ašakomis 
jhoda duona, sėlenos, avi- 
žienė košė ar taip koks ja
vinis maistas su ašakomis. 
Priseina Jums tenkintis bal
ta duona, ir tos geriau ne-

V daug tevartoti. Daržovių 
galite valgyti — virtų ir ža
lių: kramtykite, iščiulpkite 
gerai jų syvus, o rupieną iš
spjaukite. Taip pat su vai
siais: jų sultys yra gerai, 
bet tirštumos, aštresnės 
nuosėdos, ašakos bei plušai 
reikia nenuryti.

Paprastai, turintiems skil
vio opą gerai yra vartoti 

. daugiau pieno, ypač grieti
nės, kiaušinių. Daržovių ir 
vaisių vartoti reikia, tik.be

V mpienos. Duonos ir šiaip

ŠVELNŪS

, ‘ ‘ ° V‘Cn°k
> PATENKINA

(chesterfield
PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai* EKSPERTŲ SUMAIŠYTI

© 1029, Ligcktt & Myers Tobacco Co, ■ . i . . \

mos 
dar protingesni, kol ne pervė-'^1-1 _

> n d-nti gastomecių gelbejimo.
v/ O vv vi Į

kalbėjo drg. V.
Pastarasis peržvelgė

SPRINGFIELD, ILL
Aukos Gastonijos Streikiėriam, Zereckienė, J Jaudegiene, J. 

_  ' i Bulota, J. šiluchavicia, J. 
... .____ .__________ išmieškus, J. Adomonis, S.

Aukojo sekamžn: Igenkus ir P. Kizevičia po 25c;
J. MalzinSkas, A. Stirbis, A. • M. Randancikas 15c. Viso 

, , , . .v . _ . Buliškas ir A. Songaila po $1; $14.95.das labai isstsemęs, nes gasto- K Stal.kevicius 75 A. Gu.f 
nipnm arrpikn vadu nnornim • _ _ _ ... I

aukos padengimui prakal- 
Likusius pasiųst del

J. Siratavičia, Alv. Lagūnienė, 
J. M. Juttvich, J. Stučis, V.

”A§ Mrs. 
buvau

galiaus sakė, kad T. D. A. iž-

GREAT NECK, N. Y.
48
ir

niečių streiko vadų apgynimui 
nuo elektros kėdės lėšavo be
galiniai daug pinigų ir dar ne
užtenka, reikia naujo teismo 
del išgelbėjimo tų draugų nuo 
ilgų metų kalėjimo.

Nors greatneckiečiai jau; 
duosniai pasirodė, vienok, tu
rėdami širdį, dar aukauja, 
čia telpa aukotojų sąrašas:') 
Straukas, V. Puščius, A. Ta-i 
landzevičius ir Johnson po $1;; 

į S. Sardokas, A. Gaškauskas, 
'P. Bečius, J. Pilvinis,, J. Pet-

Varde 
visiemsdauskas, A. Briedis, J. Bučins

kas, A. Senkus, M. Zogalis, J. .
Rukaš, M. Senklah, J. Mitkus, sirdm^ai 
K. Lagūnas, J. Česnus, S. Aukų 
Chuks ir J. Raula po 50c; Al. 
Gudauskas 30c; A. Majoras, 
J. Dereskevičia, A. Pekoraitis,- . ..... .

Gastonijos streikierių 
aukotojams tariame 
ačiū.
Rinkimo Komisija:

A. Gudauskas, 
S. Senkus.

. i ' Ad E-7 

Atšviežinantis 
Miegas ?

negalėdavau miegoti,” sako
John Richards, Jackson, Ohio. “Aš
silpna, neturėjau apetito, turėjau vidurių 
užkietėjimų visą laiką, turėjau svaigulį ir 
nervingumą. A5 gavau didelę pagelbą nuo 
pat pirmo butelio Nuga-Tone. Ak išvarto- 
jau dar dii buteliu ir dabar esu geroje svei
katoje. Nuga-Tone yra tikrai geros gyduo
lės nuo skilvio, kraujo ir nervingumo."

Virš milionas žmonių, kurie vartojo Nuga- 
Tone gavo pastebėtinai geras pasekmes. 
Jos pataisė apetitą ir pagelbėjo virškinimui, 
prašalino gasus iš skilvio, prašalino svai- 
gulj ir užkietėjimą, palengvino inkstų ir 
pūslės trubelius j porą dienų ir tai dau
gelyje atsitikimų. Nuga-Tone sustiprina silp
nus ! nervus, sustiprina kraują ir suteikia 
naują jėgą ir stiprumą del visų kūno orga
nų. Nuga-Tone jiarduodamos vaistinėse su 
garantija grąžinimo pinigų. Žiūrėkit garan
tijos ant kiekvieno pakelio.

Notary 
Public

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Patarnauju
Tolumas del ... ..
daro. ,Mano ofisas atdarote ■ dieną 
ir naktj. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės * pas tnAnę," o 
patarnausiu kūogeriausiai. '

PHON® 
'Stegg

• 5043

734 Grand Street r 
BROOKLYN, N. Y.

visiem, be' skirtUDąo 
manęs skirtumo. lįft-

Dąrbą atHėkū gerai.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Lapkričio 3 d. T. D. A. 
kuopa surengė prakalbas 
kalbėtojai buvo du—draugi 
V. Tauras ir S. Bloomfield.

šių prakalbų tikslas, kad rauskas s. Petkienė, ’A. Mar-- 

tinis Darbininkų Apsigynimas, | Kazmauskas po 50c.
nušvietus, kas tai yra Tarptau-( cinkevičienė, L Petkus ir D. 

o4 vi Ir n A nai nrtrmm no ’ ~rr __ _____ 1     _ r* r\ _ ____ ..1 !

kokią jis rolę lošia darbininkų 
judėjime ir kodėl kiekvienas 
darbininkas privalo- stoti į T. 
D. A. Kalbėtojas idrg. Bloom- 
fieldas tą klausimą labai nuo
sakiai, gyvai apibūdino, pra
dedant nuo kapitalistų Wall 
Streeto biržos Šerų puolimo 
priežasties, parodydamas, kaip 
tas viskas yra bendrai susiri
šęs su industrijos jau pasireiš
kusiu krizių. Sakė kalbėtojas, 
kad kapitalistai, norėdami 
smukimą išgelbėt, deda žiau
riausias pastangas, kad labiau 
išnaudojus darbininkus. Nega

una to. Puola streikus, smer
kia nekaltus streiko vadus, 
kaip Gastonijoj dabar dedas.

Drg. Bloomfieldas geras 
kalbėtojas. Jis karštai ragino 
visus darbininkus stoti į T. D. 
A. ir yra viltis, kad čia susi
organizuos T. D. A. kuopa iš 
kitataučiu darbininkų.

Pertraukoj padeklamavo Ol
ga Lukauskiūte. Buvo renka-

. Su smul
kiomis viso $12.30.

Kita atskaita, nuo seniaus 
aukojusių del Gastonijos strei
kierių : J. Baranauskas, M. A- 
domohis, B. Gineka, J. Va
lavičius, P. Tiškus, J. Sveika
ta, Shulinskas, Skridulienė ir 
J. Rinkevičius po $1; P. čeba- 
torius, S. > Jakimavičius, M. 
Stočkai, J. Pundzevičius, K. 
Pozai, K. G. Johnson ir F. 
Klaston po 50c. Viso $11.95. 
Apart to, Gastonijos- streikuo
jantiems darbininkams yra su- 
kolektuota ir nemažai drabu
žių, kurie jau pasiųsti, kur 
reikia.

Už visas , aukas, varde T. D. 
A., tariame aukotojams širdin
gą ačiū! Beje, reikia paste
bėt, kad čia pažymėtos aukos 
toli ne visos, nes ir dabar ren
kamos. Yra viltis, kad šį sykį 
greatneckiečiai atsilieps gau
siai del kovojančių už būvį 
Gastonijos darbininkų.

P. Kl-ton.

MMrvKMwwMz----- n ................................. ..................iwmiiUi

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro. i
Norintieji teisingiausioj patamavi- 
mo ir geriausią pirkinių, kreipki- 

t tėte pas mus.' ’ ' 4 ■
■ 332 W.? BROADWAY

' SOUTH BOSTON, MASS.

