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Pirma* Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Ką Lietuvos Ūkininkai 
Kalba Apie Klerikali

nius Šmugelninkus
Sąryšy su klerikalinės ūk. 

Sąjungos šmugelninkų byla Ro
kišky, “Lietuvos žinios” rašo:

Išgirdę, kad greitu laiku Pa
nevėžio Apygardos teismas na
grinės buv. ūk. s-gos “veikėjų” 
Rimšos ir ko. bylą, apylinkės 
ūkininkai vėl pradėjo apie bu
vusias suktybes kalbėti. Ir kur
gi nekalbės, jei tos suktybės 
Ūaugelį apylinkės ūkininkų uba
gais paleido, o tos bylos “hero
jai” gerokai praturtėjo. Buv. 
lašinių skutimo ir ši byla rodo, 
kaip sugebėdavo ūk. s-gos vir
šūnės, anais gerais laikais, ap
valius pilvus užsiauginti. Apie 
Rimšą ūkininkai atsiliepia, kai
po apie suktą žmogų. Rimšos 
karjera prasidėjo Kamajuose 
befelčeriaujant, kur jis buvo ' 
netikėtai išrinktas ūk. sąjun
gos Smulkaus kredito bankelio 
vedėju. Besiversdamas felče- 

. rio praktika, jis ir bankelį ve
dė. Bankelis buvo sunkioj pa
dėtyj, bet Rimša jo reikalus 
gerai mokėjo sutvarkyti. Iš 
Kamajų jis buvo pakviestas 
Rokiškiu. Rokiškyje, po kiek 
laiko visi pažįstantieji Rimšą 
nustebo pamatę, kad jis gyvena 
didelėj prabangoj. Kai kurie kad Amerikos valdžia 
kaimiečiai tuoj spėjo, kad “iš spręstu remtj Chinija. 
tokio poniškumo, nebebus geru- . •
mo”. Taip ir įvyko. Ūk. s-gos 
sandėliui Rokiškio stoty sude
gus »tą pačią dieną ūkininkai 
šnibždėjosi, kad čia yra kas 
nors negerai, tik viešai apie 
tai užsiminti bijojo. Bet jau 
ant rytojaus visi kalbėjo, kad 
čia yra kokios nors simuliaci
jos, o Rimšai Brazilijon pabė
gus, visi, turėję reikalų su Ūk.

Amerikos Valdžia Svar
sto Kištis j Soviety- 

Chiny Ginčą
WASHINGTON.— Ame

rikos imperialistinė valdžia 
atydžiai studijuoja paaštrė

jusius santikius tarp Sovie
tų Sąjungos ir Chinijos.

Valstybės sekreto r. Stiųi- 
son pareiškė, kad padėtis 
esanti kebli ir jis ją atsar
giai studijuos. Jis pareiš
kė, kad jeigu bus reikalas, 
tai Amerika darys žingsnį 
del padarymo “taikos” tarp 
Sovietų ir Chinijos. Aišku, Wall Streeto šėrų spekuliacijoj nemažai pinigų prakišo ir po

piežius, pasak pranešimų iš Vatikano Miesto. Del nusmuki
me šėrų vertės popiežius labai susirūpinęs. Tas 'parodo, į ko
kią “dangaus karalystę” popiežius tiki.

|R VĖL I’RAKIŠAI, 
TĖVELI ŠVENTASIS !

Chinijos Militaristai• 
Prašo Tautą Lygos 
Pagelbės prieš Sovietus

nu-

Anglijos Valdžia Neįsilei 
sianti Gastoniečių

NANKINGAS, Chinija.— 
Antradienį Chinijos val
džia pasiuntė atsi
šaukimą Tautų Lygai ir pa
vienėms valstybėms, pasira
šiusioms Kelloggo paktą, 
kad duotų Chinijai pagelbą 
prieš Sovietų Sąjunga.

Savo atsišaukime Chini
jos militaristai bando save 
pateisinti, visą kaltę .suver
čia ant Sovietų Sąjungos, 
kuomet ištikrųjų Chinijos 
militaristai patys privertė 
Sovietų spėkas daryti griež
tesnį žingsnį, atakuodami 
Sovietų teritoriją.

LONDONAS.— Praneša
ma, kad Anglijos prieplau
kose policija stropiai tėmi- 
ja, kad neįvažiuotų du ne
žinomi amerikiečiai, kurie,

Bucharinas, Tomskis ir Rykovas Sovietai Leidžia 4,000 Vals
tiečių Apleisti šalį

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Iš! almėsi t 

Pasauli!

Šimaitis Sumušė Detroitą ir tik Puse 
Prenumeratos Žemiau M. Philadelphia

M. Philadelphietis Turi 42 Skaitytojus, o Šimaitis 411/2;
Jis Gali Laimėti Pirmą Dovaną . f

Skaitykite Šimaičio Laišką: iš eilės kontestaųtų pareiš
kė, kad iki pirmadienio jis 
dar gaus mažiausia 5 skai-

*

s-gos bankeliu Rokiškyje, nusi- j sakoma, dalyvavo Gastoni- 
gando. Rimšai išbėgus apie jį j jos streike. Sakoma, kad 
buvo tyčia skleidžiami gandai, | tuos darbininkus pakvietė 

Tarptautinė Politinių Kali
nių Gelbėjimo organizacija, 
kuri planuoja surengti 
jiems masinį mitingą’ Tra
falgar aikštėj ir perstatyti 
juos Anglijos darbininkams.

Anglijos r. “Socialistinė” 
valdžia nusprendus neįsileis
ti tų daYbininkų.

kad jis sugautas, pinigai su
rasti ir kad jau jis atgabena
mas.

Bedarydami visokias kombi
nacijas “veikėjai” praturtėjo, o 
ūkininkus ubagais padarė.

Daugelis ūkininkų buvo išda
vę vad. draugiškus vekselius 
3000—5000 litų sumai ir, kai 
prireikė tokios sumos sumokėti, 
jų Ūkius išlicitavo.

Užklausus vieną nukentėjusį 
nuo “draugiškų vekselių” kai
mietį, kaip .jis mano apie ban
ko buv. vedėjus, jis trumpai at
sakė:

—Gudrūs vagys buvo ir 
tiek... Sau apvalius pilvus už* 
siaugino, o iš mūsų duoną atė
mė... Laikraščiai rašo, kad 
padarė išeikvojimu*.. . Pavogė 
ir tiek, o ne išeikvojo!...

Moteris Kėsinosi Nušaut 
Arcivyskūpą Vatikane

Montello, Mass.
Lapkričio 24, 1929. 

Brangi “Laisvės” 
cija!

Prisiunčiu čekį vertės $36.00 
už septynes prenumeratas, vie
na atnaujinta, o 6 naujos pre
numeratos. Dar manau gauti 
kelius desėtkus į trumpą laiką. 
Kaip matote, aš savo prižadą 
išpildau ir be pasigailėjimo po 
kojų minu didmiesčius. O Bo
stono tai aš visai nesibijau. 
Kad mane sukirsti, reikia 
darbščių draugų. Gi Bostonas 
garsus tinginiais.

Draugiškai,
Geo. Šimaitis.

Draugas Sinkauskas, Pa- 
tersone, su parama J. J. 
Dulkio stovi gerai. Jau tu
rk 25.į. Jis stovį ketvirtoje 
vietoje. Tačiaus jam grę- 
sia pavojus iš Bostono pu
sės. Ten dd. Taraška ir į dar negavo ne po vieną

i tytojus.
Admmistra-j Dabar penktoje' vietoje 

i stovi d. A. Walley, su 18į 
prenumeratų, o šeštoje d. J. 
Degutis su 16 skaitytojų. 
Tačiaus labai arti jų stovi 
visa eilė kitų draugų. Bi 
dieną jiedu gali būt atstum
ti į užpakalines eiles.

Drg. J. J. Dulkis iš Pa- 
tersono rašo, kad jis prisi
spaudusiai darbuosis, kad 

I dienraštis gautų 1,000 nau
jų skaitytojų. Prašome ir 
kitų draugų būti .taip rū
pestingais tuo reikalu, kaip 
yra d. Dulkis.

Vis vien dar nenustoja
me vilties, kad tie draugai 
nesirūpina i skleidimu darbi
ninkiškos apšvietos, kurie

1
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MASKVA.— Sovietų val

džia pranešė Vokietijos am
basadoriui, kad bus leista 
4,000 vokiečių kilmės vals
tiečių, suvažiavusių į Mas
kvą, apleisti Sovietų Sąjun
gą. O tūkstančiai kitų, ku
rie buvo čia suvažiavę zsu 
tikslu iškeliauti, atgal su
grįžo į savo ūkius, sužino
ję., kad iškeliavusių padėtis 
yra. (Jąug.r, blogesnė,; ., negu 
Sovietų Sąjungoj.

mitetas įrodė, kad jis yra 
teisingas, o mes klaidingi.

“PripažindĮiami savo klai
das, mes prižadame, kartu 
su Komunistė Partija, ne
dvejojančiai j kovoti prieš 
nukrypimus j nuo Partijos 
generalės linijos, ypatingai 
prieš dešiniuosius, idant nu
galėti visas-^sunkenybes ir 
užtikrinti pilną pergalę so
cialistinei statybai.”.

Bucharinas, Tomskis, Ry
kovas 1 su savo pasekėjais 
svarbiausia priešinosi pen
kių metų industrializacijos 
planui. Jie pesimistiškai 
žiūrėjo į to plano vykinimą; ■ 
jie manė, kad tai yra per- 
didelis užsimojimas. Bet 
jie. buvo klaidingi. Plano 
vykinimas sėkmingai eina.

MASKVA.— N. Buchari
nas, A. .Rykovas ir M. Tom- 
skis, vadai dešiniojo sparno 
opozicijos, pirmadienį įtei
kė Komunistų Partijos 
Centraliniam Komitetui 
raštišką pareiškimą, kuria
me jie prisipažįsta prie sa
vo politinių klaidų ir pa
smerkia savo buvusią opo
ziciją linkui Partijos pozi
cijos ir pasižada pilnai rem
ti Centralinio Komiteto nu
tarimus. Jie savo pareiški
me sako:

“Beveik per du metus 
mes priešinomės Centrali
niam! Komitetui delei eilės 
politinių taktikos problemų. 
Mes skaitome, kad tai yra 
mūsų užduotis pareikšti, 
jog tame ginče Komunistų 
Partija ir Centralinis Ko-

Du žuvo Nuo Eksplozijos 
.Vokietijoj, 26 Sužeista

Buividas smarkiai subruz-! naują skaitytoją savo dkn- 
do. Iraščiui. Lauksime iki pane-

Draugai L. Pruseika, sto
vėjęs penktoje vietoje su 20 
prenumeratų, pasitraukė iš 
kontestantų eilės. Jis duo
da progos darbininkams at
sižymėti. Pasitraukdamas

'į

S

dėlio. Ketvirtadienį švente. . į 
Puikiausia proga matyti 
daugelį žmonių ir užpre* | 
numeruoti jiems darbinin- | 
ku kovos dienraštį.

P. Bukiiys
•J®

a 
raDu Darbininkai Žuvo Pirmojo RūkytojoESSEN, Vokietija.—Pir

madienį rinkos salėj, ant 
Weebrplatz, ištiko eksplozi- 

’ i ja. Du asmenys žuvo, 26 
" sužeista. Eksplozija suar

dė salę. Gazas tekėjęs per 
dūdas ir del to ištiko eks
plozija.

Kilus Gaisrui Samdei Atminties Pagerbimas i

NEW YORK.— Long Is
land City, and Vernon Ave. 
ir Newton Creek pastatytoj 
dviejų, augštų šandėje del 
darbininkų, dirbančių prie

VATIKANO MIESTAS.— 
Čia pirmadięnį popiežiaus 
valstybės policija suareštavo 
moterį Ramsted Margaret 
Gudum, Norvegijos pilietę, 
už kėsinimąsi nušauti šv. 
Petro katedroj arcivyskupą 
John Smit.

Smit pasimeldęs ėjo į za
kristiją. Moteris • priėjo 
prie jo ir sukeikus išsitrau
kė revolverį. Arcivyskupąs, 
pamatęs, kad gali būt jam 
galas, greitai ’sugriebė ją 
už rankų, ir su pagelba kitų 
asmenų, kurie tuojaus pri
bėgo žiūrėti, kas atsitiko, 
ištraukė iš jos revolverį, ir 
jai nepavyko paleisti šūvį.

Popiežiaus policija slepia 
tikras priežastis, del kurių 
ta moteris kėsinosi nušauti 
arcivyskupą. Veikiausia jis 
jai labai prasikalto... Poli
cija tačiaus sako, kad ta 
moteriškė es&nt “nesveiko” 
proto. ‘ 'Arcivyskupąs Smit 
irgi, iš Norvegijos.

Nesenai Ispanijoje buvo* 
suruoštas pirmojo rūkytojo 
atminties pagerbimas. Tai 
buvo ispanas Rodrido de 
Cherec, vienas iš trijų Ajakasimo tunelio _ (subway), monte ’miest0 iliečių>

Raudona Vėliava Biržuose

Komunisty Byla Panevėžy

Bedarbe Auga Anglijoj i

Lytiškai Subrendęs Kūdikis

Pir-

Atgabena Lavonus Ameri
kos Kareivių, žuvusių 

Sovietų Sąjungoj

Aiškina, Kad Amerika Ūž 
vardinta Kalno Vardu

Motina Nužudė Savo 
: ; Kūdikį

Pral. Olšausko Barzda
skutį s

Buvęs Anglies Baronas Su
areštuotas Už Vagystę

munistų bylą. Fašistai kak 
tina komunistiniame yėilį-' 
me 42 darbininkus.

kariuomenės teismo proku- kalėjime kelis, metus. Kaį, 
ratūra nesenai pradėjo na; jis išėjo į laisvę, jis jau ra- 
grinėti didelę .Panevėžio ko- do kelis šimtus pypkorių.

Ająmonte miestų taryba 
htitarfe prikalti prie Rodri
do namų marmūro lentą su 
jo vardu. Išlaidas padengs 
ispanu tabako monopolija.

PANEVĖŽYS.— Fašistų

WASHINGTON. — 
madienį nukrito su orlaiviu 
ir užsimušė • laivyno leite
nantas G. i T. Cuddihy.

MMI.WK

NEW YORK.— šiandien 
New Yorko prieplauką pa
sieks laivas President Roo
sevelt. Jis pargabena 75 
lavonus Amerikos kareivių, 
kurie žuvo 1918-19 metais 
Archangelsko apielinkėj lai
ke imperialistų puolimo ant 
Sovietų .Sąjungos. Kareiviai 

•> paėjo iš Michigan valstijos. 
>' 50 lavonų bu& palaidota De- 

• - I troite, kiti lįvairiuosse kituor 
I se miestuose ir miesteliuose 

Michigan' valstijoj. i. >:
* - • ' ■ ’'> (' - •

Gubernatoriai Pasižada 
Plėsti Statybos Darjbą.

WASHINGTON.— ] Apie 
pusės valstijų gubernator. 
prisiuntė prezidentui Hop- 
veriui atsakymą delei jo pa
tarimo j plėsti statybos dar
bą visose srityse. Guberna
torial pasižada gelbėti Hoo- 
veriui “apsaugoti” Ąmeri- 
ką nuo pramoninio f (jęrizio, 
plečiant statybos, darbus, 
budavojant namus, vedant 
kelius ir; tt. , Bet ar jie.įš- 
tikrųjų < tą . programą. (py
kins, tai jau kitaą klausi
mas.

ALTOONA, Pa.— J. V. 
Thompson, Vienas iš turtin- 
giąusių anglies magnatų 15 
metų atgal, pirmadienį čia 
tapo šuaretūo£as už vagys
tę.. Jis nusukęs nuo tūlo 
John Nicols $300,000. Sa
koma, kadf kiek metų atgal 
Thompson turėjęs turto 
vertes $^5,000,000, bet pra
kišęs!

Hooveris Tarėsi su Agrikul
tūros Trusty Galvomis

Sako, Hoffman Liepė Strei- 
kieriams Nešiotis Bibliją

»WASHINGTON.^— Pir
madienį prezidentas Hoove
ris turėjo konferenciją su 
agrikultūros trusto galvo
mis. Tarėsi, kaip “palaiky
ti” biznį “geroj padėty.”

