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Darbininkai Visų Salių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Pirma* Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

i

i

u

KRISLAI
Vincas Gudiškis.
Ant Tvoros Sėdį žmonės, 
lau Gatavi.
Apsidžiaugė.
Daug žodžių—Mažai Vei

kimo.
Tarpt. Darb. Apsigyni

mas.
Rašo R. M i žara

Pereitą sekmadienį Paterso
ne numirusis Vincas Gudiškis 
teturėjo tik 35 metus amžiaus. 
Tai pačiam gyvenimo pavasa- 
ryj draugas. Darbininkiškam 
judėjime jis dalyvauja nuo 
1912-1913 meti}—dar kuomet 
jis. gyveno Manchester, Conn. 
Vėliau veikliai dalyvavo Pater-, 
sono socialistų kuopoj. Įvy
kus skilimui, velionis smarkiai 
veikė Komunistų Partijoj ir 
apskritai darbininkų judėjime. 
Patersoniečiai Vincą ilgai atsi
mins už jo pasiaukojusį darbą 
1924 metų audėjų streike. Jis 
buvo veiklus darbuotojas. Vė
liau, tačiaus, kaip su daugeliu 
mūs atsitinka, Vincas tūlam 
laikui buvo pasitraukęs, įpuo
lęs į pesimizmą. Tik pastarai
siais laikais, prieš smertį, . 
pradėjęs veikliau dalyvauti 
darbininkų chore, o paskui įsi
rašė ir ALDLD. kuopon.

Velionies Gudiškio gyvenimas 
buvo trumpas, bet jis daug pri
sidėjo prie darbininkų judėji
mo stiprinimo. Už tai daugelis 
darbininkų jį ilgai atsimins.

6,736 Svetimšaliai 
Kanados Dirba 

Detroite
Turės Mokėti Dideles 

Taksas

IS Vokietijoj Bedarbe Didėja Japonijos Konsulas 
—— Tarpininkavo ChinamsBERLYNAS—Vokietijoj i. • . “l

viso bedarbių, yra suvirš1 
1,000,000. Bedarbių vyrų 
yra 808,000, moterų 208,000. 
Tai. yra Lww,

Chiang Papirkęs Fengą MANDŽŪRIJOS VALDŽIA PASIDAVĖ
SOVIETAMS, GRĄŽINA GELŽKELĮSHANGHAJUS. — čia 

gauta pranešimas, kad 
Chiang Kai-shek, Nankingo 
valdžios galva, papirkęs ge
nerolą Feng Yu-hsiangą, 
kad jis sustabdytų savo va
do vau jąmą sukilimą 
Nankingo valdžią.

Pranešimas sako:
Prezidentas Chiang 

shekas, nesenai laike
kelionės Honan provincijoj, 
per Yen Hsi-shan, Shansi 
provincijos gubernatorių, 
pajėgė papirkti . maršalą 
Feng Yu-hsiangą. Sutiko 
užmokėti Fengui $5,000,000 
už atitraukimą Kuomin-

TOKIO, ^Japonija.— Pra-
200,000X "bedarbių nešama, kajd Japonijos kon- 

daugiau, negu tuo laiku pe- i s^as v Manchuli mieste, 
reitais metais; ir vis bedar-1 Mandzurijcy, tarpinmkavd 

Į tarp Sovietų ir chmų ko- 
mandierių, kas liečia chinų 
kąreivių nuginklavimą ten. 
Chinai turėjo tik 40,000' dir
žų amunicijos. Kuomet jie 
išnaudojo amuniciją, jie 
bandė apleisti miestą, bet 
Sovietų spėkos užkirto jiem 
kelia, v 

Japonijos konsulas pasi
matė su Sovietų generolu ir
pasiūlė, kadi Chinijos karei- chun (sukilėliu armijos) i 
viams butų leista apleisti fronto 
miestą, jeigu jie bus nu
ginkluoti. Sovietų genero
las priėmė sąlygas. 7 ‘ 
Chung-Cha, vietinis chinų 
komandierius, dabar randa
si Japonijos konsulate.

Kad bė didėja. Ypatingai padė
tis bloga Saksonijoj, kur 

321 bedarius ant kiek-

WASHINGTON.—
nedaleisti svetimšaliams ap
sigyventi Kanadoj arba Yra 321 bedarius ant kiek- 
Meksikoj, kuomet jie dirba vienų 10,000 gyventojų. Gi 
Jungtim Valstijose. Darbo vis°j šaly, abelnai yra 152 
Departmentas planuoja ap- bedarbiai ant 10,000 gyven- 
taksuoti svetimšalį ant $18 t0]1!-

jLĮuž kiekvieną vykimą dirbti 
šioj šaly.
♦Planuojamos taksos, Dar

bo Departmentas mano, ar-

Keli lygiai draugai tvirtino, 
kad Patersone nemažai lietuvių 
darbininkų yra pritariančių ko
munistiniam judėjimui, bet di
džiausia dalis jjatersoniečių te
besėdi ant tvoros: iš jų nei 
bolševikai, nei parapijonai. 
Vieniem stengiasi būti gerais ir 
kitiem neblogais. Ot, prie to
kių žmonių mūsų draugų parei
ga prieiti su literatūra, su mus 
laikraščiais. Tai mūs judėjimo 
rezervas. Apskritai, Patersone 
bolševikiška idėja turi didelę 
dirvą.

Antras ALDLD. SIU metų lei
dinys—Seno Vinco Raštai—jau 
atspausdinti ir greit bus gatavi 
(pas bukbanderį). Dar 
kalėdas ALDLD. nariai 
jais pasidžiaugti.

prieš 
galės

prieš

Rai
šavo

Sutiko Išpildyti Sovietų Reikalavimus del Vedimo Taikos 
Derybų; Sovietų Kariuomenė Apleidžia Mandžūriją .

Litvinovas taipgi paskyrėMASKVA.— Trečiadienį
čia tapo oficialiai pranešta, Simanovskį, Sovietų užsie- 
kad Mandžurijos valdžia j njo reikalų ministerijos at- 
pasidavė Sovietų Sąjungos i stovą parubežiniam punkte, 
reikalavimams. Priėmė So-Į Chabarovske, kaipo oficiali 
vietų sąlygas del vedimo i Sovietų valdžios atstovą ve.* 
taikos derybų—sutiko at- " ‘ ’
steigti Chinijos Rytiniam 
Gelžkely tokią padėtį, kokia 
buvo pirma Chinijos milita- 
ristų užpuolimo ant to gelž
kelio.

Maksimas Litvinovas, ei
nantis pareigas užsiehio rei
kalų komisaro, trečiadienio 
vakarą pasiuntė Mandžuri- • Japonijos žinių agentūra 
jos valdžiai telegramą, re-1 Rengo praneša iš Charbino, 
komencluodamas sugrąžinti j jog Sovietų kariuomenė ta- 
atgal Emšanovą į gelžkelio : po ištraukta iš gelžkelio zo- 
mūnadžeriaus vietą ir Eisenos Mandžurijoj, kur buvo 
mont į manadžeriaus pagel-i įėjus atmušant Chinijos mi- 
bininko vietą. Gitaristų atakas.

ir

dimui derybų su MandžurĮ- 
jos valdžia.

Pranešama, kad Mandžu- 
rijos diktatorius Chang 
Hsueh-liang pats pasiūlė su- 
grąžinti buvusią padėtį ant 
gelžkelio, kad pradėti taikos 
derybas su Sovietais.

■■V

Watt Prašalintas iš 
į Nacionalej Mainierių

ha privers svetimšalius ap-Į Unijoj Prezidentystes 
sigyventi Jungtinėse Valsti
jose arba išsižadėti darbo 
šioj šaly. Mokestis susidės 
iš $10 už vizą ir $8 taksų 
nuo asmens.

Darbo Departmento vir
šininkai sako, kad 6,736 

j svetimšalių šioj šaly, De-1 
troitė ir apielinkėj, apsigy
venę Kanadoj, nes ten pi
gesnis pragyvenimas ir pi
gesnės taksos.

Prie to 1,589 Amerikos 
piliečių persikėlė gyventi 
Kanadoj. Gi tik 974 sve
timšaliai gyvena Detroite, 
kurie dirba* Kanadoj.

Detroite gyvena ir dirba 
250,000 svetimšalių, ir. Dar
bo Departmento viršininkai 
sako, jog jie prisibijo, kad 
daugelis jų gali apsigyventi 
Kanadoj, o dirbti Jungtinė
se Valstijose.

Sakoma, panaši padėtis 
randasi Niagara Falls, Buf
falo ir palei Vermont ir 
Maine valstijų rubežius, ir 
EI Paso, prie Meksikos ru- 
bežiaus.

John L. Zubrick, Detroi
to Distrikto Imigracijos di
rektorius, trečiadienį •• pa- 

| reiškė, kad 6,736 svetimša
liai, gyvenanti Kanadoj, ku
rie dirba Detroite, metinių 
įplaukų už savo darbą gau
na tarp $8,000,000 ir $10,- 
000,000. Įvedus griežtesnius 
patvarkymus, tokių, svetim
šalių skaičius sumažėjo veik 
9,000 bėgy pastarųjų dviejų 
metų.

PITTSBURGH.— Nacio- 
nalės Mainierių Unijos pil
domoji taryba prašalino iš 
unijos prezidento vietos 
John Watt, praneša tos uni
jos sekretorius Pat Toohey,, 
Prieš Watt buvo paduotas 
skundas, kad jis gavo pini
gų nuo John L. Lewis, Uni
ted Mine Workers Unijos 
reakcinio prezidento, ir kad 
jis pastaruoju laiku padėjo 
reakcionieriams (vesti kovą 
prieš kairiuosius mainie- 
rius. Watt atsisakė daly
vauti pildančios tarybos po- 
sėdyj. ’ '♦ ■

Watt, susidėjęs su 1 Can- 
nono (trockistų) grupe, 
pradėjo vesti bjaurią ataką 
prieš kairiųjų darbininkų 
judėjimą, vadovaujamą Ko
munistų Partijos. Jis taip 
toli nuėjo, kad pradėjo ben
dradarbiauti su fašistine 
Lewiso klika. ;

,1

“Toliaus generolas Chiang 
Kai-shekas. sutikęs leisti ki- 

j grupėms 
įeiti į Nankingo valdžią.”

Kadangi Sovietų kariuo
menė uždavė didelį smūgį 
Chinijos militaristams, tai 
dabar visos reakcinės spė
kos Chinijoj pradėjo vieny
tis prieš Sovietų Sąjungą.

Liang toms' militarist!!1 • L-

Reikalauja Daugiau Kari
nių Orlaivių Armijai

WASHINGTON. — F. 
Trubee Davison, karo sek
retoriaus pagelbininkas del 
aviacijos, sako,* kad armija 
turinti permažai orlaivių ir 
del to negalinti daryti pro
greso orlaivininkystės srity. 
Reikalauja, kūgiam karinių 
orlaivių budavoti.

Blaivybes Agentai Privalo 
Turėti Warrantą, Sako 

Teisėjas

65,000 Bedarbiu Cleve- Virš 11,000 Darbininkę
landė Rengiasi Kovon Išmesta iš Darbo

■ 
■
Į

$5

Agitacijos Fondas;
Nepamirškite Aukoti, 

Kiek Galite

CHICAGO. — Čia Wes
tern Electric Kompanija at
leido iš darbo virš 8,000 dar
bininkų ir dar vis mažina 
darbininkų skaičių.

Northwestern Railroad 
Kompanija atleido iš darbo 
suvirs 3,000 darbininkų. Ge
rai lavinti darbininkai, ypa
tingai gelžkelio mašinistai, 
pravaromi iš darbo.

Kaip tatai galima sude
rinti su gelžkelių viršinin
kų ir įvairių trustų virši
ninkų pareiškimu Hooverio 
sušauktoj “biznio gerinimo” 
konferencijoj, kad jie mano 
“normališkai” varyti darbą 
savo pramonėse, idant biz
nis eitu gerai?

------------ -------------------

800 Miliūnų Karui
____ USĮį

WASHINGTON.— Kari
nės išlaidos del 1930 metų 
padidintos iki $803,000,000, 
tai yra $120,000,000 dau
giau, negu buvo išteista pe
reitais metais. ,

Dabar karinės išlaidos 
yra keturis kartus didesnes, 
negu kad buvo pirma ’ 
išleidžiama militarinia 
tikslams. Tas parodo, 
Amerika visu smarkumu 
rengiasi prie karo.

CLEVELAND, Ohio.—čia 
yra apie 65,000 bedarbių. 
Didelėms dirbtuvėms atlei
džiant, vis daugiau ir dau
giau darbininkų patenka į 
bedarbių eiles.

Komunistų Partija suren
gė kelis masinius mitingus 
bedarbės klausimu, šimtai 
bedarbių dalyvavę.

Bedarbiai, su pagelba 
Komunistu Partijos, orga
nizuojasi į bedarbių taryba.

Bedarbių taryba išleido 
reikalavimą, kad būtų Įves
ta bedarbiu apdraudos fon
das. į kuri mokėtų valdžia 
ir darbdaviai.
' Bedarbiuose pasireiškia 

kovos dvasia. Jie reikalau
ja, kad bedarbių taryba su
rengtų maršavimą i miesto 
sale reikalauti bedarbiams 
pašelpos.

OMAHA,'Neb.— Federa- 
lis teisėjas J. W. Wood
rough trečiadienį pareiškė, 
kad blaivybės agentai netu- 

' ri teisės įsiveržti į namus 
ir daryti kratą be warran
to.

Teisėjas atmetė apkaltini
mus prieš du Vyrus, kurie 
buvo kaltinami daryme 
munšaino. Federaliai blai
vybės agentai liudijo, kad 
jie užuodė verdantį mun- 
šainą ir matė munšaino ka
tilus pro atdaras duris. Jie 
užpuolė namą be warranto.