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
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 it augins bui- 
hius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu: ✓ •

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Streėt 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai \ laiškais greit išpildo- 
. ma; persiuntimas apmokama.

UŽ DIEVį IR TĖVYNĘ
Naujas Teatrališkas Veikalas

TRIJŲ AKTŲ DRAMA

PARAŠĖ SENAS VINCAS
Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Knygutė turi 82 puslapius
1 KAINA 40 CENTŲ

Reikalaukite pas A.’L. P J M.1 S. Sekretorių
i P. KRAKAITIS

3240 Thomas Street, Chicago, Ill.

žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas... 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogų? yra susiraukęs, 
nelinksmas ir jvairių nesmagumų ap- < 
imtas. Jeigu tokiam Žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai jam malo- f 
nesne būtų sveikata, negu tas aukso • 
kalnas. Taigi jeigu . jauties esąs ; 
apimtu kokių nors nesmagujnų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo ' 
bile vienos žemiau pažymčtų ligų ir t 
atgaut savo sveikatą.

VaistžoISs yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečią ‘' 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po, krū
tine, feumatiznjo, plaukų sjinkjmo, 
pleiskanų^ šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika- “ 
tą, panaikins minėtas ligas.- •

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos

mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- • 
sų Neiyų Preparatas užbšga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą, t 

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

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

> M. ZUKAITIS
25 Gillet Rood, Spencerport, N. Y.

■

Jf

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York.

■

t—
4

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 

Visokiom Spalvom Paveikslas
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VAL1N
Room 32, Weitzenwrn Bl 

Public Square
WILKES-BARRH PA.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinSjimas 
(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, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte
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Puslapis Ketvirtas

i J SLIAKERIS
.inn.■ ii MIKAS RASODA   —

279-80

MIKAS RASODA

atvažiavus ' iš ■ ’Lietuvos, Marijona 
Kundrotaitė, po. vyru Stankienė Ad
resas: Mary Stankus, 5į Grimes St., 
So. Boston, (Mass.

■ Paveikslai ūžimą tris valan- 226 Park St.,’ Hartford, Conn.: r.-.:”““ “'r;
sinaudoti proga, nes po persikėlimui

. Taipgi siunčiu grei
tai ir pigiai pinigus ,į Lietuvą ir į 
visas kitas dalis pasaulio. Parduo
du laivakortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos; darau visokius dokumentus, įga
liojimus, 
site malonų patarnavimą.

226

j i -i Taigi meldžiu visų atsilankyti ir padas laiko; be to, įdainuos artis- sjnau<įoti proga,'nes po persikėlimu, 
tė Paulina Brindzai ir šoks padariau išpardavimą visų prekių nu- 
klasiškus šokius gabioji šoki- j '
kė V. Merčaičiūtė. Įsigykite' 
tikietus iškalno, kad turėtumė
te progos sėdėti.

šeštad., Lapkričio 23, 1

(Tąsa)
i—Tofilės mirtis,—liūdnai baigia jis,— 

tai yra išdavas tų šiurkščių aplinkybių, 
kuriose mes gyvename. Tai drauge išda
vas esamosios visuomeniškos sistemos, su
rėdymo; tai tamsiųjų pajėgų auka. Ba
joras, kunigo brolis, geras katalikas, tur
tingas—Tofilės ir jos giminių akyse buvo 
daug ęiugštesniu, negu socialistas, bedie
vis, biednas, nors protingas ir gabus vy
ras. O tas gerasis, šventasis ir turtinga
sis, kaip padūkęs šuo, įkandęs mergiščią, 
paspruko sau. Ne tik tai, bet jis įkando 
visą mūsų judėjimą; buvo šnipas—provo- 
kątoriu&Jr padėjo sulaužyti mūsų kovą. 
Jis, be to, buvo priežastimi ir va ši
to kapo, po kuriuo ilsisi mūsų bran
giausias iš brangiausių, Jokimas Lap
kus. Pasimokykim iš šitos nelaimės. Ser- 
gėkimės tokių geradarių. Sergėkimės ir 
tokių, kurie, gyvai esant, išnaudojo, mel- 
žė'dš merginos pinigus, o numirus, nepri
ima net savo kapinynan, sakydami, kad ji 
nėra gera katalikė, nes savižudė, nebuvo 
išpažinties... Vienatinis būdas pašalini
mui to pikto: organizuokimės. Tegul ne
laimingai mirusi Tofilė ilsisi ramiai greta 
Lapkaus, o mes, pasilikę gyvi, bandykime 
pakeisti tą sistemą, tas sąlygas, kurios be 
laiko varo į kapus geriausius mūsų drau
gus ir drauges.
. Visi nulenkė galvas ir apsiverkė: susi
graudino, jei ir neparodydami ašarų, tai 
bent vidujiniu susijaudinimu. Tik viena 
Gudelienė neišlaikė: krito, alpo, draskėsi. 
Josios liejamos ant mirusios sesers kūno 
ašaros buvo lydimos žodžių—įgimtų dzū
kiškų žodžių—kurių ji nesimokino*, bet ku
rie spontaniškai tryško iš josios širdies, 
tarsi iš fontano vanduo:

Ilsėkis, sesute, 
Balta lelijėla, 
Svetimos šalelės 
Šaltojoj žemelėj.

Dovanok man vargšei 
Už mano klaideles, 
Už skintą takelį 
Į šaltą kapelį.

Neturi motulės,.
Kas lėt’ ašarėles, 

—Nei brangaus tėvulio
Pratarti žodelį.

Šis šiurkštus vėjalis 
Bus tavo tėvulis, 
O karšta saulelė 
Brangi motinėlė.

Duobkasiai, it sutingusiai, lėtai,

B

verte

AKRON, OHIO
Kas Bus 28 d. Lapkričio?

Lapkričio 28 d. bus didelis 
parengimas, kuris įvyks svetai
nėj 772 Raymond St.; pradžia 
3 vai. po pietų. Programą iš
pildys-žymūs artistai iš Cleve- 
lando ir vietiniai. Bus iš 
Clevelando Lyros Choro kvar
tetas, G. Jančioniūtė, P. Rin-

žemes į duobę, uždengdami Tofilės kūną. 
Greit išaugo antras kapas, šviežias, greta 
nesenai palaidoto* Lapkaus.

Stovėdamas būryj draugų, įsmeigęs akis 
į šaltą žemę, ilgai tylėjęs Petį as, it susty- 
rusiu balsu, prašneko:

—Dabar žinau, kas atsiuntė į Lapkaus 
šermenis raudonų rožių vainiką su užra
šu “Nuo tos, su kuria greit pasimatysi.” 
Žinau!...

SKYRIUS XVI

Vargdienių atsparumas it tas magiškas 
galąstuvas, ant kurio galandama kiečiau
sias plienas ir jis niekuomet nenudylą. 
Juose pakantros—rnėišmatuojami rezervai 
Geru pavyzdžiu; tui’jme . Gudelių ‘ 
kiek daug plienini^ vargų yrą gąląįstij ąht 
jos kupros b Kiek smarkių1 vėjų ir aštrių 
gyvenimo audrų, ašmenys kapojo1 jiem nu
garas Lietuvoj! J Kiek perkentė jie Ąnąerį* 
ko j! Neįstabu, kad Gudelio visas veidas 
jau išvagotas giliomis raukšlėmis, d žan-. 
dai supliuškę, kaip kalvio šikšninės dūmp-i 
lės. Neveltui Gudelienės plaukai pražilo, 
it senos bobutės.

Tą viską pernešę ir perėję skaudžią še- 
rengą, Gudeliai vėl žiūrėjo į priešakį pilni 
vilties ir drąsos; tarsi laivas, išlikęs nesu
daužytas audrose ir pasiekęs ramų vande
nį! «

‘Bet 1917 metais Gudeliai susilaukė nau
jų audrų.

Tas atsitiko, kaip paprastai, nemislytai, 
netikėtai. Zabelė šiuo tarpu buvo priežas
timi.

Meskim žiupsnelį šviesos ant šitos merg
šės.