Farmų trustų atstovai 
pasižadėjo gelbėti Hoove- 
riui palaikyti ‘gerus laikus” 
Amerikoj. Prašė, kad val
džia pasirūpintų . suteikti 
farrųų trustams lengvesnius 
kreditus ir gelbėtų įtaisyti 
geresnę transportaciją; kąd 
palengvinus produktų gabe
nimą iš farmų į marketuš.

MARION, N. C.— Law
rence Hogan, vienas iš tei
siamųjų streikierių, pirma
dienį teisme papasakojo, 
kad Alfred Hoffman, reak
cinis Darbo Federacijos or
ganizatorius, laike streiko 
liepė: streikieriams kuora- 
miausia pikietuoti.: •

■ “Del dievo meiles, nene
šiokite lazdų, 11 o vietoj jų 
neškitės,bibliją ir.1 poterių 
knygas/’ sAkė* Hoffman.

KAUNAS.— Pagarsėju
sio praloto Olšausko barz- 
daskutis žino daug įdomių 
dalykų iš savo klijento gy
venimo. Jo pasakojimai bus 
įdėti rengiamon spaudai 
knygon apie pral. Olšauską.

anksti antradienį ištiko gai
sras. Tuo laiku darbininkai 
rengėsi prie darbo ir name 
buvo apie 200 darbininkų. 
Įvykus panikai darbininkai 
vienas per kitą leidosi bėg
ti. Du darbininkai tapo su
mindžioti negyvai; suvirs 
dvidešimts sužeista. Mano
ma, kad gaisras kilo del su
gedimo elektros vielos.

LONDONAS.— Bedarbė 
didėja Anglijoj. 1 Bedarbių 
biuras užregistravo 1,234,-. 
000 bedarbių pereitą savai
tę. Tai yra 19,906 bedarbiai 
daugiau, negu buvo savaitė 
pirmiaus.

Pil. S. P. iš Šimonių kai
mo, Pasvalio valse., pagim
dė kūdikį ir nežinia kur pa
slėpė. i Pra vedus policijai 
tuo reikalu tyrinėjimą nu
statyta, kad S. P. savo kū
dikį nužudė ir paslėpė rūbų 
dėžėje, kur policija kūdikį 
ir rado., Kaltininkė pa
traukta atsakomybėn.

BIRŽAI.— Čia Dvaro ga
tvėj, einant į linų apdirbi
mo fabriką, . iš 6 d. į 7 d. 
lapkričio ant telefono vielos 
buvo iškabinta raudona vė
liava. Ją iškėlė vietos dar
bininkai komunistai pami
nėjimui dvylikmetimų su- 
kaktūvių Rusijos proletari
nės revoliiicijos.

riuos Kolumbas buvo pa*, 
kvietęs keliauti į nežinomas 
šalis. Rodrido grįžo į Is
paniją, pripratęs rūkyti. 
Jis atsivežė ir tabako lapų. 
Kai jis pirmą kartą užrūkė 
pypkę, jo žmona labai išsi
gando, pamačiusi, kad iš 
vyro būruos eina dūmai 
žmona pamanė, kad jos vy
ras esąs velnio apsėstas ir 
nubėgo apie tai. pasakyti 
kunigui. Garsus inkvizito
rius Torkvemada pats- vedė 
tardymą ir nuteisė Rodrido 
kalėti. ■ Rodrido prasėdėjo

Cleveland, Ohio.— 1,500 
darbininkų išmesta iš dar
bo užsidarius ant tūlo laiko 
Brig’s Body Korporacijos 
dirbtuvėj, kurioj išdirbama 
automobilių’ dalys. ’

Pietųslavijoje, Maidane, 
vienoje šeimoje auga nepa
prasta mergaitė kūdikis. 
Tai gamtos stebuklas. Bū
dama 1 metų 8 mėnesių am
žiaus ji turi suaugusios 
mergaitės krūtis ir' yra vi
siškai lytiškai subrendusi, 
kas pasireiškia regulomis. 
Mergaitė sveika ir normali.. 
Gydytojai labai susidomėjo 
šiuo gamtos stebuklu.

GUATEMALA CITY. — 
Dr. Maximo Soto-Hall, Gua- 
temalos istorikas, tvirtina, 
kad vardas “Amerika” pa
eina iš senovės kalno, už
vardinto Amerrique, arba 
miesto Americopan, Centra- 
linėj Amerikoj, o ne iš var
do tyrinėtojo ir geografo 
Amerigo .Vespucci, kaip kad 
kiti istorikai tvirtina.

t Sako, Nugalėjo Sukilėlius J

SHANGHAJUS.— Sugrį
žus Chiang Kai-shekui iš 
mūšio fronto, tapo paskelb
ta, kad Nankingo kariuo
menė nugalėjus" sukilėlius 
(Kuominchun) Honan ir 
Hupeh provincijose. Mū
šiuose, nacionalistai netekę , 
8,000 kareivių, sukilėliai 40,- 
000. ;



Kiek Prašyta Vizų IŠLA1KRAŠČIŲAPŽVALGA ĮDOMUMAI

KODĖL “SVARBIAUSIAS ĮVYKIS?

mainieru

Amerikos

apie sios

BROOKLYN LAI

sa

Į)otei^į!iūpesiij, po Wall Stryto Šerų susmukimo, vimdei

DARBININKU
KALENDORIUS

Lafargas ir 
duktė,/1911.

išpažintojus 
tikybų arba 
Iš tos prie- 
neapykanta 

kyla nesusi-

10,000 
15,000
4,882 

141,260 
68,000 
15,000 
30,000 
12,485 
30,000 
50,000 

■ 20,000 
38,000 
I. S.

LDSA. 31 kuopa, New Yor 
ke, sveikina dienraštį • “Laisvę’ 
ir paaukoja jam $3.

fašizmo įvedimo

Gerbiama “Laisves” Redakci

6 months, $3.00 
six months, $4.00

(Išleista su įj 
cionalės Mainien 
nois Distrikto Ko
leville.)

Dainuos Brooklync 
L. B. šalinaitės ir pi 
mas O. Eremino.

Belgija 
Danija 
F r an ci j a
Did. Britanija 
Norvegija
Švedija 
Austrija 
Finlandija 
Vengrija 
Latvija 
LIETUVA 
Jugoslavija7

1924, at the Post Office at 
of March 3, 1879

Didžiausias Gaisras N. Y. 
“Nedegančiame” Sandėly

Gerbiamieji Draugai:
ALDLD. 1 kuopa, Brooklyn, 

N. Y., aukoja $5 dienraščiui 
“Laisvei”, sveikinant jojo de
šimties metų sukaktuves.

Draugiškai,
ALDLD. 1 kuopos sekr.

A. Klučinienė.

MA1N1ERIŲ K
Jis dainuos re vol 

to ant paveikslo, 
proletariškas aktas

krizis, ii 
kapitaliz

čia siunčiame čekį vertes $5 
kaipo auką su pasveikinimu 
“Laisvės” dienraščio dešimtme- 
tines sukaktuves minint. Su ge
riausiais linkėjimais,

“Vilijos” Choras, 
Waterbury, Conn.

Iždininkė M. Vaitonhitė.

Laikas, suprantama, ateis,1 kad ir Amerikos social-fašistaį ne
begalės ilgiau mulkinti mfaias. Darbo masės per pačią kovą 
pabirs,, jog vienintelė proletariato apsauga prieš atvirą bei pri
dengtą kapitalistinę diktatūrą, tai yra įkūrimas proletariate 
diktatūros, darbininkų galios, prie kurios v.ęd^. Komunistų Par-

Nekuriose šalyse tiek daug 
žmonių prašo vizų, kad po tų 
šalių dabartinių kvotų jiems 
nebus galima išduoti vizų visą 
jų gyvenimą. Kitose šalyse 
Žmonės turės laukti daug metų.

Imkime Turkiją.. Jos metinė 
kvota po imigracijos įstatymu 
yra 100, bet Amerikos konsu
lai Turkijoj jau gavo aplikaci
jų del vizų nuo 200,000 £os ša
lies gyventojų. Jeigu daugiaus 
žmonių neprašytų vizų, tai im
tų du tūkstančius metų išduoti 
vizas tik tiems, kurie iki šiam 
laikui jų prąšė.

'Syrijos kvota yra 1,000, ir'to
nais 47,000 gyventojų prašė vi-

žemiau telpa pasveiknimai 
•yra tų organizacijų, kurio? ne
suspėjo prisiųsti pirmiau dien
raščio sukaktuvių, rugsėjo mė
nesio 16 d.:

LDSA. III Rajonas sveikina 
dienraštį ir drauge įdeda $5 
jo stiprinimu?.

girdi, sugadino biznieriams ūpą 
endrųs pramonininkų ir piniguočių pasitarimus si 

dabar galima būsią iš

“TURIM P A 51 
GERIAU,” Sako A 
mokytoja L. Berni 
te. (’boras dabar 
dvi naujas dainas 
del “Laisvės” kon 
jauna mokytoja, 
spiracijos ir pasir; 
statyti savo chorą 
laipsnio dainos au 
kaip kad jis dar ni 
ra buvęs. “Nauj 
nomis choras turi 
ti, jog jis tikrai [ 
ja,” sako Bernice.

250,000 aplikacijų iki rugsė
jo mėn. pabaigos gauta nuo gy
ventojų Čekoslovakijos, Lenki
jos ir Rusijos, kuomet Čekoslo
vakijos kvota yra 2,874, Lenki
jos 6,524 ir Rusijos 2,784. Ga
lima matyti, kad daugumas tų 
prašytojų niekad neišgaus vizų 
atvykti Amerikon.

Italijos nauja kvota yra 5,- 
802, bet 300,000 aplikacijų gau
ta. Vokietijoj , gauta net 44,- 
290 aplikacijų. Vokietijos da
bartinė kvota yra 25,957, todėl 
neims prašytojams ilgai laukti.

Sekantis surašąs paduoda ša
lis, šalių kvotas ir kiek aplikaci
jų paduota. 
šalis

tai gauna pinigus is orga
nizacijos iždo. Tačiauš 
Pild. Taryba prieš Žuką ir 
kitus fašistiškus SLA. agi
tatorius nesako nė žodžio. 
Ji nesako todėl, kad jai’rū
pi SLA. palaikyti savo kon
trolėje, palaikyti fašistų ir 
sandariečiu rankose ir ant

se, kuriose iki šiol buvo ra 
mybė. Jis, be to, ruošia dir 
vą skaldymui kuipų. *• tB

Mes esame didžiausi priešai 
to, kad mūsų vaikų ir jaunimo 
protas būtų temdomas ir klaidi
namas kenksmingais tikybos 
prietarais, kurie nięko bendra 
neturi su gryno mokslo davi
niais ir išvadomis. Tikyba 
stengias įskiepyti jaunam pro
tui ir savo dorą. Bet jos dęra 
turi omenyje ne darbo visuome
nės naudą ir jos reikalus, o ko
kio tai nesančio “dievo” ir 
“bažnyčios” “prisakymus.” Be 
abejo, “dievo” vardu “pranašau
ja” ir kalba kunigai, ponai, bur
žuazija tik tam, kad skleisti ir 
gilinti savo įtaką darbo 'žmonių 
masėse ir tuo. būdu stiprinti 
darbo žmonių išnaudojimą. Su- 
lyg tikybine dora—visi .žmonės 
broliai. Fabrikantai, kapitalis
tai, dvarininkai buvo aršiausi 
darbininkų ir valstiečių priešai, 
o tikintis darbininkas ir valstie
tis turėjo mylėti savo išnaudo
tojus, neprieštaraudamas, jipms.

Arlauskas jau nu< 
po trijų metų kasdie 
jį žinome.

Kntered as second class matter March 11 
.Ęrooklyą, N. Y., under the Act

Kvota: Vizos
Aplikacijų

1,304
1,181
3,086

65,721
2,327
3,314
1,413

569
869
236
386
845

jungoje nepaprastai paaštrėjo 
klasių kova. Kaimo buožės, 
miesto nepmanai ir kiti kapita
listiniai gaivalai pasiutusiai 
priešinas mūsų socialistinės sta
tybos plėtejimuisi. Jiems uoliai 
padeda visų rūšių kunigai. Nė
ra tokios darbo srities, kur jie 
mūsų netrukdytų. Sovietus 
perrenkant, valstybinę paskolą 
platinant, duonos^ supirkimo 
kampaniją vedant, visada šalia 
mūsų darbo. visur vedamas 
slaptas kontr-revoliucinis dar
bas. 'Neveltui Visokių tikybinių, 
bažnytinių organizacijų priešą* 
kj; stovi buvusieji arba dabarti
nei } buožė?,j ( nepmaųai ir kiti 
aktingi Sovietų valdžios ir dar
bų žmonių; priešpu Ypatingą 
savo dėmesį visi šitie kapitaliz
mo, ir tikybos tarnai dabar 
kreipia į priaugančią kartą— 
vaikus. >

—Nusižudė soc. 
jo žmona, Markso

BROI
Atsižymėję šokik 

kavalku scenišku šo

1 SĖS
Massachusetts g; 

jos dainuos Laisvės 
ta rekordu Columb

S. L. A. Pild. Tarybos 
Rezoliucija ir Partijos

Pastarajam savo suvažia
vime, SLA. Pild. Taryba, 
tarpe kitko, nutarė:

Pasmerkti Amerikos Komu
nistų Partijos lietuvių sekci
jos ' Centro Biuro tokį žygį, 
kuriuo siekiama užkariauti S. 
L.A. organizaciją partijos 
naudai, tuo tikslu sėjant S.L. 
AjCnarių tarpe neapykantą, 
vaidus ir suirutes, kaip lygiai 
pasmerkti ir SLA. nario J. 
Siurbos konspiratyvius žyginis 

i/prieš, organizaciją tikslu jį 
i pavest: Komunistų Partijos

as, irt 
geresn

ELENI
Ši garsioji pianist 

piano-celo-smuiko tr

LYDIA 1
Ji yra ukrainietė, 

sceną iš savo artimi 
mums.

Hecker, Jones ir Jewell 
Kompanijos sandėlis, 42 Cor- 
lears St., bjew Yorke, buvo sa
komas taip pastatytas, kad ne
gaus degti. O pereitą sekma
dienį kai prisimetė jam gais
ras, tai devyni gaisriniai teži
nai ir 2 gaisralaiviai turėjo 
.diibti kelias valandas, kol ap
gesino gaisrą, kuris buvo vie- 

lnas iš ^didžiausių paskutiniais 
laikais ir padarė nuostolių apie 
$100.000.

yra 
mais 
per 1 
to į p|odųl<tų kainos, kad jos paliko dar tokiioįs pat
angštos, ir kad nesą pavojaus kapitalui, įdėtam į fabrikus, ka
syklas ir kitokias didžiąsias, pamatines biznio įmones.

Kate pasekrą^ sujrutės Wall Stryte, tiesa, jau atleista iš.dar
bo .Sijįtįr į »tūkstančių darbininkų; prie dal’bo suradimo 
'(employmenty biūrų'išanksto, per dieną ir vėlai grūdasi vis di
dėjanti bedarbių brūrai. Kur pernai šiuo laiku laikraščiuose 
matei daug maž tiek pajieškojimų darbininkų, kiek ir pajieš
kojimų, vietų, šiandien kelis kartus daugiau yra pajieškojimų 
darbo, negu pajieškomų darbininkų. .

Kapitalistams gi svarbu tik tai, kad jie gali už gyvenimo 
reikmenas lupti iš darbininkų taip brangiai, kaip ir pirmiau.

Ryškiausias betgi dalykas šiuo laiku, akivaizdoje užplaukian
čio Krizio, tai pačios Jungtinių Valstijų valdžios “pertvarkinėji- 
mas”, svirimas fašizmo pusėn.