“Nors blaivybės agentai 
gali matyti ir užuosti, ku
riame .name blaivybės įsta
tymas laužomas, bet turi 
gauti warrantą piima, negu 
užpuola namą krėsti,” pa
reiškė. teisėjas.

ir

Hooverio “Prosperity”

n

Išteisino Policistus žmog-
- žudystej

Sekantiems metams Darbi
ninkų Kalendorius jau baigia
mas spausdinti. Mūsų litera
tūros platintojai. ir visos orga
nizacijos privalo siųsti kuovei- 
kiausiai užsakymus. Metraštis 
bus labai žingeidus. Drauge jis 
ir pigus: tik 25c. už kopiją.

Teisėjas Verkė, Teisdamas 
Savo Draugą

kaip ir ki- 
Tai tokie 
laikai” —

Su Rykovo, Bucharino 
Tomskio besąlyginiu kapitulia- 
vimusi, vadinasi, komunistę 
judėjimo priešai vėl gavo didelį 
smūgį. Daugelis jų tikėjosi iš 
jų susilaukti SSSR Komparti
joj ir visam Internacionale 
daug sau naudos.

Šiuo tarpu Guild Teatre, New 
Yorke, yra vaidinamas garsaus 
francūžų novelisto — Romain 
Rollando—veikalas “Meiles ir 
Mirties Lošis”, vaizduojąs Fran-
cūzijos Didžiąją Revoliuciją. | 
Kritikai, tačiaus, ne kokios nuo
monės yra apie jį. Perdaug 
žodžių, o mažai akcijos, sako 
didžiuma jų. f

Ta liga serga didžiuma ir 
lietuviškų veikalų.

Chinija Prašo Anglijos Para
mos Prieš Sovietų Sąjungą

LONDONAS— Dr. Sze, 
Chinijos ambasadorius’Lon
done, tarėsi su Arthur Hen
derson, Anglijos užsienio 
refkalu ■ ministeriu, sąryšy 
su Chinijos apeliacija Tau
tų Lygai prieš Sovietų Są
jungą.

Chinijos militaristus pa
drąsino social-fašistinės val
džios ministeriš/ *

Turbūt daugelis lietuvių dar 
nežino ,kad šiuo tarpu Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas 
varo didelį vajų už naujų narių 
gavimą. Pasirįžta gauti 5Q,000 
naujų narių, ši- organizacija 

. atlieka , neįkainuojamą darbą 
kovoje už laisvę kapitalistais 
persekiėjamrų darbininkų. Lie
tuvių Sekcijos Biuras turėtų 
tuo klausimu daugiau rašyti ir 
apskritai vesti propagandą už 
naujus narius. Mes lengvai’ 
galime gauti į TDA. nemažiau 
6,000 darbininkų, nes mėnesinė 
mokestis tik 15c. asmeniui.

So. Bostono š^itolninkų laik
raštis įrašo, kad vietinis grabo- 
rius Petruškevičius mielai pa
tarnauja ligoniams, vežiodamas 
juos į Maldeno “stebuklus”.

Mes manome, kad jis žino, 
ką darąs.

. CHICAGO.— Specialiam' 
prokurorui F. J. Loesch; pa
tarus, teisėjas J. B. David 
išteisino septynis policistuš, 
kaltinamus nužudyme Octa
vius C. Granady, negro poli- 
tikierio. žmogžudystėj kal
tinami buvo: policijos leite
nantas Phillip Carroll, ke
turi jo biuro detektyvai ir 
kiti du policistai.

Cleveland, O.— E. J. Ku- 
las, prezidentas Otis Plieno 
Kompanijos, dalyvavęs pre- 
zid. Hooverio “biznio geri
nimo” konferencijoj, pasa
kojo čia biznieriams konfe
rencijoj, būk pramonės di
desnis z veikimas prasidės 
nuo gruodžio 15 d.

< LOS ANGELES; Cal. -r 
San Francisco mieste For
do automobilių kompanijos 
dirbtuvės vedėjai > pranešė, 
'kad paleis 'iš darbo • 1000 
darbininkų. Po; to Fordo 
kompanijos dirbtuvė• čia 
pranešė, kad atleis iš darbo 
1700 darbininkų.

Čia atleidinėjami darbi
ninkai iš darbo, 
tuose miestuose. 
Hooverio “geri 
“prosperity”. >

s .............................-.... ............j",

Geneva, Šveicarija.— Iš
dalinant turtą ant kiekvie-’ 
no Šveicarijos gyventojo, 
kiekvienam išeitų po $3,126. 
Jokioj kitoj šaly neišeina po 
tiek turto ant kiekvienoj gy
ventojo / , ’ ; V

Šiuo tarpu lietuvių ko
munistiniam judėjimui 
labai reikalinga finansinė 

• parama. Nesenai Komu
nistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras nurodė, 
kokie prieš mus stovi dar
bai. Plačiam lietuvių ju
dėjime, įvairiose1 darbi
ninkų organizacijose ir 
tt.. yeikia vesti darbą; 
reikia vesti griežtesnę ko
vą prieš visokius reakci
nius elementus, kurie 
nųilkina ir išnaudoja lie
tuvius darbininkus: rei
kia skleisti tarp lietuvių 
darbininku komunistine 
anšvietą, kad patraukti 
juos klasių kovos pusėn.

Kad tą. darbą būtų ga
limą > tinkamai varyti, 
Centro < Biurui reikalinga 
finansų.! > Del to.i mes tu
rime ; Agitacijos > Fondą. 
■Apart* aukojimo kitiems 
reikalams, turime riepa-i 
mirštii paaukoti ir į Agi
tacijos Fondą. Šiuo tai> 
pu lietuviškam judėjime 
svarbiausia reikia rinkti 
aukas tam tikslui.

; Mės raginame pavie
nius darbininkus ir mūsų 
judėjimo, simpatikus ir 
darbininkų organizacijas 
tuojaus paaukoti Agitaci
jos Fondui. . Aukokite 
kiek išgalite—kad >ir ma
ža auka bus narama. Au
kas siuskite Centm Biurą 
sekretoriaus vardu: J. 
Siųrha. 46 Ten Eyck St., 
Bronkbrn. N. Y. , ,

t Centm
r Biuras

I Vokietijos ^Darbininkai Stoja 
I J Komunistų Partiją

BERLYNAS.-r- Vokieti
jos., Komunistu Partija bu
vo surengus Čia dvyliką ma
sinių mitingų gavimui nau- 
ijų ųarių. - Pasekmės buyo 
geros 300 naujų narių 
gauta į Partiją.,

Daugelis, Vokietijos dar- 
bininkų^ kurie sekė social
demokratus, dabar pradeda 
permatyti, kad socialdemo
kratai lošia fašistų rolę, 
gindami buržuazinę tvarką.

TUSCON, Ariz.— Teisė
jas William U. Sawtelle verr 
kė, teisdamas kalėjiman ant 
15 mėnesių savo draugą Dr. 
William V. Whitmore.

„Whitmore tapo, nuteistas 
už peržengimą • Seralių 
narkotikų įstatymo. J

Dcšinieii Išsižada Savo 
Klaidingos Linijos

MASKVA. — Dešinieji 
Komunistų Partijos nariai, 
Eichenwald, Hatvejev ir 
Koselev, padarė pareiški
mus, išsižadėdami savo klai
dingos dešiniosios • linijos. 
Jie pareiškė, kad pilniausia 
pasiduoda Partijos didžiu
mai ir užgiria Lapkričio 
Plenumo nutarimus.

Paryžius.— Chinijos mi- 
litaristų atstovas Paryžiuj, 
Kau Lou, trečiadienį klausė 
užsienio reikalų ministerio 
Briand, ką imperialistinės 
šalys mano daryti prieš So
vietus, kurie uždavė didelį 
smūgį Chinijos imperialis
tams. '

Londonas.— Pereitą sa
vaitę Sovietų Sąjungon iš
vyko Sovietų Šąjung. Drau
gų delegacija. Išbus Sovie
tų Sąjungoj apie penkias 
savaites,

Peshawur, Indija.— 
ganistano valdžia planuoja 
įvesti blaivybę visoj šalyj.

Baltimore] Šį Vakarą 
Svarbios Prakalbos <

Šį vakarą, lapkričio 29 d., 
Lietuvių Atletų Kliube, 537 
Washington Blvd, bus svar
bios prakalbos apie kriaučių 
reikalus. Kalbės ; Juozas 
Kazakiunas. Bus kalbama 
apie naują kriaučių un 
Visi kriaučiai dalyvauja
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PASAKOMIS RAMINS EUROPOS KAPITALISTUS

APŽVALGA
Ir Vėl Aukų! revoliuciniai darbininkai

kovojo ir tebekovoja. Ant-.

TADŽIKISTANAS: SEPTINTOJI SOČIA 
LISTINĖ SOVIETU RESPUBLIKA

kistano ekonomiją buvo įdė
ta apie 90 įmilipmi rublių.

1926 metais Tadžikistano

Amerikos kapitalistai ramina Europos fabrikantus; 
sako, neturite bijotis tavorų, kurie iš Jungtinių Valstijų 

įvežami pardavimui į europines rinkas. v
Centralinis Amerikos Prekybos Rūmas Washingtone me, trirpe kito ko,: sakoma: 

į. lūpomis savo sekretoriaus (lapkr. 24 d.), pripažįsta, jog 
’ Europoje kyla neramumas prieš amerikinius tavorusį 

kuriais užverčiama Europos rinkos. Europiečiai kapu 
listai atranda, jog ir Amerikos Wall ’Stryto krizis neiš

leis jį‘ naudai.! 1 ’1:1 * *? ‘ ’ ’ ’' ; ’ . ,., a . \ , U
Kad išlygint tą krizį, prezidentas Hooveris sušaukė 

konferencijas šios šalies fabrikantų ir bankininkų; bus
- dar. ir daugiau Washingtono valdžios pasitarimų su ka
pitalistais.

/ -Jau esame pirmiau .nurodę, kad tos konferencijos yra 
kapitalo mobilizacija ant Amer. darbininkų galvos. Jose 
pjanuojama didesnis darbininkų išnaudojimas ir fašisti
nis i jų prispaudimas. Bet taipgi organizuojamasi prieš 
kįtiį šalių kapitalą. Amerikoj ištobulintomis mašinomis,

■ ' visąis garais vejant darbininkus skubėti, pridirbama 
tiel$ tavorų, kad didelės dalies negali išparduoti savo ša
ly ję. Reikia platesnių tavorams rinkų užsieniuose. To
dėl/Jungtinių Valstijų kapitalistai atranda, kad viena 
išeitis—tai vis daugiau savo tavorų iškišti į užsienius. 
Suprantama, kad tuom bus stumiami laukan iš savo rin
kų Anglijos, Francijos, Vokietijos ir kitų šalių kapitalis-

I tai.-'
^Vokietijoj, Colognes mieste, Prekybos Rūmas turėjo 
tuo’ klausimu susirinkimą. Pramoningiausios Rheino 
sritjes-vadas P. Silverbergas dejavo, kad jau dabar Vo-

| kie|ijoj nekokie laikai. O kada Amerika pasmarkins sa- 
į vo ;tavorų grūdimą į Vokietiją, tai visiškai pasidarys 
U .velniava. 4
j Kors Amerikoj iki šiol , buvo brangiau apmokama dar- 
L binihkams, nekaip Vokietijoj, bet Amerika yra taip augš- 
F tai ‘išvysčius savo mašineriją, taip pakinkius darbinin- 
I ku& ir turi tokius gausius šaltinius visokių reikalingų 
į medžiagų, kad amerikinius tavorus gali vežti į Vokietiją 
I ir ten juos su pelnu pardąvinėti pigiau, negu galėtų Vo- 
| kiečių pramoninkai.pardavinėti saviškius tavorus namie.
I Panašiai yra susirūpinę ir Anglijos, ir kitų šalių- fabri- 

kailiai.
į Bet Jungtinių Valstijų Prekybos Rūmas per savo sek- 
I ret^rių Julijų Kleiną bando pasakomis prisotinti Euro- 
r kapitalistus. Sako:
[ “Mes jaučiame, kad visiems užteks vietos užsieninėse 
| rinkose, su vis augančiais jų reikalavimais. Mes mano- 
I mei-kad Amerikos produktų eksportuotojai gali išvystyti 
l begaliniai didesnes, negu dabar, savo rinkas užsieniuose 
[ ypatingiems, specialiams amerikiniams produktams... 
į “su kuriais vargu galėtų ir tikėtis jie (Europos kapita- 
| ’listai) stot į lenktynes.” 
B ’ Kad kuo daugiausia subrukus Amerikos tavorų Eu- 
| ropai, tai Jungtinių Valstijų prekybos Rūmas reikalau- 
I ja, .idant šios šalies valdžia įkurtų savo oficiales agentū- 
I ras įvairiose valstybėse; kad tos agentūros garsintų te- 
P nai ir agituotų už amerikinius tavorus. Tuo tai būdu, 

užbaigia minimas Amerikos kapitalo atstovas, “ir galė-
| tų Amerikos pramonės ratai birgzti, net dulkės rūktų.” 
f O kad Europos fabrikantam užkirst kelią su jų tavo: 

rate į Ameriką, tai yra sumanyta kuo augščiausiais, ne-
E pakeliamais muitais apkrauti produktus, bandomus iš 
| užsienio įvežti į Ameriką.
E Ar gali tad kapitalistinei Europai patikti tokie Dėdės 
į; Šamo planai, tos grobikiškos gudrybės?
I Jeigu Amerikos kapitalas neužlįstų už akių europie- 
K ijiajns kapitalistams, ir tai jiems jau neužtektų rinkų; ir 
K Jie Amerikos tavorų skverbimosi ten būtų naminio kapi- 
K tal& krizis.
E" Aaperikos kapitalas, norėdamas išsiraityti iš savo kri- 
Ežiop lenda su aklu godumu į Europos ir viso pasaulio 
EJtinfcs. Bet tuom visai nepabėgs nuo prasidedančios ka- 
Ejįtįflizmo suirutės gadynės pąčipj Ąmęrikoje, nors ir pa- 
Efetrins Europos kapitalizmo ligą.
Ef* Besivaržant gi del rinkų, neišvengiamai i aštrėja išlau- 
ĮtĮtfniai santikiai tarp kapitalistinių Valstybių, kurios vis 
Eiį>arčiau traukia linkui naujo imperialistinio: karo. ; į<

BINGHAMTON, N. Y.