Kalbant atvirai, jinai jau nebuvo merg
šė, ale mergina: subrendusi ir suaugusi 
mergina, pati pradedanti rūpintis vairavi
mu savo gyvenimo. Jei Zabelė turėtų sa
vo atvaizdą, nuimtą tą dieną, kai pribuvo 
iš Lietuvos, tai reikėtų gero eksperto su
radimui panašumo savybių. Iš nuskuru
sios, apleistos, užuitos mergaitės išaugo 
mergina, kuriai gražumu' nelabai kas ga
lėjo prisilyginti. . , ; ■

Ūgio ji buvo vidutinio. Tiesi, liekni, 
pilna, kaip'; skulptūra. Baltbruvė. .Plau- 

| kai šviesiai geltoni taip, kad išrodė lyg jie 
su saulės spinduliais būtų susimaišę. Vei
das senoviškai graikiškas. Nosis mažytė, 
apvalaina ir truputėlį v žemyn : nulenkta. 
Nestoros, visuomet raudonos lūpos dengė 
nepaprastai turtingus dantis, kurie jai 
šnekant arba nusijuokiant, baltavo it per
las. Akys skaisčiai mėlynos ir didelės žyb
čiojo pakaktėj lyg’du šmotai krištolo.

(Tąsa bus)

kiūtė ir Rugieniūtė—solistės; 
vietinė A. Sidariūtįe ir Wood- 
sonienė—solistės; iš Clevelan- 
do vyrai A. K. Gailiūnas ir F. 
Panzer—solistai; rusų radio 
artistas-solistas. Todėl visi A. 
L. D. L. D. ir L. D. S. A. kuo
pų nariai ir narės dalyvauki
te tame parengime ir dar at
siveskite savo pažįstamus. Ko
misija nori sužymėti visus na
rius, kurie tame parengime 
bus. K. Joneliūnas.

MINERSVILLE, PA
Sėkmingas Tarptautinis Paren

gimas

Darbai ,
Anglių kasyklose dabar dir

ba kasdien. Bedarbių nėra. 
Bet tinkamas darbas sunku 
gauti, čionai darbai išimtinai 
tik kaĮnų, tai nepratusiems 
kalnais karstytis dar sunkiau 
darbas gauti. Uždarbiai1 ne
kokie, nes kitur mainos nedir- 
ba, todėl čia ' išdirba visokias 
už mažą mokestį “peklas.” 
Kur pirmiau kompanijas nuo 
dienų mokėdavo, tai dabar vis 
kontraktas. širšinas.

Reikale atsilankykite, gau- 
j. SEKYS

Park St., Hartford, Conn.
278-83

BRIDGEPORT, CONN.
A. L. D. L. D. ’63 kuopos susirin

kamas bus nedėlioj, 24 d. lapkričio, 
407 Lafayette St. Pradžia 10 vai. 
ryte. Visi nariai atsilankykite, kad 
būtų susirinkimas skaitlingas. Rei
kės balsuoti į Centro Pildomąjį Ko
mitetą 1930 metams. Yra ir šiaip 
Svarbių reikalų. Fin. sekr. M. K.

278-9

PAJIEŠKAU visos šeimynos Vilčins
kų. Atvažiavo į Ameriką 1921 

metais. Girdėjau, kad atvažiavę ap
sigyveno Homestead, Pa. Vilčinskų 
dukterų vardai Jadvyga ir Zosė, abi-I 
dvi vedę. Zosės pavardė po vyru i 
Rogers. Iš Lietuvos paeiųą iš Ra- | 
šeinių apskričio. Meldžiu atsišhukti j 
arba kas žinote malonėkite pranešti. , 
Anna Poškiūtė, 65 Sheldon St., Hart- ! 
ford, Conn. 277-9

PAJIEŠKAU Jono Joniko. Atvažia
vo j Amerika 1906 metais į Phi

ladelphia, Pa., vėliau išvažiavo į Chi
cago, Ill. 
žiavęs Lietuvon, bet greit sugrįžo. 
Meldžiu jį patį atsišaukti ari 
apie jį žinote malonėkite pranešti. 
Jis paeina iš Telšių apskričio, Pa
liulytės kaimo. F. Žukauskas, 509 
Robbins Ave., Philadelphia, Pa.

277-82

Girdėjau, kad buvo iŠva- 
sugrįžo. 
ba kas

LIETUVIS: GRABORIUS,

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

L. D. S. A. V RAJONO METINĖS 
KO NFERENCI JOS DE LKGATĖM S

Draugės, kaip žinote, konferencija 
įvyks nedėlioj, 24 d. lapkričio, 1929 
m., Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
Sts., Chester, Pa. Prasidės lygiai 
11 vai. ryte. Draugės delegatės, ma
lonėkite nesivėluoįi, kad galėtumėme 
pradėti konferenciją laiku ir užbaig
ti anksčiau. Taipgi, kurios kuopos 
dar nėra užsimokėję, atvežkite mo
kesčius. L. D. S. A. V Rajono sekr.

Senkevičienė.B.

ELIZABETH, N. J.
L. D. L. D. 54 kuopos susirin-A.

kimas bus panedęlį, 25 lapkričio, L. i 
D. P. Kliube, 69'So. Park St. Pra- 1 
džia 8 vai. vakare. Visi nariai ma- ! 
lončkit atsilankyti, nes bus renka- ! 
ma centrd valdyba. Yra ir kitokių 
svarbių reikalų. Komitetas. 279-80

PHILADELPHIA, PA.
Įdomų balių rengia A. L. D. L. 

D. 149 U’opa seredoj, 27 lapkričio, 
Lietuvių Kiiubo svetainėj, 4647 Mel
rose Ave., Frankford. _7 r ’ 
vai. vakare, 
ir apielinkės lietuviai! 
bus 
denį, 
i 
tųviškus ir amerikoniškus 
Turėsime skanių gėrimų ir 
džių. Tat visiem bus smagu, 
čia visus komitetas.

Pradžia 7:30 
Gerbiami Philadelphijos 

Šis balius 
dar pirmas Frankforde šį ru- 

Turėsime puikią muziką iš 
nauju kuopos narių, kurie grieš lie- 

šokius. 
užkan- 1 

Kvie- I 
279-80 ,

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo tėvelio Vinco 1
Isuno. Meldžiu patį atsišaukti ar- | p^JIEšKAU gyvenimui draugės 

ba kas žinote malonėkit pranešti. - ..°
Miss P. Isun, R. F. D. 2, Box 89, 
Terryyille, Conn.

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

_ » ga
li turėt vieną arba du vaikus. Geis

tina, kad būtų laisva ir blaiva mote
ris. Aš esu našlys, 47 metų am- 
žiau's, laisvas ir blaivas; turiu biskį 
finansų. Su pirmu laiškui meldžiu 
prisiųsti ir savo paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu. K, S. S.,

276-80

PAJIEŠKAU dėdės Roko Lignogaro, 
paeina iš Viežaičių kaimo, Kretin

gos apskričio. Girdėjau, kad dar gy- r___________ - o _____ _  -
vas. Meldžiu atsišaukti arba kas j P. O. Box 414, Thomas, W. Va. 
žinotei malonėkit pranešti. Aš esu

ri*

RUSIŠKA Bell Phone, Poplar 7545

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

F’V'PII d Antroj klasėj •lašais išsimaudymas ~ .KA įr miegojimas per visą, naktį ant Centai 
trečių lubų, onngam kambaryj_

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

.J, prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
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
ag Trys gariniai kambariai delei išųiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
l'd garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui karuba;

rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
H 29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

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

___  ' 1 • ' i i . . ’ < .
bWiniimwiiiiMiiaiiiniiiiittiiiiiM^^

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo i

MACY’S BROS. Krautuvės

I

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Wlacys Bros. Furniture Co.1 
198—^200 (Grand Street Brooklyn, N. Y,

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues 

oMiimiiiiMiniinmmiummniMiinii^

H

J

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apiennkoje

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

1 11̂1 k 
nL_

/i
J

I

Lapkričio 9 d. T. D. A. kuo
pa turėjo pirmą tarptautinį ■ 
koncertą ir šokius. Ukrainie
tė Paulina Brindzai. iš Phila
delphijos įspūdingai solo dai
navo ir ukrainiškai už Gasto- 
nijos streikierius bei jų ištiki
mus vadus kalbėjo. S. Kuz
mickas ir S. Reikauskas due
tus bei po solo dainavo, muzi
ka palydėjo J. Šiurik. Visi 
gražiai dainavo, tačiaus she- 
nandoahrietis Kuzimckas dau
giausia aplodismentų gavo.. 
Draugės gaspadinčs, ypatin-. 
gai Arbačiauskienė su Murau
skiene, gražiai svetainiukę 
raudonom gėlėm papuošė.* 
Gaspadorius Agurkai* apsuk
riai darbavosi. Ačiū draugų 
darbšfuTtiui ir pažangių dar
bininkų atsilankymui, pelno li
ko $47 ir visi pasiųsti1 į nacio- . 
halę I. L. .Defense raštinę, , del . 
Gastpnijos streikierių bei jų iš
tikimų vadų ir šeimynų para
mos.;

i Lai gyvuoja tarptautinis 
darbininkų solidarumas!