Iš krizio, bedarbės ir didinamo išnaudojimo, kapitalistai žino, 
kils platesnis, kovingesnis darbininkų judėjimas. Kairėjanti 
proletariate dvasia lemia klasikės kovos audras. Joms nuslo
pinti reikia griežtesnio, labiau'tiesioginio'režimo kapitalistų ir 
Jų vykdomosios valdžios Washingtone; prisieina fašistizuoti 

. amerikinę “demokratiją’ ’.
Republikonų New Yorko “Evening Post” pereitą penktadienį 

Statė klausimą: ' “Ar Hooverio Konferencijų Planas reiškia, kad 
ekonomine (kapitalo) galia užims vietą politinės galios kontro
liavime valdžios?” Vietoj tiesioginio atsakymo, leidžia supras
ti, kad visai neblogas būtų dalykas, jeigu stambieji kapitalistai 
'sykiu su prezidentu Hooveriu tvarkytų visus svarbiausiu? rei
kalus, palikdami nuošaliai kongresą (senatą ir atstovų rūmą). 

JPanąšia prasme išsireiškia ir tuzinai kitų kapitalo organų, nes 
Reikią “nepaprastų priemonių”, kad “prašalint politikierių ce- 
JremęTiiį as ir nerangumus.” O vienas iš didžiųjų New Yorko 
bankininkų, Kent viešai išdrožė, kad jau ir dabar “senatas yra 
mpstejęs’ sdVo funkcijų” (veikimo).

Einama, vadinasi, linkui faktino “demokratinės”,, parlament 
pridės 'valdžios naikinimo. Ne ką kitą reiškįa ir prezidento 
pflfooiowo padarytas 'pareiškimas pereitą šeštadienį, kad reikėtų 
įteikti ,'bęndVą “kapitalistų-darbo-valdžios” ' kombinaciją ' ir 'ją 
miaikyti, kaipo pastovią įštaigą. i
E'; Kšįx gi, sakykim, dai; čia įsprausta “da'rbhš” tarp kapitalo ir 
gHldųmosios kapitalistų valdžios - Tam, kad1 gefitiii mdnyti dar-

Nieko 'juk kapital^stapifiAnekenks į’tokią savo šąiką 
m&dimti vieną kitą Greeną bei. Wollą> iš Amerikos Darbo ’ Fe- 
Mįračijįos, kurie skelbia, kad dagininkų reikalai esą vienodi su 
upitalistų reikalais. Darbo Federacijbs. vadai juk jąu pasiža- 
Bįo nev4st darbininkų į streiką už augštęsnius uždarbius, kol 
■įrigriebs kapitalas po sukrėtimui Wall Styyte. Jie nesidrovės 
■T<S0čiai laužyt streikus, kaip kad darė Vokietijos ir Anglijos 
BfctaMstai ir kiti.geltoni vadai-.
g$Knziui galvą kilstelėjus, ūmai pradeda džiūti ir byrėti figos 
[■jįjĮtai amerikinės “demokratijos”. Nors tai dar nereiškia 
iIjrtwitei kongreso panaikinimą, bet kongresas bus verčiamas 

bespėke šnekykla, kaip kad Italijos parlamentas prie fa-r 
Mussolinio diktatūros. Amerikiniame kongrese, vei- 
<far gaus progos pašnekėti, ir “socialistai”, muilindami 

akinius, iš papratimo beplepėdami apie “demokra- 
O tikrenybėj padėdami kapitalui vykdyti fašistinę diktatū- 

■EWoeial-reformistai visuomet buvo geriausiais kapitalizmo

“Laikas Atkusti,”
Bet Neatkurta ’

Chicagos menševikų la
pas džiaugiasi, kad Cook 
kauntėj
prasidės naujas ir energingas 
darbas socialistų organizacija? 
plėsti ir stiprinti. Organiza
cijos kampanija bus vedama 
darbininkų / masėse ir kolegijų 
inteligentijoje.

Lietuvių socialistams taip 
pat laikas jau ątkuštil Tūbai 
laikas. ! - i 'I 1 ; j J ■>
Jes, jes! Tą ;giesmę ,men

ševikai gieda jau senai, bet 
nieko nebuvo ir nebus. So
cialistų partija susmuko3 
jau desetkas męt$ iatgaL 
jos niekas neprikels',' ’.Ji 
vo dienas atgyveno, j Juo 
labiau susmuko ‘ lietuviški 
socialistai. Ne tik jie galu
tinai nusivalkiojo politiniai-, 
bet ir moraliai: paskendę 
įvairiuose šmugeliuose, ku- 
joluose bingoluose, “Chiniš- 
kam aliejuj” ir kt. Iš ten 
jų niekas neištrauks.

utajd! sutartinai siekt tų tikslų. Prezidento Hooverio valdžia 
’ ilioiirdŽįai kyiečiama ir toliau prisidėti su savo sumany-

Kapitalistai raliuoja padėkos himnu?,, kad

Panaikinkite C 
temą!

Sunaikinkite U 
kompaničnos uni

Sulaikykite du 
mą kompanijos 1

Kovokite už ( 
dieną, 5 dienų ss 
desnes 
landas 
lygas!

Prieš 
kitus persekiojim

Prieš džimkroj 
na diskriminaciją 
nieriu!A

Jsteigkite kovo 
narių uniją anglie 
militantinę Nacio 
rių Uniją!

Į prezidentus
M. Bacevičius 

139 kp. narys, Chicago,
Į vice prezidentus

P. Petronis 
139 kp. narys, Chicago

’ / » \ 1 1 •'*' ■

■ Į 'sekretorius

A 83 kp<.malrp
Į iždininkus,j

, .B* Salayeicikas |
53 kp. narė,(C|iic^bLflli

Į iždo globėjau p
L. J., Joneikis ,

68 kp. nar.,i Wijkes-JBarre, Pa.
D. G.1 Jusius : ’

57 kp. narys, Wbfceštęr, Mašs
. Daktaru KVotėjū , -
Dn M. Palevičius

21 kp. narys, Detrb'it, Mich.
i • ’ ‘ » . • . >rz • i J?

Tai bus tinkamiausias at
sakymas darbininkų nėprie- 
teliams fašistams ir Jį gar
binto jams! ,f ''

I, m t'l Į į -M H i I H-* t *7 ... .■ .1 .

LITHUANIAN DAILY LAISVE
, Published by 

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc.
day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Pasveikinimai Dienraščiui 
“Laisvei”

litikai. ■ 1
Už'tai mes i*r šaukiame 

kiekvieną SLA. narį darbi
ninką šiais rinkimais už
duoti smūgį fašistinei Pild. 
Tarybai. Mes raginame, 
kaipo atsakymą į tokį Pild. 
Tarybos pareiškimą prieš 
darbininkus, apvalyti SLA. 
kuopas nuo fašistinių val
dybų ir drauge balsuoti už 
sekamus kandidatus į 
Tarybą:

“Raud. Artojuj” drg. V. 
Skardžius rašo: 

. t

Mūsų mokyklos ir pionierių 
organizacijos stato sau tikslą 
auklėti busimuosius kovotojus 
ir revoliucionierius. Kaip mo
kykla, taip ir pionierių būriai 
savo veikime susiduria su tiky
bos įtaka, kuri kliudo tinkamai 
auklėti naują žmogų. Mums 
reikalingi fiziniai ir dvasiniai 
sveiki^ ir stiprūs kovotojai. 
Naujai išauklėtas žmogus turi 
būti drąsus, nežinantis nuovar
gio ir nepasitikėjimo savo ir 
darbo masių jėgorhis revoliucio
nierius, naujo būvio kūrėjas ir 
statytojas, sąmoningas kolekty
vo narys ir dąrbinįnkas. Jo 
dora tijri. pūti grynai prolętari- 
įtė dora,’ materialistine pasaulė
žiūra paremta. Jo visi darbai 
ir žygiai turi priklausyti darbo 
žmonių kovai su išnaudotojais.

Tikyba' taip pat auklėja žmo
gų. Bet- jos auklėjimas yra 
griežtai priešingas mūsų'komu
nistiniam auklėjimui.

ant Susivienijimo ’laisvės iš 
Komunistų Partijos pusės 
skaitome Susivienijimui kenk
smingu ir pražūtingu.
Kokį “Centro Biuro žygį” 

Pild. Taryba turi omenyj? 
Ogi, pasak tos pačios rezo
liucijos, jis “pasiąkelbe lie
tuvių komunistų Organuose 
siekiąs užkariauti Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje 
tikslu jį naudoti tos parti
jos reikalams”... Centro 
Biuras niekuomet nėra to
kio pareiškimo skęlbęs. 
Centro Biuras buvo ir te
bėra tos nuomones, kad Su
sivienijimas Lietuvių Ame
rikoje, susidedąs milžiniš
koj didžiumoj iš darbinin
kų, turi būti darbininkų 
rankose, jų pačių valdomas 
ir jų pačių naudai. Jo or
ganas “Tėvynė” turi būti 
naudojamas • darbininkų 
klasės reikalams ginti, o ne 
neigti juos, kaip daroma 
šiuo tarpu.

Kokius J. Siurba “konspi
ratyvius žygius” yra pada
ręs? Jokių. Tasai laiškas, 
kuris ' buvo siuntinė j atoaš 
Lietuvių Frakcijom, ' tilpo 
spaudoje. Viši matę.* Ten 
nieko prieš Susivienijimą, 
kaipo tokį, nebuvo sakyta, 
bet, priešingai, už Susivieni- 
jim ą, raginant a kohiuni'štus 
dirbti j ame; pavyzdingai ir. 
veikliai. Jeigu' Pild. Taryu 
ba mano tatai esant “kons
piracija”, tai tik parodo sa
vo mažą supratimą.

Kas liečia partijos kont
rolę ir SLA., tai Pildomoji 
Taryba turėtų žinoti seka
mą: sandariečiaį jau senai

lį. Ir per vis 
jis eitų sykiu ši 
laiką stačiai jvirŠ < jo visuomet 
būtų iškilusi vidurdienio saulė, 
ir jam nebūtų nfei vakaro, nei 
nakties, nei ryto.

Tokio greitumo orlaivio dar 
nėra išrasta, bet daromi nuo
latiniai bandymai greitumo 

‘kryptim.
Dabar klausimas, ar žmogus 

kūno sistema galėtų atlaikyti 
tokį spartumą; I 
1000 mylių į valandą.

Oficierius Jimmy Doolittle 
kartą buvo pasiekęs 300 mylių 
greitumo, beskrisdamas savo 
lėktuvu įžulniai linkui žemės. 
Bet nuo to žemyn kreipiamo 
greitumo, 'jis sako, nesvietiškai 
suėmė jam skaudėt galvą: ro
dėsi, kad akis kas laukan iš 
kaktos plėšia.

Jeigu lėktuvas, sakysim, da
rydamas 800 iki 1,000 mylių 
per valandą, tokiu spartumu 
šoktelėtų augštyn bei žemyn, 
kas tuomet atsitiktų? “Purpte
lėjus” šitaip aiigštyn, žinovai 
sako, kraujas ūmai mestųsi į 
žemutinius organus ir kojas; 
iš smegenų kraujas bematant 
išdžiūtų; o staiga paleidus lėk
tuvą žemyn, kraujas smarkiai 
mestųsi į smegenis. Ir viena-, 
hįe ir kitame atsitikime, esą, 
lagūnas tuojaus netektų sąmo
nės arba' Vieiloj' akimirkoj nu
mirtų'.

Tačiaus, tatai dar nėra iš
bandyta, ir negalinta 'tvirtinti, 
kad orlaiviams nelemta pasiekti 
800 iki 1000 mylių -greitumo.

skelbia Susivienijimą esant 
jų savastifni. Faktinai san- 
dariečiai jį iki šiol valdė ir 
tebevaldo. Jie naudoja S. 
L.A. kuopas ir visą organi
zaciją (jos organą) savo 
partijos reikalam. Jie, be 
to, fašizėjant Lietuvos liau
dininkams ir kitiems libera
lams,, pavertė “Tėvynę’^ į 
fašistų garbintoją. / Pątsai 
prezidentas,1 kdris yira sah- 
darietis, S. Gegužis, išgarbi
no. Smetoną Kruvinąjį ir jo 
visą kliką ir tam naudojo 
SLA; organą. Susivieniji- 
maš1 Lietuvių Amerikoje 
šiandien yra ištisai paveš- 
taą į garbinimui sandarie- 
čių,; fašistų, o niekinimui 
komunistų ir kiekvieno dar
bininko, kuris yra priešin
gas fašistams.

’ Komunistai ir visi susi
pratę darbininkai ’tam yra 
priešingi, prieš tai kovoja. 
Dėlto sandarie tiška Pild? 
Taryba šaukia “gevalt”.

Kas liečia “sėjimą neapy
kantos tarpe SLA. narių ir 
vaidus”, tai tiek mes turime 
pasakyti. Šiandien niekas 
tiek daug vaidų SLA. ne- 
prisėjo, kiek sandariečiu fa
šistų Pild. Tarybos taktika, 
Vitaitis ir siuntinėjamas 
“organizatorius” Žukas. Pa
starasis nieko daugiau ir ne
veikia, kaip ti k važinėja ir 
purvina komunistus ir visus 
kitus pažangiuosius darbin.

S.LA. V Apsk. Konferencijos

? Rezoliuciją
i SLA. V-to Apskričio Konfe- 
rehbija4, 
d., ,192'9
sitodnuš Gastonijoš, N. C.,' teks- 
tiliečių-, darbininkų i kovas su 
'barbnais ir pastarųjų rūstų už
simojimą ant darbininkų or
ganizacijos, Nacionalės Teksti- 
lįeČių Darbininkų Unijos, nu
teisimą 20-čiai mėtų jos 
septynių • darbuotoj ų„ nužudy
mą ; Ella May Wiggins, ir ki
tus /bjaurus žygius, nutaria pa
siųsti nusmerktiesiems darbi
ninkams kovotojarųs užuojau
tos žodį, o jų persekiotojams 
ir darbininkų išnaudotojams, 
kapitalistams, pasmerkimą. \

Mes, konferencijos delegatai, 
patys bųdatni darbininkais, ir 
išnaudojami tų pačių kapitalis
tų, pasižadame visuomet ’ įremti 
Gastęnįjos ir kitų kraštų' dar- 
tųripįkų, kovas ų^ geresnę buitį 
ir didesnį duonos šmotelį. Prie

IV/
Tai antrasis Šąli 

operoje, dabar dai 
certc iis duos 10 dž

Kaip įskaito Ištrintą Raštą
Seniau, kol dar nebuvo popie- 

ros, svarbesnius raštus rašyda
vo ant tam tyčia apdirbtos avių 
odos, kuri vadinama pergamen
tu. Kada senasai raštas pasi
darydavo nereikalingas, tai jį 
nutrindavo, ir ant tp paties per
gamento rašydavo, kas atrodė 
reikalingiau.

Mokslininkams gi svarbu pa
tirt kuo seniausius raštus; iš
trintasis tekstas jiem įdomesnis, 
negu naujesnis, viršutinis. Iki 
šiol būdavo sunkus darbas per
skaityti, kas buvo parašyta, o 
paskui ištrinta. Dabar gi‘tatai 
lengvai padaro. Fotografuoja 
tokį . rankraštį prie' 1 quartzo- 
gyvsidAljrio lempos šviesos. Per 
tam tikrą juodą stiklą sustabdo 
visus kitus spindulius, o pralei
džia tik ultra-violetinius spin
dulius. Akys nemato ulti’a-vio- 
letinių spindulių. Bet kada jie 
atsimuša į nutrintą seną rank
raštį, tai pradeda žvilgėti nu
trintosios raidės, kurios pirma 
nebuvo akiai matomos. Mat, 
ultra-violetiniai spinduliai ati
dengia likučius rašalo chemika
lų, įsigėrusių į avies odą-perga- 
mentą. Tada jau lengva nufo
tografuoti ; ir aiškiai ant foto
grafijos pasirodo raidės, kurios 
buvo nutrintos; bet tos raidės 
tada atrodo baltos, su juodais 
apvadėliais.

Ar Galės Orlaiviai Lėkti po 
1,000 Mylią Į Valandą?

