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Darbininkėj Vi»y šalių.

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k - 
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Fąšistinei “Vienybei” reikia 
redaktoriaus, o geriausios re- 
daktoriškos spėkos depozituotos 
Kaune. Girdėjau, kad. Purickis 
kviečiamas redaktorium. Tin
ka. Jis iš praktikos daugiausia 
žino apie fašizmą ir apie šmu
gelius. Be to, kaipo kunigas, 
jisai dar labiau suriš širvy- 
dizmo produktą su bažnyčia.

Japonija Teiks Patarimus
Apie Gimdymo Kontrolę

259 Komunistai Suaręs- Mergina Patraukė Teis- ■ Tęvas Britva Papjovė
Du Savo Vaikus

Buvusiam amerikiečiui socia
listui J. Smelstoriui taip7' striu
ka pasidarė Lietuvoje, kad ji
sai kreipėsi į Fortūnatą Bago- 
čių, prašydamas sukurti fondą 
jo šelpimui. Nabagas Smelsto- 
riukas mano, kad jo partija 
dar turi širdį ir sąjausmą. Iš 
mūsų page!bos tegul 
nelaukia. čia apie 
nei neprisimena.

jisai nei 
jį niekas

laikrašty 
tilpo ko- 

Kauno apie

Šveicarijos buržujų 
“Journal de Geneve” 
respondencija iš 
tai, jog Voldemaras gavo sagtį
už tai, kad jisai labiau pritarė 
Sovietų 
jai.

Delei 
pastabą

Sąjungai negu Lenki-

to d. Kapsukas daro 
Maskvos “Pravdoje”, 

kad Voldemaro sovietinės sim
patijos pasireiškė ne darbais, 
bet žodžiais. Bet vis tik Sme
tonienės klikai jisai pasirodė 
įtariamas. Lietuva šiandien 
stovi arčiau prie antisovietinio 
bloko, negu kada nors praeity
je.

TOKIO, Japonija.— Čia 
daroma prisirengimai su
teikti patarindus del gimdy
mo kontrolės. Ypatingai 
patarimai bus. suteikiama 
biednesniems, kurie labai 
skursta su didelėmis šeimy
nomis. Japonijos buržuazi
ja mano, kad biednųjų 
skurdas bus sumažintas, 
jeigu jų šeimynos bus ma
žesnės.

Yukichi Shirakami, vie
nas Tokio miesto viršinin
kų, pareiškė, kad patarimai 
bus suteikti tik toms po
roms, kurios jau turi ketu
ris vaikus ir gali įrodyti, 
kad yra perbiednos daugiau 
vaikų užlaikyti. Patarimai 
nebus duodami jaunave^ 
džiams ir turtingiems asme
nims. Shirakami mano, 
kad tuo būdu bus sumažin
tas skaičius šeimynų, ' ku
rioms valdžia turi teikti 
pašelpą.

luotą Rumunijoj man Krikštatėvy kam 
Atsisafė ApsivestiBUCHAREST, Rumuni

ja.— Atsisakius darbinin
kams apleisti salę Kišineve, 
policija su gaisrininkų pa- 
gelba apsupo salę ir suareš
tavo ‘259 komunistus darbi
ninkus.

Policija nusprendė užda
ryti darbininkų sindikato 
salę. Darbininkai apeliavo, 
į teismą ir laimėjo. Valsty
bės prokuroras vėl apelia
vo ir darbininkams tapo už
drausta susirinkti į svetai
nę. Nepaisant policijos 
draudimo, suvirs tūkstantis 
darbininkų susirinko į sve
tainę. Užsitaisė barikadas 
ir smarkiai gynėsi nuo po
licijos. ’

Pašaukti gaisrininkai 
pradėjo leisti į svetainę van
denį, ir po ilgos kovos dar
bininkai buvo nugalėti. Po
licija po to areštavo darbi
ninkus. ' •

Tauragės apskrity, Grau
žų kaime gyveno nepilna- 
protis Juozas Andruška. Jis 
turėjo tris sūnus: 2 metų, 
4 m. ir 6 m. Labiausiai my-

CHICAGO.— Dvidešimts 
metų atgal, Michael Cont- 
roy, būdąmas dvidešimts 
penkių metų amžiaus, kaipo įėjo vidutinį, kurį, kur tik 

Agotos (_j____ 7
ant rankų niojęs ant kupros nešioda- 

yosi su savim.
ikštaduktė, Pastaruoju laiku nelai- 

vi-

eidamas, paklodėj susivy-

Draugai, kurie turi planų, 
kaip1 reikėtų pakeisti ALDLD. 
veikimas, gerai padarytų, jeigu 
išdėstytų savo planus konkre
čioj suprantampj formoj. '

21 Vaiko Tėvas Uždarytas 
Kalėjinian Del Neužiaiky- 

mo Vaikų
10 Chicagos Policistų Prisi

pažino, Kad Nusipirko 
Darbus

JAPONIJA SVARSTO AMERIKOS NUSI
STATYMĄ UNKUIS0V1ETUXH1NV 

SUSIKIRTIMO MANDŽŪRI JO J i Į
Chinijos Militaristai Tiksliai Blofina Apie Raudonosios Ar

mijos “Veržimąsi” Mandžūrijon '

Nesenai susikūrusi Literatū
ros! .Draugijoj kūbpa l1roy, N, 
Y. jau turi apie penkiolika na
rių. Labai 'ger^i. Schenecta
dy tegul saugojas!, nes trojie
čiai gali jį pralenkti.

O apie Amsterdamą nieko 
negirdėtu Net į laiškus drau
gai neatsako. Laikas jau lai
kas pasitaisyti. Kitaip tai iš- 
tikrųjų reikės susibarti.

Pereitą nedėldienį kalbėjau 
Nashua, N. H. Tai tikra 
rikos Dzūkija. Ji man 
patinka.' “Laisvė” ten 
puikų agentą J. Simutį, 
visas būrys gerų ištikimų 
gų. Jie palaiko gana

WATERTOWN, N. Y.— 
Lidi Davis, 6Q. metų am
žiaus, tėvas 21 vaiko, tapo 
uždarytas apskričio kalėji
me del neužlaikymo vaikų: 
Jo vyriausias sūnus, yra 51 
metų amžiaus, o jauniau
sias 4 metų amžiaus^

Taip pat kalėjime užda
ryta ir jo> pati Cora už tą 
patį dalyką. >

Penki j o . vaikai reikalau
ja užlaikymo. Jie yra še
šiolikos, trylikos, dvylikos, 
devynių ir keturių metų 
amžiaus. Apskričio vyriau
sybė paėmė tuos vaikus už
laikyti, o tėvus padėjo kalė-' 
jiman.

CHICAGO.—r Dešimts po
licistų, kuriuos valstijos, 
prokuroras t pašaukė antra
dienį klausinėjimui sąryšy 
su vedamu tyrinėjimu del 
pardavinėjimo valdžios dar
bų, prisipažino, kad jie už
mokėjo nuo $150 iki $300 
už suteikimą jiems darbų' 
po to, kaip jie buvo praša
linti iš tarnybos.

Sakoma, kad daugelis 
augštesnių policijos virši
ninkų užmokėjo* nuo .$1,000 
iki $3,000 už suteikimą 
augštesnių vietų policijoj.

krikštatėvas šv. 
bažnyčioj laikė 
kūdikį mergaitę 

Dabar ta. jo ki 
suaugus į merginą, užvedė j mingajam tėvui protas 
prieš jį bylą, reikalaudama I siškai susimaišė. Vieną die

ną, žnionos nesant namie, 
paėmė skustuvą ir papjovė 
savo jauniausiąjį' sūnų, pas- 

savo 
mylimiausį. Tik trečiasis, 
vyriausias, matydamas, ką 
tėvas daro, išspruko iš na
mų ir nubėgo pas kaimynus 
pagelbos šauktis.

Atbėgo kaimynai, rado 
šulinyje tik bepročio kepu
rę ir sudrumstą vandenį. 
Matyt, jis suprato blogai 
padaręs ir norėjo, nusiskan
dinti. Vėliau kainynai ra
do jį patį, visą šlapią, pasi
slėpusį šakose.

Policijoj tardomas bepro
tis tuoj prisipažino nužudęs 
savo du sūnus. Dargi pasa
kė. jog mylimiausią ilgiau
siai kankinęs.

Arne- 
labai 
turi 
Yra 

drau- 
drūtą

kuopą Tarptautinio Apši^yni- 
mo. Literatūros Draugijos 
kuopelė silpna. Ji, be abejo
nės, sustiprės. x

Keli draugai rengiasi važiuo
ti į Keene, N. H., kuris randa
si už kokios 50 mylių. Ten tiip 
pat manoma labiau išplatinti 
“Laisvė” ir, jei galima, sukurti 
A. L.D.L.D. kuopa.

Lawrencįečiąi man sakė, kad

Panaikino Apkaltinimą 
Prieš Weisbordą

HOFFMANAS LEIDO 
ŠERIFĄ KALBĖTI 
STREIKIERIAMS

kuopa, Exeter, N. H. “Laisvė” 
tame miestely jau turi šešius 
skaitytoji^. Su l^anchesteriu 
nepalyginamai sunkiau J Bet
ir ten reikia tankiau; nuyažiuo* 

'i
Nashua tarpe draugų nėra 

ginčų. Visi darbuojasi solida- 
ringai. Ko trūksta Nashua, tai 
Darbininkių Susivienijimo kuo
pos. Seniau ten gyvavo labai 
drūta kuopa. -

PASSAIC, N. J.—Passaic 
apskričio teisėjas Joseph A. 
Delaney pereitą saVaitę pa
naikino penkis kaltinimus 
prieš Albert Weisbordą, ku
ris čia vadovavo tekstilie- 
čių streiką 1925 ir 1926 me-Į 
tais. Prokuroras J. V. Ęar- 
nett. pareiškė, . kad dabar 
,esą “gęra padėti^” ir neno
rįs sudaryti “neramumą” 
vedant, teismą.';, { x ‘ \

-Weisbord ^buvo < .kaltina
mas “konspirapijoj” prifeš 
valdžią., , , t .

Čia

Dabar Žiūrėsime, kąip Bosto
nas augs. Sąlygos palankios. 
Šis sezonas pradėtas visa eile 
parengimų. Sandariečių ir 
socialistų nematyti. Tik kad 
būtų sutikimas ir solidarumas! 
Tiek maža bereikia, kad augtu
me. .. .

Pastovus Indžionkšinas 
Prieš New Orleans 

^Streikierids .

MARION, N. C. — 
streikierių teisme 16 metų 
amžiaus stPeikie'rė Mouser 
English kaipo liudininke, 
pasakojo antradienį, kad ją 
labai sužeidė policistas B. 
L. Ėbbbįii^ laikė streiko 
rugpjūčio '30 d. pikiptuo- 
jaųt strėiŠiąitžio stub^

floffmanas, Unjted Tex
tile Workers Unijos orga
nizatorius, teisiamas kartu 
su trimis streikiėriais'- del 
“riaušių”, teisme*,pasakojo, 
kad ji’s nepikietavo. Kad 
parodyti, jog jis buvo ge
ras (darbdaviams), jis sakė, 
kad siūlė šerifui Adkins 
platformą kalbėti streikie7 
riamš, ką tik jis nori.

atlyginimd $200,000 už su
laužymą prižado su ja ap
sivesti.

Mergina -yra Eileen Bo-- kui iš eilės papjovė 
wen. Controy yra turtin
gas, buvęs ’ viešbučio savi
ninkas.'

Merginos tėvai advokatui 
pasakojo, kaip Controy 
krikštynose^ ant rankų liū
liavo mergaitę ir pasakojo, 
kad jis užsiaugins sau pa
čią. Mergaitei beaugant 
jis aplankydavo ją kaipo 
krikštatėvas. Kuomet mer
gina jau suaugo, jiedu pra
dėjo mylėtis. Pagalios pe
reitą vasarą jis užklausė 
jos, ar ji sutiktų, su juo ap
sivesti. Me’rgina sutiko.

Išsiėmė apsivedimo leidi
mą., Jis davė jai pinigų nu
sipirkti drabužius; i!r parari- 
davoti apartmentąj /Vestu
vėms tavo nuskirtas laikas 
rugsėjo? 9 d. Buvo * susitarę 
imtihšliūbą toj i pačioj baž
nyčioj/ kur1 mergina buvo 
pakrikštyta.-.

Bet apsivedimo planai iš
iro. Ji. su merginomis > nu
vyko J bažnyčią ir laukė 
jaunikio. Laukė ir -nesu
laukė. Pagalios 1 aplaikė 
raštišką pranešimą:

“Brangioji Eileen, aš ne
galiu atvykti į bažnyčią ap
sivesti su tavim šiandien. 
Mano sesuo valo stubą ir 
man reikia divonus išdul
kinti ir padėti jai1 valyti 
stubą. Aš jai labiau reika
lingas, negu tau. Tavo my
limas Michael.”

Jaunoji, ąpląikiuš toki 
•pranešima, vos tik neapal
po iš nusiminimo. Dabar ji 
reikalauja pinidško atlygi 
nimpi už' suvedžiojimą.

Amerika Būdavo j a Penkis 
Karinius Laivus

kreiserių bi- 
užgyrė kongre- 
kariniai laivai 

budavojami. 
kad nrezi-

WASHINGTON.— Sulig 
penkiolikos 
liaus, kurį 
sas, penki 
(kreiseriai)
Buvo manyta, 
dentas Hooveris sulaikęs 
trijų laivu budavojimą ve
dant derybas su Anglija 
del laivyno konferencijos. 
Bet pasirodo, kad nieko pa
našaus nebuvo. Budavoji- 
mas varomas visu smarku
mu. Amerikos imperialis
tai mano, kad žmones gali
ma mulkinti anie “taiką” 
būdavo j ant karines spėkas.

, Italijos Karinis Orlaivis 
Gali Gabenti 21 Toną

Detroit,. Mich.— Detroite 
ę bedarbiai organizuojasi po 
komunistų vadovybe. Pir
madienį vėl. įvyko bedarbių 
masinis mitingas.

, NEW ORLEANS, La. — 
Federalis teisėjas Borah pa
darė pastoviu laikiną ■ in- 
džionkšiną, kuris buvo iš
dubtas Public Service Kor- 
pbraėijai (gatVekarių kom
panijai), prieš streikietius.

Streįkieriai didvyriškai 
pasirodė stręike. iBet jų 
vadovybe buVo‘ bloga. Re- 
fonriistiniai vadai * išdavė '-[I M J •
formistiniai 
Streiką.

Antwerp, (Belgija.— Dei
manto pramonėj darbdaviai 
čia nusprendė sustabdyti 
darbą nuo 7 iki 21 d. gruo
džio iš priežasties sumažė
jimo biznio. 12,000 darbi
ninkų bus atleįsta iš darbo. 
Per tą laiką darbininkai 
gaus bedarbių pašalpą iš 
fondo,1 į kurį moka darbi
ninkai ir darbdaviai.

Lėviathan5 Laivo Jūreivis 
< Nukrito į Jūras ir žuvo

, ....  * •; i
( CHERBOURG, Franciją, 

—Antradienio i rytą Thomas 
McEūckin, 22 metų am
žiaus jūreivis, darbavosi 
prie vienos * laivo valtelės, 
prisirišęs virve, kad nenu
kristų. Virvė trūko ir jis 
nukrito į vandenį, laivui 
plaukiant netoli Bishop’s 
Rook. Tuoj aus laivas 
tapo sustabdytas' ir per 
dvi valandas jurininkai jie- 
škojo jo; nesurado.

McEūckin paėjo iš Broo-r 
klyno.

; , MILAN, Italija.— Itali
jos fašistine- valdžia pasi
gamino milžiniška karinį 
orlaivi Carpopi,'šešių moto
ru. Jis gali gabenti dvide
šimts vieną toną, bbpibų.

2,000,000 Mergaičių Par
duota Vergauti t ęhinijoj

1 .NANKINGAS, Chiniją.— 
Aprokuojama, kad vergau
jančių mergaičių Chinijoj 
yra suvirš 2,000,000.. Jas 
turi . nupirkę turtingieji 
įvairiems darbams prie na
mų J

Planuoja Būdavoti 40 Pas 
tinių Laivų

Krimina-NEW YORK.
lystės { kainuoja Amerikai 
$500,000,000 į (metus, apro- 
kuoja 1 Russell A. Algire, 
vice prezidentas National 
Surety . Kompanijos. ;

PaštoWASHINGTON
Departmentas ir prekybinio 
laivyno taryba (Shipping 
Board) išdirbo planus bū
da vojimui 40 naujų greitų
jų paštinių laivų... Ruošia 
kontraktus. . .

TOKIO, Japonija.—Japo- ritorijos arba užimti Char- 
nijos ambasadorius Wa- biną. Taipgi Sovietai už- 
shingtone, Debuchi, trečia- tikrino Japonijai, kad Ja- 
dięnį pranešė Japonijos vai- ponijos piliečiams bus užti- 
džiai apie Amerikos vai- krinta apsauga Mandžuri- 
džios nusistatymą linkui jos teritorijoj, kur Sovietų 
Sovietų-Chinų dabartinio . kariuomenė pereis atmušt 
susikirtimo .MandžūrijojJ Chinijos militaristų atakas. 
Debuchi tuo klausimu kal-| Chinijos militaristai ban- 
bėjosi su valstybės sekreto-j do tiksliai paskleisti mela- 
rium Simpson pereitą pir-'gingas žinias, būk 'Sovietų 
madienį. 'armija Wsu smarkumumadienį.

Simpson pareiškė, kad jis veržiasi” Mandžurijon. 
rokuoja, jog dabartinė pa
dėtis Mandžūrijoj 
rimta ir kad jeigu būtų rei
kalinga įsikišti Amerikai 
su savo “patarimais” “iš
vengimui karo”, tai Ameri
ka sutiktų tą padalyti.