SCRANTON, PA.
Puikią ir skanią vakarienę rengia 

.Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj 54 kuopa ketverge, padė- 
kavonės dienoj, 28 lapkričio, M. Gru- 
džio French' Roof Svetainėj. 1610 
Washburn St., Hyde Park. Pradžia 
7 vai. vakare. Jau iš patyrimo ži
nome,, kad šios kuopos gaspadines 
moka pagaminti skanias ir puikias 
vakarienes, lietuviško ir amerikoniš
ko stiliaus, kurios patinka kiekvie
nam. Bus puiki programa, kuri teiks 
malonumo visiems. Po vakarienei ir 
programai visi galėkite pasišokti. To
dėl vietos ir anielinkės lietuviai dar
bininkai naudokitės šia puikia proga. 
Nepraleiskite jos, nes kit^ tokia pro
ga negreit pasitaikys. Į.žanga su- 
augusiem $1. vaikam 50c. Visus^ šir
dingai

Nepraleiskite Šio Rakandų 
Nupiginimo!

kviečia rengėjos. 279-80

*

SUS1-

Galkus.

ir( 
ir

su lietuviais, rengia 
j adžius “Taras šev- 
kaip carai ir ponai, 
žmonelius, mušė, pla-

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Ratais ir nedėliomis pagal sutartį.
^99 Bank St. (virš Banko) 
Į WATERBURY, <CONN.

TE L.: Ofiso 7806-W., Namų 7806-R

visus atsilankyti. Rengėjai.

Taipgi

278-9

non Highway, pradžia 7:30 vai. 
kare. Draugės, malonėkit atsila

Sekr. ’N. AsĮrauąkięnė.
, ' Į i f"".' .

HARTFORD, CONN.
Pranešu visiems savo klientams 

draugams, kad savo agentūrą 
krhutiivę perkėliau iš 177 Park St. į

Baltasis šovinizmas 
Anglijoj

Londonas.— Anglijos kru
tamu paveikslų cenzoriai 
uždraudė rodyti sceną, kur 
chinė moteris bučiuoja bal
tąjį vyrą. • 1

TRYLIKTAS METINIS LIETUVIŲ SVETAINES 
WKOMAS 

Rengia Brighton Lietuvių Korporacija

PAD6KAV0N6S DIENOJE

LIETUVIU SVETAINĖJE , ,
26 LINCOLN STREET, v BRIGHTON, MASS.
Durys atdaros 2:30 valandą po pietų, Lošimas prasidės 4-tą valandą 

BUS PERSTATYTA KETURI U AKTŲ TRAGEDIJA

DU BROLIU
Perstatyme dalyvauja visas So. ^Bostono Laisvės Choras 

Vadovaujamas Drg. Bolio
PO LOŠIMO hUS ŠOKIAI. Grieš Lynn Melody Boys Orchestra, 

susidedanti iš aituonii; gerai išlavintų muzikantų. Kviečiame skait
lingai atsilankyt;, paį^tyti svarbaus veikalo ir smagiai pasišokti.

TIKIETAI 75c ir 50c VAIKAMS 25c
VIEN TIK ANT šOKHj ĮŽANGA VYRAMS 50c,

MOTERIMS IR MERGINOMS 40 CENTŲ

Sovietų Judžiai
Nekantriai laukiame gruo

džio 1 dienos, nes ukrainiečiai, 
bendrai 
Sovietų 
čenko,” 
pavergę 
kė, mergaites prie tėvų akių 
žagino, ant šunų mainė, ir 
kaip Ukrainos valstiečiai iš 
tos vergijos liuosavosi. Tą vis
ką matysime savo akimis gruo
džio 1 d., nedėlioj po pietų, 
Opera House.

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia antrą meti

nį bąlių se.redoj, prieš padękavonėp 
dieną, , 27 lapkričio, ' Kevin Barny 
Club jrfall; 227 Lawrence St. -^ra*- 
ožih;7:30 vai. vakate. . Bus gera inu- 
jz£ka,; susidedanti iš 5 kavalkų, tat 
galėsit gerai ‘ pasišokti. Kviečiame . .. . . _ ... 278_g

PHILADELPHIA. PA.
A. L. D. L. D. 10 kuopos 

rinkimas bus panedėlį, 25 lapkričio, 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Drau
gai, malonėkit visi atsilankyti laiku, 
yra svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
bus balsavimas centro valdybos. Org. 
A. “ "

DETROIT, MICH.
L. D. S. A. 17 kuopos lavinimosi 

^susirinkimas- bus seredoj, 27 lapkri
čių, draugijų svetainėj, 4637 W. Ver- 
non Highway, pradžia 7:30 vai. va
kare. Draugės, malonėkit atsilanky
ti, nes mūsų užduotis yra. lavintis, 
Sekr. 'N. Astrauskienė. 278-9

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

reikalingų rakandų.

GYOAMOM MMBAWO RAKANDAI - PIGIAI
♦it? ■ ” ■ ’ i : 5 ’
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Vėlour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- 
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- ja A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze |

Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai speciale kaina



JUOZAS KAVALIAUSKAS

nųsi

John’s Cigarų

SCRANTON, PA

WiJkes-Barre

STATO SCENOJ WILKES-BARRE AIDO CHORAS

Seredoj, Prieš Fadekavones Dieną, Lapkričio (November 27, 1929
COUGHLIN HIGH SCHOOL SVETAINĖJ, N. WASHINGTON STREET

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE

Vardas

Miestai Stata

W

II Apskričio 
Matulevich.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

žuvininkų kaimus pietiniam 
pakrašty Burin pusiau^alio, 
Newfoundlande. Del tos 
priežasties žuvo 36 žmones.

Pasimatysim vakarienėj.
O-o-onufras-nufras

Lais- 
kiek gavote

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

■ĮŽANGA ’ 
Suaugusiom 75 Centai 

Vaikam 25 Centai

Siųsdami pinigus ‘ 
su savo adrėsu, užrašykite: 

FflANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Ave., 

-Brooklyn, N. Y.

ir sesuo Skučiiikai' pašoks gražių klasiškų 
Lyros Choras Iš Mašpetho,vadovaujamas 
Aido Choras iŠ. Brooklyno, vadovaujamas 

B. Šalinaitės! ■ ■ t .

Mas: 
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš 
sjtraukia 
parduoda 
giria ir x . . ..
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

BROOKLYN LABOR LYCEM SVETAINĖJE 
949 Willoughby Ave*, Brooklyn, N. Y. 

' Pradžia 3:30 vai. po pietų—^rie vėliau

ĮŽANGA 75c, $L00 $1.50 ir $2.00 

koncertui šokiai griežiant E. Retikevičiūtės orkestrai

Užtikrinu, kad mano patarnavimai! 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainų. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

Beje, atsiprašau. Onufras 
pamiršo pasakyti, kad vaka
rienė įvyks lapkričio 28 dieną, 
prasidės . ne < vėliau, bet anks
čiau, kaip 7 vai.. vakare, 
French Roof,; M. Grūdžio sve
tainėj ė, 1616 Washburn St., 
Hyde Park, Scranton, Pa. To
dėl nesivqluokit, nei vienas, kad 
paskui nereikėtų krapštyti tuš
ti dantys, tada nepykit ant po
no Onufro.

