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skaitytojai ir J. Simutis, Nashua, N. II

$350,-Pa.

prie-

Nereiks tų
nekurie done, Tokio, Paryžiuj, Ro-inl gruodžio 1 d.ir

Mano, kad Mandžūrijos Vai-

Traukinys Užmušė

nierka.

i >

Kelionė yra
TaČiaus Byrd

. Norwalk, . 
linghamton .

NEW YORK.— Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni-
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PATĖMIJO DIDELES DĖ
MES ANT SAULĖS 

C į . ' 3 , .

Big Spring, Texas.— G;
H.; Byrne ip panelė Marie j

A. Walley,
J. Degutis,

Dabar vajininkai taip stovi
Detroito vajininkai .... 46f/j
Geo. Shimaitis, Montello, 43
M., Philadelphia, Pa........... 42
J. Sinkauskas, Paterson . 26>/o

MEILĖ YRA LIGA, SAKO 
MOKSLININKAS

>4 J

Sužeista 
vienas

Amerika Budavoja (18 Ka-1 
' i > rinių Orlaivių

ROMA. — Profesorius 
Joseph Armellini iš Capito-

.191/2
16
14
13
12
11
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. 7 

J. Mažeika, McKees Rocks .. 6 
J. Mažeika, Hartford ......... 6
Ig. Aleksiejus, Philadelphia 51/)
J. Chuplis, riarmarville' Pa. 5
K. Joneliunas, Akron .......... 5
J. Diamont, Pittsburgh .... 5
L. Prusefka turi 20 V2, bet jis
atsisakė iš lenktynių del dova
nos. /

Darbininkai Visą Salią, 

Vienykitės! Jūs Nieke 
Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o IšlaimSsit ;

Pasaulj!

Mexico City.— Nesenai 
išrinktas Meksikos prezl- :•

............. .  101/2
.likauskas, Law
ass.................. 10
Minersville, ... 9 
kuopa, Roches-

. V/2 
. . 8 

, . . 8 
... 8

•s•v5$

r ______
Washington.— Amerikos 

diplomatiniai atstovai Lon-

CHICAGO.— James 
Pauley, Miami Ang 
Kompanijos direktorių 
mininkas, ketvirtadienį 
šovė savo pačią ir pats nu
sišovė. Sakoma, kad tra- 
gėdija įvykus del Pauley 
blogos sveikatos.

Mainierių unijos viršininkai, 
Lewisas su Fishwick susipešė. 
Ar jūs manote, kad jiedu pe
šasi iš “širdies”? 
baikų.

Galima daleisti,

kainuos $1,067,829
— R ..........................................

WASHINGTON.— Val
džią pasipašė koptpąktą su 
Ęeystope Aircraft Korpū- 
racija del pabudavojimo 18

Ghinijos Jįącionaiistai' Or
laiviais Bombarduoja Su

kilėliui

Piemuo Atkeršįno ūkinin- 
* ^dkui Už Mušimą

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XįJX, Dienraščio XI

daly Honan provincijos. Ji ketvirtadienį, kad jis pate- dentas Pascual Ortiz Rubio . 
per dvidešimts metų darlja- mijo naujas' dideles dėmes planuoja tuojaus atvyl<ti į 
vosi Chinijoj kaipo mięio- ant saulės, galimas matyti Washingtoną pasitarti su

faktai įrodo, kad tai sugalvo- moj ir Berlyne, kaip Vais
tas purvinas skymas, purvina tybės Departmentas prane- 
politika, kad suturėti Naciona- ketvirtadienį, perstatė 
lės Mainierių Unijos pirmynei- penfcįu imperialistinių šalių 
gą ir sudemorahzuoti mažiaus • 1 i v •

»R1

ter . ...................b.
J. Urbon, Fįtsburgh . . .
J. Bakšys, Worcester, . .
P. Plung, Cleveland........
S. Gendrėnat, Rochester .
M. žaldokas ........... .'.. .

J. Mažeika, ’Cleveland . .

Hankow, Chinija.—■ Ket
virtadienį banditai pagriebė 
amerikietę misionierką po
nią Oscar Hellestad, Sin- 
yeh mieste,' pietvakarinėj .Jįnp observatorijos pranešė

Pabėgo Kalinys Per Po
licijos Ofisą

P. Namikasi Waterbury . .
A. Taraška,jS. Boston . . . . 
J. Grybas, Norwood, Mass.
J. šiupailiene, Port Carbon,

Pa. ....
Stakionis-Kra

rence, ]\[;
K. Arminas,

Naujos mašinos meta anglia
kasius iš darbo, žaliu aliejum 
sukami industrijų ratai ang
lies reikalavimo kiekį su kiek
viena diena mažina ir mažina. 
Tokiai tai padėčiai formuluo

KRISLAI
Kritiška Padėtis. 
Galima Daleisti. 
Mažai Informuojama.

Rašo Senas Vincas

Bene tik kritiškiausioj pa
dėtyj gyvena, tai Amerikos 
angliakasiai. Mainieriai, su 
maža išimtimi, dirba tik po 1, 
2, 3 dienas savaitėj. Algos 
visur nukramtytos ir dar. vis 
kramtomos, o prie naujų ma
šinų darbas nesvietiškai sun
kus.

jantis, daugelis mažesnių mies- Henderson turėjo ilgą kon
ferenciją su Amerikos am
basadorium Sovietų-Chinų 
padėties klausimu. Laikraš
tis pažymi, kad po pasikal
bėjimo pasiųsta ilgas pra
nešimas į Washingtona.

tei i ų anglies kasyklų apskri- 
čiuose stovi ant pražūties kran
to. Kaip greitai užsidaro ar 
užsidarys paskutinė, vieną ar 
dvi dienas krutėjus anglies ka
sykla, taip greitai jau numirė 
ar numirs ir visas miestelis. 
Darbininkai, kurie turi nusi
pirkę šiokias tokias bakūžėles, 
užkala langus, atsisveikina su 
jomis, palieka kitas visą savo 
amžiaus procią ir važiuoja į 
viršutinius fabrikus, į didmies
čius ir ten didina bedarbių ar
mijas.

valdžioms, kad Jungtinės 
Valstijos sutinka daryti 
žingsnį Mandžurijoj sulig 
Kelloggo “taikos” pakto, 
kad “užbaigti” ginčą tarp 
Sovietų ir Chinijos. Kitaip 
sakant, imperialistinė Amė^j; 
rika svarsto daryti inter
venciją Mandžurijoj.

Bet kadangi dabar Sovie
tai ir Mandžūrijos valdžia 
eina prie derybų, tai W^t- 
shingtono valdžiai nėra pro- 

_____ __ __ gos tuojaus daryti žingsnį; 
nėra niekas kitas, kaip tik blo- ji žada sekti derybas, 
fas, abudu juodu yra purvini 
skymeriai. Mainieriai turėtų 
tai permatyti ir glausti savo 
jėgas po Nacionalės Mainierių 
Unijos vėliava.

savo reikalus suprantančius 
mainierius, kas juodviems, iš 
dalies, jau ir pavyko. Dauge
lis mainierių, ypatingai ameri
konų, kurie jau buvo pasvirę 
Nacionalės Mainierių Unijos 
link, atsitięsė .atgal ir žiūri Į į 
Lewisą ir jau pakampėse gar
siai kalbama, kad Lewisas buvo 
ir yra “O.K.”, o tik Fishwick 
“no good”. Ir, kaip greitai 
Fishwickas bus prašalintas iš 
vadovybės, taip greitai Lewisas 
imsis už darbo ir “pagerins” 
mainierių būklę.

Lewiso-Fishwicko peštynės

Kiek tenka patirti, reikia 
skaitytis su tuom faktu, kad 
mūsų ALDLD. Centralinis ko
mitetas permažai informuoja 
draugijos narius %su leidžiamo
mis knygomis. Ypatingai va
jaus laiku.

šiaip ar taip kalbėsime, bet 
ALDLD. darbuotė turės būti 
pakeista, kad ji būtų gyvesnė. 
Prisieis j ieškoti vaistų, kad tas 
pulsas būtų gyvesnis.

Plėšikai Pasigriebė $20,000
CHICAGO, Ill.— Aštuoni 

plėšikai anksti kėtvirtadie-i 
nio rytą įsiveržė į Case- 
Mąrtin .Pie Kompanijos 
dirbtuvę, surišo aštuonis 
darbininkus, išsprogdino 
seifą ir pasigriebę $20,000 naujų , orlaivių. ( Orlaiviai 
pabėgo.

Trečiadienį Brooklyne Kalbės McGinnis, 
Vienas iš Nuteistųjų Gastoniečių

* Tarptaut Darbininkų Ap
sigynimo Lietuvhj Sekcijos 
17 kuopa ’rengia svarbias 
prakalbas, sekantį trečia- 
>dienj, Ukrainų svetainėj, 
101 Grand St., Brook lyne. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės Gastonijos streiko 
vadas McGinnis, kurį kapi
talistai pasmerkė ilgiems 
metams kalėjimo už vado
vavimą streiko. Jis aiškins

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldieniy

Amerikos Valdžia
Tariasi su Kitomis

Valstybėmis del
Mandžūrijos

An* ir Amerika Tariasi NEDELD1ENĮ GALIMA SMARKIAI 
"™ ’ “ PASIDARBUOTI r LAISVES” VAJUJ

LONDONAS. — “Daib
Herald” Darbo Partijos or 
ganas, praneša, kad ketvir- Nuo Pasidarbavimo Šj Nedėldienį Priklabsys Dovanų Lai- 
tadienj Anglijos užsienio mėjimas; iki 4 Gruodžio Reikia Prisiusi Prenumeratas 
reikalų ministeris Arthur ____________ 1

BRIDGEPORT, Conn. — 
James Trinkly, 15 metų am
žiaus, buvo' suareštuotas už 
vagystę. Pereitą antradie
nį kalėjime jis atsidarė są- 
vo kambario duris ir sku
biai išėjo per policijos ofi
są.' \

Ofise buvo daug policistų, 
bet nei vienas jų nepastebė-, 
jo, kad kalinys bėga laukan.

apie darbininkų kovų Gas- 
tonijoj. Taipgi kalbės vie
nas narys darbininkų džiū- 
res, kuri tėmijo garsią gas- 
toniečių streiRierių bylą. 
Lietuviškai kalbės drg. Mi- 
zara.

Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite šidse prakalbo
se. Daug naujo i išgirsite 
apie darbininkų gyvenimą 
ir kovą pietinėse valstijose.

Rytoj paskutinė “Laisvės” 
vajaus diena. Visi vajininkai, 
visi “Laisvės 
rėmėjai, stokim j darbą šį ne- 
deldienį ir uzbaigkime vajų ge
ru pasidarbavimu—geromis pa
sekmėmis—keliais šimtais nau
jų skaitytojų. Nedėldienis ge
riausia diena pasidarbuoti. Iš
naudokime tą progą: aplanky
kime lietuvių stubas miestuose 
ir miesteliuose ir paraginkime 
juos patapti darbininkiško laik
raščio skaitytojais.

Visi nauji skaitytojai, kurie 
bus gauti šį nedėldienį, turi 
būt prisiųsti iki gruodžio 4 d. 
Vėliau prisiųstus nebus galima 
priskaityti prie vajaus.

Kas laimės dovanas, paro
dys pasidarbavimas šį nedėldie-

Byrd Išlėkė Orlaiviu Į 
Ketinį Poliy

NEW* YORK. — Gauta 
pranešimas iš Little Ameri- 
'ca,1 Antarctica, kur yra ap
sistojus komandieriaus Byr- 
do pietinio poliaus krašto 
tyrinėjimo ekspedicija, kad 
ketvirtadienį £:29 vai. po 
pietų (10:29 vai. naktį. New 
Yorko laiku) Byrd išlėkė 
orlaiviu į pietinį polių. Nuo 
tos vietos į pietinį polių yra 

j apie 800 mylių. Su juo kar
tu išlėkė Bernt Balchen, or
laivio operuotojas, radio 
operuotojas June iif kapito
nas Ashley C, McKinley, fo- 
tografistas. Išlekiant oras 
buvo geras, 
pavojinga, 
mano, kad pavyks pasiekti 
polių ir sėkmingai sugrįžti, 
vienu lękimų padarant 1,- 
600<4mylių. Orlaivis, -trijų 
motorų, gerai priruoštas.

Lakūnai gerai apsiręngę, 
kad atsilaikyti prieš šaltį. 
- ’Tai dar pirmas orlaivis 
išlėkė į pietinį polių. Lakū
nai stengsis nūfotogrąfuoti 

:tą‘ sritį, per -kurią jie Jęks 
į pietinį polių, f Apie < piętL- 
nip poliaus* sritį: veik nieko 
nežinoma. Per i susivertusį 
sniegą matyt, kad ten yra 
didelis sausžemio plotas. 
Matosi kalnai, apie kuriuos 
taipgi nieko nežinoma. Lai
kė tos kelionės lakūnai pla
nuoja nuimti 660 paveikslų.1

Lakūnai pasiėmė maisto 
ant trijų mėnesių, kad turė
tų kuo maitintis, jeigu būtų 
priversti nusileisti, atsiti-, 
kus kokiai nelaimei. Viso 
maisto pasiėmę 800 svarų. 
Drabužiai, kuriuos jie pasi
ėmė, sveria 300 svarų.

' Vietomis, lekiant virš kai-' 
nų Queen Maud ir V Polair 
Plateauį orlaivis turės iškil
ti 10,000 ir 12,000 pėdų.

650 Komunisty
Suareštuota Rumunijoj

< KIŠINEV, Rumunija, -r- 
Ketvirtadienį i čia / policija 
užpuolė bessarabų komunis
tų demonstracija ir suareš
tavo 650 asmenų. Policija 
šaudė į minią. Kiek užmuš
tų ir sužeistų, neskelbiama.

MUNICH, Vokietija. — 
Dr. Valdemar Schweisshei- 
mer sako, kad meilė yra 
niekas daugiau, kaip liga. 
Tik k'ą iš spaudos išėjo jo 
knyga, užvardinta “Meilė 
Yra Liga”.

Jis nurodo, kad įsimylėjęs 
asmuo serga: veidas būna 
išbalęs, širdis dreba, negali 
tinkamai miegoti, praranda 
svorį. O tie, kurie nėra 
laimingi meilėj, gali nudžiū
ti, kaip gėlė netekus van
dens ir saulės, sako jis. Bet 
kuomet -tokių asmenų mei
lės dalykai susitaiso,-tai jie 
atsigauna. . * :■ t j ;<: hri 1 v ’’ ’ 
' » Jis i sako,- kad; dar nėra 
vaistų; išgydymui susirgusįė 
“meilės liga” u ’ r

Spalių 8 d. Panevėžio ap
skričio, Rozalimo valse., Ge- 
tautų km., pil. Juozo Urbo
no sudegė klojimas su ja
vais 3860 litų vertės. Kri
minaline - policija gaisro 
priežastį ištyrė ir nustatė, 
kad* gaisras įvyko* iš pade
gimo. Klojimą padegė to 
pat kaimo piemuo Alfonsas 
Malinauskas a 12 metų am
žiaus, karšindamas Urbonui 
už tai, ;kad jis kadaise-jį 
mušęs.

Didelis Gaisras Nantasket
Beach; Sudegė 5 'Laivai

HULL, Mass.— Penkta
dienį ištiko didelis gaisras 
Nantasket Beach. Sudegė 
penki laivai, valdiškos mau
dynės namas ir trys gyve
nimo namai. Nuostolių pa
daryta už $2,000,000.

Gaisrininkai buvo pašauk
ti iš šešių miestų, 
du gaisrininkai ir 
policistas.

Laivai kainavo po 
000 kiekvienas.

Gaisras prasidėjo 
plaukoj, tikietų pardavinė
jimo būdukčj. Del kokios 
priežasties ten gaisras kilo, 
nežinoma.

Naujas Išradimas Radio Sri
ty Pagreitins Paveikslu 

Persiuntimą C-
LONDONAS.— Anglijos 

Radiostat Korporacija ket
virtadienį pranešė, kad yra 
išrasta naujas radio įtaisas, 
kurio pagelba bus galima 
greitai persiųsti fotografi
jas.

’ Išradėjas yra Dr. James 
Robinson.

KANTONAS, 'Chinija. — 
Ketvirtadienį Nankingo ar
mijos orlaiviai metė bombas 
ant miesto Wuchow, Kwan- 
gsi provincijoj, bombarduo
dami sukilėlius. Daug žmo
nių nužudė ir sužeidė.
n i ~ v i i ipi • • ’ i^aruiiiiiiKų 24psigym- 
duseke Kontrabanda Vllinuj mo nacionalė konferencija 

įvyks gruodžio 29 d., Pitts- 
burghe.

Prisirengiant prie tos kon
ferencijos bus atlaikyta še
šiolika distriktinių konfe
rencijų visoj šaly.

Konferencijose svarbiau
sia bus svarstoma gynimas 
Gastonijos streiko vadų, ku
rie yra nuteisti ilgiems me
tams kalėjimo. Tuo laiku, 
kada prasidės nacionalė 
konferencija, bus paduota 
apeliacija į augštesnį teis
mą prieš nuteisima septy
nių Gastonijos streiko vadų.

VILNIUS.— Čia tapo su
sekta didelė kontrabandistų 
šaika^ kuri,slaptai gabenda
vo šilkus, brangius kailius 
ir vaisius į Lenkiją per 
Latvijos rubežių, ir tuo bū
du valdžiai muitais nuosto
lių padarė už suvirš $1,000,- 
000. Vilniaus muitinės vir
šininko pagelbininkas, kai
po nužiūrimas tame šmuge
ly, tapo suareštuotas.

! Havre De Grace, Md. —- 
■ H. i Alexander Phipps- ir trys 
jo vaikučiai -žuvo, trauki
niui sudaužius jų automobi
lį; įvažiuojant; jiems skersai 
gelžkelio. i .