Dabar Japonijos valdžia 
svarsto Amerikos valdžios 
nusistatymą. *

Sakoma, Japonija nelabai 
sujudus del padėties Man- 
džurijoj. Japonija įsitiki
nus, kad Sovietų Sąjunga 
nemano užimti Chinijos te-

Sovietų armija perėjo 
esanti | Mandžurijos rubežių todėl, 

kad reikėjo atmušti atakas 
chinų kariuomenės, kuri 
nuolatos veržėsi į Sovietų 
teritoriją, plėšo kaimus, žu
dė Sovietų piliečius parube- 
žy. Sovietų armija, atmuš
dama chinų spėkas, ,tik: 38 
mylias nuo rubežiaus perė
jo Mandžurijon.

Chinijos militaristai da
bar šaukiasi į pagelbą Tau
tų Lygą ir atskiras impe
rialistines šalia

’ . į

Motina Sudegino 3 Vai
kus del Neatsargumo

700 Mainierių Tamaqua 
Išėjo prieš Lewis ~

PHILADELPHIA.— Mo
teris T. Verenna, kad grei
čiau užkurti pečių savo vir
tuvėj, antradienio rytą įpy
lė kerosiną. Kerosinas užsi
liepsnojo ir del to kilo gais
ras. Sudegė dvi mergaitės, 
Clara, 13 metų, ir Mary, 6 
metų, ir berniukas Charles 
8 metų. Vaikai buvo mie
gamajam kambary ir nes
pėjo pabėgti kilus gaisrui.

Komunistu Teismas Seattle

SEATTLE, Wash.— Čia 
įvyko teismas 31 darbinin
ko už dalyvavimą demon
stracijoj paliaubų dienoj, 
lapkričio 11 d., prieš grę- 
gręsiantį imperialistinį ka
rą. ' '■

Teisėjas pareiškė, kad jis 
nuosprendį išneš gruodžio 
2; dieną. * ■ ‘ 1; •. >.

TAMAQUA, Pa.— Septy
ni šimtai mainierių dalyva
vo antram masiniam mitin
ge, kurį sušaukė Nacionale 
Mainierių Unija ir Darbo 
Unijų Vienybės Lyga. Sų- 
virš šimtas mainierių prisi
rašė prie naujos mainierių 
unijos — National MinerS 
Union.

Masiniam mitinge buvo 
leista mainieriams nubal
suoti, ar jie pritaria Lewi- 
so mašinai. Visi mainieriaj 
nubalsavo prieš tą reakcio
nierių kliką. *

Už Nacionalę Mainierių 
Uniją kalbėjo Henderson, 
M. Saldokas ir P. Frank.

Fašistų Auka
Iši.; VIENA, Auptrjja.-

Budapest, Vengrijos .įrane-
Pusė suareštuotų darbi- §ama> kad dar vienas poli- 

ninkų yra nariai Jaunųjų tinis kalinys, Fritz Ruck, 
Komunistų Lygos. Kiti yra numirė kalėjimo 5 ligoninėj 
kovojanti darbininkai, Ko- nuo kalėjimo ' ' ' ’

ligoninėj

munistų Partijos simpati- žiauraus elgimosi su kali
kai. nifiiR' - 71nįais.' f J

i Kaliniai buvo paskelbę 
bado streiką. Už tai kalė
jimo viršininkai juos žiau-

• riai baudė. >
LONDONAS.— Viena • 

moteris pasažierė, septyni. 
vyrai pasažieriai ir vienas; 
įgulos narys žuvo, kuomet 
Anglijos laivas Molesey, 
plaukiantis iš Manchester į 
Cardiff, susikūlė antradie- d., bus Komunistų Partijos 
nio naktį į uolas netoli šeštos sekcijos parengimas 
Wooltack ; Pęint, ! South’ (šokiai). Sekcijos name, 56 
Walps., fiyidęšiųi^s zaštuoni Manhattan Ave., Brooklyn* 
asmenys tapb išgelbėti. ^Pradžia 8 vai vakam A r ' U « Z V L t • ! i G I t Ste! * i ' • '

Devyni žuvų Susikūlus 
Laivui į Uolas

Brooklyno Komunistų 6
Sekcijos Parengimas J 

šį šeštadienį, lapkričio 30
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KARO PROVOKATORIŲ “GEVAI.T”
'4 ! 'i 1 . . •• —į—:—‘ '■

Chįnijj)s fašistai tarnauja, kaip triūbijamas imperia
listų ragas, {kuriuo norima sukelt ^pasaulį į karą prieš So
vietų Sąjungą.

z Kreipdamasi' į Ameriką, Anglija, Japonija, Chinų 
Chang Kai-sheko valdžia šaukiasi pagelbos ir reikalau- 

p ,ja nubausti Soyiętus. ;Mąt, t Raudonasis Orlaivynas ir 
Raudonoji Armija išpėrė kailį caristams: baltagvardie- 
čiams ir šaikoms Chinijos militaristų, kurie veržėsi per 
sieną Įr 'džpuldi’riėjo Sovietų miestelius1 ir sodžius. , So
vietai padarė tiktai apsigynimo žingsnių, o chiniškieji 
imperialistų įrankiai staugia, būk bolševikai prieš Juos 
vedą užpuolimo karą. , .

Kada Chinai, užgrobė pusiau-priklausantį Sovietams 
gelžkelį Mandžūrijoj, sulaužydami savo padarytą su So
vietais 1^24 metų sutartį, tuom jie iškirto karišką pro- 
vokacįją. Bile kuri kapitalistinė šalis būtų paskelbus už 
panašų žingsnį karą.

Sovietai, trokšdami taikos, susiturėjo nuo karo, net 
tada, kai paskui Chinų fašistai darė žvėriškus pogromus 
prieš sovietinius piliečius Mandžūrijoj, šimtais bruko 
juos į požerrfio kalėjimus, kankino, žudė, ir tuo pačiu 
laiku Bari! ginkluotus Įsiveržimus per Sovietų sieną, vis
ką naikindami ir teriodami.

Tokią politiką Chinijai buvo padiktavę svetimieji im
perialistai. Chinų juodašimčiai tikėjosi atviros kariškos 

L iš jų4 talkos prieš Sovietus. Bet kad imperialistams, del 
1 Įvairių naminių ir užsieninių priežasčių, dar buvo nepa- 
į'rankų užpult Sovietus; kad Japonija, Amerika ir Angli- 
I7 ja dar tarp savęs neišrišo klausimo, katrai turėtų tekt 
l liūto dalis iš Chinijos kūno.
i
į Raudonąja Respubliką, pasidarė perdaug karšta fašis-

- tiniam^Cnįiiijo^ pipvokatoriams, kurie vieni su balta- 
1..- gvarcligcįąią pradėjo žiurkiškai skverbtis į sovietinę te- 
I ritorijąi i Todėl jie ir spiegia. . Bet ar jie toliau išsižadės 
j' provokatoriškų žygią prieš Sovietus? Matomai, ne. Be- 
ilaukds rtii ątyiros paspirties iš imperialistų, tįikędamięsi

• didžio; žjrgibl 
f daiys Įi^į ‘Įdąugfeu šų 

mus ir žudynes’* iš. S

V

* ■

I
t

Negaunant gi svetimų imperialistų pulkų talkon prieš 
idonąja Respubliką, pasidarė perdaug karšta fašis- 

”am$iGmiįijp^ provokatoriams, kurie vieni su balta-

prieš Sovietų Sąjungą, jie dar< pa- 
nybių, vis klykdarhi apie “užpuoli- 
oviėtų gusės. į > ‘i

Ir nė vien Tolimuose Rytuose imperialistai per Chinus 
į> varinėja jpriešspvieĮtnes provokajcijas.
į PasWuHqftiis idienomis Lenkijoj, Lemberge, padaryta 

kontr-rŽtmitreioAlerių užpuolimas ant Sovietų konsula-
I to. 0 tai ne koks taip sau išsįšokimas, o provokacinis 
| smurtu, padarytas pagal Lenkų fašistų valdžios sume- 
į timus. Tuo pačiu tarpu Sovietinėj Ukrainoj liko susek- 
/ ta prieš-sovietinė slapta organizacija, kuri darbavosi su- 
| lig įsakymų iš Lenkijos.

Keletas gi mėnesių atgal Suomijos (Finijos) atstovas 
I viešai reikalavo iš Tautų1 Lygos vadų, kad duotų Šuo- 
lo miams lėšų kariškam “apsigynimui” nuo Sovietų Sąjun- 
I gos. Pasirodo, kad imperialistai buvo pažadėję dideles 
E sumas pinigų visoms Pabaltės valstybėms (tame skaičiu- 
Ifjė ir Lietuvai) atsitikime karo prieš Sovietus. Reikia 
R pažymėtu jog minimos sumos, dar neįeina į sąskaitą tų 
Emilio n ų dolerių, už kuriuos stambieji imperialistai gink- 
Iftuoja savo' gizeliškas valstybes: Lenkiją, Rumuniją, če- 
Ečhoslovakiją ir visą Pabaltę.
E ir daugelis kitų faktų, kaip nereikia aiškiau, įrodo 
Ejęomunistų tvirtinimą, kad imperialistai, besiginTkluoda- 
Eįin ‘ tarpsaviniam ‘karui, - ruošiasi visų pirma bendrai už- 
Bįlupti Sovietų Sąjungą, idant sukriušinti jos darbininkų 
B valdžią.
E Viso to akivaizdoje, tarptautinis proletariatas juo gy- 
Evjau turi budėti ir būt prisirengęs tokiam momentui, 
Oaftd galėtų išeitį į griežtą ir sėkmingą masių kovą prieš |

Dar del Tu Maldeno 
“Stebuklų”

Drg. L. Pruseika puikiai 
nušvietė prigavikiškumą tų 
“stebuklų”, kurie pastaruo
ju laiku buvo atidaryti Mal
den, Mass. Jis nurodė- ir 
į So. Bostono špitolninkų 
gazietos melus. Tačiaus' 
“Darbininkas” meluoti vis 
ųe'siliauna. Savo laidoje, už 
lapkričio 26 d., tas lapelis 
rašo:

Yor-

Laike trijų savaičių
• a. a-, ■kun.-Power kapo lankėsi 

apie milionas žmonių. Buvo 
, kelįcUįk^ ’ijągijimiį.'

Ir toliau: >
„ Vienas žydelis iš New

ko irgi atvyko kaipo raišas su 
lazdomis ir ■ pakopėjęs prie 
kapo pasiskelbė^ pagyjusiu ir 
jam publika' iš džiaugsmo su
metė apie šimtą: dolerių. 'Bet 

s tuoj pasirodė, kad tas. žydelis 
buvo “feikeris”.* . Policija jį 
iš kapinių išvarė, ir vėliau 
susiprato areštuoti kaipo ap
gaudinėtoją. • .
Matot, žydelis, kuris rin

kosi pinigus, tai buvo “fei
keris”, o kunigai, kurie lu
pa pinigus tūkstančiais — 
cacos! Kuogi tasai žydelis, 
sakysim, yra blogesnis už 
“ĮJarbininką” ? Kuo jis yra 
blogesnis už visą kunigų 
kliką, kuri lupo 
žmonių pinigus, 
kas?

“Darbininkas”

iš tamsių 
kaipo au-

per akis 
žmonėm meluoja, v sakyda
mas, kad “buvo keliolika 
pagijimą”,' kurių tačiaus 
konkiįetaus l nenurodo ne 
vieno. /(Beje* sykį jis skel
bė, būk Montelloj tūla lenkė 
pagyjo, bet nuvažiavęs d. 
Pruseika į tos' lenkes na- 
.mus patyrė, kad ji ne tik 
nepagyjo, bet dar pablogo). 
Tuomi “Darbininkas” aksti
ną tamsūnus eiti į kapines 
ir nešt
Na, o tenaitiAiai kunigai 
naudojasi proga: suvažia
vusius tamsūnus skuta kaip 
išmanydami.

Taigi tarpe to žydelio, ku
rį kunigų laikraštis krikšti- 
na “feikeriu”, ir kunigų pa
matiniai nėra jokio skirtu
mėlio. Visi feikeriai. Skir
tumas tik sumose: žydelis 
išsiviliojo gal kelias dešim
tis dolerių, o kunigai—tūks
tančius. Antra: kuomet žy
delį policija suareštavo, tai 
kunigija varo savo biznį lai
sviausiai.

pi

t^vo šalių imperialistus *ir apgynimui vieninteles šiuo I Auksinei Amerikoj 
įilku Darbininkų Tėvynes, Sovietų Respublikos. į

PHILADELPHIA, PA
s ss ji r., t c t ; i « į ■ • r . > ■

Dešimkę 'Vedžios Kunigą,

Py, Lapkričio'JTr d., po pietų, 
^unb^dge, ĮSf. Jv pas lietuviš
ki kfamelninką (J.) tapo pa- 
Bttryta sutartis. Philadejphie- 

dievulio slūga, kunigas 
PrChpajcitis,” užsimanė pažu- 
pBnti po New Jersey valstiją, 

ta valstija jau nuo senų 
MpOklf neduoda ramybės. 1925 
BMtAis, balandžio 7 d., jis su 
Mm dieviška asaba, mandra- 
gfcfc po tą valstiją su mašina, 
MStArinėjo griešninkų įstai- 
MHHL Pasekmės buvo tokios, 
Hn. jfikaušo be mieroš ir va- 
■ ■ntĮHįjau pasidarė pavojiti- 
^BLpyvybei paprastų piliečių, 

jįindyta sulaikyti ties 
Had, N. J. Už nepa- 

ir tokią padėtį teisė- 
C. Kingdon palaike 

čaltoioi kol at-

dėjo lysti aidoblistų, (L W. 
W.),: skelbdamos^ .suorgani
zuosianti mainierius. Dar
bininkai turi būti atsargūs: 
aidoblistų įsikišimas ten, 
kur jau veikia revoliucinė 
Nacionalė Mainierių Unija, 
patarnaus ne darbininkams, 
bet darbdaviams.

$ t

Mainieriai neturi duotis 
save suvedžioti: vykit lau
kan ' 'lewisinius, 1 fishwicki- 
nius ir neįsileiskįt aidoblis
tų, kurie tik kompanijom 
padės savo žygiais. < Stokite 
į Nacionalę Mainierių Uni
ją ir po jos vėliava' kovoki-

Lietuvos KompartijosT .
Plenumo Tezės

Šiemet įvyko Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto Plenumas. Jame 
priimta tezės, kurios tapo 
išleista atskiroje brošiūroje 
—“Trečiasis pokarinis dar
bininkų kovos periodas Lie
tuvoj ir mūsų uždaviniai”. 
Pamatiniai anąlyžuojama 
esamoji padėtis ir patiekta 
nurodymai komunistiniam 
aktyvui. Amerikoj brošiu- 
raitės kaina tik 10c. už ko
piją

ĮDOMUMAI
Kodėl Darbininkai Dafo Sau 

Plaukas? A (
. Roębęster, N. Y. Darbo 

Federacijos atstovas, ‘JEm* Kd- 
padarė ! 1 p^khęšimą 
guberndlbriri.ei S6- 
’’ ' 'po' Komisiją!; 

juodai oei ru-

valevskis
valstijos
natvės \ Ūžtikriniįno’ Komisijai;
kad vis daugiau
dai dažosi sau plaukus pusiau-i 
amžiai darbininkai, /į kurie tik 
savo galvoj pamato/vieną kitą 
v“ 1 . Nes Jabfikąntąi

Labai gerai padarė d. Pru
seika, kad pats nuėjęs patyrė 
Fraiičės Butkeviciutes, gyve
nančios ant Montello gatvės 
Broėktdne, “stebuklingą’ ’ nuo 
10 metų kankinimo paralyžiaus 
pasigydymą, kurį paskelbė Bo
stono špitolninkų organas 
“Darbininkas“. 

/

Jeigu atsirastų daugiau tokių 
drąsuolių—visi skelbėjai stebu
klų būtų nutverti už liežuvių ir 
prikalti prie gėdos stulpo! Bet 
deja, jau praslinko pora savai
čių, kaip buržuazinė spauda du
rniai tamsybę žmonėms į akis,1 
ir apart d. Pruseikos niekas ne
bandė patirti stebuklingai “pa- 
šigydžiusių“ ligonių, šiame re
liginių hponų išsiveržime turėtų 
kreipti kuo didžiausios domės 
Komunistų Partija, nes tai jos 
darbas ' Stoti priekyn 1 visokio 

’mulkinimo žmonių.. ; iių aiškinti 
'jiems, kad čia yra Religinė fik
cija tiksliai sutaisyta -gobščiam 
pasipinigavimui, nukreipimui 
atsilikusių apšvietoje darbinin
kų nuo ' beaštrėjančios klesų 
kovos.