Lietuvos fašistai vėl šau- ra> siųsdami savo skatikus 
kiasi aukų pas Amerikos 
lietuvius. Šiuo tarpu “Vy
tauto Didžiojo Komitetas” 
apvaikščiojimui nuo mo- 
nąrchisto mirties 500 metų 
sukaktuvių jubilėjaus. “Tė
vynė” išspausdįno tąjį atsi
liepimą ‘pirmam [ 
jokios pastabos, reiškia pil
nai sutikdama. Atsišauki-

šitam komitetui, aukotojai 
stiprins kruvinuosius fašis
tus, kuriemę darbininkai 
gali tik kovą skelbti.

“Darbininkių Balsas”
puslapy, te ĮUŽ Gruodžio Mėnesį

j mes neabejojame, kad tose au
kose jūs, Amerikos lietuviai, 
dalyvausite prideramu jums 
mastu, kad, kaip visados, taip 
ir dabar, į ūš parody ąiH pavyz
di visai lietuvių tautai, kaip 
reikia būt duosniems, - kada 
aukot kviečia kilnūs tėvynės 
reikalai.

Mes žinome, ką reiškia 
“kilnūs tėvynės reikalai”. 
Tai fašistų reikalai. Jų ki
šenių pildymas. Apie pus
metis tam atgal, tos pačios 
kruvinųjų :

Šiomis dienomis išėjo 
spaudos už gruodžio menešį 
numeris “Darbininkių Bal
so”. Telpa visą eilė gerų 
straipsnių, tarpe kurių yra 
L. Prūseikos, Katrės Matu
laitytės (iš SSSR), Alde- 
niūtėš, Seno Vinco, Dakta
ro Kaškiaučiaus, ir kt. 
Kiekvienam verta įsigyti. 
Vienos kopijos kaina—15c.

Mirtis

Kur Ji Randasi, Koki žmonės Joje Gyvena, Kodėl 
Tapo Paskelbta Nepriklausoma Federatyve 

Respublika; Kiti Požymiai

Netgi didęlė dalis Sovietų 
S-gos visuomenės visai neži
no arba mažai težino apie 
nesenai paskelbtą septintąją 
nepriklausomą Federatyvę 
Socialistinę Sovietų Respu- 

L bliką (šešios pirmesnės bu- 
1S vo: Rusija, Ukraina, Balta- 

Į rusi ja, .

S. L A. Seimas Bus
18 Birželio

Susivienijimo Lietuvių A-
kruvinųjų fašistų -klikos m.erikoj seimas įvyks birže- 
nariai kreipėsi per tą pačią ko menesio 18 d., Chicago], 

į Pildomoji tafyba pavedė, jį 
amerikiečius aukų “Šiaurės surengti Chicagos social-fa- 
Lietuvai šelpti”. Surinkę 
arti aštuonis šimtus tūks
tančių litų, fašistai, su Sme
tonos Kruvinojo boba prie
šakyje, pusę tų pinigų pasi
dalino su kunigais ir. davat
kom, o arti pusę dar ir ^a- 
bar laikosi savo naguose, 
nors tūkstančiai žmonių 
sirgo iš bado, - o nemažai jų 
numirė.

Nė vienas lietuvis darbi
ninkas, neprivalo duoti nė 
skatiko Lietuvoj fašistam. 
Vytauto sukaktuvių pami
nėjimas—yra monarchistų 
garbinimas^ prieki kuriuos 
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HARTFORD, CONN.

“Tėvynę” šaukdamies

šistų ir fašistų valdomam 
šeštam apskričiui. Tai lauk
tas ir tikėtas nutarimas.

“Naujienos” sušuko,' kad 
šis Pild. Tarybos nutarimas 
bus “paskatinimas prie dar
bo visiems nariams ir kuo
poms.” Jes, jes, prie darbo 
už sustiprinimą smunkan
čių fašistų,prieš komunis
tus ir visus pažangiuosius 
SLA. narius darbininkus. 
Tai aišku.

, So.ęial-ipėnševikai sų fa
šistais visais galais prie to 
ruošiasi. SLA. nariai dar
bininkai taip jau neprivalo 
$ėdėti • sudėję trankąs.?

visi užsimokėjo už šiuos m-etus, 
todėl šiais metais, kuopa žy
miai paaugs. ’ Matosi, 1 kad 
darbininkai daugiau ir dau
giau pradeda suprasti,- kad 
reikia' prigulėt į darbininkiš
kas organizacijas.

Bet da yra daug tokių, kurie 
būtinai turėtų prigulėt į T. D. 
A. kuopą, bet kažin kodėl ne-, 
prisirašo.

Kuopos susirinkimai būna 
kas pirmą ketvergą kiekvieno 

..  mėnesio, 29 Lawrence St.; prą- 
kuopos raštininkams dd. Bar- ū?ia 7:30 vai. vakare. Kiek- 

jie apėjo visus vien0 darbininko pareiga būt 
nesilankė į ši°s organizacijos nariu, todėl 

........... - ateikite į sekantį susirinkimą 
ir įsirašykite. Mėnesine mo
kestis 15c; įstojimas 25c.

Šių organizacijų bendras pa
rengimų komitetas rengia va
karienę gruodžio 14 d., Labor 
Lyceum, 29 Lawrmjce St. To
dėl visi šių organizacijų, nariai 
stengkitės < parduoti kuo dau
giausia tįkietų, kad padarytu
mėte šią vakarienę sėkminga. 
T^iPgii tikietųs nųsįųirkite 
ąilKštp, tuomet da!ug pagelbė- 
site rengėjams. ,L;:: /. r. f

U ' ViętoB Žvalgąs. ; *

Mūsų

biudžetas siekė 3.5 milionų 
rublių. Šiandien, 1929 m., 
jis paaugo iki 40 milionų. 
Nė prie jokių kitokių ap
linkybių šitokios šalys nebū
tų galima taip sparčiai vys
tyti. Tik ačiū proletarinei 
diktatūrai, kurios troškimu 
yra pakelti visus tuos kraš
tus, kurie carizmo laikais 
buvo apleistomis ir spau
džiamomis kolonijomis, ta
sai darbas yra galimu. *

Tadžikistane dar 1924 me
tais virė kovos Raudonosios 
Armijos ir valstiečių masių 
iš vienos pusės ir feudališ- 
kų ponų—iš kitos. Sunai
kinta šalies ekonomija, sto
ka darbininkų varymui pir
myn kultūrinio darbo, ver
tė Tadžikistaną būti Uzbe
kistano autonomine respu
blika.

Bet dabar, kuomet ekono
mija sutvarkyta, kuomet 
sekančiais metais 100,000 
hektarų žemės bus užsėta 
medvilne ir apie 50,000 hek
tarų bus aprūpinta iriga- 
cija (dirbtinu žemės laisty
mu) ir todėl priruošta už- 

rymui Tadžikistano Sočia- i sėjimui javais, Tadžikista- 
listine Sovietų Respublika, no darbininkai pareiškė no- 
kuri turės būti pavyzdžiu 
besirubežiuojančių 
darbo žmonėm.

Kuomet liepos
Stalinbade (Džušambo) ter
mometras rodė tarpe 70 ir 
80 laipsnių (centigrado) 
karščio, tai tuo pačiu laiku 
šitų žodžių rašytojas ir 
Tadžikistano Centro Komi
teto pirmininkas, kuriedu

Ji

jo 160,000 ligonių iš vieno 
miliono gyventojų.

Tadžikistanas yra šalis 
griežčiausių priešginybių. 
Gali matyti tris verbliūdų 
karavanus ir greta jų 
šniokštantį busą su pasažie- 
riaią . Laikraštis Pravda 
Vostoka (Rytų Tiesa), ku
ris yra spausdinamas’ Ta
džikistane, orlaiviais plati
namas per tūkstančius kilo
metrų. Bet greta to, mato
me netoli miestų tingius 
jaučius, gabenant pavažo
mis įvairius daiktus, pa
skendusius dulkių bangose.

Prietaringumas, dvasiški- 
jos įtaka, beraštiškumas —' 
didžiausi, kaip tik galima 
įsivaizduoti priešginiavimai 
šalies ekonominėj struktū
roj, ir. socialiame gyvenime. 
Prie jų prisideda klimato 
sąyybės. Tas viskas kliudė 
ir. dar vis tebekliudo pada-

Transkaukazija, 
Turkomanija ir Uzbekas) 
Tadžikistaną. Daugelis žmo
nių turi keistą supratimą 
apie šitą labai įdomią šalį, 
kuri rubežiuojasi tūks
tančiais mylių su Chinija 
ir Afganistanu. Tik keli 

1 težino, kad Sovietinis Pa
minas priklauso Tadžikista- 
nui kaipo autonominis ir 
septintas distriktas. Labai 
mažai kas tenuvokia, kad 
per Tadžikistano teritoriją 
Sovietų Sąjungos žemė la
bai artimai prieina prie 
Anglijos karaliaus * > valdo
mos Britanijos Indijos. Ga
lop', labai mažai kas tenusi
mano, jog Šiaurinė Indija— 
nuo Čatral ir Gilgita iki 
Pešawar—yrą teritorija, 
kurios gyventojai vartoja 
parsi kalbą ir'kad tą pačią 
kalbą vartoja žmonęs, gy
veną Afganistane, Persijoj 
ir tam pačiam Tadžikista
ne.

Tadžikistano Sovietų Res
publika, kuri’ iki šiol buvo 
nežinoma ir neišnaudota 
sritis, jau turi savo ir ge
ležinkelį/ ■ !' 1 • ' ’ • • . ■ . - -

Tik pradžioje 1026 metų! radosi sniego pušniuose 
Tadžikistane buvo nugalėta! audroje.
likučiai-; <JEnver f, Paįšps, >Ibra- 
him Beyrir Fusųpil 'Mak
štim armijų. Tuomet pra
dėta sugriauto ūkio atstaty
mo darbas. Dabar, po pra- 
slinkimui arti keturių me
tų, nepaprastas progresas 
tapo padarytas. Šis. pro
gresas galima matyti iš se
kamų -skaitlinių: 1924-25
metais buvo išdirbta 66,000 
hektarų žemės, kuomet
1927 metais ta skaitlinė pa
augo iki 121,000 hektarų,
1928 metais—160,000 hekta
rų, 1928-29 mętais—200,000 
hektarų ir sekamais metais 
veikiausiai "bus pasiekta 
240,000 hektarų. Laike to 
paties laikotarpio vatos au
ginimas pasiekė nuo 2,000 
iki 60?000 hektarų. Pabaigoj 
penkerių metų plano Tadži
kistane medvilne (vata) 
bus užsėta 200,0(fo hektarų. 
Vadinasi, ne paprastas au
gimas, bet labai didelis pir- 
■myri žengimas visomis pu
šelyte.,.., . ' 1 u • i

’ Kadangi prieš-kariniais 
■ląikąiąl vietinė1' 'mbdvilrie 
riėsdavųsi labai mažai pel- 
no, tap -dabar Tadžikistano 
laukai - pusėtį Apięrikos ir

-u. a meįĮViine, ku- 
šilkįnės valaknos daug 

ilgesnės, i • Dabar ‘ atskiri

ra padaryti šį kraštą nepri
klausoma Federatyve Socia
listine Sovietų Respublika. 
Jų noras tapo# patenkintas.

Bus dedama dideliausių 
pastangų padaryti Tadži
kistaną pavyzdingiausia So
vietų Respublika, kuri at
kreiptų akis milionų Afga
nistano, Persijos ir šiauri- 

. nes Indijos darbininku, ku-buvo nuvykę i Indijos pa-.,. visi įneka ta čia kal. 
rubezį,’ Sorkul Ežero 9rityj/|ka ■

į ir i '.. t j

kraštų

menesį

ĮDOMUMAI
Greičiausi Gyvūnai

Pietų Amerikoj yra žinoma 
musė, kuri nulekia 815 ameri
koniškų mylių per valandų. Ji 
tik tokio dydžio, kaip vidutinė 
bitė.

Indijos žvėris ryta yra grei
čiausias keturkojis gyvūnas, 
kuris per valandą nubėga 60 
amerikoniškų mylių.

Organizacijos Auga

metais A.; L. D. >L« p. 
senieji nariai visi už

simokėjo metines mokestis. 
Tai labai retai kada taip pa
sitaiko, kad, nei vienas narys 
neapleistų organizaciją.

Taipgi naujų narių į kuo
pą gauta apie 10. Kuopoje 
palaikymui senų narių ir gavi
mui naujų turime (tarti ačiū 

tašiams, nes 
draugus, kurie 
kuopos susirinkimus, ir išrinko 
metines mokestis.

Taipgi ir gavime naujų na
rių turėjo pasišventimo ir 
energijos, nes kitaip nebūtų 
gavę.

Todėl kiekvienam šios orga
nizacijos nariui reiktų imti pa
vyzdį iš veiklesnių draugų ir 
dirbti sykiu su jais.

