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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykite*! Jū* Nieko 
Nepralaimesit, Tik 
Retežiu*, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Mūsų organizacijos, kaip A.

iš

Tėvas Nužudė Vaikus

Sugrįžo Darbininkai 
Latvijos

Kiekvienas darbinin- 
komunistiniam 

dar arčiaus su- 
organizacijomis 
smarkiau kovą

Agitacijos Fondas. 
Fašistų Puolimas. 
Mūsų Organizacijos.

Rašo M. ž.

Kad sėkmingiau vedus kovą 
prieš. 
nierius, lietuviai aarb^ninkai, 
kuriel dar nesate Komunistų

ir dailės rateliai turi sujungti' 
savo spėkas kiekvienoj koloni
joj ir surengti vieną gerą pa
rengimą del Agitacijos Fondo. 
O tai kiekviena kolonija gali 
padalyti. Darbas svarbus ir 
būtinas, tad dirbkime be atidė
liojimo.

Ar neperdaug mes užmiršo
me Agitacijos Fondą? Mūsų — 
organizacijos greitai atsiliepia ' 
į kitus visus atsišaukimus irįNo. 289 
gana duosniai. Tai yra geras i . 
dalykas. Bet nereikia pamirš- Į 

pa^ruo^r laiku0- Darbininkai, Pagelbėkime Korn. Partijai 
daugiausia aukauti į A. F. ir 
rengti parengimus tam tikslui. 
Jau C. Biuras nurodė per ke
lius kartus, kokie darbai stovi 
prieš lietuvius komunistus; jie 
būtinai reikia atlikti, atlikt ne- 
turint pinigų negalima. T...-, _ . .. ... . .
visi ir visos organizacijos ture-. ne _parama_Partijos organui “Daily Workeriui” ir vedi- 
tų turėti dienotvarkio 
Agitacijos Fondą.

Kovoti Prieš Kapitalistų Atakas!
Amerikos Komunistų Partijai įėjus į didesnį darbą, 

l*?ci ■ pradėjus vesti kovą platesne papėde, reikalinga finansi- I — i • • • LC T~X • T X T T 1 • • • !•
punktą ! mui masinės kampanijos: organizavimui neorganizuotų

■ darbininkų, leidimui atsišaukimų ir tt. Savo atsišauki- ' 
’me Partijos Centralinis Komitetas sako:

Amerikos lietuviškas fašiz-; Mes atsišaukiame į darbininkus, kad pagelbėtų Parti- ! 
mas^ siunta visu smarkumu ! jaį sutikti didžiąsias užduotis, kurias sudaro klasių kovos 
prieš komunistus ir visus pa-, paaštrėjimas, reikalingumas organizuoti neorganizuotų 
žangiuosius darbininkus. į fa-1 įr darbininkų masių žengimas pirmyn.
sistinj liogerj sumarmėjo lys Palyginus su jos užduotimis, Partijos finansiniai šalti- 
ir klerikalai. Jie visi sudaro Imai .visal.mazi ir <0V0!?> mes dalyvaujame, kurios
bendrą frontą pulti lietuvių ko-i yi'a istorinės svarbos, labai nuo to nukenčia.
munistų, 
smarkumu.
spauda bendrai puola komunis- i
tų spaudą ir visas organizaci-i nėmis unijomis, bet taipgi su Partijos organizacija. Ame- 
jas. “Tėvynė,” “Vienybė,” ‘ rikos Darbo Federacija sako, kad jai reikia milionų dole- 
“Keleivis,” “Naujienos,” “Drau-|rių, pacĮ jį galėtų ką nors daryti, ir su savo pinigais ji 
gas” n- kiti fašistiniai lapai; nįep0 pįį0 nedaro, kaip tik sabotažuoja kova; bet mūsų 
dergia komunistus ir visą dar- j 
bininkų judėjimą, kaip tik jų 
fašistinės galvos išneša. 1__
atmušus tą puolimą, komunisti
nė agitacija turi būti dar di
desnė, dar su didesniu tempu 
vedama.
kas, pritariąs 
judėjimui, turi 
sirišti su mūsų 
ir padėti vesti

' prieš fašizmą Amerikoj ir vi
sus reakcionierius.

ir’ jie puola visu | Leiskite mums priminti jums kelias iš tų didžiųjų už- 
Visų trijų srovių ' duočių:

Mes veržiamės į pietines valstijas ne tik su revoliuci-

SOVIETAI ATSAKE Į AMERIKOS i • | 
IMPERIALISTU GRASINIMO NOTĄ

—

Litvinovas Nurodo, kad Amerika su Savo Nota Taiko Pa- I 
kenkti Pradėtoms Sovietų Chinu Deryboms j

Sovietų Atstovas Greit j Sovietai Suėmė
Išvyks į Londoną

MASKVA— G. J. Sokol- 
partija ir jos simpatikai su keletu dolerių, kuriuos šiaip nikovas, naujas Sovietų am- 

f________  __ o-j—j pasi-
Kova Gastonijoj uždėjo ant Partijos didelę naštą, bet tuo ! rengęS greitu laiku išvykti 
pačiu sykiu ten sudarė centralinį judėjimo punktą siautė į Londoną 
periode. s ' *•_!-. . *-• . ..