Kada po 'pasauliniam karui 
proletarinė revoliucija ėmė ju
dinti seno svieto purvais ir vi
sokiomis niekšystėmis apaugu
sias sienas, tada visa buržuazi
ja iš gilumo širdies" šaukėsi, 
kad žmonėms reikia daugiai! 
melstis, užmiršti žemiškas gy
venimas, o rengtis prie amži
no, amžino gyvenimo...-

Gerai atsimenu, kaip buvęs 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
Wilsonas pasakė: “Mums rei
kia daugiau religijos.“ Vėliaus 
Hardingas pakartojo tą patį. 
Reiškia, religijoj glūdi didelė 
spėka palaikymui išnaudotojų 
ant alginių vergų sprando, ki
taip kapitalistinių 'valstybių 
pTezidentai nesišauktų jos pa- 
gelbos. •

Dabar pasikartoją tas pats. 
Įvedus dubeltavą našumo siste
mą gaminime produktų, dąrbį- 
nipkai pridirbo tiek dirbinių, 
kądj artinasi, industrinis krizis. 
Aiškiij .'prasidės'•’ ir duonpelnių 
didesnis bruzdėjimas. ■, ‘

kaląijjanhių išHderėti geresnių 
sąlygų iš Lenkijos, ir - tokiai su
tarčiai ruošė dirvą, Voldema
ras tikėjosi iš tokios sutarties 
didelės sau garbės h’ savo po
zicijų sustiprinimo. Bet kada 
imperialistams įkirėjo per ilgai 
laukt tos sutarties, jie padarė 
didesnį spaudimą. Negelbėjo 
ir Voldemaro pasimatymas su 
Briandu (Paryžiuj). Briandas, > 
matyt, nepritarė Voldemaro 
pienams ir nepritarė vilkinimo 
politikai. O paskutiniu laiku 
Prancūzija kaip tik ima lošt 
svarbiausią rolę Lenkijoj ir vi
soj Pabaltėj. Gana, kad po*to 
Voldemaro pasimatymo su 
Briandu, Voldemaras atsisako 
nuo ministeriavimo, Smetona 
priima atsisakymą ir paskiria 
minįsterių pirmininku savo 
švogerį, Tubelį (Smetonos ir 
Tūbelio žmonos-sesers). Be to 
į ministeriųs liko' paskirtas tau- 
tininkUi pirmininkas Vileišis, 
Petro Vileišių • sūnus, seniau 
lenkų karštas patriotas (Vilei
šio motina lenkė dvarininkė).

Dabartinė Tūbelio valdžia 
pildydama imperialistų valią 
rūpinsis priskubįnt Lietuvos su- > 
sitarimą su Lenkija; tai yra*fak-j 
tinai į Lietuvos pardavįmą Len- \ 
kijai. Kad dabartinės valdžios 
sudaryme pirmoj eilėj stovėjo 
Lenkijos klausimas- ir prancū
zų spaudimas, patvirtina ir te
legramos iš'Paryžiaus. Vienoj 
telegramoj skaitome: “Visa 
prancūzų, spauda gyvai komen
tuoja Lietuvos mini s t erių kabi
neto krizį, pareikšdama savo

Kad užkirtus tam kelią, nu-, 
kreipus minių domę į kitą' pu
sę, paskelbė naujus kapinių 
“stebūklus” ir visa kapitalisti
nė spauda šauna į tą patį cie- 
lių. Religinis magnitas trau
kia ne tik suhkiai uždirbtus 
centus,- bet ir smegenis laukan. 
Tuščiagalvė žmonija jiems ne
pavojinga. , ,

Bet Amerikos kapitalizmas 
sykiu su dvagiškija apsiriks, 
kaip apsiriko Rusijos monar- 
chizmas. Rodosi, 1911 metais 
caras Mikė paskelbė klastuotą 
rezervų mobįlįzaciją išbandy- 
muf* senų kareivių ištikimybės. 
'Tiesą, jie, susirinko.Ir 

kaipo i žęnklą j.ų .paklusnumo:, 
nukirpo pląukus. imąsinėlę, pa-. 
gal pirmą numerį ir paleido, na-, 
mp, kaip bajvonus švęsti “Chris
tos voskres? .švejitę, velyta?..

Bet. kada antru sykiu sušau
kė juos, tai nors jų milionai 
žuvo, pąlikdami tiek pat paš
ilų ir našlaičių, vienok jo rėži
mo mašineriją -proletąrmė re
voliucija sudaužė į smulkius 
trupučiukus, ir šiandien ten 150 
milionų darbininkų kvėpuoja, 
nors da nepilnu, komunistiniu 
oru!

Maldeno “stebuklas“ yra tas 
pats caristinis manievras, kad 
patyrus Amerikos gyventojų 
tamsumą. Dabar, kada tūkstan
čiai paralyžiuotų dvasiškai ir 
kūniškai traukia prisilytėti, 
gamtos suvirintą ir sukietintą i būsią pasikepsianti Lietu- 
medžiagą—akmenį: dvasiškija politika Lenkijos atžvilgiu. 
ir'buržuazija džiąugsmo katu- F.są bus padarytas galas nepa- 

kad žmonių protas storumui, kuris kliudė norma- 
da klesiniai neišminkytas, kad Pabaltijos reikalų, plėti- 
revoliucijos nebus. \muisi” (Paežius IX. 22—Pa-

■ ' k limta iš “L. žinių“ N 21*6—IX.
Šita paškudnos šiderstvos iš ] 23.) 

žmonių komedija užsibaigs | . . v.
jiems revoliucinio pasaulio aky-1 ^4 reiškia ši telegrama iš 
se klesine tragedija, nes naktis i Paryžiaus/ paleista iki Tūbelio 
laiko uždengus žemę tik kolei į valdžios sudarymo ? Tai tiesio-

medžiagą—akmenį:

tęs ploja,

galinga aušra, pasiekia ją. 
da.ji (naktis) su visais 
nosparniai ir pelėdomis 
šalin nuo šviesaus gorizonto.

Kada, nors giedrasis rytas pa
sirodysi iri Columbo žemėj! Ta-)

Ta-įginis įsakymas .iš
Lietuvos fašistams, 
rytų tokią valdžią, 
čiaU nusileistų I ’Lenkijai visu 
frontu ir leistų Prancūzijai 
greičiau sudaryti / ; Pabaltijoji

šikš- 
eina

Paryžiaus 
kad suda- 
kuri grei-

darbus galas visokiam miniu tvirtesnį frontą, prięš ,8SRS. < 
mulkinimui! ' Ar iš netyčių buvo komuni

Bestraigiškis.

Nauja Lietuvos Fašistų Valdžia
pinigus, i žilą plauką. Nes “Įabrikąntąi L^-

bei jų boseliai, kaip tik pama- tuvoj susidarė nauja valdžia.
'Laikraščiuose rašo, kad Lie

to, kad darbininkas pradeda 
žilti, tai varo laukan iš darbo, 
kaipo “perseną“; ypač gi sau
gojas!, kad neprįimt darban 
pagyvenusį darbininką naują.

i -/ • z i

Tokią madą turi - įvedę jau 
apie 50 nuošimčių visų stam
biųjų fabrikantų. . Vieni 40 
metų sulaukusius varo iš dirb
tuvės į gatvę, kiti 45 metų dar
bininkus, nors jie puikiai savo 
darbą mokėtų ir būtų ištikimai 
tarnavę darbdaviams ilgus me
tus. .. ■■ . ■ : '

Vis plačiau, įvedąma tą tai
syklė su7 įokiu apskaitįiavimų, 
kad jaunesnis darbinipkas „ap
skritai , buą ir spartesnis,

komunis- 
tai sugauti taz valdžios permai
na su politikos nekreipimu į 
greitesnį Lietuvos susitarimą 
su Lenkija? Ne, ne iš netyčių. 
Mūsų partijos CK numatė to
kią arba panašią permainą. 
LKPCK antrasis šių metų ple
numas (jis buvo dar iki KIPK 
X plenumo) savo tezėse apie 
dabartinę padėtį pasakė: “Su
sitarimo su Lenkija procesui 
daug kliudo dvi pamatinės prie
žastys: vidujinės ir tarptauti
nės”. Mūsų partijos IV kon
ferencija (1927 m.) pasakė: 
“Visiems mėginimams Lietuvos 
valdžios su buržuazinėmis ir 
smulkiaiburžuazinėmis partijo
mis' (sudaryti sąjungą su Len
kija) masės užkirsdavo kelią”. 
CK plenumas (1928 m.) pasa
kė: “Pilnesnei kapituliacijai ir. 
sudarymui sutarties su Lenkija 
prieš SSRS kliudė tas, kad vi
soj šaly yra didelis nepasiten
kinimas derybomis su Lenkija, 
o tautininkams dargi nepasise
kė pilnai patraukti savo šali
ninkus į Lenkijos pusę. Iš ki
tos pusės fašistų valdžia naudo
jasi prieštaravimais imperialis
tų pusėj, kad užtęst galutinos 
sutarties sudarymą su Lenkija 
ir per tą laiką ne tik daugiau 
išsiderėt ią Lenkijos, bet kartu 
geriau priruošti dirvą pilnes
nei sutarčiai su Lenkija/Todėl 
fašistų valdžia eina prie pilnes
nės sutarties laipsninių nusilei
dimų' Jteliii imperialistams ir 
Lenkijai. Nesusilaukimas tik- 
rfc protestų tai fašistų politi
kai padeda fašistams laipsni- 
nitaii vykdyt susiartinimą su 
Ledija’“ L i <■ C •

Vadinas, visa Lietuvos val
džios politika, kaip pasakė 
mūsų Partijds C. K. plenumas, 
ėjo slisiartinimo keliu su Len
kija—prie to laikinai ėjo laip- 

(PaAiga pusi. 3)

Jei mes paimsim buvusią 
Voldemaro valdžią ir dabartinę 
Tūbelio, tai mes gausime tą 
pačią' fašistinę valdžią. Tūbe
lio valdžia, kaip ir buvusioji 
Voldemaro valdžia, ir toliau 
įniršusiai kovos prieš komunis
tus ir prieš b’et kokį revoliuci
nį darbininkų ir valstiečių ju
dėjimą. Visgi tarp Voldemaro 
ir Tūbelio valdžių yra šioks 
toks skirtumas. Tas skirtumas 
yra bendro fronto prieš SSRS 
sudarymo klausime. Mes ži
nom, kad fašistų eilėse jau nuo 
senai yra skirtumų del Lenki
jos klausimo. Smetona ir jo' 
grupė buvo už greitesnį susita
rimą su Lenkiją, kad Lietuva 
greičiau galėtų ir oficialiai da
lyvauti bendrame fronte prieš 
SSRS. Smetona buvo ir yra 
nusistatęs už greitesnius ir. di
desnius nusileidimus Lenkijai, 
kad sutartis su Lenkija grei
čiau įvyktų. Tuo tarpu Volde
maras ir jo grupė laikėsi kiek 
kitokios taktikos^ L Jiems rodė
si, kad tvirtesni^ fronto prieš 
SSRS sudarymas ręikalauja, 
kad' Lehkija dąiįMJ į ^įugiau 
nusileidimų Lietumi,* of kadangi 
Lenkija nenorėjo? jų dai^t, tai' 
Voldęmaras laikėsi tįktikos už
tęsimo derybų siį Lenkija, Į kad 
per tą laiką daugiau išsiderė
ti galėtų. Voldemaras manė, 
kad’jei Lietuva :per greit pa
darys sutartį su Lenkija, tai 
tas iššauks didesnių nepasiten
kinimų pačioj Lietuvoj, o jei 
Lietuva daugiau išsiderės iŠ 
Lenkijos, tai nepasitenkinimas 
Lietuvoj bus mažesnis ir Lietu
va bus tvirčiau pririšta prie 
1 imperialistinio vežimo.

Ir Vpldęmaras, ir ; Smetona , 
buvo už susitarimą su Lenkija, 
vienas ir kitas už bendrą fron
tą- prieš SSRS, tik skyrėsi jų 
keliai./,, t , , U.

Voldemąra^ siekė.vienoj o iš
ėjo’kitas. Voldemaras ėjo prie 
sUta'rties su. Lenkiją keliu, rei-

Ištikrųjų gi pasiliko sena. Tarp 
buvusios Voldemaro ir dabar
tinės Tūbelio valdžios iš' esmės 
jokio skirtumo nėra. Kaip bu
vo, taip ir pasiliko fašistų val
džia. Ir ministorių sąstatas be
veik tas pats, tik trūksta Vol
demaro ir prisidėjo Vileišis. 
Vidaus politikoj, kaip fašistų 
spauda rašo, jokių pamatinių 
permainų nebus. Ir negali bū
ti. O jei kas ir įvyks naujo, 
kaip ana dar didesnės represi
jos prieš revoliucionierius, dar 
daugiau mirties bausmių, tai 
tas bus tik tąsa to, kas dabar 
yra, ir tas priklausys ne nuo 
minįsterių pirmininko pasikeiti
mo, į o nuo visos fašistų politi
kos, kuri vis didesnių represi
ją reikalauja. Taip lygiaįbe rei
kalo liaudininkai apsidžiaugė, 
manydami, kad (fašizmas gali 
pasikeist dėmokratija.... Buržu
azinė demokratija Lietuvoj jau 
užbaigė . savo i dienas. Ji jau 
nebegrįš. > Įr aplamai dabartį 
jiiais laikais fašizmas nesivys*- 
to f į buržuazinę demokratiją, 
priešingai} buržuazinė demo
kratiną vystosi į fašizmą. Bur
žuazinėse valstybėse, kur dar 
nėra fašistų- diktatūros, buržu
azinė valdžia vis greičiau Vys
tosi į fašizmą, ir tam vysty
muisi padbda visokį “demokra
tai”, tame skaičiuj ir social-de- 
mokratai. Net jei Lietuvoj 
mes vėl turėtume liaudininkų ir 
social-demokratų valdžią arba 
tik social-demokratų ; valdžią, 
tai ji faktinai būtų ne parla
mentarinė valdžia, ne buržuazi
nė demokratija, o stačiai fašis
tų diktatūra, tik pridengta 
skambiomis social-demokratų ir

Didesnis Greitumas Brangiai
i i < :w?toQlČci->' > > >

, Kub'-šhidrkiąU birid 1 '‘orlaivis 
arba garlaivis’ tūb did^riį atsi
spyrimą jis tuVi nūg’kiet’i; orlai
vis—01A atsispyrimi/ o* įą’rlaį- 
vis—vąiidėns.’ Oro ir vandens 
atšpardniMs auga kub’iška.į, _ pa
gal. didėjantį orlaivio feėi laivo’ 
greitumą. Taip 'antąi/ jeigu’ or
laiviui, lekiančiam pp 200 mylių 
į valandą, užtenka 500' arklių 
pajėgos, tai jam reikėtų j,au 4,- 
000 arklių pajėgos, norint lėkti 
po 400 mylių į valandą. Jeigu 
laivu inžinas, turintis; 25,300 ar
klių pajėgą,,, gali daryti,po 19 
mylių į valandą, tai japi reikė
tų jau 155,843 arklįų pajėgos, 
jeigu jis norėtų daryti po 33 
mylias į valandą.

Taigi1 nepalyginamai dau
giau pajėgos reikia, bedidinant į 
sipartumą; o pajėga ’ brangiai liaudininkų frazėmis apie par- 
kaštuoja. Todėl perdidelis grei- lamentarizmą ir apie demokra- 
tumas darosi nepraktiškas • iš tijąf 
j . 1 V?_ . Ji. fi.' _ J 

pertai.

pa- 
Ve-

Federuotoji Spauda - 
duoda Sekamą žinią iš 
nice, Ill.;,

Bedarbis tėvas išėjo mėdžio- 
tis jdarbo.. Namai buvo šalti 
ir šiurkštus. ; Paliktoji žmoila, 
pasiėmė 4 metų kūdikį ir išė
jo ant Wabash geležinkelio 

' rankioti anglies. Kūdikis pa- 
i klydo ir buvo traukinio U- ku;

triuškintas. Parėjo -narpon 
tėvas'be- darbo ir savo mąžiu* 
lio jau nerado. ’ , 1į 4 • • Y A

Tai tik viena iš daugelio 
tų tragedijų, kurios atsitin
ka šiandien darbininkų šei
mose 'del vargo ir 
vės. Taip dedasi 
Amerikoj.

v.ėso,, o vėliaus paleido į na
mus užsistačius $500, kurių vė- 
,lį^ųs pąts išsižadėjo. -

Dabar jis baladosiSi po tą 
.valstiją jau ne su dvasiška 
.asaba, bet su senu tos valsti
jos laisvamaniu J. Tas laisva
manis rūpinsis surengimu su
sirinkimų del habažnų misijų. 
Paskirtos 1 vietos Burlington, 
N. J., ir Rivėr Side, Nz J. Kai$ 
tas 
nių x ___ _____ ,
bet Cambridge’io kromelnin
kas gaus dešimkę už savo var
gus. Paviršutiniai išrodo visi
kas galės išeiti paprastai. To
se apielinkėse gyvena nemažai 
griešninkų, kurių jau sbnai nie- 
'kas nenukerpa lietuviško kuni
go žirklėmis. Bet pavojus ta; 
me, kad'nesusitikti akis į akį 
su teisėju Jos. C. Kingdom O 
gal ir kitą tikslą 
ri ? Gal jieškos kokios cudau 
nos vietos ?
kit smagūs, neužilgo jus “ap
valys.” Prie jo prisidėjo ir 
/laisvamanis Cambridge’io kro
melninkas. - •

darbas -žuklavimo doleri- 
pavyks, matysime toliaus,

A kunigėlis tu- Į y[> yi £enJa į 
kokios cudau-į . * » . f"'• *

Nusidėjėliai, bū- linas !

M. Sūnus

biednat- 
auksinėj

praneši-
i . šiuo

Kaip matėme iš ; 
mų, Illinois valstijoj 
metu tarpe mainierių pra-

tuma^ darosi nepraktiškas • iš tijąf : Lietuvoj fašistų diktatū- 
medžįaginio atžvilgio1,1 sako eks- rą' pakeis nę ’buržuazinė dejno-

J f . ‘ kratija, o’ įidletarinė demdkra- 
tija’,1 proletariato diktatūra. ‘ suta'rties su. Lenkiją keliu,

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Lapkritis 28: '*
—Gimė F. Engelsas, 1820.



POLEMIKA IR KRITIKA

nume

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

GALITE GAUTI Išbandykite šiandien

LAISVES“ KONCERTAS

PHONE

čia

jis visur

LIETUVAITE fotofrafistė

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

734 Grand Stręet 
BROOKLYN, N. Y

su socialfašistišku grąžtu. gre 
žia kiaurai ir griauja draugi

Dainuos Brooklyno didysis AIDO CHORAS, vadovaujamas 
L. B. šalinaitSs ir pagarsėjusia LYROS CHORAS, vadovauja
mas O. Eremino.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

nesudaro pusliu 
neturi to nemalo 

šdirbi

ATSAKYMAS Į ŠMEIŽIMĄ

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

New York. «

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Notary 
Public

sakinys, tai melas. Cen 
davė kuopai laiko tris die
(Tąsa 5-tam pusi.)