žinoma, aštriau reiktų ' pa
barti tokius draugus, kurie pir
miau prigulėjo socialistų paro
doje, paskui Komunistų, o da
bar jau net duokles reikia yš 
jų iškole^tųotj, jie nieko nef|į< 
kia. : : J ■; * 1 . ■; .

5. * •
Jūs, drąugai, turite lankyti 

kuopos susirinkimus, svarstyti,, 
kaip padaryti šią organizaciją1 
skAi’tlingešnč nariais ir veik-' 
lesnę. ■ • ■ bt U

, Taipgi yra daug tokių, kprie 
dar- nepriguli prie A. L. D, :p.į 
D. kuopos, todėl ateikite ir įį-pj 
sirašykite, nes mokestis /visai 
maža, mokestis $1.50, įstojimo 
50c, tai viskas. Už tą mažą 
mokestį nariai gauna po 2-3 
knygas į metus. Kuopos susi
rinkimai įvyksta kas antrą pa- 
nedėlį kiekvieno piėnesio, 29 
Lawrencer St.; pradžia 7:30 
vai. /Vakare. Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuopa 
šiais metaįs. taipgi paąugo na
riais. 1 Pereitariiė kuopos suvi
rinkime organizatorius d. K. 
Vilkas perstatė 15 naujų na
rių, taipgi jis ir pirmiau per
statė kelis naujus narius. •.

■ i ■■ i ’ • i v; • j v i ■ ’ ■ i; ' jSenieji nariai taipgi beveik

šiais 
į kuopos

Juozukas'buS kur nors iš'važid-' 
vęs, kaip ir daugelis jaunuo
lių kad padaro. Bet štai 11 d. 
lapkričio už miesto lauke at
rastas žmogaus skeletas (kau
lai). Iš rūbų pripažinta, 'kad 
tai Mikolajūnų Juozukas. Jo 
kaulai tapo palaidoti Glen
wood kapinėse.

Jo mirties priežastis, kol 
kas, nežinoma. Turėjęs my-

i I y

..Nesenai numirė . Feliksas! 
VlJamanauskas, jau pagyvenęs!

Jis atvykęs iš Lietu-
Išgyveno šiame mieste, ro- 
i’apie 26 metus. Visą lai- 

irho Endicott-Johnson če- 
ĖŲ dirbtuvėje. Priklausė | 
kiškoms organizacijoms. Hmą mergelę, kuri sakanti, jog 
O žmoną ir keturias dūk- Juozukas paskutinį sykį sakęs

*

įtas Jaunuolio Mikolajūno 
Skeletas

įirŠ trys mėnesiai ‘atgal,P Jaunuolis Juozas Miko-1.8 metų amžiaus.
■■J;’t/ pamanė, kad

kad ji jo daugiau nebe'- 
Jr neįemąčiusi.

rra ašaroj senam . tėvui, 
i- 

Ijūdi, verkia keturi bro- 
ir sesutė, bet Juozuko

i.l ai,
matysianti.

Byra __  .
rauda užauginto sūnelio motu
še:
liai
nėr. . . Gaila L ...

metinis susiripkimąs* jv;j 4 
mądiępį, gruodžio■ 1 < 
vai. p.o įiętų-, pas i 
niėnę,/ 8$6 Clinton Štrj Bin^4 
h'amtbn, 'YJ ■■■ į ■ 71 .
f: • ' '! '/> A - ; v , . ' • 1 j •, ?

’ praįugėš, į išįy susirinkimą 
pasii-ū.įpihkiihe > atsilankyti vi-, 
sos, nes turėsime gana daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsi
minkime, draugės, kad šis su
sirinkimas yra metinis ir gana 
svarbus, nęs reikės balsuoti 
Centro Tildomasis < Komitetas 
ij? taipgi; reikės; išrinkti kua- 
pos valdyba 1930 metams. To- ____ __ ____ ___ ________ _
del visos, kaip viena, pasist- geležinkelį tarpe Termės - ir 
Stename būt, Iniku., ' ■ < Sl(1)il,lli;l„ j,,,, ,,

Taipgi visos 'pasirūpinkime 8į0 Džušanjbe), 500 kilbniB- 
atsivesti nors po vieną naują ,_ ,
narę prisirašyti prie ,Susiyieni- ^ų automobiliams kelio, 12 

ligpniniųi ir 60 klinikų,, ku- 
' riose paeitais metais pefė-‘

d S 2 ra- ne^ ^igiįtto 
gitddiicR ri£s ®llk»n§f

. 4 • ■

J 'Į \ C pinkliai hespekuliuoja i 
pirkirįėjiiųu; vatos, bet vals
tybę, kuri tuo pačiu sykiu 
suteikia paskolų pinigais, 
javais ir viskuo, kas būti
nai reikalinga agrikultūro
je- u \ ;

Bę to, šiandie^ Tadžikis
tane matome 225 kilometru

!•

i Sarai-Kamar srity j (Af
ganistano parubežyj) ran
dasi aigiptinės medvilnės 
plantacijos, o Wačan (Pa- 
miro) srity j vargiai galima 
auginti šilkmedis, kurio la
pai suteikia šilkavabaliams 
maisto. Kangurto ir Hisa- 
ro srityse žmonės jau liepos 
mėnesį kulia javus, kuomet 
keliais šimtais mylių to
lėliau, javai tegalima pjaut 
tik rugsėjo mėnesį. Ryti
niame Pamiro krašte žmo
nės nežino, kas yra stoka 
duonos, o vakariniam—kuo
met javai uždera tiek, kad Trumpa Sveikata Blaivybės 
patenkina žmonių būtinus! 
reikalavimus, ’ tai skaitoma : 
labai gerais metais. Vaisių 
auginimo distrikte, Ura- 
Tjube, geriausių, vynuogių 
svaras galima gauti už pu
sę peno.

Puikiausių brangakmenių, 
geležies, švino, aukso, ang
lies ir’ naftos galima suras
ti šitoj puikioj žemėj. Šim
tai tūkstančių galvijų*gano
si po. plačiuosius laukus — 
ganiavas, po' kifrmš taip jau 
matosi galybes hisarinių 
avių, žinomų riet Amerikoj. 

rPąupįniuosę ,kloniuose stovi 
šimtai tūkstančių akrų že
mės, tinkamos sėjimui Ame
rikos’ ir Aigipto medvilnei.

su- Užgesusių ugniakalnių mil- kyšius ir už tai leidžia parda- 
žiniškos pakalnės tinkamos vinėti munšainą, apie tai, su- 
’ prantama, nieko nesako cleve-

landiškis blaivybės administra
torius.

Agentu
Snapso gėrimas suardo svei

katą i blaivybės agentų-’, skun
džiasi John E. Wright, blaivy
bės administratorius padėjėjas 
Clevelande, Ohio! Sako: “Kai 
kurie mielu noru eina į blaivy
bės agentus, kad pagerti 
Jungtinių Valstijų valdžios lė
šomis.” Bet per pusmeti taip 
permirksta alkoholiu, kad jais 
nebegalima niekur pasitikėti. 
Tuorhet “prohibišin” viršinin
kai. siunčia naujus agentus, 
kad landytų po smukles, pasi
vertę paprastais piliečiais, ir 
•.rinktų įrodymus prieš alkoho
lio šinkuotojus, patys valdžios 
plėšomus gerdami, anot to pri
lyginimo, kaip šiaučiai.

Kad, susipažinę su smukli
ninkais, blaivybės agentai lupa

kviečiam, kurių tūkstančiai 
vagonų galėtų būti pasiųsta 
į kitus Tadžikistano distrik- 
tus ir į Centralinę Aziją.

Visi jau pasiekti laimėji
mai .(irigacijos, pakėlimas 
žemdirbystės, sumoderniza- 
vimas transportacijos, įga- 
benimas žemdirbystės maši
nerijų, ;etc.) yla milžinišku 
įvezdinimu, kurį padarė So- 
yiet^ Sąjunąa. - Pereitais 
ketveriais metais įTT&dži-

DARBININKŲ
KALENDORIUS

'•C; '

Lapkritis 29:
prasidėjo jlęnkų sukilimai 

prieš carą, 1830.Organizatore I'M. Žvirblienėj
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Dr. J. Repšys.

GAZŲ PAVOJUS DIDĖJA
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, peČfykai (ga^.heątej’šj, k'ujrię,' 

. riofesodaąii kąi* nors pej’ vasa
rą, neretai* biina gerokai pa
rūdiję, kartais net j kiaurai. 
Neretai, privedamose guminė
se ' dūdelėse (rubber tubing) 

svirkite priešakin. Tokiu bū-j atsiranda mažų skylučių, per 
du paspausite nelaimingojo 
krūtinę žemyn. O už dviejų 
sekundų loškitės, taipgi išva- 
lios, ‘išlenkdami jo krūtinę aug- 
štyn. Darykite taip apie dvy
liką ar penkiolika sykių per 
minutę, mažiausiai per clvide- 

daryti prie uždarų garadžiaus j šimts ar trisdešimts minučių, 
durų. Išrodo, kad daugelis*Ir tuo pačiu sykiu, kuogrei- 
dar nežino, arba nenori žino-į čiausiai, šaukite gydytoją.
ti, kad vidutinio didumo < ga- Nemažai ir gydytojų yra 
radžiui užtenka dešimties mi- tapę karbono monoksido au- 
nučių, inžinui degant, pridary-; komis, 
ti karbono monoksido užtekti-1 taikę 
nai žmogaus sąvokos atėmi- laiku, 
mui.
džiamas, i
gui kitokių nesmagumų arba biliaus inžinas greitai neužsi-į 
duodantis ženklų apie prisiar-į dega, o pagaliaus ir užsidegęs* 
tinantį pavojų./Tik retkarčiais į veikiai nepajėgia motoro išju- 
apsireiškia mažas galvos skau- dinti, tai taip besitriūsiant už
dėjimas, slobnumas, skubus darytame garadžiuje- nei ne- 
kvėpavimas, kuris tuoj patam-, pajunta, kaip nustoja sąmo- 

•pa nereguliariškas ir greitai vi- nes. i. . •
sai sustoja, tuomet žmogus jau, Įkvėpuotas karbon monoksi- 
būna bespėkis, alpstantis, ir das pirmiausia kimba prie he- 
taip netenka sąmonės—užmie-1 mOglobino (raudonas protei- 
ga be jokių skausmų. idas, egzistuojantis raudonuo-

Atgaivinimas taip užmigti-'se kraujakūnuose), pažeisda- 
sio beveik beviltis dalykas, mas' jo funkcijas taip, kad 
Jei ūmai užtiktum arba paste- hemoglobinas nebepajėgia dau- 
bėtum nugriūvant, tai reikia giau nešioti oxygeną į kūno 
kuogreičiausiai išvilkti užmi- audinius, 
gūsį į tyrą ‘orą. Jo kvėpavi- negaudami 
mas, greičiausiai, jau bus su- apsilpsta, 
stojęs. "" 
jam teikti dirbtinis kvėpavi-į pavimo centrai pirmiausia su
mas 
Darykite sekančiai: paguldy-l ’ 
kite nelaimingąjį ant pilvo, dėmėti visi, 
vieną jo ranką ištieskite augš- lių 
tyn, o antrą sulenkite ir pade-pildykite (warming) 
kite po jo veidu taip, kad jis užsidegę r ** x 
per nosis ir burną galėtų liue
sai kvėpuoti. Tuomet atsi
klaupkite, padėdami savo ke
lius abypusiai prie jo kulšių, 
ir savo rankomis suimkite jo dijimai i 
krūtinę taip, kad jūsų rankų kūrenamuoju gazu.
nykščiai būtų ant jo nugaros, mam šalčiui pasirodžius, sune- 
o pirštai ant šonkaulių, ir tuo- šama iš skiepų gazu šildomi

Žiemai artinanties, neabejo
tinai daugelis žmonių nusinuo
dys karbono monoksidu (car
bon monoxide). Kadangi, va
karai ir rytmečiai pradeda da
rytis šaltoki, tai\ bus sunkiau 
ir automobilių inžinus užsi- 
kurti ir motorus išjudinti, to
dėl daugelis panorės tai pa-

met, su rankomis, iš valios, pa-,

! kurias po biskelį gazas sun
kiasi, garuoja j stubą. 'Kolei 
langai būna plačiai atdari, tai 
tokie dalykai nieko nekenkia, Į 
bet kaip tik langai užsidaro,! 
tai panašūs “niekniekiai” pa
virsta tragedijomis, kuomet 
rytmetį a’trandama visa šeimy
na amžinai užmigusi—gazu 
nutroškus. O daugelis pirmo 
šalčio taip nusigąsta, kad vi
sus langus kietai užsidarinėja. 
Tai yra patirtas faktas.

Po tam, smarkus daugini
mąsi moderniškų elektrikinių

du, kaipklti.gąžai-rprąkįų- 
rus privedimų bei pritaisymų 
dūdoms ar pasiliuosavlis prisu
kimams ir tt. j

Apsisaugojimas nuo gazinių 
nelaimių visgi yra galimas. 
Viskas, ką reikia i daryti, tai 
niekados nemiegoti prie kietai 
uždarytų langų. Visuomet 
kiekviename miegruimyje rei
kia turėti pradarą langą. .Ne
būtų klaida, jei ir dienos lai
ku būtų nors vienas langas 
pradaras, o ypač, kur šeimi
ninkės ir vaikučiai praleidžia 
ilgas valandas.

Langus geriausiai pradaryti 
bisk'elį iš viršaus ir 
šiltame ore galima 
kaip plačiai galima, 
me pre , atmosfera

apačios, 
atidaryti 
Gi šalia- 
greičiau

Tankiausiai yra pasi- 
nakties arba rytmečio 
kuomet jie skubinasi ......