TOKIO, Japonija^—Sadab 
Saburi, Japonijos’ atstovas 
Chinijoj," buvęs atstovu 
Jungtinėse Valstijose, ket
virtadienį nusižudė Miyano- 
shjta, turčių kurorte už 45 

Williams užsimušė, kuomet 'mylių .nuojčia. Jis buvo 
jų orlaivis nukrito čia orlai
vių lauke ketvirtadienį.

MANDŽŪRIJOS M1L1TAR1STA1 TĘSIA 
MŪŠĮ PRIEŠ SOVIETŲ ARMIJĄ

Imperialistinės Valstybės Deda Pastangas Sutrukdyti De
rybas; Nankingo Valdžia Pasiute Karinę Nota

MUKDENAS, Mandžuri- 
ja.— Sovietų radio stotis 
ChabarOvske penktadienį 
paskleidė pranešimą, kad 
pasitarimas tarp Sovietų ir 
Mandžūrijos valdžios del 
susitaikymo tęsiasi, bet 
Mandžūrijos militaristai 
dar neperstojo kariauti 
prieš Sovietų armiją.

Radio pranešėjas pareiš
kęs: “Chinų Mandžūrijos 
armija tapo smarkiai su
pliekta, bet Rusija netiki 
Chang Hsueh-liango žo
džiui, nes jo kariuomenė 
dar tebekariauja prieš So
vietų armiją. ' 
tų Sąjunga turi būt prisi
rengus atmušti ataką”.

Chang Hsueh-liang yra 
Mandžūrijos gubernatorius.

MASKVA.—Sovietų spau
da, rašydama apie vedamas 
derybas su Mandžūrijos užsienio reikalų ministeris, 
valdžia del susitaikymo, pa- ■ užginčino pranešimus, kad ■ 
žymi, kad imperialistinėms 
šalims dar gali pavykti pa- 
krikdyti derybas. Imperia- 
li'štįnės šalys deda paštam 
gas, kad neįvyktų taika 
tarp Mandžūrijos ir Sovie
tų Sąjungos, kad Sovietai 
neatgautų Rytinį Gelžkelį

1

Mandžurijoj.
Nankingo valdžia, kaipo ų 

imperialistų įrankis, taipgi 
nepritaria Mandžūrijos val
džios žingsniui. Nankingo 
valdžia žada tuo klausimu 
kreiptis prie Amerikos im
perialistų.

Pasiuntė Karo Notą So- | 
vietams

Nankingo valdžia penkta
dienį per savo ambasadą 
Berlyne pasiuntė Sovietų 
Sąjungai aštrią, karinio to
no nota.

J___ Nankingo valdžia grasu■
Todėl Sovie- i na Sovietams, jeigu Sovietai 

nepriims jos išstatytų sąly- ‘į 
gų, tai ji rokuos, kad Sovie
tų Sąjunga “nori kariauti” 
ir del to bus pasirengus £ 
stoti į karą.

C. T. Wang, Nankingo

Mandžūrijos valdžia sute
kanti priimti Sovietų ;Ly- į 
gas del vedimo derybų.

Tas parodo, jog imperia
listai daro visokias pinkles, 
kad nedaleisti Mandžūrijos 
valdžiai susitaikyti Sovietų 
išstatytomis sąlygomis.

H 
d

Tarptautinio Darbininkų
Apsigynimo Konferencija džia Nepasidavus Sovietams

GENEVA, Šveicarija. — 
Chinijos atstovas Tautų Ly
goj, D r. Wu Kai-seng, ket
virtadienį pareiškė, kad 
Maskvos pranešimas apie 
Mandžūrijos valdžios pasi
davimą Sovietams esąs “So
vietų propaganda”. Jis ne
mano, kad Mukdeno valdžia 
pasiduotų, kuomet Nankin
go valdžia atsišaukia į Tau
tų Lygą ir į imperialistines 
šalis atskirai del intervenci
jos Mandžurijoj.

TaČiaus Tautų Lygos ra
teliuose mažai abejojama 
apie Mukdeno valdžios pa
sidavimą, Tik,; išvedimas 
daroma, kad Mandžūrijos 
valdžia, sutikdama tartis su 
Sovietais atskirai nuo Nan
kingo valdžios, pastato į 
labai keblią padėtį Nankin
go valdžią.

per ąprūfcytą stiklą prezidfentU Hooveriu.

■skaitomas Japonijos impe
rialistų žymiu diplomat]!.

.... .... - ............ ■ <«Ml

Nušovė Pačią ir Pats 
Nusišovė ,

Nusižudė Japonijos Atsto- 
J vas Chinijoj
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Bucharino Atsivertimas ir Lovestoniečiai

džių.

AtnerikdsĮ dešinieji, ex-komunistai Lovestonas, Bert Wolfe ir 
*komt)ahija šiomis1 dienomis turi jaustis, kaip mamės netekę.

- Sūvo kovoj 'prieš Amerikos Komunistų Partiją, Kominterno 
Sekciją, ir, prieš Komunistų Internacionalo liniją,*’jie iki šiol 
graibstėsi už skvernų dešiniesiems Bucharinui, Tomskiui. ir Ry- 
koviii,‘kurie kadaise pirmiaus buvo žymiais vadais' Sovietų Są- 
jundos* K$buništų Partijos. • 1 i ; :

OI dabar Bucharinas, Tomskiš ir Rykovas, kurie paskutiniu 
laiką purtėsi prieš Kominterno nubrėžtą liniją jr prieš'Sovietų 
Komunistų Partijos teisiąją politiką,—ima ir prisįpažįsta kly
dę; jžąda atitaisyti savo klaidas, pilnai prisiima Sovietų Komu
nistų Partijos poziciją ir pasiketina toliau išvien su Partija ko
vot pneą dešiniuosius nukrypimus, taipgi ir prieš taikštytojus. 
—Taikstytojai gi yra tie žmonės, kurie neva “trokšta” vienybės 
ir santaikos tarp tikrųjų komunistų ir tarp dešiniųjų nukrypė
lių. Tik iš po jų “bešališkumo” ir “komunistinės santaikos” 
kaukės visuomet kyšo oportunistiniai dantys. Prisidengę “be- 
šališj&imu” ir “komunistine vienybe”, tokie visur ir visuomet 

r ištiki tarnauja dešiniajam sparnui. •
Ši^įa nėra vietos, o gal nei reikalo, minėti visus dešiniuosius 

Bucfyąrino ir jo draugų nukrypimus. Užteks priminti tiktai 
porą' stambių jų dešinumo pav.

Buchariniečiai tvirtino, būk varžytinės tarp kapitalistų, bur- 
žuazjū(ėse šalyse, nyksta, ir tik aštrėja išlaukinės varžytinės 
tarp įvairių kapitalistinių šalių. Proletariato revoliucijos ir jos 
laimėjimo xviltĮ,- todėl, buchariniečiai daugiausia rėmė ant impe
rialistinio karo bei karų tarp valstybių. Sulig tos filosofijos, 
išeitų, kad kapitalizmas gali susikombinuoti taip, kad išvengt 
aštrių naminių prieštaravimų, ir sveikas prasivaryt pro šį,, tre
čio pokarinio laikotarpio, vidujinį krizį stambiose kapitalistinė
se valstybėse: Anglijoj, Vokietijoj, Jungtinėse Valstijose ir kt. 
Pasak Bucharino, tuomet reikėjo spręsti4,<kad vidujiniai? kapitar 
lizmąs vis “geriau” tvarkosi, “nusistovi”.’. Buchafinaš, tiesa, 
žodžiais pripažino ir tęsimą darbininkų klasės kovos prieš bur
žuaziją, bet anot jo teorijos, pamatinė revoliucijos viltis glūdė
jo kariškuose imperialistiniuose susikirtimuose. Iš to gi susi
darė Įspūdis, kad darbininkai neturį šękti į perdaug griežtą ko
vą prl^Š 'šKU/Šaliert kapitalistą -klasę, nes mažai ką tuom revbL 
liucijai “temačys”, iki užsikurs imperialistinis karas. . .

Šitoks filosofavimas yra pamatiniai klaidingas ir pragaištin
gas.- jis kerta šaknis revoliucinės proletariato energijos ir pul- 
do masių mobilizaciją prieš gilyn į krizį klimpstantį kapitaliz
mą, sūkuryje tikrų ir griežtyn einančių vidujinių prieštar^avi^ 
tną Kapitalistinės ekonomikos. ‘ ’ -

Antra stambioji Bucharino, Tomskio ir Bykovo klaida tai bu
vo jų stojimas .prieš “perdidelį” Sovietų Penkių Metų Kūry- 
)os Flaną. Jie pasakojo, būk tas planas esąs netikrais pamatais 
pastatytas, būk jis perdaug užsimoja; būk penkių metų pasmar- 
kintk pramonės kėlimo programa turėsianti “pražūtingai su
žlugti” i būk nieko gero neišeis ir iš skelbiamo auginimo kolek
tyvių ir sovietinių farmų; būk Sovietų Komunistų Partijos ir 
valdžios vadai “blofina”, pasiremdami sužiniai suklastuotomis 

^skaitlinėmis, ir tt., ir ,tt.
Pirmieji Penkmetės Plano metai Į šukes sudaužė visus tuos 

nejaukius Bucharino ir kompanijos pranašavimus. Nes ką* bu- 
chariniečiai sakė, kad Stalino politika “peraugėtas skaitlines” 
pastatė, “pertoli siekdama”, tai pirmųjų metų vaisiai ne tik tas 
skaitlines pasiekė' bet darf žymiai jąsias viršijo.

Nei Sovietų Komunistų Partijos nariai nei sovietinės darbo 
masės netikėjo buchariniškiams pesimistams, “nepergalimų sun
kenybių” skelbėjams, bespėkės filosofams (iš kurių leipstančios 
politikos tik buožės džiaugėsi) : Sovietų darbininkai patys kas
dien matė puikias pasekmes savo energijos ir vaisius savo so- 
dBfalistinės kūrybos ir tarpsavinio vajaus.
i Nieko tad daugiau Bucharinui su savo draugais neliko, tik 
pasirinkti vieną iš dviejų: arba pasiduoti sėkmingai revoliuci
nei aavo Partijos politikai, arba galutinai likti atsimetėliais, nuo 
Joonnrnistipio judėjimo. ' (i . , p
į Ir jie, gc.lų gale, padarė išmintingą pasirinkimą—-prisipažL’ 
po ir pasilieka viduj pergalingosios Soviętų Komunistu? 
IhlltVos, pasižadėdami ištikimai eiti josios f I H j I JI

Prie buchariniečių persilaužimo, galimas daiktas, prisidėjo ir 
Išmeta “garbė” jų šalininkę kitose šalyse (kaijĮ kūd Wandierjs/ 
tEwer^as ir Ko. Vokietijoj; Jilek ir Hais ęecįosląvąkųo^; 
®eom- ir kt. Švedijoj; Lovestoųe, .Pepper, Bert WoRe ir kt. Ame- 
ĮftkojįL šie dešinspąęiiai oportunistai, Bucharino dvasiniai mo- 
Bihiai, juk išėję iš Komunistų Internacionalo, stoju į atvirą ko- 

savo šalių Komunistų Partijas, Kominterno Sekcijas, 
įpHeš Kominterną ir prieš Sovietų Sąjungos revoliucinę politi- 

tuom persimesdami į liogerį priešų proletarinės revoliuįcijos. 
Sfbti* mokinių pozicija veikiausia taipgi pažadino atsiptikėti 
JMvo mokytojus. Buchariną, Tomskį, Rykovą.
L IMcharino, Tomskio ir Rykovo klaidų prisipažinimas turėtų 
įplifbtryti akis ir Lovestone-B. Wolfe’o pasekėjams Afnerikoje, 
■M|M|U0ntienis per šių amerikinių renegatų demagpgij.ą.

^Mbirtariniai elementai, kurie buvo Lovestonp g'engės^prigauti 
■■pv* ją nedaug), yra raginami tuoj auš atsimesti nup Loveąto- 
K Hsėbrų, prisipažinti klaidas^grįžt atgal Į Am^tikęS TĮo-

Partiją ir toliau po josios vėliava dirbti, kaipo revoljų-i 
jjffoletariato arriiijos nariai, o ne kaip pastumdėliai. Love- 

KaL Wdfe’u ii- kitų renegatų. Nei vienam sąmoningam dąr- 
ne vieta pas Lovestonus, straksinčius prieš Komunistų 

HKnacionalą ir prieš jo amerikinę Sekciją, Jungtinių^ Valstijų

Dar del S. L. A Seimo. s 
Rengėjų ' 11

Rašydama apie S. L. A. 
Pild Tarybos nutarimą pa
vesti 6-tąm Apskričiui pri
ruošti sekamą seimą, mūsų 
d raugti dienraštis “Vilnis” 
pastebi:

Tasai 6-tas apskritis turi 
apie 900 narių. Gi antras ap
skritis, kuriame priklauso di
džiausios , ęhieagos kuopos, tm 
ri virš' ► p.,500. Ruošimasis 
prie seirųo tačiaus pavesta 
6-tam, kųęis yra atskala ant
rojo ir -yeik pusiau imaždšnis 

i už šį.' O. ;ai dėlto, kad jį’val- 
do to plauko žmonės, kaip Ge
gužis irį Vitaitis.

. Vadinąs!, ponams rūpi ne 
kad gerįatf pavyktų SLA. pa
rengimai, bet kad juos išnau
dojus savo' politikai.

%

6-tą apskritį valdo fašis
tai su socįal-fašistais, kuo
met 2-ras apskritis darbi
ninkų rankose. Pild. Tary
bos pastarųjų kelių metų 
politika buvo vesti griežtą 
kovą prieš kiekvieną' pa
žangesnį SLA. darbininką. 
Seime suvažiavę darbinin
kiški delegatai netylės; jie 
kels aikštėn tą nešvarią po
litiką, kuria užsiima dabar
tiniai SjbA. valdytojai. Ot, 
todėl ir pavedama savo 
vienmiųčiam suruošti sei
mą. Gerai žino, kad pasta
rieji aprūpins jį visom, įmo
nėm koivai prieš pažanges
nius delegatus.

- 
ir ten būsiąs prįę imigraci
jos ;biūro inspektorium. Da
bar ta$ gaivalas rašo fašis
tų lapui (už lapkr. Ž8 d. lai
doj) : '

Buvau atsiųstas čia tyrinėti 
vieną lietuvį, kuris, sakoma, 
norėjęs sau grinorką lietuvai-’ 
tę, kaip žmoną, iš Kanados: 
Amerikon Įšmugeliuoti. Tyr-t 
būt Amerikoje merginos ne* 
rado... 1 j <

. i i
’ Štai kokis “inspektorius”! 
Jis, reiškia, bus siuntinėja
mas po visas Jungtines Val
stijas, jei tik valdžia suuos,, 
kad vienas ay kitas lietuvis, 
parsitraukė iš Kanados' sa
vo giminę bei pažįstamą.’ 
Širvyduko pareiga bus išni-’ 
pinėti, uostinėti visas pa-; 
kampes.

Gavome iš patikimų žmo
nių pranešimų, kad Širvys 
dūko tėvas, senis Sirvydas, 
eina šnipo pareigas Lietu
voje. Jo uždaviniu tyrinėti 
amerikiečius, pribuvusius į 
Lietuvą.

Nusigyveno Sirvydų gi
minė. Iš redaktorių, “vi
suomeniškų veikėjų”, pata
po paprastais šnipeliais.

Už pinigus tie žmonės ga
lėtų parduoti bile ką!

ĮDOMUMAI
_ I I

Tai Bent Redaktorius!., h

. Vietinis1 fašistų lapas, tuį- 
ri nauj^.rfedaktorių, kuriūoį 
mi yra tūlas Valaitis, 
f fe ne ^š^ bet, 
rodo, nė škait^t ižihbhiškai 
nemoka. Jis “kritikuoja” 
ALDLD. Centro Komiteto 
pareiškimą Alękšjo klausiu 
mu. Esą,'» L ‘ < 3 ;;,

straipsny sako, kad Alėkšis 
rezignavo ir, kad ręz;ignacija 
priimta. Prašalintas ir pats 
rezignavb< tuo pačių sykiu? Jei 
tas nestebukla$, tai JVIaldėnd 
kunigo kapas yra mokslo la
boratorija! Vienoj vietoj tor 
liau sako: “Rezignuodamas iš 
Centro sekretoriaus vietos, J. 
Alekšis pasiliko paprastu C. 
K. nariu. Jisai praŠalina/mas 
iš tos vietos.” čia reikią ko
dų ir ięroglifų eksperto, deši
fruoti kas ten pasakyta... • •
Su sveiku sensu ir mokąs 

skaityti kiekvienas suprato, 
kad Alekšis buvo rezigna
vęs iš organizacijos sekreto
riaus vietos, bet pasiliko 
Centro Komiteto nariu. Vė
liau Centro Koimtėtas ir iš 
ten jį pašalino. Šitą supras
ti gali kiękyiępas, .įųrįs mo-, 
■ka skaityti ar turį nors už 
dvylekį senso? Bet (“Vienyk 
bėsn ‘riaūjas . ^fėddktbitiYrs” 
tot hesūprarit'a.' Tafs; tik 
rodo, , kaip. ųusipąAk^tąyę 
fašistai > yra f: neturi, met 
žmogaus-, Įmokančio -1 suprašė 
ti, ką skaito.' !

Pirmas New YorRo ■ ' 1
Gatvekaris ■ . < i ■ 

* r z •

į-Pkiim gatvekarių linija 
Amerikoj buVo įtaisyta;'^ 

? Metai l ilgai New Y orke M ji
AmėHkoj buVo

tų gatvekarinės relės buvo 
pratęstos iki Harlem upės. 
Gatvekarį traukė pora ark
lių. ! Į jį galėja /sutilpti 30 
žmonių.

Kompanija žinojo, jog iš 
sykio publikai atrodys keis
tas dąjykas tas. išradimas. 
Todėl per dvi ^savaites iš- 
anksto laikraščiuose skelbė, 
kad tą ir tą dieną bus pa
daryta gatvekario išbandy
mas, ar jis naudingas.