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square
WILKES-BARREL PA.

LYDIA KORETZKY, Mezzo-Sopranai
Ji yra ukrainietė, kuri savo talentu užkariavo amerikonišku 

sceną iš savo artimų kaiminkų rusių dainininkių, dainuos ir 
mums.

kad su Tube- 
mes at

karo, 
įrodyt, 
mases 

organi-

Del šunvočių, žAizdų ir kitų skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 
Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c.

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

Juos išdirba
STANLEY PAUL ' !

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuo.s eiga* 
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėj am e, kaipo užsakymus 
(orderius).

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

arčiau
vien tą
traukt

kovos, 
vądovaut jai.

organizacijų 
labiau turi 

aštriau tu-

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

Patarnauju r- - 
daro 
ir naktį 
Reikale kreipkitės pas mane, 
patarnausiu kuogeriausiai.

važiuoti į McKees Rocks, nes 
centras turėjo susirinkimą tik 
už, 5 dienų nuo buvusio ’ kuo
pos susirinkimo ir centras vis
ką žinojo.

Toliaus Bakanas pliurpia: 
“Centras kuopai davė žinoti, 
kad į 24 valandas' būtų su
šauktas ekstra susirinkimas.” 
Kas 
tras

Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėse
Dirbantieji ir Seimininkės Suranda 

Geriausį Budą Palengvinimui <
Geliamą Muskulai

4 BROLIS IR SESUol SKUČIUKAI
Atsižymėję šokikai brolis ir sesuo Skučiukai šoks 

kavalkų sceniškų šokių, kurie bus ytin įdomūs.

1925 m., kuomet čia gyveno 
drg. P. Buknys, kuris tiioj pa
dėjo dirbti prie A. P.1 L. A. au\ 
ginimo ir, kaip žinoma, drau
gija tuoj pakilo kaip nariais, 
taip ir turtu, tai A. P. L. A. 
priešus pradėjo imti baimė,! 
kad A. P. L. A. smarkiai pra
deda augti, tad jie ir pradė
jo su fašistiniais grąžtais Šią 
draugiją iš vidaus gręžti. Tuoj 
Treveskyne susikūrė kokis ,ten 
piliečių kliubas, prie kurio, 
kaip dabar ■ paaiški, ir pats 
Bakanas buvo' prisirašęs (taip 
dabai’ kalba tie nariai, kurie , I .
prie to kliitbo buvo priširašę1)'. 
To kliubo ’buvo 'tikslas su- 

fašistų' griauti A. P., L. A. 5 kuopa, 
kas iš d jos visą turtą panaudoti tani

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

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

ir. auga- suirutė, augo, iv auga 
nepasitenkinimas darbininkų 
miasėsė, o Voldemaro Valdžia 
nepajėgią nugalėt nei viduji
nės suirutės, nei užgniaužt 
darbininkų judėjimo. Volde
maro valdžios populerumas fa
šistų eilėse mažėjo ir pasiju
to didesnis reikalingumas Tu
rėt pagelbą imperialistuose ir 
vidaus gyvenimo tvarkyme, 
kad stiprint pūvančią .fašistų 
diktatūrą. Fašistai, skirdami 
ministerių pirmininku Tubelį, 
tikisi jo pagelba atstatyt api
rusi šalies ūkį, slistiprint vis 
menkėjančią Lietuvos padėtį ir 
mobilizuot platesnius fašistų 
sluogsnius, kad įtraukt juos į 
aktingą kovą su .revoliuciniu 
judėjimu.' Fašistai tikisi, kad 
Tabeliui; geriau seksis : traukt! 
prie darbo fašistus kademus

Reikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui, 
kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių 
sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni- 

ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.

SESERYS PAULIUKONIOTĖS .
Massachusetts garsiosios duetų dainininkės) Ne tik kad 

joe dainuos Laisvės koncerte, bet tuo pat laiku įdainuos1 kele
tą rekordų Columbia Phonograph kompanijai.-

IVAN STESCHENKO, Basas
Tai antrasis Šaliapmas. Ilgą laiką jis. dainavo Chicago's 

operoje, dabar dainuoja Philadelphijos čperoje. “L.” kon
certe jis duos 10 dainų. \ \ f ' ? ■

tų nuo mūsų tezių priėmimo, 
kaip padarytas stipresnis im
perialistų spaudimas į Lietu
vos fašistus, ir Voldemaras iš
lėkė iš valdžios.

Lietuvos fašistai giriasi, kad 
Lietuva esanti visai savistovė 
valstybė, ir jos valdžia nepri
klausanti nuo užsienių, Ištik
tų j ų gi, ji priklauso nuo už
sienių, nuo kitų šalių impe
rialistų. Tiesa, veikė ir vidu
jinė? sąlygos. Lietuvoj augo

“Tėvynės” 43 ir 
riuose tūlas S. Bakanas stiri- 
ko nesavu balsu, kad Gata- 
veckas šiokis, Gataveckas to- 
kis, kur ne vien tifr Gatavec- 
ką šmeižia, bet sykiu ir visą 
Komunistų Partiją. Todėl pri
sieina tų žmonių purvinus me
lus ir kriminališkus šmeižtus 
atremti ir parodyti, kaip jie 
begėdiškai meluoja. Bet pir
ma, negu kalbėsime apie Car
negie, Pa., mes pakalbėsimo 
apie Treveskyn, Pa., buvusią 
A. P. L. A. 5 kuopą, kad bū
tų visiems aiškiau, kas laikosi 
konstitucijos iš “Maskvos,” o 
kas Kauno buožių ir 
konstituciją naudoja, i 
vidaus gręžia draugijas su tuo (piliečių kliubui, ir įstojimą į tą 
‘'bolševikišku” grąžtu, o kas’kliubą iš A. P. L. A. 5 kuopos

siderėt iš Lenkijos

BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 WILLOUGHBY AVE.
Orkestrą E. Retikevičiūtes

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

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

Įžanga 75c, $1, $1.50

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus!

tenkinti su jokiais kitais vaistais : dimo 
palaiky 
lanksčiais ir tvirtais.

Jei norite, galite mokėti šimtą 
dolerių už gydymą nuo reumatiz
mo, neuraičio, neuralgijos, tačiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo 
ir umąus palengvinimo, kaip 35c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikėtinoje ^riš
tinėje.

Nepalieka plėtmų ant drabu
žiu, nedegina 
kių ant odos ■ 
naus kvapsnio, kaip kiti 
niai — bet Pain-Expelle 
tikriausiai prašalins iš jūsų siste
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą. 
Jus jausitės stebėtinai energingu, 
taip atnaujintu ir sustiprintu.

No. 88

rus melas, ;kad Gataveckas 
baidus kėlęs kuopoje.; Vaidus 
kėlė tūli streiklaužiai ir Ba
kano draugai, p: ne Gatavec
kas. I Taipgi Gataveckas . dar 
kaip gyvuoja ši kuopa nėra 
jokių suktumų padaręs. Tuos 
suktumus, kuriuos tie šmeiži
kai nori Gataveckui primesti, 
ir jeigu jie yra, tai per klaidą 
padarė buvusis kasie^ius dar 
liepos mėnesį, 1928 m. Gata- 
yeckas užėmė pirmininko vie
tą tik lapkričio mėn., 1928 m., 
tai kaip Gataveckas galėjo 
tuos suktumus padaryti ? Ba
kanas gerai žino, kad Gata
veckas nėra padaręs jokių suk
tumų, bet jis sužiniai meluoja 
ir šmeižia Gatavecką. Girdi, 
kaip kuopa Gatavecką suspen
davo, tai jis, nieko nelaukda
mas, 'nuvažiavo į McKees 
Rocks į A? P. L. A. centrą ir 
pasiskundėi savo > draugams, 

nes centras radosi 
o Carnegie, 

pačio Gatavecko stubojė, to-

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri* 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge- 

i Toks žmogus yra susiraukęs* 
mui jų muskulu ir sąnarių nelinksmas ir įvairių .nesmagumų ap- 

- v t * imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jarų malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligip 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peči* 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. ■ *
žolių, kurios jums 
tą, panaikins minėtas ligas. ‘ 2

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

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

Pinigus siųsk Čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiško.

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

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytinį gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.

Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 
su prisiuntimu

Dabar, perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 
skaitymo knygelių. , . ' t I
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegaunamos knygos, vąrdu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” {Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meilė. Tai bu,vo vienatine tokią 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai- pasiskubinę gali; ją gauti 
prisiųsdami po $1.00. j .

<• ’ Reikalavirąus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

t J. PARKUS ’ ’
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y.

tai jie epergingiau pa
rems Smetoną/nes tas karo 
farsavimas reikąląus greites
nio ir tvirtesnio Lietuvos pri
rišimo prie Lenkijos.”

čia teziai aiškiai sako, kad 
ateis reikalas, kada imperia
listai energingiau parems Spie- 
tonos politiką. Aiškus daly
bas, kad tokiu atveju prisieis 

Ir iš

MARGARET E. ČESNAVIČIŪTĖ
Pagarsėjusi savo sidabriniu lyrišku sopranu ir atsižymėjusi 

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

PARYŽIUS.— Francijos 
imperialistai smarkiai gink- 

fašistų^vai-Įiu°jasi ant jūrų ir antsaus- 
žemio. Nesenai tapo pra
nešta, kad septyni kariniai 
laivai bus greitai budayoja- 
mi; taipgi jau išdirbtu pla- 
nai\§umobilizavimui 225,000 
vyrų j 24 valandas.

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

po trijų metų kasdieninio lavinimosi, jis jau ne tas, kokiu mes 
j| žinome. . ' 1

ir fašistus liaudininkus.
Mūsų parhiga dabartiniu 

metu kelt aikštėn f 
džios užsienio politiką, aštrint 
kovą prieš Lietuvos sutartį su 
Lenkija ir prieš karo ruošimo 
forsavimą prieš S. S.' R. S. 
Mūšų pareiga įrodyt plačioms 
darbo ;masėms 
lio valdžios sudarymu 
siduriam dar 
Bet neužtenka 
Mūsų pareiga 
prie aktingos 
zuot tą kovą, 
Todėl visų, mūsų 
aktingumas dar 
būt pakeltas ir dar 
ri eit kova su pasyvumu ir apr 
lamai su dešiniuoju nukrypi
mu, kliudančiu mūsų kovai.

29.IX.2Į).
; , Z. Angarietis.

(Pabaiga nuo pusi. 2) 
sninių nusileidimų susiartini
mo keliu, ir tai politikai daug 
padėdavo stoka, paskutiniu 
metu tikros atviros .kovos su 
tuo susiartinimūj-vedančiu prie 
stiprinimo bendro fronto prieš 
S. S. R. S. 

t

Kitoje tezių vietoje yra pa- 
‘Lietuvos priklauso- 
Anglijbs i!r Prancū

zijos vis auga. , Anglijos ir 
Prancūzijos imperialistine po
litika reikalauja pavedimo 
Lietuvos Lenkijos globai, kad 
sėkmingiau būtų galimą pa
naudot Lietuvą karui prieš S. 
S. R. S.” Dabar priklausomy
bė nuo imperialistų “dar la
biau didėja.” Imperialistai nu
stato pamatinę Lietuvos užsie
nio politiką, kuri, reikia pri
durti, “neprieštarauja klasi
niams Lietuvos buržuazijos 
tikslams.”

Kartu teziai nurodo: “Kuo
met Smetonos-Plechavičiaus 
grupei rūpi greičiau nusileisti 
Lenkijai, Voldemaro grupė, 
skaitydama, kad laikas atvi
rai Lietuvos sutarčiai su Len
kija dar neatėjo, rūpinasi už- 
tęst derybas, šiek tiek ati- 
traukt pačią sutartį, kad per

Padirbti iš Suderintą Havanos 
Tabaku. Vidurys vien tik i| 
importuotą tabaką.

apie Carnegie, Pa 
yra rašoma “Tėvynės’ 
43, tai vienos nesąmonės.

Pasakymas, kad sakyta: 
i draugai mybė nuo 
iš Mask- 

, __ daugiau
'niekas/ Dar iki šiam laiku niė- 
|kas negali prirodyti, kad Ga
taveckas laikytųsi kokios ten 
Bakano išsvajotos konstituci
jos. Gataveckas visuomet lai
kosi tos draugijos konstituci
jos, kurioje jis priklauso, o 
ypatingai ,tos draugijos susi
rinkimuose. Mat, šiandien 
Maskva gąsdina darbininku? 
visokie jų išnaudotojai, viso
kie kreivo biznio agentai, suk
čiai, kuriems Rusijoj darbinin
kiška valdžia nepakenčiama. 
Bet juk Bakanas, rodosi, yra 
darbininkas, vienok ir jis pri
sideda ęrie šmeižimo Sovietų 
Rusijos. Nejaugi jis būtų pa
samdytas kapitalistų agentas 
bjaurioti Rusiją?

Būk del Gatavecko kokie 
ten “S. L. A. 128 kuopos tvė
rėjai turėjo susitverti kitąįvą tai sutarčiai ir daugiau iš 
kuopą.” Tai yra bjaurus me 
las, nes visi žino, kad tūlos pat pabrėžia 
moterys, išmestos iš kuopos tos ar' kitos grupės politikos 
komiteto, O norėdamos būti vi- priklausys ne nuo vidujiniu 
sada kuopos' komitete, susior- Lietuvos fašistą grupią santi- 
ganizavo kitą S. L. A. kuopą,! kiavimo, lo nuo klasių kovos 
priešingai S.' L. A. konstituci-' aštrėjimo ir imperialistą politi

kai, tai yra, suorganizavo nau- kos reikalavimą. Iš vienos 
ją kuopą be leidimo S. L. A. ’ puses, Lietuvos bUržū^zija jier 
128 kuopos,'ir taipgi tų S. L. ,škos globos pas imperialistus 
A. 128 kuopos tvėrėjų čia nė-i kovai su revoliučiiiiii'judėjimu 
ra nei vieno, nes jie yra išvh-Į Lietu vpj,. jš, kitps .puses, jei irn-

Patamauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo ne- 

Mano ofisas atdaras dieną 
Darbą atlieku gerai.

Viskas ko jums reikia nuo tų 
virpančiai skaudami: muskulų ir 
geliančių sąnarių po sunkaus die
nos darbuų tai Pain-Expellerio su 

Laimėjimas ■ Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra 
neperviršijamu linimentu, naudo
jamu nuo 1867 metų bpveik visose 
pasaulio valstybėse. Jį rasite tūk
stančių farmerių namuose, Alas- 
kos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir 
jhiestelėnų namuose 
atlaiko savo poziciją

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliū įsisunkia į odos sky
lutes, 'palengvina kraujo sukepi- 
mą ir skubiai prašalina visus gė
limus ir skaudėjimus. (

Garsus kumštininkai, baskėt- 
bolo lošikai, Olympiškų ristiktį 
čampionų treniruotoj ai nėra pa-

'žihėję iiš čia, tik yra > tie • na-Į p< 
riai, kurie'jau 128 kuopai su^-įsu 
sitvėrus prisirašė. Tai kokie!R 
jie S. L. A. 128 kuopos tvė
rėjai? Beje, kad būk kokius 
ten S. L. A. III Apskričio “vei
kėjus” Gataveckas, prisiden
gęs slapyvardžiu, šmeižęs. 
Tai yra Bakano bjaurus melas 
ir šmeižtas, kaip ir kiti melai, 
kurie nėra verti nei išvalgyto 
kiaušinio.

Taipgi Bakanas sako, kad jį , Voldemarui pasišalint 
Gataveckas Šmeižęs per Brook-'tikro, nepraslinko nė pusės me 
lyno komunistųx organą (tik 
nepasako to organo vardo), 
kas reiškia, kad jis meluoja, 
(tuomet neįvardina tą laikraš
tį, per kurį jį Gataveckas 
“šmeižė.”

“Tėvynės” 44 num. Bakanąb 
kriminališkai šmeižia Gatavec
ką, būk jį “A. P. L. A.<3 kuo
pa suspendavusi del vaidų kė
limo ir už kokius ten suktu
mus.” O kokie tie suktumąi 
yra, Bakane? Tai yraJ bjau-

iždo užmokėti. Bęt kad • tas 
darbas’, būtų netrukdonbąs,į įai 
tuomet pirma reikia kaip nors 
prašalinti sau nuo kelio tuos 
narius, kurie jiems yra neiš
tikimi, o laikosi A. P. L. A. 
konstitucijos. Tuoj prašalina 
iš komiteto kelis narius ir Ig. 
V. Savukaitį ne tik kad iš ko
miteto prašalino, bet ir su
spendavo ant 6 mėnesių. Mat, 
vyrai manė, kad jie jau dabar 
tikrai turės liuosas rankas ir 
galės daryti, ką tik norės. Bet, 
ant jų nelaimės, kasierius 
jiems nepritarė ir jie taip 
greitai negalėjo paimti pinigų, 
ir tuo pačiu sykiu centras įsi
kišo ir pareikalavo, kad tie na
riai būtų kuopos komitete, ku
rie buvo metiniame kuopos su
sirinkime išrinkti į komitetą. 
Taipgi panaikinti nuo Savu- 
kaičio suspendavimą, nes jis 
nėra, prieš A. P. L. A. konsti
tuciją prasižengęs. Tųomet(Tai melas 
kurie nariai skaitėsi^su centru ne McKees Rocks 
ir su A. P., L. A. konstitucija
tai liko draugijoje, o kurie ęjo del Gataveckui nebuvo reikalo 
prieš konstituciją ir laikėsi 
konstitucijos, iš Kauno, tie tu
rėjo apleisti < (Jrąugiją. Kai ku
rie ir dabar garbavoja Baka- 
ną ir jo frentus už tokį “gerą” 
jų pasidarbavimą.