Gerbiamieji! Operetė “Kova 
Už Idėjas“ yra labai jausmin
gas veikalas, susidedantis iš 
daugelio dainų, solų, duetų ir 
choro. Tas veikalas bus sta
tomas dar pirmu kartu šioje 
apielinkėje. Taigų kiekvie
nam bus malonu jį ipatyti ir 
girdėti. Tokio gražaus rinki
nio dąinų čią dar nesame gir
dėję. Nepavėluokite atsilan
kyti, nes lošimas prasidės ly
giai 8 valandą vakare.

Kviečia Aido Chorąą.

TELEFONAI: ^stone, Ma*“ 96® Bell, Oregon 5136

Brooklyn, N. Y.
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodu 
bet ir svetimtaučiai - —•*- —
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

L. PRDSĘIKA, Pirmininkas, 15 Union Square,” New York City 
IG. BACHUS, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J 
J. BONEKįl, IžcjipinKe, 4G Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

iskąs. Užei- 
žiūrių, kaip 

• Kavaliaus-
uo- 

dešrų 
KaVa- 
d vie jų

Scranton, Pa.
SKANI VAKARIENĖ
Rengia Lietuvių Darbininkių Susivie

nijimo Amerikoj 54-ta Kuopa, 
Scranton, Pa.

Ketvergę, Padekavonts panoje .

28 Lapkričio (Nov.), 1929
M. GRUUUa FRĘNCH ROOF

Hyde Park,

AMERICAN-LITHUANIAN '
AUTO SCHOOL

JPHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

įėjimas iš 736 Lexington Ave. .
įsteigta 25 metai. BQk neprigulmingas. Išmok karų amatų ir pra
dek kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciąlės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrinta®. 
Kląsės dienomis ir vakarais.

. ■ ■ y. . >

Usęgąfiėdininias, Leidimai

įsigykite tikietus iškalno, nes 
vėliaus gali pritrūkti ir tada 
prisieitų daugeliui grįžti namo 
nuo svetainės durų. O tikie- 
tus galima gauti pas visas L. 
D\ S. A. 54 kuopos nares ir 

Ogi puiki.'A. L. D. L. D. 39 kuopos na-

Taip, taip, aš jau dabar ma
žai ką valgau; čėdinuosi tai 
š.ųmniąi vakarienei; ir ne tik 
aš vienas tą darau, bet ir 
pittstoniečiai, wilkes-bąrriečiai, 
binghamtoniečiai ir iš kitų vie
tų mūsli pritarėjai, nes jie visi 
tikrai bus.

O-o-onufras-nufrąs.

dalyviai yra: •■■• ..
», glausis rusų basas, kų^is^lgą laiką 
operoje, o dabay dainuoją Bhiądelphi- 

E. č^navičiutė, aūgštąi pagilusi dainoje, 
;avaite dainuoja į radioj' A. ’Ę. Atlaikas, 
mctu$ atsidavusiai nio’kinęsis, pasirodys

; įyLydia' Koretzky, ukrainietė, savo ta- 
viėtą amerikoniškoje, scenoje

1610 Wasliburp 91
Prądžią 7-tą valandą vakare

Jau iš patylimo žinome, kad šios 
kuopos gaspadinės moka pagaminti 
skanias ir puikias vakarienes, lietu
viuko ir amerikoniško stiliaus, kurios 
patinka kiekvienam- Bus puiki pro- 
grąma, kuri teiki malonumo visiems 

~ Klausytojam s. ,
Po Vakarienei ir Programai Visi 

Galėsite Pasišokti
. ĮŽANGĄ 8FĄUGV8ĮE^S $1.00, 
Fj 1 VAIKAM 50 CENTŲ

girdi, ir namie galiu 
vištą pasidėti ant 

Kam 
jūsų

John Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood At„ 

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkes biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj pasiimt cigarų.
• Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyn©, 
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 išdirbystes 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčią- 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žrnonelns, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Seserys Pauliukoniutes, iš Massachusetts

Pagarsėjusios duetų dainininkės dalyvaus “Laisvės“ 
koncerto programoje. Tuo pat laiku jos yra pakviestos 
sudainuoti keletą dainų į rekordus Columbia Phonograph 
Kompanijos. To jau ganą, kad suprasti, jog Pauliuko- 
niūtės yrak pilnai užsitarpftvusios tos augštos pagarbos, 
kaipo dainininkės, kurijoms teikia Naujosios Anglijos 
darbininkiška visuomenėj J-

Kiti programos i

Ivan Stesęhenko 
dainavo Chfciągos < 
jos operoje;' 
kini veik k a; 
ištisus trejus 
“Laisvės” koncerte 
lentų užkariavusi vietą amerikįomšKoje. scenoje; Manne 
siu Kvartetas iš Shenandoah, Pa.,; savo kasdieniniuose, rū
buose užtrauks revoliucines dainas; Elenos Retikevičiū 
tęs Smuikc-Piaho-Čelo Trib irgi bus gražus muzikos ka 
valkas; Brolis 
šokių; dainuo 
O. Eremino, i

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jvaro, bet 
ir į grabį paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsčjusius

»T • , ™ , (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban S Cold Powders 76c už haksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

TT . T m i yra *a* kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—yidu-
U 1’1)0 LaX LabS r*y užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir

sunkių ligų. 25 centai už skrynutę. «
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOl’ATISKŲ IK KITOKIŲ VAISTŲ 

'TEGALIME GAUTI PAS—

A. L. D. L. D. II Apskričio 
Kuoptu Lavinimosi Programa

Kiekviena kuopa II Apskri
čio ribose • privalo išpildyti 
kuopai paskirtą dalį, priren
giant prakalbėlę. Prirengę 
prakalbėlę, vienas iš sugabiau- 
sių kuopos narių turi ją pasa
kyti savo kuopos susirinkime 
ir vėliaus nuvykti į jūsų kuo
pai skiriamą kuopą su ta pa
čia prakalbėlę ir tenai ją pa
sakyti. Apskričio komitetas 
mano, kad tokis lavinimosi bū
das yra praktiškas ir nebus 
nusiskundimų, kad nuobodūs 
susirinkimai. Yra pageidauja
ma, kad tokie susirinkimai bū
tų sekmadieniais ir kad būtų 
kviečiama ir pašalinė publika. 
Lavinimuisi paimsime dvi kny
gas: “Komunizmo A-B-C“ ir 
“Klasių Kovos Istorija.“
Knyga “Komunizmo A-B-C“

5 kuopa, Newark, N. J., nuo 
puslapio 12 iki 42, privalo pa-

—A, aš, 
nusipirkęs 
stalo ir sveikas večerioti. 
man reikia dar eiti ant 
vakarienės ?

—Je, gal vištą ir gali 
pirkti, bet kur tu gausi zuikie
nos? Juk tu nusišaut zuikio 
nemoki 1—-pabrėžiančiai jam
atkirto.—Of, piijs vyrai, tai 
kas kita. Jie zuikius iš lazdos 
nešaudo, bet iš karabinų, kaip 
iš lietuviškų kačergų pliekia, 
todėl mes ant vakarienės turė
sime ir zuikienos.

A. L. D. L. D. II Apskričio 
Kuopoms

Kuopų sekretoriai, gavę šią 
blanką, privalo tuojaus išpil
dyti ir grąžinti šiuo antrašu: 
A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

(1) Kiek kuopa turėjo na
rių pereitais metais ir kiek tu
ri šiemet?

(2) Ar užsimokėjo į apskri
tį ir už kiek narių?’

(3) Ar pardavinėjote lite
ratūrą ir už kiek pardavėte?

(4) Ar per agitacijos mė
nesį turėjo parengimų ir kiek 
gavo narių ?

(5) Ar daug per šiuos me
tus turėjote parengimų?

(6) Ar daug surinkote au
kų ir kiek iš iždo aukojote 
darb. reikalams?

(7) Kiek per šiuos metus 
kuopa turėjo susirinkimų

(8) Ar dalyvavote 
vės“ vajuje 
skaitytojų ?