Iš pat pradžios daugelis 
šaipėsi, pečiais traukė, kva
tojo bei keikė, žiūrėdami į 
tą naujenybę; biet greitai 
apsiprato, ir pradėjo nau
dotis gatvekario U paranka
mais. ’ 1

Žmonių Daugėjimas
Apškaitliuojama, kad žeme$ 

gyventojų skaičius pasidaugina 
Antrą tiek’ 'kas 250 mętų- . /b 
, Ępsoiį iMųįlęos ' juodas, 
.iEpsppy druska, ^laųdojamą, 

yidųrianjs paliųųsųpįiy ■_ yla be-f 
veik . nekenksminga; $ąiJĮviui .ei'y 
,zarhufns,, Bei; jeigufiltos . di usr 
.kos! istjrpdiptųm yąnčįenyj. , ir 
įleištum - į žmogaus į krąujągysT 
les, tai būtų mirtinas puodas. 
iTą parodę Epsom ^ruskos įpirš- 
kimas gyvuliui kraują. .,/{ / į.

Calif orgijos ^Senatvės
Širvydukas Tarnauja Šnipu,
'v Pagalįaūš ■ jau paaiškėjo, 
kokiu. “inspektorium” šir- 
vydukas (buvęs fašistinio 
lapo redaktoriui) patapo. 
Kaip žinoma, jis gyrėsi, va- 
žiūojąs į Moiitrelą Kanadoj

Pensija >
šiemet išleistas pensijų įsta

tymas ■ Galifornijoj’ ’skiria , ’ne 
daugiau kaip vieną dolerį' į die
ną piliečiams, užbaigusiems 70 
metų amžiaus ir išgyvenusiems 
toj valstijoj ne mažiau,'kaip 15 
metų, 11 ' s j " '

Tuo pačiu žygių Amerikos Komunistų Partija pare|škia; i kad 
ji savo, tarpe nepakęs jokių dešiniųjų nukrypimų; kadf sų-.padvi- 
gu’jintą. .energija "šluos laukan iŠ savo eilių kiekvieną1 pėdsaką 
smųlkiai-bųržuazinės dešiniosios - ideologijoj. Nes’ tpkiA ideolo
giją viėh tik pąrkly^iūotd Partiją šiaibč laikotarpyje kMj’ėjan- 
čių klasinių kovų. ‘v 1 ” ' - > " \

(Ligonio Balsas) 
t I , •

) Ketvirti metai baigiasi man 
beesant džiovininkų ligoninėje, 
kur kūnas -povaliai silpnėja, 
menkėja, džiūsta; smulkutėlės 
“T. B.” bakterijos nesiliauja 
savo nuodais pūdyti kvėpavimo 
dumplės, kenkiant visam kūno 
organizmui.

Tik .atatinkamas maistas, ty-. 
rus oras bei poilsis suteikia jė
gas ir palaiko kūne atspirtį, 
kovoj 'prieš bakterijų nuodus.

Protas 'irgi silpnėtų, menkė- 
tų,x jei negaučiau tinkamos li
teratūros,, ' jei neužsiimčiau 
.skaitymu. .

Moksliško turinio knygos^ < 
darbininkiški ląikraščiai, protui 
yra maistas,. o sykiu ir vaistas 
palajkymui < normalaus; įprotavi- 
mo ir lygsvaros, visokiuose pa
saulėžvalgos nusistatymuose.

Kitaip tai buržuaziniai didla
piai, seni skysto turinio maga
zinai ir bažnytines brošiurai- 
tės, ką tiksliai ligoninėn patei
kia, geresnės literatūros negau
nant, ištikrb, Įvarytų smegenų 
konstipaciją.' • >

Todėl, kiek galėdamas, sten
giuosi įsigyt ir kiek pajėgda
mas skaityt moksliško turinio 
'raštus, kur tik nutverdamas.

Apart angliškų raštų, labai 
mane pa'tenkina ALDLD laidos 
gaunamos knygos bei darbinin
kiški dienraščiai, “Laisvė”, 
“Vilnis”, iš kurių atsilankymo 
sužinau apie darbininkiškąjį 
veikimą klasių kovos/ lauke.
“Aidas”—Tuščias Tarškalas

Beje, lapkričio 3 'd.' pas ma
ne ligoninėn-' 
riųjų^ ar 
lės “Aidas”, 
tukas, leidžiamas Detroite.

Noroms nenOroms, turiu sa
vo mintį pareikšti kas link to 
lapėlio “Aido” ir grupelės; “ap- 
švietiečių”.,., ,

“Aidą” peržiūrėjęs^ nieko iš 
organizatyvio veikimo, nieko 
naudingo1 darbininkų ’ vienybei, 
nieko revoliucinio ’ ten nesUra-1 
dau, vien tik kritikavimas, 
šmeižimas veikiančiųjų Ameri
kos Komunistų Partiją^; narių 
bei darbininkiškos spaudos.

Ekstra-kairiųjų -.“Aidas” nu-

Gyvenimas

taip 
vei-

Pereitais metais Edmontone 
buvo priskaitoma apie 300 lie
tuvių. Kadangi visi jaunuo
liai ir turi noro organizuotis, 
tad jie susispietė į dvi naujai 
sukurtas organizacijas, būtent: 
Vakarų Kanados Lietuvių Dar
bininkų ir Farmerių Susivieni
jimą ir antra—Vakarų Kana
dos Lietuvių Dr. Basanavičiaus 
Dr-ją.t Nors abiejų organiz. 
narių pažiūros tos pačios ir 
organizacijų nustatyti princi
pai veik tie patys, bet tik per 
organizatorių nesusipratimus 
buvo negalima prieiti prie tik
rojo Ędmontono lietuvių susi
vienijimo. O vis tai atgyven
tas senas lietuviškas įprotis: 
kiekvienas norėjo būtinai “pa
statyt ant savo”; kas, žinoma, 
labai nesveikai atsiliepia į 
darbininkų i organižavimosi.

Bet kaip' pereitais metais 
abi organizacijos stengėsi pa
rodyt smarkesnį veikimą, taip 
šiąj vasara -abiejų orgRpįz. yal-. 
dykų natriai apleido Albertos 
provinciją it k Artu organizaci
jai. Likusi gi nors maža da
lelė buvusįų organizatorių, vis- 
tik nenustojo ‘ organizacinės 
vilties ir nutarė pradėtąjį dar
bą tęst. Kadangi abiejose or
ganiz. ' liko po mažą skaičių 
narių, ypač basanavičinių, tai 
pastarąją (Basanavičiaus Dr- 
ją) likvidavo, ir su turtu (kny- 

igomis ir k. k.) nutarė prisidė
ti prič V. K. L. D. ir F. Susi
vienijimo. Tuo tikslu 20 d.

Tarptautinis Darbininkų 
gynimas šaukia 4-tą F1 

«nalę Konferencija Gru 
(Dec.) 29, 30, 31 ‘ dd., 

m., Pittsburgh, Pa.

lydo ekstra kai- 
Ap^vieto$” dra.ugijė- 

ėnesinis laikraš-

dokomunistais, oportunistais ir 
tt. Tik jie, ekstriniai “apšvietie- 
čiai”, .esą tikri komunistai,— 
kurių veikimo dar nesimato.

Tai tuščios bačkos barškėji
mas.

Kas darbuojasi, veikia, tas ir 
klaidų padaro. Antra, leng- 
viaus yra kito atliktąjį darbą 
kritikuoti, negu kritikuojamąjį 
darbą pačiam atlikti.

Ir ką gi naudingo darbinin
kams atliko, kuom pasižymėjo 
per pastaruosius keletą metų 
tie ekstra-kairieji “revoliucio
nieriai”? Nieku kitu, kaip tik 
kitų klaidas pasakoti, šmeižti, 
apvaginti Ko.munįstų Partijos 
vadus ,ir kelti demoralizaciją 
organizacijose, prakalbose 
kitur. i i , > i ■ ;

Ir kam gi tie ekstriniai, 
rėkaudami,1 1 užsipuldiftėja
kiančius draugus bei darbinin
kišką spaudą? Kokios yra jų 
užmačios? . • <- I

Kiek'mąn iŠ' praeities, tūlos! 
■jų ypatos yra.žinoma’ tai, rrta-> 
no nuomčnė, atsakymą- 'randu 
tokį. Iš praeities radosi pora 
vyruku su manija ir ambicija 
būti laikraščio redaktoriais, bet 
niekur nepavykus įsisprausti į 
redaktorius, jieškojo tam savų 
kelių. Taigi Kompąrtijos bu
vusiose frakcijinėse kovose ir 
skilimuose atsirado tūli rėks
niai užsispyrėliai, sektantai,'
nepasiduodanti Kominterno pa
tvarkymams. *“ 
valai sudarė grupelę, pasiva
dindami ekstra-kairiaisiais ar 
“apšvietiečiais”, ir čia tie vy- Indrele. 
rukai gauna progą parodyti sa-[kimai pirmininko irt^sekreto- 
vo ambiciją, kNjpo redaguotojai riaus i išstojusių vietasX Pir- 
laikraštuko, išleidžiant “Aido” mininku išrinktas drg. J. SLa- 

zauskąs, sekretorium drg. Ona 
Indrelienė. Dabar valdybos 
sąstatas toks: pirm. J. Lazaus
kas, sekretorius O. Indrelienė,

Zaleckis, rev. kom. K. Šimonis, 
iš A. Krutulis ir knygyno vedė- 

kurių išsikaulija centų išleidi- jas Ę. Zaleskienė.
20 d. spalių buvo dabartinės

r n • v — • V Iv 1L11 >111 • JL Vi vJ v J 01 U4 V* •Tai panašus gai- spalių buvo v K L D ir F
S-mo susirinkimas, kurį sušau
kė, rodos, vice-pirmininkas J.

. Susirinkime buvo rin-

laikraštuko, išleidžiant 
lapelį.

Toji ekstrinių grupelė, persi- 
statydami neva “kairiais komu-1 
nistais’, “revoliucionieriais ’,; vice-pirm. j. Indrelis, ižd. V. 
j ieško menkai protaujančių “ ‘ '
lengvos valios darbininkų

mui to lapelio “Aidas”.
jiėms prastai sekas; “Aidas” valdybos posėdis, kame, tarp 
nepasiekia platesnės viąųome- kitko, nutarė prailgint 
nes, o “Apšvietos” draugijėlė X/M, pręųumeratą metams, 
dyla -kaipo saujinė grupele už-L ". J 5“ j įstojimą bėniano mokesti, kas

aidėja, būk Amerikos Komu-1 "
nistų Partijos veikėjai nešą ko
munistai, bet ’pseūdo-komunis- 
tai. ‘ Darbininkiški dienraščiai 
“L.” ir “V.”, “Daily Worker” 
esą išleidžiami «“munšaino šin- 
kuotojų”, ar ešą “muilšainierių 
organai”.

Komunistų Partijoje “Aidas” 
yisur mato tik munšaino šinka
vimą, oportunistus, pogromšči- 
kus, dešinumą, neveiklumą, 
klaidas ir tt. Angarietis, Kap
sukas buvę klaidingi per 8 me
tus. ir dar vis darą klaidų ir tt. 
Tik jie vieni, grupelė ekstra- 
kairiųjų “Apšvietos” draugijė
lėje, esą “tikri” komunistai, 
“revoliucionieriai”, “neklaidin
gi”.

O žinoma -Va Kas
Iš laikraščių dalinai man yra 

žinoma, ką'veikia komunistai: 
jog jie palaiko dienraščius; ką 
pasielgia plačias darbo* mases; 
surengia darbininkiškus pikni
kas, koncertus, masinius pro- 
tešto" mitingus, prakalbas, kur 
sutraukia šimtus ir tūkstančius 
pūbiįkbš. ' ‘ 1 i. U i ' • <

'Kad komunistai >veikia' darbLi 
ninku llabui,' tamr įrodymų už
tenka. j.Kapitalistiški i didlapiai 
Usuranuos.smerkia, kaipo .ša
lies tvarkos griovėjus, kuomet 
Socialistus' sykiais dar 'pagiria. 
Ėėt 'ir ’'buržuazinėje spaudoje, 
rašančio j prieš komunistbš/ sy
kis n ud Jsykio būna žinueiti apįe 
komunistų ’ . darbuotę masėse, 
kaip, tąi: komunistai vadovau
ja streiką i Gąstopijos audėjų, 
komupistų^ kalbėtojai areštuoti 
PennsyJvanijoj ;. policija išardė 
komunistų sūrengtą masinį mi
tingą Kalifornijoje; komunistų 
jaunuolės areštuotos už lapelių 
dalinimą jūreiviams New Yor- 
kė, kbrUipistai užpulti, ’ sumušti 
už dalinimą “šapos” laikraščio; 
viepi po/areštų už darbininkiš
ką veikiriią, ;kiti dar tik ^išbėt 
lucti”i ir vėl veikia; kiti kalė- 
jihiubse'randasi; iš rt buvusią 
ąryštųotų randasi ir keletas Jie?' 
tuviu veikėjų, kuriuos tie 'eks
triniai rėksniai apšaukia pseu-

sispyrėlių.
■ Tuom pačiu sykiu tię ekstri
niai mato darbininkų dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” Įtek
mę proletarinėje visuomenėje 
Įr, kad komunistų parengimai 
sutraukia minias^žmonių, darbi
ninkiškiems reikalams surenka
ma aukų ir tt. Tas 
Įveda Į desperatišką 
tą Į pavydo rūstybę, 
me lapelyje “Aide”, 
kartybes tulžį ant Kom. Parti
jos veikėjų ir dienraščių, pri
mesdami munšaino šinkavimą 
ir kitokius dalykais komunis
tams, vadindami pseudo-komu- 
nistais ir kitokiais. <.

Bet Į tuos ekstrinius rėks
nius mažai kreipiama atydos, 
kaip iš darbininkų, taip ir iš 
valdžios pusės. Ten nėra kas 
veikti nei pogromščikams, nei 
valdžios šnipeliams, neigi revo
liucionieriams.

Apie Kom. Partijos Nu
krypimus,

Kad Amerikos Kom. Partijo
je Įvyksta dešinių nukrypimų,1 
kad padaroma klaidų, kad atsi
randa negeistinų gaivalų, nie
ko tame stebėtino. Sovietų .Są
jungoje nelengvas partijon įsto
jimas ir aštri. disęjplįųa, o bet
gi ir ten sykis nuo sykio par
tija turi būt ir yra apvaloma 
nuo oportunistu, ceųtpstų.

Tai ką norėt, kad jaunutė 
Jungtinių. Valstijų Ko’munistų 
Partija susidėtų vien iš grynų 
šimtaprocentinių leninistų? Be 
tb, Amerikoje dar ne revoliuci- 
jos kėlimo laikotarpis. Bęt pra
monėje kriziams didėjant, arti
nantis prie busimojo karo, re
akcija kels savo galvą, o ir vis 
labiau spaudžiama ' ir išnaudo
jama darbo liaudis išsijudins, 
liks klasinei sąmoningesne, ka
ringesnė, Kom. Partijai vado
vaujant. 'Kom. Partijoje jau 
dabar vykdomą griežtesnė dis
ciplina už atlikimą Partijos už
duočių. O minimame laikotar
pyje Partija dar geriau persi- 
sijos;, neveiklus t įr .bailiai, pa
būgę užduočių ir areštų, 
trauks; o kenksmingi elemen
tai laukan bus iššluoti, ir deši-

ekstrinius 
neapykan- 
na jie fa
ir išpila

; “Lais- 
metams, 

sumažini 
įstojimą bėl nario mok-estį, kas 
šiais ekonominio krizio metais 
nariams atrodo perdideliu.

Dar labai negeistinas Įprotis, 
tai griežtas nusistatymas na
rio, vieno prieš didžiumą, kain 
kad ir 20 d. spalių susirinki
me drg. K. K. pirmininkauda
mas (tai dienai) elgėsi, sukel
damas diskusijas neva nenorė
damas įsileist kitos likviduotos 
dr-jos narių į V. K. L. D. 
Susivienijimą.

Aš patarčiau draugams 
ti tuos blogus įpročius, o 
me prie draugingo susivieniji
mo visiems darbininkams Ka
nadoj, ir kitur, o tą savo nu
sistatymą bei tikslą stengki- 
mės prirodi't mandagiais pa
vyzdžiais.

Be to, aš dar patarčiau šį 
mūsų Susivieirijimą prijungti 
prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Centro, tuo būtų daug aktin- 
gesnis mūsų veikimas ir mums 
natogiaus vadintis A. L. D. L. 
Draugijos .kuopa, o ne V. K. L. 
D. ir F. Susivienijimo Centru. 
Kas už tai ?

J. Lazauskas.

mes- 
eiki-

Berlynas.—Vokietijos Ko- 
niunfetų Partijos Berlyno 
disti;ikta$ gavo 2,000 naujų 
narių .[bėgy dešimts dienų, 
smarkiai varant kampaniją 
už gavimą naujų narių.

t------------ ■ - ■ r ■ r r » t - « ■ - - --------------------

D ARBININKŲ , ,
KALENDORIUS

Lapkritis 30:
—Komunistų Sąjunga pave

da Marksui ir Engelsui parašy
ti “Komunistų Manifestą,” 
1847.

Visiems Tarptautinio L 
ninku Apsigynimo distrik 
kuopoms, visoms darbi) 
unijoms ir darbininkų k 
organizacijoms.

Draugai, Tarptautinio 1 
Apsigynimo Centro Komi 
šaukia T. D. A. 4-tą tarpi 
nę konferencija gruodžic 
30, 31 d d., 1929 m., I 
Lyceum, 35 Miller St., 1 
burg, Pa.