Mes pajėgėme sumobilizuoti darbininkų spėką, bet at- į 
silikę sumobilizavime finansų, kas yra vienas iš reikalin
giausių dalykų tame darbe. Ypatingai mes atsilikę rė
mime “Daily Workerio,” kuris yra mūsų svarbiausias 
įrankis masiniam darbui.

Pasidauginus veikimo progoms, reikalinga geros mobi
lizacijos narių ir finansinės paramos. Naujų narių ga
vimo vajus, del kurio išleista 250,000 lapelių ir 50,000 
brošiūrų, sudaro pirmutinį pamatą tfti užduočiai. Per- 
'oFganizavmTas'musų duoklių sistemoj įV^anTsavaitinį 
mokestį ir mokėjimą antro nuošimčio nuo uždarbio, kaip

Kad sukrapšto, tikrai varo organizavimo darbą pietuose, i basadorius Anglijai,

Partijos eilėse, turėtumėt be jo- kad yra visose svarbiose Komunistų Partijose, sustabi- 
kio atidėliojimo likti Komunis
tų Partijos nariais, ir tuomi 
užduosime mirtiną smūgį fašis
tiniam gaivalui.

Kasmet į šiaurės Lietuvą 
šiuo laiku grįžta iš Latvijos 
lauko darbų darbininkai. 
Tik į vieną Žeimelio valsčių 
sugrįžo apie 120. Iš jų 70 
dirbo prie griovių, o kiti 50 
—lauko darbus.

Grįžusieji pasakoja, kad 
pastaraisiais dviem metais 
menkėja ir latvių ūkis. Jie 
jau nebegali uždirbti nė 
tiek, kiek seniau uždirbda
vo.

Washington.—Bijodamas, 
kad jo pabėgusi pati neat
imtų nuo jo vaikų, Albert 
Pumphrey antradienį nušo
vė savo šešių metų amžiaus 
dukterį Doris ir savo ketu
rių metų sūnų James.

“Aš nesigailiu,” pareiškė 
jis policijai. “Jeigu aš ne
galiu jų turėti, lai jų negau
na niekas kitas.”

Berlynas.—Vokietijos Ko
munistų Partijos distriktas 
laike vajaus gavimui naujų 
narių gavo 600 narių dau
giau virš nuskirtos kvotos 
(4000).

Uz savaitės- laiko j Mask- 
■ va atvyks Sir Esmond Ovey, 
Anglijos ambasadorius So
vietų Sąjungai. .

Washington® Valdžia
Nepatenkinta Sovietu

* Aštriif Atsakymu

į Mandžurijoj.
A n . r v« i Litvinovas savo atsakyme 300 Baltagvardiečių i nurodo, kad Jungtinių Val- 

_____  ’ stijų valdžia pasiuntė So- 
MASKVA— Trys šimtai ! £aiPj?LtU.0

rusų baltagvardiečių, kurie! 
Mandžurijoj organizavo i 
atakas ant Sovietų Sąjun
gos, tapo suimti, kuomet 
Raudonoji Armija buvo už
ėmus Manchuli miestą ant 
Mandžurijos rubežiaus. 
Tarp jų yra žymių kontr
revoliucionierių vadų ir 
kankintojų Sovietų suimtų 
piliečių Mandžurijoj. Visi 
suimti baltagvardiečiai tapo

MASKVA.— Antradienio Litvinovas savo atsakyme, o 
vakarą Maksimas Litvino
vas, einantis pareigas So- žymi, kad konfliktas gali 
vietų užsienio reikalu komi- būt išrištas tik vedant tie- 1 
saro, įteikė Franci jos amba- siogines derybas pamatu tų 
sadoriui Maurice Herbert’sąlygų, kurias Mukdeno val- 
atsakymą į Amerikos ir An- džia priėmė, ir kad Sovietų 
glijos grąsinimo notas, pa- valdžia netoleruos jokį iš
siųstas Sovietu valdžiai del 
Sovietų-Chinų konflikto

Litvinovas atsakyme pa-

laukinį įsikišimą.
Užbaigoj Litvinovas savo 

atsakyme pažymi, jog tenka 
nusistebėti, kad Jungtinės 
Valstijos, kurios del savo 
pageidavimo neturi oficialių 
ryšių su Sovietų Sąjungą, '■ 
suranda galimu duoti Šoviny 
tų valdžiai patarimą ir nu-

| laiku, kuomet Sovietai pra- 
; dėjo tiesiogines derybas su
Mandžurijos valdžia del iš- rodymus, kaip ji turi elgtis 
rišimo ginčo. Tokiam atsi- delei konflikto su Chinijos 
tikime toks Amerikos vai-i militaristais, kuriuos siundo 
džios pasielgimas nepateisi- ant Sovietų Sąjungos ta pa
namas ir negali būt skaito-' ti Amerika ir kitos imperia- 
mas draugišku aktu, sako listinės šalys.

