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Menkeliūniūtė su Stankū
nu į Vakarus.

Norkus Ėdasi su čiučeliu.
/

Kaip su Mašina?
Charlie Chaplin—Muzikas
“Kalbininkas.”

Rašo R. Mizara

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jus Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

šiomis dienomis dd. Stankū
nas ir Menkeliūniūtė—geriausi 
mūsų dainininkai—išvyko į va
karines valstijas su koncertais 
naudai Chicagos draugų dien
raščio “Vilnies.” Tai svarbi 
misija ir mes pilniausiai tiki
me, kad kas liečia pačius daini
ninkus, jiedu savo pareigas at
liks. Reikia tik vietų drau
gams, kur koncertai įvyksta, 
žiūrėti, kad jie būtų tinkamai 
išgarsinta ir tolydžio sutraukta 
daug žmonių. Tai bus gera pa
tiems dainininkams ir labiausiai 
dienraščiui.

Sovietą Spauda Apie Dar Trūksta 98 Naują Kardinolas O’Connell 
Amerikos Šerą

Smukimą
Skaitytojų iki 1,000

Vienas draugas rašo man iš 
Argentinos, kad negarbingos re- 
putac^fds Kastantas Norkus 
jau plėšosi už gerklių su provo
katorium čiučeliu. Abu nori^ 
būti vadais “LSS.” Argentinoje 
ir abudu nori nuskusti iki kau
lui tuos, kurie juos seka. Bet, 
matomai, nėra kas skusti, tad 
jiedu pasigėrę vienas kitam pa
kaušius pradėjo skusti.

Tai laukta ir tikėta!

Tas pats draugas rašo 
taip smarkiai garsinęs! “socia
listai,” dar nepradėję augti jau 
sudžiūvo. Vadinasi, organiza
vimo, švietimo ir kultūrinimo 
lietuvių darbininkų masių dar
bas pasilieka tiem patiem ko
munistam ir visiem, besisukan- 
tiem aplink savaitraštį “Ryto
jų.” Jungtinių Valstijų lietu
viai darbininkai turi paskubėti 
išpildyti savo pažadą: nupirkti 
jiem mašiną. Andai d-gė K. S. 
Lietuvaitė per šių žodžių rašy
toją užsimokėjo už “Rytojaus” 
prenumeratą ir du doleriu pa- 

*. aukojo mašinai (perduota d.
Bėčiui).

MASKVA.— Penktadienį 
Sovietų laikraštis “Ekono
minis Gyvenimas” editoria- 
le po antgalviu “Legendos 
Subirėjimas” nurodo, ką 
reiškia šėrų vertės smuki
mas Amerikoj:

“Amerikos krizig supurto 
visą pasaulio kapitalizmo 
struktūrą. Sprogo legenda 
apie Amerikos “amžiną ge
rovę” (prosperity) ir taria
mą nuolatinę kapitalizmo 
stabilizaciją.”

Sovietų spauda nurodo, 
kad Amerikos plieno ir sta
tybos pramonėse pasireiškė 

kad nupuolimas palyginus su tų 
pramonių stoviu metai laiko 
atgal. Gi Sovietų Sąjungoj 
pramonė plečiasi — šiais 
metais gamyba pakilo 
suvirš 30 nuošimčių. •

Rengia Gastonijos

ant

New Yorke (Comedy Teatre) 
sekančių metų pradžioj bus vai
dinama Maksimo Gorkio garsu
sis veikalas “Ant Dugno.” Vė
liausiam vertime jis pavadintas 
Naked Lives (Nuogos, .Gyvy
bės). Be abejo, jis turės gero 
pasisekimo.

Kai kas gal manė, kad Char
lie Chaplin yra paprastu judžių 
komedijantu, o daugiau niekas. 
Tai klaida! Savo vėliausiam 
judžių veikalui “Miesto švie
sos,” jis pats pagamino muziką 
ir sutaisė orkestraciją. Kome- 
dijantas yra plačios erudicijos 
žmogus ir liberališkas savo pa- 
žvalgomis.

Streikierią Apeliaciją «««
-------------------- I

NEW YORK.— Tarptau- Į 
tinis 
mas 
masi 
prieš 
N. C., Fred Beal ir šešių ki
tų Gastonijos streiko vadų. 
Nuteistieji dabar išimti iš 
kalėjimo po kaucija.

Darbininkų Apsigyni- 
praneša, kad rengia- 

paduoti apeliaciją, 
nuteisimą Charlotte,

Sovietai Įves Lotyniškas 
Raides Rusų Rašyboj

Vajaus Laiko Turime Tiktai 5 
Dienas! 2 Dieną Gruodžio
Užsibaigia Nupiginimas 

Kainos Naųjiemi Skai
tytoj arh

Reguliarė . “Laisvės” kaina 
$6. Nauji prenumeratoriai tik 

.iki pirmadienio turite progos 
užsiprenumeruoti “Laisvę” už 
$5 ištisiem metam.

Draugai “Laisvės” skaityto
jai!, Jūsų dienraščio direkto
rių taryba prašė visų gauti 
nors po vieną naują skaityto
ją. Keletas -šimtų draugų to 
prašymo gražiai išklausė ir 
prikalbino po vieną bei po ke
letą savo draugų užsirašyti 
dienraštį. Bet tūkstančiai skai
tytojų dar nieko neatsakė į tą 
prašymą.

Negalima dasileisti tos min
ties, kad tiems tūkstančiams 
draugų, sunkiai dirbančių 
įvairiose industrijose, nerūpi 
paliuosavimas darbininkų kla
sės iš alginės priespaudos ir 
kad jie nesirūpina skleidimu 
darbininkiškos apšvietos. Vei
kiausia, juos vargina nelemta 
atidėliojimo yda: “O, dar
yra laiko. Gausiu paskutinė
mis dienomis,” kaip esame gir-

: nuo daugelio. Paskutinė
mis dienomis nepavyko, tai 

i skaitytojaus ir nėra. Nelauki- 
I te, draugai, paskutinės minu
tės. Dar turite 5 dienas, pa
dirbėkite per jas? visas naudai 
savo dienraščio^--naudai dar- 
bminkiskos apšvietos.

98 naujus skaitytojus turi
me gaut. Tai ne mūsų loska, 
ale užduotis. Bet jeį gautume 
nors šipituką ąr porą virš tūk
stančio naujokų į eiles revoliu
cinio dienraščio skaitytojų, tai 
tikrai visiem mum būtų links
miau. P. Buknys.

“Tyrinės” “Stebuklus” 
Maldėme

Vienas Karininkas Nušovė 
Kitą Karininką ir Pats 

Nusišovė

MALDEN, Mass.— Kar
dinolas O’Connell įsakė ne
beleisti šį pirmadienį žmo
nių į šv. kryžiaus kapines 
prie “stebuklingo” kunigo 
P. J. Power kapo laike jo 
“tyrinėjimo.” Kardinolas 
žada “tyrinėti” paskubusius 
“stebuklus,” tyrinėsiąs, ar 
sergantieji ’“pasveiko” ap
lankę kapą. ■

Kardinolaš jau du kartus 
aplankė kapines bėgy dvie
jų savaičių i ir matė, kaip 
tūkstančiai žmonių veržėsi 
prie “stebuklingo” kapo. 
Jis matė, kąd galima pada
ryti gerą biznį. Kapinių 
viršininku yra kardinolo 
brolis Edjyard O’Connell. 
Bet ar ilgai galima būtų 
mulkinti žmones? Tai svar
bus klausimas. Del to da
bar kardinolas daro viso
kius planus, kaip tą “ste
buklingą” vietą geriausia 
išnaudoti, kaip ant ilgiau tą 
kapą palaikyti “stebuklin- ,, <

Spalių 31 d. vakare 4 artil. 
pulko karininkai Vilkavišky 
suruošė balių. Baliaus me
tu buvęs kiek girtas vyr. 
Įeit. Baliūnas norėjo įeiti 
pro dežūruojantį karininką 
salėn. Dežūruojančiam ka
rininkui Kazlauskui drau
džiant neblaiviam stovy sa
lėn eiti, vyr. Įeit. Baliūnas 
išsitraukė brauningą, mirti
nai vietoje nušovė Įeit. Kaz
lauską ir paskui pats taip 
pat nusišovė.

Rumunijos Policija šunimis 
Puolė Darbininkus

Chinietes ^Ęrašo Mėnulio 
Suteikti ioms Vyrus

RAUDONOJI ARMIJA SUĖMĖ IR 
NUGINKLAVO 8,300 CHINŲ KAREIVIŲ

Užgriebė 10,000 Ginklų; Uždavė Chiny Militaristams Smfi- ’ 
gj, kad Atmušti Jų Atakas Wha

Temesvar, Rumunija. — 
Penktadienį 200 policistų . . fc v.
su šunimis užpuolė čia ko-! Kairioji TekstiliečiŲ 
munistų surengtą susirinki
mą prie vienos dirbtuvės. 
Policija praneša, kad susi
kirtime suvirš 100 asmenų 
sužeista, jų tarpe nemažai 
moterų darbininkių; suareš
tuota trisdešimts penki dar
bininkai.

MASKVA.— Sovietų ži-i Olotchinsk ii* Abagaitujev. 
nių agentūra penktadienį m v 1 11------Ma
oficialiai pranešė, kad Rau
donoji Armija suėmė aštuo
nis tūkstančius chinų karei
vių ir 300 oficierių Trans- 
Baikalo srity, palei Sibiro 
rubežių, ir nuginklavo juos.

Pranešimas sako, kad tas 
žingsnis yra pasekmė nuo
latinio Chinijęs militaristų 
veržimosi į Sovietų teritori
ją, ypatingai netoli kaimų

Unija Veikia Virginijoj

i
■

Ten įsiveržę baltagvardie
čiai ir chinų kareiviai ir ofi- 
cieriai žudė ramius Sovietų 
gyventojus, plėšė jų namus, 
privertė daug gyventojų ap
leisti savo namus.

Prie to pranešimas sako, 
kad raudonarmiečiai užgrię- 
bė 10,000 šautuvų, tūlą skai
čių didžiųjų kanuolių ir ne- < .■ 
mažai amunicijos. • * .

K

Baltagvardiečiai
Užpuolė Sovietų' 

v Sąjungos Konsulatą

DANVILLE, Va.—Nacio- 
nalė. Tekstilės Darbininkų 
Unija pradėjo ' vesti platų 
organizavimo darbą Virgi
nia valstijoj, kur yra di
džiausias dirbtino šilko cen
tras pietinėse valstijose. Čia 
unija įsteigė savo centrą.

Oriniais Propeleriais Varo-
- - mas Laivelis

Detroito Komunistai • 1• A 4 « * 
Organizuoja Bedarbius '

________ t

DETROIT.— Šiomis die- S 
nomis čia buvo sušauktas 
bedarbių susirinkimas po 
vadovyste Komunistų-par
tijos, Jaunųjų Komunistų 
Lygos ir Darbo Unijų Vie- | 
nybės Lygos.

Šimtai bedarbių dalyvavo
I susirinkime. Kalbėtojai nu
rodė, kad bedarbiai turi or
ganizuotis į masinę bedar
bių tarybą reikalavimui pa- 
šelpos darbininkams, išmes
tiems iš darbo dabariiiiįame 
krizy.

Didžiuma dalyvavusių su
sirinkime buvo darbininkai; 
netekę darbo Fordo, Chrys
ler, Briggs, Murry, Ody ir 
Hudson automobilių kompa
nijų dirbtuvėse. ,

Shanghai us, Chinija. — 
Nepaisant - nacionalistinės 
valdžios išleistų įstatymų 
prieš senovės prietaringus 
papročius; dar daugelis chi- 
niečių merginų meldžiasi 
prieš mėnulį ir prašo su
teikti joms vyrus.

Bremen, Vokietija.—We
ser upėj tapo sėkmingai iš
bandytas naujos rūšies grei
tasis laivelis, taikomas nau
dojimui centralinės Ameri
kos upėse. Laivelis varo
mas oriniais propeleriais. 
Bandyme padarė 40 mylių į 
valandą. Laivelis yra 40

VARŠAVA. r- Ketvirta
dienį ukrainiečiai kontrre
voliucionieriai užpuolė So
vietų konsulatą Lemberge. 
Daužė konsulato langus. Iš 
konsulato paleista į balta
gvardiečius keletas šūvių 
apsigynimui.Vokiečių Profesorius Greitu 

Laiku šaus Rakietą j 
Menulį

valandą. Laivelis yra 
pėdų ilgumo.Sovietų Griežtas Patvarkymas 

del Atstovu Užsieny
MASKVA. — šeštadienį 

Sovietų valdžia pranešė, 
kad tapo paskirtos kelios 
specialūs komisijos refor
mavimui rusų rašybos. Ko
misijos darbą užbaigs gruo
džio 15 d.

Dabartinis rusų alfabetas 
bus pakeistas lotynišku al
fabetui

Badauja Politiniai Kaliniai 
Vengrijos Kalėjimuose Kongresas UžsidarėBerlynas. — Profesorius 

Hermann Oberth sako, kad 
už savaitės ar dešimts dienų 
jis šaus rakietą į mėnulį. 
Dar jis nenusprendęs, ku
rioj vietoj darys tą bandy
mą.

Mooney Kaltina Vokiečiu 
Šnipus del Metimo Bombos 
San Francisco Parodoj

Washington.— Kongreso 
specialė sesija, sušaukta 
svarstymui Smoot-Hawley 
muitų biliaus, užsidarė 
penktadienį. Bilius paliktas 
kaboti ore iki reguliares 
kongreso sesijos, kuri pra
sidės gruodžio 2 d. <

MASKVA.— Penktadienį 
Sovietų Sąjungos Gentrali- 
nis Komitetas išleido aštrų 
patvarkymą delei baudimo 
užsienin pasiųstų atstovų, 
kurie ant pareikalavimo at
sisakys sugrįžti Sovietų Są
jungom

Ateity Sovietų Sąjungos 
piliečiai, pasiųsti darbuotis 
užsieny biznio, diplomati
niais ar kitokiais reikalais 
bus pripažinti kaltais ,šalies 
išdavystėj,! ijeigu. - atsisakys 
grįžti Sovietų Sąjungoj! vy-

Viena, Austrija. — Čia 
gauta pranešimas iš Buda
pest, kad apie 100 politinių 
kalinių Vengrijos kalėji
muose, Budapest, Marco- 
hasse, Vacz ir Sopron tęsia 
bado streiką, reikalaudami, 
kad kalėjimo viršininkai v su 
jais elgtųsi kaip su politi
niais kaliniais ir pagerintų 
sąlygas,

Buržujė Nusižudę, Prakišus
( Dąųg Pinigu Biržoj i 

:■■■(■ ; » •• ■>» • i ■' / > c ■' •'

Washington. — , Panelė 
Blanche B. pĖrdnian, 47 me
tų amžiaus; gazu nusižudė 
čiaj ^avp bręlio'naipuoše. Ji 
paliktam raštely sako, kad 
nusižudė dęl praki^imo daug 
pįnigų biržoj, dabartiniu 
laiku nupuolus.Šerų vertei.

Per keletu metų ji už su
talpintus pinigus pirko Še
rus ir, turėjo $250,000 vertės 
serų. '< zi

- 1 I J 1 • ' •* 1 * ‘

.Viena, Austrija.— Socia
listų laikraštis “Arbeitęr 
Zeitųng”. penktadienį pa
skelbė Austrijos fašistų do
kumentą, kuriame telpa nu
rodymas, kaip fašistai turi 
pristyęngti užgriebti Inns
bruck, Tyrol provincijos so- 
stipę. . Austrijos f fašistai 
rengiasi - prie, . uzgriebijno 
valdžius,; . ' ( r

o neKaune Bus Trys Burmistrai

(279-280)

Naujai paskirtasis Porto Rico 
salos gubernatorius Theodor 
Roosevelt dabar važinėja su 
prakalbomis, mokindamas žmo
nes būti paklausiais Amerikos 
imperializmui. Kad gavus dau
giau įtakos, Mr. Roosevelt skai
to savo prakalbas ispanų kalba, 
kurios jis nemoka. To pasėko
je pridaro visą eilę kvailų klai
dų. Kartą, pav., apie save kal
bėdamas pasisakė, kad jis esąs 
“trijų vaikų motina,” o persta- 
tydamas kalbėti savo sėbrą ge
nerolą Parker, ir norėdamas 
priminti, kad jis yra senbernis, 
pavadino jį’ stičkine kirmėlaite 
(tapeworm).