Klasinė kova didėja pe 
tisą pasaulį neaplenkian 
Suv. Valstijų. Kapitalis 
šalys, lyg karštligės apir 
rengiasi prie naujos imp

“LAISVĖS1
BRO

Nedėlioj, Gruc
BROOKLYN LABOR LY 

Po Koncertui Šokiai.
Pradžia 3:30 po pietų 

Jšanksto Isig}

Ištisa Pro:*

LYDIA KORET
Ji'yra ukrainietė, kuri sa' 

sceną iš savo artimų kaimi 
mums.

MA1NIERIŲ KVARTE1
Jis dainuos revoliucines dt 

te ant paveikslo. Tai pini 
proletariškas aktas.

SESERYS Pj

Massachusetts garsiosios 
jos dainuos Laisvės koncerte 
tą rekordų Columbia Phone

IVAN STES
Tai antrasis Šaliapinas. 

operoje, dabar dainuoja P! 
certe jis duos 10 dainų.

MARGARET
Pagarsėjusi savo sidaJirini 

kaipo artistė vadovaujančios' 
prie “L.” koncerto naujomis

ELENOS RETI
Ši garsioji pianistė specis 

piano-celo-smuiko trio, kas L

BROLIS IR SI
Atsižymėję Šokikai brolis 

kavalkų sceniškų šokių, kuri

A. B. ARLA
Arlauskas jau nuo senai 3 

po trijų metų kasdieninio la\ 
jį žinome.

Dainuos Brooklyno didysis 
L. B. Šalinaitės ir pagarsėjus 
mas O. Eremino.

Gruodžio 1 d.:
—Išardytas dinamitu trau* 

kinys, kuriame važiavo . caras 
Aleksandras Antrasis, 1879.

nįesiems nukrypėliams neliks 
tada vietos Partijoje.

V. K. Drčte.



lien., LapkriČ; 30,1929

Apsigynimo Visuotinas Suvažiavimas
Nepastovus Lietuvių 

Gyvenimas

eitais metais Edmontone 
priskaitoma apie 300 lie-

Kadangi visi jaunuo-
• turi noro organizuotis, 
e susispietė į dvi naujai 
;as organizacijas, būtent: 
■ii Kanados Lietuvių Dar- 
ų ir Farm erių Susivieni- 
ir antra—Vakarų Kana- 
ietuvių Dr. Basanavičiaus

Nors abiejų organiz. 
pažiūros tos pačios ir 

izacijų nustatyti princi- 
nk tie patys, bet tik pe<r 
iza torių nesusipratimus 
m galima prieiti prie tik- 
Edmontono lietuvių susi
imu. O vis tai atgyven
amas lietuviškas įprotis: 
ienas norėjo būtinai “pa- 
ant savo”; kas, žinomai 
nesveikai atsiliepia į\ 

tinku organizavimosi.
kaip pereitais metais 

rganizacijos stengėsi pa- 
smarkesnį veikimą, taip 

įsarą abiejų organiz. val-< 
nariai apleido Albertos* 

ici.ią ir kartu organizaci- 
L'kusi gi nors maža da- 
uvusių organizatorių, vis- 
nenustojo organizacinės 
: ir nutarė pradėtąjį dar- 
st. Kadangi abiejose or- 
. liko po mažą skaičių 

ypač basanavičinių, tai 
rają (Basanavičiaus Di
li vidavo ir su turtu (kny- 

ir k. k.) nutarė prisidė- 
e V. K. L. D. ir F. Susi
imu. Tuo tikslu 20 d.

buvo V. K. L. D. ir F. 
susirinkimas, kurį sušau
tos, vice-pirmininkas J. 
le. Susirinkime buvo rin- 

pirmininko ir sekreto-
i išstojusių vietas. Pir

kit išrinktas drg. J. La- 
as, sekretorium drg. Ona 
iienė. Dabar valdybos 
as toks: pirm. J. Lazaus- 
;ekrotorius O. Indrelienė, 
irm. J. Indrelis, ižd. V. 
kis, rev. kom. K. Šimonis, 
rutulis ir knygyno vedė- 
Zaleskienė.

rl. spalių buvo dabartinės 
bos posėdis, kame, tarp 

nutarė prailgint “Lais- 
prenumeratą metams.

i svarstoma sumažini 
na bei nario mokestį, kas 
ekonominio krizio metais 
ns atrodo perdideliu.
• labai negeistinas Įprotis, 
riežtas nusistatymas na- 
eno prieš didžiumą, kain 
r 20 d. spalių susirinki- 
g. K. K. pirmininkauda- 
tai dienai) elgėsi, sukel- 

3 diskusijas neva nenorė-
• įsileiot kitos likviduotos 
nariu į V. K. L. D. ir F.

enijimą.
patarčiau draugams mes- 
s blogus įpročius, o eiki
me draugingo susivieniji- 
siems darbininkams Ka- 

, ir« kitur, o tą savo nu- 
'mą bei tikslą stengki- 
DrirodVt mandagiais pa
jais.
to, aš dar patarčiau šį 
Susivieirijimą prijungti 

Amerikos Lietuvių Darbi- 
Literatūros Draugijos 

■>, tuo būtų daug aktin- 
mūsų veikimas ir mums 

aus vadintis A. L. D. L. 
•ijos kuopa, o ne V. K. L. 
F. Susivienijimo Centru, 
z tai ?

J. Lazauskas.

•lynas.—Vokietijos Ko
ltų -Partijos Berlyno 
<tas gavo 2,000 naujų 
bėgy dešimts dienų, 

:iai varant kampaniją 
vimą naujų narių.

RBININKlj
KALENDORIUS

Lapkritis 30:
jmunistų Sąjunga pave- 
rksui ir Engelsui parašy- 
Comunistų Manifestą,”

Gruodžio 1 d.:
ardytas dinamitu trau- 
kuriame važiavo caras 
ndras Antrasis, 1879.

s nukrypėliams neliks 
etos Partijoje.

J. K. DeČkuu.

Tarptautinis Darbininkų Apsi-, listinės skerdynės. Įvedimas 
j Taylor tvarkos, 

iq_ spaudimas darbininkų skubiai 
iy2Jįdirbti, algų nuinušimąs, dide- 

! lė bedarbė, išdraskymas uni
jų ir kitų darbininkiškų orga
nizacijų—verčia d a rbininkus 

Visiems Tarptautinio Darbi- organizuotis pasipriešinimui 
ninku Apsigynimo distriktams, kapitalistų ofensyvui ir kovai 

1 »..k;v.v,, del trumpesniu darbo valandų,kuopoms, visoms darbininkų.“ ■ v. .
unijoms ir darbininku klasės! geresnio uždarbio, geresnių są- 
organizacijoms. I ir te,sės organizuotis.

. ,n - x- • 1 Nuo Tarp. Darb. .Apsig. 3-Draugai,. Tarptautinio Daib. vios (1927 m ) konferencijos
'♦o 1 Iz 1 o Centro Komitetas,e verčiami rūpintis tūks-
saukia į. D. A. 4-tą tarptauti- b lu> k pagimdg
nę konferenciją gruodžio 29,•, k f ■’ (nvčii. sinvi-
30, 31 dd., 1929 m., Labor ™ ir
Lyceum, 35 Miller St., Pitts- ^ik/i. ^cco-Vai/ettl žu- 
burg, Pa.

gynimas šaukia 4-tą Nacio-' industrijoj 
•nalę Konferenciją Gruodžio ; Qn£niHimaa 

(Dec.) 29, 30, 31 dd., 
m., Pittsburgh, Pa.

Pd., ; įkdlinirną 1 Harry | Cantor 
Bostone,' pasikėsinimą pasiųsti 
Accorsi į elektros kėdę neva 
už nužudymą valstijos raitelio 
tuoj po Cheswick’o riaušių 
1927 m., T. Mooney ir W. BilZi 
lings pūdymą kalėjime.

Gaston i joj audiny čių darbi
ninkai tęsia vieną iš daugiau
siai pasižymėjusių karžygiškų i 
kovų Amerikos darbininkų ju
dėjimo istorijoj prieš skurdą 
ir alkį, už tiesą organizuotis 
ir streikuoti. Toj karžygiškoj 
kovoj jie sutiko bjauriausią 
ataką nuo bosų, fašistų, galva
žudžių irt valdžios agentų: Dvi
dešimts įtrys streiko vadai ir 
unijos organizatoriai; . sutiko 
nežmonišką šalies teisiną. To
ji žiauri klasių kova privedė 
prie .šaltkraujiško nužudymo 
draugūs Ella May Wiggins,

’ » « ’ r • ' < ■ i: < t t i • i » . t i i i . . i i i . < ■ > » t . » > i i < i i ■ t i »

.Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia 4
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BAŽNYTINES GIESMES

16141F

16140F

idynė palikė ! Hiožą nuteisimų penkių vaikučių motinos, ddon-
Klasinė kova didėja per i§- tų darbininkų, kurie dalyvavo,davės/narės T. D. Apsig1; SiiV.' 

tisą pasaulį neaplenkiant ir judėjime išgelbėjimui tų aukų į Valstijų darbininkai turi ’sku- 
Suv. Valstijų. Kapitalistinės iš kapitalistinio -veržtuvų .-rt-! bet į pa^elbą Gastonijos 'dan- 
šalys, lyg karštligės apimtos, teisdarystės, pasikėsinimo grū- bininkams. ^Mes neturim piL 
rengiasi prie naujos imperia- sti į Rąlėjimuš < didelio skąi- leisti audinyčių baronams kan- 

______________________________ ____ __ . . kinti darbininkų kląsės vądų

“LAISVES“ KONCERTAS 
BROOKLYNE

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

Po Koncertui Šokiai Orkestrą Ė. Retikevičiūtes
Įžanga 75c, $1, $1.50 ir $2 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus!

Pradžia 3:30 po pietų.

Ištisa Programa Šiaip Išrodo

»*

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

sceną iš savo artimų kaiminkų rusių dainininkių, dainuos ir 
mums. i * 1 '

'šio ženklingo. audinyčiu strei
ko.

Ketvirta Nacionale Konfe-i 
rencija, kuri bus’laikoma Pitts
burgh. Pa., turi būt tvirtove 
priešais kapitalistinę reakciją, 
po 10-ties (1920) metą begę- 
dingo Palmer’io užpuolirpo ant 
darbininkų turi tapti tvirtu 
ženklu šios šalies darbininkų, 
klasės. Visos Tarp. Darb. Ap- 
sig. organizacijos, visos darbi
ninkų unijbs ir abelnai darbi
ninkiškos organizacijos, taipgi 
visi šapu, mainų ir kitų išdir- 
bysčių simpatizuojantys T. D. 
A. darbininkai raginami dėti 

• visas pastangas, kad sušaukus 
plačią konferenciją, kuri su
teiktu geras pasekmes ir iš
reikštų darbininkišku brgani- 
zaeiiu dideli pasisekimą ir pa
rodytu darbininkišku organiza- 
cii’1 galybę' gelbėjimui darbi
ninkų.

t
Atstovai Į šią konferepęiją 

turi būt renkami sekančiai:
1. Kiekviena Tarpt; Darb.

I Apsio'. kuopa turi tiesa rink- 
iti.J delegatu nuįūkiekvienu '50 
i nariu , skaičiau^? - Kiekviena 
I kuopa-! nežiūrint kaip, mažą 

‘ būtu, privąloi 'siųst vieniją, dele-
< r I .) ,|

,, 2. Kiek\ūeh;AiMiesto' ’organD 
.į zacijh,/priklaiisariti prie :T&rp. 

Dąrb. Apsįg? (mieste, kuriame 
J yra daugiau negu yrenaš sky

rius) 'turi tiesą rinkti du dele
gatu, kurio tur būt, (išrinkti 
miesto , konferencijoj, o mažes
niuose miestuose, visų narių 

I bendrame susirinkime.
3. Kiekviena*amatinė unija, 

kooperatyvai,, darbininkų bro
liškos organizacijos, Apsigyni
mo komitetai ir abelnos orga
nizacijos, s i m p a tizuojančios 
Tarp. Darb. Apsig. siekiui, tu
ri tie'są prisiųst po vieną atsto
vą.

4. Darbininkų komitetai, iš 
dirbtuvių, mainų ir kitokių iš- 
dirbysčių, turi tiesą prisiųst po 
vieną atstovą. '

Pirmesniejg 'skyriai klasių 
karo nelaisvių, nariai Centro 
Pild. Komiteto ir distriktų or
ganizatoriai, kurie nebus iš-MAINIERIŲ KVARTETAS Iš SHENANDOAH, PA.

Jis dainuos revoliucines dainas tokiuose rūbuose, kaip mato- rinkti atstovais, yrą kviečiami 
Tai pirmu kartu mūsų parengime grynai atvykti i konferenciją, kaipo 

broliški delegatai.
Delegatu visas išlaidas tu

rės padengti pačios organizaci
jos ar kuopos, kurios tik siųs 
savo delegatus.'

16110F

16109F

E3842

E4915

16146F

16147F

16148F

12120F

JONAS BUTĖNAS. ‘Baritonaa 
Su Vargonų Akompan.

Gul Siandiehą
Sveikas Jėzau Mažinusias ■

' JONAS BUTĖNAS, Baritonas, ir KVARTETAS 
Su Vargonų Akompan.

Linksma Diena Mums Nufcvitę •
Pulkim Ant Kelių

JONAS BUTANAS, Baritonas, 
Su Vargonų Akompan.

• TRUBADŪRŲ KV^HįTETAS ir Soioistės 
šventoji Naktis
Pirma ir Antra Dalis 1 . ‘ •

‘ .TRUBADŪRŲ KVARTETAS ; ;
Tjliųją Nakįj : į .
Rami Naktis

j

( " OLGA ROLLER, Soprano
I Avė Mitria !
’ Syeika Mari;t , , j (j
I i MARL KARU2I0TE, Spprano

JONAS BUTRNAS, Baritonas
Daržely Alyvų
Jėzau Kristau Maloniausias

F. STANKŪNAS, Baritonas I
nu Orkestrus Akompan.

Šalčiai ir Merginos
Linksmos Amerikietės

MAIIANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ 
ORKESTRĄ

Dainuoja A. Saukevičius Fr. Yotko, Vadas
Katrutėa Polka
Klaipėdos Polka

, .Konunistų Lygos narė, Ė; Į“~ 
Ross, dalino į pal^i I Amerikos 
Breso kompanijos dirbtuvę.. 
Bosas pamatęs, kad jo darbi-, 
nirikams dalinami skelbimai, 
norėjo ją suareštuoti, kvietė! 
policiją, bet neareštavo, tik 
neleido lapelius dalinti. Ant 
rytojaus, 23 d. lapkričio, ta 
pati narė dalino lapelius palei 
kitą dirbtuvę ir ten ją suareš
tavo, parą išlaikė kalėjime ir; 

•paskui tapo nuteista dešimti 
■dolerių užsimokėti bausmės «•' 
jseptynius dolerius teismo iš-! 
; kaščių. 1 ; . . .

Prakalbos buvo rusų svetai
nėj ir gyvos, tik gaila, ‘kad 
žmonių buvo mažai, atsilankė; 
tik rusai ir lietuviai, o i kitų 
tautų darbininkų nebuvo. Kal- 

' bėjo ketuyi angliškai ir vienas 
I rusiškai. Angliukai, kalbėjo 

• trys jaųn.os piergaitės, Jaunų
jų Komunistų Lygos narės ir Į 

l darę labai getą Įspūdį. Jos 
kalba apie viską, kas tik yra 
bloga del darbininkų ir kūdi- 

i'kių. Reikia pasakyti, kad ir 
į keletas policistų sėdėjo su po-: 
i nu viršininku Balanda. Pa- 
t! prašius paramos T. D. A., su-'_
aukota 14 dolerių su centais. 
Daug juoko buvo, kuomet R. 
Ross pradėjo pasakoti, kaip ji 
buvo suareštuota ir kaip ją 
net tris valandas klausinėjo 
detektyvas Balanda. Ji sako, 
kad aš čįa gimus ir augus, pri
klausau prie Jaunųjų Komu-1 
nistų Lygoš jau trys metai, o j
jis man pasakoja, kad komu-i'r, ...... „ . . . ... iLi nizmas tik ateivių išgalvotas a ,r ll ,s Suderintų Havanos, 
ir jie priklauso prie Komunis- j Tabakų. Vidurys vien tik iš 
tų Partijos, tuo .tarpu pats dar importuotų tabakų.
nemoka gerai angliškai kalbė-Į________________________ į*’
ti ir daugelio sakiniu aš negai
lėjau suprasti. Tuomet ne tik CENTŲ IR DAUGIAU
publika pradėjo juoktis, bet ir ' ,r L.
policistai. Apie tai buvo pa
rašyta net ir vietiniame laik
raštyje.

Darbininkiškų Draugijų 
1 Nare.

MATTHEW i P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS ' j!
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street 
BROOKLYN,; N. Y

Patarnauju visiem be 
Tolumas del manęs skirtumo 
daro. ■ Mano ofisas atdaras 
ir naktį. , Darbą atlieku t 
Reikale kreipkitės 'pas
patarnausiu kuogeriausiai.

Tai Tie švekiGs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot .MENDELO

A. VANAGAITIS SU ARMONIKA, 
ĮGROJO AKIRAS

Senelio Polka
JaunaH Senis

A. VANAGAITIS IR AKIRAS 
Pasikalbėjimas su Armonika

EMIL VELAZCO, Organ Solo
Puikiam Gegužės Vakare
Liūdnas Kalnėnas ir šventa Lucia

šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgųPirkite 
reikalaukit^ prisiųsti iš artimiausios krautuves

arba
ir įprašykite pilno katalogo, i

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, Iiyj.
1819 Broadway New York City

Columbia Records
1 1 ' i^nocEss

Viva "tonal Recording''Xhe Records withOui Scratch

JSt s,- Į A 

j J.
VIŠI AŪGščIAU SUMlNtTl’ ‘ ' •

Columbia
Dabar Parsiduoda Mūsų Trijose Krautuvėse

i Reikalavimus Laiškais Greit Išpildome

. J Band Instrument Co.|>
Two York Storet 'Brooklyn Store

111 East !4<hSt. 1243 West 34thSt.i 1225 Broadway
Hear Union Square | 7th & Sih Arff- I T^ar Grqruo drenue

WATERBURY. CONN.