Anglijos Komunistą Hooveris Vėl Kalba 
Partija Leis Dienraštį ( Apie Biznio Sveikumą’

i

i

lauko teismas. WASHINGTON.—Antra-

lizuos Partijos finansus bėgy sekamų šešių mėnesių ir 
paliuosuos narius nuo daugelio nereguliariškų pinigų rei
kalavimų, kas dabar praktikuojama branduoliuose. Be
siartinantis krizis ir auganti bedarbė palies daugelį mū
sų narių ir rėmėjų, bet tuo pačiu sykiu sudarys didesnį 
skaičių darbininkų, pasirengusių klausyti mūsų progra- 

, mos ir prisidėti prie mūsų darbo.
Draugai! Šiuomį atsišaukiame į kiekvieną pavienį 

Partijos narį, į kiekvieną simpatiką ir į kiekvieną Parti
jos vienetą. , Pagelbėkite išrišti tą finansinę problemą. 
Mes turime sukelti $50,000 bėgy šešių savaičių. Mes pra
šome kiekvieno nario ir simpatiko tuojaus paaukoti kiek 
galint. /

Kiekvienam Partijos nariui bus nuskirta suma sumo
kėti, sprendžiant, kiek jis išgali tam tikslui paaukoti. Vi
sos aukos, pasiųstos tiesiog į Nacionalį Ofisą, bus pri- 
skaitytos prie asesmentų, kuriuos uždės ant narių Par
tijos komitetai, taip kad nei vienam nariui nereiks dviejų 
mokesčių mokėti.

Kiekvienas pavienis narys, nelaukdamas uždėjimo ase
smentų, turi tuojaus pasiųsti auką, kuri bus priskaityta 
prie asesmentų. •

Kiekvienas darbininkas, kuris apvertina mūsų veikimą, 
privalo kiek galint paaukoti.

Darbininkų kniubai, fraternalės organizacijos, darbo 
unijos—visos tdkios organizacijos turi apsvarstyti šį 
klausimą ir paaukoti kiek galint iš savo iždų.

Šimtai mūsų draugų kiekvieną dieną rizikuoja savo 
gyvastį ir laisvę klasių kovoje; šis atsišaukimas yra tai
komas tiems, kurie nėra kovos priešakyje, kad prisidėtų 
finansiniai prie kovos.

Visas, aukas siųskite Komunistų Partijai, 43 East 125- 
th St., New York City.

WASHINGTON. — Pre
zidentas Hooveris, valstybės 
sekretorius Stimson ir kiti 
Washingtono valdininkai 
nepatenkinti Sovietų Sąjun
gos aštriu atsakymu į Ame
rikos ,grąsinimo notą del 
Sovietų-Chinų konflikto 
Mandžurijoj. Ypatingai A- 
merikos imperialistams ne
patinka, l|ad Sovietų nota 
iškelia į viršų, jų tikruosius 
tikslus. Sovietų nota nuro
do, kad Amerikos tokis 
.žingsnis yra nedraugiškas 
aktas, kad Amerika po prie
danga /“sustabdymo karo” 
Mandžurijoj, siekia pakrik- 
dyti derybas, kurios dabar 
yedamos tarp Sovietų ir 
Chinijos.

9 Jaunuoliai Ęomunistai 
Suareštuota CIevelandė

Sovietai Siūlo Naują Vardą 
Wrangelio Salai

Leningradas. — Sovietų 
Nacionalė Geografinė Drau
gija siūlo, kad Wvangelio 
Sala, kuria bėgy šimtmečio 
savinosi Jungtinės Valsti
jos, Anglija ir Rusija, būtų 
užvardinta Davidovo Sala 
pagerbimui rusų hidrologo, 
kuris pasidarbavo tyrinėji
me to krašto.

Whalen 
užmokėti

užvedęs

Garmėntiečių Reform is tų 
Konvencija

Cleveland.— Čia tęsiasi 
konvencija reformistų kon
troliuojamos moteriškų dra
bužių siuvėjų unijos — In
ternational Ladies Garment 
Workers Unijos.

konvencija * nutarė pa
skelbti 45,000 narių streiką 
New Yorke sausio 1 d.

Londonas.— Anglijos par- 
lameptas atmetė Darbo 
Partijos kairiojo sparno pa
taisymą prie bedarbių šelpi-

Gavo $2,000 už Valgymą 
žvyruotą ^Aiskrymą” •>

Schenectady, N. Y.—Mau
rice Gibbons gavo $2,000 už 
valgymą “aiskrymo” (šaldy
tos Smetonos).

Antradienį augščiausio 
teismo teisėjas Erskine C. 
Rogers priteisė 
Drug Kompaniją 
Gibbons $2,000.