Jeigu iš New Yorko orlaivis, 
galintis padaryt po 800 mylių 
per valandą, išlėktų lygiai 12 
valandą dieną ir lėktų tiesiog 
į vakarus, nekrypdamas nei į 
šiaurę nei į pietus, tad ąnt ry
tojaus jis lygiai 12 valandą die
ną vėl būtų New Yorke^, ap
lėkęs aplink visą žemės' kamUp- 

i '^4 į valknda? 
saulę; visą tą

Amerikos Prekybos Rūmas ir kitos kapitalistų organizacijos 
’ sakoj khd ^varbiauąias įvykis pereitą savaitę tai buvo preziden

to liboVerib Hnterencijos šu didžiaisiais fabrikantais. Wall 
Stryro’ lėrų tragiškas kritini;

| Užtat per ----- __L c ,
šaliė^ valclzia alįijo jų pasitikėjimas
vengt krizio; 'ir biznis be tik' reguliariais keliais eisiąs, bet dar 
ir plačiau galėspąs i plėtotis,-^kaip< užtikrino Jungtinių Valstijų 

j Prekybos Rūmo sekretorius padėjėjas Julius Klein savo radio 
I pralpltyjję pęreitą sekmadienį.
F Bet tai yra tik naujas blofas apie ‘^nepajudinamą”

i « i < : ; . :z K gerovę.
įV Visame pasaulyje eina gilyn ir platyn kapitalizmo 

I to krizio centru darosi patsai galingiausias Amerikos 
? 'mas. ■■' ’

x Pliaupdami per radio ir kapitalistinius laikraščius 
’ šalies biznio “pastovumą”, tuom netiki nei patys buržuazijos 

! kalbėtojai ir rašytojai.
Kapitalistai, žinoma, nesnaudžia, o daro išvien su valdžia to- 

I lesnius planus, kad ir krizio laiku jų pelnai nenukentėtų, ir 
Kad'dar drūčiau galima būtų paimti darbininkus už pakarpos. 

V • Tuo tikslu Jungtinių Valstijų Prekybos Rūmas šaukia gruo
džio d. naują konferenciją Wasjiingtone, kur suvažiuotų bent 

, 150 iki 200 stambiausių šalies pramoninkų. Jiems pranešta, 
kad. kiekvienas atvažiuotų su smulkmenišku raportu, kaip biz- 

< nis .stovi bei eina katro pramonėje.
. Šu tokiais raportais susirinkę, .kapitalo galvos svarstys pla- 

fc* nusj ką visi bendrai turi daryt, kad pakelt krypstantį biznį ir 
E kaip suvienytu frontu veikti prieš darbininkus, kaip nukapoti 
f dar$o žmonėms uždarbius, pailginti darbo valandas, paskubinti 
( darbą fabrikuose ir kasyklose, vienam darbininkui priskir
iu ti daugiau ,ihaŠin,ų, o kitus atleisti, kaip bereikalingus.

SUBSCRIPTION RATES:
United States,
Brooklyn, N. Y.
Foreign countries, 6 months, $4.00
/Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

MAR
Pagarsėjusi savo 

kaipo artiste vadovi 
koncerto i

Stokite Naciona
Union! Šąli

U. M. W.
Dabar laikas

akcine United 1

to paties mes šaukiame ir visus 
SJįjA. narius darbininkus ir 
darbininkus apskritai.

Rezoliucijų Komisija: 
‘ w J. Kentrus, 

Sabeckas,
K. Dzivečkas.

ra broly?tė‘įr žinomą, mes ,to
kios doros niekuomet nepripa- 
žinsime.

Be to, tikyba yra priešingai 
nusistačiusi internacionaliam 
darbo žmonių auklėjimui. Kiek
viena tikyba skelbia, kad tik jos 
mokslas teisingas ir neklystan
tis, ir kviečia savo 

kaip 800 bei j vesti kovą su kitų 
sekti? pasekėjais, 
žasties užsidega 
tarp atskirų tautų, 
pratimai, kuriuos imperialistinė 
buržuazija moka puikiai išnau
doti savo reikalams.

l
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Puslapis Trečias

JKRAŠCIU VisiemsIllinois Mainieriams
Įėjimas ir Tikyba

Artoju j” drg. V. 
išo :
>kyklos ir pionierių
> stato sau tikslą 
nuosius kovotojus 
nierius. Kaip mo- 
r pionierių būriai

> susiduria su tiky- 
iri kliudo tinkamai 
ą žmogų. Mums 
iziniai ir dvasiniai 
tiprūs kovotojai, 
dėtas žmogus turi 
nežinantis nuovar

gi kė ji m o savo ir 
jėgomis revoliucio- 
o bū\ i o kūrėjas ir 
mioningas kolekty- 
' darbininkas. Jo 
i grynai proletari- 
erialištinę pasaulė- 
a. Jo visi darbai

i priklausyti darbo 
i su išnaudotojais.
:) pat auklėja žmo- 
s auklėjimas yra 
,ingas mūsų komu- 
klėjimui.

didžiausi priešai 
i vaikų ir jaunimo 
emdomas ir klaidi- 
{smingais tikybos 
irie nieko bendra 
to mokslo davi- 
vadomis. Tikyba 
?pyti jaunam pro- 
orą. Bet jos dura 
ne darbo visuome- 
jos reikalus, o ko- 
sančio “dievo” ir 
“prisakymus.” Be 
’ vardu “pranašau- 
unigai, ponai, bur
ini, kad skleisti ir 
taką darbo žmonių 
o būdu stiprinti 
i išnaudojimą. Su- 
dora—visi žmonės 
rikantai, kapitalis
tai buvo aršiausi 
valstiečių priešai, 

įjininkas ir valstie- 
rleti savo išnaudo- 
tąrapdamas jiems, 
vis tik broliai. .Go

ži noma, mes to- 
iekuomet nepripa-

ba yra priešingai 
internacionaliam , 

auklėjimui. Kiek- 
kelbia, kad tik jos 
įgas ir neklystan- 

savo išpažintojus 
kitų tikybų arba 

ais. Iš tos prie- 
lega neapykanta 
tautų, kyla nesusi- 
iuos imperialistinė 
>ka puikiai išnau- 
alams.
laiku Sovietų Są- 
irastai paaštrėjo

Kaimo buožės, 
nai ir kiti kapita- 
alai pasiutusiai 
į socialistinės sta- 
misi. Jiems uoliai 
ūšių kunigai. Nė
jo srities, kur jie 
kdytų. Sovietus 
alstybinę paskolą 
lonos supirkimo 
dant, visada šalia 
, visur vedamas 
^-revoliucinis dar- 
visokių tikybinių, 
janizacijų priešą* 
šieji arba dabarti- 
nepmapai ir kiti 

ų valdžios ir dar- 
uiešpi.. Ypatingą 
Įsi šitie kapitaliz- 
jos tarnai dabar 
augančią kartą—

(Išleista su įgaliojimu Na- 
cionalės Mainierių Unijos Illi
nois Distrikto Konvencijos Bel
leville.)

uniją, anglies kasyklų baronų 
įrankį, ir subudavoti galingą, 
eilinių narių kontroliuojafną, 
kovojančia organizacija, NA
CIONALĘ MAINIERIŲ UNI
JĄ. Kviečiame visus Illinois 
mainierius prisidėti prie mūsų, 
numesti Lewisu, Farringtonų 
ir Fishwicku, bosų agentų, 
jungą. Sunaikinkite U. M. W. of 

i A. čarterius! Visi bendrai i 
j prisidėkite prie Nacionalės 
i Mainierių Unijos. Sunaikinki- 

j . Ite Check-Off sistema. Tai pir-desnes algas, trumpesnes va-1 . v. • • , • , ’ .i, . .u mi žingsniai, kurie tuoiaus rei-landas ir geresnes darbo sa-į , . , .. i < kia padaryti, kad pagerinus
ygas.‘. . •••ii- • (kasyklose sąlygas.Prieš imainienų baudimą ir r

kitus persekiojimus! Bellevillės Konvencijos Kovo-
Prieš džimkrojizmą ir abel-1 

ną diskriminaciją negrų mai
nierių ! j

Įsteigkite kovojančią eilinių 
narių uniją anglies industrijoj, į

Panaikinkite Check-Off sis
temą!

Sunaikinkite U. M. W. of A. 
kompaničnos unijos čarterius!

Sulaikykite duoklių mokčji-į 
mą kompanijos tarnams!

Kovokite už 6 vai. Jdarbo

tikras rukymas!

4 rių Uniją!

KOVON

Stokite Nacionalen Mainierių 
Union! Šalin Supuvusi 

U. M. W. of A.!

Dabar laikas sunaikinti re
akcinę United Mine Workers

janti Programa

Kad sujungus mainierių spė
kas gynimui ęąyo reikalų, Na- 
cionalė Mainierių Unija turėjo 
eilinių narių konvenciją Belle
ville, spalįo 26-27. šita kon-j 
vencija su 133 delegatais, at-' 
stovaujančiais 16,400 kovojan
čių mainierių, susiorganizavu
sių į Nacionalę Mainierių U-i 
niją, Illinois Distriktą, nutarė! 
pašalinti nuo mainierių kūno 
garsiąją Lewiso-Fishwicko ma
šiną ir pradėti tikrą kovą prieš 
anglies baronus -už geresnes

LAISVES“ KONCERTAS 
BROOKLYNE

Nedėlioj, Gruodžio (Dec.) 15,1929
BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 WILLOUGHBY AVE. 

Po Koncertui Šokiai Orkestra E. Retikėvičiutes
Pradžia 3:30 po pietų. Įžanga 75c, $1, $1.50 ir $2 ' 

anksto Įsigykite Įžangos Bilietus!

“TURIM P A S I R O DYT 
GERIAU,” Sako Aido Choro 
mokytoja L. Bernice Šalinki
te. Choras dabar-mokinasi 
dvi naujas dainas specialiai 
del “Laisvės” koncerto. Jo 
jauna mokytoja, pilna in
spiracijos ir pasiryžimo pa
statyti savo chorą ant tokio 
laipsnio dainos augštpmoje, 
kaip kad jis cįar niekada nė
ra buvęs. “Naujomis dai
nomis choras turi pasirody
ti, jog jis tikrai progresuo
ja,“ sako Bernice.

Ištisa Programa Šiaip Išrodo:
MAINIERIŲ KVARTETAS IŠ SHENANDOAH, PA.

Jis dainuos revoliucines dainas tokiuose rūbuose, kaip mato
te ant paveikslo. Tai pirmu kartu mūsų parengime grynai 
proletariškas aktas.

1 SESERYS PAULIUKONIOTĖS
Massachusetts garsiosios duetų dainininkės.' Ne tik kad 

jos dainuos Laisvės koncerte, bet tuo pat laiku įdainuos kele
tą rekordų Columbia Phonograph kompanijai.

IVAN STESCHENKO, Basas
Tai antrasis šaliapįnas. Ilgą laiką jis dainavo Chicagos; 

operoje, dabar dainuoja Philadelphijos operoje. “L.“ kon
certe jis duos 10 dainų.

nėra palyginamu
gerumu 1
Camel skonis yra

Camels padaryta žinantiems, 
kurie ieško malonumų geruose ci- 
garetuose, ir šie rūkytojai gali 
but užtikrinti, kad tikra Camel 
ypatybe bus visumet laikoma.

Camels išrasti ir padaryti, kad butų malonumo rūkyti. Geriausius sumaišy

mus kuriuos ekspertai moka padaryt, tai yra šio tikrai stebėtino cigareto
paslaptis! Moderniškiausi ir labiausi tobuli metodai vartoti šį cigaretą pada

ryt! Visų naminių tabakų patenkinti skonį išranka, rečiausi Turkijos taba-

kai priduoti kvapui! Camels daugiau patinka patyrusiom rūkytojam del to 

kad įvertina raminantį gerumą gerai sumaišytuose parinktuose tabakuose.

©1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Company. Winston-Salem, N. C.

sąlygas, šita konvencija kvie
čia visus mainierius prisidėti 
prie mūs pravedimųi gyveni- 
man sekamos programos:

1 1. Sustabdyti Check-Off
.mokėjimą!

2. Sugrąžinti visus U. M.
W. of A. čarterius ir prisidėti 
prie N. M. U.

3. Prieš bausmes ir kitus 
persekiojimus!

4. Prieš arbitraciją—ginčų 
sutaikymą per kasyklų komite
tus!

5. Panaikinti “bug” švie
sas !

6. Prieš diskriminaciją del 
amžiaus, spalvos, tikėjimo ar 
tautybės!

7. Už 6 vai. darbo dieną, 
5 dienų savaitę!

8. Už socialę apdraudą ne
dirbantiems mainieriams ir ko
vą prieš nedarbą!

9. Prieš skubumą, už 15 
minučių - poilsį kiekvieną va-

Camden

c VISI

Camels
.i t n

landą; priėmimą daugiau mai- 
nieriųSprie konverių ir mecha
niškų /Koduotojų!

ip/ Vienodą mokestis ir 
jauniems mainieriams!

11. Už pilną socialę, indus
trinę ir politinę lygybę neg
rams darbininkams! Prieš 
džimkrojizmą ir diskriminaci
ja!

12. Už eilinių narių kon
trolę unijos!

13. Už tikrą kovą prieš bo
sus!

14. Už unijos viršininkų ly
gias algas su mainierių algo
mis !

Mainieriai Turi Kovoti
Darbo sąlygos mainose eina 

prastyn. Bosų žiaurėjimas di
dėja. Skundai didinasi ir par
duodami U. M. W. of A. fei- 
kerių. Skubumas ant konve
rių yra dienos klausimas. Ne
darbas siaučia ir kasdien di
dėja. . ___
kinta.

, MARGARET E. CESNAVIČIŪTĖ
Pagarsėjusi savo sidabriniu lyrišku sopranu ir atsižymėjusi 

kaipo artistė vadovaujančiose rolėse keliolikoje operų, rengiasi 
prie “L.” koncerto ’naujomis dainomis.

ELENOS RETIKEVIČIOTĖS TRIO
Ši garsioji pianistė specialiai “L.” koncertui suorganizavo 

piano-celo-smuiko trio, kas bus naujanybė visiem.

KONC

I BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA ,’

Salės del Balių, Koncertų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt, 
steičius su naujausiais 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby
Tel.. Staro 8842

Avenue

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Havanos
Tabakų. Vidurys vien tik 
importuotų tabakų.

į PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, ’Pa. 

Sulig reikalavimo, šiuos 
rus taipgi ir per paštą 
nėjame, kaipo u 
(orderius).

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

J

PHONE 
Stagg 

r"ir5043
—,------ ----------------- ---------------------? ---- ♦------------- -----

Lewis-Fishwick feiker'iai jų ir pagelbėjo bosams abe- 
bendrai su bosais sunaikino U. jus sumušti. Sekamam kieto

sios anglies streike jie rengia
si ir ten sunaikinti U. M. W. 
of A. Jie yra politiniai kapi
talistinių partijų agentai. Jų 
amatas yra laužymas streikų 
ir naikinimas unijos. Jie yra 
anglies baronų įrankiai.

U. M. W. of A. dabar liekasi 
bosų įrankis pravesti skubu
mą. Lokalai kooperuoja su 
darbdaviais, kaip daugiau iš
naudoti mainierius. Jie išda
vė bedarbius mainierius. Virš 
50,000 mainierių neteko darbo 
Illinois 
keliais 
Lewiso 
varyti 
anglies 

Fishwicko mašinos yra pilnai _ __
surištos su imperialistinio ka- ^apimtu kokiiT nors”nesmagumų, tai 

kaip kad padarė Pennsylva- r<> prisirengimais, 
nijoj ir kitose vietose.

Jie nukapojo ai-

M. W. of A. ir pastatė mai- 
nierius į vergų padėtį. Jie pa
darė U. M. W. of A. kompa- 
ničilą uniją.
gas, priėmė arbitraciją, sunai
kino eilinių narių kontrolę ant 
unijos, suvogė tūkstančius do
lerių, pripildė savais konvenci
jas, sulaužė streikus; jie val
do U. M. W. of A. mušeikomis 
ir policija, indžionkšinų ir 
Tammany Hall metodomis. Jie 
sėja neapykantą prieš negrus 
ir jaunus mainierius. Jie su
naikino kiekvieną unijos lieka
ną tarp mainierių Pennsylva- 
nijoj, Ohio, West Virginijoj, 
Kentucky, Utah, New Mexico 
ir kitur. Jie atsisakė organi
zuoti neorganizuotus mainie
rius ir išdavė mainierių kovas,

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y. ■-

•em;
■VTj.Į

kasyklose tiktai šiais 
metais. Tai yra dalis 
ir darbdavių plano iš- 
300,000 mainierių iš 
industrijos. Lewiso-

Jie lošia
Jie su- karinį lošį del darbdavių, aš- ^tSavo

Unijinės sąlygos panai-’skaldė mainierių eiles atskirais triai atakuodami Sovietų Są- 
1 lokaliniais ir distriktiniais'jungą. U. M. W. of A. yra 
streikais ir sutartimis. , 
skyrė kietosios anglies kasėjus h’ išnaudoti mainierius. 
nuo minkštosios anglies kasė-*- (Tąsa 5-tam pusi.)