Tas parodo ,tų žmonių nega
bumus! Betgi jie skiriami gu
bernatoriais !

Kaunas.— Kaip kalbama, 
naujas Kauno miesto savi
valdybes įstatymas numato 
.3 burmistrus, kurių vienas 
vadinsis vyriausiu burmist
ru. Valdybą sudarys 12 as
menų, kurių 3 bus burmist
rai ir 9. renkami tėvūnai iš 
miesto dalių, į gurias jis bus 
padalintas.• Rinkimų tvarka 
greičiausia mažai būsianti 
pakeista; pakeitimai palik
sią gal metus, globojamus 
asmenis ir k.

Fordas Uždarys Dirbtuves 
Ant Tūlo Laiko ( 

Detroit. — Penktadienį
Fordo kompanija pranešė, 
kad visos jos dirbtuvės bus 
uždarytos ant ppro$ sąvai- 
čių ar ilgiaus, darąnt per
mainas pramonėj be.sirerif 
giant prie sekančių metų 
gamybos. <
. Nekurios dirbtuvės jau ta
po uždarytos. Sako, Det
roite nereikėsią . uždaryti 
dirbtuvių.

Nelaimingas Atsitikimas
Subačius.— Spalių 5 d. 

Kiaulėno malūno ir lentpjū
vės dirbtuvėlėje dvyliktą 
valandą dieną mašinų ap
tarnautojui Kaziui Kloniū- 
nui nutraukė kairę ranką ir 
sužalojo kitas: kūno dalis. 
Nelaimingąjam skubiai su- 
Bpirma pagąlba ir vė- 

gąbentas į Panevėžio 
>. Ši nelaime ištiko 
ių darbininko šeimą: 
ir tris rhažus vaikus, 
otiną. Skurdas i bal

siausias.

Illinois Mainieriai
Pradeda Streikuoti

LOGAN, III.—Illinois mai- 
nieriai . pradeda streikuoti 
prieš .; algų . nukapojimą ir 
prieš Uriited Mine Workers 
of America Unijos yiršinin- _ „ _ _
kųs, parsid^Vusiūš1 darbda-} riausybei ^pareikalavus,
viams. Logan kasyklos mai- 
hiėriai paskelbė " ‘ streiką!, 
kuomet kompanija’nukapojo 
algas ant 54 centų' į diedą.1 
United Mine Workers of‘ 
America Unijos viršininkai 
leido nukapoti algas. Tie 
reakciniai vadai taipgi ne
pripažįsta streiko. Bet dar
bininkai pasiryžę tęsti streL, 
ką. Nacionalė Ma’ihierių 
Unija ima streiką vadovau
ti. Kitų kasyklų darbinin
kus ragina streikuoti ir rei- 
kalaūti gerėsnių darbo są-

Kuomet pagalios i tokie as
menys bus i suimti, ,tai t bėgy 
24 valandų galit .būt sųšąu-; 
t i, kaipo:, j kontrrevoliucio
nieriai; c kaipo (darbininkų ir 
valstiečių priešais > :

■’ Tas patvarkymas pradary
ta^ sąryšy su žulikišku Bes- 
sodovskio pasielgimu. Bes-; 
sodovskis dirbo. Sovietų am
basadoj ' Paryžiuj. Išeikvor 
jo daug pinigų ir; del to So
vietų valdžia pareikalavo, 
kad jis sugrįžtų ( Maskvon. 
Bessodovskis pabėgo iš ■am
basados. i, ;

WASHINGTON. — Tom 
Mooney, kuris sėdi San 
Qudntin kalėjime, Californi- 
joj, pasmerktas už jam pri
metamą eksploziją, 1916 me
tais, laike prisirengimo prie 
karo dienos, parašė laišką 
s'enatoriui Schall iš Minne- 
sotoš. Laiške nurodo, kad 
tą eksploziją, del kurios jis 
pasmerktas, sutenge grupė 
Vokietijos šnipų provokato
rių, kurie užsiėmė sabotažu 
šioj šaly.

Laiške Mooney reikalau
ja, kad fedėralė valdžia ty
rinėtų pareiškimus, kuriuos 
padarė Louis J. Smith prieš 
mirtį/ 1922 metais. Smith 
prisipažino, kad jis, 
Mooney^ metė bombą.

Senatorius Schall sako 
kad jis darys spaudimą, kad 
būtų vedamas federalis Ly
rinėj imąs.'

Springfield, Mo.— Vietos 
policijos viršininkas G. C. 
Pike federaliam teisme tapo 
atrastas kaltu butlegerystėj 
(transportavime degtinės) 
ir nuteistas užsimokėt $500.

Washington.-— Penktadie
nį prezidentas Hobveris lai
kė konferenciją su 1 staty
bos pramonės galvomis delei 
“apsaugojimo” ŠaĮiėš ; nuo 
pramoninio križid.!

Praga, Čekoslovakija., .-r- 
Vokieti jos / Komunistų Par
tijos narys t Pieck, tapo, su
areštuotas Chodau; \ mieste, 
netoli Karlsbad/ ir išdeppr- 
tuotas Vokietijon...

Arabai Paskelbė Streiką
•Jaffa, Palestina.— šešta

dienį čia arabai paskelbė 
generalį streiką protestui 
pries suareštavimą penkta
dienį devynių arabų, kalti
namų, agitacijų j prieš žydus 
sionistus ir Anglijos impe
rializmą. J

Visiehis Komunistų Parti
jos Nariams!* )

Eliz. J. V. K. P.
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 it 
Fifth St). Visi kaipo dis
ciplinuoti nariai neatbūtinai 
turite atsilankyti.- Bus ra? 
portuojama iš atsibuvusio 
Partijos plenumo. Taipogi 
turėsime išrišti labai svar
bių dalykų, liečiančių mūsų 
vietinį miesto judėjimą.

Miesto Centralinio Kom.
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Amerilloš socialistų orga
nas \“The New Leader” ra-

• ) I f : , . j | t ,

“Pereito sekmadienio Beis 
lyno, municipaliniuose rinki-

ryti. Darbininkių dienraštis 
dabar‘pasidarė' būtinas^ •
Raginama darbininkai 

veikti dienraščio įkūrimui, 
kurį leL

Pirniddi, Lapkričio 25, 1921
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muos|Q konjupistąi padarė kiek į
tiek' .l&imėjimu socialistų eks- 
penšais. Bet tie lairnėjinpai 
buvo tik laikini ir tik del vie
tinių sąlygų. Miesto adminis
tracijoj susekta kokių tai šu- 
leryščių, kurias komunistai 
pilnai išnaudojo savo demago
giškoje kampanijoj.”
Prisipažįsta, kad prakišo, 

bet tiešijasi. Prisipažįsta, 
kad buvusi Berlyno socialis
tų nfiesto administracija pa
dare. šmugelysčių, tačiau 
drįsta sakyti, kad jas komu
nistai naudojo “demagogiš
kai./ . <Tai nenuosaiku mjas, 
kokį "gali padaryti tik “nuo
saikiausi” socialistų redak
toriai.

Bbrlyno (ir kitų Vokieti
jos knięstų taip jau) komu- 
nistai khjb bubo nu-

“Daily Heraldas,” 
do Darbo Partija, visuomet 
gynė kapitalistų.. reikalus, 
suvedžiojo darbininkus. Pū- 
galiaus, tas paj;š ’ ‘pKiljĮ 
Heraldas,” kaip šake 1 davi
niai, jau parduotas privati
niam asmenim: Odham 
Press, Ltd; Taigi Daily 
Workeris bus dideliu ginkJ 
lu Anglijos revoliucinių' dar
bininkų jų kovoje su buržu
azija ir jos lekajais refor- 
mistais.

Linkime mūsų draugams 
Anglijoj kuo veikiausiai pra
dėti leisti savo dienraštį!

žasčitį ppiiįųiįifiriė 5 bendrąs 
darįiįtold^ į .i i pkjdaiirejimas. 
Antrą* foęrdljsį&pėšhdminis- ;
tradj^ Tre
čia,: pereitos Pirmosios Gr-,, 
guž fs j j B erly no l

į Vok$6|ti;pą$ darbininkai ne- 
[ pamiršo/ kad sdcial-fašistai 
į .su policijos viršininku, Zoer- 
r giebeliu, prięšakyje, skerdė 
i darbininkus, už tai, kad pa- 
į starieji drįso maršuoti gat- 
Į vemis minėjimui savo istori- 
t nes šventės. Darbininkai 
f nepamiršo ir kitų išdavys- 
L Čių ; ir bjaurių darbų, ku- 
į riuos atlieka social-fašistai. 
į Šitie tai buvo vyriausio- 
I jnift priežastimis Vokietijos 
į sociakfašistų pralaimėjimo 
f Vokietijos sostinėje!

Komunistai Pradės 
leist Dienraštį

J Iki šiol Anglijos revoliu- 
/ętaiai darbininkai neturėjo

Austrijoj Fašizmas 
Kelia Galvą į

Ilgus metus social-demo- 
kratai gyręsi gerais savo 
laimėjimais Austrijoj, šian
dien jau skelbia visam svie* 
tui, kad fašistai tą salį bai
gia užkariauti. Lietuviški 
socialistų uodegos del to, 
kaip paprastai, kaitrią ko
munistus. “Jie padeda : fa
šistams,” šaukia Chicagos 
satyras. Pažiūrėkim fak
tam į akis. Štai Raudono
sios Pagelbos Biulętinas 
(išeinąs Berlyne) praneša 
iš Vienos:

Vienos “Raudonoji Vėliava” 
(komunistų dienraštis) ir vėl 
tapo sukonfiskuotas policijos. 
Trys redaktoriai suareštuoti 
laike vienos savaitės. Laike 
spalių mėnesio “Raudonoji 
Vėliava” tapo konfiskuota net 
tris kartus. Trys atsakomin- 
gi redaktoriai buvo suareštuo
ti ir keturi “išdavystės” kalti
nimai primesta laikraščiui.

Komunistų veikėjus, vadi
nasi, puola socialdemokratai 
ir fašistai drauge, nes Vie
ną valdo socialistai. Pulda
mi, jie tačiaus šaukia, kad 
komunistai eina su. fašistais. 
Tai daro, idant pateisinti 
savo bjaurius darbus. z’

ĮDOMUMAI
Visatos Spindulių Paslaptys-

didina

tie 
pa- 

me- 
yra

Vidutiniam skaitytojui bus 
nelabai aišku, kas yra tie visa
tos spinduliai, kuriais moksli
ninkai yra taip užsiėmę pasta
ruoju laiku. O vis dėlto verta 
bent paviršutiniai pažvelgti, 
kokias gamtos paslaptis ati- i 
dengia šiandieninis pwkslas su 
naujausiais tyrinėjimo instru
mentais. ' ■ ‘ ■

! Profesorius Robertas. A. .Mil
likan, iCalifornijos Tęchųologi- 
jos; Instituto, kalbėjo jPrinceto- 
ne, N. J.,i lapkričio 1-9 d.,i /po
sėdyje; Naęionąlės. ; Mokslų • A- 
kademijos, apie tuos stebėtinus, 
galingus visatos spindulius, ku
riu, nieks .plika , Takim . negali 
matyti. Jie nėra įžiūrimi nei 
per stipriausias sudėtinius pa-

siusi į stiklus-mikros- 
jaukiais moks

liškai’ ‘instrumentais vis tiek 
sužino,’ ktid yra tokie spindu
liai ir kad jie yra baisiai ga-į 
lingi. t -

Tie spinduliai ■ pereina per 
500 pėdų kiečiausios žemės, uo
los bei vandens, ką patvirtina 
ir Vokietijos mokslininkas-tyri- 
nėtojas Daktaras Regeneris.

O sunku įsivaizduot, kokie 
trumpyčiai-mažyčiai yra 
spinduliai. X-Spinduliai, 
vyzdžiui, jau keli desėtkai 
tų vartojami medicinoje,
tiktai viena milioninė dalis co
lio ilgio. Vadinasi, jeigu colį 
padalinsi, į milioną dalelių, tai 
viena tokia dalelė bus lygi X- 
Spindulio ilgiui. J3et viršuj mi
nimi visatos spinduliai vieni 
yra tris kartu?’ ’trumpesni už 
X-spindulius,' o kiti net 4=5 sy
kius trumpesni’ už X-Spindu- 
lius. 1 :r i .• ■ i . i •

Kiekvieną kartą, kąda erdvė
je “gema”: bei susidaro naujas 
atopias geležies, dėgūonieš/ne- 
Jiurįio bei kitokių' leUėihentų, i? 
tų' '“giMttivių ” |ištryška ' Visati
niai spino|u;liai. 'Tkm'f'.i'Vkrąis 
jautriausiais moksliniais instru-.. 
menfais galima atrasti, kokios 
būtent rūšies visatiniai spindu
liai ; paeina' iš ■ kokių elementų 
atomų gimimo.

Manoma, kad visatiniai spin
duliai gali atsirasti ir per susi
dūrimą elektronų bei prętonų 
(smulkių-smulkiausių žinomų 
medžiagos dalelių) saulėje ir 
žvaigždėse, kur pati medžiaga 
naikinusi, virsdama šviesa bei 
energija. Tačiaus dabar pra
deda abejoti, ar kalbami visati
niai spinduliai nuo saulės ir ki
tų žvaigždžių gali pasiekti že
mę. Nes jeigu jie mūsų žemę 
pasiektų, tai, kaip sako prof. 
Millikanas, būtų baisus žemelės 
bombardavimas tais neapsako
mai mažyčiais, bet ir nesvietiš
kai galingais spinduliais. Jie 
veikiausia išsisklaidą begalinė
se erdvėse, o kiti susiturį storo
kame šluogsnyjė oro, kuris ap
supa žęmę. . . . , # j ;'/

JCK

SVARBUS FAKTAI
' Į. • I ! . 1 >

Darbininkai, S.L.A; Nariai, 
Subruskime ’ •'

Ko M e s Norim Susivieni
jime?

i l ’ ! .
ne sykį girdėjote ,tą 
kompnisįtai , | įr į visi 

M,

datuoti, nes buvo suspenduotas. $32f? Kode! JurgeliutS * paėmė

.dienraščio. Tai buvo
- spraga, neleidusi iš- 

ryškesniam judeji- 
gttiui toje šalyj.; Pagalinus ta 

bus: užkiš ta.U-
laitai —• gal bųt su Nau- 

oSis Jtetaisi Anglijos dar- 
-turūjS sąvp dienraš-

teturime. Po- 
“ir 'gyvas Anglų dar- 

Mdįų hSuriday Workeris” 
’J ■ f • y - t 1

B M^ų . skaidytę jai žino, kaip 
Iį4augriyj atsitikimų, laike ge- 
fcjĘeralio streiko,- mainierių lo- 
|Jteute, rinkimuose, dėlei Mee- 
iM&ta klausimo, tekstilinėse ko- ••
Kt' ir kituose darbininkus 

teMMi^iuose - iklausimuose, 
Įį&iįėsąme kovoję už trumpes- 
■U’ra^rbo. ,valandas (ir geres-

Isąlygas; kaip
žinias,

; kaip pristatėme 
ttįK|dlikarns žinias, kurias 
■fetisstų spauda ir taip va- 
figmi “darbininkų” .organai

žinome, 
leidžiamas 

galėtų pada-

S. L. A. Nariam Darbininkam
Šiame “Laisves’^ 

telpa kai kurioj ifcat&bs 
lapelio, ^Svarbūs; f (Fįltiaį 
Apie SLA.,” kurį išleido 
Darp. SLA.- Narių Komite
tas. į Lai kiekvienas SLA: 
nairis tatai perskaito ii* pa
duoda tiem, kurie netųyėjp 
progos gauti lapelį arba 
“Laįsvę.” Perskaitę, SLA. 
pažangieji nariai turi dar
buotis: kovoti prieš fašisti
nius gaivalus SLA., kurie 
naudoja organizaciją savo 
reikalams. Kovoti prieš to
kius, kurie ruošiasi ,' sękaįj- 
čiame seime užkarti ant S. 
L. A. narių spraudo reakci
nę konstituciją.