BOSTONAS IR APIELINKĖ
MONTELLO, MASS.

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St*
<

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos eiga*

Lapkričio 17 d. įvyko pra- rus taipgi ir per paštą išsiuntę
kalbos, kurias surengė A. L. 
D. L. D. 6-ta kuopa su pagel- 
ba VII Apskričio. ■ Kalbėjo L. 
Prąseika. Prakalbos pavyko.
Tik tiek reikia pastebėti, kad L" m-7 

■ kai' kurįe mūsų kuopos nariai ’ 
dejuoja, jog į prakalbas nesi
lanko žmonės. Bet kada mes 
patys surengiame prakalbas, 
tai tie patys nariai neatsilan
ko. čia jau didelis apsileidi
mas tų narių. Labai blogai, 
kad kai kurie mūsų nariai pra
deda atšalti ir šalintis nuo dar
bininkiško judėjimo. Jie ne- 
pagelbsti nei prakalbų suren
gime. nei pasidarbavime, kad 
gauti į organizaciją naujų na
rių, nei “Laisvei” bei “Vilniai” 
naujų skaitytojų. Viską palie
ka ant kelių narių, kurie ir 
taip turi užtektinai darbo.

Laike prakalbu buvo renka
mos aukos. Aukojo sekamai. 

•V. žmuidinavičia ir J. Bud- 
reckis po $1: A. Venslauskas, 
G. Janusevičia, E. Keley, A. 
Baginskas, F. Moninkas, St. 
Androwe, T. Daugintas ir A. 
Raslevičius po 50c Viso su 
smulkiomis surinkta $17.12.

Prie kuopos prisirašė jaunas 
'vaikinas ir reikia tikėtis, kad 
jis bus geras veikėjas, padės 
mums darbuotis apšvietos dir
voj.

Iš surinktų pinigų bus pa
dengta prakalbų surengimo lė
šos, o likusi pasiųsti Gastoni-- 
jos streiko vadų gynimui.

. Komisija:
Geo. Shimaitis. A. Sauka.

nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius). į

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Maliarijų 

Visokiom Spalvom Paveikslui

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČ1US
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square 
WILKES-BARRE. PA.

$1,000 Tik už 60 1
Atsiųsk 60 centų, tai gaui 

stebūklingų žolių vertfis t 
dolerių. Ką tas tūkstantis Uolerią 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apfrutas 
kokias 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 aukso 
•kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- - 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krt*4< 
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.” Nertfų 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. 1 >(

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

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

sokhi

drauges Bimbienės prakalbos.
Įžanga buvo 15 centų, bet 

dar publika suaukojo Gastoni
jos streikieriams $21.24. Par
davinėta “Darbininkių Bal
sas,’’ knygelė “Lietuvos Dar
bininkės, ir Poniulės,” taipgi ir 
kitokio turinio. Bet, man.ro- 

?__ ________ r____ ' *s» Knygų ir laikraščių par-
. svarbių! nors buvo platinami įšankstb, dąvinėjime-turėtų būti; kitokia 

,x turi-būti vienok ' publikos‘ sūsiri’riko tie- tvarka, negu dabar yra.'. Kol 
Ilgą laiką jis dainavo Chicagbs kaipo milžiniška: demonstKad-'Perdaū^usiai’ virš 1 poros mažai žmonių svetainėje, tai 
ilade^phijos' Operoj6. L. ^on- ja' prie§ ipasauliniai 'kapitalis-

te ant paveikslo.
proletariškas aktas.

SESERYS PAULIUKONIŪTĖS
\ Massachusetts garsiosios duetų dainininkės. Ne tik kad? 
j\>s dainuos Laisvės koncerte, bet tuo pat laiku įdainuos kele
tą rekordų Columbia Phonograph kompanijai.

IVAN STESCHENKO, Basas
Tai antrasis šaliapinas.' 1 

operoje, dabar dainuoja Philade'lphijos bperojė, 
certe jis duos 10 dainų. ■ • ' '

MARGARET E. ČESNAVIčIūTė
' Pagarsėjusi savo sidabriniu lyriku sopranu ir atsižymėjusi 
kaipo artistė Vadovaujančiose rolėše keliolikoje operų, rengiasi 
prie “L.” koncerto naujomis dainomis.

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

piano-celo-smuikp trio, kas bus nąujanybė visiem.

BROLIS IR SESUO SKUČIUKAI
Atsižymėję šokikai brolis ir sesuo Skučiukai šoks keletą 

kavalkų sceniškų šokių, kurie bus ytin įdomūs. . . '

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

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

Dainuos Brooklyn© didysis AIDO CHORAS, vadovaujamas 
'L. B. šalinaitėš ir pagfcrsėjusis LYROS CHORAS, vadovauja

mas O. Eremirio. . ' ’! ■ i-

S. A. 12-ta kuopos buvo su
rengę prakalbas lapkričio 17 
d. Kalbėtojai buvo draugai 
R. Mizara ir J. Bimbiene. Del 

Būsima konfęrenciją t turės, prakalbų įžangos^ ženkleliai do 
išrišt dąug bųtinų }ir< i 
reikalų. Taipgi ji

Sulygihaht šU vištos 
■ • > ne

daug.1 Tas parėdo, kad vietos 
* a • « • J z -t - 1 < » I « l< ' < r

įtemptam t yajui del išaugini?- jsUoidę ir nepaiso darbininkiš- 

ir Draugas TL Mizara kalbėjo 
pajėgiančią apie darbo blogėjančias sąly-

tiiįę reakciją • iri ‘del' apsaugos 
tiesų darbininkų klasės. Turi .'jr. . . . būti'.pabrėžta aiškus- tikslas d.^bminka. darbihmkės bp- 
įtemptam , vajui del išaugini/,lr' neP4ieo datbinlnkis- 
mb Tarp. Darb. Apsigynimo1 reikalų, j 1 , ! 1
ir pastatyt tikrai veiklią, mąsir 
ne orgapizacija,

mažai žmonių svetainėje, tai 
nevertėtų vaikštinėti po .svetai
nę su ,knygomis ir jas parda
vinėti, ' neš kuomet vėliaus at
eina daugiau, tai'jie susimaišė 
iri paskui negalima kiekvienam 
pasiūlyti literatūrą. Kuomet 
susirenka daug žmonių, . tai 
reikėtų organizuotai pradėti

sutikt naujai iškilusias apysto-;gas apiė' besiartin'ahtį' likująl^. darb3, nemažam skaičiui 
von rl n vVUviivtlrii Aiitvin T Al •. . i i • • < % I (JTlpht.lS! 11*7. 1 if Am ffi i V* nnr.vas darbininkų judėjime. Lai- karą ir abelnai apie darbo 
kas pirm įvykimo konferenci- ^nionių kovas.. Baigdamas 
XtU™obbnLPvlTTl^DTr:.kaibėti, paminė apie. Gusto- 
bininkų Apsig. spėkų paliuosa- ’11-108 streiko yadų -nuteisimą 
vimui politinių nelaisivių, pri--lr Prase k?s kiek gali sumesti 
rašymui dešimčių tūkstančių J M gelbėjimui aukų. Draugė 
naujų narių ir išauginimui Bimbiene papasakojo, ką ji 
Tarp. Darb. Apsig. galinga matė Sovietų Sąjungoj ir fašis- 
priedanga darbininkų klasės, tinėj Lietuvoj. Ji dalykus la- 
Nacionalis Pild. Komitetas

J. Louis Engdahl, raŠt.
Su visais reikalais konferen-1 

cijoš. ir .

griebtis už literatūros ir per
eiti pėr 'svetainę, kiekvienam 
pasiūlant nusipirkti. Dabar 
taip nedaroma ir negalima pri
siprašyti, kad kas literatūrą 
pardayinėtų.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

Nuo 2-4 po pietų ir
Nuo 7-9 vai. vakare.

' Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Lapkričio 24 d. buvo sureng
tas pamipėjimas dvylikos me
tų sukaktuvių nuo įsisteigimo 
Sovietų valdžios Rusijoj. Su- 

Su visais reikalais konferen- Pe^etatž visą dalyku! kad, ro- rengė vietos A. D. P. skyrius, 
cijoš ir Apsigynimo, visada dos’ tajp ir ■ matai tuos, visus Nors buvo nemažai išplatinta 
kreipkitės prie T. D. A. L. Si daWus, , apie kūriuęs ji; pa-, skelbimai, bet amerikonų pa- 

P^kx. V. V. Vasys, šakoją. Ji turi labai aiškią iš- rengime yįsai. nebuvo. Dali- 
3116 So. Halsted Št., Chicago, |kalbąj ir įprą bąlsą. žmonės.; nant to parengimo skelbimus, 

labai ' žingeidžiai klausėsi 22 d. lapkričio.'viena Jaunų

bai aiškiai ir suprantamai nu
pasakojo ir klausytojams taip

Centro sekr. V. ,V.
‘ NEW YORK AUTO SCHOOL 

228 Second Ave., cor. 14th St 
, ' New York.

............... jin.. . 1 *'■

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sūstatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas |75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobili aus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ... .S25 
Speciališkas kursas važinėjimo ŠIO 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvi*, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. TikniaviČius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniaia 10 
iki 12 vai. ryte.
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| SLIAKERIS
• •................................ •....MIKAS RASODA ■ • ....... ~

(Tąsa)
N. mieste socialistinis judėjimas karo 

metu sparčiai pasivarė pirmyn. Tik lietu
viu kuopoj buvo per šimtą jaunų vyrų ir 
moterų! Susirinkimai skaitlingi, gyvi ir 
įdomūs. Kiekviename kildavo klausimai, 
besirišą su plačiais visuomeniškais reika-

Masėse pritarimo socialistai gaudavo di
delio. Į jų parengimus—masinius mitin
gus, diskusijas, koncertus ir vaidinimus— 
susirinkdavo svetainės darbininkų. Jų kal
bėtojus pasitikdavo ir lydėdavo minios 
perkūniški aplodismentai. Jie buvo įleidę 

* šaknis taip giliai ir plačiai, kad ne vienas 
iu Ipriešininkas galvodavo, kas čia bus. 
“Soėialistai tuoj užvaldysią ne tik N. mies
tą, Set visą kraštą,0 zurzėdavo tūli.

Po nuskandinimui Lusitanios, spauda 
paleido darban savo anti-vokišką agitaci
ją. ’Ir ne tik spauda, bet visur: bažnyčio
se, fabrikuose, teatruose buvo kreipiama 
žmonių nusistatymas už alijantus, prieš 
vokiečius. Dalis jaunų vyrų savanoriškai 
siūlėsi kariauti: atmokėti vokiečiam už jų 
nedorybes! Visas N. miestas smirdėjo pa
raku. Petras su Adomu tikrindavo, kad 
karas nebus išvengtas, bet kariauti į Eu
ropą važiuos tik durneliai, kurie savano
riškai trokšta galvas į ugnį/kišti.

Socialistų kuopa tuo klausimu plačiai 
kalbėjo ir rūpinosi. Dažnai ruošdavo spe- 
ciališkas diskusijas^ į kurias kviesdavo ir 
pašalinius. Vienos tokių įvyko ŠV. Vincen
to svetainėje. Tai buvo lyg savo rūšies de
batai, nes retas kas ėmė balsą: tik geriau
siai prasilavinę.

Adomas su Petru buvo apsišarvavę fak- 
tų-faktaįs: brošiūrom, laikraščių iškarpom, 
žurnalais. Kiekvieną žodį jiedu rėmė ar
gumentu. Įžanginę prakalbą sakė Petras, 
nurodydamas, kad dabar Amerika netylės,! tiją, 
ale skelbs karą Vokietijai, nes jau turi ge-igutis. 
rą priekabę—Lusitania.

—Mes žinome,—tęsė jis,—kad Lusitanios į 
nuskandinimas, tai nėra paties karo pama- ■ 
tas, tai tik kibirkštis, uždegusi parako san-! 
dėlį. Tikrasis karo pagrindas^—yra giles
nis: imperialistiniai-ekonominiai reikalai. 
Kodėl gi Amerika nesikiš į karą, gaudama 
tiek daug užsakymų iš talkininkų, priskoli- 
nusi talkininkam tiek daug pinigų. Jeigu 
Vokietija karą laimėtų, tai visos paskolos 
ir bargavimai už prekes—karo amuniciją— 
žūtų.

—Tačiau,—drąsiau ir garsiau jis kalbėjo, 
—aš, gerbiamieji, netikiu, kad Amerikos 
darbininkai eitų kariauti prieš vokiečius 
darbininkus. Pastarieji mums nieko, blogo 
nepadarė. Mes jų nežinome, nepažįstame; 
jie yra mūs klasiniai broliai, o be to, ir to
kie pat žmonės, kaip ir mes. Amerikos so
cialistų partija neis tarnauti Wall gatvės 
turčiams, kaip Vokietijos Šeidemanai, Ru
sijos Plechanovai, arba Anglijos Henderso- 
nai. Mūs kapitalistai neapgaus savo tėvy
nės gynimu, nes gerai žinome Markso senai 
pasakytus žodžius: “Darbininkai tėvynės 
neturi.0 Arba štai, paklausykite, ką mūs 
partijos St. LouisO suvažiavimas pasakė: 
“Ne vieno žmogaus ir nef vieno skatiko pi
nigų šitam karui!” Ot, ko mes laikysi
mės! Prie to šauksime visus darbininkus. 
Jie tnūs paklausys, kadangi mes stovime su 
jais. Tegul Wilsonas skelbia karą Vokieti
jai. Lai jis pats ir mušasi su kaizeriu, jei 
jam patinka.

Klausytojai pritarė karštais .delnų ploji
mais. Tačiaus čia pat atsirado ir priešin
gų. ■ Atsistoja Degutis, ir rėžia griežtai ne
sutikdamas su Petro Vilko ir jam prita
riančiųjų kalba. ’

■■■■■■ __.2L. —_ . ____________  __

Aš nepritariu karui,—jis kalbėjo lėtai, 
žiūrėdamas per akinius į publiką—bet ir 
nesutinku su draugo Vilko nuomone. Mes 
turime mąstyt plačiai. Vokiečiai yra bar
barai. Žiūrėkit, ką jie padarė su Belgija! 
Ar neturim kovoti už demokratiją? Būkim 
visi demokratais ir žiūrėkim, kur didžiu
ma. ..

—O kur didžiuma?—kažin kas pertrau
kė jo kalbą.

—Kas tau sakė?
—Aš... skaičiau laikraščiuose...'
.—.Kokiuose ?-

būtį ir valgį, -kaip ir Ottawoj. 
Nors miesčiukas .raudasi arti 
stoties, vienok viskas be galo 
brangu.

Pernakvojus, septintą valan
dą ryte visus susodino į troką 
ir pradėjo vežti miškų gilu
mom Pagal padarytą sutartį, 
visus vežė ant visos žiemos 
prie girių darbų ir mokestis 
buvo nuo 30 iki 35 dolerių į 
mėnesį ir valgis.

Įsigrūdus tarpe kalnų, eže
rų ir upių, mūsų trokas pradė
jo eiti taip, kaip tas girtuoklis, 
kuriam jau kojos atsisako 
tarnauti. Mat, kelias labai 
prastas, grioviai, kalnai, me
džių šakos irgi kliūva, tai svy
ruodamas vos šliaužia. Miške 
pilna visokių mažų žvėrelių, 
o didesni tik naktimis uliavo- 
įa. Oras labai puikus, gaivi
nantis, todėl pas visus atsirado 
geresnis ūpas, atsirado didesnė 
energija. Bet sykiu ir buvo 
liūdna, kad tą visą, energiją 
reikės sunaudoti prie sunkaus

lint tuose kiaulininkuose: ant 
žemes, nakčia prišlįaužia', gy
vačių, žalčiį ir kitokių šliau
žiu, su kuriais reikia apsieiti 
labai “mandagiai,” ypatingai 
“svetimtaučiams.”

Pasilsėję, jau didokas būrys 
traukėme linkui stoties. Ei
nant retkarčiais pasirodo tar
pe kalnų farmukės. Farfnų 
gyventojai, kaip tie pūstelnin- 
kai, labai retai susitinka su 
svetimais bei miestelėnais. Su
sitikę praeivius, ypatingai mer
ginos, pasveikina angliškai.

(Pabaiga 5-tame pusi.)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Nugą-Tonė Pagejbejo jąm 
įgyti geresnę sveikatą

Ponas W. L. Bennett, Rohwer, Ark., tu
ri' pareiškimą linkui sveikatos, kurį kiek
vienas sergantis' ir nusiminęs žmogus tu
rėtų skaityti. Štai jis yra: “Aš rekomen
duoju Nuga-Tone bile vienam, kuris ken
čia nuo silpnų inkstų, nervingumo, galvos 
skaudėjimo, prasto ąpetito, nevirškinįmo, 
užkietėjimo, aš turčjąu visus tuos ne
smagumus, kol nepradėjau vartoti .šias pui
kias gyduoles. Nuga-Tone ne tik ‘prašalino 
visus tuos nesmagumufc, bet suteikė man 
stiprumą ir energiją.” ,

Nuga-Tone pagelbėjo virš miliono vyrų 
ir moterų del įsigijimo daugiau sveika
tos ir stiprumo. Jos- sustiprirjo jų jėgą 
ir vikrumą ir tuo būdu pagelbėjo įsigy
ti daugiau laimės ir malonumo gyvenime. 
Jei jūs esate silpnas ir nuolat kenčiate ir 
turite panašius nesmagumus ir kentėjimus, 
kaip Ponas Bennett kad turėjo, bandykit 
Nuga-Tone tiktai por-^ keletą dienų ir jūs 
nusistebėsite, kaip greit ' jūs pasitaisysit. 
Nuga-Tono galite gauti bile kokioje krau
tuvėje, kurioje pardavinėja gyduoles. Jei 
jųsų vertelga neturi savo sandęlyj, reika
laukit, kad jis užsakytų jums Iš folselio 
vaistinės. , • > 1 ;

DR. JOHN S. STANESLOW
LtETUVISf GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir nedėliomis pagal sutartį.