A. L. D. L.
Sekret.

Aną dienų stoviu ir iš pato-1 SL Johyę, N1. F.— MBži- 
lo kląusausi, kaip drg. Janu- ni§k0S jūrų bangos, kilušios 
Su,sltienr .,d7as! 311 vienu iš priežasties žemes drėbė- 
sipirkt tikietą del minimos va-įJim'° Pirm^,'diepį, užliejo tll 
k ari e n ė s

Tadą tas “skūpuolis” įkišo 
ranką į savo kelinių, kišeniaus 
patį dugną, išfrąųkę piažyti 
popierini dęleriuką (mat, kad 
skūpųa, tai nęrą pųrjųkb “ma
žesnį“), ir įkirto 2 ‘‘ jeigu taip, 
tai še doleris ir duok vieną 

savo tikietą. Ęūsiu ir aš.”

sakyti prakalbėlę savo kuopoj 
ir nuvykti į 84 kuopą, Pater
son, N. J. 84 kuopa, Pater
son, nuo 43 iki 75 pusi., savo 
kuopoje ir nuvykti į 5 kuopą, 
Newark, N. J.

212 kuopa, Bayonne, N. J., 
j nuo 76 iki 108 pusi., pasakyti 
savo kuopoje ir nuvykti į Eli- 
zabetho 54 kuopą. 54 kuopa, 
nuo 109 iki 134 pusi., savo 
kuopoj, ir nuvykti į 212 kuo
pą, Bayonne, N. J.

16 kuopa, Jęrąey City, N. 
J., nuo 135 iki 144 pusi., sa
vo kuopoj, ir nuvykti į Harri
son, N. J., 136 kuopą. 136 
kuopa, nuo 145' iki 155 pusi., 
savo kuopoj, ir nuvykti į 16 
kuopą.

165 kuopa, Linden, 
nuo 156 iki 164 pusi 
kuopoj, ir nuvykti į 200 kuo
pą, Hillside, N. J. 200 kuopa, 
nuo 165 iki ' 175 pusi., savo 
kuopoj, ir nuvykti į Lindeno 
165 kuopą.

77 kuopa, Cliffside, N. J., 
nuo 176 iki 188 pusi., savo 
kuopoj, ir nuvykti į 172 kuo
pą, Yonkers, N. Y. 172 kuo
pa, nuo 188 iki 201 pusi., savo 
kuopoj, ir nuvykti į 77 kuopą, 
Cliffside, N. J.
Knyga “Klasiij Kovos Istorija“

23 kuopa, nuo 7 ik'f 19 pusi., 
savo kuopoj 
kuopą, Great Neck, N. Y. 
kuopa, nuo 20 iki 42 pusi 
vo kuopoj, ir nuvykti į 23 kuo
pą, New York.

1 kuopa, Brooklyn, N. Y., 
nuo 43 iki 74 pusi., savo kuo
poj, ir nuvykti į 55 kuopą, 
Ridgewood. 55 kuopa, nuo 75 
iki 90 pusi., savo kuopoj, ir 
nuvykti į 1 kuopą.

185 kuopa, E. New York, 
nuo 91 iki 104 pusi., savo kuo
poj, ir nuvykti į 138 kuopą, 
Maspeth, N. Y. 138 kuopa, 
Maspeth, N. Y., nuo 105 iki 
118 pusi., savo kuopoj, *ir. nu
vykti į 185 kuopą, E. New 
York.

Sekr. A. Matulevičius.

Puslapis Penktas

Bet tai dar ne 
nu į mėsinyčią ir 
drg. Pabalįenė i 
kienė, atsinešę lietuvišką 
lakti ir mieruoja žarna 
kišimui ir “barasi.“- 

U 

liauskienė sako, kad 
šimtų uoląkčių užteks, 
balienė sako, ne. “Įr 
moterėle, manai, juk žmonių 
bus daugiau, negu du šimtai, 
o ką jau ten padėti vieną uo- 
laktukę dešros ant stalo žmo- 

nuvykti į 72 8’ui, tai tik dantims pasikrap- 
72 ! Styti. Turim imti nors tris 
3a_ šimtug, tai bus kas nors tikrai 

parodyti!“

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kuri maJopėkit man prisiųitl 
URBAN’S GOLD POWDERS R ŲRROLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Visi serantoniečiai žingei 
dauja, kas bus 28 d. lapkričio 
tai yra, padėkavonės dienoje 
Hm... Kas bus?
vakarienė, kokios dar Scran-Į mis 
tone nebuvo. Ir kaipgi nebus- ----
puiki! Juk L. D. S. A. 54 kuo- hr 
pos gaspadinės visados suren- J 
gia puikias vakarienes, o apie | 
šią, tai mažai ir kalbos galit | 
būti, kad bus puikesnė už vi-| ? 
sas kitas. Bus įvairių valgių,!
gėrimų (išskiriant uždraustą i j
skystimėlį), muzikantai, daini-' 
įlinkai, deklamatoriai ir dar j ų
kitokių naujienybių buš pro-i j
gramoj. O ką jau gaspadinėsj (
tai “šiur“ dirba stropiai, net' j
pasikaišę, kad tik užganėdinti, 
svečius. Ir “ai beč jur laif“; 
jos užganėdins, apart tų, ku-1 
rie jei tingės arba skūpūs: gai-1 
lėsis, kaip čia pasakius, paklot j 
ant stalo vieną amerikonišką! 
“frog skin” — dolerį; o kurie i 
tik dalyvaus, tie visi ilgai ne- j 
užmirš to pakibo—vakarienes. j
Taigi, kad nereiktų gailėtis, į

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salęs, 96J 

Grand St,, Brooklyn, N. Y., “Gerai pataifcot padaryt cigarus, kad i 
/js; kurių netik lietuviai 

bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
kad švelnūs rtikyt, labai malonus skonis, grat- 
kvepįl”, .

. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawręncę, 
j savo krautuvę kas menesis po keliolika 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, P A.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 

pažangūs, supratlyvi žmones visur jų

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
. t Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo:

Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnes Ligų, 

1 Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 

P (gerklės Ligų, Reumatizmo, tSciatikos ir SįĮfėnų
fl Skaudėjimo. Jeigu jūs esate'nesveiki ir nusimi- 

n^’ Jums gabu .pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
‘į ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 

slais> užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ 
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijoa Bandymai

DR. Z I NS 110EAST 16th SI. N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

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



REIKALAVIMAI

Linksmas Vakarėlis

Tel. Stagg 9938
PIANO LEKCIJŲ

DR. MENDELOWITZ
Visų Audėjų Mitingas

1763Anglijos Socialistų Veidas

981

GERAI IR PIGIAI

MIRTYS—LAIDOTUVĖSir

Streikas Dantų MechanikųAido Choro Nariams
Labai

MALONAUS PASIMATYMO
TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

UŽEIGA

noves laikų. Įdomiausia dalis j SPORTAS

IŠRANDA VOJ1MAI

Pirmosios jųdviejų ristynėsuž

“Laisves” reporte-

MMI

Avė.,
Tek,

Užvakar streikan išėjo 1,000 
dantų dirbimo mechanikų; be 
kitko, reikalauja 8 valandų

pa- 
ka-

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Akių, 
Naujausi

Pirmininkas.
(279-81)

vakare
50c 
duodamos

127
(Tarpe

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Pirmininkavo drg. J. Janiū
nas.

(Plačiau apie tai kitą kart.)

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

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

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
vienam vyrui: yra visi parankamai, 

prie pat Lorimer subway stoties. 
Taipgi yra gaminamas namie valgis. 
Kręipkites. bile laiku po num. 35 
Devoe St., Brooklyn, N. Y. 279-81

ACCOUNTANT (Rokundų Vedėjas), 
užveda ir užbaigia knygą sąskai

tas. Veda knygas kompanijoms, 
kurios neturi knygvedžio. Kainos 
prieinamos. Atsišaukite: Harry A. 
Goldberg. 679 Rodkaway Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel., Louisiana 4398.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

52 W. 8th St., | Dalyvauja 150 aktorių. Sce
na įtaisyta taip, kad jinai, be- 
vaidinant, sukasi. K.

REIKALINGAS partneris arba part-.
nerka j Coffee Pot biznį. Būtų 

gerai, kad suprastų virimą. Kreip
kitės po num. 148 Grattan St., cor. 
Varick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., 
Stagg 7311. . 279-81

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedaliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

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

Diagnozo ir Gydymo būdai.

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6939

perstato carinės Rusijos užpuo
limą ir čečencų (Kaukazo gy- . .
ventojų) karžygišką gynimą POŽĖLA RISIS SU 
savo šalies. Yra ir meiliškų MALIAROSU BROOKLYNE, 
prietikių.