Šis gazas yra nesuuo- prie ligonio. Mat, neretai ga-cšaldytuvų (electric refrigera- 
neigi darantis žmo-' radžius būna šaltas, ■ automo-! tors) pradėjo rodyti kasime- 

• “• •• • ” ’ tai didesnį ir didesnį pavojų
' žmonių gyvasčiai, o ypatingai 
dideliuose' namuose, apartmėn- 
tuose*; ' ' ' '

Mat, elektrikiniųose šaldy
tuvuose yra vartojama įvai
rūs pavojingi gazai, kaip tai : 
ammonia, sulfur dioxide, ir ki
ti, o vėlesniais laikais methyl 
chloride įėjo į madą. Šis ga
zas yra vartojamas labai daug 
cheminėj industrijoj ir chirur
gijoj, kaipo atskirų kūno dalių 
apmarintojas (local anaesthe
tic), su gerais rezultatais. Bet
gi jo vartojimas elektrikiniuo- 
se šaldytuvuose pasirodė tra
giškai pavojingu. Mat, jis nė
ra troškus neigi gerklę ar no- straipsnelių ir išsim 
sis erzinantis gazas, todėl jo | parengimuose g---- £ y
buvimas gyvenamoj stuboj ma- i pasakyti. Nutarta pereiti pei 

t v , 4- tu /G-n t r « •> -v* zl n m va i

žoj proporcijoj nėra jaučia
mas. Bet nuolatos jį įkvė
puojant, įtraukiant į sistemą, 
būna labai blėdingas sveika
tai. Nuodugnūs tyrinėjimai 
parodė, kad methyl chloride 
yra priežasčia įvairių nenor
malumų akyse, įvairių mervų 
ligų, o ypač snaudulingumo 
(somnolence), netekimo ambi

cijos, netekimo apetito, ir abel- 
no nusilpnėjimo, šis gazas da- 
sigauna į stubą tokiu pat bū-

Gi kūno audiniai, 
oxygeno, greitai 

paliauja veikę, o 
Todėl skubiai reikia*ypač nervai ir smegenys. Kvė-

-_____ •. I_____ :____ _______X__ :

(artificial respiration).'stoja funkcionavę.
Taigi, tą faktą turėtų įsi- 

, o ypač automobi- 
savininkai—niekados ne-

I motoro, 
inžiną uždarytame 

garadžiuje, nes tai yra didelė 
gyvasties rizika.

Šaltesniam orui užstojus, pa
prastai, pasidaugina nusinuo- 

ir paprastuoju arba 
Mat, pir-

iiiamaiiiaiiiamaiiiaiHaiiisiiionioiiisiHaiiisiiiaiHaiiiaiiiamaiiiaiiiaiiiaiiiamoiiiaiiiaiiiaiiiaiiiDiiidiaHt^
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Puslapis Trečias

šėinjynijški ’reikalai, kųriti mes 
i dienraštį netalpiriame.
" i i 1 ’ i

Lietuvos Emigracija Didėja

iš 
emigravo 1118 

iš jų į Argentiną

Spalių mėnesį iš viso 
Lietuvos 
žmonių, 
474, Braziliją 264, Afriką 
112, Amerikos t Jungtines 
Valstijas 116, Uruguajų 87, 
Kanadą 74, Paleistiną 43, 
Meksiką 7 ir į Australiją 1. 
Emigracija padidėjo į Ar
gentiną, Braziliją ir Afri
ką, sumažėjo į Kanadą ir 
Kubą. Pereitą mėnesį emi-

Pereitaismainosi,, todėl užtenka tik bis-ig'ravo tik 876.
kį pradarius. Mat, persisal-į metais špaliu mėnesį emi- 
dyimas irgi 'neina' į; sveikatą, į gravo tik 590.
todėl reikia'jo verigti. 1 į ■ i . • > ■ .

UTICA,-M Y.
Lapkričio 24. d. įvyko -A. L. j 

D. L. D. 107-tos kuopos pįr-| 
mas susirinkimas. Prie kuo-i 
pos prisirašė vienas naujas; 
narys. Dabai’ kuopa-turi dvy-! 
liką narių, pilnai užsimokėju
sių metines duokles.

Susirinkime buvo pranešta,' 
kad seniau čia gyvavusios kuo-, 
pos pasiliko dešimts dolerių, 
kurie randasi pas Igną Bulotą 
ir jis žada juos perduoti nau-l 
jai atgaivintai kuopai. Prie į 
naujų sumanymų nutarta, kadį 
visi nariai pasirinktų eilių ir;

imokintų, o į 
galėtų ką nors , 

----- /-
tas vietas, kur randasi jauni-: 
mo ir šiaip darbininkų ir juos j 
pakalbinti prisidėti prie mūsų ( 
veikimo.

Darbai čia eina prastai. Iš i 
kitur atvažiavus stačiai darbo ■ 
negalima gauti. Daugelis,! 
pragyvena visus savo pinigus 
ir paskui pėsti turi eiti kitur 
darbo i ieškoti.

Kujalis.
Nuo Red.—Kitą dalis kores

pondencijos grynai asmeniniai

>ni —— nti—iin —— nu — ity—

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

visiem be skirtumo.

Du Plečkaitinįnkai Pabėgo 
Į Lenkiją

Iš Trakų pranešama, kad 
2 pasienio policininkai Jak
štą ir Brisas įtariami kaip 
priklausę plečkaitininkų or
ganizacijai, nuvykus juos 
areštuoti, su ginklų pagel- 
ba pabėgo Lenkijon.

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančic 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtat 
kokios nors ligos bei vidurių suge 
dimo Toks žmogus yra susiraukęs 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk 
sinį kalną parodytum, tai jam malo 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukse 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąt 
apimtu kokių nors nesmagumų, ta) 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir

i atgąut savo sveikatą.
‘ Vaistžolės yra nuo sekančių ligip 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth 
ma), pergalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai; gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika-

, tą, panaikins minėtas ligas. ,
Jeigu . kenti nervų suirimą, galvos 

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

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

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

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

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageičavot 

MENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos * 
Tabakų. Vidurys vien tik iš , 

I importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU -

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa. -v.

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

R
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Visas štabas viršininkų, direktorių ir tarnautojų iš abie
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LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ1
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Tas suvienijimas turtų ir prityrimų šių dviejų didžių fi

gomis kiekviename bankininkystės skyriuje.

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

New York.

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

■ i

, 734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

5

T

I
I

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Pavei

Studija atdara kiekvieną dieną i 
nedeliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA • Išmokiname pilnai apie automobi

lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaikys 
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 

• žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10

PRANEŠIMASA Ė

KLIJENTAMS

FIRST NATIONAL BANK’O
SCRANTON, PA. '

ir

TRADERS NATIONAL BANK’O
SCRANTON, PA. , .

Pirmadienį, Gruodžio (December) 2 d., 1929 m., įeina galion tas, kad First National Bank of Scranton susivienija su Traders National Bank. Susijungusieji bankai bus 
po to žinomi vardu THE FIRST NATIONAL BANK OF SCRANTON, PA., ir rasis toj viėtoj, kurią dabar užima The Traders National Bank, ant šiaur-vakarinio 
Kampo Wyoming Avenue ir Spruce Street.

jų įstaigų pasiliks šitoj padidintoj Įstaigoj, tuo būdu, ūžti 

krinant buvusiems vieno ir kito klijentams tą patį man-

dagų ir pasekmingą patarnavimą, prie kurio jie buvo pri
t ’ ' -v :

pratę.

nansinių įstaigų suteikia Scran tonu i vieną iš žymiausių

. bankų Pennsylvanijoj, su didesnėmis patarnavimo pro-

Viršininkai ir direktoriai šių dviejų susivienijusių įstaigų drauge nuoširdžiai kviečia savo klijentus pasinaudoti tais patogumais, kuriuos (naujas ir padidintas 
First National Bank of Scranton, Pa., suteiks Pirmadienį, Gruodžio 2 d., 1929 m., ir po to.

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR DAR NEPADALINTAS PELNAS-DEŠIMTIS MILIONŲ DOLERIŲ 
PAMATINIAI TURTAI—VIRŠ ŠEŠIASDEŠIMTS PENKIŲ MILIONŲ DOLERIŲ
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- gavoFRACKVILLE, PA. kino anglių dulkės ~ 
taip vadinamą miners asthma 
—angliakasių dusulį, nuo ko 
ir mirė, vos sulaukęs 42 metų 
amžiaus.

Nors velionis Bacvinka ne
buvo mokytas, tik šiek-tiek 
per save prasilavinęs, vienok, 
būdamas gabiu, pajėgė supras
ti neteisingą kapitalizmo siste
mą. Godžiai skaitydavo dar
bininkišką literatūrą, darbinin- 

į kiškus laikraščius. Darbinin
kų reikalų supratimas pas jį 
buvo augštam laipsnyj. Reli
ginių burtų taipgi buvo pilnai 
atsikratęs. Buvo laisvas, pil
na to žodžio prasme.

Kadangi jis buvo labai nuo
širdus, teisingas, todėl jam rū- 

Ipėjo kųoplačiausiai skleisti 
Atvažiavęs į šią šalį, gavo darbininkiškas reikalų supra- 

darbą anglių kasyklose, kur irltimas tarp nesusipratusių dar- 
dirbo visą laiką savo gyveni-j bininkų. Kad darbas eitų pa- 
mo. Kadangi kasyklose dar-;sėkmingiau, 1915 metais suor- 
bas kenksmingas sveikatai, į ganizuoja Lietuvių Socialistų 
ypač kur daug dulkių, tai ir į Sąjungos kuopą ir jai vado- 
velionio Vinco sveikatą sunai- vauja. Kiek vėliau suorgani-

Trumpa Vinco Bacvinkos 
Biografija

Draugas Vincas Bacvinka 
gimė, rodos, 1886 metais, Ig
liaukos kaime, Suvalkų rėdy- 
boj. Mirė spalių 24 d., 1929 
m. Palaidotas spalių 29 d. 
laisvuose Vytauto Draugijos 
kapuose.

Velionis Vincas buvo netur
tingo amatninko, puodų dirbė
jo, sūnus. Amerikon atvažia
vo jaunutis, 19-tos metų. Dar 
Lietuvoj būdamas susimylėjo 
su Marijona Aranauskiūte; 
atvažiavęs šion šalin apsivedė 
su ja. I

j.Ūoja' ir L. D. L. t).' kiibpą^ 
Matydamas, kad darbininkams 
reikalinga ir tuoj autinė mate
riale pagelba, 1918 metais su
organizuoja ir S. L. A. kuopą, 
tapdamas jos finansų raštinin
ku. Raštininko pareigas ėjo 
iki mirties. Jam mirus, jo 
vietą užėmė sūnus Jonas.

Kuomet skilo socialistų par
tija, Vincas pasirinko teisingą 
kelią, nuėjo su kairiuoju spar
nu. Siaučiant .reakcijai, pa
laikė slaptą Komunistų Parti
jos kuopelę.

Kuomet organizavosi vieša 
Darbininkų (Komunistų) Par
tija, velionis Vincas pasiliko 
opozicijoj manydamas, kad 
viešam veikimui laikas dar ne
buvo pribrendęs. Kadangi, 
kaip augščiau minėjau, jis bu
vo labai nuoširdus, teisingas, 
todėl pasilikdamas opozicijoj, 
nekovojo prieš Darbininkų 
(K.) Partiją, bet kai kuriose 
kovose, ypač su lietuviais re
akcionieriais, remdavo darbie- 
čius. Vėliau, kuomet galuti
nai persitikrino opozicijos 
(baltrušaitinių) silpnumą su
pratime darbininkiškų pereigų, 
matydamas, kad opozicijos lie
kanų vadukai visiškai suhiek- 
šėjo—pasitraukė iš jų eilių, 
stojo griežton kovon prieš vi
sokią neteisybę.

Retas darbininkas tiek mėg
sta skaityti, kiek mėgo velio
nis Vincas, 
nuo Įvairių 
s u naudodavo skaitymui, 
sos Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos iš
leistos knygos jo perskaitytos. 
Sunkesnes net po du-tris sy
kius skaitydavo.- Labai mėgo 
skaityt užsienio leidinius: 
“Kibirkštį,” “Ko m u n i s tą,” 
“Balsą” ir kitus. Jo mylimiau
sias laikraštis buvo “Laisvė.” 
Kelias dienas prieš.mirti, kada 
jau pats nepajėgė skaityti, 
prašydavo, kad lankantieji 
draugai jam paskaitytų.

S. V. Ramutis.
P. S.—-Velionio Vinco mote

ris, draugė Marijona Bacvin- 
kienė, išreiškia širdingiausį 
ačiū visiems velionio drau
gams ir giminėms, suteikusiems 
n as k utini atsis ve i k i n i m ą—d a- 
lyvavimą laidotuvėse. Lieka

nūliūdi'mė mbtdris' ^Marijona, 
sūnai Jonas ir Vytautas; duk
terys Ona ir Elena.

BALTIMORE, MD

South Boston Massachusetts South Boston

Kriaučių padėtis Baltimorė- 
je labai prasta. Sezonas jau 
baigiasi. Darbininkai dejuoja, 
kad . šių metų sezonas buvo 
daug blogesnis, negu pereitų 
metų.

Amalgameitų unija randasi 
padėtyj ištikimiausios manu- 
faktorių tarnaitės. Amalga
meitų unijos rolė veriasi tame, 
kad apsaugot darbdavių reika
lus nuo pasikėsinimo darbinin
kų statyt bent kokius reikala
vimus delei savo būvio pageri
nimo. Baltimorės darbdaviai 
patys išrenka duokles del 
Amalgameitų unijos. Darbda-į,. 
viai patys pasistato šapoj če^|\ 
manus, kokius jie nori,, nesi
jausiant darbininkų sutikimo. 
Delei šapos čermano užlaiky
mo darbdaviai išskaito iš kiek- i 
vieno darbininko algos 50c į I 
mėnesį.