799 Bank St. (virs Banko)
WATERBURY, CONN.

TEL.: Ofiso 7806-W. Namų 7806-R

PASIKALBĖJIMAS

—Ar buvo balsavimas?'—vėl tas pats aš- darbo, o ne kovai už darbinin- 
nn 1 ; ' ; ; t . ■ • 7 • > : , kų pasiliuosavimą.i. Bet ką damuo.
Degutis užraudo. Per susirinkusius per- 

ūžė juoko banga, o pirmininkas, mušda
mas į stalą kūjaliu, malšino : * > ' ‘ ‘,

—Prie • tvarkos, prie tvarkos, draugai!
Be pertraukinėjimų!

‘—Wilsona išrinko žmonės., 
si tikėjimą... ,

—Kas jam jį davė?
—Wilsoną išrinko todėl, kad jis buvo da

vęs žodį, jog neįvels Amerikos į karą,—su- 
riko stora balsu ūsuotas vyras, Kopka pa- £“tukeii^vestrkurrei'kSs dh£

rysi. Traukiame toliau, štai 
ir mūsų “palociai.” Dailioj 
aikštėj stovi stubelė, kurioj gy
vena, kelios neįrengtos ir eilė 
šėtrų, kaip kad Lietuvoj čigo
nai pasistato. Klausiu vadą, 
kam čia tie tvartai, kuomet 
kiaulių nelaikote ? Atsako, 

I kad čia darbininkai miega su- 
_ ‘ \.............. , Užklausiau,
kodėl lovų nėra. Atsako, kad 
užtektinai yra šieno, tai ant 
žemės pasikloja ir miega.

Mus visus apėmė piktumas, 
ypatingai kuomet sužinojome, 
kad atvežė ne miškus kirsti,

lie turi no IKdU Clcl ClcllDillll .jis turi pa- gr|žę iš darbo>

VISOM L. I). S. A. IV RAJONO

L.. D. 
ja bus 
French Ropf svetainėj, 1610,sWa.sh- 
burn fSt., Scranton, Pa. Prasidės ly
giai. 12-tą vai. dieną. Visos tuopos 
malonėkit prisiųsti kūodaugiausia 
delegačių su gerais sumanymais del 
L. D. S. A. gerovės. Tos kuopos, 
kurios dar nėra užsimokėję rajonui 
duoklių už šiuos metus, malonės tuo
jau užsimokėti. Duokles, siųskit sek
retorei tokiu adresu: M; 'Gluoksnienė, 
1256 Diamond Ave., Scranton, Pa. 
Čekius bei money orderius išrašykit 
iždininkes vardų J. Tamulionienč.

L.D.S.A. IV Rajono Sekr.
M. Stanislovaitiene.

(285-286

KUOPOMS
S. A. IV Rajono kon'ferenci- 
nedalioj, 29 d. gruodžio,

CASTON įROPSEVICH .

PAJIEŠKOJIMAI '
■umo.iniumMJiiiumnamrtMCTvaAiJui—.mmmwirnniiirc

i IŠ KANADOS

varde.—Reiškia, Degutis meluoja.
—Tvarkos, draugai! tvarkos!—-sušilęs 

šaukė pirmininkas.—Nesikarščiuokit.
—Jis socialpatriotas.
—Šeidemano pasekėjas!
—Jei Degučiui niežti kailį, tegul eina ka

riauti—iškasys.
—Mes, draugai, kariaujam už demokra- 

,—biskelį apsimalšinus vėl kalbėjo De- 
.—'Mes esame demokratai.. .

—Bet mes negyvenam tam, kad Žūti žu- 
; dant vokiečius darbininkus. ,

-r-Mes ląikpmės St. Louiso rezoliucijos ir 
Kintalės nutarimu, aiškino Kopka.

« ; ■ ’ ' ' 'i ’ ' į
Degutis vėl bando kalbėti, bet i$ įpu-j

šią pylėsi protestai, šaukiantįzy, “(rįąiįa,, ga
na !” į ‘ ‘.

—Aš gyvenu naujoj tėvynėj—Amerika 
mano nauja tėvynė.—Jei tik jinai šauks— 
eisiu ir kariausiu. O jūs, atsiminkit, para-/ 
gausit, ko neragavę... Atsidursit į negar
bingą vietą...

Tai pasakęs, Degutis atsisėdo.
Greit atšlubuoja ant estrados Kopka ir 

pradeda:
—Degutis pasakoja, kad mes atsidursi-, 

me negarbingoj vietoj, jei neisim kariaut. 
Ar karas garbinga vieta? Ar žudymas 
žmonių yra labai garbingas darbas? Jei 
taip—lai jis eina. Mes stovėsim^ su savo 
rezoliucija, suvažiavimo nutarimu! (ploji
mas). Aš, draugai, praradau dirbtuvėj 
koją ir dabar žinau, kad manęs jau į karą 
neims: aš jiem nereikalingas. Jie ims-to
kius,,.kaip didžiuma jūs, jauniausius.ir drū-, 
čiausius vyrus. Bet jūs nusivilsit savo de-, 
mokratija. Karas bus, tai tiesa. Jau ka- 
nuolės ruošiamos. • Jūs patys dabar gami
nate amuniciją, o vėliau eisit jaja žudyti 
vokiečius. Bet, atsiminkit, kad šlubis Kop
ka jums tiesą sako: gailėsitės, jei dar būsit 
gyvi.

Paskutinis ima balsą Adomas. Jis nu
rodo 7 ' ; I ; i ; ... ' ■■ •

ti su “pikiu” ir špatu, ir kad 
darbo bus tik ant keturių, sa
vaičių, o paskui visus atleis.

Papietavę, sulindome j bū
das pasilsėti. Pernakvojus, 
sekmadienio rytą jau kai kurie 
rengėsi bėgti. Bet juos pavy
ko perkalbėti. Mat, sakoma, 
kad čia įstatymai leidžia areš
tuoti darbininkus, jeigu jie nei 
dienos neišdirbę bėga ir reika
lauti, kad užmokėtų kompani
jai išlaidas už atvežimą.

Išdirbę vieną dieną, naktį 
dvylika vyrų apleidome tuos, 
“palocius,” pabėgome. Visai 
savo mantą susikrovę ant kup- 
ros> pėsti leidomės per girią 
stoties linkui, kuri radosi 22 

.mylias nuo mūsų vietos.
Sugulus saulėtoj vietoj ipa- 

silsėti tir užmigus, mus pąsivi- 
j o kitas p a^ ė gėj i u b u ryšį p a- 
sprultęs ' iš ’ kiaūliniukų., čia 
išsikalbėjus su vienu seneliu 
lietuviu, jis pasakojo, kad gu-

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 nerašinėkit. Taipgi 
su pirmu laišku meldžiu, prisiųsti 
savo paveikslą, kurį ant pareikala
vimo 'sugrąžinsiu. Frank Bartaszius, 
R. F. D. 4, Ulster, Pa., (282-286)

Baigęs Philadelphijos muzikos kori 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionak 
jpagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street > 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir Jcetvergais:
1218 So. IQth St.,"Camden, N. J

Telefonai: So. Boston 1662—1373A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnav’- 
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
.............. ... . ,

Bell Phone, Poplar '7648

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

-—Tegul bus pagarbi) 
Jėzus Kristus.

—Sveikas, kunige, 
buvai dingęs?

—Ak, Jonai, neklat 
Buvau krajuj.

—Aa! Naujienų par v • zei.
—Prastos naujienos,

(Tąsa bus)

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

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* 
kuogerfausiose vietose ir'ųi žemą 
kainą. ? >

z 1023 Mt. Verndn Street v Ję

PHILADELPHIA, PA.

—Lietuvoj dabar ki
gąm turi būti geros nau 
nos. 
štai, 
ėjau, 
man
daikta.

—Mielu noru, Jonai, 
nori išgirsti? v

Darbininkam tik į 
Gerai, kad aš tave 
kunige. Papasal 
apie vieną sva

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prioihamesne Raina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
’ 8701 J0S- CAMPĄU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

kuni

ATEINANČIŲ MITU MADOS
GEORGE NOBILETTI

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę

Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

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

Tek, Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

FORNISIAI
IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

Parlor, Bedroom, Dining Room, and Kitchen Suites 
Didžiausiam pasirinkime.—Kaina žemiausia—Fornišiai 
gafarttuojami.—Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS' MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 SKANI) STREET

TARP DRIGGS IR BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.
Tel., Greenpoint 2372

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro

Pll

ne.
Rašin

bet s

to Olšausko byla?
—Aš dabar labai užimt 

Jonai, todėl turiu skubėt
—Matai, matai, 

Pirmiau sutikai.
\ greit paklausiau apie 

šauską, tai šmakšt, ir 
labar užimtas.

—Jonai, man net ga 
^sukasi, pamisimus apie t

—Galva sukasi? Kod*
—Jie nekaltai kūnų 

persekioja?
—Ar tai pralotas Olšai 

kas buvo nekaltas?
—Tai bedieviu išmislas
—Tai tu, kunige, man 

kad pralotas Olšauskas i 
pasmaugė Ustijanausk 
nes?

—Jonai, tai bolševiku s 
mokslas.

—Ar dabartiniai Lietuv 
valdonai yra bolševiką 
Tu, kunige, pats £inai, k 
tai ne tiesa.

—Bet teismas, kuris ti 
sė pralotą Olšauską, bols 
vikiškas.

—Ar teismo pirminink 
Grigaitis yra bolševikas?

—Aš manau, kad
—Ar šemetas ir 

kis bolševikai?
—Nežinau.
—Matai, nežinai,

kai, kad jie yra bolševiki 
Ne, kunige, jie nėra bolš 
vikai, bet didžiausi bolšev 
kų priešai. Tie patys žm 
nŽs yra nusmerkę dat 
bolševikų už lapelių daliu 
mą ilgiem metam kalėti. J 
persekioja kiekvieną sus 

/įratusį darbininką.
—Bet tai kodėl, Jonai, j 

nusmerkė pralotą Olšausl 
—šventą žmogų— aštuon 
riem metam kalėjiman?

—Tu turėtum atsaky 
man į šį klausimą, nes pat 
buvai Lietuvoj. Aš tie) 
kunige, galiu tau pasakyt 
Jie nusmerkė kunigą Olšai 
ską į kalėjimą todėl, kad n< 
galėjo kitaip pasielgti. Teii 
me liudininkas po liūdini i 
kui įrodė, kad pralotas O 

Xsauskas pasmaugė Ustijf 
^nauskienę, kad jis ją pii

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKAi L ’ ii" 'raščiais. Vienas iš jų tuojaus sayo rankas, tai .tas‘“Šocialde- 
pradėjo ginčyti, kad tie laik-1mokrate?’-į auĮ<^tiųis’ atsakė, 

ir nežinąs, kaip 
I 'r

Tai matote, kokių elementų

---- ---------  , | . ,, . . , atsakė, 
raščiai nesą darbininkiški. Gir-; kad apie tai5 >niėko nematęs 

jdi, aš skaitai! “Socialdemok- '‘Keleivyje” ir nežinąs, kaip 
rata,” tai tas esąs tikrai dar- darbininkai turi daryti. ‘ '

bininkiškas laikraštis. Paskui Tai matote, kokių elementų 
jis pradėjo užsipuldinėti ant'randasi socialistų tarpe.

_ _ Sovietu Sąjungos, kad ten ko- v • ...
Nepastovūs darbai, bedar- munistai atėmę viską nuo tur- T___

bės ir rūpesčiai del duonos'^jų ir šalį pavedę valdyti dris- Ottaw*oj.
kąsnio mieste, daugelį darbi-; kiams, kad ten~esanti irgi ka- turčiais apgyventos vietos, 
ninku verčia jieškoti darbo,' pitalistinė tvarka ir t. t. Pra- Darbininku veik nesimato, nes 
kur kas gali. ™ 1 1 ................................ ' ' -
ją tarpe ir aš atsidūriau.

Iš šmi
> pirkau už

kirsti mišką. ’ t _______ ... _ „
raktą ir su būriu kitų tokių , kovoja tik prieš Sovietų Sąjun- 
J>at vergų traukiame miško gi- gą, o nieko nesako prieš kitų 
tttnon. ___ _ i šalių valdžias, kurios, jo su-

Važiuojant Ottawon pasi- j pratimu, tokios pat kapitalisti- 
imiau pundą “Laisvės” ir nes, kaip ir Sovietų Sąjungoj, 
“Vilnies” numerių. Kadangi j tai jis negalėjo man atsakyti, 
mūsų tarpe buvo ir lietuvių, j Pagalinus, kada užklausiau, ar 
tai pasiūliau ir jiems susipa- darbininkai, turi siektis prie 
žinti su darbininkiškais laik-'to, kad paėmus visą galią( į 

. . , / . . ......

Darbo Bejieškant

Trumpam laikui sustojome 
čia matosi vien tik 
apgyventos

Tokių jieškoto- dėjo nurodinėti, kad darbinin- ir dirbtuvių nėra. O kurie 
”. | kai 'negali apsieiti be turčių, j turčiams patarnauja, tai toliau

ugelninkų ofiso nusi-^įacĮ turčiai darbininkams duo- gyvena, tarpe turčių reziden- 
už du doleriu darbą da darbą ir t. t. Kuomet už- cijų nesintaišo. Išrodo čia 

Pasiėmiau k on t- klausiau tą žmogelį, kodėl jis gražu ir smagu gyventi, tik ne 
darbininkams. Daugeliš pre
kių ięgi pigesnės, negu Mont
real ; kaip kurie ir maisto 
produktai pigesni.

Ottawą apleidę, išlipome 
Quebeco provincijoj ir sustojo
me mažame miestelyje, čia 
kompanijos agentas davė vieš-

Varpas Bakery, 54 Maiijei St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

■ ■ » i ? įrAtJi > t > i i ' ■ . . ,

Flushing Russian and'Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 ^al. vakare 5Qc; po 6 vai. Vakare 75c. 

nvrrn t Antroj klasėj lašais išsimaudymas ' «EXTRA J* hūegojimas per visą naktį ant jį CeUtūl 
trečių, lubų, onngam kambaryj __

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. -Čia (taisyta 
didelis plaukimui prūdas su Šviežiu Šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

PanedSliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
ULaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais ____ _ •
Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: 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

O
*•
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PASIKALBĖJIMAS DARBININKO SU KUNIGU
KAVALIAUSKASKalbos Apie S. L. A. Reikalus

IŠ KANADOS

vai

us-Under take r

Ar tai
Vemon Street

LADELPHIA, PA

MADOS
stebėti

Be užsukimu, be

(ALeDAS
IMylWWr

V-14021
Rašins

V/14020 D. Kozel Orkestrą

TURKIŠKA URĘOL

Vardas

Miestas

Atdara 
Vakarais

kuni- 
Mer- 
buvo

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

H.(AUSIAI
IMAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Pilna eile
VICTROLŲ ir

372
i 9-nių vakaro

Mass
šimtų* jų

Plačiai
SKAS iš 
sitraukia 
parduoda 
giria ir 
reikalauja, 
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

VALANDOS: 9 A

Mile S’UZĄNNE DĄNNELL 
308 West 94th Street 

New York City

and Kitchen Suites 
žemiausia—Fornišiai 

igvomis išmokestimis.

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

moja ir laidoja numirusius 
okių kapinių. Norintieji 
> patarnavimo ir už žemą 
□liūdimo valandoje šauki- 
mane. Pas mane galite 

>tus ant visokių kapinių 
usiose vietose ir už žemą

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

VICTOR RADIO PRIIMTUVŲ

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kuri malonėkit
URBAN’S COLD POWDERS -

Telcfonask-Riverside 2229, 
Užsakymai laiškais grfeit Užpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

Lietuvoj dabar kuni- 
turi būti geros naujie- 
Darbininkam tik pra- 
Gerai, kad aš tave su- 

, kunige. Papasakosi 
apie vieną svarbų

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

KRANK A. URBAN'S PHARMACY 
151 Metroixilitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

riuos aš ' skaičiau, Jonai 
apie tai nieko nebuvo rašy-

man prisiųsti 
nurodymais, kaip vartoti.

Juozas Zuronas
Zuronas ir Grupė

TELEFONAI: Kaštone, M^9669 Bell, Oregon 5186

Griežiant rekordus, jūs turėsite įspūdį, kad tie artistai yra asmeniškai 
su jumis tame -pačiame kambaryje.
Radio muzika yra aiški ir tyra, kaip krištolas. Rekordai bei radio 
galima griežti tyliai ar garsiai, kaip jump patinka 
batarejų.

John Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdaniu, 12 Lynwood A v., 

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

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

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

(Tąsa nuo d-to pusi.)
Vargais negalais dasigavo- 

me. gelžkelio stoties ir mies
čiuko. Čia jau pavyko ofise 
gauti darbą, už kurį agentui 
nereikėjo mokėti, o kompanija 
davė valgyti ir nakvynę į už
darbio sąskaitą. , '

čia vėl arkliais vykome apie 
50 mylių kiton pusėn ir savo 
darbo vietą pasiekėme už' tri
jų dienų, čia jau truputį gy
venimo sąlygos geresnės, nes 
gyvename ir ’valgėme triobo- 
se, o ne' tvartuose, kaip pir
moj kempėj. Bet švara ta pa
ti, sušikimšimas' labai dideliš. 
Stalų 'ir kėdžių5 taipgi nėra. 
Jeigu nori ką nors parašyti,

:tOT Records
Yrą ant pardavimo mūs 3 krautuvėse. Ant pare! 
kalavitno greit išpildomo užsakymus.