Gibbons buvo
prieš kompaniją bylą ir rei
kalavo atlyginti $4,000 už 
sužeidimą. Jis sakė, kad 
tos kompanijos vaistinyčioj 
jis valgė “aiskrymą,” kurią- mo biliaus, kad būtų bedar- 
me buvo žvyro ir stiklų ir biams mokama didesnė pa- 
jis sužeidė savo gerklę. šelpa. f/

Cleveland, Ohio.— Antra
dienį devyni Jaunųjų Ko
munistų Lygos nariai tapo 
suareštuoti už demonstraci
ją prie miesto tarybos, rei
kalaujant, kad darbininkų 
vaikams būtų leista veltui 
važinėti gatvekariais į mo
kyklą.

Prisipažino, Kad Apiplėšė 
Californijos Traukinį

Pawnee, Okla— Tom Ver
non, 44 metų amžiaus, sėdė
jęs kalėjime, buvęs “cow
boy” ir krutamu paveikslų 
aktorium, čia prisipažino, 
kad jis išsprogdino South
ern Pacific gelžkelio trau
kinį, ties Saugus, CaL, lap
kričio 10 d., ir apiplėšė pa- 
sažierius.

Shanghai us.—Pranešama, 
kad sukilėliai artinasi prie 
Kantono miesto iš dviejų 
punktų.

v
fe'LONDONAS.— Anglijos i

Komunistų Partijos šuva- dienį senate ir atstovų bu- 
žiavimas prasidėjo pereitą te buvo skaitoma preziden- 
šeštadienį, Leeds mieste. į to Hooverio pranešimas 

Harry Pollitt padarė ana- kongresui.
lizą pasaulinės padėties iri Savo pranešime Hooveris 
pažymėjo dešiniuosius nu- kalba apie tarptautinę ir 
krypimus, kuriuos Partija: vidujinę padėtį. Jis sako, 
padarė nuo generalio strei-. kad šalies biznis esąs “geroj 
ko 1926 metais.

Partijos vadovybė buvo nesenai sušauktas pramo- 
smarkiai kritikuojama del!ninku, bankierių ir pardavi- 
dešiniųjų klaidų.

v Suvažiavimas pasiuntė 
pasveikinimą Sovietų Sąjun
gos Tolimųjų Rytų Raudo
najai Armijai, kuri gina 
Sovietų Sąjungą nuo impe
rialistų atakų, vedamų su 
pagėlba Chinų militaristų 
Mandžurijoj.

Priimta atsišaukimas į 
kolonijų gyventojus, ku
inuos spaudžia Anglijos im
perializmas. Pasmerkiama 
MacDonaldo valdžios impe
rialistinė politika.

Suvažiavimas nutarė, kad! supratimui ir 
su 1 d. sausio būtų pradėta . mūi.” Karo 
leisti Partijos dienraštis. Į ‘

padėty.” Prisiminęs apie i

kiškų darbo unijų vadų 
konferencijas, jis pareiškė, 
kad tuo būdu “tapo išveng
ta didelio laipsnio pramoni
nė bedarbė.” \

Tačiaus šaly bedarbė yra 
didelė ir vis didėja.

Hooveris patarė sumažin
ti kapitalistams taksas nub 
įplaukų ant $160,000,000 
1930 metais.

Pasigyrė; kad “Mūsų ar
mija ir laivynas užlaikoma 
veikliausioj padėty pasidė- 
kavojant oficierių augštam 

pasišventi- 
reikalams iš- 

' laidos padidėjo nuo 1914 
metų nuo $267,000,000 iki 
$730,000,000. “Programos, 
dabar autorizuotos,” sakė 
tas kapitalistų tarnas, “suį 
darys dar didesnes skaitli
nes (karo išlaidas) .atejty?’ 

Prisiminęs apie laivyno 
konferenciją, kuri atsibus 
Londone sausio mėnesį, pra
nešė, kad bilionai dolerių 
bus išleista laivyno ginklavi
mui. “Jeigu mes būsime 
priversti budavoti laivyną 
sulig padarytos laivynų su
tarties Washingtone,” sakė 
Hooveris, “tai bėgy sekamų 
šešių metu mes turėsime iš
leisti iki $1,200,000,000.” y

Sukilo Nankingo Kareiviai

Vandentiekio šuliniai

Numirė nuo Kumščiavimosi

Londonas.— MacDonaldo 
valdžia planuoja socializuo- 
ti Londono transportaciją.

11 žuvo Susikūlus Laivui į 
Uolą

Chicago.— Aprobuojama, 
kad trys milionai Chicagos 
gyventojų praleidžią į me
tus $52,000,000 ant visokių 
vaistų, pilių, miltelių.'r įy

Shanghai us.— Antradienį 
Pukow mieste sukilo dvi di
vizijos Nankingo valdžios 
kareivių. Sukilėliai nugin
klavo valdžiai ištikimus ka
reivius. Pasiėmę reikalingų 
dalykų apleido miestą.

Sakorpa, kad jie traukia 
ant Kantono, kur Nankingo 
valdžia koncentruoja savo 
spėkas prieš sukilėlių armi
ją, vadovaujamą generolo 
Chang Fak-wei.