Nesenai nekuriu dirbtuvių 
streikas buvo iššauktas neva 
tjelei pakėlimo 10 nuošimčių 
algų. Streikas buvo “laimė
tas.” Bet kuomet darbininkai 
sugrįžo i darbą, tai darbdaviai 
pareikalavo nusimušimų algos 
arba prailginti valandas.

Amalgameitų unija Baltimo- 
rėj kriaučių darbininkų reika
lus parduoda ant kiekvieno 
žingsnio. Daugiau negu du 
trečdaliai /visų kriaučių darbi
ninkų Baltimorėj neorganizuo
ti. Abelnai paėmus, kriaučių 
darbininkų padėtis prasta. De
lei organizavimo darbininkų į 
Adatos Pramonių Darbininkų 
Industrinę Uniją sąlygos labai | 
prielankios. Varymui to dar
bo pirmyn, būtinai reikalingi 
čia nuolatiniai organizatoriai.

Todėl kitų miestų, ypatingai 
New Yorko, kriaučiai darbinin
kai, būtinai turėtų subrust ir 
griebtis už darbo be jokių ati
dėliojimų, stiprint T. U. U. L. 
(Darbo Unijų Vienybės Lygą).

Kriaučiai darbininkai turėtų 
nepamiršt to fakto, kad dabar-i 
tiniu laiku vienos kokios nors! 
industrijos darbininkų laimė-1 
jimai viename mieste negali
mi.. Jeigu norima kovą lai- 
:mėt, tai būtinai / reikalinga tą 
kįovą ve$t sutartingai, daug 
platesne plotmę-, negu iki šiol 
būdayo Kovojama.

s T d ;• aiškiai įrodė pastarųjų 
kelių metų keli dideli ištver- i 
mįiigi streikai, jog be para-1 
mos kitų miestų ir kitų indust
rijų darbininkų kovą L.’___
negalima.

21 r1, lapkričio įvykusios 
prakalbos buvo gyvos, nors! 
žmonių susirinko neperdau- 
giausia. Kalbėtojais buvo d d:t 
Kazakiūnas ir Gold. Po pra
kalbų buvo statomi klausimai 
ir kil.o diskusijos. Vienas į 
Amalgameitų Unijos Hillmano 
mašinos stulpas pradėjo įrodi-l 
net, kad viskas unijoj gerai, 
kad unijos oficieriai neuž- 
gniaužia darbininkų laisvės, 
kad darbjninkai turi pilną tei-

RENGIA LIET. DARB. SUS. AMERIKOJE 13 ta . KUOPA

Sulos So. Bostono Darbininkiškų Draugijų Teatralis Ratelis

Sukatoj, Lapkričio (November) 30,1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, KAMPAS E IR SILVER GATVIŲ

Svetaines Durys Atdaros nuo 7:00 Losimas Prasidės 8:00 VaL Vakare

’"’’PALYGINAMAS SAVO W

namus labai pigiai ir tas neilgai

laimėt Kulpinskas 50c

Beturti

L.

ST. LOUIS, MO.
Seno Vinco Prakalbos Pavyko

> /

J e

p. Gegužis trium-
L. A. nariai svars- 
manau, rinkimams 
(S. L. A. nariai)

ir kt. pasirinkę paskirtume 
nors po vieną tirščiau lietu
viais apgyventuose distriktuo- 
se aktuali veikėją ir jam, ap
art įvairaus komišeno, skirtu

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

smagiai pasilinksminti, tat kviečiame 
visus

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

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Airgeliūną.

EVERETT, MASS, 
šeimynų namas, 17 kambarių,

Po jo kalbos Amąlgameitų 
i unijos darbininkai ;

muzika šo- 
atsilankyti, 
naudai pb-

Rengejai.
(283-284)

tad nereikia nei no- 
kur ten kas, be at- 

kalnus nuverstų, 
išdirbęs pakaitą

gauti veltui.
Sekretorė U. S.

(283-284)

Jis atliekamą 
pareigu laika 

Vi-

FREEHOLD, N. J.
Vietos lietuviai rengia šokiup su- 

batoj, 30 lapkričio, Breklo Restorane, 
ant. Vogtau Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus gera muzika, galėsit

atsilankyti, Rengėjai;
(283-284)

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

Ten Buvęš.

Ar nebūtų praktiška, kad i me nors nedidelį atlyginimą ? 
mes, sakysim, didžiosios lietu-1 T* 
vių pažangiosios organizacijos,

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

UTHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street
Brockton, Mass.

Tel. 228

Išgirskite

Naujausias

Lietuviškus

J.

D. Kozcl Orkestrą

dar tebesamą ap-

ictor

Į Band Instrument Co.

Juozas Zuronas
Zuronas ir Grupe

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

Pilna eile VICTOR RADIO PRIIMTUVŲ, 
VICTROLŲ ir

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri. j.
,. Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

L.
pos. rengia prakalbas Dr. Kaškiaučiui, 
temoj “Pirmutinė • Pagelba Nelaimėj,” 

, 29 d. Lapkričio, 79 Jackson St., New- 
i arke. Visi dalyvaukite, nes Dr. Kaš- 
• kiaučius turės daug svarbių dalykų 
■pranešti. Pradžia 7:30 vai. Vakare.

Rengėjai.
(283-284)

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 1.1-tos kuopos metinis 

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

'/V/ <

NAUJAS VISA-ELEKTRIKINIS

V/įctor-RadioV SU ELECTROLA RE-45

PRANEŠIMAI 1
IŠ KITUR

LISIO hdHia įhUd—UU lę!i!|JuvlŲ
Paprašykite Victor krautuvninką, kad išdemonstruotų jums ši stebėti- 
ną instrumentą. ... .v.
Griežiant rekordus, jūs turėsite Įspūdį, kad tie artistai yra asmeniškai 

jumis tame pačiame kambaryje. .....
aio muzika yra aiški ir tyra, kaip krištolas. Rekordai bei radio 
ima griežti tyliai ar garsiai, kaip jums patinka. Be užsukiihų, be

PHILADELPHIA, PA.
I . ( ,
Tarptautinio Darbininką ’Apsigyni

mo 9-ta kuopa rengia puikų vaka
rėli su šokiais sukatoj, 30 lapkričio, 
Liaudies Name, 8 ir Fairniount Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. ’.Bus įvai
rių pamarginimų ir gera 
kiams. Kviečiame visus 
nes vakarėlis rengiamas 
litinių kalinių.

Kviečia

Victor©

10-cohų, Kataloginė Kaina 75c 
Pas Motinėlę 
Gaspadinės bankieta 
Vestuvės—Polka 
Mylimasis—Polka

Puojau pasikalbėkite su Victor krautuvninku apie 
inymo laiką senų Victor rekordų ant naujų, nes tas laikas išsibaigs 

*30 m. sausio 1 d.

V-14020

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 
Radio-victor Corporation of America 

CAMDEN. NEW JERSEY

Yra ant pardavimo mūs 3 krautuvėse. Ant parei
kalavimo greit išpildoine užsakymus.

Atdara 
Vakarais

Two ':\e» York Storai ‘‘Brooklyn Store

111 East 14*hSt. 243 West 34'hSt. 11225 Broadway
Union Square ‘■Between 7tA 6* Kih /Irę. I Wear Greene /frerHie

Šį Veikalą Sulos šie Lošėjai:

J. Peldžius, M. Zavišienė, T. Malinauskiūtė, K. Naujokaitienė, A. Stonis, Pilkauskas, J. 
Ramanauskas, P. Kubiliūnas, A. Taraška, N. Januška, Malinauskienė, L. žilaitis, A. Niū
kiate, Rimkus, M. Bolys, S. Stakauskas, J. Miklėnas, A. Kulčak.

ĮŽANGA 50 CENTU YPATAI

bių armiją. Darbininkas, su-j 
laukęs virš 45 metų amžiaus, 
jau darbo gauti negali, o gy
venti jog ir jam dar norisi. 
Jungiantis įvairiems bizniams 
Į trustjis ir atidarinėjant vadi
namus “čeinštorius,” stumia ir 
mažuosius biznierius i ta be
darbių armiją.

Padengimui lėšų rinkta au- 
! kos. Aukojo sekanti: J. Balt; 
j rušaitis $1.00, A. Kielienė 50c, 
I V. Milleriūtė $1.00, M. ■•Šiur- 
iniene $1.0Q, J. J. Daujotas 
$1.00, P. Gudaitienė; 50c, K.> 
Petrulis $1.00, P. Okienė 50c, I 
P. Senkus 50c, P. Statkevičius 
50c, K. Mcnčinskas $1.00, Ol
ga Pučinaitė 50c, V. Pučinie- 
nė 50c, O. Baltrušaitienė 50c, 

|L. Burnis 50c, Grigaitienė 
50c, J. Skirstonaš $1.00, Iz. 

’smulkių su
rinkta $3.85. Viso $16.35. Už 
apgarsinimus užmokėta $3.25. 
Drg. Senam Vincui perduota 
$13.10.

susi
rinkimas bus pirmadienį, 2 <1- gruo
džio, L. T. Namo mažam kambary. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra labai svarbių reika
lų . Taipgi turėsime apsvarstyti at
einančius veikimus, kurie būtinai tu
rės būt atlikti.

Komitetas. .. v. . • . - ,
283-284) ,s? Pareikšt savo valią ir t. t.

PAJIEŠKOJIMAI
«■.......-i- - '• ............. ' ........ ..

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našles, be skirtumo tikėjimo, 

bile tik darbšti ir teisinga, ne senes
ne 45 metų, mėgstanti gyventi ir 
dirbti ant farmos. Aš esu 47 metų, 
farmerys. Meldžiu atsišaukti tik tas, 
kurios tikrai norėtumėt gyventi ant 
farmos, juokais nerašinėklt. Taipgi 
su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
savo paveikslą, kurį ant pareikala
vimo sugrąžinsiu. Frdnk Bartasziuš, 

R. F. D, 4, Ulster, Pa.

Laimingos tos lietuvių kolo
nijos, kurios turi tokius gyvus 
ir veiklius draugus, kaip M< 
žaldokas, S. Reikauskas ir pa- 

Jie sėja ir pjauna. Jie 
sako, parašo, na ir 

lo- 
: lietuvių judėjime, 

žodžiu jie visur tinka ir vis
ką dirba. Daugiau mums to
kių. vyrų ir mes pajudinsime 
ženję!

atsistojo našiai.
vienas po kitam ir išpylė jam prakalbas
kailį labai puikiai, Darbiniu- nuolat aktyviai dalyvauja 
kai, kurie priklauso po penkio- kaliniame 
liką ir daugiau metų Amalga
meitų unijai, vienas po kitam 
pareiškė, kad Amalgameitų 
unijos oficieriai didžiausi kal
tininkai delei pabloginimo dar
bininkų reikalų kriaučių indu-;
strijoj. . |

Parduota lietuviškos litera
tūros,

Darbininkai išsiskirstė pilni 
entuziazmo.

Tikimasi greitoj ateityj su- 
organizuot kelis šimtus darbi
ninkų į Dar|)o Unijų Vienybes 
Lygą. 1 . ;

VASAROS BARGANAI
!.Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis .išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
; CITY POINT

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

FARM A
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais modemiškais įtaisymais. Par
siduoda įtik už $9,000. Matykite 
J. Tuinjlą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas 
to.
kite

$6,600 į metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokės-1 
čio. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priversta*- 
greitai parduoti. Tokiu būdu 
Įima gauti už $13,400. Matyki 
Stefan.

BRI DG EWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynorp kampi

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

16 d. lapkričio A. L. D. L. 
D. 58-tos kuopos surengtos 
prakalbos Senam Vincui, pa- 
gal St. Louis koloniją, pavy
ko; publikos atsilankė pusėti
nai. Gautas 1 “Vilnfhi” skai
tytojas, vienas narys į A. L. 
D. L. D. ir 4 narės į L. D. S.

Dar niekad nemačiau taip 
naiviškai elgiantis p. S. Gegu
ži, kaip kad jis pasielgė laike 
p” Žuko prakalbų Mahanoy 
City. Kuomet pastarasis pa
leido savo kakarinę ir. pradėjo 
plūsti pažangiuosius S. L. A. 
narius, p. Gegužis iš džiaugs
mo netrivojo ir po kiekvienų/ 
stipresnių kalbėtojaus “kriti
kos” argumentų, jis ne tik ges
tais, bet ir garsu akompanavo : 
O t tai mat. A-ta-ta. . .

Reiškia, 
fuoja, o S. 
to. Ii’ aš’ 
atėjus, jie 
žinos, kaip pasielgti.

3
su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

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

■ Drg. Senas Vincas savo kal
boje nurodinėjo, kaip nepap
rastu greitumu ritasi vargo be
dugnėn darbininkų ir mažųjų 
biznierių padėtis. Gerinimas 
mašinerijos ir greito darbo sis- 

(282-286)tema kasdien daugina bedar-

žinant, kad nei vienas žmo
gus negali gyventi iš “dvasios 
šventos,” 
rėti, kad 
lyginimo, 
žmogus, 
(shiftą) kasyklose arba fabri- 
koje, parėjęs namo, jau ne vei
kėjas.' Jam jau nerūpi, kad 
ten ar ten reikalinga kas tokio 
padaryti. Toks (daugumoje) 
linkęs geriau namie pasilikti, 
kad pasilsėjus ir atgavus 
gas ryt dienos darbui.