Aną dieną, girdžiu, vienas 
žmogus aiškina kitam apie 
dviejų biznierių pasikalbėjimą 
—pasikalbėjimą S.L.A. reika- 

į lais. Vienas biznierius aiški
nęs kitam biznieriui, maža 
daug sekančiai:
.—Tu’esi nemenkas biznieris, 

pasiturinčiai gyveni, bet vis ar
timai stovi prie bolševikų. Ko
dėl ?—klausia vieną rimtą biz- 

jnierį rėksnys social-republiko- 
nas, agituodamas nominuoti į 
S.LA. Pild. Tarybą senus re
akcinius žmones ir rinkti į 50 
kuopos valdybą tuos žmones, 
kurie su narių valia ir organi
zacijos taisyklomis nesiskaito. 
—Juk bolševikų kelias, aišku, 
klaidingas. Daugelis pačių 
bolševikų, praregėję, kad jų 
tikslai neatsiekiami, meta sa- 
vo mokslą ir grįžta į ramiu 
būdu, siekimąsi geresniu gyve
nimam Kurie dar laikosi bol
ševikų eilėse, tie patys gailisi. 
Pats PrŪseika pirštus kramto
si, kad neatsiskyr.ė nuo bolšc- 

'vikų, nes jis mato, jog tie, ku- 
j rie atsiskyrė, dabar gražiai gy- 
(Vena; daugelis buvusių jo 
I draugų praturtėjo, o jis neturi 
i nieko.

—Aiškus dalykas, kodėl lai- 
i kausi artimai prie bblševikų, 
j nes bolševikai stoja už’ visos 
Į darbininkų klases reikalus. 
| Mes, biznieriai, darome pra- 
!gyvenimą iš darbininku, dar
bininkų reikalus ir turime at

jausti. Senoji SLA. Pild. Ta- 
įryba, jei ji ir vėl bus išrinkta, 
jei jos diktavimas laimės būsi
mame seime, suvaržys narių 

kad ne tik papras
tai, kurie dabar pasa- 
kitą prieš Pild. Tary

bos sauvalia, neturės balso,

—Reiškia, tu, kunige, 
skaitai savo draugų-kunigų 
leidžiamus laikraščius, ku
rie apie tai nieko nerašė. 
Tau reikėjo paskaityti dar
bininkiški laikraščiai, tokį, 
kaip “Laisvė”. Juose bū
tum radęs smųlkmeningiaur 
sius aprašymus.

—Jie meluoja, Jonai.
—Ne, kunige, jie aprašė 

viską, kaip teisme dėjosi. 
Dabar visiems aišku, kuni
ge, kad jūs leidžiami laik
raščiai, toki kaip “Drau
gas”, “Darbininkas”, “Gar
sas” ir kiti, teisybę užtyli, 
todėl, kad ji paliečia kuni
gus, papildžiusius žmogžu
dystę.

—Jie nerašė todėl, 
negavo žinių.

—Aa, negavo žinių 
tiksliai tatai užtylėjo, 
neatsimeni,: kuomet 
gas Miežvinis pašovė 
giną Harrisone. Tai 
visai nesenai. Tuomet jie 
ir gi nieko nerašė, nes tas 
palietė kunigus. Vėliau 
Miežvinį padarė durnium, 
kad išsisukus. Kunigų spau
da, vadinasi, užtyli nuo sa
vo skaitytojų teisybę.?'- Jie 
nerašė ir apie Macochą ir 
apie kunigu Smithą.

—Jonai, gudbai, As tu
riu skubėti.

—Gerai, kunige,, skubėk, 
bet atsimink, kad'aš su ta
vim norėsiu pasikalbėti 
apie kai-kųriuos klausimus 
dažniau.

iras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.
ūsingiausio patarnav’ 
ašių pirkinių, kreipki 
s pas mus.
T. BROADWAY
BOSTON, MASS.

IKŲ APTIEKOS
>e galima pirkti vais- 
itur dabartiniu laiku.

■» Savininkas
NE 8T„ DETROIT

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataįkot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiemę labai patinką, ’--J *—f ----- —*- —i
žiai dega ir puikiai

Kas yra didžiausias žmogaus priežas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias Ligas |r*ro, bet 
ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką pagarsėjusius

TT i , ™ _ v (Miltelius nuo Šalčio) jokių Šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c už baksą apsiginkluok nuo aavo 
amžino priešo I

— — - — m t yra ta* kanuolė prleS kitų amžiną žmogaus jjrieSą—ridu*UrbO LaX JLabS riU Užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOI’ATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

AMERICAN-LITHUANIAN 
auto school

PHONE VOLUNTEER 2177-0471

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

įėjimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk Kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbįmų karus per trumpą laiką ir už mažų kaip*. 
Specialu klasės moterims, Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klases dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas 1

N S. STANESLOW
VIS GYDYTOJAS
’-4 po pietų ir 6-8 vak. 
edėliomis pagal sutartį.
k St. (virš Banko) 
RBl’RY, CONN.

—--Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus-

—Sveikas, kunige 
buvai dingęs?

—Ak, Jonai, neklausk 
Buvau krajuj.

—Aa! Naujienų parve
žei.

—Prastos naujienos, Jo-

biamąjį baub^ 'patys netiki.! arba kelmo 
Tą baubą jie siūlo tik kvailes 
niems už savę,’ jei tokių kvai 
lesnių randasi.

Re p. Plunksnaifci£f

Bet tie skelbtai j savo skel-’tai Turį atlikti ant savo- lovos 
____ >. Visas čia mūsų 

smagumas, kad kauname “Laį-i 
svę” ir “Vilnį,” galima pasiųs
ti laiškus ir retkarčiais iš ki
tur gauti. • ,

Darbas
Dirbti neverčia skubėti, kaip 

kitur. 4 Gal todėl neverčia sku
bėti, nes šioj kempėj dirba 
veik vieni anglai ir francūzai, 
o kitokių nepriima iš didmies
čių. Ęet mums netikėtai už- 
klydus ir reikiant darbininkų, 
paėmė. Kaip visur, taip ,irl 
čia sunkesnius darbus atlieka 
svetimtaučiai. Jeigu darbi
ninkai suserga, tai kompanija 
išveža į ligoninę. Daugiau
siai suserga viduriais ir apen- 
diku. Mat, netikęs valgis it 
valgant labai skubina. Jau iš 
mūsų kempės išvežė keturis 
susirgusius, kurių vienam ko
ją sulaužė.

Stipresni darbininkai, tai at
eiviai, bet jie labiau pavergti 
ir skriaudžiami, ypatingai tie, 
kurie nemoka anglu kalbos.

B. A.

gąm 
nos. 
štai, 
ėjau 
man 
daiktą.

—Mielu noru, Jonai. Ko 
nori išgirsti?

—Kaip ten buvo ta pralo
to Olšausko byla?

—Aš dabar labai užimtas, 
Jonai, todėl turiu skubėti.

—Matai, matai, kunige. 
Pirmiau sutikai. Kaip tik 
greit paklausiau apie Ol
šauską, tai šmakšt, ir jau 
labai1 užimtas. 4 • - 1

—Jonai, man net galva 
^sukasi, pamisimus apie tai.

—Galva sukasi ? Kodėl ?
—Jie nekaltai kunigus 

persekioja?
—Ar tai pralotas Olšaus

kas buvo nekaltas?
—Tai bedievių išmistas.
—Tai tu, kunige, manai, 

kad pralotas Olšauskas ne
pasmaugė Ustijanauskie- 
nės?

—Jonai, tai bolševikų su
moksiąs.

—Ar dabartiniai Lietuvos 
valdonai yra bolševikai? 
Tu, kunige, pats ^inai, kad 
tai ne tiesa.

—Bet teismas, kuris tei
sė pralotą Olšauską, bolše
vikiškas.

—Ar teismo pirmininkas 
Grigaitis yra bolševikas?

—Aš manau, kad
—Ar Šemetas ir 

kis bolševikai? '
—Nežinau.
—Matai, nežinai,

HTURE CO.
HEET
L, BROOKLYN, N. Y

sijas, Apdraudos 
tgičių Agentūra. 
JODAM ANGLIS 1

MALKAS

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- 
vosvaigio, Skilvio, , Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų; Nosies ir 
Gerkles Ligų, Reyjnjitijmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu ‘pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų 'buvo pasekmingai pagydoma naujai
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 
X-Spinduliai, Kraujo lityrimai, Laboratorijos Bandymai

INS 110 EAST 16 th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

iki 8 P. M. Nedalioj 9 A. M. iki 4 P. M-

kish Baths, Inc.
4fec; po 6 va), vakare 75c. 
gaudymas ,
haktf ant Centai
ibaryj — 
brradžeria
Is dabar atidarė naujau- 
Žg<Tini(n-u.«. Lia įtaisyta 
hio vandeniu ir mažesnis 
deniu.
NTOS VELTUI

galėjo kitaip pasielgti. Teis 
rne liudininkas po liūdinin 
kui įrodė, kad pralotas OI 
šauskas pasmaugė Ustija 
nauskionę, kad jis ją pir

bet sa
kai, kad jie yra bolševikai. 
Ne, kunige, jie nėra bolše
vikai, bet didžiausi bolševi
kų priešai. Tie patys žmo- 
n£s yra nusmerkę daug 
bolševikų už lapelių dalini
mą ilgiem Įlietam kalėti. Jie 
persekioja kiekvieną susi

pratusį darbininką.
—Bet tai kodėl, Jonai, jie 

nusmerkė pralotą Olšauską 
—šventą žmogų— aštuone- 
riem metam kalčjiman?

—Tu tubetum atsakyti 
man į šį klausimą, nes pats 
buvai Lietuvoj. Aš tiek, 
kunige, galiu tau pasakyti. 
Jie nusmerkė kunigą Olšau-

miau išnaudojo, su ja 
kus turėjo. Įrodymas 
įrodymui buvo priduota, 
kad pralotas Olšauskas yra 
žmogžudys. Vadinasi, teis
mas negalėjo nieko kito da
ryti, kaip tik surasti jį kal
tu . Ir jis tai, kunige, darė, 
kuomet pats skelbė dorą, 
celibatą ir kartojo “dešimts 
dievo prisakymų”, kuriuo
se yra pasakyta: “septintas: 
nesvetimoteriauk” ir “penk
tas: neužmušk”. Tu pats, teises taip 
kunige, turėjai tatai žinoti, 
nes juk skaitai laikraščiu

—Tuoše laikraščiuose, ku- j bet neturės balso nei tie, ku- 
jrie šiandien už ją agituoja, 
į Jei nepermatai, kas gali atsi- 
tikti, kurlink senoji Pild. Tk- 

| ryba žengia, tai pamatysi ta- 
! da, kada dabartiniai SLA 
Į viršininkai pasidarys Susivieni
jimą lygų paprastoms ap- 
draudos organizacijoms-kom- 
panijoms ir be narių valios, 

| bę jų balso, patys vieni val
dininkaus. Tada gal ir tu pats 
gailėsiesi, kad šiandien 'už 
juos agituoji. Gi apie bolše
vikų gailestį, kad jie nenuėjo 
šunkeliais, galį - nesirūpihti. 
Kiekvienam bįplševikui, ly- 

jgįai ir Prūseikai, kelias atda- 
iras eiti ten, kur nori. Bet 
jie Grigaičio ir tavo keliu nei
na, neina del to, 'kad jie turi i 
tyresnę sąžinę, gilesnį įsitiki- Į 
nimą į tai, ką jie skelbia.1 
Palaikymas, rėmimas progre-j 
syvės sriovės kandidatų kaip j 
SLA kuopoje, taip lygiai ir į 
SliA Pild. Tarybą, yra reika
lingas ir vertas. Tatai turėtų i 
žinoti kiekvienas darbininkas.

—Remsite, a r n'eremsite 
progresyvės sriovės kandidą-; 

kad-Jus, jie vistiek nelaimės,-—sa-i 
ko pirmasis. j

Jeigu nelaimes, tai tik del 
to, kad nariai darbininkai bus 
suvedžioti per tautiškus-fa- 
šistus ir socialistus reakcio
nierius, kurie prieš progresyvę 
sriovę pučia vieną dūdą. So-1 
cialistai pagelbės tautiniu-' 
karris įsigalėti taip, kaip liau- ■ 
dininkai su socialdemokratais! 
pagelbėjo įsigalėti Lietuvos • 
fašistams^ Vėliau, kaip nuo j 
įsigalėjusių Lietuvos fašistų; 
su vaito j a si ė gi am i-vaęž om i
liaudininkai su ’ socialdemo
kratais, taip suvaitosite ir 
jūs, kurie,remiate tą reakcinę 
SLA piašiną. šiandien dar 
tik nominacijos ' tebeiha, dar 
konstitucijos pataisymai ne
priimti, neįėję galionj ir tai 
tautininkai jūsų neva sociklis- 
t^ Kazį Guįgįjporį 
kystes išsįumtijo kaip jie-—su 
jūsų pagčlba—labiau įsigalės, 
tada ir visai apsieis be jūsų, 
be jūsų “gerų norų”. Tada 
jie su visa drąsa- duos jums 
“kiką”—išspirs lauk. 1

Reporteris Plunksnąitis su
tinka su antrojo biznieriaus 
kalba ir nuo savęs gali pri
dėti tielę, kiek liečia dar vie
nas gana žioplas, bet plačiai 
tautininkų vartojamas “argu
mentas”, būtent: “komunistai 
nori SLA miliorią dolerių ' j 
Maskvą nusitempti.” Ir visi 
progresyviai žino, ir ^atys to 
“argumento” skelbėjai žino, 
kad tas baubas taikomas tik 
tiems žmonėms, kurie stovi 
labai žemo protavimo laips
ny. Tas išmislytas baubas 
apie Maskvą /tinka tik tiems 
žmonėms, kurie rie žinojimų, 
bet tikėjimu save gano; ku
rie lygiai, tiki į kunigų baubą 
velnią , ir pragarą. SLA narių 
gązdintbjai Maskva yra lygūs 
skelbėjams velnio ir pragaro.

: Rusiškas, Turkiškas u 
ngm nite«ojin'.m ka’nba- 
garantuotu patarnavimu

k ir Debevoise Sts< 
s, Brooklyn, N. Y.
L090

10-colių, Katalogine Kaina
Pas Motinėlę
Gaspadines bankietas
Vestu vęs—Polka
Mylimasis:—Polka

Tuojau pasikalbėkite su victor krautuvninku apie dar tebesamą ap- 
mainymo -laiką šenų Victor rekordų ant naujų, nes tas laikas išsibaigs 
1930 m. šausio l (1.

Victor @
>. ' % U j D : I | • “'/L ■

VIC1QR TALKING MACHINE DIVISION
Radio - Victor corporation of America 

u CAMDBM. NEW JBRSBY

f j r 

___

kvepį!” . . ; • • ■ ■
. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
į savo krautuvę kas mčnesis po keliolika 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, P A. pūkštančiai s paę- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN'S CIGARS visi 

pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa-

MOTER1MS
Panedeliais i

( tarninkai.4

Yifrk Slorcf ‘■Brooklyn Store

W West 34,h S(. 1225 Broadway
^ear Union Sgtiąrt 7th Č' Hth Arę. ^car Grcruc Arenu*
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Puslapis šeštas \ LAISVE Šestadien., Lapkrič. 30,191

VIETOS ŽINIOS
Paskutinis Paraginimas j 
S. L. A. 83 Kp. Vakarėlį

Gal jau visi žinote, kad sek
madieny, 1 d. gruodžio, 4-tą 
vai. po piet, “Laisvės” svetai- 
iwje, S. L. A. 83-čia kuopa 
fengia koncertą ir balių, 
puiki programa: dainos, 
feos, šokiai ir kt. 
l-.Visi ir visos kviečiami 
iyVauti. Šokiam bus gera 
tikevičių muzika.

Komisija.

Bus 
s ty

da-
Re-

Didelis Apiplėšimas 
Vienuolikos Lietuvių - > 

"..i.4 1
Apie 7-tą vai. vakare, 

Thanksgiving" dienoj, pereitą 
ketvirtadienį, trys plėšikai at
ėjo į Mickevičienės butą, 460 
.Grand St., ant trečių lubų, 
Brobklyne. Rado bevakarie- 
niaujant devynis vyrus ir po
rą moterų. Pagrąsino revolve
riu ir paliepė rankas augštyn 
iškelti ir veidais prie sienos su
stoti. Plėšikai pirmučiausiai 
ėmė tuštinti pinigus iš kišenių 
sustatytiems prie sienos. To
kie begėdiški buvo, kad bru
ko savo nagus net į kelnes mo
teriškėms, manydami, kad gal 
ten bus įsikišusios pinigų. Ka
da viena moteris pavadino 
juos už tai begėdžiais, tai ga
vo atsakyma :
16!”
‘ Piktadariai 
$1,000 išviso, 
giais daiktais 
dar keikė, sakydami: tai jau 
trečią vietą šį vakarą užklum
pame, ir šita trečioji, po vel
niais, prasčiausi^!

. Kada kišenius apkraustė, 
plėšikai leidosi žiedus nuo pir
štų maustyti ir laikrodėlius nu
iminėti.

Juozui Zajankauskui numo
vė virš $500 vertės deimantinį 
žiedą, nuplėšė $47 kainuojan
tį tankinį laikrodėlį ir ištrau
kė porą dolerių pinigais, nors 
nepastebėjo $300 vertės spil- 
koš Kaklaraištyje. Rinkevi
čiui išplėšė $10, bet pražiūrėjo 
dar $65.

Viena moteriškė buvo iš kito 
miesto atvažiavusi ir turėjo iš
viso tik $4. Plėšikai taip ją 
“apvali,” kad nepaliko nei 
penktuko gatvekariui. Apart 
minėtų žmonių, dar apiplėšė 
Kazį Reversą ir Antaną Drau
gelį. Kitų pavardžių neteko 
sužinoti.