Taigi, kaip matome, jau čia 
ne su bolševikiškais grąžtais 
gręžia draugijas, bet su social- 
fašistiškais. Tas pats buvo ir 
New Kensington, Pa., kur vi
sokie gaivalai buvo susispietę 
į piliečių kliubą ir pradėjo 
gręžti A.P.L.A. 9 kuopą, bet 
tas jiems nepavyko ir už kiek 
laiko tas piliečių kliubas ati
davė savo dūšelę Chicagos Gri
gui, o čia buvo tūlas S. L. A. 
narys A.- B., kuris visaip 
bjauriojo A. P. L. A. 9 kuopą 
ir visą darbininkų veikimą, bet 
dabar tas gaivalas jau pabė
go į Detroit, Mich., kuris ir ten 
varo savo pradėtą darbą. Jis 
yra S. Bakano( geras draugas 
ir šmeižime'.neatsilieka vienas 
nuo kito

Dabar 
Kas 
num 
pliauškalai 
Gataveckas ir jo visi 
laikosi konstitucijos 
vos, yra nonsensas,

strėnų ir peči*
I 

. . , - * po krū-
reumatizmo, plaukų slinkimo,

■'v ISj'r
■ U;

>. • • . .

M ‘



Puslapis Ketvirtas

I SLIAKERIS i
3= MIKAS RASODA

(Tąsa)
—Nebūk vaikas—tokių klausimų man 

nestatyk! Ką daro kitos? Mano trupėj 
yra čielos keturios, padarę panašiai.

—Bėgti?
?—Vadink tą, kaip nori.

—Neturiu pinigų.
<—Tu dirbi.
—Tik dešimts dolerių..,.
—Užteks pasiekti New Yorką.

re padarysi pinigų daugiau, negu tau rei
kalinga. Matysi, kaip tėvai džiaugsis, ga
vę kelias dešimts dolerių.

'Abu tarėsi, planavo, rišo “smulkmenas”. 
Jai išrodė, kad geresnės progos pamatyti 
pasaulį, praplėsti akis nebus, už dabartinę. 
Sitfithas Zabelei atsistojo Maižiešium, išve
dusiu ja iš vergijos, tamsos į naują pasau
ki .

Penktadienio naktį “Arabų Naktis” 
apleido N. miestą. Zabelė prisiruošė. Su
sidėjo reikalingiausius daiktelius į čemoda
ną dr naktį, kuomet visi sugulė, jinai, pa
siėmusi savo turtą, apleido namus, tėvus, 
Smarvinę, palikdama ant staliuko tik raš
telį.

pasinaudoję šita Gudelių nelaime, juos lie
žuviais užplaks, savo piktose seilėse pa
skandins beplepėdamos. Deja, ;
svarbesnė tema.

Ne be to, buvo dalis labdarių, kurie “ri
šo” !
sudarė savo teorijas ir pagal jas viską, aiš
kino. Tula davatka tvirtino sapnavusi, kad 
Gudelių duktė pabėgs, nes Adomas, jų sū-

Teat-

SKYRIUS XVII.
I.

Kuo galima išaiškinti Zabelės pabėgima? 
Biednatve? Padykimu? Nepakentimu 
šiurkštaus gyvenimo, įkyraus darbo? Nuo
bodumu? Gal viskuo tuo ir nieku.

Sugrįžus Adomui iš darbo bealasavojanti 
motina draskėsi galvos plaukus, o tėvas 
sėdėjo virtuvės kampe ir tylėjo, it akmuo.

Kuomet motina apipiešė negarbingą įvy
kį, Adomas ramiai ištarė:

—-Tai nieko nepaprasto.
-—Nieko nepaprasto ? !—šaukė motina, 

besiartindama arčiau Adomo visa įtūžusi 
ir pertnirku$i ašaromis.—Tu užgiri?!

—Ne, motin, neužgiriu, bet imu, kaipo 
paprastą reiškinį.

—Tau viskas “paprastu reiškiniu,”—įsi
kišo retai špekąs, bet piktas tėvas.—Tau 
kalėti paprastas reiškinys, pabėgti pa
prastas reiškinys—kas nepaprastas ?!...

Matydamas^ kad abu tėvai smarkiai sie- 
Jojasi ir pyksta, Adomas pakeitė kalbos to^ 
ną į švelnesnį, dėstinėdamas: ; .

—Argi aš nesakiau, kad jūs Aegerai Za
belę, auklėjat! Kiek daug kartų su tavim, 
moiin, reikėjo' susibarti. Sakysite, kad aš 
jaunas, pats nemoku. Nebijokit, žinau! 
Jau esu blaškytas ir taškytas.

—-Aa, norėjai juodu padaryti tokiais, 
kaip pats!—išmetinėjo motina, ašarota no
sine besibraukdama veidą.

—Bet, matot, aš nebėgu nuo jūs. Netgi 
kuomet bandėte išvyti...O turėjau pro
gos...

—Į mokyklą leisti ilgiau negalėjom—ne
buvo iš ko.

—Nereikėjo! Neleidot ir manęs, bet gy
venu. Lankiau vakarais mokyklą, skai
čiau knygas.. Panašiai daro ir kiti, neturį 
progos semtis mokslo kito pinigais. Gyve
nimas didžiausia mokykla ir tas žmogus 
geriausias, kuris, naudodamas mokykla, li
pa į aūgštį pats savo kojomis.

Buvo manyta, kad N. miesto davatkos,

darbininkų šalies budavdjimo►: HAMTRAMCleO A. ž. V. • D. KO-
5 metiį įpląno ąiŠkinimas ir ką l' PRANEŠIMAS
• • -• ■ ’ • • v _ siuomi pranešame Hamtramck o

(lietuviams, kad nuo lapkričio men.'
— • v 30 d. atsidaro A. Ž. V. D. mokyk-

Clevelandas Sovietų lakūnus lėle. Pamokos įvyks kiekvieną su- 
pasitiko su dviem traktoriais; batą io-tą vai. ryte, rusų svetai- 

f i o Ir Bnxzri Qn Ir oi— i nej, 3014 'Yeamans St. 1 amokos bus

jis duos darbininkų šaliai, pra 
vedus gyvenimai!.

reiškia, tiek pinigų buvo šukei-inek 8?.14 teamans St. 
ta per sį trumpą laiką virsmi- 
nėto komiteto gyvavimo.

Sovietų Rusij'os Draugų or-'i vai.

kiaūčius turės daug svarbių dalykų 
pranešti. Pradžia 7:80 vai.'vakare.

; Rengėjai.
‘ (283-284)

•Ketvirtad, Lapkrič. 28, ]

CASTON ROPSEVICH

ir

HARTFORD, CONN.
Pranešu visiems savo klientams 

, kad savo agentūrą
i IJIVJy OV Xrx Jk VCV111 Cl 110 kjv. JL C*JIHvlYviJ MUO J IdllVxbU.

I sekančios: pirma pamoka lietuvių j draugams, 
rnSvknc iv gramatikos 1 krautuvę perkėliau iš 177 Park St. jįkalbos, rašybos ir £ 

ival., antra pamoka—dainos ir gi 
* 1 57511

AV KAMA Į Vkl J—' -U VV VI V » VZ A j •

ganizacija 14 (i. gruodžio ren-l Taigi, hamtramckiečiai, aišku, kad 
mes visi suprantame vaikučių lavini
mo* reikalingumą, todėl leiskite visi

Nepamirškite lapkričio 30 d., tai 
bus

atsirado l gįa prakalbas-koncertą su šo-
kiais. Čia delegatai raportuos, jSavo kūdikius ir raginkite .kitus, 
kaip jie pasitiko lakūnus New;

Zabelės pabėgimą. Radosi’ tokių, ką ,ir kok^jasikalbėjim^
vo aoun ronmaa iv na erai i$iq viską aift- - iv. . v _spūdžius parsivežė.

Išduotas raportas iš paren- 
_ __ _______ , gimo 19 d. spalių, kuris pel

nus, yra bedievis. Esą, ji, būdama gerai iš-jĮT. dav®. $]16-50. Taipgi kal-i 
auklėta mergina, negalėjusi pakęsti savo j >”
brolio bhuznierysčių. Bet josios kaimynka koncertines trūkurtio ę 
turėjo kitą teoriją: Zabele, esą, pabėgusi'orkestros šokiams 
del tos pačios priežasties, del kurios Tofilė 
nusiskandino. Kas buvo Rudžiu, nepasakė, 
tik davė suprasti, kad tūlas policijantas...

—Dabar lauksim, kada Juozas bėgs. O 
jis bėgs!—tvirtino viena.
—Matysim, matysim, kūmute,—sakė ki

ta,—kaip Zabelė sugrįžš su savo kraičiu!
Kas gi buvo ta ypatinga tema, kuri stū

mė šalin mažmožius, ir pletkavojimus? 
Trumpai tariant: karo šmėkla. Karas užė
mė visus, juo rūpinosi visi. Žinios, it kokia 
pavietrė, sklydo. po visą šalį, kad karas su 
Vokietija bus, kadangi “hunai” nuskandino 
Lusitanią. Net patys Gudeliai greit pamir
šo savo širdyse Zabelės padarytą žaizdą, 
nes Mukę didesnės. Abu sūnūs jau metuo
se, tmką; kariauti.

H.
Sakyti, kad visi N. miesto gyventojai ka

ro bijojo, būtų perdėjimas. Nemažesnis 
perdėjimas būtų tvirtinti, kad didelė jų di
džiuma karo bijojo. Toli to! Daugelis jau 
buvo “apsipratę.” Veik per tris metus ka- 
nuolių baubimas ir žmonių skerdimas Eu
ropoje apipratino šitoj pusėj Atlantiko esa
muosius.

Iškarto, kai tik užjūry karas prasidėjo, 
daugelis Europos emigrantų. buvo susirū
pinę savo giminių likimu gimtinėje. Bet 
ilgainiui, tas pasiliko normališku reiškiniu. 
Tik viską prie širdies karščiau imą negalė
davę pamiršti: rūpindavosi dažnai verkda- 

'mi. Pirmiau būdavo daugiau ir diskusijų. 
Vieni stojo už vokiečius, kiti alijantus. Bet 
po biskelį dingo ir tas: Vokiečių šalininkų 
skaičius vis-tirpo. •

Gudelių Adomas su Vilku ir eile kifiį 0a-1 
vo draugų, kaipo socialistai, buvo karšti 
karo priešininkai. Jie smelkė Europos so
cialistų vadus ir Antrąjį Internacionalą už 
tai, kad tie nuėjo ginti savo tėvynes.
' —Koki jie socialistai!—dažnai degančiais 
žodžiais kalbėdavo Adomas;—Kokią darbi
ninkų vienybę jie skelbia! Kokią proleta- 
riafo solidarybę jie mano pasiekti, jeigu 
susipešus kaizeriui su caru Mike, jie, tie 
mūs vadai, vieni stojo ginti carą, kiti kai
zerį! šeidemanas su Ko.'už kaizerį, o Ple- 
chanovas už carą. Jie ragina darbininkus 
eiti į karo frontą ir vieni kitiem plėšyti 
gerkles, žūti tranšėjose už svetimus reika
lus..N Ką vokiečiai darbininkai turi prieš 
francūzus? Ką rusai turi prieš austrus, 
anglai prieš turkus, arba priešingai? Vi
si broliai ir draugai, visi išnaudojami savo 
tautybės eksploatuotojų ir todėl tik prieš 
pastaruosius reikia kovoti.

(Tąsa bus) -

subatoj 10-tą vai. ryte.
A. Ž. V. I). Komisija.

(282-283)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11-ta kuopa rengia pa- 

i skaitą apie politinius kalinius nedė
lioj, 1 d. gruodžio, L. Liaudies Na- 

Pradžia 
Kviečiame visus

Paaiškėjo, kad orkestrą buvo 
paimta, bet ji atsisakė tą patį 
vakarą, kad negalės pribūti. 
Kitą tą patį vakarą imti jau 
buvo vėlu. čia iš orkestros 
pusės pasirodo sabotažas, ku
ris buvo numatomas iš seniau. 
. Konferencija atsiprašo visų 
lietuvių, kurie buvote tame pa-' 
rengime ir buvote suvedžioti. 
Konferencija pasižada atsily
ginti publikai ateinančiame pa
rengime 14 d. gruodžio.

Delegate.

r>e me, 8th ir Fairmount Ave.
’ dalies, 2-rą vai. po pietų, viouo
neturėta, atsilankyti, išgirsit daug svarbaus ir

* i pamokinančio.

TAMAQUA, PA.
Nuo keliolikos mainierių 

jos lokalų Lewisas atėmė 
terius. Jis manė tuomi 
bausti mainierius, bet išėjo at
bulai—mainieriai pradėjo or
ganizuotis į Naująją Mainierių 
Uniją. Priežastis atėmimo 
čarterių—jis norėjo panaikin
ti kalbinius lokalus, bet darbi
ninkai griežtai tam pasiprie
šino, už tai ir čarterius atėmė.

Dabar tarpe angliakasių ei
na didelė kova. Mat, yra dar 
ir tokių, kurie palaiko Lewiso 
mašiną, bet didžiuma darbinin
kų eina su Naująja Mainierių 
Unija.

uni- 
čar- 
nu-

Nogaies, Arizona.— Pra
nešama, kad naujai išrink
tas Meksikos prezidentas P. 
O. Rubio planuoja greitu 
laiku atvyktį į Jungtines 
Valstijas pasitarti su prezi
dentu Hoo veriu.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

r IILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9-ta kuopa rengia puikų vaka
rėlį su šokiais subatoj, 30 lapkričio, 
Liaudies Name, 8 ir Fairmount Avc. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, 
rių pamarginimų ir gera 
kiams. Kviečiame visus 
nes vakarėlis rengiamas 

kalinių.
Kviečia

Komisija.
(281-283)

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

pos rengia prakalbas Dr. Kaškiaučiui, 
temoj “Pirmutinė Pagelba Nelaimėj,” 
29 d. Lapkričio, 79 Jackson St.j New- 
arke. Visi dalyvaukite, nes Dr. Kaš-

226 Park St., Hartford,’ Conn. 
Taigi meldžiu visų atsilankyti 'ir pa* 
sinaudoti proga, nes po persikėlimui 
padariau išpardavimą visų prekių nu
mažinta kaina. Taipgi siunčiu grei
tai ir pigiai pinigus į Lietuvą ir į 
visas kitas dalis pasaulio. Parduo
du laivakortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos; darau visokius dokumentus, įga
liojimus. Reikale atsilankykite, gau
site malonų patarnavimą.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Conn.

278-83

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našles, be skirtumo tikėjimo, 
bile tik dapbšti ir teisinga, ne senes
nė 45 metų, mėgstanti gyventi ir 
dirbti ant farmos. Aš esu 47 mietų, 
farmerys. Meldžiu atsišaukti tik tas, 
kurios tikrai norėtumėt gyventi ant 
farmos, jupkais nerašinėkit. Taipgi 
su pirmu laiškp. meldžiu prisiųsti 
savo paveikslą, kurį ant pareikala
vimo sugrąžinsiu. Frank Bartaszius, 
R. F. D. 4, Ulster, Pa. (282-286)

| RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

| Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 va), ryte iki 6 va), vakare 50c; po 6 va), vakare 75c.

N r’V’T’FJ 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas .
f k,ARKA miegojimas per visą naktį, ant Ccntūl 
gg trecių lubų, onngam kambaryj __

M. TEITELBAUM, Manadžeris
S Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 
|g sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 

didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 
prūdas su sūrum vandeniu.

1 LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

-d

A

B

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

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

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

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Bell Phone, Poplar 7644

A. F. STANKUS

PHILADELPHIA, PA.

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

1023 Mt. Vernon Street

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo fsisteigimo

MACY’S BROS. Krautuvės

g 
I

3

litinių
4

i

I
WATERBURY, CONN.

13

A.

K

Komitetas.
283-284)

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau, 
nas

Bus įvai- 
muzika šo- 
atsilankyti, 
naudai po-

Ren gėjai.
(283-284)

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielinkfije

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11-tos kuopos metinis 

susirinkimas bus utarninke, 3 gruo
džio, L. Liaudies Name, 8th St. ir 
Fairmount Avę^ ■’ Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Visos , narės malonėkit atsi
lankyti, yra svarbių reikalų. Taipgi 
yra prisiųsta nauja knyga, kurią ga
lėsit

Visas bildingąs pil- j 
prikrautas visokių jums I 
reikalingų rakandų.

Macys Bros. Furniture Co.Į 
198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

MlllMUlMllllMM

A.
rinkimas bus pirmadienį, 2 d. gruo- g
zl m i rt I ’ I 1 M r * n Irn r 1 E3

būt atlikti. '

MONTELLO, MASS.
L. D. L. D. 6-tos kuopos susi-

džio, L. T. Namo mažam kambary. 
Pradžia 7-tą vM. vakare. Visi na
riai ateikit, yra labai svarbių reika
lų . Taipgi turėsime apsvarstyti at
einančius veikimus, kurie būtinai tu
rėstai ir susižeidė. Kada darbi

ninkas atsigavo, tai bosas pa
šaukė darbinį troką prie dirb
tuvės vartų, o sužeistam dar
bininkui padavė špatą ir lie-

4 ... Pč Per visą dirbtuvę eiti prie
Kaip visur, taip ir Čia be-,įrok^. Darbininkas šokinėjai 

darjbė pradeda apsireikšti visu jant vienos kojos, o kraujai 
veržiasi ir bėga laukan. Ka
da dasigavo prie troko, tai vėl 
bosas įsako greitai važiubti 
pas daktarą. Troką paleidus, 
sužeistą darbininką prądėjo' 
kratyti, ir jis, neišlaikydamas 
skausmų, ėmė rėkti. Bet į tai 
niekas' nekreipia dopiės, vežė
jas pildo boso įsakymą.