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

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

Jo užduotis būtų dirbti visomis 
pusėmis mūsų organizacijoms.' 
Ir manau, kad tokiu būdu ei- 
nai#, mes daug daug lietuvių 
kolonijų padarytume gyvesnė? 
mis ir tas mūsų organizacK 
joms būtų ant sveikatos.

Triksas.
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CLEVELAND, OHIO JUOZAS KAVALIAUSKAS
tun

John Nau jok

erfield

Urban’s Cold Powder
Darbietis

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Deltuva
Vardus

PITTSBURGH, PA
Miestas Stato

MINERSVILLE, PA

2229
Darbas Užtikrinta*

bile kokt 
, kuomet

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI .

Dirbdami 
savo eks-

ŠVELNŪS 
... o vienok
PATENKINA

Chesterfield sali atrodyti kaip 
garėtas . . . skirtumas pasirodo 
gaujate!

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

Plaukų "slinkimą, pleiskanas ir 
kitus' galvbs nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų jplaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins bui- 
nįus įplaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite &uo antrašu:

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užražykite: 

PRANK A. URBAN'S PHARMACY 
lol Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

JBelgrade, Jugoslavja. — 
enry Fordas planuoja 

įsteigei automobilių dirbtu
vę Jugoslavijoj.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

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

kreiptis prie manęs.

Oxford, Anglija.-— Ant
radienį Oxforclo Universite
tas suteikė daktaro teisių 
garbesni tūlą Frank B. Kel
logg, buvusiam Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
riui už pasidarbavimą del 
“taikos”.

downtown, įvyks taip 
as forumas. Bus aiš- 
apie Hooverio tuos 

planus, kuriais jis mano page
rinti darbininkų būvį. Visi 
vietos ir apielinkių .lietuviai at
silankykite į šias prakalbas, 
nes daug naujo išgirsite.'

Dist. org. S. Chudnow. 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., 
įėjimas iš 736 Lexington Ave 

įsteigta 25 metai. Būk nep rigulmin gas, Išmok 
dėk. keltą j pasisekim^. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti višokių išdirbimų karus per trumpą, laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakąrais.

Užganėdinimas, Leidimas

Lapkričio 9 d. buvo sureng
ta pramoga, nuo kurios pelnas į 
skirtas Gastonijos streikierių 
vadų gelbėjimui. Pelno liko 
70 dolerių, kurie ir pasiųsti 
centram

ir salės, 961 
“Gerai pataikot padaryt cigarus, kad j 
Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 

yetįmtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
", ; ‘ , gra-

kvepį!”

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man piVųstl 
URBAN’S COLD POWDERS ii' URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Specialistas Jau 25 Metai
VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

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

Tai nėra koks pripuolamas dalyka 
Chesterfield . . . mes taikome i skoni.

V 4.

pertišku sumaišymu. . . per savo stand ar d i nę Ches
terfield metodą. . .mes jį.' gauname. . . delikatnas 
skonis. . . aromatiškas kvepėjimas. . . “Didžiausias 
smagumas iš rūkymo.” i

z 10 d. lapkr. vietinis centra
lis Komunistų Partijos komi
tetas surengė paminėjimą Ru
sijos revoliucijos 12-kos metų 
sukaktuvių. Nors svetainė bu
vo paimta tokia, kurioj telpa 
3,500 žmonių, bet nežiūrint to, 
kurie vėliau atėjo, tiems pri
siėjo stovėti.

Muzikalė programa buvo 
nepaprastai turtinga, nes bu
vo sutrauktos visos geriausios 
dailės spėkos. Delei taupymo 
laikraštyje vietos, čia paminė
siu nekuriuos ir trumpai. Pro
gramą atidarė mandolinų or
kestrą; žydų ir ukrainų cho
rai visi sykiu sudainavo Inter
nacionalą;’ prieš dainavimą 
choro vedėjas pakvietė visą 
publiką dainuoti sykiu. Vėliau 
chorai dainavo atskirai, taip
gi orkestrą griežė atskirai; 
ant gAlo griežė garsus smuiko- 
rius Calmbn Lubovitzki; pa
starajam .nors ir reikėjo už
mokėti $50.00, bet ir buvo ko 
pasiklausyti. Geriausi įspūdį 
darė jaunimas, kurio buvo 
daugiau,,negu kada radikalis- 
ki parengimai yra 
nepažiūrėsi, tenai matai jau
nuolius. Tas parodo, kad nors 
ir lėtai, bet bunda sykiu su di
džiaisiais. Mat, gyvenimo ap
linkybėms sunkėjant, priver
čia protauti visus'.

Jaunųjų Darbininkų Lyga, 
sykiu su jaunais pionieriais, 
ant estrados atvaizdino, kaip 
jie laiko prakalbas ant gatvių 
kampų ir kaip juos policija 
persekioja ir areštuoja. Tai 
puikus sumanymas, nes vienu 
sykiu ir tpj pačioj scenoj jie 
sulosią dvi roles: atvaizdina 
jaunuolių veiklumą, drąsą ir 
policijos brutališkumą. Tuom 
pačiu sykiu per tą .laiką pub-

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- 

K vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mčšlažarnčs Ligų,
yy J , Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių

Jaaukii, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu Jūį$ esate nesveiki ir nusimi? 

» nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

Subatoj, 30 d. lapkričio, 
11123 Buckeye Rd., (Vengrų 
Darbininkų Name), rengiama 
pionierių bazaras. Pradžia 
3:30 vai. po pietų. Programa 
susidės iš gyvo laikraščio, ma
sinio driliaus, dainų ir šokių.

Šis bazaras rengiamas tiks
lu sukelti finansų del ateinan
čios vasaros įrengimui dides
nės kempės jauniems pionie
riams ir darbininku vaikams. 
Pereitų metų pionierių kem
pėj vos 50 jaunuolių galėjo 
užlaikyti, šiemet yra stengia
masi, kad sekančią vasarą pio
nierių kempėj galėtų gauti vie
tą kelis syk tokia skaitlinė.
~ Jaunųjų pionierių kempėje, 
be vasaros gamtos ir tyro oro, 
jaunuoliai gauna pamokų apie 
darbininku klasės kovas su iš
naudotojais kapitalistais, ir 
kokią svarbą turi darbininkuo
se organizacija.

Taigi, visi darbininkai ir 
d.arbininkės atsilankykime į šį 
bazara. Paremkime mūsų at- 
eitiės kovotojus.

Pionierių Draugas.

Camden, N. J, 
KONCERTAS, TEATRAS 

IR PRAKALBOS 
Rengia A. L. D. L. D. VI 

Apskritis

(Tarpe 4th Avė. ir byų 
M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P

(tas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis neMik sunkiausias ligas įvaro, bet 
ir į grabą paguldo. Bet tie, kurio vaitoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

(Miltelius nuo žalčio) jokių žalčių nebijo. Už 
75c už baksą apsiginkluok nuo savo 

amžino priešo I

__ _ _ _ yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—-vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rūpesčių ir v; mm xjci.v a omo 8unk.ų Jijw 25 centa. u. 8krynu^_
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

7-8 dd. gruodžio, 6021 St. 
Clair Ave., Grdinas svetainėje, 
rengiama milžiniškas K. P. ba
zaras.' Lietuviai turės savo 
“sjtandą.” Kaip pasirodo,' įvai
rių tautu komunistai ir jųjų 
simpatizatoriai dirba, lenkti- 
niuoja rinkime daiktu del ba- 
zaro. Lietuvių frakcija irgi 
gerai dirba. Pasirodo, kad 
cĮarbininkai ir darbininkės 

ilgiai remia aukodami, ypač 
įlSys savo ranku dirbinius. 

'jUį, Irai '‘inkai vyrai irgi neatsi
lieka' \

Clevelandiečiai, padarykime 
mūsų “standą” pavyzdingiau
siu iš visų. Aukokite kas ką 
išgalime mūsų Partijos baza- 
rui.

MES PATAIKOM
Taip sako A, Tacilauskas, savininkas Restauraciios 

Grand St., Brooklyn, N. // 
menesį laiko po 500 John 
bet ir ’ ____ _________
JJ.ems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, 
žiai dega ir puikiai kvepi 1”

PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKSPERTŲ SUMAIŠYTI
© 1920, Liggrtt & Myers Tobacco Co.

ilika klausėsi gerai sutvarkytą 
j ir faktais paremtą prakalbą. 
Jaunuoliai savo lošime tikri 
profesionalai. Mat, vakarykš
čiai su policija ant gatvės tu
rėjo naturališkas praktes, kur 
7 kalbėtojai likosi areštuoti.

Aukų surinkta $467.72. Prie 
durų įplaukė apie $360.00; 
knygų išparduota už $63.00, 
kas parodo, kad Los Angeles 
žengia pirmyn.

Vienas apgailėtinas ir peik
tinas dalykas, tai lietuvių ap
sileidimas. Į tokį svarbų pa
rengimą' vos trys lietuviai te-j visi 
pasirodė. Tiesa, tą patį vaka- i ukrainiečiams 
ra buvo surengta S.L.A. 75-tos' padaryti pasekmingu 
kuopos vakar 
sulaikė 
bet ateityje reiktų vengti, 
nors ant metinių apvaikščioji- 
hių nesurengti sykiu.

Policijos Brutališkumas
Kadangi pastaruoju laiku 

juodveidžiai bei hieksikonai 
pradėjo suprasti ^kapitalo kil
pas, tai ir .jie pradėjo spiestis 
prie Komunistų Partijos. Už
tai policija neišmano, kaip 
juos persekioti, kad tik labiau 
nugąždinus ir kad neduoti pro
gos susidraūgauti su baltai
siais žmonėmis.;

Baltvei.džius areštuoja po 
turėję? Kur prakalbų už jų išreikštas min- 

juodvejdį- kalbėtoją

25 d. lapkričio, Miesto Tary
bos posėdyje, jaunieji pionie 
riai. Tarybos narius ir viešą
ją dalį publikos apibėrė atsi
šaukimais. kuriuose reikalau
jama: “Free car fares for 
children.” Pabaigoie tų atsi
šaukimų sakoma* “Jeigu Mie- 

*sto Tarybos nariai nekreips 
atydos į įvedima dykai perve
žimo gatvekariais vaikų į mo
kyklą, tai turės sutikti masinę 
demonstraeiia miesto posėdy
je, kokios nėra matę.

Dabar pionieriai renka pa
rašus miesto piliečių no virš- 
minėtu reikalavimu. Del šito 
dalvko ne tik Tarybos nariai 
susirūpinę, bet ir vietos kapi
talistinė spauda garsiai apie 
tai kalba.

Visi lietuviai darbininkai, 
remkime pionierių darbą ir< or- 
ganizubkime savo vaikus prie 
to reikalavimo: “Free car 
fares for School Children.”

Kartu paremkime pionierių 
bazara, kuris įvyks subatoj, 30 
d. lapkričio, 11123 Buckeye

Sekantį sekmadienį, 1 d 
_ gruodžio, 8-tą vai. vakare, sve 

areštavo prieš pradėsiant kai-painėj Walton Hall, 220 Stan 
Dėti. Taipgi Šnipų kapitonas wix St J-.... *■
pareiškė, pirminifikųi, kad jis vadinai 
neleistų meksikohui kalbėtojui kinams 
kalbėti, nes kitaip uždarysiąs 
prakalbas. \

A.L.D.L. D. Koresp.

S. E. Kampas Broadway ir 
Federal Streets 
CAMDEN, N. J.

Dainuos, Lyros Choras iš 
Philadelphijos, vadovaujamas 
<. JurČiukonio; bus duetų ir 

olistų: duetus išpildys drau
gės G. Balčiauskaitė ir N. Jo- 
zelskytė ((Rudolf); solo dai
nuos N. Jozelskytė; visi ge
riausi dainininkai dalyvaus iš 
Lyros Choro. Bus geras kal- 
bėtojas/ draugas P. Buknys, 
“Laisvės” administratorius; 
kalbės pirmu kartu mūsų mie
ste. Bus perstatyta puiki ir 
labai juokinga komedija “Uoš
ve į Namus, Ramybės Nebus.” 
Ši komedija yra tiek juokinga, 
kad žmogus ją girdėdamas ir 
matydamas, kad ir mirdamas, 
turi juoktis.

Iš Philadelphijos čion visai 
arti atvažiuoti: galima važiuo
ji pejr tiltą busais arba Market 
Street Ferry. įžanga tik 25c.

Visiems, kurie tik atsilankė 
i tą parengimą ir prisidėjo 
įirie gelbėjimo Gastonijos 
streikierių vadų, varde kuopos 
tariu širdingą ačiū.

Gruodžio 1 d. T.D.A. kuopa 
—draugai ukrainiečiai—ren
gia roelyti judžius iš Ukrainų 
baudžiavos, laikų. Bus paro
domą, kaip tais laikais caras 
ir ponai žmones kankino. Pel
nas taipgi bus skiriamas Gas
tonijos streiko vadų gelbėji
mui, kurie dabar nuteisti kalė
ti. Todėl draugai ir draugės, 

pagelbėkime draugams 
parengimą 

pasi- 
ienė, ir tas įvykis Ttengkime kuo daugiausiai ti- 

nuo apvaikščiojimo,:kietų išplatinti, o tuomet pa-' 
sėkmės bus geros.

Girdėjau/kad draugai uk
rainiečiai rengiasi sulošti kokį 
nors scenišką veikalėlį ir. jau, 
rodosi, turi pasiskyrę. Lietu-j 
viai irgi prie to rengiasi ir jau 1 
mokinasi. Perstatymas įvyks ‘ 
24 d. gruodžio. ; '

Labai gerai, 'kad draugai; 
darbuojasi., • ’

;Mlk SUZAKNE PANNĮELL 
308 Wea.t 94th Stręeb

Nov/ York City )

Teletpnas—-Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

TELEFONAI: nK^sA°ne’ Mraj" 9669 
Bell, Oregon 5136

1 “H ' * " ...... . ---- -- | ' * ■ ' ‘ ■ ----—-'— -»•--------- --- ■— . I , . . 1 — , . ... ... , .. ....... A. , ,

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. RE1KAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, l’A.,tūkstančiais 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!