Jie at- įrankis bosų rankose sumušti i skaudėjimo, patrū' 
raosinc ir išnaudoti mainiorins ma). peršalimo, s

laisras N, Y. 
ne” Sandėly

ones ir Jewell 
andėlis, 42 Cor-
Yorke, buvo sa- 

istatytas, kad ne- 
3 pereitą sekma- 
dmetė jam gaiš
ti gaisriniai inži- 
sralaiviai turėjo 
valandas, kol ap- 

kuris buvo vie
psiu paskutiniais 
irę nuostolių apie

BROLIS IR SESUO SKUČHJKAI
z Atsižymėję šokikai brolis ir sesuo SkUčiukai šoks keletą 
kavalkų sceniškų šokių, kurie bus ytin įdomūs.

A. B. ARLAUSKAS, Tenoras ,
Arlauskas jau nuo senai žinomas kaipo dainininkas, tačiau 

po trijų metų kasdieninio lavinimosi, jis/jau ne tas, kokiu mes 
jį žinome. 1

LYDIA KORETZKY, Mezzo-Soprapas
Ji yra ukrainietė, kuri savo talentu užkariavo amerikonišką

New, Jersey Ų Camden
, TEATRAS ir PRAKALBOS

Rengia A. L. D. L. D. VI Apskritys

Suktoj, 30 Lapkričio (November), 1929
< Y. M. C. A. AUDITORIUM

S. E. kampas Broadway ir Federal Street Camden, N. J. 
Pradžia 7:45 valandą vakare

Camdeno, Philadelphijos ir Apielinkės Lietuviai Darbininkai! 
šis parengimas bus visiems naujiena šavo programos tUrinin- 

£umu: Dainuos LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovau
jamas J. Jurčiukonio; bus DUETŲ ir SOLISTŲ: duetus išpil
dys draugės G. BALČIAUSKA1TĖ ir N. JOZELSKYTĖ (Ru
dolf); solo dainuos N. Jozelskytė; visi geriausi dainininkai 
dalyvaus iš Lyros Choro. Bus geras kalbėtojas, draugas P.' 
ĘUKNYS, “Laisvės“ administratorius; kalbės pirmu kartu mū
sų mieste. Višiems yra svarbu jo prakalbą išgirsti. Prie to, 
bus perstatyta puiki ir labai juokinga komedija

“UOŠVĖ Į NAMūŠ, RAMYBES NEBUS” '
Ši komedija yra tiek juokinga, kad žmogus ją girdėdamas ir , i j 1 . t • j ♦ ♦ -i į » y»- i • y • •

Jaunatve, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
kjl vZkJ jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūsles 

1J A netvarkoS, jūsų smagumo neužmuš.
JL 1.V IV Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

ĮTY gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
v j VzljjLJ goniams gelbėjo, padaryta ma- 

J'SSmSJ'0 medal IX," i'E 

haarlem^^I^ tikrąsias ir neimkiteTVjinĄT 
kitų. Vaistinėse trijų'I V/kJ 

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

$1,000 Tik už 60 Cenhj j
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokfa.I 

stebūklingų žolių vertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri* ' ' 
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 kalnų parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso ' 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs ,,

"greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
sKuuuejunu, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. .Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvoą 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru. 
Širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus '‘Nervų Preparatas.” 7‘ 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
sų Nervų Preparatas užbėga tai li-

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

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

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

Nervų 'f
— "ra labai blogas dalykas, bet mū*

____,____r___ __ ~ „
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. *

mums

Dainuos Brooklyn© didysis AIDO CHORAS, vadovaujamas 
L. B. šalinaitės ir pagarsėjusia LYROS CHORAS,'vadovauja
mas O. Erepiino. 1

kų parengimą neatsilankęs, tas jausis, kad jo gyvenimas mažai 
vertas. ' ■ , ■ažiuoti Iš Philadelphijos čion visai arti atvažiuoti: galima v 

per tilta busais arba Market Street Ferry.
, ĮŽANGA TIK 25c YPATAI

Širdingai kviečia visus atsilankyti RESNGieJAI

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA 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-

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu Ir Maliavojn 

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

" ' : h

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

' New York.

žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikni avižius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte. ,. . •'

Room 32, Weitzencom Bldg.
Public Square 

WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas r

MIKAS RASODA
C. Stashinskas.

Jos nelankė speciališkų

278-83

I

i
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$

i
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(Tąsa bus)

EASTON, PA.
“Didelės” Prakalbos

KO-

y

O kas liečia Gerdaus-

*

. Jau puse po tri-• perdėm prie kiekvienosz pro- šaltis išgaravo, 
laiką žmonių “pri-'gos pašaipos forma bando Publika m

7 I VI g 1 UI UdlUol IVcALb“

priešinasi Gegužio klikai. Aiš- pasigailėjo, nebestatė klau- 
ku, jis yra tam ir pastatytas, simų. Tai taip tos “didelės”

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Macys Bros. Furniture Go
r
k

A

gi

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

ir, 
ir

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

Iš Lietu- 
a ir ten

Ė k

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

h- f?

d d akis, reikia vyniotis kaip 
nęrs iš tos temos. Nabagui ir

Numirė Drg. Barborą Kįsielie- 
nė-V aitkevičaitė

' Veltui pristatome į 
namus New Yorke

, Brooklyne ir artimoje
apielinKGje

PAJIEŠKAU apsivetlimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 36 metų.

Aš esu 32 metų, linksmaus būdo, ne
mažo ūgio. Kurios norėtumėt susi
pažinti, malonėkit rašyti ir savo pa
veikslą prisiųsti, o aš tuojau atsaky
siu ir*. savo paveikslą prisiųsiu arba, 
jei bus galima, susitiksime.—John 
Murma, P. O. Box 45, Jamaica, L.
I., N. Y. (281-282>

prakalbos ii’ užsibaigė. Įdo
mu, kiek šios > “prakalbos” at
sieis iš S. L., A. iždinės?

gruo-!

Visi nariai atsilanky- I 
bus balsavimas centro vai- | 

Taipgi išgirsit raportą nuo 
baliaus. .

Sekr. J. Kareckas.
(282-283)

NEVY KENSINGTON, PA.

Pranešu visiems A. P. L. A. na
riams, kad kuopos metinis susirinki
mas bus nedėjioj, 1 gruodžio (Dec.), 
savoj svetainėj, 112&—-3rd Avė. Ma
lonėkit IsHėmyfi dieną ir nepamirš-1

PAJIEŠKAU Jono Joniko. Atvažia
vo i Ameriką 1906 metais j Phi-

Girdėjau, kad buvo iŠva-.

Meldžiu jį patį atsišaukti arba kas 
apie ’ jį žinote malonėkite pranešti. 
Jis paeina iš Telšių apskričio, Pą- 
liukštės kaimo. F. Žukauskas, 509 
Robbins Ave., Philadelphia, Pa.

277-82

tarpe lietuvių ir rusų, todėl ir

_ ____ , matydama, kad 
organizatoriui” darosi karš-

NEWARK, N. J.
L. D. S. A. ir A. L. D. L. D. kuo

pos rengia prakalbas Dr. Kaškiaučiui, 
temoj “Pirmutinė Pagelba Nelaimėj,” 
29 d. Lapkričio, 79-Capson St., New- 
arkę. Visi dalyvaukite, nes Dr. Kaš- 
kiaučius turės daug' svarbių dalykų 
pranešti. . Pradžia 7:30 vai. vakare.

z • Rengėjai.
' (281-283)

subatoj 10-tą vai. ryte.i - ■■ 
A. ž. V.‘ ••IV'- Komisija.

• ■’ 4 ’ (282-283)

NEWARK, N. J. t
A. L. D. L. D. 5-tos kuopos Susi

rinkimas bus pėtnyčioj, 29 d. lapkri
čio, J. Kubio svetainėj, 79 Jackson 
St. Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Komitetas.
(282-283)

K

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

SCRANTON, PA.
L. D. S. A. 54 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 1 gruodžio, po num. 110 
W. Market St. Pradžia 2 vai. po 

Šis susirinkimas labai svar- 
Mat, vyras buvo girtuo-įbus, tat visos narės ateikit. Bus bal- 

' kiekvienas Žino lsavimas centro komiteto ir rinkimas 
’j delegačių į rajono konferenciją. Sekr.

O. J. 280-2

NANTICOKE, PA.
A. L. D. L. D. 135-toS kuopoj su

sirinkimas bus nedėlioj, ( 1 d. gruo- ( 
džio (Dec.), paprastoj svetainėj, pri- 1 
prastu laiku, 
kit, nes 
dybos. 
buvusio

PHILAbEbFHlA, TA. i
L. D. S. Ą. ll’-ta kuopą rengia pa

skaitą apie politinius' kąlinius nedė
lioj, 1 d. gruodžio, L. įiąudies Na
me, <,8th ii’ Fairjnourit Avė. Pradžia 
2-rą vai. po pietų; ’ Kviečiame visus 
atsilankyti, išgirsit daug, svarbaus ir 
pamokinančio. t

Komisija.
(281-283)

Kurie nariai neatsilankys

9 kp. 
280-2

PHILADELPHIAKETI
Ketvergo

Durys atdaro

'H'-,*

i b
%i

Operetę “Kova U 
įdomus. Gražus 
nes retai turime ] 
Per visą šį veikai

SLIAKERIS |
'J ”

ti’ atsilankyti; nes bus renkama val
dyba 1930 metams. Atsiveskit ir 
nhujų' narių, nes dabar yra nupigin
tas įstojimas vienu doleriu centro, 
o mūsų 9 kuopa dar nupigino per 
pusę, tat dabar labai lengva įstoti 
į kuopą. Kurie nariai neatsilankys 
į šį metinį susirinkimą, bus baudžia
mi, sulyg konstitucijos, 50c. 9 kp.
sekr.

PAJIEŠKOJIMAI ' CASTON ROPSEVIČH ČNELEISKIME ’ NUIMOLHPAJIEŠKAU apsivedimui merginos I 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo,1 

bile tik darbšti ir teisinga, ne senes-1 
nė 45 metų, mėgstanti gyventi ir; 
dirbti ant farmos. Aš esu 47 metų, 
farmerys. Meldžiu atsišaukti tik tas, 
kurios tikrai norėtumėt gyventi ant 
farmos, juokais nerašinėkit. Taipgi 
su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
savo paveikslą, kurį ant pareikala
vimo sugrąžinsiu. Frank Bartaszius, 
R. F. D. 4, Ulster, Pa. (282-286)

Lapkričio 10 d. numirė drau
gė Barbora Kisielienė, po tė
vais Vaitkevičaitė. Ji vidu
riuose turėjo vėžio ligą ir per 
keliolika metų nesijautė gerai, 
sirgo. Apart to, dar prisidėjo vv 
iY kitos bėdos, kurios ją kan-'pietų, 
kino, 
k lis, tai jau 
kaip sunku su tokiu-vyru gy
venti.

Barbora iš jaunų dienų buvo 
fabrikų darbininkė, 
vos nuvažiavo į R; 
dirbo kąliošų išdirbystėj “Pro- 
vodnik.” 1905 metais 
dirbtuvės darbininkai sustrei
kavo. • Laike streįko keli dar
bininkai buvo užmušti ir daug 
sužeistų, kuomet raiteliai už
puolė. Sužeistųjų tarpe buvo 
ir draugė Barbora.

Iš Rygos 1910 metais drau
gė. Barbora atvyko Amerikon 
ir apsistojo Brighton, Mass. Į 
Akron, Ohio, atvyko 1914 me
tais. Čia gyvendama į veikė

S. L. A. Pildo] 
kartu su fašistuo 
tininkais, pasiry: 
suminti konstituc 
valią. Negana, 
puola progresyviu 
ir slaptai organiz 
laiko kokusus šiai 
Kokie tie slapti 
ir kam jie reiki 
Reikalinga fašistin 
tui galutinai suna 
A. konstituciją ir 
(2) Klastuoti bah 
cijose ir balsavime 
tik tuomi nedalei' 
šyvių narių j P. T. 
ti šlykščiausią ne: 
progresyvių veikėj 
lonijose. Ve del k 
kalingi slapti kol 
atvirai pasakyti, k 
tų balsus nominac 
Įima, reikia kaip 
slaptai, per koku; 
nariuose prarado 
ir jau nesiskaito s 
konstitucija ir n 
Tautininkai abejoja 
cijas laimėti teisin 
mu pirmon vieton, 
ju laiku Žukas dei 
narius Wilkes-Bar 
kėse ir sėja visokią 
tą nariuose.. Nesen 
neral j kokusą vis, 

Į V Barre apielinkės.
vavo nuo k c lėtos i 
tini n k ai; kaip nuo 
pų buvo po tris at 
ve ką nutarė tame k 
šluoti visus progre 
rius iš kuopų valdj 
Apskričio. Kad pa: 
tai atsiekus, eiti pe 
narius bauginti 
baubu ir visokias 
paskleisti ant progr 
buotojų. (2) Nuta 
tarimą kuopose, k; 
minacijų būtų pas! 
sija iš trijų narių, 
ja galėsianti balsuot 
riams, kurio ateina 
rinkimą tik duoklių 
vėliaus vėl išeina, 
giau. Tokia komisij 
ti balsuoti ir už tuoj 
dalyvaus susirinkim 
resni tautininkai p 
tokiai propozicijai.

—Jūs manot...be tėvų žinios.;. x
—Aš daryčiau daug didesnę riziką be 

tėvų žinios, nujausdamas, kad išeis naudon 
ne tik man, bet ir jiem.

Pasikalbėjimas nutrūko. Laikas buvo 
jai eiti dirbti, o jam prie savo užsiėmimo. 
Išėjo: Merginai šis pašnekesys įstrigo į j 
pačią širdį, į patį jos gilumą ir negalėjo 
išmesti iš galvos. Kas daryti? Klausti 
tėvų? Prašyti jų sutikimo? Ar leis? Ar 
neprieštaraus?

Tą patį .vakarą Zabelė ėmėsi už darbo:
Šokėjas patraukė pečiais, pakreipė galvą nutarė atidengti kazyres prieš motiną. Tai 

į kairę, pasižiūrėjo į esamą veidrodį, lyg darė atsargiai, aplinkiniais keliais, kad ne- 
ir nuduodamas save tais gražiausiais frė- įvelti motiną į tiesioginį klausimą.
mais. I —Mama,—sakė ji, drebėdama ir nerviio-

—štai aš “Arabų Naktyj” turiu aštuo-i damasi,—ką tu manai, jei aš mesčiau da
mas mergiščias.
šokių mokyklų. Pas mane išmoko per ke
lias repeticijas. Mano trupėj reikalingiau
sias aš. Šokėjas galiu padaryti vienu va- 
kaęu. Bet turi būti dailios, kaip skulptū
ros; jei ne tokios, kąip jūs, tai bent pana
šios. Dailumo aš negaliu jom įkvėpti.

Zabelė užraudo, lyg susigėdijo, bet gir
dėdama tokius garbinimus, įsidrąsino. 
Paniekęs per stalą Zabelės kairiąją ranką, 
Smithas ją gražiai paspaudė. Mergina susi
nervavo. ’ Jo rankos’ minkštos, švelnios, 
kaip šilkinės. Ant pirštų žiedai. Suėmę 
Zabelės pirštus meiliai glamonėjo, kas 
tuojau buvo pajausta josios visoj sistemoj: 
saldžiais šiurpais nuėjo kiaurai visą kūną. 
“Tai ne čeverykų fabrikų darbininkų ran
kos!” mąstė mergina, “kurios bandė mane 
apkabinti ir vilioti.”

Šis gerumėlis, šis švelnumas, mandagu-
as, iškalbingumas Zabelę žavėjo; jinai 

pradėjo savęs nesijausti, likti be sąvokos.
—Gerai, jums,—traukdama savo ranką, 

mandagiai, pusbalsiai tarė mergina.
—Visuomet gerai tam. kuris pats sau 

gero nori,—lyg ir pašiepiančiai atsakė 
Smithas.