Kaunas.— Neries pakran
tės netoli Eigulių kaimo 
Kauno Miesto Savivaldybė 
yra įsigijusi keliolika hek
tarų žemės, kur dabar jau 
yra pastatyta vandentiekio 
stotis: iškasta dešimtys šu
linių, pastatyta trobesių,-ir 
neužilgo ‘ iš tos vietos bus 
duodamas kokiai &0,000 gy
ventojų geriamasis vanduo. 
Cheminiai analizai tuo tar
pu rado, kad vanduo tuose 
šuliniuose yra geras, svei
kas.

Pago Pago, Samoa.— An
glijos tavoriniui laivui Nor
wich City susikūlus j povan
deninę uolą ties Gardner 
Sala, už 700 mylių į šiau
rius nuo čia, žuvo vienuoli
ka žmonių; trys išgelbėta.

Chicago.—South Chicagoj 
pradinis boksininkas Carl 
Howell, 19 metų amžiaus, 
boksavosi pereitą šeštadiė- 
nį. Nuo to susirgo galvos 
skaudėjimu ir numirė ant
radienį. Daktarai sako, kad 
jis numirė nuo smegenų su
trenkimo.
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SOVIETU RESPUBLIKAI
Prezidento Hooverio valdžia norėjo sustiprint Chini- 

jos ranką prieš Sovietus, priduot Chinams didesnės drą
sos.’ Tuo tikslu Hooveris su savo ministeriais ir iškepė 
protesto notą, atkreiptą prieš Sovietus, tuo laiku, kada 
Mandžurijos vyriausybė jau pradėjo derybas su Sovie- 
tais.' Tose derybose Mandžurijos vietinė valdžia jau bu- 

.padariusi Sovietams nusileidimų; jau buvo sutikusi 
įugęązint Sovietų šaliai pusę kontrolės ant Rytų-Chiniš- 
:o Gelžkelio, kurį Chinai vieni neteisėtai- pasigrobė lie- 

;10 d.
Kąip tik tuo laiku Washingtono ponai ir parašė notą, 

3er$pėdami Sovietus nuo kariškų žingsnių prieš Chiniją. 
Tos'notos kopijas, kaip jau žinoma, tuojaus savo vardu 
pasiuntė Sovietams ir visos kitos stambiosios valstybės, 

jart Japonijos ir Vokietijos.
^ Japonija pati tyko pasiglemžti, jei pasitaikys proga, 
minimąjį Mandžurijos gelžkelį ir gausingus to krašto 
gani tos turtus. Vokietija paskutiniais mėnesiais buvo 
tarpininkė tarp Chinijos ir Sovietų Sąjungos. Jinai bu- 

... vo prisiėmus prižiūrėti Sovietų piliečių reikalus Mandžu- 
o Chinijos piliečių reikalus Sovietų šalyje. Todėl 

^31 yneišpuolę,” kaipo tarpininkei, padėti savo parašą po 
/Hooyęrio nota.—Vis tiek ką buržuazinė ir Sovietams 

į. priešįpga Vokietija bemanytų, tačiaus reikia prisilaikyti' 
diplomatinio mandagumo.

įg" Į ‘Amerikos notą Sovietai atsakė, kad jinai yra įsikiši- 
V: ihas ne laiku ir ne vietoje ir kad ją negalima pavadinti 
Ssdraugišku žingsniu. Tokiam “tarpininkavimui” 
Eka nepuri nei teisės, kuomet pati nepripažįsta 
I valdžios, o sako Sovietams pamokslus.

V Amerikos dabartinė nota yra tiktai kariškas 
į rąs prieš Sovietus.
& Jojf be kitko, nurodoma Kelloggo “nekariavimo” sutar- 
ftį tis, 'kurią Sovietai irgi pasirašę su kitomis valstybėmis.

Bfet Amerika visai pesišaukė Kelloggo sutarties prieš 
r Chinus, kada jie pasigrobė Mandžurijoj gelžkelį, pusiau 
e priklausantį Sovietams. Ji nei pusės žodelio nesakė ca
fe . ristams baltagvardiečiams ir chinams, kurie iš Mandžu- 
Eį rijos darė kariškus įsįveržimus per Sovietų sieną. Ame- 
fe rikai parūpo Kelloggo sutartis tiktai po to, kai Sovietai 
t gerai išpėrė kailį priešams ir kai Mandžurijos vyriausy- 
fe be pasijuto priversta užvesti derybas delei susitaikymo 
& su Sovietais.
K . Nuo užgrobimo Mandžurijoj gelžkelio iki šiol Ameri- 
Kkbs.kapitalistai yra sukišę milionus dolerių Chinams, be
lu ginkluodami ir beremdami juos karui prieš Sovietų Res- 
m pubjiką. Patį gelžkelį Chinai pasigrobė vyriausia pagal 
K^jsakymus Amerikos kapitalo, kuris ryžosi tapti valdonu 
f ir to gelžkelio ir šeimininku Mandžurijos.
K* Tiesia savo nagus ir prie visos Chinijos tie Amerikos 
B imperialistai. Jų papirktas bernas yra centralinės Chi- 
Knų Nankingo valdžios galva Chiang Kai-shekas. Su jo 