Kad sėkmingiau' .kovoti, 
jie turi išrinkti į kuopų val
dybas; gerus, 'darbininkiškus 
nariiįiš. Jie tūri balsuoti už 
darbininkišką sleitą' (nuro-

- Negrą Pavers Balta?

bus, paversti negrą į baltą žmo- 
■gųr, itirbht Jšl baltė padaryt juodu- 
-ką;»*fTą.gdlimfcf būsią padaryt 
per vadinamą ‘.‘elektrinį’’-žme- 
gaųs-maįtinįm^/rir per liaukų 
(riaųdsų) •koątrolįąvimąAo;f^et 
Dr. Noguchi dar viešai neskel
bia, kas ’yra ’tds jo elektrinis 
maitinimas., >Pirma jis-duosiąs 
apie tai plačią paskaitą kokiame 
mokslininkų suvažiąVimė, ir tik 
po*tb' paleisiąs savp^ išradimą į 
laikraščius''" Jis1 salio, kad ga
lima-būsią mažiukų veislės* žmo
nės išaugint į milžinės; pus
kvailius vaikusjpadaryt norma
liai protingais; kriminalistus 
perdirbt į padorius piliečius.

Iri ^1'

> ;Jūs gal 
melą, jog 
progresyviai SLA. nariai, ką 
priešinasi fašistinei . plikai Sų-^ 
sivienjjipm,; norį “iždą į, .Mas
kvą pasiųsti.” . f . .. . i

Tai| kvajla, jpa^saka. JĘįę pa
tys mulkintojai, įturje daroj šį 
primetimą, taipjau primetinėja 
komunistams gavimą.' pinigų iš 
Maskvos. Taigi; i jie- čia I sako;, 
kad komunistai! gauna; pinigų iš 
Maskvos, čia vėl sako,; kad jie 
siųs pinigų Maskvai! ■ ‘ ’ ' !

Delko jie daro tokį kvailą1 
prjmetimą?

pel to, kad nieko rimto: prieš 
mus neturi pasakyti;-. Taigi, 
kad nieko gero už save negali 
pasakyti; Jie žino, jog darbais 
naciams negali < pasigirti, tai 
beht gązdindami lengvatikius 
nori pasilaikyti SLA; valdinin
kais. i

Tikrenybėj mes norime Su
sivienijime štai ko : ' 1

Pirma, SLA. kaipo phšelpos, 
apdraudos ir'kultūrinė brgani- 
zacija -turėtų tokia pasilikti; bet 
dabar joje įsivyravo atžagarei
viai—-fašistai ir social-fašistai 
—ir naudoja organizaciją savo 
asmeniniams ir politiniams rei
kalams. I r- v

Mes norime' tą padėtį panai-' 
kinti.

Antra,, didelė dąugąmą, S.L. 
A. narių! į^ra diurbo/ žmones,1 
deltįo ši organizacija • privalo 
•dądjgiaiįsią, rūpintis;darbininkų 
Jpašelpa, apdradda/ taipgi-- c ap* 
švleta ir kitais jų-reikalais.

Trę^ią, męs nprLijie, kąqL$.,L. 
A. į organąą, kaipųiv -pati; orga
nizacija, nebūtų atžagareivių 
politikos" įrimklš,1 ; kaip dabai’ 
yrą, bet pažangus pašelpinėš, ir 
apdraudos organizacijos laik
raštis ir? kad -kiek' galima švie
sti) lietuvius darblnihktiš.j ' ’ 
. Ketvirta,? kad į-SLA. būtų 
priimama visi sveiki; ir' gėjo 
pasjvedimo' žmon’ėšf įieariižvėl- 
giaiįit. į , jų pažiūras. Dabar jau 
dau'gelin kuopų nepriimta' na
riai: tik' del to, kad jų pažiūros! 
progresy vės. 1

štai ko mes norime. Ir kad 
įvykdyt tąi, patąrįam visiems 
SLA. nariams balsuoti už.nau
jus, progresyvius kandidatus į 
Pildomąją Tarybą, taipgi rink
ti delegatais į seimą tokius na
rius, kurie- rūpinąsi organizaci
jos gerove ir nerems atžagarei- 
>viškos dabartinių viršininkų po
litikos.

Balsuokit už šiuos-Kan
didatus ■;

Progresyviai,, dąrbipinkų Si 
L.A, narių, kandįcĮąįai į Pildo
mąją Tarybą geriausia tinkan
tys vesti tą didžiidę mūsų or
ganizaciją; bris šiė1' žmoūės:•

t . - Į prezidentus .
[/ M.. BĄ.ęEVičIŲS ;. •

! Yhica^.: H>+;
Į vice prezidentus. m.f

tik nekenktų, bet dar padėtų 
darbininkų judėjimui— priva
lo balsuoti už šiuos kandidatus.

♦

Į Anigliakasius
Draugai, jūs gerai žinote, ką 

reiškia davimas įsivyrauti biu
rokratijai., ; I

1921 metais niąinierių unija 
turėjo virš ,600,000 narių. O, 
kiek šiandien jį turį? Vargiai 
bus. viso - 80,000. Minkštosios 
anglies 141 distrįktų, 1921 me
tais turijiOĮ apie '2Q0,000 purių, 
šiemet turi .tik 4>913. . Taip yo- 
do pačių unijos viršininkų ra
portas. - . . <

_____ ^^rgehutė • paėmė 
$S3i.50,' juk ji £ajihpJ atel; 
kada seimuose būna ?

Toj pačioj atskaitoj randa- 
ku-; (me: • . » h f

kad 
nauja 

negali be

konstituciją: viena, atmestas 
teisėtas kandidatas, antra, iždi
ninku pastatyta narys, 
ris buvo suspenduotas ir dėlto 
negalėjo būti jokiu viršininku.

Tai kaip SLA. viršininkai 
skaitosi su konstitucija.

Skaldo Kuopas
SLA. konstitucija sako, 

kur yra viena kuopa, 
kuopa organizuotis
sutikimo senosios. Bet Pild. Ta
ryba ne tik leido, bet pati pa
dėjo skaldyti kuopas Zeigler, 
Cicero, Chicago, Ill., Milwau
kee, Wis., Clevelande varu no
rėjo tulus narius išvaryti iš se
nosios kuopos.

Eikvoja Ęinigųs
pildomoji Taryba siuntinėja 

A.‘ Žuką ir moka jafri po $50 
algos ir nemažiau $35 išlaidų į 
savaitę- > Chicago j būdamas šis 

, i žmogutis sėdėjo, nieko neveikė, 
Kiek geriau uniją iStovi; tikjV^ retkarčiais t kokusėlį sušau-

kė, nereikėjo niekur važinėti ir 
gyveno pas' saviškius, bet vis- 
tiek paėmė i po !$50* algos ir no
rėjo apie tiek išlaidų padaryti, 
bet sudraustas kolegų nusileido 
iki $35 išlaidų.

Žukas nė piršto nepajudina 
organizacijos labui. Jis važinė
ja niekinti komunistus ir visus 
Susivienijimo progresyvius na
rius ir girti Pildomąją Tarybą. 
Jis jau padarė kelis tūkstan
čius dolerių SLA. išlaidų, o 
naudos nė jokios. Priešingai— 
žalos padarė. Apart finansinių 
nuostolių jis padarė žalos kurs-

Kelionė'ir Sugaištis:
E. G. Klimas, M. D., Phila, Pa. 34.63 
A. A. Žukas,(Cleveland, O.
A. B. Strimaitis, N. Y. 
X. Strumskis, Brooklyn 
V. Kamarauskas, Edwardsville 83.20 t

SLA. Organas Padeda 
Streiklaužiams

Didelė dauguma SLA. narių 
yra darbo žmonės—nedarbinin
kų visai mąžas nuošimtis šioje 
oyganizacijdj. Bet organas “Tė
vynė” atvirai remia darbininkų 
priešus, čia duodame aiškų 
pavyzdį. '

N. Carolinoj kilo audėjų 
streikai. Policija ir kompani
jos mušeikos puolė streikierius. 
Gastonijoj viena moteriškė,, pen
kių vaikų motina, nušauta. Dau
gelis kitų primušta. Marione 6 
streikieriai nušauta. Policijos 
brutalumas nepaslėptinas ir vi
si tai žino. .Bet “Tėvynė,” N 38, 
rašo:

“North Carolinos audinyčių 
darbininkų streikas jau priėjo 
riaušių stadijos. Ir kas blogiau
siai, kad pat y s darbininkai tar
pusavy pradeda net šaudyti#. 
Mat streikuojančius audėjus 
stengiasi or jonizuoti komunis
tai ir Amerikos Da^bo Federa
cijos organizatoriai į atskiras 
unijas. Ir jau išaugo ginčas 
net iki to, kad abiejų grupių 
streikieriai pradeda mieštis ir 
šaudyti# tarpe savęs.”

Ar ne bjauri dėmė metama 
darbininkams? Ar čia nepagel-

18.36
68.00
56.00

apie

antracito dįstriktuose ir Ulino- 
juj‘, bet čia jau griaunama. 
Biurokratai, taip sakant-, , ant 
peilių eina už pasinaudojimą 
šio distrikto turtu - ir pribaigs 
griauti uniją.

Vyriausias griovikas yra J. 
’L. Lewis. Jis prisisamdęs sau 
tarnų, moka jiems riebias al
gas ne tam, kad organizuotų 
uniją, bet kad palaikytų jį pre
zidentu, nežiūrint, kad tas uni
jai kenkia.

Vienu to Lewiso samdinių 
yra ir SLA. prezidentas St. 
Gėgužis. Kada Gegužis ką vei
kė unijoj, o kelis sykius atskai
tose buvo, kad jis gauna apie 
$3000 į metus algos ir 
$1,500 priskaito išlaidų.
Dabokim Savo Organizaciją
A Štai keletas svarbių faktų.

Jau visai i nepaslaptis, kad į 
SLA. -nepriima daug ir jaunų,, 
sveikų^ gerų žmonių, jei tik kas 

’ j praneša centrui^ -kad tie kandi
datai nerems atžągareiviškos 
politikos dabartinių SLA. .vir
šininkų.: Tuo būdu nepriimta, 7 
nariai Cicero j,: keletas > Cleve
lande, Kenoshoj, i Binghamtone, 
Chieagoj i ir • kituit j -! / ■ •. i ; :

Dar blogiau. • Gampello, Mass., 
paskui Montello,. Mass., buvo 
susiorganizavę naujos? kuopos, 
pastaroji net iš 21 nario, bet 
ęentras nedavė čarterio tik del 
to/kad kas ,tai pranešė^jog na
riai ten nebus ištikimi atžaga- 
ą’eiviškai, priešdarbininkiškai 
dabartinei Pild. Tarybai.

Ar tai ne griovimas organi
zacijos? '

Laužo Tarimus
Kitas, Brooklyn© seimas nu

tarė, jog norint duoti skundą 
ant delegatų, reikia tai daryti 
mažiausia 30 dienų prieš sei
mą, kad būtų laiko patirti skun
do pamatingumas. Bet du me- 

•_ tu vėliau, Baltimorės seime, pa
tys viršininkai su savo skirta 
mandatų komisija paskelbė, jog 
esą “pasiskundimai” ant 60 
progresyvių delegatų ir tuo bū
du atėmė jiem balsą iki suso
dino savo nelegaliai rinktus de
legatus.- Tų “pasiskundimų ” 
neskaitė ir neparodė, o kad vi
sai tą klastą paslėptu, pravarė■ 
nutąrimą, jog skundų visai ne-: 
išduoti kuopoms. • - - ■ ' '

. • • v- 1 •tydamas vienus narius prieš ki-iba streiko laužytojams? 
tus.

*Nė jis pats, nė P. T. negali 
parodyti nė vieųo jo nuopelno 
organizacijai. Tai žmogus vi
sai be gabumų. Ir norėdamas 
jis nieko negalėtų padaryti. 
Bet ir to noro paš jį nėra, 
išlaidų matysit kiek 
“Tėyynės” :N. -38, šių 
randame:
A. Žukui išmokėta, tik 

vieną bertainį . ..
K. Gugiui ..............
Kamarauskui ...... 
Raginskui ......... 
Dr.' Bronušui ...... 
Dr, Klimui-.......... Į..
Danieliui .......... 
Mikalauskui ......... ..s.

Viso per bertainį 
1,540.56—už ka? Kur ir kokiais

I reikalais važinėjo Raginskas, 
i Kamarauskas, Danielius, kad 
jiems išmokėta po tokią sumą 
pinigų? Už ką tam disorgani- 
zatoriui Žukui net $1,061 tik 
per vieną bertainį sumokėta? 
Ar už : tai, kad važinėdamas i 
kursto narius prieš narius, kad 
pakolioja komunistus? "Juk Vi- 
taitis su Bajoru atlieka tai. per 
“Tėvynę,” kam dar tūkstantis 
dolerių ekstra išleisti, specialiai 
siuntinėjant žmogų?

Tai kaip dabartiniai viršinin
kai tąupo SLA. turtą. Kaip 
jie rūpinasi organizacijos gero
ve. . . .

štai Kitas Payyzdis 
z Ar kas girdėjote, kad bile ku
ris jų būtų kur narių prirašęs, i "   j — n • . i _    I

0 
padaro, 

metu,

Visiems žinoma, kad Gasto- 
nijoj streiką veda National 
Textile Workers unija. ADF. 
čia nieko nedarė ir nedaro. 
Marione streiką veda U. T. W. 
unija. Kitos unijos nesikiša. 
Darbininkai nešaudo vieni ki
tų. Šitą faktą visi žino. Net 
ir kapitalistų laikraščiai ne
drįsta rąžyti, kad darbininkai 
čia darbininkus šaudytų, Po-per

. $1,061.00 I licijos užpuolimai ant darbiniu-, 

. . . 203.39 kų buvo, taip pepaslepiami, jog 
.... 67.1'0 i valdžia buvo priversta užpuolį 
.. .. 75.86 kus areštuoti. , ■ ■ |.

48.50 
.. 28.53 
.. 10.22 
.. 16.00 
išmokėta

Komedijos' su Konstitucija 1
Dar 1927 metais užmokėta 

K. Jurgelioniui už konstituci
jos tvarKymą $543,60. 1928
metais užmokėta dar $200 už 
tą pačią konstituciją. Taipgi 
už įnešimų sutvarkymą $100— 
tik už sutvarkymą.

Na.ujos konstitucijos betgi ir 
šiandien nėra. Ponai viršinin
kai žada talpinti ją į “Tėvynę”, 
žinoma, jie vilkino, kad mažiau 
laiko būtų nariams ją gvildenti 
ir paduoti savo pataisymus, 
mat ponai viršininkai nori už
karti nariams tą naują konsti
tuciją su poteriais ir kitais ga
lais priešingai narių norui, dėl
to nenori, kad nariai turėtų 
laiko ir progos 
kusupti.

Ateinančiame 
giamasi varu

ją gerai išdis-

seime bus sten- 
pravaryti toj i 

nauja konstitucija. Visų narių 
pareiga rinkti tokius žmones 
delegatais, kurie nerems 'fašis-

> ir 
balsuos prieš visas jų užmačias. 
Susibroliavo su Fašistais

St. Gegužis, SLA. preziden- 
-tas buvo Lietuvoje. Dalyvau- 

T;--- GV-jvr . K p st.rGęfedžis, Maha^oyUity,Pa. 267.94!darnas fašistų iškeltame jam ir
Buvo skundą ir pam'atmgų, bet-J. A. danielius, Bxook-^yn, ^Y.! 191.90 i kitiems ri^iėhis ppkily; Ir 
■■ ........................................... . -

153.61 * “Labai grftziai ’ mane’priėmė 
ari-OO lir labai nuos’ 

45|0 ^Ibėjosi Vąį 
0 48.^0 Smetona į 
V. iginr*). maloni

kuopą sutvėręs? . Nieko pana- tjnes atžagareivių politikos

83i kp nare, Brooklyn
Į iždininkus

^3 kp. narys, Chicago, 111. 
’ ■ 1 ’ ' į n ;

l iždo globėju||'|į|£|| 
j ' L. J*

68 kp> narys, Wilke^Bąri?^f- Pąi.
;i). g. :i"

57 kp. narys, Worcesfej
Daktaru kvotėju

DR. M. PALEVIČI
21 ,įp. narys, Detroit,

tai ipiieš • atžkgai'eivfų . hėtėisė- 
. tai ątriųštuš'’ delegatus'.1 Nori 
patys ponąj (prąvajė į garimą’, 
kad ! jokių (s(kuįlų peisUuoti, bet 
po seirpp iu°j^u> Shęnąndoąh ir. 
Plymąuth, Pą*, ponų viršininkų 
šalininkąi. gavo j’skundų < kopijas 
ir pasirašiusius •. po teisingais,, 
paniatuotais, skundais ėmė; per
sekioti. Shenandory- 4 nariai iš
brauktų o 20 suspenduota. Ply- 
mouthe ■Vienas.:/ ■■ - •

Ar; gali lbūti atviresnis, bjau
resnis laužymas- seiipo tarimų?