—Ne visuomet geri troškimai pildosi.
—Nes ne visuomet gerų noru turįs deda 

patektihai pastangų juos pasiekti.
Abu valandikę nutilo. Zabelei pritrūko 

žodžių, kalbos. Ji tačiaus suprato, kad 
pastarasis Smitho sakinys buvo taikomas 
jai. Ir todėl, patylėjusi, jinai, kažin kaip 
abejodama, klausė:

—Pavyzdžiui, kaip aš: kad ir daugiau
siai pastangų dėdama, negalėčiau pasiek- 
WMF

—Lengviau už tūkstančius kitų.
—Lengviau už tūkstančius...

(Tąsa)
Smithas biskelį susimąstė, nežinodamas, 

kaip čia atsakyti.
—Mokslo? Kam jis?!...
Manydamas, kad negerai jis atsakė, 

trokšdamas lyg ir pasiteisinti, pakelti sa
vo profesiją merginos akyse, užsirūkė ci- 
garetą, išleido kelis dūmus per nosį ir aiš
kino:

—Tiesa, reikia biskelis mokslo, žinių... 
Bet svarbiausia—geri, gražus frėmai. Kas! 
juose — ne tiek jau svarbu.

R —Nieko nemoku.
—Nes nereikėjo.
—Mano tėvai būtų priešingą!...
—Tos pasakos tinka tik kaimų mergi

noms.

Jbartinį savu darbą?
—Kur gauni geresnį ?-r-mažai tepaisyda- 

ma klausė motina. ■,
—Gal gaučiau?
—Audinyčiose?
—Bile kur.
—Pas ponus indų mazgoti?—juokdamo

si ironiškai klausė moteriškė, gerai žinoda
ma, kad Zabelė namų ruošos darbo neken
čia. *

—Kodėl būtinai tokius? Galėčiau gauti 
švaresnį, geresnį ir pelningesnį, kad ir ki
tam mieste...

To Gudelienei jau buvo perdaug. Jinai 
išvertė akis, sukoncentravo žiūrą ir įstel- 
bė ją į dukterį, surikdama:

—Važiuoti į kitą miestą, pametus šitą 
gerą darbą, tėvus!...

—Kaip daro kitos?...
—Kokios?! Parodyk nors vieną dorą 

merginą.
—Mama,—užraudusi kalbėjo Zabelė, — 

ar tu nežinai, kad aš dar Bostono nema- 
čiau. Aš niekur bebuvau. Dar traukiniu 
nė syko nesu' važiavus, apart to, kaip at
vežei į Ameriką, dar mažą...

Zabele susimaišė ir nepajiegė kalbos tęs
ti.

—Aš tau, kad paimsiu diržą, tai tu nu
važiuosi. .. Nuvažiuosi į lovą ir ten gulėsi 
kelias savaites.

Tuo metu įėjo į virtuvėlę tėvas, kuriam 
žodis žodin buvo atpasakota merginos su
manymas. Jis pritarė' motinai šimtapro- 
centiniais

Zabelė užmigti negalėjo. Per naktį rai
tėsi lovoj/nesudėdama nė akių, tarsi karš
tinės, tarsi kokios ligos kočėjama.

Ant rytojaus Smithas vėl buvo saldaini
nėj. Išklausęs merginos atpasakotą pasi
šnekėjimą su tėvais, jis tarė: •

—Vakas sakiau, kad tavo pasakos tinka 
tik kaimo merginoms.

—Tai ką turiu daryti?—nekantriai klau
sė Zabelė.

HARTFORD, CONN.
Pranešu visiems savo klientams 

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

■|-os 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- j vu j j.wuu meL<ns j a ui
tai ir pigiai pinigus į Lietuvą ir į! ladelphia, Pa., vėliau išvažiavo į Chi- 
visas kitas dalis pasaulio. Parduo-. cago, III.
du laivakortes į Lietuvą ir iš Lietu-1 žiavęs Lietuvon, bet greit sugrįžo, 
vos; darau visokius dokumentus, jga- - ,—
liejimus. Reikale atsilankykite, gau
site malonų patarnavimą.

J. SEKYS
22G Park St., Hartford, Conn.

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

• 4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101h St., Camden. N.’ J

fašistinei klikai. Užbaigus 
“prakalbą,” buvo pastatyta ke
letas klausimų, kaip tai: apie 
demokratiškumą, delei ko nėra 
tos demokratijos, už kurią p. 
Žukas taip labai stbja, S. L. 
A. organe - “Tėvynėje” ir ko
dėl nebuvo demokratijos su 

Bandė' Gerdausku. Atsakė, kad p.
[ aiškinti, delei ko S. L. A. kuo- Vitaitis elgiasi taip, kaip S. į. 

"Garsinta buvo, kad bus di- jpos skyla ir nurodė pavyzdį, A. gerovė reikalauja; Vitaitis 
dėlės prakalbos ir prasidės 2 kaip vienoj kuopoj sekretorius O. K. O kas liečia Gerdaus- 
po piet. Taigi, jei jau bus di; iš progresyvių tarpo pradėjęs (ką, tai nudavė, būk nesupra- 
delės ir 
bes, bet

organizatoriaus darbą todėl,, 
kad dirbti del S. L. A. “gero- 

jVės,” nepaisant ypatiškų “nuo- 
'stolių.” Pasisakė, kad esąs di- 

gra-jr , ! delis demokratijos gerbėjas ir
Lapkričio 17 d., šv. Mykolo jokių diktatūrų neapkenčiąs, 

pobažnytinėje svetainėje, S. L. bet kalboje visur tik smerkė 
A. 342 kuopa surengė “dide- Rusiją> prieš Smetoną nei pu
les” prakalbas “organizato-'SpS žodžio nepasakė. 2„..2Z 
riui” p. A. A. Žukui. j"1 ’-J-- ji-- « T

dar ne bile kas kai- vartoti vietoj juodo raudoną Į to klausėjo ir nusuko klausi- 
___ organizatorius p. žu- rašalą protokolų rašymui, o imą kiton pusėn. Mat, labai 

kas,‘tad vienas, tai kitas sku- tas tautininkams pepatikę, ir .nemalonus klausimas, nes pir- 
’_________________ 2’. Aš ir- ve, delei tos ir panašių prie-:ma pasisakė, kad esąs <100

_ ___ __  ..„LZ ž_ Zk 1__ __ ---- x> už demokratiją ir-net 
Svetainėje, kaip kokia-;dai, bet visur tautininkai p. i kovojąs už ją, o čia faktai ba7

bina, kad nesuvėluoti. Aš ir- ve, delei tos ir panašių prie-jma pasisaKe, Kaa esąs >±uv 
gi be “dvasios” tekinas nubė- žasčių skyla kuopos, kyla vai- nuoš. už demokratiją ir-net 
gauf i
me rūsyj, sėdi pasienyje penki (Žukui nekalti, tik progresyviai, 
žmdnės, o jau ir po dviejų. Į komunistai “no good.” Ir taip 
Laukiame. . .
jų. | Per tą laiką žmonių “pri-'gos 
gūžėjo” apie 20 ypatų. Pa-[kandžioti visus tuos, kurie tik 
gailaus, pasirodo ir “organiza-! 
torius.”

Pirmininkas užeina ant pa
grindų. Kad ir negirdėti bu
vo, ką jis sakė, bet galima bu
vo suprasti, kad perstatė p. 
Žuką kalbėti, nes kaip tik jis 
nuėjo, tai tuojaus p. “organi
zatorius” užėmė jo vietą. Vi
sų pirma atsiprašinėjo publi
kos, kad turįs šaltį ir negalė
siąs daug kalbėti ir kad suvė* 
lavęs atvykti del tūlų nelai
mių : kelyje kokia tai “maši
na” buvo sugedus. Paskui jau 
pradėjo kalbėti apie tai, kaip 
jis nenorėjęs organizatoriaus 
darbo ir kiek nuostolių turįs, 
būdamas juomi. Kol nebuvęs 
organizatorium, tąi algos turė
jęs po 75 dol. į savaitę ir eks
trą išlaidas, tačiauš' paėmęs

kad taisyti, sukti Gegužio ir 
kompanijos mašiną, delei to 
visur ir susivėlina.

Baigiant savo kalbą, užtik
rino, kad S. L. A. neužgrobs 
nei jokia partija. Reiškia, bū
kit ramūs, p. Gegužis ir Ko. 
nepaleis savo šiltų vietų. Aiš
kindamas, kad S. L. A. niekas 
neužgrobs, nes, sako: “$. L. 
A. sudaro 90 nuoš....e...e...lie
tuviai, bet kas tie likusieji 10 
nuoš., nepaaiškino,' susimaišė 
ir, veikiausia, pats nežinojo, 
ką norėjo pasakyti.

Abelnai, iš p. Žuko kalbėto
jas prastas. Kėlė į padanges 
S. L. A. veikėjus, suprask, Pil
domąją Tarybą, ir smerkė 
tuos, kurie priešingi jai ir visai

Komisijos Nariui, Baltimore, 
Md.—Korespondencijos “Iš 27 
spalių parengimo” negalime 
sunaudoti. Viena, yra tokių 
dalykų, kurių nieku būdu 
spaudon negalima dėti; ant
ras dalykas, jeigu komisijos 
nariai netinkamai dirbo, tai ne 
per spaudą tą* klausimą kelti, 
bet susirinkime. Abelnai, 
skaitytojams nesvarbu, ar jie 
tinkamai, ar netinkamai dirbo.

apsivedė su rusu Kisielium. 
Kada dar buvo sveikesnė, tai 
prigulėjo' prie A. L. D. L. D. 
41 kuopos ir gelbėjo veikti. 
Vėliaus del ligos ir asmeniško 
nepasitenkinimo apleido kuo
pą ir priklausė tik prie A. P. 
L. A. 40-tos kuopos.

Iš Lietuvos paėjo iš Azytė- 
nų kaimo, Krakių parapijos,! 
Kėdainių apskr. Palaidota ta-j 
po be jokių bažnytinių apeigų.1 
Laidotuvėse dalyvavo apie 100 
žmonių. Draugai lenkai ant 
kapų sudainavo “Laidotuvių 
maršą.” Grabą nešė šešios 
moterys. Vainikai buvo nuo 
A. ,P. L. A. 40-tos kuopos, A. I 
L. D. L. D. 41-mos kuopos ir 
nuo giminių bei pažįstamų. 
Paliko nuliūdime seseris ir 
brolį Nikodemą: Detroite—F. 
Vebrienę, Akrone—Aleną Va
latkienę ir Lietuvoj—Leonorą 
Dovidonienę.

/ K. Joneiiūnas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

lllllllllllllllllllllIflIllIBIIIHIIIf

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

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

Hushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžangų nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 60c; po 6 vai. vakare 75c.

F'TZ'TO XI Antroj klasėj lašais išsimaudymas o — .LAIKA ir miegojimas per visą naktį, ant Jį tentai 
trecių lubų, onngam kambaryj_

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

plūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

HAMTUAMCK’0 A. Ž. V. D.
MISIJOS PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame Hamtramck’o 
lietuviams, kad nuo lapkričio men. 
30 d. atsidaro A. Ž. V. D. mokyk
lėle. Pamokos įvyks kiekvienų su- 
batų 10-tą vai. ryte, rusų svetai
nėj, 3014 Yeamans St. Pamokos bus 
sekančios: pirma pamoka lietuvių 
kalbos, rašybos ir gramatikos 1 

ival., antra pamoka—dainos ir
1 vai.

Taigi, hamtramčkiečiai, aišku, kad 
mes visi suprantame vaikučių lavini
mo reikalingumą, todėl leiskite visi 
savo kūdikius ir. raginkite kitus.

Nepamirškite lapkričio $0 d., tai 
bus

Bell Phone, Poplar 7646

1 F. STANKUS

Graborius-Unaertaker

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

MACY’S BROS. Krautuvės' 1
i
1

gyvenamoji! kambario rak ANDAI - PIGIAI
\ Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet .
lanksčiai prikimštomis. sėdynėmis, ap- u

i muštas Jacquard Velpjir’u
[ Trijų Kavalkų Setas __

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų.

PUFU
Trijų Kavalkų Setas du dailiai išpjaus 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo 
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- (h A Ubiyciy □etas
tas Sukombinuotu Mohair’u ir Frieze Visomis Spalvom

Pusryčiu Setas
IS

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

$18.50
<

Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 

198—200 Grand Street Brooklyn, N.'y. ir. Windsor styliaus krės-
Tel. Greenpoint 2372 ’a^a' special? kaina

Tarp Driggs ir Bedford Avenues
mimiiiiuim
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ikai te
pkitės i 
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et 
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abortus-Undertaker
ir laidoja numirusius 
kapinių. Norintieji 

'.mavimo ir už žemą

mane galite 
kapinių 

už žemą

ų 
io pa 
nuliūdimo valandoje šauki- 

mane. T 
otus ant visokių

5 Mt. Vernon
1ILADELPHIA

Street
PA.

TODAM VISOKIUS
RAKANDUS Už Į

, Už “CASH” MO-
>TJ ARB/\ ANT 
ŠMOKĖJIMO

iiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

i dabar! Jūs pama- 
langiau visko negu 
irote bent kada pir- 
Visas bildingas pil- 
irautas visokių jums 
alingų rakandų.

kryčiy Setas 
mis Spalvomis
gabalų įvairiai de- 

I Pusryčių Setai, su 
amais galais stalu

gabalų Pusryčių Se- 
porcelaniniu viršum 
dsor styliaus krės-

iffiLEISKIME TAUTININKAMS TRYPTI SUSIVIE 
NUIIW0 LIET. AMERIKOJE KONSTITUCIJA!

S. L. A. Pildomoji Taryba, kas nurodė, kad einanį teisin- 
kartu su :
tininkais, pasiryžo i 
suminti konstituciją ir 
valią. Negana, kad -------
puola progresyvius narius, bet' 
ir slaptai organizuojasi, visur 
laiko kokusus slaptam darbui. 
Kokie tie slapti susirinkimai 
ir kam jie reikalingi? (1) 
Reikalinga fašistiniam elemen
tui galutinai sunaikinti S. L. 
A. konstituciją ir narių valią. 
(2) Klastuoti balsus nomina
cijose ir balsavime P. T., kad 
tik tuomi nedaleidus progre
syvių narių į P. T. (3) Paleis
ti šlykščiausią nesąmonę ant 
progresyvių veikėjų savo ko
lonijose. Ve del ko jiems rei
kalingi slapti kokusai. '___
atvirai pasakyti, kad klastuo-l 
tų balsus nominacijose, nega-| 
Įima, reikia kaip nors apeiti 
slaptai, per kokusus. 
nariuose prarado savo 
ir jau nesiskaito su S. 
konstitucija ir narių

buvo šiose kuopose: 85 kp., 68 Ikes-Barre, Pa., D/ G. Jusius, Ija tai vienai, tai Akijai' mašinai, 
kp. ir 115 kp. Visose vieno-1 S. L. A. 57 kp^ narys, Worces- Jie, irgi tuomi patarnauja ang- 
dai buvo bandoma kokuso ta- ter, Mass. > / lies baronams, prisideda prie

Į daktarą kvotėją Dr. M.’bloginimo darbo sąlygų.
Palevičius, S. L. A. 21 kp. na
rys, Detroite, Mich.

Tad visus šiuos kandidatus 
nominuokime ir balsuokime.

S. L. A. Narys.

rimas, pervaryti, bet ne visose 
! pavyko.

P. T. ponai jaučiasi, kad jie
fašistuojančiais tau- gu keliu, gali laimėti bolševi- <^8 nusižengė prieš narius, 

galutinai kai nominacijas pirmoj vietoj, besėdami demoralizaciją ir ne- 
ir nariu i Nutarė paleisti šlykščiau- sitiki be suktybių laimėti no- 

d viešai I8*118 meius ant d. M- žaldoko, minacijas. Tad Žukas važinė- 
Lrin„ kokius tik gali išgalvoti, ja po kolonijas organizuoda-

ir inkriminuojančią mas tam darbui kokusus, o vie- 
Ž. i šose prakalbose teisina P. T. 
__ ! žalingus darbus. Ji sulaužė

Fishwickas darbuojasi, kad 
Illinois turėtų kompaničną 
uniją, pilnai kontroliuojamą 
Peabody kompanijos. Farring- 
tonas jau 1922 metais manev- 

----- >------- įravo, bet mainieriai pasiprie- 
Visiems Illinois Mainieriams I i •' iv i • • i * JqLqv Ln vi I , ryti. Fishwickas dabar turi 

savo rankose visą unijos maši
ną ir bendrai su Farringtonu,;

i tiesioginiu Peabody kompani-; 
agentu, darbuojasi tos' 

kompanijos naudai. Jisai in- 
džionkšino pagelba dar palai
ko unijos kontrolę.