Bet štai, vienas boselių, be
sėdėdamas kedėje, apsnūdo, iš 
kėdės išvirto ir susižeidė. Tuo- 

Įjaus subėgo visi bosai, paŠau-

smarkumu. Darbininkai visur 
atleddžiami iš darbo. Didžiau
sios dirbtuvės, kaip Scoville 
( ?_-Red.) ir American Brass 
Co. dar iki šiol kai kurie sky
riai dirbo po penkias dienas į 
savaitę ir po 10 valandų į die
ną,'bet dabar jau dirbs tik po 
tris ir keturias diena? į savai
tę ir tik sumažintas darbinin
kų skaičius. Bet ir kurie dir
ba, tai juos vęrčia taip skubėti, 
kad už *du darbininku darbą 
atliktų. Jeigu kuris tik'nepa-----
daro tiek, kiek bosas reikalai!-1 , K,ę™usj kompanijos auto-
ja, tuojaus iš darbo prašalina, mob'1! lr llePe palengva, nešu
lį jo vieton kitą pastato. Dar- krečiant, vežti ligoninėn.
bininkai, bijodami atsidurti už I Tai matote, kaip kompanija 
dirbtuvės vartų, turi skubėti,'rūpinasi sužeistais darbinin- 

ah. j—i--------------------------kajs įr bosais. Jeigu darbinin
kai būtų organizuoti, tuoinąt 
ir jie iškovotų geresnes darbo 
sąlygąs.

Iš tų pačių darbininkų dirb
tuvėj? yra labai daug, šnipų,

kad tik darbe pasilaikyti. Be- 
skubinant įvyksta ir visokių 
nelaimių. Bet kuomęt darbi
ninką sužeidžia,, tai ir tinka
mos pagelbos nėra. Pavyz
džiai, nesenai American Brass, .
Co. vienam darbininkui užkri-) kurie laike pietų ar šiaip liiio- 

' ' ’ * - - 1 • • su laiku tėmija darbininkus,
ką jie tarpe savęs kalba. Tų 
šnipų tarpe yna ir vienas lie
tuvis darbininkas, kreivaąkis.
Nesenai mes, keli darbininkai, 
kalbėjome laike pietų apie re
ligija. žiūriu, tas kreivaakis

to metalo šmotas ant kojos ir 
sutriuškino visus pirštus. Krau
jas pradėjo veržtis iš Čevery- 
įko, ir darbininkas apalpo*. Ki
ti darbininkai pašaukė bosą. 
.Pastarasis atėjęs dar [iradejo 
-tyčiotis: virdi. tincrėio dirbti.

***

N-
u

/(

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

jau prislinkęs iŠ užpakalio 
klausosi. Išgirdęs, kad mes 
kalbamės apie religiją, tuojaus 
pranešė airiui boseliui, tas „vy
resniam ir jau atsidūrė žinia 
raštinėj. Po pietų jau šaukia 
mane ir dar vieną darbininką 
raštinėn ir pradeda kamanti
nėti. Aš pasakiau; kad kalbė
jome apie kunigo darbą ir aš 
nekaltas, kad jis Lietuvoj nu
žudė savo meilužę ir už tai ta
po katėjiman nuteistas, Bosas 
liėpė ėiti nye darbo. Tai dar' 
gęrai, kkęr nepasakė .eiti iš 
cljųbo laukan.

jeigu ir<- toliaus tas šnipelis 
taip pasielgs, tai viešai prane
šiu ir jo pavardę, lai darbinin
kai žino, kas jis per vienas

Darbininkas.

CLEVELANDO ŽINIOS
/ --------------------

Lapkričio 17 d. įvyko konfe
rencija F. of S. U. Šioje kon
ferencijoje buvo išduota rapor
tas delegatų, dalyvavusių New 
Yorke pasitikime Sovietų lakū
nų. rTarpe svarbesnių dalykų 
nutarta, kad iš konferencijos 
palikti pastovią iš natrių—or
ganizacijų atstovų—organiza
ciją. Pavienių narių mokestis 
$1.00 į metus, draugijai bei 
organizaci j ai—$ 10.00.

Šios organizacijos vyriausias 
tikslas, tai teikimas žinių iš

gauti veltui. • ' . • 
Sekretorė U. S.

(283-284)

FREEHOLD, N. J.
Vietos lietuviai rengia šokius su

batoj, 30 lapkričio, Breklo Restorane, 
ant Vogtau Avė. • Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus gera muzika, galėsit 
smagiai pasilinksminti, tat kviečiame 
visus atsilankyti. Rengėjai.

(283-284)

NANĮICOKE, PA.
A. L. D. L. D. 135-tos kuopos sų; 

sirinkimas bus nedėlioj, 1 d. gruo
džio (Dec.), paprastoj svetainėj, pri
prastu laiku. Visi nariai atsilanky- 
kit, nes bus balsavimas centro val
dybos. Taipgi išgirsit raportą nuo 
buvusio baliaus.

Sekr. J. Kareckas.
(282-283)

NEWARK, N. J.
L. D. L. D. 5-tos kuopos susi

rinkimai 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)

Į GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI

I
 Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u

g Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus-
j tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- I 8 y?
i hair’u **
i Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d? $ A 
| tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

( ^Pusryčių Setas 
Visomis Spalvomis

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

• $18.50
Peniau gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specials kaina



■■■i

KAVALIAUSKAS

reikia

FREEHOLD, N. J,

MAHANOY CITY, PA.

A. P. L. A. REIKALAI
P.

X-Spinduliai,

kimas.
Bon Ami.

ELIZABETH, N. J

LIETUVIS GRABORIUS DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ*

VI įank of McKees Rocks dėlto

9A! saugesnis, negu. kitas'.

ir

Vardtm
Dainuoš - Lyros Choras iš banke randasi i 1 I A •> X I* « U •_? z

lupirKti, ste. nūs perstatyta puiki ir — *. 7 — , ;
Nutarta labai'juokinga komedija “Uos- nereikalingas kuopos turtas,

vė Į Namus, Ramybes Nebus

1 DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Iš Philadelphijos čion visai

L. A. Pirmo Apskričio 
Suvažiavimas

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

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

Partijai kelis dolerius

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO J AS

darbininkus, kaip-atsilankyti, nes, 
cm, Amenkoj, taip ir’Lietuvoj, abejonės, bus metinis susir T v 1/nrl fiorrtQ t UC1CT11 OI antlPYYlS A .

TELEFONAI: ^ystone, McaJ” 9669 
Bell, Oregon 5136

Telefonas—Rįverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

J. Urmonas,
A.P.L.A. I Apskričio Sekr.

Vo veikime, ypatingąi apšvie- 
toj. Ir jie, kur ne kur, tik 
bendromis jėgomis apgali kai
resniuosius

lyvavo susirinkime. Jau, ro-

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

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
į-savo krautuvę kas menesis po kelioliką 

parsitraukia. »
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-

per
•kaip drūtas,
I___  ^1.-4 ...

j , V .
įrodyti protokolų knygą centro 
komitetui, bet kuopos' viršylos 

Kurie ne-

A. L. D. L/D. 48 kp. ekstra 
susirinkimas įvyko 24 d. lap
kričio, Central Studijoj. Ne-i

“Rote Fahne”.

AS. žctniau nąsirašes, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit’ nwn prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA. su nurodymais, kaip vartotu

E. Centre St. Visi 
i. nes, be 

in-

nauja konst, turi būt leidžiama 
referendumu. Be 'to, juk ir 
S. L. A. visi seimų nutarimai

E. Kanapas Broadway 
Federal Streets ' 
CAMDEN, N. J. i

.(Pabaiga nuo pusi. 3)
nas, o ne 24 valandas, kad 
kuopa sušauktų susirinkimą 
del ištyrimo tų nesusipratimų,

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

jis sutrypė referendumą S. L.
A. 3-čiame Apskrityje. Kaip 
žinoma, to apskričio valdyba 
buvo referendumu renkama, o ( 
Bakanas- pilniausiai referenda- }

vės—klerikalų, tautininkų h’ivįe§ai 
socialistų yra susmukusios sa-. Tauriis persikėlė.

Vienu, Austrija.— Polici- 
skanflalYstųJ konfiskavo trečiadienio 

pilniausiai laida kofriunistų dienraščio

Tegu šitaip nesiskaitytų S. L. 
A. nors viena kuopa sų pild. 
taryba, tubmet matytumėt, ką 
Bakanas ir jo “profesorius” Į balsuotų

Mass 
šimtų jįj

> Plačiai
SKAS iš SHENANDOAH, PA.pūkštančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

pastebėta, kad
Draugijos susirinkimų.

Sekantis Aušros Draugijos Darb.
mėn. susirinkamas įvyks gruo- Tuoj pild. taryba pareikalavo

* *
čia kai kurie tikinti 
važiavo

prie kunigo Power j Pranešė, jog vietinė kuopa vei-

algų pakėlimą, tai nepamiršta. L> A< konstitucijos. Juk, ro- 
fiesiog ubagiškai prašo. V^ldosi, gana lengvos sąlygos parai, sarmata. Praeitais rinki-■ 
mais bendrovė išrinko iždinin- 
'ku B. Barkauską, tai pirminin-

klausimu. _ lyvavo susirinkime. J ,
Du draugai pas Prūseiką Į dosi, trečias susirinkimas, kaip 

nusipirko po du “Laisvės” x= ’ ’ ' ~ "
rus.

šė-! nedalyvauja atstovas P. Poš
kus. Draugija išrinko kitą į 
jo vietą, P. Kablį.

Tarp. Darb. Aps. atstovas 
Malden, Į irgi neturėjo daug ką pranešti.

Pastarajame “Keleivio” nu-j 
meryje keleiviniai agitatyviš-1 Maldene 
kai už savuosius sušuko, kad j juokauja.

.MONTELLO, MASS.

Ir per “Keleivį” Varo 
Agitaciją .

18 d. lapkričio buvo “Lais-} protokolo, sekė įvairių komisi- 
vės” skaitytojų draugiškas pa-1jų bei atstovų raportai. L. L. 

i sikalbėjimas su Prūseiką, ypa- 'Namo atstovas neturėjo nieko 
^-tingai daugiau laiko buvo pra- §į (mėnesį pranešti. ‘Atstovai 

leista jaunimo organizavimo iš priešfašistinio-veikimo neda-

p? i / įsiklausimo, tai kokia teisę jis' MecKees Rocks, turf dabai! triukšmą kelti re-j 
ferendumo klausime ? Dar to-!

Draugijos.
Aušros Draugijos
Korespondentas V. K. S.
’-----------------------___

džio 2 d.• * / * *

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

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salėd, 961* 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiitną; nes 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

BOSTONO IR APIELINKES NAUJIENOS
Į kia mulkių ir pinigų, todėl ir 
I leidžia žmones mulkinti ir ap
gaudinėti.

Dabar Montelloje žmonės, 
prisimindami apie Lietuvos ir 
dabartinius išrastus 'Bostone- 

stebūklus,” visaip

bolševikai stengiasi atsigauti 
vietas Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovės valdybos rinkimuo
se, kurie įvyks 3 d. gruodžio. 
Girdi, būtinai reikia balsuoti 
už Krūkonį, Kazį Venslauską 
ir Mačiulaitį, jeigu norime api- 
sivalyti nuo bolševikaujančių 
žmonių. Ir dar pažymi, kad 
tie jų suminėti žmonės, neva 

^pala'iko Tautiškame Name vi-| 
suomenę ir gerą “prosper
ity...” O pažangiajam Kle- 

z mensui Navickui ir kitiems,: 
JT kurie yrą nominuoti į valdy

bą, primeta valgymą draugo
vės “senvičių...”

Well; tie žmonės, taip elg
damiesi, dabar jau pasirodė 
patys, ką mano atstovauti. 
Tas turi būti aišku visiems, 
jeigu jie šitaip begėdiškai kal
ba. Dar ir tą visi gerai žino-, 
me, kas daugiau draugovių} 
“senvičius” niamnioja, jeigu} 
ne tokie keleiviniai agitatoriai! 
ir jų broliai tautiečiai. Juk' 
pereitais metais tokie sutvėri
mai, besiprovodami, suvalgė 
net tūkstančius dolerių drau
govių ir šiaip pažangiosios vi
suomenės. . .

ur Kuomet tokie žmonės, bū- 
•dami patys kaltais, bando ši
taip apšmeižti nekaltus, sakau, 
verti siųsti į Maldeną prie ku
nigo Patrick Power “stebūklin- 
go” kapo, kur jie būtinai turi 
maldauti savo griekų atleidi- kalbėta, pasitarta.

• Apie pora mėnesių atgal čia 
susitvėrė A. L. D. L. D. kuopa, 
bet veikimas labai silpnas. Di
džiausia bėda su svetainė, nes 
ją negalima gauti.

Lietuvių Ūkėsų Kliubas ren
gia pasilinksmipimo vakarėlį 
30 d. lapkričio. Nutarta pa
garsinti per “Laisvę” ir vieti
nėj spaudoj.

Darbai pastaruoju laiku su
mažėjo ir iš kitur atvykus dar
bininkui sunku darbą gauti. 
Karpetaunėj dirba tik po tris 
dienas j savaitę. Kurie dirba 
miesto darbą—prie vandbčgių, 
tai darbas eina gerai, 
irgi silpnai dirbą.

L. Kazlauskas.

LAISVE
z < /...i "t' ■* ,*■

...... .. ..........  >1 ii

Polemika ir Kritika tik centras apsaugoja tą. tur
tą, kad saujalė nenuoramų, 
kurie yra susispietę kuopoj, 
tą turtą nepasidalintų. Taigi, 
kokią teisę turi ta triukšmada
rių grupelė prie visuomeniško 
turto, kurį nariai sudėjo ir ku
rių vienį čia pat gyvena/del 
neturėjimo pinigų užsimokėti į 
draugiją, kiti yra išsikalę į ki
tas kuopas, treti išvažiavę į 

miau Saliklio pirmininkavimo' pabrėžti, kad konstitucijoj nė-i Lietuvą, ketvirti čia pat gyve- 
šėrininkai žinojo, kiek bendro-|ra tokio paragrafo, kad Gata-'na ir tos grupelės užmačioms 
ve turi pinigų ižde. Bet kaip veckui rcįketų užsistatyti kau- i nepritaria. Pavyzdžiui, Pet- 
Saiiklis japo pirmininku, tai cij bet A> p L< A> 3 kuopos j ras J. Liepas nėra jokis bol- 
ne tik serimnkai nežino bend- Į Vnri-Q Q,lcir1nrin is|šęvikas; as manau, kad pries

i tą draugą nei Bakanas, nei 
ir jį ne-

Jeigu patys direktoriai pasisa
ko, kad jie yra žiopli, tai kaip 
ilgai egzistuos bendrovė ? Se
kretorius pranešė, kad metinis 
finansinis raportas negatavas, 
nežino, kiek ižde pinigų yra. 
Bendrovės pirmininkas Mikė' 
Saliklis sako: “Aš čia atėjau 
pirmininkaut ne del kokios _ _ v s _
garbės ar pasipinigavimo, bet} kas kuopai nelėšavo nei v}enaą 
del klaidų atitaisymo.” Pir-1 centas. Ir taipgi dar reikia

uiv ^uuunuu ntzu u ; komitGtas, kuris susidedai oves stovio, bet ir pats Salik-iT> . . • • i tri v*i nu* juanau
lis nežino, nes pats pasakė šė- ^a^ai}.° draugų, getai zinoJ°> | vitai.tis nieko neturi, ix Jt 
rininkų susirinkime, sako: kad jię yra neteisingi, t. y., j įvardys bolševiku, o vienok tie 
“Mes nežinom, kiek ižde pini- neteisingai Gatavecką suspen-i triukšmadariai jį persekioja, 

Sako: “Mes pa-’davo, todėl jie ir neįsileido i kac] jjs ju užmačioms neprita-gų randasi.” Sako: “Mes pa-,'davo, 
samdėm du žmones, užmokė-1 centro komiteto ir neparodė! rįa> 
sim jiem po $75, tai jie kada protokolų knygų, ko labiausia 
nors mums pasakys.” Ar tai centro komitetas ręikalavo pa- 
tokis atitaisymas klaidų? Bet tirti, kaip kuopa laikosi A. P.

Juk, ro-

:>Mat, kas tik sykiu su 
jais netriukšmauja, tai tuos jie 
visaip bjaurioj a. Todtel cent
ro komitetas, remiantis konst., Į 
pilniausią teisę turi sulaikyti 
turtą iki viskas galutinai susi
tvarkys. 1

Dabar kodėl “Tėvynėj” per 
kelis nuiperius eina toki šmeiž
tai Gatavecko, A. P. ,L. A. cen
tro .komiteto ir ant pabaigos 
komūnistų-bolševikų ? Mat, da
bar eina nominacijos į S. L. 
A. centrą, tai reikia kaip nors j 
komunistus ir visus progresy-! 
vius darbininkus bjaurioti ir 
šmeižti dėlto, kad nariai ne-

Organo sekretorių! buvo | Vitaitis ^giedotų Kiek manjstatytns kandidatus. Tas “Tė- 
.. > kad nepagarsmo žinoma, Buffalo, N. Y., S. L. 'Vynei” ne pirmas ir ne pasku- 

A. kuopa aną Uietą paaukojo fjn]’s Sykjs< šmeižtai ir kolio- 
jimai tų S. L. A. narių, kurie 
fašistams nepritaria, tai p. Vi-

kas ir direktoriai visokiais bū- S[1 tuo_ nesiskaitė.
daiš persekioja ir verčia, kad siskaitė su buvusiu centro ko- 
rezignuotų iš iždininko (mat, ■ mitetu, visaip jį niekino, tie ir 
ne biznierius), šėrininkai, tu- su dabartiniu centro komitetu 

Kitur1 rętumėte žiūrėt, nes kiekvie-1 nesiskaito ir jį visaip dergia.
nam centas brangus, kuomet
sutaupai.