Laužo Konstituciją
^v' Dąr daugiau. SLA. konstitu
ciją/sako, kad seimas užtvirti
na daugiausia gavusius visuoti
niu į balsavimu kandidatus. O

šaus. O štai kokių i(keliomiį, ir 
sugaiščių’’ jie pridarė: “Tėvy
nės”’ N 37, pereitų metų, antro 
bertainio atskaitoje, matote

c.t ^Kelionė ir Sugaištis 
St.rGegi' ‘ '
M.;iAįS .
P. i JuįĮgeliūtė, Nelv ^orį;
S. E.; Įvitaitis, New/ York
K. Jiimjelionis, Chicagio j. .
Aįf. Laukaitis, Baltini^rei Md-i
A. Mikalauskas, Bi-ookl.vii N.«.

’ (ūži .peržiūrėjimu kąygų)
į. Aihbraziejus, Brooklyn. N. Y.

is va

; , J V šiems atsįš’ajuus! aįf’ įįjirVs/ seįą 
!i‘ch*/ ,kitir'daugiausia gavusieji ’balsų 

Kiekvienas SLĄ. pąry$, km kandidatai. . ..
i/' rūpi orgarižicijo? gerovė,1 O' kada numirė iždininkas T.
iZjclrSv Liri priešingas pabąr įąivyra- Paul^tis, vietoj pakviestose-,
^ą. jie mu zlureu’ yuaiemgL neai^kaitantieūis , { su , kąntjį ^ąi^didatą , J. Gerpa^ką,.

nariąiC laųž^riieri^ fk«Matitupjf.' &1J. -?ąryba/paskyrė lį Qpgį,. 
ją iB seimu tarimus viršmm-' KuįĮS;.:nęt-.'visai nebuvę i Kanat- 

ikamsĮ kuris nori,?SLA.$$- dątii.) .<SAkom$i,. megalejb kitndi-
M > *■ * * * ” «* -• f' ♦ M * •

' į 
dytų-., 
Taryti 
kad į besimą; sejmą.-būfų ’ iš' 
rjnkti gferi d^bMnJriški (fe 
legatai.

Hdaugiausia gavusieji-balsų 
kandidatai. ,

manim 
raentas

Jįr' i WTC f*’’ i? , i 1L«T «*.>,<•» LC^mO-
■Jį. iAihlyaziejus, Brooklyn, N. Y. -girs*), maloniai priimtas buvau 
y . knygų) 48-°° 'ministerio. pirmininko, kurisP. Raškinis, Brooklyn, N. Y. t L . - j h • 
? ■' ’(už; peržiūrėjimą knygų) 48.00 man rado laisvą
V P. Banionis, Cleveland, ‘O. 32.00 (Trumpai sakant, visur sutikau

■ Viso ■. M55^iJik1.š.i,rdi«eym«, ,ir 'ietuvišką 
'. f . _4 J ! byol iškurną.”

, Tai po kiek pasiėmė sau mū-1 ’Gegužis gyrėsi esąs “tauti- 
sų viriininkai Už vieną savaitę j „inkas plačia to ^žio pros- 
SLA.a.seimo.; Kelionė iš Maha- reiškia, tokis kaip Smeto- 
bpypat ir iš Wilkes-j na jr fašistai, gailėjosi 
Bąrrę, atsieina ne daugiau $15 kacj buvo “blogai painformuo- 
per abi pusi. Už sugaištą sa- tas apie fašistUs 
vaitę (skaitykime $35—viso su
sidarys $50. O Gegužis pasi- 
ėmė ?net $26^.94. Raginskas 
arti šimto dolerių.

Kelionė iš New Yorko atsi- 
eina/dar mažiau—apie $10. Bet 
Vitaitis, kuris taipgi gauna al
gą SLA., ar jis dirba redak- 
cijpj^ar seimąvoja, paėmė dar

valandėlę.

ir tt.
(Pabaiga, pusi. 3)

DARBININKŲ
KALENDORIUS. •

r... kbišistas Panięlįua ;pa-
■širui)- kuįįs . ndt./yiaai jieb.Mvųl kandi- ėmė >191.90.

Lapkritis 25:
—Prasidėjo rinkimai į stei

lUŽvkąttBanioniui t užmokėtai girtinąjį seimą Rusijnj; ; ’

K-’i >



Komunistų Partijos Rekrūtavimo Vajus
Gruodžio 10 iki Vasario 10 d

(Tąsa) i kortos, literatūra, Daily Worke-
4. Kampanija suorganizavi- rio P^^atos blankos, va

rnui darbininkų apgynimui Par- Ja“s la?e lal lr kt\. . . . 
tijos nuo valdžios uzpuplimų— 
nurodant į tuos užpuolimus, 
kaipo dalį ofensyvos prieš dar
bininkų klasę, kaipo tokią. -

5. Sutelktos krūvon pastan
gos pastatyti mūsų Partiją, Į 
kaipo vadą negrų darbininkui .... . . .. ,
kovos už politinę, visuomeninę,nlas dirbtuvių laikraštukų, la
ir tautinę lygybę. Mobilizavi-1Pcll«’ Pagyrimas naujų narių į , 
mas negrų proletariato po ve- darb« ’ Pagyrimas narių, kurie

► liava Komunistų Partijos, kai- .?a? narlas’ ™st0Jus>ua j . , , . . . ateidinet i savo branduolio supo vado visų negrų darbininkui .... { .. . . . .
kovu bendrai su baltaisiais Isirlnkl™s- naUJ'! narlM 'av>n- 
darGininkais. ,mas, ir tt.

6. Nuolatinė energinga kova j 5. Kiekvienas dirbtuvinis ir
prieš dešinįjį pavojų — prieš gatvės branduolys turėtų pada-i 
lovestoniečius — prieš visokio į linti tarp savo narių įvairius 
plauko ir rūšių social-reformiz-;sąrašus simpatizuotojų, susisie- 
mą. j kimų, laikraščių skaitytojų ir

Kasdieninėje agitacijoje i kt., delei tikro ir konkrečio re-j 
darbavietėse, mes turėtume lai
kyti galvoje sekamą Komunis
tų Internacionalo patarimą jo 
Atvirame Laiške rriūsų Parti
jai :

“Partijos darbo centru prida
ryti kasdieninius reikalus Ame
rikos darbininkų klasės, o ypač 
a) reikalavimą 7 valandų dar
bo dienos, gi 6 valandų darbo 
dienos požeminiams darbinin- 

f kams ir dirbantiems pavojingus 
sveikatai darbus, tuo pačiu lai
ku išvelkant aikštėn kapitalis
tines racionalizacijos priemo
nes, kuriomis didinama darbi
ninkų išnaudojimas, ir vedant 
sistematišką kovą prieš tokias 
priemones; b) antra, tai reika
lavimas visų socialės apdraudos 
rūšių kaštais samdvtoju ir val- 
tybes.”
Partijos Vajaus Mobilizacija

1. Turi būt tuojaus sušaukta
specialiai visų distriktų biurų { . _ .
mitingai, kad nuodugniai išdis- šus- partijinių laikraščių 

. kusuotų vajų ir išdirbtų kon- i Rytojų ir tt.

4. Kiekvienas dirbtuvinis ir 
gatvės branduolys (nucleus)

davinėjama , ties darbaviečių 
vartais, ii* turi būt {suorgani
zuota specialiai dalinimai' vel
tui. Šis darbas turit būt su
jungtas su auklėjimu 
kų korespondentų.

5. Laiks nuo laiko 
išleidžiama "specialiai 
paliečiant konkrečius 
toj dirbtuvėj.

6. Darbaviečių branduoliai 
turi laikyt specialius mitingus,

darbimn-

turi būt 
lapeliai, 

nuotikius

turi diskusuoti įvairius rekru- Į j kuriuos pakviest pasitikimus 
tavimo būdus ir Daily Worke- Isimpatizuotojus.
•1.1 f • • 1rio budavojimo priemones—ku

riose darbavietėse sutelkti di-
7. Gatvės branduoliai turi 

sukoncentruot savo darbą ant
džiausias spėkas; paskui, leidi- vienos ar daugiau svarbiausių,

..,r,, i ųj i i . t ■-* 

Avė. Pradžia 8-tą vai. vaka
re.' ' P’rogt’aina bjus labai !pui- 
ki. Visas pelnas skiriamas 
nupirkimui Sovietu Sąjungai 
traktorių. Tddel visi vietos ir 
apielinkių ; “Laisvės” skaityto
jai ne tik patys dalyvaukite, 
bet ir . savo pažįstamus atsi
veskite. , ,

Rengėjai.

SVARBŪS FAKTAI 
APIE S L. A.

(Pabaiga nuo pusi. 2) 
'Taigi, jis gyrė, garbino 

delius, kurie nudėjo geriausius 
Lietuvos darbininkų vadus, ku-

bu-

darbaviečių.
8. Turi būt dedama visos pa- rie 'sugrūdo tūkstančius Lietu- 

stangos, kad išbudavot dauba- j vos darbininkų ir abelhai' pa
viečių komitetus ir labiausiai, žangių žmonių į kalėjimus, ku- 
subrendūsius darbininkus iš tų . rie įsteigė Varnių katorgą ir 
komitetų įtraukti į Partiją.'sugrūdo jon apie 5,000 žmonių, 

kuriame yra dide- 
gali'

Darbaviečių komitetų būdavoji-j Ar SLA
I____ ’ J_____I-A ____ _______ TA____

krutavimo į tą branduolį.
6. Branduolio komitetas turi 

paruošti mobilizacijos mitingui į 
dienotvarkę, taip kad pašalint 
kaip galint daugiau technikinio 
(rutiniško) darbo.

7-8. Distriktų komitetai turi

mas turf būt surištas su Darbo le dauguma darbininkų 
Unijų Vienybės Lygos suvažia- toleruoti ' tokį prezidentą? 
vimu. • : ' i

9. Distriktai turi atkreipt do- • ’ 
mes į “fabrikų miestelius”, kur 
randasi kokia pamatinė pramo
nė ir dideli fabrikai.

10. Turi būt varoma kasdie- 
ninę agitacija tiesiog pačiose 
darbavietėse iš vidaus ir asme
niniai.

jau viešai pasisako, kad. jie 
pers komunistams kailį. Vadi
nasi, darys i užpuolimus: , Ir 
nuo tokių nieko geresnio ne
galima laukti. Juk sekretorius 
Antanas T. Jasaitis yra tas 
pats asmuo, kurio bravorą po
licija &uvo užklupus apie me
tai laiko atgal ir paskui net 
judžiuose rodė—demonstravo. 
Tai tas pats Jasaitis; kuris sa
vo laiku buvo Dėdyno pirma 
ranka, nes S. L. A. 57 kuopos 
buvo finansų sekretorium, o 
kuomet tapo Dėdyno šmugelis 
susektas ir jis nubaustas, Ja
saitis suorganizavo naują S. L. 
A., 318, kuopą. Dabar jau or
ganizuoja tuos elementus, ku
rie užsiimdinės komunistams 
kailius perti ir, galimas daik
tas, pogromus daryti. Tai juo- 
.dašimčių’ darbas.

Bet visgi S. L. A. nariams, 
ypatingai vietos 57 kuopos na
riams,1 vertėtų pasiteirauti,1 ar

įstatymais leista oyganizuoti 
užpuolikų gaujas ir dar vie
šai, per “Vienybę”? Taipgi 
vertėtų pasiteirauti, ar “Vieny
bė” gali tokius raštus talpin
ti? S. L. A. 57 Kp. Narys.

BROOKLYN LABOR 'LYCEUM

(b) Darbo unijos—
Visos Partijos frakcijos dar-

Subruskiitį!
Prasideda nominacijos ir 

tinasi rinkimai Pildomosios 
Tarybos, o taip ir seimas, 
bruskime! Kiekvieno nario 
duotis štai ką daryti:

Nominuoti ir balsuoti 
progresyvius kandidatus į 
domąją Tarybą.

Rinkti kuopos valdybori
kius narius, kurie nepritaria 

būt sumobili-1 Gegužiui ir jo priešdarbinin- 
kampanijos j kiškai tarybai.

toje unijoj, 
ypač ant

Veiki-

ar

Su- 
už-

uz
Pil-

to-

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

i New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas'•apmokama.

---------- -- ------------i----------------------------------

PIRMUTINE IR SENIAUSIA AGENTŪRA
' : I

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai:

sukelti tikrą ūpą ir išdirbti bū-' bo unijose turi 
dus Socialistinėms varžytinėms !zuotos varymui 
tarp sekcijų ir .tarp branduolių, tarp darbininkų 
Turėtų būt išleista iššaukimai į susikoncentruojant 
varžytines ir aplink tą turi būt kairiojo sparno rėmėjų, 
sukelta generalis entuziazmas irlmas tarp darbo unijų narių tu- v..-,i . , .v? , • •

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

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

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, — 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

. r
949-959 Willoughby Avenue

Tel., Stagg 8842
" m ■ ———»

Tai Tie švelnus Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU/j;,
I J

Išbandykite šiandien

mobilizacija, ko vaisius būtų 
dideli laimėjimai Partijai.

9. Distriktai turėtų apsvars
tyti išleidimą specialių kampa
nijos buletinų, kur būtų savaitė 
iš savaitės duodąma apie tai in
formacijos vienetams.

10. Nacionalė Partijos rašti
nė turi prirengti visą reikalin
gą medžiagą pirm atsidarant 
vajui, kaip kad specialę bro
šiūrėlę, bent vieną lapelį, spe- 
ciales aplikacijos kortas,

ri būt surištas su kampanija 
už Darbo Unijų Vienybės su
važiavimą.

Masinės organizacijos—
Partijos budavojimo va- 

turi būt panaudotas tam, 
perstatyt klasių kovų rei- 

broliškose 
(savišalpos).

Darbuotis, kad į būsimą sei
mą būtų pasiųsti darbininkai 
delegatai, kurie nepaturės at
žagareivių, fašistų politikos.

S.LA. didelė dauguma narių 
yra darbo žmonės. Mes nega
lime leisti mūsų priešams nau
doti organizaciją savoms užma
čioms, ir įrankiu kovai su dar
bininkų judėjimu, nes nevien 
kenkia darbininkų judėjimui, 
bet demoralizuoja patį SLA. r

Dari). SLA. Narių Komitetas.

krečius žingsnius sėkmingam jo 
pravedimui. Funkcionierių mi
tingai turi būt atlaikyti trecioj 
lapkričio savaitėj,"ir juose turi 
būt išduota raportas apie Par- 
tijos rekrūtavimo vajų, su tuom 
Sujungiant, suprantama, ben
drąją Partijos liniją, kaip kad 
jinai buvo priimta. Plenume. 
Ketvirta lapkričio savaitė, turi 
būt pašvęsta raportams, disku
sijoms ir visų vienetų mobili
zavimui. Pirmojoj gruodžio sa
vaitėj turi būt surengta gene- 
raliai narių mitingai didmies
čiuose, kur turi būt išduota ra
portai apie rekrūtavimo kampa
niją ir Daily Workerio išbuda- 
vojimo vajų.

2. Kiekviena Partijos frakci
ja unijose, Tarptautiniame Dar
bininkų Apsigynime, Darbinin
kų Tarptautinėje Pagelboje, A- 
merikos Negrų Darbininkų 
Kongrese, Darbininkiškų Spor-

V tų Sąjungoj ir tt. turi atlaikyti 
specialius mitingus, kuriuose 
bus raportuojama apie šią kam
paniją ir padaryta 
planai.

3. Mobilizacijos 
turi būt dalinama

tam tikri

mitinguose 
aplikacijų

Juos išdirba ...L
STANLEY PAUL i

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga- , 
rus taipgi ir per paštą išsiųsti- ’ 
nėjame, kaipo užsakymui .. 
(orderius). '

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karvės, 1 arklys, 400 

-kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

. t MATTAPAN
Dviem .Šeimynom, 5-6 kambariai, 

, netoli skvėro, nauji namai su vi
sais modemiškais įtaisymais. Par- 
šiduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tųinilą.

i .AVON, MASS.
3 ąkerių farma, 6 kambarių na

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

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

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

—....... ................. .............