Lewis atstovauja kitas ang-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

šlykščią
paskalą paleido, būk * M. 
pardavinėjo “gyvą tavorą 
jaunas mergaites ir del to jis.'S. L. A. konstituciją ir narių 
išbėgo į Pittsburgho apielin-1 valią iždininko reikale, pasi- 
kę. Argi bereikia bjauresnio, skirdama žmogų mekeno ne- 
ir šlykštesnio melo? Tik že-[rinW S. L. A. 23-čios kuo- 
miausios rūšieš elementai gali ■ P()S nariai išmesti ir 28 su- 
išgalvoti tokias nesąmones. To- J spenduoti. Todėl tie nariai 
kias nesąmones ir būdūs var-Tur®j° į teismą. P. T. pa- 
toja J. L. Lewiso agentai mai-'klos kelioliką šimtų dolerių 
nierių unijoj. Dabar S. L. A. (besibylinėdama su nariais. Bet 
griovikai griebiasi tų pačių bū-l^^ B paiso. Juk ne jos sudėti

.................. - ; pinigai, o narių. S. L. A. or
ganas “Tėvynė“ paversta tikra 
fašistine bala. Kiekviena dar
bininkų kova yra pasmerkia- 

ima. Vitaitis nqį: prie to pri- 
iėjo, kad viešai .pasakė, jogiQfp sistema, teroru prieš m ai- kad tik nubaidyti nuo josmai- 

|Gastonijoj streikieriai patys j nįerius, pagęlba darbdavių ir'nierius. ...„1
[susišaudė, kuomet visas svie- Valdžios, jie nori.visai paverg- nieriai 
tas žino, kad kompanijų pa- į.į mainicrius, padaryti juos vi-Į iš tų f< 
samdyti mušeikos ir policija; si§kais vergais. -
šaudo streikierius, net ir . su- j^ntrolę ant Illinois mainierių,

dų. Jie mano, kad išgelbės 
' Tuk P- T- pasilaikyti ir demorali- 

'zuoti S. L. A. ant toliaus.
Praeitais balsavimais buvo z._ 

klastuojami balsai S. L. A. 
kuopose. Į S.L.A. 38-tos kuo
pos susirinkimą atėjo apie 40 
nariu, o balsu padavė 228 už 
dabartinę P. T. S. L. A. 211 
kp. (Gegužio kp.) atėjo į susi- , ______ y _ ___ ..... ......
rinkimą virš šimto narių, o bal- rakintus geležiniais pančiais, | Fishwickas, bendrai su kapi- 
sų padavė 226. Kitose, kaip'Ateina kietųjų anglių mainie- 
tai; 86 kp. Pittsburgh, Pa., Irių stieikas. Jei tie ponai pa- jiudžionkšina, kuris bando pri-

(Pabaiga nuo pusi. 3) 
Vagys Susipešė

.Dabartinė kova tarp Fish- jos 
wicko ir Lewiso mašinų yra 
kova tarp dviejų anglies baro
nų grupių. Kiekvieną grupę 
atstovauja tie supuvę feikeriai
ir kovoja už kontrolę ir vieš- lies kompanijas ir kovoja, kad 
patavimą ant Illinois, mainie- jos pilnai kontroliuotų U. M. 
rių, už įsteigimą kompaničnos W. Gf A., ypatingai Illinois, 
unijos mamose, numuši'mą al-l Mainieriai turi abejus at- 
gų, pabloginimą zsąlygų ir pa- mesti ir stoti į militantinę uni- 
ilginimą valandų. Tai aiškios ją, Nacionalę Mainierių Uni- 
bosų pastangos, lemiamos tų ją. Bosai dės visas pastangas! 
unijos feikerių, visai sunaikin- sugriauti Nacionalę Mainierių 
ti kiekvieną'unijos'liekaną IHi- ’Uniją. Darbdavių agentai kal- 
nois valstijoj. Su ta ‘Check- b'a apie, skilimus mūsų unijoj,!

. Bet militantiniai mai-į 
nieriai atmeta visas pastangas Į 

įiš tų feikerių ir anglies baro-! 
Kad palaikius nų, jie budavoja naują uniją.! 

, *Dabar laikas visiems veikti!; 
. Mainieriai! Visi bendrai ei-1 

jtalistinės valdžios spėka, gavo'.kite! Atsisakykite mokėti! 
.. . |kuilo pu- Choek-Off! Nemokėkite duok-

90 kp. Bridgeville, Pa., atėjo i siliks P.T., jie vėl demoralizuos i versįį mainierius mokėti duok- Kų nei Fishwickui, nei Lewi- 
.............. ..... ......K ”, kaip []es supuvusiai kampanijos kon- sui! ‘ 

ir praeitame mainierių streike, troliuojamai U. M. W. of A. U. M. W. of A.!

Ir

na-
7-to

P? T. 
įtaka 

L. A. 
valia.

Tautininkai abejoja ir nomina
cijas laimėti teisingu balsavi
mu pirmon vieton. Pastaruo
ju laiku Žukas demoralizuoja 
narius Wilkes-Barre apielin- 
kėse ir sėja visokią neapykan
tą nariuose., Nesenai laikė ge
neral! kokusą visos Wilkes- 

T'Barre apielinkės. Jame daly
vavo nuo keletos kuopų tau
tininkai; kaip nuo kurių kuo
pų buvo po tris atstovus, 
ve ką nutarė tame kokuse: 
Šluoti visus progresyvius 
rius iš kuopų valdybų ir
Apskričio. Kad pasekmingiau 
tai atsiekus, eiti per stubas ir 
narius bauginti bolševizmo 
baubu ir visokias nesąmones 
paskleisti ant progresyvių dar
buotojų. (2) Nutarė pravesti 
tarimą kuopose, kad del no
minacijų būtų paskirta komi
sija iš trijų narių. Ta komisi
ja galėsianti balsuoti tiems na
riams, kurie ateina prieš susi
rinkimą tik duoklių mokėti ir 
vėliaus vėl išeina. Dar dau
giau. Tokia komisija galėsian-j 
ti balsuoti ir už tuos, kurie ne
dalyvaus susirinkimuose, šva
resni tautininkai pasipriešino 
tokiai propozicijai. Bet žu-

po kelis narius į susirinkimą, I gelbėjimą streikieriams, 
o balsų padavė po virš 50. Ir i 
daugelyj kitų kuopų buvo .pa- Jie gelbės J. L. Lewisui demo- 
našiai klastuojami balsai. r~ 
kis pasielgimas nedavė P. T. įeitame streike elgėsi, 
pageidaujamo rezultato. Nesjžis yra vienas iš tų J. I 
tas viskas buvo iškelta į vir-Įiso agentų. Tad, r 
šų. Tad, kad dabar išvengus vykite Idukan iš S. L. A. P. ’tavimu. 
to nemalonumo, būtinai jiems T., ; " ~ ................................... .
reikalingos tokios komisijos, rinkite.
kad paslėpus savo tą šlykštų i progresyvius kandidatus: 
c(arbą ir kartu daugiau suda-j - . , .
rius balsų už ponus. GlT "i TT" 1 j cius, b. L. A. 139 Kp. narys,

Kiekvienas S. L. A. narys, Į Chicago, Ill.
turintis šiek tiek teisybes, turi - •' -- ~
griežtai protestuoti prieš to-, s. U, A. 1*39 kp narys, Chical! 
kias komisijas. Jos yra prieš j 
S. L. A. konstituciją ir P. T. 
patvarkymą. Komisija 
būti skirta ar rinkta tik skai
tymui balsų, bet ne balsavi
mui ir dar prieš susirinkimą.
Jeigu jau būtų leistina balsuo
ti ,be susirinkimo, tąi kam rei
kalingas dar susirinkimas? 
Juk galima ir ant gatvės bal
suoti.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: nKi?ysA°ne’ Mra?.k 9669 
Bell, Oregon 5136

MES PATAIKOM
, Taip sako A. Tacilauskas, savininkai Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gęrai pataikot padaryt cigarus, kad Į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodu s; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

šimtų jų
Plačiai

SKAS iš 
sitraukia 
parduoda, uio n. u u • *»*
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

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

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

Sunaikinkite supuvusią 
! Pasiliuosuo- 

Tos visos anglies baronų, vai-; kite nuo unijos feikerių kon- 
_____  ! Rengiatės Į atvirą ko- 

sudau-'vą prieš anglies baronus! Bu-! 
davokite Nacionalę Mainierių 
Uuniją!

• Nacionales Mainierių Unijos 
Illinois Distriktas.

W. Main St., W. Frank
fort, Ill.

To-iralizuoti mainierius, kaip per- ^žios ir u. w. of A. feikeU trolės 1 
Gegu- irjŲ pastangos turi būt t____

Low-! žytos. šitie indžįonkšinai turi 
įBannenąi, I sunaikinti masiniu pikie-

,______ Darbdaviai dabar
naujus nominuokite ir iš-jnaudos reakcinę U. M. W. of 

Nominuokite šiuos |At> kaip0 įrflnkį vergimui ir
. j išnaudojimui mainierių, blogi-

gali

ill

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

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

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

Į prezidentus — M. Bacevi- nimui sąlygų, kaip jie yra da
rę iki šiol per visą Ameriką. 
Mainieriai turi suprasti, kad 
abu—Lewis ir Fishwick—yra 
------------ Jie taipgi turi su- 

I prasti, kad jų vyriausias prie- penkių dienų darbo savai- 
išas yra anglies baronai. tęs.
Naikinkite Kompaničną Uniją! 
Budavokite Kovdjaričią Uniją! 

Mainieriai turi; 'tjuojaus su
daužyti senąją^ uniją ir visi 
stoti į NacionAl$ 'Mainierių 
Uniją. Jie taipgi'turi atmesti 
ir 'tuos neva progresyvius 
(Howatus, Brophy’us, Hap- 
goodus)), kurie dabar tarnau-

Į vice prezid.—P. Petronis, feilceriai.

go, Ill.
Į sekretorius—E. N. Jeske- 

vičiūtė, S. L. A. 83 kp. narė; 
Brooklyn, N. Y.

Į iždininkus—B. Salavėiči- 
kas, S. L. A. 53 k p. narys, 
ĮChicago, III.

Į iždo globėjus, J. L.-Joni-
Komisijų propozicija kis, S. L. A. 68 kp. narys, Wil-

rAyTJLVyipHDTTrKHĮKįSio

t

Vancouver, Kanada.—Čia 
prie namų statymo dirban
ti darbininkai reikalauja

Paryžius.— Pirmadienį G. 
Clemenceau tapo palaidotas. 
Vendee, netoli Mouchamps. 
Laike laidotuvių iš'kanuo- 
lių Paryžiuj ir kituose mie
stuose paleista saliutavimo 
šūviai.

Ad E-8

Ar Jaučiatės Silpnas, 
Nervuotas?/^\

^a. KyJ 
Uijmo Nuga-Tone. 
nusilpusi ii 

ir aš, 
man daugiau 

Nuga-Tone mane

pat prane- 

suteikti jums užganėdini* 
grąžinami. Bandykit jas 

svarumo, pataisymo ner- 
jautimo nuovargio iš ry- 

svaigulio, prasto ape- 
inkstų arba pūslės tru- 
ir panašių nesmagumų. 

------ 1 nervus, 
atnaujins jė- 

Vaistininkai 
1 butelj

į Miss Anna L. Hogg, 
puikias pasekmes nuo var 
Ji sako, “Aš buvau visai 
vuota, negalėjau nieko veikti, 
kau, kad Nuga-Tone padarė 
gero, negu visi daktarai. _ _____ _____
išgydė. Tai tikrai yra geros gyduolės. Tūks
tančiai kitų žmonių turi tokius 
Šimus.”

Nuga-Tone turi 
iną, arba pinigai 
del padauginimo 
vingumo, nemigos, 
to, galvos skaudėjimo, 
tiįo. nevirškinimo, 
helių, užkietėjimo ______ _ ___
Nuga-Tone Suteiks jums stipresnius 
didesnį raumenų stiprumą ir 
gą ir energiją visų organų, 
parduoda Nuga-Tone. Nusipirkit 
šiandien.

gavo

ner- 
pasa-

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 

kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome haujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Mite SUZANNE DANNĘLL 
308 West 94th Street 

. New York City 
........“r1 1 i-■ ■■■ f...................!■'- ................  

Telėfonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma: persiuntimas apmokama.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. Z1NS, j'eigu kenčiate .nuo-: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų*. 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių; Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Motėm? buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, uŽgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos BandymaiX-Spinduliai,

.DR- Z i NS no EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M.
(Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.)

N ėdė 1 io j 9 A. M. iki 4 P. M.DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTINKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jvaro, bet 

ir i grabu paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką pagarsėjusius

TT J 1 i i-s i (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžU man S Uolu Powders baksų apsiginkluok nuo savo
amžino priešo 1

TT i -j rp I yra kanuolė prieš kitĄ amžiną žmogaus priešą—vidų- 
U1’DO JLaX -Labs Užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rūpesčių ir

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

TEGALIME GAUTI PAS—

onas

G'
Siųsdami pinigus \ •' 

savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. URBAN'S PHARMACY 

151 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tt»nAM®J”i^kPR8ira5^"- siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man prisiųsU 
ukbam b COLD .POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardan

No____

Miestas

St. or Are.

State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

’PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

T . . , o_ , Įėjimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk nepriguhningas. Išmok karų amatą ir pra
auk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
vaisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales' klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir. Darbas Užtikrintas

i
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paskutinius Revoliuciją, Robespierro mirtį, ! J • JI Y * • ‘T 1 • * 1 K LIETUVIŲ VALGYKLA

Geras Darbas Šį Vakarą

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

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

GEORGE NOBILETTI

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Diagnozo ir Gydymo būdai.

Park ir Lexington Avės.)

darbin.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

Pavykęs Ateities Žiedo Tik iš LietuvosM. Rep.

va-

MmDK

ir kumpiais
Kitų mieste

didžiausia 
literatūros 
tai turite

vai. 
tik

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

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

Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jaunuolių Ateities žiedo 
karėlis pereitą sekmadienį 
“Laisvės” svetainėje buvo įvai
rus savo programa ir skaitlin-

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

SAVININKE

127 East 84th Street
(Tarpe

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi

“NAUJASIS BABYLONAS”
CAMEO, NEW YORKE

“Naujasis Babylonas” Ca
meo Theatre, 42nd St. ir

Puslapis šeštas

. u) f lį I.l'i .. , ’t" t - k ’i ' fu' hf/įil
M L* }V < > • : .P • K š-1* ’

L A

į* » ' ’'ydrių. 5’1 •» W’T

I S V E Trečiad., Lapkričio 27,

VIETOS ŽINIOS
Sovietų Sąjungos Lakūnų 
Išleistuvių Vakaras Naudingą darbą atliks, ku

rie šiandien vakare dalyvaus 
audėjų baliuj ir karnivale, 
New Star Casino svetainėje, 
107th St. ir Park Ave., New 
Yorke. Visas parengimo pel
nas išanksto paskirtas reika
lams antrojo suvažiavimo Na- 
cionalės Audėjų Unijos, kuris 
atsidarys Patersone, N. J., 
lapkričio 28 d.

Šioje pramogoje grieš negrų 
John C. Smith'o orkestrą šo
kiams. Kalbės septyni Gasto- 
nijos audėjų vadai, kapitalisti
nės “teisybės” kankiniai.

dė cenzūra per j.
šimtą mėtų. Jis buVo didžiau
sias mergininkas i ir bobinin- 
kas, kurio speciališkumas bu
vo “apkirsti” grafienes, gra
faites, kunigaikščių ir < kitų 
augštų ponų pačias ir dukte
ris. Nuo vienų prie kitų di
džiūnų besiblaškydamas, jis 
parsisamdydavo ir į šnipus 
tam, katras brangiau užmokė
davo. Už žulikystes. ne kartą 
sėdėjo kalėjime.