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

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

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

-------------------- ------------------------ ;--------------------------------------- J
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“Nėi*vai” j i'

VIETOS ŽINIOS
S

Ką Darbo Federacija Daro 
Naudai “Subviy” Kasėją?

Daug Svečią Bus S. L A. 
83-čios Kp. Pramogoje

Wm. F. Dunne, vardu Dar
bo Unijų Vienybės Lygos, kal
bės 10 vai. šiandien prieš pie
tus Harlem Terrace, 210 E. 
104th St., New Yorke, 
gas taikomas darbininkams 
naujų požeminių gelžkelių. 
Tuos darbininkus, kurių yra 
16,000, be saiko pradėjo iš- 
naudot kontraktoriai, mokėda
mi tik apie pusę tiek už dar
bą, kiek turėtų mokėti sulig 
sutarties ir sulig miesto valdy
bos nustatytų sąlygų.

Į tą mitingą yra taipgi šau
kiami Amerikos Darbo Fede
racijos vadai, kad parodytų, 
ką jie daro naudai darbininkų 
šiame atsitikime. O jie, kaip 
žinoma, nei pirštu nepajudina, 
kad išvest visus “subvių” ka
sėjus i streiką. Visą savo 
energiją jie pašvenčia kovoji
mui prieš Darbo Unijų Vieny
bės Lygą, kuri nori tuos darbi
ninkus išvest į kovos lauką ir 
suorganizuot j tikrą uniją.

Veik jau čia ir sekmadienis, 
gruodžio 1 d. Tai diena del 
S. L. A. 83 kp. Nares ir na
riai tik kalbasi, tik ruošiasi ei- 

Mitin-įti į savo parengimą, kuris pra
sidės 4-tą vai. po piet, “Lais
vės” svetainėje. Rengiasi ir 
pašalinė publika. Naujasis 
merginu sekstetas vilioja ne 
tik aidiečius ir lyriečius, bet ir
pašaliečius. Jie bus.

Bet be merginų seksteto, kur 
ris, su B. šalinaite priekyj', 
smarkiai žengia j dainai lau
ką, bus. visa eilė kitų. Lilija 
Kavaiiauskiūtė jau gerai pri
sirengus. Kačkauskas — jau
nas berniukas, bet dainuos 
kaip didelis vyras. B. Misevi- 
Čiūtė miklina kojas šokimui, 
o rankas—pianui. Jaunasis į 
Zablackas komanduoja visą, 
ateitiečių orkestrą.

Gaspadinės ruošia skanius 
užkandžius, šiltą arbatą ir kit
ką. Būkite visi. Įžanga 50c.

Komisija.

Pargabeno 75 Lavonus Mezgėjų Streikas 
Amerikos Kareivių - - - - - -

„ , . • TL '■> , ta I Streikai! išėjo visi darbiniu-Garlaiviu President Roose- kai mezg6iai Treeo Knitting 
velt” tapo parvežta į New;Mil|g, 24 w 25th stj New 
Yorką lavonai 75-kių Amen- Yorke 
kos kareivių, kurie krito lai-i vienas darbininkas atsisakė 
ke 1918-1919 metų imperialis.-j birbti tokia kaina, kokia pa
tų įsiveržimo i Sovietų Rusi-jskyre bosas; už tai liko pava
da, Archangelsko srityje, suw:|rytas. Ji užtardami, metė dar
noje. Sovietai leido Amerikai i^ vjsj 
tuos lavonus išsikasti ir namo i ‘streikui vadovauja kairioji 
parsivežti. Beveik visi jie bu-1 Nacionai6 Audėjų Unija.
vo is paprastų darbininkų.

Jau netoli 8 d. gruodžio ir 
mes visi turime susirūpinti sa
vo nervais. Kurių sugedę ner
vai, tie juos galės pataisyti, p 
kurių sveiki—tie išmoks juos 
apsaugoti nuo sugedimo.

Bet kaip tą atsiekti?
Tą dienA bus perstatyta tri

jų aktų komedija “Nervai.” 
Čia mes matysime, kodėl bur
žuazijos genda / nervai, kaip 
jie šeimynose sugyvena ir t. 
Mes gardžiai pasijuoksime iš 
buržuazijos gyvenimo, iš jų 
kvailų šeimyniškų ginčų ir ki
tų galų. Juoko bus daug. Ko
medija ilga, užims apie pus
trečios valandos lošimas. Po 
lošimui bus šokiai.'

Rengia A. L. D. L. D: 185, 
L. D. S. A. 1H ir S. L. A. 322 
kuopos. Lošimas prasidės ly
giai 4-tą vai. po pietų.. Vieta 
—10313—103rd‘ Avė. (tarpe 
103rd ir 104th gatvių, netoli 
Oxford eleveiterio stoties), 
Richmond Hill.

Taigi, ta diena niekur kitur 
neikite, bet atsilankykite i šį 
naren^imą, kad savo nervus 
pataisius.

Turiu priminti, kad kiek 
šios organizacijos turėjo pa
rengimu. visais publika naši- 
tenkino, tai nAsitenkips ir šiuo, 
nes Jojime dalvvauia geriau
sios mūsų jėgos.

V. P.

daugiau i susidomėti thd klausimu ir 
gauti Veiklesnių darbuotojų tani rei
kalui. O jei ne, tai mokyklėlė pasi
liks tik iš vardo. Ypatingai turėtų 
tėvai, kurie leidžiate vaikučius, kreip
ti daugiau domės ir pagelbėti tvarky
ti mokyklėlę ir abelnai visą draugi
jėlę, o nepalikti tik vien ant komisi-

1 jos rankų.
Sekretorius P. Višniauskas.

(284-285)

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22-ros kuopos susirin

kimas bus .panedėlj, 2 gruodžio, “Lai-, 
svės” svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Kviečiame visus draugus laiku ateiti, 
yra svarbių reikalų. Turėsime išrink
ti ir kuopos valdybą sekantiems me
tams. Komitetas.

(284-286)

PRAMOGOS
RIDGEWOOD, N. Y.

L. D. S. A. 132-ra kuopa rengia 
puikų vakarėlį su šakiais subatoj, 30 
d. lapkričio, Degulio svetainėj, 147 
Thames St. Pradžia 6-tą vai. vaka
re. Kviečiame, visus atsilankyti ii’ 
smagiai ,-pa.silhikšmibti.. < '

.......... .Rengėjos.
(283-285)

i -. ! ■ ' ' Z_____________________________

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai Wil- 

liamsburghe, 4 kambariai, maudy
ne ir elektra. Randa $18.00.
PASIRANDAVOJA 6 kambariai ir 
10 kambarių su visais įtaisvmais. 
Tel., Stagg 8383, A. B. ZINIŠ, 121 
Union Ave./Brooklyn, N. Y.

(283-288)

CASTON ROPSEVICH

Vakarėlis su Šokiais 
Ridgewoode.

Senoviškas Saliūnas 
i Policijai po Nosia

Atsiminęs Pirmą Pačią, 
Nusižudė Prieš Skirtas 
Vedybas su Kita

Z

Susigraudinęs atsiminimais 
apie savo mirusią pačią, ga- 
zu nusižudė 68 metų senis N. 
Geis, 3624 Olinville Avė., 
Bronxe, tą pačią dieną, kada 
buvo susitaręs vesti antrą pa
čią, kokią tai našlę. Šalia jo 
lavono rado pelenus sudeginto 
kūno pirmosios pačios. Tuos 
pelenus jis buvo ką tik perpy-

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

4715 N., 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

PARDAVIMAI
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 Hewes St., 
Brooklyn, N. Y.

(282-285

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvę
Seriją (Eilę)

PIANO l^EKCIJŲ

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

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

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
GERAI IR PIGIAI

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

^.-Spindulm Dvagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešnis BridRe Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

* Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

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

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENE 

SAVININKE

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

I Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS: .

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

Linksmas pasišokimas ir pa
lūžimas šios subatos vakare, 
Degulio ir šapalo salėje, 130 d. 
lapkričio, 6-tą vai. vakare. Ap
art užkandžių ir muzikos, bus 
dar naujenybė—tai balionai. 
Girdėjau komisijos nares kal
bant, kad svečiams bus duo
dama prie įžangos dar po ba
lioną. Mat, bus smagiau šok
ti, kaip laikaisi už baliūnų. 
Nors Aido Choras tą vakarą 
dainuos pas rusus ant Cooper i 
St.,» bet aidiečiai sako, Degu-j 
Irų salė netoli nuo tenai, tai' 
apsuksime visur, kad pasilink
smint.

Aš manau, kad bus linksma.
Jūsų Šis-Tas.

Prieš pat policijos stotį, sker
sai gatvės, Josepn Flanagan 
laikė senovišką Kliūna ant 
kampo Grand ir Spring Sts., 
tarsi nežinodamas, kad yra 
toks dalykas, kaip blaivybės 
įstatymas. Pardavinėjo degti
nę ir gerą alų', prie kurio gėri
kai gaudavo veltui užkandžių. 
Ir policiia jam visai nieko ne
sakė. Tiktai pereitą trečiadie
ni keturi federaliniai blaivy
bės agentai užklupo tą vietelę ; 
areštavo Flanngana ir jo bar- 
tendori. Jiedu laikomi po 
$1,000 parankos iki teismo.

les Į naują brangia taurę. Geis 
buvo turtingas ex-biznierius.

* 1 '

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

• < įroposimas
Ateities Žiedo Jaunuolių Draugijė

lės mėnesinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., po pamokų, “Laisvės” 
salėj, 46 Ten Eyck St. Draugai, jei 
mes norime palaikyti mokyklėlę ant j 
toliaus ir geram stovy, mes turime

DARBĄ ATLIEKA

Kreipkitės 
Šiuo adresu;

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s, paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro »u 
amerikonifikais.

TEL.:
Triangle 1450

JONAS STOKES
173 Bridge^ St., C. Brooklyn,

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

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

f

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?

■■■■I. ....... ~.................. ........ .... ............................Į,..........................     Į.J

MALONAUS PASIMATYMO

Trijų Orlaivių Nukritimas 
Ant Namą

Didžiausias Amerikos lėktu
vas Fokker F-2, kaštuojantis 
$110,000, betvarkėj leisdama
sis žemyn, užkliudė keleto na
mų stogus ir vienam išmušė 
s^eną Carle Place, L. L Iš ap
griauto namo kilo gaisras, ku
riame sudegė ir kitAs greti
mas namas. Abudu lakūnai, 
•M. F. Boggs ir Harry Mc-Do- 
nald, laiku iššoko ir išsigelbė
jo,, tik su mažais susižeidimais. 
Pasirodo, kad buvo sugedę 
bent du iš keturių to lėktuvo 
j^otorų.

Lėktuvas buvo naujausios 
mados, net su pasąžyriams 
įtaisytomis lovomis. *

Tą pačią dieną, trečiadienį, 
Westbury, Long Islande, užsi
mušė 19-kos metų amžiaus or- 
laivninkystės studentas Pisa
ni, nukritus jo lėktuvui ant 
stogo vieno namo, Maple ir 
Post Avė.

Pereitą savaitę, kaip žinoma 
New Yorke nupuolė diktokas 
lėktuvas ant Y. M. C. A. na
mo. 64th St.

« Reikėtų naujo išradimo, 
kain apsaugot namus nuo krin
tančių orlaivių. Nes greitai 
nebus saugumo ne tik mieste, 
bet ir priemiesčiuose nuo šito
kio orlaivininkystės progreso.

20 Mėty Kalėjimo už 
Girininko Nušovimą

Frank Aldino. brooklynietis. 
gavo 20 metu kalėjimo, kad 
rugsėjo mėnesį nušovė valdiš
ka giriu sarga Cramerį Idle> 
v'dd girinip, kada sargas no
rėjo areŠtuot Aldino, kuris 
šaudė paukščius.

Trokas Sukūlė Du 
Gatvekariu

Trokas, vežantis 10 tonų ak
menų ir plytų, dūrė į pryšakį 
gatvekariui ant Church Ave., 
Brooklyne. Išmuštas iš vėžių 
gatvekaris drožė į šoną kitam 
gatvekariui ant gretimų relių. 
Negras troko šoferis Gr. Sul
livan ir vieno gatvekario mo- 
tormanas J. Weigandas taip 
pavojingai liko sužeisti, kad 
turėsią mirti. Paviršutines 
žaizdas apturėjo keli desėtkai 
važiuotojų, tame skaičiuje 
daugelis mokyklos- vaikų, ku
riems subyrėjusių langų šukė
mis tapo sukapota veidai, ran-

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

HAARLMM oil

; .■ • : ; b
Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vemon Street

PHILADELPHIA, PA.

kos ir t. t.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi- 

savąitinis laikraštis 
(su paveikslais) •,

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų, darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ................... $2.00
6 menesiams..............>1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuoQi pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

PLATINKĮT
“LAISVĘ”

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryt'le iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
rv^ni Antroj klasėj lašais išsimaudymas - •t/ilKA ir ^miegojimas per visą naktį ant Jį (,6010! 

trečių lubų, onngam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeria

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

prūdas su sūrum vandeniu.
Į LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

A“
B

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuoęuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių maliriią. 
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.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

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

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

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

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

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

' J. J. STROSSELL, Distributor
425 Chauncey Street \ Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
( Levandauskas)

A 

i: 
K.'

5

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

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

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