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)CITY POINT

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

1. 
jus 
kad 
kalus darbininkams 
organizacijose
Partijos frakcijos tose organi
zacijose turi įnešti Partijos 
kampaniją ir jos obalsius į tas 
organizacijas ir rekrutuoti Par
tijai narius.

2. Partijos frakcijos Darbo 
■ Unijų Vienybes • Lygoj, Tarp
tautiniame Darbin.;. Apsigyni-, 
me. Darbininkų Tarptautinėje 
Pagelboje, Priešimperialistinėje 
.Lygoje ir kitose turi žiūrėti į 
šias organizacijas, kaip į der
lingą dirvą rekrutuot Partijai 
narius.

3. Visi Partijinės spaudos 
skaitytojai turi būt aplankyti, 
kad įtraukt juos į Partiją.

4. Visi masiniai mitingai, 
forumai ir kt. turi varyti Par-

I tijos rekrūtavimo darbą. Tu- 
. i retų būt suorganizuoti vietiniai 

kad reikia susi- į kaįmynystės mitingai.
(d) Sugrąžinimas senų narių— 

Daugelis narių išslinko' iš
Partijos del visos eilės priežas
čių, kaip kad: prastas organi
zacinis veikimas, frakcioniz- 
mas, nesuskaitomi ir betvar
kiai finansiniai reikalavimai, 
kalbos keblumai, stoka viduj i- 1 
nio gyvenimo, ir tt. Daugelis 
jų buvo proletariški, neperse- 
nai dar susidomėję Partija, 
bet politiniai neišsivystę. Da
lis mūsų kampanijos darbo tu
ri būt—dėti pastangas, kad 
tuos gerus elementus sugrąžint 
atgal į Partiją.
•, Specialiai komitetai turėtų 
būt sudaryti, kad atsilankytų 
pas tuos draugus vietinio bran
duolio blokuosę ir sugrąžintų 
juos į Partiją ir prie veikimo.

Negrai Darbininkai '
, Speciales dobies turi būt tei
kiama rekrutavirtiui negrų dar
bininkų laike kampanijos. Tu
ri būt rengiama mitingai negrų 
gyvenamose vietose, išleista' 
specialę literatūra, ir tt. Drau
ge su šia kampanija mes vi-1 
suomet turime priekyn statyti • 
mūsų kovas prieš baltąjį šovi-1 
hizmą. Mūsų kampanijoj už i 
negrų darbininkų patraukirųą į; 
Partiją baltieji draugai 
energingai dalyvauti.

(Bus daugiau)

sąra- 
skai-

WORCESTER, MASS
Chuliganai Organizuojasi Ko

munistams Kailį Perti

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

Notary 
Public

Daily Workerio 
vajaus turi būt 
Kiekvienas dist-

“Vienybės” num, 137 tilpo 
štai kokia korespondencija:

“MASS. SL0.. VEIKĖJAMS.
“Lapkr. 21. d. susirinkimas'

.PHONE 
Stagg 
5043

Vajaus Būdai
(a) Darbavietės.

1. Kaip kad viršuj minėta, 
vyriausias centras Partijos re- 
krutavimo ir 
budavojimo 
darbavietės.
riktas, sekcija ir branduolys 
turi padaryti savo teritorijos 
peržvalgą ir paskirti draugus, 
kurie suburtų savo pajėgas ant 
kiekvienos darbavietės, kur ei
nama į vajų. Darbavietės tu-I 
ri būt pasirenkamos sulig Par
tijos linijos, 
telkti į kampaniją pamatinėse 
pramonėse, ypatingos domės 
kreipiant į karines pramones.

2. Turi būt laikoma mitin
gai prie darbaviečių vartų.

3. Dabar, esamų fabrikinių 
laikraštukų turi būt išleista 
specialiai leidiniai, o kur dar 
nėra 
turi būt, dedama visos pastan
gos, kad ten įkurti komunisti
nius darbaviečių laikraštukus, 
kad ir pavidale dviejų puslapių 
lapelio iš pradžios.

4. Daily Worker ir šiaip 
Partijos spauda turi būt par-

“Bostono apylinkės S'LA. Sargybos 
Komiteto susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, lapkr. 21, 7 vai. vakare, 14 
Suffield St., Worcester, Mass.

“Visi nariai, priguli, meldžiam at
silankyti, nes turim tųlųs planus ir 
reikalus apsvarstyti.

“Dar prie to bus išdirbama pro
grama, kaip komunistams kailį iš
perti ! Tai yra momentalis reikalas 
ir priduriame, mums 100 nuošimčių 
lietuviams, įrodyti, kaip tie drkugai, 
prigaudinėja mažiau mąstančius dar
bininkus. Tie mūsų raudonieji, len
da, kaip kiaulės į bulves, savo ‘dar
bininkiška’ vėliava prisidengę, ir 
klaidina SLA. narius!

“Sargybos Komiteto Sekr.
“Antanas T. Jasaitis.”

Kaip matote, chuliganai, pa
sivadinę “Sargybos Komitetu,”

Patarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo \ ne
daro. Mano ofisąs atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku' gėrtdL 
Reikale kreipkitės ; pas\ mane, o 
patarnausiu kuogeriausiki. (

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

darbavietės laikraštuko,

DARBININKŲKALENDORIUS
1930METAMS

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų( 
netvarkos. Lengvas ir malonui 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje. , . .

<; a i • h t j L. h;

GREIT BUS GATAVAS LIETUVIS GRABOftRJS

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ
luri

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

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

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE i
Puikus Koncertas

46 Ten Eyck St

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

Friends of the Soviet Union 
vietos 'skyrius rengia puikų 
koncertą, kuris įvyks 30 d. 
lapkričio, Knights of Colum
bus Hall, 150 Golden Gate

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

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

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

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

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

už dievą ir ievyne
, Naujas Teatrališkas Veikalas

TRIJŲ AKTŲ DRAMA - ’

PARAŠĖ SENAS VINCAS
Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Knygutė turi 82 puslapius
KAINA 40 CENTŲ

Reikalaukite pas A. L. P. M. S. Sekretorių
P. KRAKAITIS 

3240 Thomas Street, Chicago, Ill.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

‘ NEW YORK AUTO SCHOOL • 
228 Second Avew cor. 14th St.

New York.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius ; garantuojame) ... .$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto-

9 vai. vakare, nedėldieniais 10

' M-

$1,000 Tik už 60 CenU r
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visoM» 

stebūklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge* 
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų AP* 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
sinį kalflą parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties ^s
apimtu kokių nors nesmagumų, tai - 
greit reikalauk mūsų vaistžojlų Jxno 
bile vienos žemiau pažyntetų ligų ir . ,, . 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolšf yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietejimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strčnų ir pcfių • 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (astli- 
ma), peršalimo, skaudėjimo po .kra
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, .'-v 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai 
žolių, kurios jums sugr 
tą, panaikins minėtas Iii 

Jeigu kenti nervų su:

), peršalimo, skaudėjimo po jcrt- * 
e, reumatizmo, plaukų sljnkfry, .V. T

si vaW •• v- 
i sveika?}

galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuottkSM. į.rti 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gąua 
mūsų gausius vaistus, taip vadina- a 

mus “Nervų Preparatas.” Nervų, li
ga yra labai blogas dalykas, bet tttŪ- /Z 

ratas užbėga tai U- ,‘>H. 
ikia žmogui ramamų.

sų

mūšy žolių pardayinitojai vhonMB 
miestuose.

Pinigus siųsk čekiu arba mpMV 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiSke. . ~ ■'W

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

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Mallavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslu*

Studiįa atdara kiekvieną dieną ir 
nedėllomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALANČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg, 

Public Square



Puslapis Ketvirtas ; 1 Pirm a d., Lapkričio 25

SLIAKERIS f
... . ..... MIKAS RASODA ", ■ ' - •' ~.....

, Pradžia hi.: atgal gyveno Waterbury,
prąstas istorinis paiengimas norne) ka(Į gios kuopos gaspadinės ti arba žinanti teiksitės man praneš- 
nepadare nuostolių, . dar kiek ■ moka pagaminti skanias' ir puikias ti, už_ ką būsiu dėkinga. Marijona 
nalnn 1 i V c T‘ii nrinuola ki’Pr! vakarienes, lietuviško ir amerikonis- Joneliūnienė, 117 N. Locust St., M t. T,, . ■’ . . P • na- Iko stiliaus, kurios patinka kiekvie- Carmel, Pa. 280-81

(Tąsa) Iškaityti to, ką nepataria mokytojos. O
Zabelė nebuvo panaši savo tėvam. Kai1 pastarosios tatai kaip tik nepatardavo, 

nes tai bedieviška. x
Adomas sakydavo, kad Zabelė privalo 

eiti ne į bažnytinį chorą, bet į LSS. kuo-' 
pos; ten dalyvauti, veikti, diskusuoti ir riš
ti gyvenimo klausimus, kurie yra brangūs 
kiekvienam darbininkui. Motina ir tam 
prieštaraudavo. “Tu man dukrelės nesu- 
gadinsi; užtenka jau pats nuėjai”, atsaky
davo ji.

Būtų nusidėjimu tvirtinti, kad Zabelė 
patapo griežta fanatike: toli to. Ji mokė
jo toleruoti kiekvieną. Jai dažnai prisimi
nė kadaise pasakyti Tofilės žodžiai: Klau
syk Adomo ir Petro , patarimų. NoFs ji 
tuomet buvo vaikas, ' nedičkė, bet einant 
mirt pasakytus tetos žodžius atsimena.

Savo privatiniam gyvenimui Zabelė tu
rėjo vieną tikslą: gauti gražų, protingą ir, 
turtingą vyrą. Keli jaunikiai prašė 
rankos, bet nieko neišeidavo. '

kurias jos ypatybes gal būt turėjo tik A- 
dopias, bet ir tai ne greit įmatomas. Ado
mas apsiniaukesnis, tykus, užsimąstęs, 
kuomet Zabelė visur parodydavo savo' 
traškumą, atvirumą ir ypatybes it paukš
tė čirškėti. Reikėdavo palaukti, kol maty
si ją liūdną, nesišypsančią.

Tėvų noru buvo Zabelę pamokinti bent 
iki tiek, kad ji pasiektų stenografės pro
fesiją. Deja, ir to negalėjo. Pabaigusi 
pradinę mokyklą, mergaitė buvo apie pen
kiolikos metų amžiaus. Manyta leisti į va- 
katihius stenografijos kursus. Nelaimei, 
vos pradėjus, Gudelienė sunkiai susirgo ir 
išgulėjo lovoje net kelis mėnesius. Per tą 
visą laiką mergina turėjo apžiūrėti 
vyrus, atlikti namų ruošą. Pasveikus mo
tinai, Gudeliai pastebi, kad pinigų stokuo- 
jama: iždinė su Gudelienės liga išsisėmė 
iki paskutiniam centui. Net į skolas įbri
do. Dėka tam, Zabelytei teko jieškotis 
darbo, kurį jinai gavo tūloj saldaininėj.

Zabelės bendra apšvieta buvo labai siau
ra. Savo originalės pažiūros į gyvenimą 
ji neturėjo. Mokykla jos juk neduoda. | 
Tatai reikia pačiam individualui išsidirbti, 
o Sisidirbti galima tik skaitant gerus raš
tus, geras, knygas. Lenkų katalikų para- 
pijęs mokykla buVo pripažinta, tiesa, val
džios ir tą mokyklą užbaigė. Bet joje mo
kiniam buvo kišama daugiau dievai, pa
triotizmas ir kiti menkniekiai, kurie iš ga
biausio dažnai padaro siauraprotį ir sek
tantą.

Adomas su motina bardavosi del Zabe
lės ir Juozo auklėjimo. Jis matė Zabelę 
esdnt sugabią. Nujautė, kad iš jos gali
ma padaryti gerą visuomenišką veikėją, 
bet motina tąm kelią užkirto. Adomas 
parnešdavo gerų anglišku knygų—apysa
kų ir jas siūlydavo Zabelei. Bet kaip greit 

• motiną tatai pamatys, tai žiūrėk ir iškil
davo namuose pekla. Ji drausdavo. Ado
mas sakydavo, Kad reikia uždrausti Zabe
lei skaityti tas pigias noveles, kuriomis 
jaunuoliu protavimo aparatas siaurinamas 

irų regratis mažinamas. Siūlydavo 
jai; skaitytį raštus Jack Londono, Ūpton

Jairio, Hugo, Zolos, Maksimo Gorkio— 
y tojų, kurie pripažinti "proto genijais 

ir ųnų raštai suteikia medžiagos. Ta- 
čiaus nąotįha atsakydavo, kad ji negalinti

WILKES-BARRE, PA.

L* Y A į»]

■ ■ ■

i knnnartfl Vierink tas nena- Washbdm St., Hyde'Park. Pradžia m.: atgal gyVeno Waterbury, Conn., i j koncertą. Vienok tas nepa ? vakare; /au iš patyriln<, ži. dabar kur. Meldžiu atsiiauk- 
prastas istorinis paiengimas norne) ka(Į gios kuopos gaspadinės ti arba žinanti teiksitės man prąn£Š- 
nepadarė nuostolių, dar kiek1 moka pagaminti skanias’ ir puikias 
pelno liks, tai pripuola krer; vakarienes, lietuviško ir amerikonis- 
\7. . •. . . Z. > . nzr .. Iko stiliaus, kurios patinka kiekvie-ditas Agotai >ir Vincui Motie-.nam gus pUiki programa, kuri teiks 

Ijaičiams; jie išanksto parda-Į malonumo visiems. Po vakarienei ir 
vė 82 tikietus. Susirinkimas programai visi galėsite pasišokti. To- 

.v, . . ,T . .,, | del vietos ir apiehnkes lietuviai dar-įsreiškią dėkingumą Laisvei, bininkai naudokitės šia puikia proga. ... V J . _ g — . A. M M A. te . MA. ^te. te te te te. te te te. te te. te te tete T te. tete. te. 1 te te te. Y te « X- tete 2 -te te. .tete tete te. 1 te te 4- tete 4- XX 1 V 1UŽ taip gausų pagrsinimą UŽ ’ Nepraleiskite jos, nes kita tokia pro- 
skirtą apmokėjimą ( ?—Red.). Pv!!“yKr

Tąipgi susirinkimas mate kviečia rengėjos, 
reikalą pastebėti Raudonajai 
Rožei, kuri savo koresponden
cijoje ‘Laisvės“ 270 num 
pamatuotai bando kritikuoti 
rengėjus ir artistus, net pras
mę įvykusio koncerto pakeis
dama; tai kur čia jai beįtiksi 
kas ką turi dainuoti.
Specialiai Išrinktas Koresp.

įžanga su
augusiom $1, vaikam 50c. Visus šir- 

‘ .... .. 279-8P

HARTFORD, CONN.
Pranešu visiems savo klientams ir; 

ne-1 draugams, kad savo agentūrą ir 
krautuvę perkėliau iš 177 Park St. į 

226 Park St., Hartford, Conn.
Taigi meldžiu visų atsilankyti ir pa' 
sinaudoti proga, nes po persikėlimui 
padariau išpardavimą visų prekių nu
mažinta kaina. 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. Reikale atsilankykite, gau-

PAJIEŠKAU dėdes Roko Lignogaro, 
paeina iš Viežaičių kaimo, Kretin

gos apskričio. Girdėjau, kad dar gy
vas. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote malonėkit pranešti. Aš esu ' 
atvažiavus iš Lietuvos, Marijona 
Kundrotaitė, po vyru StankienS Ad
resas: Mary Stankus, 5į Grimes St., ! 
So. Boston, Mass. ' • 279-80

PAJIEŠKAU Jono Joniko. Atvažia
vo į Ameriką 1906 rpetais į Phi

ladelphia, Pa., vėliau išvažiavo į Chi
cago, III. Girdėjau, kad buvo išva
žiavęs Lietuvon, bet greit sugrįžo. 
Meldžiu jį patį atsišaukti arba kas 
apie jį žinote malonėkite pranešti. 
Jis paeina iš Telšių apskričio, Pa- 
liukštės kąimo. F. Žukauskas, 509 
Robbins Ave., Philadelphia, Pa.