, JONA^ ‘STOKES
173 Bridge 'St; C. Brooklyn, N. Y.

Puslapis šeštas Seštado Lapkričio 23

VIETOS ŽINIOS
darbo dienos, 44 valandų dar
bo savaites ir augštesnio už- 
mokesnio. Jie priklauso Dan
tų Laboratorijų Darbininkų 
Unijai.

Rengia Ateities žiedo Jau
nuolių Draugijėlė sekmadienio 
vakare, lapkričio (Nov.) 24 d., 
“Laisvės” salėje, 46 Ten Eyck 
St. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Grieš Lietuvių Jaunuolių Or
kestrą, vadovybėj J. Baltruko- 
vįčiaus. Programa susidės iš 
dainų, .muzikos ir daug kitų 
Įvairumų. Kurie i neatsilanky
site,’ vėliaus gailėsitės. Įžan
ga tik 35c, o vaikams veltui, 
kurie ateis su tėvais.
' Draugas Kazakevičius žada 
suorganizuoti rūkymo kpntęs- 
tą, zfrtdma, “lėidėms”; eksper
tės yra kviečiamos dalyvauti, 
o publika turės gražaus juoko. 
Mandolinų orkestrą, vadovybėj 
Zablacko, taipgi energingai 
ruošiasi pasirodyt su savo ga
bumais.

Kviečiame visus.
Komisija.

Nukrito Lėktuvas ant 
Stogo New Yorke

Iš Dr. Kaškiaučiaus 
Prakalbos

Sovietų Lakūnų 
Išleistuvių Vakaras

Sovietų lakūnų išleistuvės 
bus pirmadienį, lapkričio 25 
d., 8 vai. vakare, Central Pla
za puikioje svetainėje, 111 
Second Ave., New Yorke. 
Duos gerą vakarienę; įvairių 
darbininkiškų organizacijų at
stovai tars po keletą atsisvei
kinimo ir linkėjimų žodžių. 
Paskui seks šokiai prie pa
rinktos muzikos. Visos darbi
ninkų organizacijos privalo tu
rėt savo atstovus tame poki- 
lyje. .

Tikieto kaina $2. Delei ti- 
kietų . reikia ne vėliau kaip 
Šiandien vakare susižinot su 
Reception Committee for the 
Soviet Fliers, 175 Fifth 
Room 511, New Yorke. 
Algonquin 2745.'

Draugai aidiečiai!
Svarbus choro susirinkimas bus 
lapkričio 26, utarninko vak., 8 
•fcal., “Laisvės” svetainėje. Yra 
daug reikalų, tarp kurių klau
simas perstatymo operetės 
“Grigučio” Elizabethe. Kiek
vienas choro narys pasistaty
kite sau pareigą ateiti paskir
tu , laiku susirinkiman ir pa
gelbėt chorui išrišt jį liečiamus 
reikalus. Nauji nariai taipgi 
bus priimami. Atsiveskite.

Draug. Broliškos Pag. St. Malachan- 
skio 1 Kuopa Tautiško Lenkų 

Susivienijimo rengia

DIDELI MASKARADU BALIU 
Seredoj, Lapkričio 27, 1929
J. KLAŠČIAUS CLINTON PARK

• Rust St., Maspeth, N. Y.
m Pradžia 7:30 vai.

Kaina Bilieto
Brangios dovanos bus 
gražiausius, originaliausius kostiumus 

Muzika Prof. Baltrukevičiaus , 
4 DOVANOS PINIGAIS

L.H.i . , »_ > t______ ■ ,

24-tas METINIS 24-tas

BALIUS
Rengia Dr. Martino Liuterio Draugija 

fc NEDĖLIOJ 
LAPKRIČIO (NOV.) 24 
Brooklyn Labor Lyceum 

949 Willoughby Av., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2 Valandą Dieną

Gerbiamieji: Kviečiame kuo skait- 
Ifagiauria atsilankyti į šį parengimą 
ir pasimatyti su mylimais draugais 
ir pažįstamais. čia turėsite progos 
išbandyti savo laimę su saildainėtnis, 
MfhU galėsite saujomis kabinti ir 
atap$fe> gausite jas už dyką.

PROF. RICH’S ORKESTRĄ 
grM smagius kavalkus šokiam, tat 
viii įnagiai pasišoksite. Todėl būki
te patys šiame baliuje ir atsiveskite

RENGĖJAI

Ketvirtadienį į Dr. Kaškiau
čiaus prakalbą apie pirmąją 
pagelbą staigiose ligose ir ne
laimėse suėjo bent 400 žmo
nių. “Laisvės” svetainė buvo 
kimštinai pilna. Prakalba bu
vo turiningiausia ir naudin
giausia; smagi, gyva ir labai 
naudinga praktiškai. Po pra
kalbai—-visokiausi klausimai ir 
nuodugnūs Dr. Kaškiaučiaus 

Pradėta 8 vai. va- 
.... . '•> 0 

laivyj kas tai sugedo, jis iš-1 publikai visMar negana, taip, 
šoko laukan; turėjo prisirišęs mat, visi sudomėję._ _ , 
prie savęs parašiutą, kutis 
greit atsiskleidė, 2,000 pėdų 
augštyje virš Broadway; ir be 
susižeidimo nusileido ant na
mo W. 64th St. Bet jeigu ne
būtų laiku įsikibęs į vieną ka
miną, tai veikiausia būtų susi
kūlęs į gretimą mūrą. Paskui 
to namo tarnas (džianitorius) 
nupjovė parJšiūto virvę ir 
gelbėjo jam nusileisti nuo 
mino.

Sugedus motorui, nukrito 
lėktuvas ant stogo Y. M. * C. 
A. namo, 2-12 W. 64th St., 
New Yorke; paskui kelis 
štus žemyn nudribo ant 
gretimo žemesnio namo, 
gėjas lakūnas Charles S. 
užsimušė.

aug- 
kito
Mė- 

Reid
Jo pasažierius Rob

ert J.-Bailie, treiniruotojas le
vų ir kitų žiaurių žvėrių, iš-j atsakymai, 
sigelbėjo. Pamatęs, kad of-1 kare ; 'štai jau ir 11 vai

Antradienį, 8 vai. vakare, 
visi Didžiojo New Yorko au
dimo ir verpimo darbininkai 
yra* šaukiami į masinį mitingą, 
Irving Plaza Svetainėn, E. 15th 

i St. ir Irving Pl., New Yorke. 
Viena, tai bus prirengiamasis; 
mitingas prie Nacionalės Au
dėjų unijos antrametinio suva
žiavimo, kuris neužilgo įvyks 
Patersone, N. J. Antra, tai 
bus mobilizacijos punktas de
lei .suorganizavimo į uniją 50,- 
000 audėjų-verpėjų, kurie ran
dasi New Yorke ir Brooklyne.

Be kitų kalbėtojų, bus 
ir streikierių iš Gastonijos.

UŽSIMUŠĖ TRYS 
KAMINAŠLUOSČIAI
BROOKLYN, N. Y.— Trys 

kaminašluosčiai įkrito į 150 pė
dų augščio kaminą American 
Sugar . Refining Kompanijos, 
ties Kent ir South 3rd St., 
Brooklyne, ir užsimušė, nudrib
dami į pat kamino dugną.

Turėjo praardyt kamino sie
ną, kad išimt lavonus. ■

grumtis Maliarosą- š'u Požėla. 
Būtinai nori pamatyt, katras 
iš jųdviejų bus “geresnis vy
ras.”

Taip Milleris ir padarė, pa
skirdamas Požėlai su Maliaro
su imtis iki pergalės, utarnin
ke, lapkričio 26 d.

Ir Požėla ir Maliaros yra 
mylimi ristynių mėgėjų. Jie
du mankosi su nepaprastu ga
bumu, be “feikerysčių,” moks
liškai ir dailiškai. Tai ir ne 
dyvai. Maliaroso tauta, grai
kai, jau pustrečio tūkstančio 
metų atgal buvo garsūs 'savo 
ristynėnps , ir kitais vyriškais 
sportais; 'Ta garbei notoms 
nenoroms atsispindi ir į Malia
rosą. O Požėla, kaip žinoma, 
irgi, graikiškai-romėnišku sty- 
iiūm buvo išsilavinęs ristis Ru
sijoj, ir ilgą laiką pirm atva
žiuosiant Amerikon buvo pa
garsėję^ Jmtikas1 įie tik toje 
šalyje, bet’ir visoje. Europoje.