Kada su visais apsidirbo, 
/piktadariai suvarė juos į di
delį maudynės kambarį, ir pa
liepė ten stovėti, kol bus-jiems 
duotas ženklas, kad jau gali 
išeiti. Po kiek laiko išėję, pa
siklausė poros merginų, kurios 
stovėjo prie namo laiptų iš 
lauko, ar jos nematė plėšikų. 
Jos atsakė, kad trys vyrai iš
ėję susėdo į automobilį ir nu
važiavo.

Tuojaus po to buvo duota 
žinia policijai, kurios detekty
vai bandysią surasti kaltinin
kus. Iš kaltininkų gi vienas 
atrodė lietuvis, kitas lenkas, o 
trečias italas. ,

Nutilk, tu ka-

išsilupo virš 
skaitant bran- 
ir pinigais: ir

Lado su jo partnerka Tartie- 
ne.

Be to, pastaruoju laiku pirm 
mirties Tartis buvo smarkiai 
susibaręs su savo tėvu Domini- 
ku. Tėvas perdaug gėrė, o 
sūnus užsispyrė, kad jis vi
siškai mestų alkoholinius gė
ralus.

Nužudytasai kapitonas Tar- 
itis ir jo šeimyna buvo gerai 

. p-į pažįstami drg. Merkevičienei, , .. . kalP ,ek?tra-!gyvenančiai Woodhavene; ži-
kainųjų veikėjas,, ir pirminm- -0 juos ir tQH kitj Brookl I. x-» « 1 ✓J t t z-v Va zaPi za 111 ' ' va «"a n 1v

AŠ manau; kad’ ir patsai1 38 ti mokyklėlę ir abelnai visą draugi- 
Kuopos Narys pasakytų: “Kas .° ^palikti tik vien ant komisi-

Yra nužiūrimas vienas as- 
I muo, kad tai jis užvedęs plėši
kus. To asmens pavardė pra
sideda raide K. Jis pirmiaus 
buvo žinomas,

kaudavo “apšvietiečių” padau
žos Geležėlės mitinguose, kur 
buvo dergiama komunistai. 
Ketvertas metų atgal jis sė
dėjo kalėjime už klastas (for
gery) ; o dabar trejetas savai
čių atgal vėl Sugrįžo iš kalėji
mo, kur antru fcartu buvo nu
teistas už klastąvimą čekių bei 4i ¥tol j
pinigti. Neperseniai jis prisi-jlio salėj, 14^7 Thames St 
griebė kito žmogaus ban-! linksmas vakarėlis.

no ir apielinkės lietuviai.

Visi į Vakarėlį!
Šį vakarą 6-tą valąndą, bū

kite ir visi Ridgewoode Degu- 
;., bus 

o------ ---- ---- o----  ---- Galima
ko knygelę, suklastavo para- ^11$ šokti, ,kąs kiek ^norės. Prie 
,$ą ir taip iš banko išgavo po- šokių turėsime ir baliūnų, ku- 
ęą .šimtų dolerių Svetimų pini- rie bus duodami atsilankiu- 
»ų. įsiems. Gerbiamieji, jei’norite£U-

Tai tas gaivalas, už kokių linksmai, juokuose ^praleisti 
15 minučių pirm plėšikų atsi-, laiką, 
lankymo į Mickevičienės bu-l 
tą, čia buvo pats atėjęs; apsi
dairė, tarė porą žodžių esan
tiems vyrams ir išėjo.

Beje, pereitą savaitę, antra
dienį ar trečiadienį, tų pačių 
kambarių'šeimininkei buvo iš
vogta $160.

atsilankykite. Turėsi
me arbatos ir prie arbatos au- 
siukių su skylutėm ir dar ko 
nors kito.

Kam malonus . linksmas gy
venimas, tai atsilankykite pa
silinksminti.

Linksma.

V. Rep.

Kas Lietuvį Kapitoną
Tartį Nužudė Newarke?

Vagis Bėga ir Šaukia: 
“Laikyk Vagį!”

Lietuvis, Newarko, N. J., 
ugnagesių kapitonas, Jonas J. 
Tartis (kurio tikra pravardė, 
kaip nugirdomą per telefoną, 
rodos, buvo Tartokas) tapo 
nušautas pereitą trečiadienį sa
vo bute po num. 160 Dayton 
St.

Viena nuožiūra krinta >ant 
Maurice’o Joy, buvusio gaisri
ninko. Nužudyto kapitono se
suo Ona sako, kad Joy daž
nai lankydavosi pas> jos brolį 
Joną Tartį. Joy laikydavo 
savo pinigtis pas Taitį. Lsiiks 
nuo laiko Tartis duodavo jahi 
po biskelį iš tų pinigų. ' Joy 
buvo silpnaprotis, kitriš kadai
se gydėsi protligių ligoninėje. 
Tarčio’ sesuo ne kartą perspė
jo savo brolį, kad saugotus! 
Joy’o. Bet Tartis atsakydavo: 

į jis mane myli, kaip tikrą bro- 
jlį; tai kp gi aš jo bijosiu?
| Jonas Tartis buvo 43 metų 
amžiaus; kiek laiko pirmiau 
jis pasimetė su savo lenke mo- 
teria, kuriai jis po to mokėda
vo $45 į mėnesį. • Tartis 
buvo apsidraudęs (insišiūri- 
nęs) ant $2,000, ir apdraudos 
popieryje tuos pinigus skyrė 
savo seseriai Onai.

Kaipo gaisrininkų kapitono

Tai’yra sena patarlė, bet tą 
patarlę galimą prilygint ir šių 
dienų elementams to paties po
būdžio. Vieną tokį elementą 
galima paimti už pavyzdį, tai 
S. L. A. 38-tos Kuopos Narį. 
S. L. A. 38-tos Kuopos Narys 
“Tėvynės” numery 47-tame 
bando pateisint S. L. A. beną 
ir susirietęs smerkia Lyros 
Chorą (vadindamas bolševikų 
valdomu choru). '

S. L. A. 38-toš Kuopos Na
rys pradeda liet savo pagie
žą sekamai ir d arti pavyzdžius, 
kaip elgiasi bolševikai, būtent:

“BOLŠEVIKIŠKAS GAR
SINIMAS • > • ’; i f <“Amerįkps /lietuviu boĘevi- 

kai net jų valdomų chorų ren
giamus 'Spektaklius pradeda 
akyplėšišku būdu gąrsmt. 
Tiek jie pritvinkę neapykanta

savo prekfe^ peikia, tą ir iš 
turgaus išnjest peikia.” čia 
išeina, Įtik "juokai; bet vėliaus 
pamatysime, kas sti tokiais 
“bizni'eriaiš? atsitinka, kurie 
savo prekes peikia.

Nelabai senai, regis, rugsė
jo 18 d., S.L.A. 38-ta kuopa 
buvo surengus pikniką 'Clin
ton Parke, ir į tą pikniką ne
susirinko nei penki desėtkai 
žmonių, o tą dieną nebuvo jo
kio kito parengimo Brookly- 
ne. t Kas tada buvo kaltas? 
Ir tas pat S. L. A. 38-tos Kp. 
Narys tylėjo, kaip klemsas.

Yra plačiai žinoma, kad į 
S. L. A. 38-tą kuopą suėję to
ki žmonės, kurie vadinasi 
“tautos mylėtojai ir jos tobu- 
lintojai,” bet jie nors kiek su
sipratusius .savo viengenčius 
susirietę keikė. Na, ir 'kaipgi 
^monėš, feali eiti į tokių’ęąvo 
viengenčių parengimus? Už
tat toki tautiečiai ir turi to
kias pasekmes iš savo pramo
gų, kaip, tie biznieriai, kurie 
peikia savo tavorus.

Neužtenka, kad tie “tautos 
mylėtojai” keikia darbininkiš
kai susipratusias savo viengen
čius, bet jie ir baidosi jų—bė
ga nuo pažangesnių tos pačios 
tautos žmonių. Matome, kad 
ir S. L. A. Beno spektaklio 
rengimo komisijoj yra tų žmo
nių, kurie išbėgo iš S. E A. 
83-čios kuopos. Tie “tautos 
mylėtojai” išbėgo dėlto, kad 
S. L. A. 83-čioj kuopoj didžiu
ma buvo susipratę lietuviai, 
n,es tautininkai negali užsikęs
ti tarp susipratusių darbinin
kų, taip kaip kad kunigai sa
ko, kad velniai negali būt tar
pe šventųjų. Na, ir kaip gi 
gali žmonės lankytis į tokių 
tautiečių parengimus ?

'• Lietuvis.

Nelaimingos Moters
Istorija

Išbadėjusi, 44 metų amžiaus 
moteriškė Elizabeth Boyįę, ąp- 
alpus parkrito ant šaligatvio 

n.ių nuo , Uniįęd 
namo, 105 East 

,.ęw Yorke, .kur'
Thanksgiving, dienoje buvo pa
vargėliams veltui duodama 
pietįs. Nuvežta į ligoninę ir 
atgaivinta, moteris pasisakė

Lab

prieš kitas organizacijas, kad i įau keljas savaites gyvenusi be 
jei įmanytų; tai visus jiemsmiegojusi tarpduriuose 
nepritariąhčius žmones šauk- ir .visokiuose užkampiuose; vi
ste vandens prigirdytų. |sas jos valgis buvo, ką rasda- 

“Kaipo pavyzdį šitam mano vo atmatų blekinėse ant šali- 
pareiškimui paimkime SLA. gatvių.

riių nei pažįstamų New Yorke, 
jo-

beno koncertą. Mat, tą pat 
dieną susimislino rengt spek
taklį vienas bolševikų valdo
mas choras.”

našlė, Jozefina gaus po $85 į “prigirdyti, 
mėnesį pensijos,—jeigu tik ne- 1

i šičia tėmykit, o pamatysite, 
'kaip, kurie ir kuriuos

Čia brolis (broliu

jos rankų.
Sekretorius P. Višniauskas.

(284-285)

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

kimas bus panedčlj, 2 gruodžio, “Lai
sves” 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 šokiais subatoj, 30 
d. lapkričio, Degulio svetainėj, 147 
Thames St. Pradžia 6-tą vai. vaka
re. Kviečiame visus atsilankyti ir 
smagiai pasilinksminti.
• , , Rengėjos.

j ! ' (283-285)

IŠRANDAVOJIMAI
P A SI RANDAVO  J A į kambariai Wil-} 

liamsburghe, ’4 kambariai,' maudy-t 
nė ir elektra. Randa $18.00. 
PASIRANDAVOJA' '6 kambariai ir 
10 kambarių su visais įtaisymais. 
Tel., Stagg 8383'. ’ A. B. ZĮNIS, 121 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. / 

(283-288)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 10 kavalkų valgomo

jo kambario rakąndų, su visais vė
liausiais įtaisymais, elektros lempom 
ir dar visai nauji. Kaina $110. 
Savininką galite matyti kasdien po 
6-šhj vakarais, i 364 Hewes St., 
Apt. 27, Brooklyn, N. Y. t

(285-287)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DAUBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
je i u s paveikslus 

i įvairiomis spalvo
ję mis. Atnaujina

L senus ir krajavui
į ir sudaro su
f . amerikoniškais.
/ TEL.:

Triangle 1450
Kreipkitės 

šiuo .adresu:

173
JONAS STOKES____

Bridge St.) C. Brooklyn, K

; VIDURIAI UŽKIETĖJĘ? :
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padhryta iš Grynu Žolių ir

norėjo

vadinu
kaltai išeis teisme iš vyro nu- dėlto, kad aš irgi esu S.L.A.

narys) S. L. A. 38-tos Kuoposžudymo istorijos. . . . ,
Tarčio pati Jozefina ląikė Narys bando ne tik Brooklyno, 

mūnšaino smuklę išvien su tū-,bet ir apielinkės lietuvius ap- 
lu Tarnu Lada, 35 metų am-i kvailinti. Tik gaila, kad pat- 
*• -r. . • x ™ 'saį pasilieka kvailiu. Nesžiaus. Jinai gi—40 metų. Ty- -
rinėjiman pašauktas, Lada pri- ^ajP_ Brooklyno, taip ir Apie- 
sipažino, kad turėjo drauge su 
Tartiene “spykyzę” Orange,

linkės lietuviai žino, kad Ly
ros Choras gyvuoja nuo 1918 
metų, ir jau kelinti metai lap-

Todėl nuožiūra puola ir ant ' kričio ; mėnesį tą pačią dieną

Mokytoja turės savo koncertą apie kovo mėnesį ir 
nori prirengti visus savo mokinius dalyvauti koncerto 
programoj. Todėl pageidaujama, kąd nauji moki
niai tuojau užsiregistruotų.

SHELLAN MUSIC ACADEMY

Mokina Piano, Balso 
Lavinimo ir Muzikos 

Teorijc/s

Isitėmykite naują 
antrašą i

. L. B. ŠAUNAIT& 
1277 Bush wick Avenue

Brooklyn, N. Y.

F oxcroft 8523

suruošia savo , didelius paren- 
gimus^ , ,Pereitąis metais lošė

• > ' L. . —— * a .' t i A ‘ L - a . .

—dramą “Blindą” tą patį mė
nesį. Taipgi svetainė tam pa
čiam laikui jau paimta ir .1930.

t ; ■ * . ■ • 1 ) ’ * . i * '

I*- , . . m . .
Na, o kada taą S. L. A. Ęe- 

nas atsirado?—Vosr(kel etas 
mėnesių atgal. Ir štai tą nau
jai užgimusį kūdik‘ Brbokly- 
no fašistukai bandė panaudot, 
kaipo priemonę iškasimui duo
bės darbininkiškam chorui.

Ji neturinti nei gimi-

li* niekaip negalėjusi gauti 
kio darbo.

Mūnšainu Nusinuodijo 2

LIETUVIU VALGYKLA
irsii Crrrnotfire VOlffini T iziLaimXlm -Visokių Rūšiį Šviežas Valgiai, Gaminami Lietuviško 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

* SAVINlNKfi

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

B

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

Diū'gnoza
221 South 4th Street 

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

VALANDOS:
10-12 prieį piet; 2-8 po piet.
Ketvertais ir subatomia iki 0 vai. 

» Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

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.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

127 East 84th Street
(Tarpe Park ir Ix>xington Avės.) 

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

Nedėlicynis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

< 4 * ” ! ' ' Chemikalų' ;
šis' ’vąįstdsį ineįižtrdūkia [papročio 

ir dtlitiošubja' vidurius' ir' pagelbsti 
sugrąžint t naturalį ’ vidurių 1 malimą; 
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
' ■ i i ?

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
. ’ ■ ■ . v " r

Thanksgiving dienoje New ■ 
Yorke mirė nuo nuodingo al
koholio bent du asmenys, i 
John Powers ilr Michael Rol
lings.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

S. L. A. 322-ros kuopos metinis su- 
sirinkinias bus panedėlj, 2 d. gruo
džio, People’s Lyceum svetainėj, 218 
Van Sicklėn Ave. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, šiame susirinkime bus no
minacija Pildomosios Tarybos, bus

onprpfp “Ppnith h Hi’ais metais ^kama kuopoj valdyba, ir svarsto- operecę r’epitą, Šiaismerais ma svarbus reikalai. Visiems
nariams- yra išsiuntinėta atvirutės, 
prašančios atsilapkyti į. susirinkimą. 
Tat jei kuris ir negavote^ to pakvię- 
tiinb, ‘malonėkit atsilankyti, neš šis 
susirinkimas labfąi svarbus.' • Atsiveš? 
kit ; iri nąujų ,narių. - / / K, K, , -

... <2^-28a>
11 BROOKLYN, iN. Y. I

11 Pranešimas - . 1
Ateities žiedd Jaūnublių Draugijė

lės mėnesinis susirinkimas, įvyks 
gruodžio 2 d., po pamokų /‘Laisvės”

Bet, kuomet jie patys supuolė . 46 -Ten Eyck St. Draugai, jei
'į tą duobę, tai rėkia, lyg pa-|mes norime palaikyti mokyklėlę ant 
■kvaišę, kad juos bolševikai no- Į ‘t,liaus ‘r.gejam stovy, mes turime

• . j u. v T v. -i i daugiau susidomėti tuo klausimu irri prigirdyt šaukšte vandens. 
Tokį darbą atlikę, turėtų su- 
sigėdint, užsičiąupt, kaip klem- 
sąi, ir tylėt.

Kad į S. L. A. Beno rengia
mą spektaklį neatsilankė žmo
nių, tai S. L. A. 38-tos Kuopos 
Nhrys verčia visą kaltę ant Į 
bolševikų iV darbininkiško Ly
ros Choro.

Čia dar vieną 3^-tos Kuopos 
Nario “argumentą” paduosiu:

“Lygiai kaip tas žydas, sa
vo prekes kiek drūtas giria, 
o kitų peikia,”. ...

gauti veiklesnių darbuotojų tam rei- i 
kalni. O jei ne, tai mokyklėlė pasi
liks' tik iš vardo. Ypatingai turėtų 
tėvai, kurie leidžiate vaikučius, kreip
ti daugiau domės ir pagelbėt} tvarky-

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N/ Y.

Telephone, 'Greenpoint 2320 * : 

t J. GARŠVA 
GRABORIUS 
UNDERTAKER

.< LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

REIKALINGAS PARTNERIS-MOTERIS AR VYRAS 
j muzikos krautuvę, kur parsiduoda Pianai, Radio, 

' Oframafonai, Rekordai lietuviški ir visų kitų kalbų, f ’r ^*ti muzikališki instrumental.
UmgįJSkAJ Jei kam rūpi įsigyti geras gyvenimas, meldžiam 

ątsišaukti /pas savininką:
7. J ' JONĄ AMBROZAITĮ

560 Grand St., Brooklyn, N. Y. - Telefonai:-Stagg 8642 <
...................’.-T - T*".1 ....Į. .. >. ............................................................................................ .......Į, y

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

47S Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

' i 4

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

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

Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražiu 
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.

Pdnigus 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 
drąųgų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tįk už ,$2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 
galim pritrūkti. . ’ • . . ( j

' ‘ z J. J. STROSSELLj Distributor
425 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS 
(Undertaker) 

107 Union Avenue 
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.
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