277-82

CASTON ROPSEVICH

KAHANOY CITY, PA.
- Liet. Darbininkių Susivieni
jimo VI Rajonas rengia kon
certą ir šokius, kurie įvyks 30 
d. lapkričio, 7 vai. vakare, 

turtingą vyrą. Keli jaunikiai prašė jos 'Norkevičiaus svetainėje. Kaip 
rankos, bet nieko neišeidavo. Turtinges- visuomet, taip ir šį sykį mūsų 
nių nesirado, gi tekėti už biedno—nėra tik- m°terys nesuvils. Jos moka ir 
slo, atsakydavo mergina. ’ fah surengtl ?<*lus vakarus,
M, v.il.maiį saldaininę, i

kurioj Zabele tarnavo. ----- ---
puldavo, kai musės ant medaus: nenuleis
dami akių žiūrėdavo ir flirtuodavo. Bet, 
susipažinus, patyrus, kad Zabelė yra atei
vių duktė, tėvų, kurie gyvena dargi kom
panionuose namuose, ignorantai, paprasti 
darbininkai—tuojau pamesdavo ir jau ves
tis nevadindavo. Kas gi paisys Smarvinės 
gyventojo dukters!

Padirbusi gerą laiką saldaininėj, mergi
na pradėjo mąstyti ir rūpintis ateitimi. 
Kur ji eis, kur dėsis, kas bus su ja, kaip 
pasens. Įkyrėjo jai ir tas darbas ir ta vie
ta ir pats miestas.

Kelis kartus Zabelė prašė motinos leisti 
jai išvažiuoti į didesnį miestą, nors į Bos
toną, kur galėtų daugiau uždirbti, nes ten 
daugiau progų randasi. Pagaliaųs,—nors 
to nesakė, bet mane,—net ir tinkamesnį 
vyrą greičiau pasirinktų. Bet tai buvo 
lyg į kietą sieną žirnių bėrimas: motina 
dažnai surikdavo: “Aš tave kaĮp pava
žiuosiu, tai net atsirūgsi.” Bijodama pa
prastinti santykius’ su tėvais, Zabelė vėl 
nutildavo ir laukdavo tinkamesnės progos. 
Šitaip tęsėsi tas įkyrus laikas ir Zabelė lei
do jį, kaip vandenį per pirštus.

(Tąsa bus)

[site malonų patarnavimų. -------------------------
226 Park St StH;ulford Conn I PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ga-

226 lark bt., Hartford, Conn. | n turgt vieną arba du vaikus> Gėis. 
z/o-od tina, kad būtų laisva ir blaiva mote- 

—------------------------------------------------ ris- Aš esu našlys, 47 metų am-
’ ' žiaus,. laisvas ir blaivas; turiu biskį

Baigęs Philadelphiįos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant afnui 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkite# į 
mane, o gausite tikrai profesionalu 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu; ”

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

luojau prie JOS toks, kaip pirmesni kad buvo
—visus užganėdinanti. Kaip 
girdėjau, programų išpildys 
Lyros Choras iš Shenandoah, 
po vadovyste gerb. šiuriko. 
Tas choras didelį progresą iš
silavinime padaręs ir kuris ne
turi lygaus sau bent šioje apie- 
linkėje. žymesnieji minėto 
choro solistai dainuos kvartete 
ir solo. Bus ir prakalbos. Kal
bės viena įžymesniųjų kalbėto
jų. Kadangi parengimas į- 
vyks subatoj, o subatoj, ypač 
vakare, visi, kaip prieš sek
madienį, mėgsta kur nors iš
eiti, tai geriausia išeiga—eik 
į šį parengimą. Galėsi blai
vai laiką praleisti ir pasilinks
minti—programą išklausyti ir 
pasišokti. Bon Ami.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Uįarninkais

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y, 
Telefonas; Pulaski 1090

prisiųsti ir savo paveiksi., 
pareikalavimo sugrąžinsiu. K. Š. S.,

276-80

P’A I i K O I JTVT A T finansų. Su pirmu laišku meldžiu
i K H ’ AYt prisiušti ir savo paveikslą, kurį ant

PAJIEŠKAU sesers Viktės Križa- pareikalavimo sugrąžinsiu. K. S. S., 
nauskiūtės-Ramanauskienes, Maiši-j P. O. Bęx 414, Thomas, W. Va.

mų kaimo, Suvalkų rėdybos; apie 101 , , 276-80

T
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ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

PanędSliais nuo 12 vai, 
dieąą. per visą nakty. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

Graborius-UiMJertakęr į
Išbalzamuoja ir laidoja numiruaiuaj 
ant visokių kapinių. Norintieji,į 
geriausio patamavimd 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.

RUSIŠKA . PIRTIS' TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. 
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. A Antroj klasėj lašais išsinjaudymas .LAIKA ir miegojimas, per visą naktį ant įį) Centai 

trečių lubų, Oringam kambaryj_
M. TEITELĘAUM, Manadžeru

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais, -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas šviežiu šulinio vandeniu ir mažėsnis 

prūdas su sūrum vandeniu. 7*
_________LAPUOTOS IšSliPįpRIMUI VANTOS VELyUI

Bell Phone, Poplar 7641

A. F. STANKUS

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo jsisteigimo

MACY’S BROS. Krautuvės■I

> 4.

280-2

WORCESTER, MASS

visi

darė

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apiennkOje

Viešas Padėkos Žodi^ nuo Liet.
• Svetainės Komiteto

Komunistų Partijos Subdistrik- 
to Plenumas

Nepraleiskite šio Rakandų 
/ 1 Nupiginimo!

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 47 kuopos susirin

kimas bus seredoj, 27 lapkričio, Am. 
Lietuvių Ukėsų Kliube, 3138 Rich
mond St; Pradžia 8 vai. vakare. Vi
si nariai ateikit,, yra svarbių reika
lų. Taipgi bus renkamas centro ko
mitetas. Atsiveskit ir naujų narių. 
Sekr. P. Zalėckaš. 280-81

plenume dalyvavo
Tai geras

Bet lietuviai netu-

SCR ANTON, PA.
L. D. S. A. 54 kuopo.s susirinkimas 

bus nedėlioj, 1 gruodžio, po num. 110 
W. Market St. Pradžia 2 vai. po • 
pietų. Šis susirinkimas labai svar
bus, tat visos narės ateikit. Bus balr 
savimas centro komiteto ir rinkimas 
delegačių į rajono konferencija. Sekr.
O. J,

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Paneaėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Trijų Kąvalkų Puošnus Setas, išmuš- d* | Z 
j tas sukombinuotu Mohair'u ir Frieze f ”

DETROIT, MICH.
S. L. A. 21 kuopos mėnesinis su- 

sirinkinjfis bus ųedėjioj, gruodžio 1, 
Lietuvių Svetainėj, 25th St ir Ver
non Highway; pradžia 12:30 vai. po 
pietų, Visi nariai dalyvaukite, nes 
biis svarbus susirinkimas—Piki. Ta
rybos nominacijos, taipgi kuopos val
dybos rinkimai 1930 metams. Sekr. 
K. Terzięne. 280-8,1

-z«

kovoti išnaudotojams prieš So-imunistų Partijos. Tai trūku- 
vietų Rusiją ir visiems kontr-imas, kuris būtinai reikia ša- 
revoliucionieriams. ’Lovesto- j linti ateityj. Kuomet šiose 
niečiai padarė primetimą, kad j apielinkėse daug išsiveržia 
D Germanas sugriovęs subdis-1 streikų mainierių ir audėjų, 
triktą. Vadinasi, drg. Gor-Jiems vadovauja reakciome- 
manas yra kaltas, kad jie ei- riai ir veik kiekvienas streikas 
na prieš Komunistų Partija ir yra pralošiamas, čia komums- 
Kominterna. Gal būt, kad i tai turėtų imti vadovaujamą 

;drg. D. Germanas ir neturėjo į roję visuose streikuose. Orga- 
Igana gabumų atmušti lovesto-inizuoti N. M. U. ir N. A. U.. . = ---  ------
daugiaus narių” nuo Lovestono įindustrijos kasyklos ir šilko 

- grupės, bet negalima jį kai-!audinyčios. Audinyčiose dir- 
Čių. Atidarius plenumą 3 vai. įtinti, kad nariai pasirinko ba maipierių vaikai ir jie ne- 
po pietų, III Distrikto organi- lLoVeStono kelia, kuomet jiems organizuoti. Išnaudojimas di- 

buvo išaiškinta'per kelius kar-Įdėlis, dirva plati organizavi-

Lapkričio 10 d. buvo laiky
tas plenumas Komunistų Par- i 
tijos kietųjų anglių industrijos 
subdistrikto. Jame turėjo bū
ti apdiskusuoti keli svarbūs j 
klausimai, liečianti šios apie- nfečių ° puolimą ir atitraukti Šioj apielinkėj yra pamatinės 
linkės industrijas, bet tas ne- ąaugiaus narių nuo Lovestono Į industrijos kasyklos ir šilko 
buvo atlikta, del kelių priežas- o-ruDės bet negalima ii kai- audinyčios. Audinyčiose dir-

zatorius išdavė raportą iš K. 
P. plenumo. Jis trumpai pa
žymėjo trečio laikotarpio pe
riodą žymiu kairėjimu darbi
ninkų, Komunistų Partijoj de
šiniuosius nukrypimus ir love
stoniečių kelią, kur jis veda. 
Antras raportavo drg. Frank- 
field, subdistrikto organizato
riuj, apie mainierių ir .šilko 
darįįninkų kovas. Po jų kal
bų IIsekė diskusijos ir kitų de
partment raportai:—Jaunųjų 
Kopiynistų Lygos, N. A. U. ir 
T. »D. A. Kaip raportai, taip 
ir diskusijos buvo gyvos.

šioj apielinkėj lovestoniečiai 
susisuko sau lizdą ir veik visus 
soilth.-slavus ir italus nusivedė, 
suklaidindami juos, įkalbėda
mi jiėnjs nepasitikėjimą Ko
munistų . Partijos Centro Ko
mitetu ir kitokias nesąmones. 
Į šį plenumą atėjo lovestonie
čiai orgariizuoti, kad išardyti 
komunistų plenumą ir kartu 
dar daugiau sužvejoti narių. 
Laikę diskusijų/ vietoj rimtai 
diskusuoti, lovestoniečiai darė 
visokius užmetimus ant K. P., 
kaip tai: “Mes nenorime Tos
terio vadovybės, jis pardavi
nėjo laisvės bonus laike karo“ 
ir tt. Darė nepamatuotus už
metimus Kominternui. Kal- 

(Įbant lovestoniečių lupępiis, tąį 
tik renegatas Lovestonas yra 
geras ir teisingas, kuomet 
maršuoja į turčių klasės lioge- 
rj. Jis su savo grupe padeda

tus renegato Lovestono tikslai. 
Balsuojant rezoliuciją, užgi
nančią dešimto plenumo Ko- 
minterno Pildomojo Komiteto 
ir Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos plenumą, ir už- 
giriaąt išmetimą lovestoniečių 
iš Partijos (Vratarick, Borich 
ir Gallia>, P. Brennan patiekei 
lovestoniečių rezoliuciją, ku
rioje buvo daromi kaltinimai 
K. P. ir vietos narių ir reikala
vo, kad būtų sugrąžinti į K. 
P. išmestieji, be jokio pareiš
kimo. Už šią rezoliuciją bal
savo tik lovestoniečiai. Bal
suojant rezoliucijas, susilaikč 
drg. Stanislovaičiai nuo balsa
vimo, nei už vieną, nei už ki
tą rezoliuciją nebalsavo. Pa
sirodo, drg. Stanislovaičiam 
dar neaiški lovestoniečių pozi
cija. Mūsų spaudoj turėtų bū
ti daugiau aiškinama Lovesto
no pozicija ir jo nusistatymas. 
Nubalsavus rezoliucijas, 
lovestoniečiai išmaršavo.

Padaryti Trūkumai
Kuomet lovestoniečiai 

užmetimus ir jiėnąs reikėjo 
daugiaus atsakinėt ir duot pat- 
aiškinimus, kur veda juos 
Lovestonas, tad pasiliko keli 
klausimai veik visai nediskų- 
suoti: imperialistinio karo pą- 
vojyg, ftrgąąigąvimaĘ jaunuo
lių, N. M. U., N. A. U., mūsų 
spaudos ir budavOjimas Ko-

mui J. K. L.
Šiame 

nemažai lietuvių, 
jdalykas. 
retų pamiršti dar daugiaus 
dalyvauti kovoj unijose ir a- 

Įbelnai visame darbininkų ju
dėjime. M. Žaldokas.

■Lapkričio 14 d. Lietuvių 
iSyętainės komitetas ir direkto
riai, savo reguliariame susirin
kime, išklausę 10 metų jubilė- 
jinio koncerto, buvusio lap
kričio 3d., komisijos raportą, 
pareiškia širdingą ačiū visiem 
programos ispildytojam: K. 
Menkeliūniūtei, Lebedevui, J. 
Sabaliauskui, Paruliūtęi, Kups- 
čiūtei, V. Tumaniui, A. Lietuv- 
ninkaitei, D. Vaiteliui, Aido 
Chorui, jo vedėjai Meškienei 
ir akomponuotojui Petrovui, 
K. Vaiteliūtei ir Zakariūtei už 
jų veltų patarnavimą ir kitų 
mizernos išlygos, dar sulęng- 
vintos »(?^~Red>), atsižvel
giant, kad lietinga diena buvo, 
komitetas aprokuojaj -kad blo
gas oras mažiausiai atitraukė 
šimtą žmonių nuo atsilankymo

NE 7 KENSINGTON, PA.
Pranešu visiems A. P. L. A. na

riams, kad kuopos metinis susirinki
mas bus nedęlioj, 1 gruodžio (Dec.), 
savoj svetainėj, 1126—-3rd Avė. Ma
lonėkit įsitėmyti dieną ir nepamirš
ti atsilankyti, nes bus renkama val
dyba 1930' metams. Atsiveskit ir 
naujų narių, nes dabar yra nupigin
tas įstojimas vienu dojeriu centro, 
o mūsų 9 kuopa dar nupigino per 
pusę, tat dabar laba; lengva įstoti 
į kuopą. Kurie nariai neatsilankys 
į šį metini susirinkimą, bus baudžia
mi, sulyg konstitucijos, 50c. 9 kp. 
sekr. C. Stashinskas. 280-2

'•' v Lb<*; ':; '■ < 
ELIZABETH; N. J.

A. L. D. L, D. 54 kuopos susirin
kimas bus panedelj, 25 lapkričio, L. 
D. P. Kliube, 69 So. Park St. Pra
džia 8 vai.1 vakare. Visi nariai ma
lonėkit atsilankyki, nes bus renka
ma centro valdyba. Yra ir kitokių 
svarbių feikalų. Komitetas. 279-80

PHILADELPHIA, PA.
Įdomi; balių rengia A. L. D. L. 

D. 149 kuopa seredoj, 27 lapkričio, 
Lietuvių Kliubo svetainėj, 4647 Mel
rose Ave., JYankford. Pradžia 7:30 
vai. vakare.' Gerbiami Phjladelphijos 
ir apielinkės lietuviai! • šis balius 
bus dar pirmas Frankforde šį ru
denį, Turėsime puikią muziką iš 
nauju kuopos narių, kurie grieš Jie-, 
tuviškps ir amerikoniškus šokius. 
Turėsime skanių gėrimų ir užkan
džių. Tat visiem bus smagu. Kvie
čia visus komitetas. 279-80

SCRANTON, PA.
Puikią ir skanią vąkąrienę rengia 

Lietuvių Darbininkių ' Susivienijimo 
Amerikoj 54 kuopa ketverge, padė
ka vonės cĮienoj, 28 lapkričio, M. Gru- 
(jžio French Roof Svetainėj, 1610

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

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

reikalingų rakandų.

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI PiSlli
Trijų Kavąlkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimšięmis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- 
hair’u | F Pusryčių Setas 

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

$18.50
Macys Bros .Furniture Go•j tai su' porcelaniniu vit

198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Tel Gr^en^oint 2372 

Tarp Driggs ir Bedford Avenues

į Se- 
vitšuni 

? ir Windsor styliaus krės 
lais—labai specials kaina

$26.50
lipillfflljM 'luuuiiiiumi
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moka savo roles

WORCESTER, m! jo ir išrinko atstovėmis drau-

tuviui ir lietuvaitei atsilankyti < 8 
i j šį nepaprastą teatrą. Į

prašia 8 .vaL;.vaka£3

STATO SCENOJ WILKES-BARRE AIDO CHORAS

COUGHLIN HIGH SCHOOL SVETAINĖJ, N. WASHINGTON STREET

^''T'VTT

parsitraukia'.

ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi

kvepi 1”
M. J‘. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. RE ĮKAU
ŠĘ AS iš SHENANDOAH, PA ..tūkstančiais par- 
si trauki a 
parduoda. ujo buku, n.avi uvxxx, u • —
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi mylil

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vošvaigio, Skilvio, Žųrųų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 

1 Liaukų, Plaučių, Kvepūojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, RęųypRti^po, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
Kraujo Ištyrimai. Laboratorijoa Bandymai

Puslapis Penktas ' *

JUOZAS ; KAVALIAUSKAS

BOSTONAS IR APiEM

L.

HARTFORD, CONN.
Vietos ir

X-Spin<luliai,

PennsylvaniaWilkes-Barre

WATERBURY, CONN

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI: Kaštone,
Bell, Oregon 5136

[čius narių; dalyvavo ir.dalykus1 Draugijos svetainėj, 142 Orr
! svarstė s rimtai. Sekretorė St. šiame vakarėlyj bus, su-

Wilkes-Barre ir. apielinkėj I lankos’ iš^

rengiasi visu smarkumu prie mVi-ams" operetės “Kova už Idėjas,“ kU-Į^S ™ rajono

Lapkričio 13 d., savuose1 
kambariuose, įvyko L, D. S. Ar 
12-tos kuOpos susirinkimas, šis ! 
susirinkimas daug kuo skyrė-! 
si nuo kitų, nes pusėtinas skai-

SU jais pasimatyti.
Kuopos Sekret.

M. Vaitonaitė.

.EĄĮSVE .

Dailės Mylėtoja.
Z

/____ :_________

yra lietuvių. •
taip pat yra gerai 
dainuoti ir

DR. ZINS HO EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 3:30 vai. po pietų—ne vėliau 
ĮŽANGA 75c, $1.00 $L50 iw $2.00

Po koncertui šokiai griežiant E. Retikevičiūtės orkestrai

Choras 'jpngia dide- į karionė—šeštą valandą vaka- rašytis prie choro, nes mes no-j 
a—. i Taigi, visi ir visos būkite. rime chorą padaryti didelį.

Kas Bus Toliau?

yra žinoma, kad Aido Choras1 p.iJ ___  —;~!nauJ° 1 ua
operetės “Kova už Idėjas,“ kU-G^“

Sekretorė St.
yra atsiųstos lošta juokinga komedija “Kur- 

Centro rinkimui čias žentas^“ Apart šio veika- 
Komiteto sekan- liuko bus ir kitų visokių pa- 
. Skaitytas laiš- marginimų, kuriuos išpildys di- 

1-4.11 -x- o.? sekretorės, džiumoj jaunuoliai. Todėl ir
,kiSU ^?r!1Cli°i • išrinkti delegates į meti- į šį parengimą turite visi skait-

, . . . . Plakatai ir ti-Įd. gruodžio.
V1SUrl kur tlk! rinktos Krakauskienė,

Choras 
išlavintas 
lošti.

Lošikai

Coughhn High mokykloj, N. nę konferenciją, kuri įvyks 151 liūgai atsilankyti, nes vakarė- 
Washington St. Plakatai ir ti-[ ^ {rruodžio. Delegatėms iš-Jis bus labai žingeidus, ir ku- 

, Maro-Įric atsilankys, tie pilnai pasi- 
'zienė, Jenkeliūnienė. Vaka-[tenkins. Beje, jau senai mo- 
rienės surengimo komisija [ kinasi mergintu dubeltavas 

sykiu pranešė, kad vakarienė įvyks kvartetas, pb vadovyste M.
127 d. lapkričio, prieš padėka-, Česniūtės, kuris tame vakare- 

ir;vonės dieną. Rengėjos pagei- lyj pasirodys. Bus ir klasiki- 
deda pastangas sulošti kuo ge- cĮauja, kad visos draugės, pri-'nių šokiu. Čia pamatysite 
riausiai. Pirmą sykį šioj apie-[ gulinčios prie L. D. S. A. "12 jaunuolių gabumus ii\g’ardžiai 
linkėj, bus sulošta tokia didelė; |<UOpOS> dalyvautų toje vaka- pasijuoksite iš komedijos.

'rienėje. Buvo pranešta, kadį
“ yra ketu-[Komunistų Partija, sykiu su [ 
Sis iV1ejk?'Las [ kitomis įvairių tautų organiza-! 

cijomiš, rengia prakalbas, tai'

tev A :

LIETUVIS GRABORIUS
IR UALZAMUOTOJAS

ir puiki operetė.
“Kova už Idėjas 

rių aktų operetė, i ..... ....... ... ............... .. .....
svarbus ir dainos yra klasinės. Į.cijomis, ‘rengia prakalbai,** tai! 
Kurte dalyvavo pereitą žiemą, Į įr mūsu kuopa prie to prisidė-1 
kada buvo suloštas “Grigutis,“ Įj0 įr išrinko atstovėmis drau- 
žino, kad visi buvo patenkinti ir gGS Krakauskienę ir, Maro&ię- 
džiaugėsi perstatymu. Bet nę. Apart aukų, dar iš iždo , 
“Kova už Idėjas“ yra daug j paskyrė $5 Gąstonijos ’ strei-i 
svarbesnis ir choras dainuoja kierių bylos vedimui ir $5 ar-1 
daug linksmų dainelių; Prie: gentiniečiams, kad įsigytų ma-| 
to,'bus ir orkestrą — penki ^šiną raidžių statymui, 
smuikoriai ir pianistė, 1 kūric' Sekantis susirinkimas įvyks 
palinksmins publiką tarpe ak-;H d. gruodžio. Visos narės . 
tų. ‘ * I privalo tame susirinkime daly-j (

Kiek teko girdėti, turėsinie; vauti, nes tai bus metinis su- ■ 
daug svečių iš kitų kolonijų.! sirinkimas, reikės rinkti kuo- 
O apie savo koloniją nėra ko;P°s valdybą sekantiems .me- ( 
nei kalbėti, nes tikietai narsi-i^ams- Juo mes skaitlingįau 

lankysimos į, susirinkimus, tuo ‘ 
mūsų judėjimas bus geresnis, 
tuo daugiau nuveiksime darbi
ninkiškoj dirvoj. ,

Taigi, nepamirškite vakarie
nės, nes kaip girdėjau, tai jo
je bus ir svečių, todėl galėsite 

;ir

nei kalbėti, nes tikietai parsi
duoda labai smarkiai ir nei 
vienas neatsisako pirkti tikie- 
tą.

Taipgi patarčiau ir tėvams, 
kurie turi jaunuolių, kad atsi
vestų pamatyti šitą operetę. 
Aš užtikrinu, kaip jie pama-į 
tys šitą veikalą ir matys, kaip 

(mūsų jaunimas gražiai dainuo
ja ir lošia, patys norės ateiti 
ir prisirašyti prie choro, šian-! 
dien mums reikalinga gauti; 
jaunuolių. Tad svarbu vi-Į 
siems tėvams savo jaunimą at- 
sivesti ir patiems pamatyti šią j 
operetę. Jau kelius kartus; 
Aido Choras lošia įvairius vei-i 
kalus, bet dar pirma kartai 
operetę, kuri reikalauja daug;

S. L. Ą.? 57-toa Kuopos 
Metinis Parengimas 

: i H ’•. Lapkričio' 28: ir 3'0 d. bus 
! perstatyta ’ scenoje istoriškas 

"l veikalą^ “Rutyilė.“' Praeityje 
' worcesteriečiai yra daug jau 
didelių ir istoriškų veikalų sce- 

Įnoje perstatę, tačiaus šis vei
kalas vis buvo atidėliojamas 
del abejojimo, kad nebus pa
kankamai spėkų. Vienok, šie
met S. L. A. 57-ta kuopa pa
siryžo perstatyti ir viršmine- 
tose dienose galėsime pama
tyti Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St., pradžia 7-tą vai. va
kare.' Aktoriams kostiumai ir 
scena specialiai ruošiama. To
dėl pravartu kiekvienam lie-

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir sales; 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt, cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik 'lietuviai 
bet ir svetimtąūčiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patirtką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gr&- 
žiai dega ir puikiai kvepįl”

HTTSBIMAS
IR APIELiNKE

V pv L V Ly, n. U I I ( UiaaRHl Irt U n j • tf i i 1 i 
pasiaukojimo ir energijos, kad . ,l( .1
.sulošti gerai. Kurie buvo lai-! afonci 28* 
ko pamoku ir matė operetes,)^ q 
užgiria, kad bus labai gerai šu-į - ” - -c
lošta.
Korespondentė D. Zdaniūtė.

D. S. A, VII Rajonas ren-i 
ir puikią vakarie- 

Įvyks padekavonės 
28 d. lapkričio, pas!
Savukaičius, <

Todėl visi šios apielinkės

HUDSON, MASS.
-■

Aido Choras, po ilgo vasaros 
CuddyJ Poilsio, pradėjo mokintis. 

Pa. Todėl visi šios apielinkės Nors nariais ir neskaitlingas, 
i lietuviai dalyvaukite šioje va-' svarbu tas, kad visi į va
karienėje, nes ji bus ne tik mokas lankosi ir gerai prasi- 

1 puiki, bet ir pigi, už Vieną <į0_ i lavinę dainuoti. Reikia tikėtis,
! lerį galima bus gerai pavalgy
ti, pasišokti ir šiaip smagiai 

 [laiką praleisti. Valgiai bus 
Apielinkių Lietuviai; geri, namie gaminti. Šokiams 
Tėmykite! . ; fous gera muzika. Šokiai pra-
^7—•-----‘ . .. J ' [sides 4-tą vai.'po pietų, o va-
metini Halių, kuris're. 
d. lapkričio, svetai-

a Laisvės
lį antrą

, įvyks 27
nėj Kevin Barry Club Hall,
227 Lawrence St. Visi vietos j
ir apielinkių lietuviai žino, j vakar§ii3 Soho -dįly: __ 
kad jeigu choras rengia, tai burghe, kurį rengia Dailės Ra 
ir susirinkusią publiką paten- tejįs nesenai
kiną, todėl užtikrinu, kad ir i pittsburghe. .Vieta visiems vie- 
dabar bus visi, kaip seni, taip ■ įos jr apielinkių lietuviams ge
ar jauni, pilnai pasitenkinę. r£lį žinoma—Lietuvių Mokslo 
Tunu pasakyti, kad svetainė į ’
didelė, naujai pertaisyta, šo-! - '
kiams muzikantai nusamdyti 
labai gori. Tik pasistengkite 
visi ir visos dalyvauti, ypatin
gai jaunimas turi atsilankyti.

Nuo City Hali imkite gat- 
vekari Park St. arba Zion St. 
ir važiuokite iki Lawrence St. 
Išlipę Lawrence St. eikite po 
dešinei. Kiti iratvekariai, kaip 

X Capitol Ave., Francis Cor., So. 
Prospect ir t. t. daveža iki 
Lawrence St., bet išlipus rei
kia eiti pn kairei.

Vienas Dainininku.

Scranton, Pa
SKANI VAKARIENE.
Rengia Lietuvių Darbininkių Susivie- 

T nijimo Amerikoj 54-ta Kuopa, 
Scranton, Pa.

/ Ketverge, Pądčkavonžs. Dienoje

28 Lapkričio (Nev.), 1929
M. GRUDŽIO, FRENCH ROOF 

SVIETĄ INftJE
1510 Washburn St., Hyde Park, |

Pradžia 7-tą. valandą vakare j 
Jau iš patyrimo Žinome, kad šios į 

kuopos gaspadinės moka pagaminti 
skania* ir puikias vakarienes, lietu
viško ir amerikoniško stiliaus, kurios 
patinka kiekvienam. Bus puiki pro
gramą, kuri teiks malonumo visiems 
klausytojams.

Po Vakarienei ir Programai Visi 
Galėsite Pasišokti

h SUAUGUSIEMS $L00, 
VAIKAU 50 CENTŲ

kad žiemos sezone choras na
rių skaičiumi padidės, nes jau; 
ir dabar jaunimas, ypač m^r-j 
ginos, pradeda prie choro ra
šytis. Patartina visiems ir vi
soms, kurie tik gali dainuoti,

MARGARET E. čESNAVEcIŪTE, . 
Lyriškas Sopranas

Ji jau pasirinko keletą naujų dainų ir kasdien dainuoja 
! jas, kad kuo puikiausia prisirengti prie “Laisvės“ kon- 
■ certo.

Kiti programos dalyviai yra:
Ivan Steschenkp, garsusis rusų .basas, kuris’ ilgą laiką 

dainavo Chicagoš operoje, o dabar dainuoja PhĮadolphi- 
jos operoje; Seserys PąuŲukoniūtes, iš Massachusetts, 
garsiosios duetų dainininkės bus girdimos “Laisvės“ kon
certe. Po “L.“ koncerto jos įdainuos keletą rekordų 
Columbia Phonograph Companijai. A. B, Arlauskas, 
ištisus trejus metus atsidavusiai mokinęsis, pasirodys 
“Laisvas“ koncerte; Lydia Koretzky, ukrainiete, savo ta
lentu užkariavusi vietą amerikoniškoje scenoje; Mainic- 

Kvartetas iš ‘Shenandoah, Pa., savo kasdieniniuose rū
buose u^į-rauks. .revoliucines dainas; Elenos Rėtikevičiū- 
tęs 3rmdko-Pianio-Č®lo Trio irgi bus gražus muzikos ka- 
valkasįBrplisJjc sesuo Skučiukai pašoks gražių klasiškų 
šokių; dailiuos Lyros Choras iš Mastfetho, vadovaujamas 

i O. Eremino,. ir Aido Choras iš Broqįlyno, vadovaujamas 
i L, B. ŠalinaitėSk

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

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik 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 išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą,, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiS- 
kietns žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Dabar choras rengia didelį j 
koncertą, kuris įvyks 28 d. lap- 

Gruodžio 8 d. įvyks margas į-kričio vakare. Kviečiame vi- 
Pitts-1 sus vietos ir apielinkių lietu- 

rengia Dailus Ka- vius atsilankyti į mūsų paren- 
i susitveręs N- S. girną ir paklausyti, kaip cho

ras ir solistai bei solistes dai
nuos.

Choro Korespond.

' Wilkes-Barre
n

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 
M. Nedčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas {varo, bet 

it j grabą paguldo, liet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

T-r i • z-s s v -n •. (Miltelius nuo šalčio) jokių šalfiių nebijo. Už Urban s Cold Powders 750 ui baks^ ap8isinkiu°k nu° mvo amžino priešo 1
TT . T m i yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—-yido-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris Žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

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

TEGALIME GAUTI PAS

Seredoj, Prieš Padekavonės Dieną, Lapkričio .(November 27, 1929

ĮŽANGA
Suaugusiom 75 Centai 

Vaikam 25 Centai

1 Gerbiamieji! Operetė “Kova 
n Už Idėjas“ yra labai jausmin- g gas veikalas, susidedantis iš g daugelio dainų, solų, duetų ir 
| choro. Tas veikalas bus stall tomas dar pirmu kartu šioje 
| apielinkėje. Taigi, kiekvie- 
4 nam bus malonu jį matyti ir j girdėti. Trik! o gražaus rinki- 
| nio dainų? čia dar nesame gir- 
I dėję. Nepavėluokite atsiląn- I kyti, nes lošimas prasidės ly
ra giai 8 valandą vakare.

Kviečia Aido Choras.
Ltti

Siųsdami pinijrus 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN'S PHARMACY 
151 Metropolitan Ave., 
i Brooklyn, N. Y.

iŠ

siurbiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit mnn prisū|»U 
URBAN S COLI) POWDERS ir URBQLA, bu nurodymais, kaip vaitoU.

Vardas

No.......

Miestas

st. or Ave.