EgėlBa amerikiniai kapitalistai stengiasi paverst Chini
ną vo kolonija, tapti vyriausiais^ jeigu ne vieninteliais, 

j milžiniškos šalies išnaudotojais.
E Uz tat prieš Amerikos įrankį Chiang Kai-sheką Ang- 

ir Japonija ginkluoja ir finansuoja įvairius kitus 
HBESiinų generolus, kurie veda nepaliaujamą karą prieš 
■ppTankingo vyriausybę.

Kadangi patys imperialistai, tuo būdu, tarp savęs niau- 
Hmasi' del įsigalėjimo Chinijoj, tai žymia dalim todėl jie 
Bpįar nesudarė savo bendro fronto karui prieš Sovietus, 
■^naudojant Mandžuriją, kaipo to karo pirmąjį centrą.

Ifiįto nereikia spręsti, kad Sovietams visuomet bus duo- 
ramybė, kol imperialistai neišriš tarpsavinių gin- 

Bot. .Nes trynimasis tarp imperialistinių valstybių abel- 
Hh&i yra niekad nebaigiamas. Besiruošdami į tarpsavinį 

jie pirma padarys sutartiną ataką prieš Sovietus, 
■hd*paskui per naują tarpsavinę kraujo puotą išspręst, 

turi’priklausyt pirmenybė visame pasaulyje.
■Qfei vienai valandai tarptautinis proletariatas neturi 
HMįulrfršt gręsiančio Sovietams pavojaus. Mobilizuot iš- 

cįarbininkii minias apgynimui Sovietų Respubli- 
■■ikAdel, yra nuolatinė pareiga visų sąmoningų darbo

nusmerkia 
kalėjiman! 
nepasiten- 
kalėjiman

leidinyj džiaugiamasi, kad 
tasai karas “už laisvu mies
tą” buvo laimėtas kapitalis
tų, kad darbo unijos sukriu- 
gintos.

Kapitalistai džiaugiasi sa
vo laimėjimais kovoje prieš 
darbininkus. Už tai šian
dien tokioj Los Angeles re
akcija siaučia baisi. Tik ne
senai tapo nusmerkta kele
tas darbininkių nuo vienų 
iki dešimts metų kalėjiman 
už tai, kad drįso iškelti rau
doną vėliavą vaikų kempėj. 
Daroma viskas, kad darbi
ninkus išgąsdinus, suvaržius 
ir neprileidus jų prie orga
nizavimosi.

Menki šašai ir Skauduliai, 
Kaipo Vėžio Ligos Ženklai

“Kiekvienas šašas bei 
skaudulys burnoje, ant lie
žuvio, lūpų arba ant veido, 
jeigu jis neužgyja į porą 
savaičių, gali būti vėžio li
gos pradžia”, perspėja Dak
taras John C. A. Gersteris, 
pirmininkas New Yorko 
Draugijos Komiteto Kovai 
Prieš' Vėžį.

Visos penkios Didžiojo 
New Yorko pavietų medi- 
kalės draugijos yra ragina
mos, kad žiūrėtų ne .vien 
tos ligos, del kurios žmogus 
ateina pas gydytoją. Nepai
sant kuom žmogus skųstųsi, 
reikia, sako, išegzaminuot 
visą jo sveikatos stovį abel- 
nai.

Ameri-
Sovietu

manev

...... ............. ■ y.

Nepavojingi, Bet Juos Žudo
Kauno fašistų “Aidas” 

(už lapkr. 9 d.) įtalpino sa
vo korespondento pasikal
bėjimą su vidaus reikalų 
ministeriu Musteikiu, kuris, 
tarpe, kitko, pareiškęs: »

Kas liečia komunistus, tai Lie
tuvai šis klausimas negali bū
ti opus ir pavojaus iš jų pu
ses aš nematau. Yra papras
tas jų eilinis veikimas tam tik
rų sufanatizuotų atskirų as
menų. Didelio susirūpinimo 
šiuo klausimu laukti netenka.
Nemato pavojaus, bet tik 

už komunistinių lapelių pla
tinimą asmenį 
visam amžiui 
Tuo fašistai dar 
kiną.' Įmestus
draugus jie žiauriai kanki
na ir net žudo (nesenai nu
galabino jauną komunistę, 
draugę Krastinaitę). Kodėl 
fašistai šitokius dalykus 
skelbia? Todėl, kad įtikinti 
silpnadvasius, būk fašistai 
esą labai stiprūs ir aprūpi
na didžiumą gyventojų gy
venimo reikmenimis. Bet 
tai yra melas. Fašistai pui
kiai patys supranta, kad ko
munistai jiem buvo ir tebė
ra vienatiniais rimtais prie
šininkais. Jei fašistai leistu 
komunistus veikti laisvai, 
tai jų valdytojavimo dienos 
būtų labai trumputės.