Tą patį vakarą New Ridge- 
woo Grove George Ragenas, 
Amerikos marinų čampionas, 
rangysis su Franku Judsonu. 
Tiesa, pereitą utarninką Schic
katas prisvilino Hageną prie 
matraco; bet pirm to Rage
nas, kaip tigras už gyvybę, 
kovojo per 1 vai. ir 15 min. 
su galinguoju savo oponentu, 
išdėdamas visas savo vyriškas 
pastangas, kokių tik turėjo.

Vokiečių “aržuolas” Stein
ke lamdysis su rusu jūreiviu 
Kirilenko; lenkas Joe Rogacki 
su italu Miku Romano, o ju
goslavas George Manish su 
italu Tony Rocco. JCK.

Drg. M. Bedacht plačiai nu
švies Anglijos “socialistų” 
MacDonaldo valdžios veidą, 
kaipo darbininku priešų, 
kontr-revoliucionierių ir kolo
nijų vergų engėjų. Kalbės 8 
vai. sekmadienio vakare, 
Workers School, 26 Union Sq., įSchickat 
New Yorke. Kiekvienam ver y: -- 
ta tatai išgirst.

r fMary Saleckieriė, 67 metų, 
105 Ūųion Avė., Brooklyne, 
mirė lapkričio 20 d. Bus lai
dota lapkričio' 23 d., 10 vai. 
ryte, šv. Jono kapinėse.

Laidotuves • prižiūri grabo- 
rius J. LeVapda ?(Levandąus- 
kas).

PANEDĖLĮ SCHICKAT 
RITASI SU CALZA, 
NEW YORKE

Pirmadienio vakare, lapkri
čio (Nov.) 25 d., pasaulinis 
ristikų čampionas Richard 

“čiupinėsis” su gele
žiniu George Calza, italų čam- 

|pionu, 71st Regiment Armory, 
r ’34th St. ir Park Ave., New 

Yorke. Grumsis iki pergalės.
i Atrodo, kad čia Schickatas su
sidurs su pavojingiausiu opo
nentu. Calzos šalininkai (o jų 
yra daug) tikisi, kad jis nuims 
nuo lietuvišku prūso Schicka- 
to čampionato diržą.

Tą patį vakarą mankysis iki 
pergalės rusas jūrininkas Kiri
lenko su kitu rusu, Dimitro- 
vu; o apribotą laiką imsis Mc
Millen su želėzniaku, Steinke 
su Hagenu,. ' ’ir Gardini su 
Blackstocku. K.

“KAUKAZO MEILĖ” imas,” “Karnivalas Romoje” ir
“Kaukazo Meilė” nuo šian- kt. Minimą operetę scenon pa- 

dien pradės rodytis Film Guild .stati? ^Messi s. Shubertai. 
Cinema teatre, 5_ . 
New Yorke. Tai Sovietinėj 
Gruzijoj pagamintas judama
sis paveikslas. Piešia gyveni
mą Kaukazo kalniečių nuo se-

“MEILĖS PARODA”
Trečiadienio vakare Criteri

on Teatre, New Yorke, atsida
rys “Love Parade” (Meilės 
Paroda). Naujų naujausias 
kalbantis judis. 
kitur nebuvo rodomas, 
muzikalis romansas su 
niais šposais,

UTARNINKE
Lietuvių ristikas čampionas 

Karolis Požėla vėl turės gerai 
išsijudinti utarninke, lapkričio 
(Nov.) 26 d., kada antru kar
tus susikibs su graiku Pauliu 
Maliarosu, New Ridgewood

Dar niekur Grove svetainėje, Brooklyne.
T"* * ' • • -- • • • t —

sau- nedavė .nei vienam nei kitam 
gera muzika, laimėjimo. * '

gražiomis scenomis ir įdomio- riuį , atrodė, k;ad Požėla ge- 
regyklomis. Vadovau- riaų pasižymėjo> įlįs ,Maliarosą; 

jančias roles losią Alfred [įad jeigu jųdviejų imtynėms 
(kunigaikštis)—Maurice Chev- butų buvę skirta daugiau 4ai7 
alier, pagarsėjęs francūzij ak- k0, tai Požėla būtų paėmęs 

vitšy. Dėt publikoje buvo ku
pina ir tokių įmonių, .kurie 
kitaip sprendė; tiems rodėsi, 
kad Maliaros’ būtų nuskynęs 
pergalės gėlę.

Ant rytojaus po šių ristynių 
ir paskui per kokį destėką die
nų tik birzgė laiškai iš visų 
pusių pas ristikų? poruotoją 
Rudy Milleri; ragino jį ir rei
kalavo, -kad vėl sustatytų

torius; Mary (karalienė)— 
Jeanette MacDonald. Be kitų, 
čia bus ir Ben Turpin, žino
mas krutamu jų paveikslų 
žvairys-juokdarys.—Tas veika
las “gyvuose teatruose” 
rėjo pasisekimo Francijoj 
kitose Europos' šalyse.

tu-
ir

“STEBĖTINA NAKTIS”
Majestic Teatre, New 

ke, tęsiasi vykęs vaidinimas 
“A Wonderful Night” (Stebė
tina Naktis). Tai yra opere
tė, parašyta pasauliniai gar
saus kompozitoriaus Johanno 
Strausso, kurią jis buvo užva- 
dinęs “Die Fledermaus.” 
Strauss, l^aip į-žinoma meno 
mėgėjams, yra dar parašęs to
kius kūrinius, kaip “Mėlynasis 

‘Dunojus,” “Artisto' Gyveni-

Yor-

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas ir , Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvę 
Seriją (Eilę)

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENT1STAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
jr< ' sudaro bu 
ameri.koni§kais.

* ! . . , ,,
TEL.:

Triangle 1450

Kreipkite 
šiub adresu:

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiy Rūsiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

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.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

DIDŽIAUSIAS ARGUMEflTAS 
PRIEŠ KARĄ! i , 

PLYMOUTH THEATRE, 45tlįt Street 
W. of Broadway

Pamatykite garbiausių Euronos Aktorių 
^IGFRTED RUMANN 

Paveiksle
"The CHANNEL ROAD” 

(Kelias Palei Kanalų) 
Vakarais 8:30. Dienų Ketvergais 

ir Subatomis 2:50.
Įžanga $1.00 ir Daugiau

! PARDAVIMAI
PARSIDUODA keridžių štbras. ’ Biz-

1 nis! įdirbtas ir gera proga pirkti.
Kreipkitės po nųrų. 66 Ten Eyck $t.,
Brooklyn, N. Y. ; 279-81

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Rusų PašelpinS Draugija rengia 
šokius subatdj, 23 lapkričio, “Lais
vės” svetainėj, 46: Ten Eyck St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus gera 
muzika. Kviečiame visus atsilankyti 
ir pasilinksminti. Rengėjai. 278-9 I

REIKALINGAS PARTNERIS—MOTERIS AR VYRAS 
į muzikos krautuvę, kurį fpUrsidųoda Pianai, Radio, 
Gramafonai, Rekordai lietuviški ir visų kitų kalbų, 
ir kiti muzikališki instrumentai.

Jei kam rūpi įsigyti geras gyvenimas, meldžiam 
atsišaukti pas savininką: < . , < i

I JONĄ AMBROZAITJ ». j

560 Grand St., Brooklyn, NT Y. Telefonas ;■ Stagg 8642

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalui
Šis vaistas neužtraukia 

ir atliūosuoja vidurius ir 
sugrąžint naturalį vidurių 
Nereikia' virinį, 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.

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

PASIRANDAVOJA du fornišiųoti | 
kambariai: šviesūs, apšildomi ir 

visi modeminiai • įtaisymai. Arti 
Springfield Ave. karų linijos* Anta
nas Žitkus, 179 Indiana St., Maple
wood, N. J. •' 276-81

416 Metropolitan Avenue
(Atti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320'

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y;
264 Front St., C. 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 deimantiniu 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 
draugu prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tik už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 

į gpliin pritrūkti.
J. J. STROSSELL, Distributor

425 Chauncey Street 1 Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn. N. Y.
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