State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th

t . Įėjimas iš 736 Lexington Ave. . '
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pa 
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokina jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbįmų karus per trumpą laiką ir už mažą, kainą. 
Specialūs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintos. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas UŽt*kr*nta8

ir 59th Sts., New York City

—*r*!
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VIETOS ŽINIOS Šiandien Yonkerse
Yon-

ir Amerikoniška Stiliam

Padėkavones Dienos (thanks-

SPORTAS

pri-

Tel. Stagg 9938
PIANO LEKCIJŲ

DR. MENDELOWITZda-

1763
Visgi Išteisino

981

, ~ , uz smugeliavimą Gity < irusi
kad kompanija rengiasi jvestBanko pinigų, dabar liko pa-

GERAI IR PIGIAIATLIEKADARBĄ

STOKES

da-
MALONAUS PASIMATYMO

White

New

Džiova Lešuoja $73,667,500

*

PARDAVIMAI

5

Benson 
raunde

Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

Kiek Didžiajame .New Yor
ke žmonių miršta nuo džiovos

~T —4-

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

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

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

kriminaliai nusikaltusiu,

Teisėjas Mancuso, kurį že
mesnysis tesimas atrado kaltu 
-”v- šmugeliavimą City .Trust

Nufotografuoja ir 
nutnaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
[vairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir .krajavus 
ir sudaro an 
amerikoniškais.

I

TEL.: ' 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

IŠ, SENOS RISTYNIŲ 
ISTORIJOS

Indijoj, Punjabo provincijoj,

4 d., trečiadienį, St. Joseph

vienam vyrui: yra visi parankamai, 
prie pat Lorimer subway stoties. 
Taipgi yra gaminamas namie valgis. 
Kreipkitės bile laiku po num. 35 
Devoe St., Brooklyn, N. Y. 279-81

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

PARSIDUODA kendžių Storas. Biz
nis įdirbtas ir gera proga pirkti.

Kreipkitės po num. 66 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y. 279-81

Specialistas del visų ligų ir operacijų:
Akių, ‘ " ’ ' " ’ ■"

Naujausi

Civilis s inžinierius
Brenner iš Sing Sing kalėjimo
atrašė Augščiausio

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemever Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki' 6 po pietų. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. L

Tel., Juniper 6776.

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6939

. /h JONAS;
173 Bridge St., Cl Brooklyn, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
I ' ■•. - • .

Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

£ Ir ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČių DARBAS
1 NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAIŠTINGĄ

TELEPHONE, STAGG 9105*

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street 

(PrieSaia Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

PARENGIMAI1

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKEĘ) ' į

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvę
Seriją (Eilę)

PASIRANDAVOJA du fomišiuoti 
kambariai: šviesūs, apšildomi ir 

visi moderniniai įtaisymai. Arti 
; Springfield Ave. karų linijos. Anta- 
,nas žitlęųs, 179 Indiana St., Maple

wood, N.' J. 276-81

riui laišką, protestuodamas, IŠRANDĄVOJIMAI 
kad jį pertrumpam laikui Pa- PASiRANDAv0JA geras kambarys

Fred Beal ir McGinnis Kalbės REIKALAVIMAI

Kora. Partijos Branduolių F-2 Kas Bus Išvakarėse 
kf-3< Diskusinis Mitingas Thanksgiving Dienos? 
Šiandien Vakare
1 Bus bendras diskusinis mi
tingą s abiejų bcpoklyniškių 
Komunistų Partijos* branduo
lių, F-2 ir F-3, šiandien, 25 d. 
lapkričio, 6:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje. Visi na
riai, sulig įsakymo iš augščiau, 
'pravalo dalyvauti ir sueiti į lai
ką, o ne vėluotis po pusantros 
valapdos, kaip kad iki šiol bū- 
Sdvo. Gatita pranešimas, jog 

us atsiųstas nuo Partijos cen
tro .žmogus,; kad padarytų pa
matinę įvadą į diskusijas; jo 
disjeusuojama bus specialiai 
partijos Spalių Mėnesio Ple
numo darbai, teziai ir nutari
mai.

Dviejuose minėtuose bran
duoliuose priklauso daugelis 
draugų lietuvių. Visi jie 
valo atsilankyti.

Tai McManus Nušovęs 
Šmugelninką Gembleri 
Arnoldą Rothsteiną

Prasidėjusiam teisme valsti
jos advokatai kaltina George 
A. MacManusą, kad tai jis nu
šovė milionierių šmugelninką 
Arnoldą Rothsteiną, alkoholio 
it opiumo biznierių, gemblerį 
ir abelnai žuliką. Belbšiant 
su Rothsteinu iš pinigų, Mc
Manus pralošęs desėtkus tūks
tančių, o gal ir šimtus tūks
tančių dolerių. Susivaidijus 
del neatmokėjimo, tai McMa
nus ir nušovęs buvusį savo ar
timiausią sėbrą. Kur žmog
žudystė įvyko, Central Park 
Kotelyje, tą dieną buvo pasi- 
sąmdęs kambarį ? McManus, 

ąip ipodo 'viešbučio re k ord ai.

$600,000,000 Skiriama 
Naujoms “Subvėms” :
' "-New Yorko majoras Walk- 
eris skelbiasi, kad miestas pra
vysiąs ilgas linijas naujų po
leminių’ gelžkelių, kurie kaš
tuos $600,000,000; ir tam rei
kalui visai nebūsią pakelti jo- 
fcje taksai. Ketįna tuo tikslu 
išteisti pardavinėjimui bonus. 
Bet, suprantama, bonų nuošim
čiu ir sumas turės išmokėti pa
tys gyventojai. Taigi tie nau
ji požeminiai gelžkeliai nebus 
jokia dovana Didžiojo 
Yorko žmonėms.

Nutrenkė Policmaną 
Po Gatvekariu

Keno tai galvatrūkčiais 
pleškantis automobilius taip 
drožė į policmaną R. Leidą 
ant St. Nicholas Ave., New 
Yorke, kad nutrenkė policma
ną i po bėgančiu gatvekariu. 
Policmanas įstrigo po užpaka
line'dalim gatvekario, ir taip 
gana toli jį nuvilko. Tik pa
darius - gatvekariui reguliarį 
sustojimą, buvo pastebėta po- 
licmanas. Jis pusgyvis- nuga
bentas .p ligoninę.
'< u t < f ' — ■ ■ • • -----!---------

K-JPeKuJflilinsas
. k^ygvedžiaiKųygvedžiai.’ ir knygvedes, 

visi' organizuoti ir neorgani
nę ti raštinių tarnautojai yra 
* kiami į švietimo mitingą 
fandien, 6 :30 Vai. vakare, La- 

r Tetnpld. 14th St. ir 2nd 
fį.Į New Yorke.

Draugai aidiečiai! Labai 
svarbus choro susirinkimas bus 
lapkričio 26, utarninko vak., 8 
vai., “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- 

giving) išvakarėje bus audė-,1 gelbėt chorui išrišt jį liečiamus 
jų balius ir karnivalas, trečia- į reikalus. Nauji nariai taipgi 

bus priimami. Atsiveskite.
V. L. Dvariškis, 

Pirmininkas.

dienį, lapkričio 27 d., New 
Star Casino svetainėje, , 107th 
St. ir Park Ave., New Yorke. 
Bus 250 garbės svečių, dele
gatų, kurie yra išrinkti daly- 
vaut Nacionalės Audėjų Uni
jos antrame. suvažiavime, ku
ris įvyks lapkričio 28 d., Pat
erson, N. J. Septyni Gastoni
jos streiko vadai bus tarp tų 
delegatų, šokiarps grieš džiaz- 
zinė John C.’ Smitho orkestrą. 
Svetainė bus papuošta raudo
nai; ant įvairių spalvų Leliū
nų pasiskaitysime kovojančių 
darbininkų obalsius. šimtai 
darbininkių ir darbininkų ateis 
keistai karnrvališkai apsiren
gę. Būsiąs.

Už Lapelių Dalinimą prie 
Dirbtuvės Nubausti 4

Už komunistinių lapelių 
linimą ties E. W. Bliss mašinų 
statymo kompanijos ^fabriku 
liko nubausti penkiomis dieno
mis kalėjimo keturi: Robert 
Cohen, Davis Weiss, Paul Bro
der . ir Morris Shane, visi 
brooklyniečiai.

Tuose lapeliuose kalbama,

dar didesnę paskubą darbe ir 
nukapoti uždarbius, o darbi
ninkai turi tam priešintis. To
liau kritikuojama visa kapita
listinė /tvarka; primenama ir 
nedraugiškas linkui Sovietų 
Sąjungos pasielgimas, kad nei 
New Yorko nei Washingtono 
valdžia oficialiai nepriėmė ke
turių ' sovietinių lakūnų, kurie 
atliko .ilgiausią ir pavojingiau
sią kėlionę -visoj ’orlaivininkys- 
tės istorijoj.

Brooklyne irgi Bus 
Gastoniečių Prakalbos

Kambarių Kainas Dabar 
Galės Brangint, Kiek 
Nori Savininkai į

Pirmadienio vakare, 
kerše, Workers Cooperative 
Centre, 252 Warburton Ave., 
bus masinis mitingas Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo. 
Kalbės Gastonijos streiko va
dai Fred Beal ir McGinnis.

REIKALINGAS partneris4arba part- 
nerka į 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

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

BENSONAS VĖL LAIMĖJO 
PER “NAKAUTĄ”

Brooklynietįs Eddy 
“išnakinoT antrame 
Tomą Dorrą, iš Troy,
laike > kumštynių 10,6 th Regi
ment Armory,' New Yorke, 
pereitą pehktadienį. Tuo bū
du Benšonaš vėl gabiai apgynė 
savo čampionatą Naciohalėj 
Gvardijoj į , '

I ) j . ■■ -r ■■ >

Augščiausio Teismo Apelia
cijos Skyrius New Yorke nu
sprendė, kad vietinis įstatymas 
prieš “randų” (nuomų) kėli
mą esąs priešingas konstituci
jai, neteisėtas ir todėl yra pa
naikinamas. Pagal tą įstaty
mą, apartmentinių namų savi
ninkai “negalėdavo” kelti nuo
mas ant kambario, kuris mė
nesiui parsamdomas už ~pen-|jos 
kioliką dolerių arba už ma- Ivanu Grandovičiu, gruodžio 
žiau; arba, norėdami “randą 
pakelti, turėdavo eit į teismą Auditoriume, Waterburyj. Jų- 
ir įrodyti tikrą priežastį, kodėl,dviejų ristynės bus trijų raun- 
nuoma turi būt padidinta.

GANSONAS IR DAGILIS 
RISIS WATERBURYJ

Waterbury, Conn. — Jack 
Ganson, pagarsėjęs lietuvių 
ristikas, imsis su buvusiu Rusi- 

caro armijos oficierium

du. Katras bent du laimės, 
skaitysis pergalėtojum.

Juozas Dagilis iš Ansonijos 
grumsis su Johnu Supsici, ita
lu.

“Graikų Hercules” H. Ma
mas mankysis su smarkiuoju 
italu J. De Vito.

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

skelbtas teisingu Augščiausia- 
me Teisme New Yorke. Man
cuso buvo vienas iš direktorių 
to banko, kuris nubankrūtuo- 
tas, i 
$5,000,000.
banko direktorius ir ėmė iš jo 
“paskolas” be jękio užtikrini
mo, kad jos bus kada sugrą
žintos. Bankui susmukus, ki
lo toks triukšmas prieš Man
cuso, kad jis turėjo apleisti 
teisėjo vietą.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
luku, nu » < |r Japonijoj ristynės būna
nunesant žmonėms apie i., į . J . .. .. .
0,000. Jis tarnavo kaipo Y 1 .. -’ .i . . mu ceremonijų.
r\ rl i nn Dr A l>i 11 n iv* /\ W1 ZV 1 C? T LA *-

Gilioje senovėje iš visų sun,- 
Įkiųjų sportų ristynės buvo la
biausia gerbiamos. Kai ku
riose pirmykščiose tautose 

. čampionato ristynių laimėtojui 
siūlydavo savo dukteris kuni
gaikščiai ir karalįukai. Už^at 
pralaimėtojas tūlose vielose 

- v. . . n v > ■ .būdavo numetamas žvėrims 
Kalinys Inžinierius rraso Isudraskyti. Todėl nebūdavo

RiflpciiPC RaiKffiPQ npffii fiaVdA ’išrokavimo atsigulti ir pasi- Uinesnes Bausmes, negu buvo duoti oponentui, kaip kad da
bartiniais laikais Amerikoj 

Joseph dažnai daroma pagal susita- 
...... rimą išanksto.

Brownsvillej, Brooklyno 
lyj, antradienio vakare, lapkri
čio 26 d., prakalbas sakys žy
mūs Gastonijos streiko vadai 
—Fred Beal, McGinnis ir Cla
rence Miller, kurįe buvo pa
statyti mirties bausmės teis-j 
man. šių prakalbų ir masi- siuntė kalėjimam Sako, mani 
nio mitingo vieta—Ilopkinson Į skirta 5 iki 10 metų, o aš tu- 
Mansion, po num. 428 Hop- i rėčiau būt įkalintas 20 metų, 
kinson Avė.

UŽ

$5,000 Radybų Šoferiui

HI

Drau g. B^oiiikos Pag. St. Malachan- 
skio 1 Kuopa Tautiško Lenkų 

. £uslvienįjimo rengia

DIDELI MASKARADU BALIU
Seredoj, Lapkričio 27, 1929

KLAŠČIAUS CLINTON PARK 
‘ 'Rust Stn Maspeth, N. Y, 

Pradžia 7:30 vai, vakare 
Kaina Bilietą 50c

Brangios dovano# bus duodamos_
gražiausius, originaliausius kostiumus 

Muzika Prof. BaltrukevičiauB 
' - 4 DOVANOS PINIGAIS

nes buvau teisiamas jau už 
trečią prasižengimą.

Teisėjas, jam atsakydamas, 
pažymėjo: Tiesa, kad tu bu
vai du kartu pirmiau nuteis-j 
tas, bet tai buvo už mažus nu
sikaltimus; aš tave, todėl, lai- 

ir kiek per ją pasidaro nega- kįau dar pįrma Sykį tik- 
būs dirbti, tai iš to susidaro raį.................. ' - - ■
$73,667,500 ekonominių nuo- už £ai kad tu padėjai kitiems 
stolių per metus, arba po $12 trims išplėšt iš žmogaus $35 
nuo kiekvieno šio didmiesčio anį Brooklyn Rd. 
gyventojo,—sako sveikatos ko- 
misionierius Dr. Shirley W. 
Wynne. Jis pataria laiks nuo! 
laiko eiti pas gydytoją, kad iš
tirtų,' ar žmogus neturi džio
vos arba palinkimo prie josios. 
Komisionierius Avaro agitaciją 
už pirkimą “štampų” (marJ 
kių), parėmimui fondo kovai 
prieš džiovą;, kalba apie. įstei
gimą daugiau medikalių sto
čių, kur neturtingieji galėtų 
būt veltui išegzaminųojami ir 
gautų pirmosios pagelbos ir 
patarimų. . . . ’

Bet miesto sveikatos komi-’ 
sionierius neprisimena apie di
džiąją priežastį, kuri gimdo 
džiovą; o ta priežastis tai yra 
darbininkų skurdas, nepritek
lius, prastas valgis, gyvenimas 
tamsiuose kambariuose ir 
kenksmingos darbo sąlygos. 
Nuo senai jau yra žinoma, jog | 
džiova tai vargšų liga.

Taxi šoferis Frank De Luca 
rado naktį palei šaligatvį New 
Yorke perlinius karolius, kai
nuojamus $50,000. Paskelbęs 
viešai radinį ir sugrįžin^s sa
vininkei M. Browning Metcal- 
fienei, ’gavo1 $5,000 radybų, ’'

127
(Tarpe

SKANIAI PA VALDYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

■ g M A 1 flHm

i VARPO
|| Keptuves ; p '■

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y 
A. M. Balchunag, Savininkas.

-1 ūh <■*?:/ '■ruįr,'',‘ •'''■u "aUJ- ,

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

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

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

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

.'galim pritrūkti.
J. J. STROSSELL, Distributor 

425 Čhauncey Street • Brooklyn, N. Y.

/Telephone: 0783 Stagg

107 Union Avenue 
(arti Grand, Street)

Brooklyn. Ji, Y. j

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

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
264 lYont St,, G Bropldyh, N, Y.

• t t 1 W

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MOW

GRABORIUS
(Undertaker)

ii ! ■ ; ■ . •
Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA J. LeVANDA 
(Levandauskas)
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