Nors šiandien komunistai 
yra aršiai persekiojami; 
nors visos darbininku orga
nizacijos ir įstaigos už
gniaužtos, tačiaus komunis
tai vis tiek yra -vienatinė 
pajėga, kuriai vadovaujant, 
Lietuvos darbininkija nu
suks galvą juodajam fašiz
mui.

Fašistai Organizuojasi
Nesenai Stockholme įvyko 

Švedijos fašistų suvažiavi-1 
maŠ, kuriame dalyvavo ir 
Lenkijos, Vokietijos ir Lat
vijos fašistai. Planavo, kaip 
kovoti už buržuazijos kru

vinos diktatūros įvedimą.
Paaiškėjo, kad darbinin

kų judėjimas ' visose šalyse 
smarkiai kairėj a, grūmoda
mas buržuaziniam viešpa
tavimui, todėl juodosios pa
jėgos ruošiasi prie atsilai
kymo. ' Tas parodo, kad fa
šistų pavojus patapo tarp
tautiniu ir todėl, kaipo prieš 
tokį, darbininkų klasė turi 
tarptautiniai kovoti. Ame
rikoje, apart Italų, Lietu
vių, Vengrų ir kitų anti-fa- 
šistų susivienijimų, veikia 
visos šalies Priešfašistinis 
Susivienijimas. Jį privalo
me stiprinti.

Lietuvių priešfašistinis 
darbas taip -jau turi būti 
varomas pirmyn visu smar
kumu.

renkamos aukos Agitacijos 
Fondo paramai. Aukojo se

nkančiai: F. Mačenas ir J.'Gry- 
I bas po $1; A. Grybienė, L. 
: Trakimavičius, I. Galgauskas, 
A. Brazdžiūnas, P. Sarapienė, 

d. lapkričio A. L. D. L!a- Zaruba, t. Sarapas, S. Ta- 
£ kuopa buvo surengus t mošiūnas, M. Grigūnienė ir J. 
ĮUas. Kalbėtojas buvo | Caspar po 50c; viso surinkta 
VPrūseika is New Yorko. i $13.68. Prakalbų išlaidas pa- 
IL nusirinko nemažai. ^engS kuopos iždo, tai visas 
įPrttseika pasakė gerą j , . .., . ... . i aukas pasiuntė į Agitacijoslt>ą, kuri publikai patiko., 1 1 * J
Jdu nauji "Laisvei” akai-'Fond«> dr^’ J- Slurbos vardu- 
i, r.t;.‘i:aulino 9. Buvo, Reporteris.

IR APIELINKE

VAPOD, MASS.

Bjfaiibos Puikiai Pavyko

Dr. Jonas Šliupas—Sijono Auka

“The

Džiaugiasi
Los Angeles kapitalistų 

dienraštis “Times” išleido 
speciališką leidinį
Forty-year war for a free 
City” (40-ties metą karas 
už laisvą miestą) paminėji
mui devyniolikos metų nuo 
to laįko, kaip buvo išeksplo- 
du5tas jo namas. Minėtas- 
ųanas buvo išėksploduotas 
matomai provokatorių, bet 
už tai nusmerkta kalėti Ke
letas darbininkų vadų, ku
rie dar ir šiandien teb.ekan- 
kinami kalėjimuose. x šitam

-------- j Ir štai ka patyrė gydyto-
T«r Bot Ne Viskas Gerai

Pirmiau “Vilnyj” (d. Va- bei piršto skaudėjimo. Dak- 
lonies), vėliau “Laisvėj” bu- taras, ta proga pasinaudo- 
vo išspausdinta sekama pa-j damas, 
staba: •

Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoj turi virš vieną milio- 
ną dolerių. Iš jų daugiau kaip kad jis 
700,000 dolerių yra sudėti j vi
sokius bondsus. Centro rapor-' 
tuose trumpai pranešama, kad 
tiek ir 
tuoj a” 
viskas.

dar ištirią ir visą 
ir dažnai atranda, 
ne tik tuom serga, 
skundžiamasi, bet 
turi pradžią vėžio, 

širdies ligos bei kitokių pa
matinių nesveikumų.

i kūną; 
kad jis 
kuom

tiek dolerių “reprezen- 
įvairius bondsus, tai ir i Per tai daugeliui buvo iš

pjauti bei kitaip išnaikinti 
mazgai, ir 

Kitiems 
buvo duota nurodymai,

Taip pat, kaip kad toji ben- pradiniai vėžio 
nariams juk, žmones pasveiko.dra skaitlinė, i

svarbu žinoti, ar tie “įvafirūs
bondsai’^yra saugūs ir ar ne- Įęaįp apsisaugo t nuo širdies 

biržos bei plaučių- ligiftolesnio plė- 
rykliu tojimosi.

siranda tokių bondsų, 
vertybė priklauso nuo. 
spekuliantų ir statybos 
machinacijų.