Valdyba ^teinančiam pus
mečiui likosi užtvirtinta ta pa-

miuv, vvuucu oLuuijuj. .-- -----v". yr— r r ' . , i i-------- . ■/’ iasiiSiams nepritaria, tai p. vi-
pribuvus kuopos pirmininkui, lyzl() o d-'■> pradžia 8-tą vai. va- kad protokolų knygą pasiustuoju jr j() bendradarbiu kas- 
susirinkimą atidarė ir jį vedė kare. i centra del ištyrimo, kokius duona U
drg. Senkus* Net dviejų susi- Draugai, nepamirškite atsi- nutarimus yra kuopa padarius, _ j. Gataveckas.
rinkimu protokolai skaityti ir yesti naujų narių prirašyti priefo Vitaitis per “Tėvynę” rėkė,.

Puslapis Penktas

JUOZAS

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

kreiptis prie manęs.

mo. . .
Mums būtinai reikia balsuo

ti už tuos kandidatus, prieš ku
riuos daugiausia “Keleivis” ir 
jo agitatoriai varo agitaciją, 
šmeižia. O jie labiausia no
ri T

rinkimų protokolai skaityti ir 
abudu priimti. Nors susirinki
mas nebuvo skaitlingas, vienok 
daug įvairių dalykų tapo ap-1 

Kaslink L. i 
D. S. 6-to Rajono rengiamo su 
programa vakaro čia, kuris 
įvyks 30 d. lapkričio, 7-tą vai. 
vakare, Norkevičiaus svetainė
je, nutarta remti jį visais ga
limais būdais. Taip pat nu- 

Laisvės” t 
, išplati-| 

j nimui. Jei pasirodytų jų per- 
■ mažai, įgaliota kp. sekr.

T I žvirblis vėliau išrašyti dau-! 
giau. I

Kalbėta “Laisvės” vajaus! 
reikale! Tūli draugai pasiža
dėjo pasidarbuoti. ........ .
balsavimas į A. L. D. >L. D. j 
Centro komitetą. __ ...

Iš 155 kp. drg. J. D. L • 1 W T —• t *
Sekantį susirinkimą nutarta 

laikyti 15 d. gruodžio, 10 vai. 
ryte, 321

TĮ , kad Klemensas Navickas į tarta išrašyti 25 egz.
neliktų išrinktas pirmininku L. j kalendoriaus 1930 m. ispiau-i rau£,ai ir draugės Pittsbur
T. Namo Draugovės. nimui. Jei pasirodytų jų per-1 (yb i i A -* į * mažai, įgaliota kp. sekr. drg. Į gho apielmkes A. P. L. ....

l-ivrivkiio 1 riai! Jūsų kuopa yra
17 d. lapkričio buvo A. L.

D. L. D. 6-tos kuopos sureng
tos’prakalbos-draugui L. Prū- 
seikai iš New Yorko.

Drg. Prūseiką, apart kitko, 
nurodė, kaip mūsų priešų srio-

Ir kad tiems f asistuojantiems 
gaivalams ir tiek nesisektų, tai 
kalbėtojas 'kvietė darbininkus 
organizuotis, ypatingai dėtis 
prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos.

Nors tą vakarą lietus lijo, 
tačiaus, publikos buvo apie! 
pusantro šimto. Vienas drau-!uv 
gas prisirašė prie 6-tos kuopos, Į gį 
o du pasižadėjo ištikrųjų ateiti ............
į susirinkimą, kuris bus grūo-, daugiau narių.

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

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

Todėl draugai darbipinkaį 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 viršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Tėvynę 
taip pat ir Baka-į

Bet kada A. P, L. : 
kuopoj/) atsirado ! _.

į triukšmadariu ir Li
tai juos Bakanas ] 
užgirdą, o išbjaurioja centro 
komitetą, kuris nori, kad kuo- 

į pds laikytųsi konst, ir gyventų 
sutiWme. Kas užgiria tokius 

j triukšmadarius, tas pats yra1 
į nei kiek ne geresnis!
j Toliaus skaitome: “Naujos 
• konstitucijos nariai nematė ir 
Iji nebuvo leidžiama referendu
mu.” Tai melas. Kiekviena j 
kuopa gavo po vieną ekzemp-!

, Uorių naujos konst, su liepos 
imėn. š. m. ir kuopų susirinki- 
miuose skaitė, tai kaip galėjo 
■nariai jos nematyti? • Taipgi 

U-A- A“tr0S ,kU«tPOSMSVT?tai’1«tucijoj nSra pasakyta, kad 
Rocks, Pa. Čibnai bus padary
ti Pirmo Apskričio įstatai ir 
bus renkama nauja A. P. L. 
A. 1-mo Apskričio valdyba dė
lei sekančių metų, šioj apie- 
linkėj yra penkiolika kuopų 
ir visos yra kviečiamos, kad 
galėtumėm padaryti didžiausį 
ir naudingiausį apskritį mūsų 
apielinkėj. 
patarti, 
burghe 
26 ant 
Stanvix 
“P. C. Y. Railroad, 
puse bloko iki Locust St. Ša- panaikino be visų „arių at.! 
les antrašas yra sekantis: 24} - ...... c
Locust St., ! 
Pa. Nepamirškite būti 10-tą 
vai. ryte, 15-to gruodžio, Mc
Kees Rocks?e.

u. A. na- 
___ Jūsų kuopa yra kviečia
ma prisidėti prie A. P. L. A.

į I Pirmo Apskričio. Sekančiame 
susirinkime išrinkite gerus de-j 

Athkta ' ^e8'atus’ ir siųskite į Apskričio ' 
-c' ■ suvažiavimą, kuris įvyks 15 d.> 

Balsuoto 'gruodžio, 10 vai. ry

Aušros Draugijos metinis 
susirinkimas įvyko 1 d. lapkri
čio. Kaipo metiniame susirin
kime, tai turėjo dalyvauti 

Labai blogai, 
kaip nariai nekreipia domės į 
susirinkimus. Po perskaitymui

Delegatams reikia 
kad gatvekarius Pitts- 
gali imti N23, 25 arba 
kampo Pen n Avė. ir 
St. Išlipti reikia ant 

eiti atgal 
Sa-

įsigykite Rašomąją 
Mąširaelę!

čėdykit sveikatą ir laiką: nerašy-
nėra leidžiami referendumu ir i^ J.V sn^’ 2 lsl8yklt Remington 
fair* Irenal 1 nn1 oilable mažo formato rašomąją ma-taip pat konsv. nėra leidžiama šįn§ięt jau iaikaS kiekvienam ko- 
referęndumu, tai kodėl pries; respondentui: ir šiaip mokančiam ra
tai Bakanas neskandalija? !šyt turėt ją. ši mašinėlė turi visus 
Juk, rodosi, Bakanas turėtu i lietuviškus akcentus. Kainos ir in- 
tylėti apie referendumą, nes iformaCpJų Jįau® c 
jis yra didžiausias priešas re- *’• ^OLOMSKAS 
ferendumo. Juk ne taip senai j Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.
f

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate, nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
yosvaįgio, Skilvio,; Žarnų ir Mėšlažarnės . Ligjl, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Ręųmąjizmo, Seiatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jus esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galib pagelbėti. Tūkstančiai. Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau-*' 
siais. užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. AA suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

Ir iš 
žmones

> Mass., 
“stebuklingo” kapo pasveikti, i kia; aukojo $10 del Gastonijos 
Tačiaus, tie katalikiško tikėji- streikierių, nes dabar eina teis
mo žmonės ne tik nepasigydė,Imas septynių streiko vadų, 
bet dar « daugiau apsirgo iš Taipgi T. D. A. kuopa nutarė
peršalimo, t' t

Suprantama, tai yra didėlis 
mulkinimas, kad nuo . kunigų 
išgalvotų tokių “stebūklų” ser
ganti žmonės galėtų pasveikti. 
Tik tie “pasveiko,” kuriuos to 
biznio kunigai patys pasiunčia 
sveikus prie to kapo, bet su 
kriukiais apginkluotus del di

desnio žmonių apmulkinimo 
ir biznio. Ir kodėl.jie negali 
tokiais “triksais” daryti biznį, 
jeigu dar tiek daug randasi 

' mulkiu ?
Mūsiškiai katalikai /turėtų 

dar atsiminti ir tą faktą, kur 
pereitais metais turėjo su ku
nigu “faitus.” Juk tada kuni- 

• gas Švagždys. gavęs juodą akį 
nuo parapijonų, nesišaukė 
prie “pono dievo” bei prie to
kių stebūklingų vietų, bet prie 
geriausio £&ių specialisto. . .

Tas Bostono dvasiškijos iš
galvotas fcpznis yra tvirtas to
dėl, kad valdžia nekliudo. O 

jį jeigu valdžia pradėtų tyrinėti, J tai ir atsidarytų visos tų “ste- 
būklų” paslaptys. Bet kaip 
vieniems, taip ir kitiems rei-

ferendumo klausime ? Dar 
liau skaitome: “Bolševikai 
P. L. A/3-čios kuopos piųigus 
paėmė iš Carnegio banko ir 
nuvežė į McKees Rocks.” . A. 
P. L. A. konstitucija neleidžia 
vienoj bąnkoj laikyti daugiau 
pinigų, kaip $2,000.00, nes jei
gu bus. daugiau laikoma vieno
je bankoje, ir toje bankoje at-1 
sitiks bankrūtas, tai visi pini- 

1 gai žus, todėl ne kokie ten bol
ševikai paėmę nuvežė be na
rių nutarimo, bet visi nariai 
nutarė padėti į First National1

- - - - - - -r- IJ -. w v « vj Į

kad First Natipnal bankas yra1 
G O 11 lYACrn 1 O Iz-lLon7 1

Prie pabaigos skaitome: 
“Centras jau ir areštą ant 
3-čios kuopos pinigų uždėjo.” 
Jokio arešto centras nėra už
dėjęs, tai žioplas melas. To
liau plepa: “Kuopos pinigų 

i virš $1,400. 
Philadelphijos, vadovaujamas'Reiškia, ką 3-čia kuopą turi 
J., Jurčiukonio ;x bus duetų ir .sutaupius,. tai bolševikai nori 
solistų: duetus išpildys drau-!PasiinJ^, Pu Pasirodo, kad tie 
ges'G. Balčiauskaitė ir N. Jo-ip,®va ^ai
zelskytė (Rudolf); solo dai-'tiki*! specialistai ant kitų sa
nuos N. Jozėlskytė; visi ' ge-turto.. . T ai yia^kri- 
riausi dainininkai dalyvaus iš, 

Bus geras kal
bėtojas, draugas P. Buknys, 
“Laisvės” admin istratorius; 
kalbės pirmu kartu mūsų mie-, 
ste. Bus perstatyta puiki ir

Camden, N. J.
KONCERTAS/TEATRAS

IR PRAKALBOS
Rengia A. <L. . D. I 

Apri^ifis,

Subatoj, Lapkričio (Nov.) 30 
Y. M. Č. A. AUDITOlliuM 
s.

surengti koncer^‘ ątreikieyių- 
naudai! i ‘ ? r Į j ( < l
: Komisija surengimo opere
tės pranešė, jog j gavo laišką 
nuo Aido ,Chorp> kad .aidiečiai 
sutinka sulošti opėretę. Auš
ros Draugija pasirinko operetę 
“Grigutis,” kuri yra labhi pui
ki ir prieinama Elizabetho ko
lonijai. Prakalbų kom. pra
nešė, kad kun. Mockaus pra
kalbos įvyks net apie gavėnią, 
nes Mockus anksčiau negali.

Pirmininkas pranešė, kad 
vieną knygutė L. S. ir S. Ben
drovės (Building and Loan) Lyros Choro, 
išmokėta. Taipgi buvo pakel
tas klausimas, ar naują kny
gutę pradėt mokėt, ar kur jau 
pusėtinai pamokėta nupirkti, 
progai pasitaikius. ? 
pirkti pamokėtą, bent penkis!
metus. Naują knygutę pradėt ši komedija yra tiek juokinga,.' 
Draugija nemato reikalą', nes [kad-žmogus ją girdėdamas ir 
L. S. ir S. Bendrovėje nėra ge- matydamas, kad ir mirdamas, 
ros tvarkos, kaip kad turėtų tūri juoktis. >
būt. Tik pažvelgus į praeitą " .............
metinį šerininkų susirinkimą.[arti atvažiuoti: galima važįuo- 
Direktoriai visi iš eilės patys ,ti per tiltą busais arba Market 
pasisakė, kad nieko nežino. Street Fėtry. Įžanga tik 25c?. i

visi ' ge- taupmto turto.'' Tai yra kri- 
mrn'nc 1 minališkas šmeižimas A. P. L.

- -?IA. centro korfiiteto, kad būk 
i centro kbmitetąs susidedąs iš 
bolševikų ir jau dabar užgrė
bia 3-čios kuopos turtą. Nie
ko panašaus nėra, nes centrui

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

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias li£as Įvaro, bet 
ir j Krabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių Ameriką pagarsėjusiu#

TT11 , „ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 7Bc ui baks^ apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

_ — __ _ yra tai kanuolė prieš kitą amžinų žmogaus priešų—vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimų—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. HOMEOPATIŠKŲ IK KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI’PAŠ

Siųsdami

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

pinifrus 
adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avo., 

Brooklyn, N. Y.

No........

Miestai

St. or Are.

Stato

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

A. M/ KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CRENE ST.. DETROIT

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

, v Įėjimas iš 736 Lexington Ave. x
Įsteigta 25 metai. Būk neprigųlmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti 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



Klaidos Atitaisymas PARDAVIMAI

VIETOS ŽINIOS
(282-285

417 Lorimer Street

SPORTAS

GEORGE NOBILETTI
NEW YORKO ŽINIOS

man
Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

1763

981

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

Komisija

Telephone: Stagg 4409

Telephone: 0783 Stagg
Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Kada kom- 
atmetė reika- 
unijos nariai

S. L. A. ,83-čios Kuopos 
Koncertas; Balius ir Šokiai

Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje 49-tos 
Kuopos Narių žiniai.

Ridgewoodo Vakarėlis Dark 
Visuomenės Naudai

2 Tunelio Darbininkai Žuvo 
ir 22 Sužeisti per Gaisrą

Jie laikę daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 ’ Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

Jo nauja gyvenimo vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

sekamiems metams

231 Bedford AVe., Brooklyn, N. Y.
264 Front; Št., C. Brooklyn; N. Y.

Zfiią subatą, 30 d. lapkričio; 
6-tą vai. vakare, 147 Thames 
St., Degulio-šapalo svetainėje, 
bus baliūnų vakarėlis, kurį 
rengia L. D. S. A. 132-ra kuo-

elio Lniją 
-čia gatve.

įdėjo žinios, kuomet angliški 
laikraščiai plačiai apiė tai’ tą-

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki G po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
■ Mąspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

Sugrįžo atgal i Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

gdfirn pritrūkti, j ’ ■ ,1 į ’ ’ .
I , , . J. J. STROSSELL, Distributor

425 Chauncey Street ' Brooklyn, N. Y

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

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

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

Nufotografuoja ir 
numaiiaVoja viso- 
kiu b paveikslus, 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavu* 
ir sudaro «u 
.amerikoniškai*. '

TEL.:
Triąngle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresų:

Specialistas del 
Akių, 

Naujausi

SKANIAI PA VALGYSITE PAS 
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

East 84th Street
Vark ir Lexington Avės.)

107 Union Avenue 
(arti Gpnd Street) 

Brooklyn, N. Y.

Šį Vakarą A.L.D.LD. 1-mos 
Kp. Mėnesinis Susirinkimas

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Maliaros daug nesmagumo 
atvejų atvejais darė Požėlai 
tuom, kad suima po smakru už 
kaklo ir kaip. elektra krato 
Požėlos galyą, betroškindar 
nias, taip'kaį, rodos, Požėla 
ims ir, apsvaigę. ,,Tu.om Malia- 
i’dš išvedė , iš kantrybės ir 
kantrųjį Požėlą, , kuris, . atsi- 
teisdamas, kad jau griebs sa
vo oponentui už ‘‘puodynės,” 
ir trinkt,. džįnkt, burnt jį ant 
grindų, ir vėl, ir vėl, ir vėl, ir

visuomenės reikalams, 
praėjusios vakarienės, ką' liko 
pelno 40 dolerių, paaukojome 
$5 Tarptautiniam Darb. .Apsi
gynimui, $5 Sovietų lakūnų pa- 
sitikimui; $5 Argentinos “Ry
tojaus” mašinom, $5 ^Laisvei.” 
A. L. D. L. D. 55 kuopa taip
gi aukojo visokiem visuome
nės reikalam. O tų reikalų yra 
galybės. Jei į mūsų parengi
mus atsilanko žmonės ir remia 
mus, tai kartu remia darbi
ninkiškos visuomenės reikalus.

šis rengiamas vakarėlis tai 
paskatinimas ridgewoodiečių 
gyventojų ir kartų to jauninto, 
kuris nesenai iš Lietuvos atke
liavęs.

Padailinimui vakarėlio turi
me visokių spalvų baliūnų, 
kas bus nąujanybė ne tik vai
kiams, bet ir suaugusiems. Ne- 
plamirškite atšilanKyti subatoj 
no ‘^kalakutų” diehai.

* L.D.S.A. 132-ręs Kuopds
Korės p.

Maliaros pakartotinai sura
kina Požėlai galvą, bet Požė
la pašmaukšt ir ištraukia, ro
dos, be didelio vargo. Bet ka
da Požėla subraklina Maliaro
są,_ tai šis turi pastenėti ir il
gai mėtosi, blaškosi, kaip žu
vis keliama ant meškerės,— 
kol pasiliuosuoja. Galop, Po
žėla . nusitveria Maliarosą ir, 
tartum mirtinu neatlaidumu, 
prilenkia jo nugarą prie grin
dų ir prikryžiavoja.