Nors iš vienos pusės buvo 
begaliniai ištvirkęs, bet, iš ant
ros pusės, turėjo gabią galvą 
ir puikų literatinį stylių. Ap
art paleistuviškų ir .padaužiš
kų atsiminimų, jis yra parašęs 
ir istorinių pastabu bei straip
snių, kaip kad apie Prancūzų

Apsivedė Ore, Paskui Iššo 
ko Parašiutu Iš Orlaivio

ROOSEVELT FIELD, L. 
L— Panele Klinger, 18 me
tų amžiaus, aviacijos entu
ziaste, pirmadienį apsivedė 
su Donald Babcock iškilę 
orlaiviu virš Roosevelt 
Field. Po ceremonijų jau
nikis su jaunąja iššoko iš 
orlaivio ir parašiutu nusi
leido.

Pakėlė Bušų Kainą 
i Mokiniam S. Islande.

Tompkins Bušų Korporacija 
daugiau nebeveš už pusę kai
nos mokinius į mokyklą ir iš 
mokyklos Staten Islande. Mo
kiniai, kaip ir visi kiti, nuo 
šiol turės mokėti lygiai, po 
penktuką.

“APPLAUSE” BROOKLYNO 
PARAMOUNTE ;

Brooklyno’Paramount tėatį-. 
ras, Flatbush Ave,, ties De
Kalb supažindins savo lanky
tojus su burleskinės aktorės 
gyvenimu, kuris perstatomas 
kalbančiame judyjė “Ap
plause.” Jo rodymas prasidės 
šį penktadienį, lapkričio 29 d. 
Helen Morgan, buvusi pra
šmatni naktinių kliubų vedėja,
visai tinkama tai rolei aktorė, ___
lošia vaidmenį burleskinės pu-; Q D D * | 1 A C’
blikos mylimosios Kitty Dar- j O 1 vy JA 1 / x O
ling’aitės. Kitty nieko dau-Į 
giau nemyli, 1.........
mentus, delnais plojimus. Bet 
kaip tai prisigyvena mergaitę; 
mažu pamažu pati nusensta ir 
nusižudo, 
lieka burleskinė aktorė.

Broadway, New Yorke, yra 
judis, piešįąntis nuotakius įš 
Francūzų-iPrūsų karo >i’r 1871 
m. Paryžiaus Komunos. Pir
mas vaidinimas ’ bus šį šešta
dienį; .tęsis visą sąvaitę. Vei
kalo tema įdomi. Vaidinimas 
ir scenos sutaisyta- kuo moder
niškiausia. Vaizduojama ne 
vien tiesioginiai, bet ir ženk- 
lais-simbolais.

Lenkijos padaliniiną,*’ magne 
tizmą' ir, kt; * .

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 10 kąvalkų valgomo

jo kambario rakandų, su visais vė
liausiais įtaisymais, elektros lempom 
ir dar visai nauji. Kaina $110. 
Savininką galite matyti kasdien po 
6-šių vakarais. 364 Hewes St., 
Brooklyn, N. Y.

(282-285

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę 

Seriją (Eilę)

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street

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

VALANDOS:
10-12 prieš piet: 2-8 po plot.
Ketvergais ir suimtomis iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
su lyg sutarties.

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami. Lietuviško 
ir Amerikonišku Stilium

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Lapkričio 25 d., Central Pla
za, New Yorke, Sovietų Sąjun
gos Draugai buvo surengę va
karienę išleistuvėms lakūnų. 
Sovietų Sąjungos lakūnai ap
leidžia šią šalį šiandien, lap
kričio 27 d. žmonių susirinko 
virš 500. Buvo daug ir nuo 
įvairių darbininkiškų organiza
cijų atštpVų. Vakarienėje da
lyvavo |akūųai( ,Sterligovas, 
Bolotovas ir Fufajevas; šesta- 
kovas negalėjo dalyvauti iš 
priežasties ligos. Stėrligo- 
vas irgi jautėsi nekaip, nes de
šinė. ranka, kurią dar Sibire 
nusileidžiant orlaiviu sužeidė, 
parišta ir net vakarienę valgė 
viena ranka. Jis nelaukė pa
baigos, nes skubinosi dar ap
lankyti gydytoją del ran
kos. Savo kalboje nurodė,
kad lakūnai oficialiai at
stovauja organizaciją Osoa- 
viachimą (Sovietų Sąjungos 
Apsaugos Organizaciją), kuri 
yra labai skaitlinga, skaitosi 
milionai narių, nes kiekvienas
^darbininkas ir darbininkė ir 
visi, tie, kuriems tik rūpi--.ap
ginti savo šalį ir revoliucinius 

' užkariavimus, priklauso prie 
šios organizacij os. To
liau ačiavo Jungtinių Valstijų 
darbininkams ir jų organizaci
joms,/kad labai gražiai čia la- 
kūfius priėmė, pasakė, kad 
haujai suorganizuota Sovietų 

/ Sąjungos Draugų organizaci
ja /irgi turės virsti milionine 
ir tas teisybė, kaip lyginai, 
kad saulė sukasi apie žemę. 
Užbaigęs savo kalbą ir palin
kėjęs šios šalies darbininkams 
darbuotis, apleido svetainę.

Šiaip kalbėjo nuo įvairių or
ganizacijų atstovai. Daugelis 
jų atnešė nemažas pinigų su
mas ’del nupirkimo traktorių, 
kiti pasižadėjo sukelti savo 
draugijose nemažas sumas. 
A part' įvairių kalbėtojų, daina
vo Ivan Stešenko ' (Steschen- 
ko), kbris; dainuos ir “Laisvės” 
koncerte 8 d. gruodžio... .Jis 
publikoj sukėlė tokį entuziaz- 
fttą, kad ilgą laiką publiką ne- 

SĮ -t' galinta buvo nuraminti ir tik 
pelmet ji nurimo, kuomet pir

mininkas pavartojo gudrybę, 
f>asakė,' kad jis dar ' vėliaus 
■dainuos. Tokį daininink^-ar- 
tistą retai pasitaiko išgirsti. 
Jo balsas puikus, dainuodamas 
irgi puikiai aktina. Antra 
dainavo ukrainietė, kurios pa
vardę nenugirdau. Ant pa
baigos kalbėjo lakūnas Bolo
tovas. Jo kalba buvo trumpa, 
atsisveikinimo kalba. Paačia- 
vo už draugingą jų priėmimą 
ir palinkėjo darbininkams sa
vo darbą varyti toliaus.

Bankietas užsivilko ilgokai, 
užsibaigė 1:30 vai. naktį. Pati 
vakarienė buvo gera ir jeigu 
ne tas ilgas užvilkimas ir vė
lus pradėjimas, tai būtų visi 
patenkinti. Bet skirstantis 
daugelis skundėsi, kad ku
riems toliaus, kol pasieks na- 
mus, bus jau arti keturių ry- Jajmuo]in Vakarėlis f n a v šilan n p VpI-

A. L D. L. D. 1-mos Kuopos 
Mėnesinis Susirinkimas

A. L. D. L. D. 1-mos Kuo
pos susirinkimas įvyks ketver
ge, lapkričio 28 d., 8-tą vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Draugai ir draugės, į šį susirin
kimą turite ateiti kuo dau
giausia; ir dar kurie neužsi
mokėję, tai nelaukite paskuti
nių dienų. O nauji, kurie no
rite įstoti į mūsų draugiją, ku
ri yra Amerikoj 
lietuvių 
draugija pasauly, 
progą įstoti ir tapti šios drau
gijos nariu.

A. L. D. L. D. 1-mos Kp.
Org. J. J.

šeštadienį, gruodžio 7 d., 
1929 m., “Laisvės” svetainėje, 
vakare rehgia Ą. L. D. L. D. 
1-ma Kuopa literatūros' Vaka
rą pagerbimui drg. L. Prūsei- 
Ips 25-kių metų literatinio 
ir darbininkiško veikimo. Ši
tas vakaras tur būti bus dar 
pirmas literatūros vakaras 
Brooklyne. Jau yra užkviesti 
kalbėti skirtingom temom šie 
draugai: Dr. J. Kaškiauči^s, 
R. Mizara, K. Tauras, F. Abę- 
kas ir L. Prūseika.

česnavičiūtė ir Velička dai
nuos; ir mūsų Retikevičius yra 
pasižadėjęs dovanai sudaryti 
orkestrą iš 6 iki 12 muzikantų.

Draugės yra pasižadėję iš
kepti pyragų ir ateiti su lietu
viškais sūriais ' 1
tą viską aukoja.
lių draugai rengiasi atvažiuoti 
busais. Pradžia yra gera; vė
liau bus pranešta daugiau.

A.L.D.L.D. Pirmos Kp. 
Komisija.

to, o šeštą valandą reikia kel
tis į darbą. Rengėjai turėtų 
ir į tai kreipti domės, pradėti 
anksčiau ir baigti anksčiau.

Beje, buvo išdalintos kortos 
del įstojimo į Sovietų Sąjungos
Draugų organizacija ir dauge- £as žmonėmis.

- ■ ■ - * ■ Dainavo Henela šopiūtė; de
klamavo Šertvečiūtė; vienai ir 
kitai gražiai pavyko. Sutar
tinai .ir gailiai pagriežė Balt- 
rukoviciaus kvartetas; smagiai 
paskambino Jaunuolių Mando
linų ‘Orkestrą, vadovaujama 
Zablackučio. .Buvo bananų 
valgymo kontestas;ir cigaretų 
rūkymo lenktynės. • Rūkymo 
kontestą -laimėjo Jakšti'enė. 
Kas pasirodė bananų čampio
nu, nenugirdau.

Drg, /R. >Mizara pasakė 
trumpą, jaunuoliams pritaiky
tą prakalbėlę apie svarbą dar
bininkiško auklėjimo iš ma
žens. Kaipo to pavyzdžius 
priminė Zablackutį, jo seserį 
Adelę ir Kairiūtę.

lis įstojo, nes.metinė mokestis 
tik vienas doleris: Daugelis 
tas kortas pasiėmė ir žadėjo 
iš namų pasiųsti.
A'Ąbelnai, pas visus buvo di
delis entuziazmas.

« V —4. I

Darbo Federacija Kursto 
Tarpsavines Peštynes 
Tunelių Kasėjų

Amerikos Darbo Federacija, 
kad užkenkt sutartinai tunelių 
kasimo, darbininkų kovai su 
kontraktoriais, tai New Yorko 
lokalo narius pjudo prieš New 
Jersey lokalo narius ir atbulai.

Kaipo pasekmė to kustymo, 
susipešė vieni su kitais tunelyj 
po- Hackensack upe. Per peš
tynes buvo praardytas suspau
sto oro vamzdis, ir vos ištrūko 
nuo mirties trys darbin., kuo
met didžiu smarkumu pfddėjo 
ūžti Vanduo į tą tunelio vie
tą. šeši j dalyvavusieji pešty
nėse liko< areštuoti ir laikpnii 
po $5,000 parankos kiekvie
nas.

Bus Išleisti Padaužos 
Casanovos Necenzūriški 
Raštai Uždrausti 100 Metą

Garsiausio pasaulyje padau
žos Casanovos atsiminimai ir 
kiti raštai, pagaliaus, būsią 
išleisti Amerikoje. Jų leidė
jai—Covici-Fri^de, 386 Fourth 
Ave.) Neyr Yotfke. i Riebesnes 
dalis Casanovos rašinių drau

tiktai applodis- 'shIKATAS NUGALĖJO 
CALZĄ

Pirmadienio vakare, lapkri- 
Josios duktė irgi1 čio 25 d., 71st Regiment sve- 

------  Vei-'tainėj, 34th. St., New Yorke, 
kalas gerai parodo tos profesi- R. Shikatas buvo susikibęs su 
""------------- 3, vargus ir dra- vienu iš pavojingiausių savo

oponentų, G. Calza, italu. Im
tynės buvo iki pergalės. Ita
las Calza, jaunesnis ir sunkes
nis už Shikatą, iš sykio pradė
jo gana smarkią ataką prieš 
Shikatą. Jis manė, kad savo 
smarkumu ir stiprumu Shika
tą privargins ir greit nugalės, 
bet tuojaus pamatė, kad jis tu
ri reikalą su oponentu, kuris 
nesilpnesnis už jį patį, o prie 
to dar turintis daugiau patyri
mo tame amate.

Shikatas iš pradžių daugiau
sia tik gynėsi, bet į pabaigą, 
kuomet Calza jau buvo pusėti
nai pavargęs, pradėjo savo 
ataką, ir kuomet žiūrėtojai vis 
dar manė, ’ kąd Calza paims 
viršų, jis buvo priplotas prie 
matraco. Kova buvo už čam- 
pionatą; tęsėsi 1 vai. ir 5 mi- 
nutas. Jeigu Calza būtų nu
galėjęs -Shikatą, tai būtų ta
pęs čampionu.; Publika susi
dėjo didelėj didžiumoj iš ita
lų. Čaižai jie kėlė didžiausias 
ovacijas, o prieš Shikatą bau
bė. Jie manė, kad jųjų vien
gentis laimės ir pasaulinio ris- 
tikų» čampionatą-karūną par
veš savo Mussoliniui, bet, na
bagas, gavo apsivilti.

Buvo dar 4 poros ristikų. 
Jim McMillen su V. železnia- 
ku ritosi 30 min., išėjo lygio
mis; H. Steinke su G. Hagen 
-—30 m., taipgi išėjo lygiomis. 
Rusas Kirilenko nugalėjo ki
tą rusą D. Dem.itroffą į 13 
min., ir R. Gardini nugalėjo 
Ch. Blackstock į 5 min.

Publikos buvo pilna svetai
nė.

jos įkyrumus 
mas su tragedijomis.

Rudy Vallee su savo Connec
ticut Yankees vėl linksmins 
brooklyniškę publiką dailišku
me veikalėlyj “Novelties,” 
kur taipgi dainuos, loš bei šoks 
Anna Chang, Boyce Combe, 
Gene Sheldon ir Gamby Hale 
mergaitės. Bus ir viena bur
tininkė, kuri žada “pasakyt 
ateitį ir slaptybes” žmonėms 
iš publikos.

“KAUKAZO MEILĖ”
“Kaukazo Meilė,” Sovietinėj 

Gruzijoj pagamintas judis, bus 
pradėta rodyti šį šeštadienį, 
lapkričio 30 d., Film Guild Ci
nema teatre, 52 West 8th St.j 
New Yorke. Dalykas žymia 
dalim istorinis; vaizduoja kau
kaziečių gentėš čečencų karą 
prieš caro pulkus, atsiųstus ją 
pavergti; paskui, po nukaria
vimui čečencų, eina jų trėmi
mas iš tėviškės į Turkiją. Vei
kalas supažindina su senoviš
kais kaukaziečių papročiais, 
su jų kovingumu ir abelnuoju 
būdu. Yra ir meilės scenų.

PASKAITA apie ' 
SOVIETŲ DAILĘ

Apie Sovietų literatūrą, te
atrą, muziką ir kitokį meną 
duos paskaitą Louis Lozowick, 
žinomas tų klausimų specialis
tas, sekmadienį, gruodžio 1 d., 
8-tą vai. vakare, Workers’ 
School name, 26 Union Square, 
New Yorke.

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropscy Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

GERAI IR PIGIAI

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

DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoją ir 
numaliavoja vise
te i u n paveikslus 
Įvairiomis spalvo
mis.’ Athaujina' 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TFT, •
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

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

, REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?,
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Cjiemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natūrali vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaiŠyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekfenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

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

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

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

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

Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas iš 
Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantiniu žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
t&i 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.

Tokioj progos pasaulis dar negirdėjo, kad už dviejų 
driaugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tik' už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 
galirp pritrūkti. ?-

( J; STROSSELL, Distributor 
425 Chauncey Street * ' ■ ’ Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A

k 1

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) •> t

Telephpne, Greenpoint 232Q

J. GARŠVA

281 Bedford AVe., Brooklyn, N. Y.
264 Front SI., C. Brooklyn, N. Y.

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

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFL 
STIPRUS VALGYDAMI

DUONĄ

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6533A. M. BakhunaSg Savininkas

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

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
\ . t

( Le vand auskas )

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.
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