New Yorko ■ Evening Jour
nal puikiai atsiliepia apie abu
du ristiku, pažymėdamas, kad 
jiedu grūmėsi moksliškai. Pri
mena ir tai, kad per paskuti
nius aštuonis metus nieks dar 
Požėlos nenugalėjo.

Požėla šį kartą svėrė* 180 
svarų, o jo oponentas 175 sv.

Frank Judson, Harvardo 
universiteto ristynių Aiokyto- 
jas, 45 minutęs ėmėsi su mari
nų čampionu G.; Hagenu? iš
ėjo lygiomis; abudu, labai ga
būs rįstikai ir nenaudoja, jo
kių purvinų “triksų.” \ J J -

Vokiefys H.» Steihke laimėjo 
nuosprendį, prieš, kazoką, jori? 
ninką Kirilenlęą, po $0 minu
čių kovos. .

Italas “Mike Romano paklojo 
lenką Rogackį į 19 minučių. 
G-eorge Manich apsidirbo su 
Tony Rocco į 10 minučių 30 
sekundų. ‘ ;

' Y. Rep.

416 Metropolitan Avenue 
- ■ . \ .

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

127
(Tarpe

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

Nerišliomis 10 A. M. iki 1 P. J

Aprašyme Sovietų lakūnų 
išleistuvių vakarą, - pereitame 
“Laisvės” nūmeryj, išspausdin
ta, kad garsusis dainininkas 
Ivan Stešenko dainuos “Lais
vės” koncerte “gruodžio 8 d.” 
Tūri būt, dainuos gruodžio 15 
d., nes “Laisvės” koncertas 
bus gruodžio 15 d., sekmadie
nį, Labor Lyceum svetainėje, 
Brooklyne.

Kuopos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 1 d. gruo
džio (December), Astoria 
Hall, 62 East 4th St. Susirin
kimo pradžia 2-rą vai. popiet, 
šis susirinkimas svarbus tuom, 
kad bus renkama kuopos val
dyba 1930 • metams ir spren
džiama kiti vidujiniai kuępos 
dalykai. Kaip priklausančių, 
taip ir norinčių prisirašyti yra 
pareiga atsilankyti..

Komitetas.

PARSIDUODA 10 kavalkų 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 Howes St., 
Brooklyn, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių

> Chemikalų
Šis vaistas, neužtraukia 

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

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

visų ligų ir operacijų 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

KAROLIS POŽĖLA 
PARITO PAULIŲ 
MALIAROSĄ

*

Karolis Požėla faktinai lai
mėjo pasaulinį vidutiniai sun
kaus svorio čampionatą, nu
veikdamas graiką Paulių Ma
liarosą į 54 minutes, pereito 
antradienio ristynėse New 
Ridgewood Grove, Brooklyne.

Imtynės buvo įtužusios. Po
žėla pakartotinai pagriebda
mas suko Maliarosą kaip vėjo 
malūno sparnus ir trankė į 
matracą. Bet Maliaros vis at
sigriebdamas begailestingai, 
šiurkščiai čiupinėjo Požėlą.

Kurie pirmiaus buvome ma
tę Požėlos vikrumą, nebūtume 
tikėję, kąd gali būt dar ir už 
jį vikresnis ristikas. Bet šio
se ristynėse Maliaros pasirodė 
dar su didesniu vikrumu. Stip
rumu ir ‘patvarumu žymėjosi 
Požėla; bet beveik iki pat už
baigęs negalima būtų buvę tik
rai pasakyt, katras paims vir-

Fabrikantą ir Valdžios 
Batalija prieš Šiaučius

Kas kartas labiau persekio
jama Independent Čeverykų 
Darbininkų Unija Brooklyne ir 
New Yorke, šešios kompani
jos: Septum, Bressler, Colo
nial, Elbee, Refined ir Diana 
yra išėmusios iš teismo in- 
džionkšinus, kuriais uždrau
džia streikieriams ir pasirodyt 
prie dirbtuvių. . Dar dvi kitos 
kompanijos' reikalauja iŠ tei
sėjų indžionkšino prieš minėtą, 
kairiųjų vadovaujamą uniją. 
Jos nariams! kompanijos daro 
lokautus,1 tai yra uždaro savo 
duris visiems tiems unijistams, 
Vienu sykiu išvejant visus iš 
darbo. ’ ' 1' ’ 1

Pereitą antradienį sustreika
vę '265/šiaučiai La Valio koml- 
panijid& , Ji, mat, norėjo įves
ti! visiems darbą nuo štukų 
vietoj nuo savaičių.- Kurie at
sisakė dirbt nuo štiikų, tuos 
grūdo laūkan. Kiti darbinin
kai pareikalavo atgal priimti 
visus pavarytus, 
panija galutinai 
lavimą, tai visi 
sustreikavo.

Ateinančią 1 savaitę bus teis
mas prieš 50 šiaučių, kuriuos 
areštavo už pikiętavimą tų 
dirbtuvių, kur buvo padaryta 
lokautas arba prieš kurias 
darbininkai 'paskelbė streiką. 
Areštuotų bylas veda Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas 
per savo advokatą Jacques 
Buitenkantą.

Smurtą ir priespaudą ken
čianti Independent unijos 
šiaučiai prašo aukų iš turinčių 
darbo darbininkų. Jas reikia 
siųsti tiesiog šiuo adresu: In
dependent Shoe Workers 
Union, 46 West 21st St., New 
York.1

Sekmadienį, 1 d. gruodžio, 
4-tą vai. popiet, S. L. A. 83-čia 
kuopa ruošia-puikų vakarėlį su 
koncertu. Visų S. L. A.’ narių 
pareiga dalyvauti. Parengi- 
rrias įvyks “Laisvės” svetainė
je, 46 Ten Eyck /St., Brook
lyn,1 N. Y. *

Koncerto išpildyme daly
vaus L. Kavaliauskiūtė, solis
tė ; B. Misevičiūtė, šokikė ir 
pianistė; C. Raškauskas, solis
tas, jaunas berniukas; Aido 
Choro merginų sekstetas; Jau
nuolių Kanklių Orkestrą, vado
vybėj jaunuolio Zablacko.

Įžanga 50c

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę 

Seriją (Eilę)

las Kazlauskas apšlavė Bron- 
xo, lietuvius. . , Lyderiai, kiek 
nugirdau, darys ne kooperaty
vo bendrovę, bet korporaciją, 
ku? būtų, balsavimas sulig (į- 
dėto kapitalo; didesnieji šėri- 
ninkąi būtų visos bendroves 
valdytojai, o mažesnieji tik 
pažiopsoti tegalėtų. Ir kada 
bus, 8 gruodžio, tokis susirin
kimas, reikia neapsigauti, bet 
tie lyderiai numaskuoti ir pa
rodyt juos pilnoje šviesoje.

WestSide / /

Aną dieną susitikau vieną 
draugą nuo West Sid ės, ir ji
sai pradėjo rųgoti, kad “Lais
vė” nepadavė žinios, *kad ru
sas pasmaugė savo pačią, ar 
kito •-moterį, nesvariau. 1 Kad 
čia įvyko tokia ir dar kitokia

GRABORIUS
, (Undertaker)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

• Šį vakarą, ketvirtadienį, į- 
vyks A. L. D. L. D. 1-mos kuo
pos mėnesinis susirinkimas, 
“Laisvės“ svetainėje, 8-tą vai. 
Patys nariai būkite ir naujų 
kandidatų į narius atsiveskite. 
Šį vakarą gali įstoti • bile pa
dorus darbininkas bei darbi- 
'ninkė į mūsų didžiulę Literatū
ros Draugiją. Ir Dr. J.J. Kaš- 
kiaučius, laike pastarosios sa
ve? prakalbos “Laisvės” svetai- 
riėj, patarė įstoti tiem, kurie 
•nori' pigiai gauti gerų knygų. 
jDabat’tai pigiausia ir1 paran
kiausia proga tapti šios Drau
gijos nariu.

• ! • A. L. D. L. D. 1-mos 
Kuopos Komitetas.

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

>.... Kaip kitiems, taip ir 
smagu užeit į Aido Choro pa
mokas ir pasiklausyt gražių 
dainelių. Mano supratimu, nei 
vienas mokytojas nemokino 
Aido Chorą taip * pildančiai 
muziką, kaip B. šalinaitė. Da
bar Choras mokinasi kelias 
naujas daineles. Pažymėtina 
yra dainelė “Sveiki Gyvi,” su 
kuria Aido Choras atidarysiąs 
“Laisvės” metinį koncertą. 
Dainelės žodžius parašė Buo- 
lio Sūnus.

Vienas peiktina, kad aidie- 
čiai prastai lankosi į repeti
cijas. Lošiant “Kornevilio 
Varpus.” aidiečių. buvo apie 
70, o dabar daug mažiau su
eina. Kiti mano, kad tai dar
bas užbaigtas, sulošus operą, o 
juk aąbžir vėl ateina didesni 
choro pasirodymai. Taigi, 
prie darbo, aidiečiai! ir abel- 
ųai, brooklyniškiai meno my
lėtojai, raginkim jaunimą prie 
Aldo Choro i? dėkimės į jį pa
tys', . Lai Brooklyho Aide būna 
bęlįV ,100 dainininkų/ Ir'ko- 
uel negalėtu būti ? 'Juk' Brook
lyne jaunimo yra iki valiai. 
Tiesa, truputį stebėtinas 1 da- 
lygas: Ja'unboliai ateina, prisi
rašo. kiūrėk i'r vėl nėra. ’Gal 
čia kalti ir patys tėvai, kad 
nelparagina eit į chorą ir lai
kytis jame.

‘ Antra, turiu pasakyt, kad 
aidiėčiai nėra tokie savo cho
ro patriotai, kaip lyriečiai, ku
rie pašnabždomis viens kitą 
taginasi, kad „jsueit visiems ir 
“subytyt“ aidiečius; pavyz
džiui^ pereitą šeštadienį Yon- 
ketyj lyriečiai buvo visi, o ai
diečių tik pusė.

Brooklynietis.

Pereitą sekmadienį įvyko A. 
L. D. L. D. 23-čios kuopos su
sirinkimas. Dalyvavo gražus 
būrys narių, kurie dalykus 
svarstė rimtai. Apskričio da
lykuose išrinkta 5 delegatai į 
konferenciją, kuri įvyks 12 d. 
sausio, 1930 metų, Newarke, 
N. J. Lavinimosi klausime 
priimta apskričio paruošta pro
grama, ir apsiėmė d. Sinkevi
čiūtė priruošti prakalbėlę iš 
knygos “Klasių Kovos Istori
ja.” Iš apskričio patiekto die- 
notvarkio patyrėme, kad mūsų 
kuopai skiriama nuvykti į 72 
kp., Great Neck, N. Y. Kuo
pa nepasitenkino vien tik ap
skričio patiektais klausimais, 
bet paėmė studijuoti visą kny
gą ištisai ir kiekviename susi
rinkime, pasibaigus susirinki
mui, bus lekcija iš knygos 
“Klasių Kovos Istorija.”

■ Gauta du nauji nariai, bet 
kadangi seni metai baigiasi, 
ir jiems patiems sutikus, tai 
palikta 
Paaukota 5 doleriai ddlei drau
gų argentiniečių 1 f‘Rytoj aus” 
įsigyjimui raidžiu statomos 
mašinos; 'ir drg. Mingila1 ’Au
kojo $1.00. I ’Vėikiahčioji kko- 
misija liko .'instruktuota'/ kad 
trumpoje! ateityje būtų sureng
ta vakarienė. Tūriu priminti, 
kad tai bus pirmutinė vaka
rienė Bronxo lietuvių tarpe.

Bendro Susirinkimo Nebuvo
Buvo manyta, kad, pasibai

gus A. L. D. L. D. kuopos su
sirinkimui, įvyks bendras susi
rinkimas,,-bet, matomai, drau
gės moterys nekreipė atydos į 
tokius susirinkimus, ir jos ne
dalyvavo Kuomet jos nedaly
vavo, tai ir inebuvo laikoma 
bendras susirinkimas, ir ateity
je nemanoma juos šaukti. Tei
sybė, pora dalyvavo, bet jos 
priklauso prie A. L. D. L. D. 
kuopos.

Deliai ĮsigŲimo Namo
• Kiek teko patirti, tai keletui 

smarkuolių atsiradus, bando
ma pirkti lietuvių vardu na
mas. Jie tam tikslui šaukia 
“visuotiną” lietuvių .susirinki
mą, kur deklamuos “Sargy
bos Bokšto” herštas Mikalaus
kas ir fašistu o jantis Vitaitis. 
Įdomu yra tas, kad pašelpinės 
draugijos atsisakė nuo jų per
šamos malonės, ir jiems savų 

i iždų duris uždarė. Reiškia, 
Ijie negalės pasipinigauti-

Dabar, kiek teko patirti, .tai 
bandoma namas įsigyti, parda- 

j vinėjant ^ėrųs , pavieniams. Ta-

Du darbininkai žuvo ir 22 
tapo sužeisti per gaisrą ties 
Vernon Avę ir Newton Creek, 
Long Island City, palaikiame 
dviejų aukštų name.’* Šimtai 
darbininkų, kasančių tunelį po 
Newtop. Creek 4 '(smirdančia 
“upe,” ties Maspethu), 'turėjo 
tame lauže sau “kambarius,” 
ąntpame aukšte. Apačioj gi 
buvo stofis elektrinė? pajėgos, 
ąu įvairiais, baldais, naudoja
mas prakasimui .tunelio .delei 
sujungimo Aštuntos. Avė. pože- 
giiniib gejž 

rooklyno 5
Vienas iš žuvusių darbinin

kų vos tik buvo darbą gavęs 
ir dar nepradėjęs dirbt, taip 
kad nei pati kompanija neži
nanti jo vardo.

JONAS ! STOKES
173 Bridge St-,.C. Brooklyn,'

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mqkiniu Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel... Jefferson 6393

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai Wil- 

liamsburghe, 4 kambariai,1 maudy
nė ir elektra. Randa $18.00.
PASIRANDAVOJĄ 6 kambariai ir 
10 kambarių su visais įtaisymais. 
Tel./ Stagg 83834 A. B. ZINIS, 121 
Union Avė., <* Brooklyn,. N. Y.

, ; , , . >(£88-288)

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

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

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

Tokios progos pasaulis da1!* negirdėjo, kad už dviejų

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindului' Diagnozei 
’221 South 4th Street 

(Priešais ’Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

PRAMOGOS
■ >' RIDGjawdOD, NJ Y. ' •

L. D. S. A. 132-ra kuopa rengia 
puikų vakarei) su šokiais subatoj, 30 
d. lapkričio, Degulio svetainėj, 147 
Thames St. Pradžia 6-tą vai. vaka
re. Kviečiame visus atsilankyti ir 
smagiai pasilinksminti.

< Rengėjos.
(283-285)

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir nubūtomis iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties. . ■

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENfi

SAVININKE

(“Laisvė*” Name), Brooklyn, N. Y.

J. LeVANDA
) A i

( Le vand ausk as )

šė.» Kalta “Laisvė,” kad ^tū
lo lietuvio moteris pabėgo, ir 
jisai jos jieško, ar perskyrų 
reikalauja. Kodėl to visko ne
buvo pažymėta, prietelius 
klausia. *

Visų pirma turiu pasakyt, 
kad “Laisvė” neturi apmoka
mo West Sidėj reporterio, ir 
kiekvieno; todėl, jos skaityto
jo yra privalumas apie įvai
rius nuotikius pranešti. Kitas 
dalykas, tai dienraščiui “Lais
vei” daugiausia rūpi iš darba
viečių ir klasių kovos žinios, o 
tokie girtų nuotikiai—antraei
lis dalykas.

National Biscuit Dirbtuve
Ši dirbtuvė New Yorko lie

tuviams yra gerai žinoma. Joj 
dirba ir lietuvių geras būrys, . 
kaip vietinių, taip ir iš Brook- 
lynol Kurie dirba ilgesnį lai
ką, tai įšidirba ir iki virš 30 į 
dolerių į savaitę. T^čiaus, at
sitikime, kad pasiliuosuoti ke- 
liomš savaitėms nuo darbo, ne
paisant, tavo gauto prižado, 
jog kuomet sugrįši, tai gausi 
tą patį darbą ir tą patį mo
kestį, to sugrįžęs negausi. Da
lykas tame, kad bosai padeda 
pigesnius darbininkus, kurie 
tą patį darbą atlieka. Ir štai 
keli man žinomi lietuviai, ku
rie pasiprašė ir gavo leidimą 
trims mėnesiams nuvykti į Lie
tuvą, pargrįžę jau darbo ne
gavo, ir turi dirbti valgyklose, 
kaipo indų plovėjai.

Dz. Rep.

Sudegė Motėm, Pritroško 
3 Policmanafir 2 Vaikai'

Per gaisra 
118th St. 
moteriškė 
manai ir du vaikai dūmais taip 
pritroško, kad 'apalpo, netek
dami žado; du vyrai, pro lan
gą iš antro aukšto šokdami, 
rimtai susižeidė. Namas buvo 
medinis, s^nas įr aplūžęs.

po num. 152 E. 
Nlew Yorke, viena 
sudegė; trys polic-

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

M ir Amerikonišku Stilium

A.» RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) ..

Bus visokių užkandžių, ar
batos ir namie gamintų viso
kių pyragaičių.; Prie { geros 
lifūzikos galėsite pasišokti. 
Kviečiame atsilankyti vietinius 
ridgewoodiečius ir visos apie- 
linkės draugūs, kurie tik nemin
gi šokti? >

1 Mes, ridgewoodiečiai, visuo
met norime publiką patenkin- 
t£5 : Jei mes ką Nurengiame,, 4 
tai' juk ne s^vo naudai, bet žiūi^ėjti, Ifąd. nepasikartotų i Au

i. 1 Nuo dirpp Bendroyęs laikai, kur tū
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