Kas šitoj pastaboj 
bloga? Betgi “Tėvynės” re
daktorius iš to padaro išva
dą, kad čia yra “komunistų 
pliotkas,” kad komunistams 
“svarbu niekinant ir šmei- 
žiant SLA. viršininkus ir

yra! Išmintingai daro tas žmo
gus, kuris rėguliariai nuei
na bent kartą kas šeši mė
nesiai pas tinkamą gydyto
ją ir leidžia išegzaminuoti 
bendrąjį savo sveikatos sto
vį, nors tuo tarpu nesijaus
tų jokio nesveikumo. Tuom

veikėjus savo_ tiksjo pasiek- gapma išvengti ir tolesnių 
ti,” etc. “Tėvynės’ num. pavojingų ligų ir net pirm- 
(už 29 lapkričio) visas mai- laikines mirties, 
šas niekinimų ir plūdimusi' 
išliejama ant komunistų 
galvų už paminėtą užklausi- ~ 
m a. c

Mums išrodo,., kad kur| 
nors kas nors yra negerai,! xr. v 
jeigu del nekalto priminimo, i a t T 

“Tėvynės” redaktoriams 
tenka taip sielotis ir plūstis.

Nieko nekenktų, jei, ažuot 
kelionių, “T.” suteiktų žinių 
kalbamu klausimu.

ĮDOMUMAI
Radiumo Adata Išvysto 

Naujus Augalus
Suvažiavimui šalies Mok

slo Akademijos Princetone, 
N. J., paaiškėjo naujas “ste
buklas”, kuris galima pada
ryt su pagelba radiumo. 
Carnegie Instituto prof. Al
bert F' Blakeslee raportavo, 
ka!ip panaudodamas radiu
mo adatą jis išvystė naują 
gėlę iš senai žinomos, vadi
namos datūros. Tuo laiku, 
kada gėlių žiedai užsiveisia 
(veislėdulkėmis), jis radiu
mo adata pabadė veislihius 
gėlės organus. Kada'pas
kui subrendo tos gėlės sek
ios, jis jas skyrium pasėjb; 
ir išaugo skirtingos rūšies 
gėlė, nors ir turinti pana
šumų į pirmąją. Iš naujo
sios gėlės paskui vėl išaugo 
tokie žolynai, kaip ir jų mo
tina.

Taigi, pavartojant radiu- 
mą, tikisi išvystyti ir -dau
giau naujos rūšies augalų, 
vaisių i y daržovių.

YONKERS, N. Y.

žodis .nuo 
'A. L. D. L. D. kuopos visiems 
tiems, kurie dalyvavo mūsų 
parengime 23 d. lapkričio ir 
prisidėjo prie išpildymo pro
gramos, būtent: Aido Chorui, 
su ^mokytoja B. šaknaite, S. 
Mockiūtei, A. Veličkai, mergi
nų sikstetui, Ą. Valinčiūtei, L. 
Kavaliauskiūtei, Lyros Chorui 
su mokytojum O. Ereminu, vi
siems 
kurie 
kams, 
dirbo.

svečiams ir vietiniams, 
atsilankė ir darbinin- 
kurie ' tame parengime

Kalbant apie programą, tu- 
. riu pasakyti, kad visi dalyviai 
savo užduotis atliko labai ge
rai. Aido Choras sudainavo 
tris dainas labai puikiai ir pu
blika iššaukė net antru kar
tu dainuoti. S. Mockiūtė labai 
puikiai pašoko klasikinius šo
kius.. Patartina jai ir toliau 
lavintis, nes iš jos bus gera šo
kikė. Jai pianu lydėjo Šaknai
tė. A. Velička sudainavo porą 
dainelių ir publiką labai paten
kino, nes jo balsas, labai gra
žiai skamba. Merginų sekste
tas sudainavo gerai.. Puikiai 
paskambino pianu A. Valin- 
čiūtė. L. Kavaliauskiūt^ė irgi 
puikiai sudainavo. Lyros cho
ras, užbaigdamas programą, 
sudainavo tris -darbininkiškas 
dainas labai gerai. Gėlių bu
kietus gavo S. Mockiūtė ir B. 
Šalinaitė. Publikos buvo vidu
tiniai, nes nemažai buvo iš' 
apielinkinių'miestų, tai ir ren
gėjams liks pelno.

Atsiprašome mylimų daini
ninkų ir svečių, kad mes nega
lėj ome tinkamai priimti,, susi
eiti ir pasikalbėti, nes visi turė
jome dirbti tame parengime.

Vietinis.

Nepersenai iš Lietuvos laik-1 Lietuvoj turi su “šventais sa- 
raščių buvo perspausdinta A-!kramentais” vesti; būk Lietu- 
merikos lietuvių laikraščiuose ! vos piliečiai, priėmę civilinę mo- 
žinia, kad Dr. J. šliupas apst terystę kitur, Lietuvoj skaitosi 
vedė su katalikų bažnyčios pa- nevedę ir tokius vedusius bent 
laiminimais ir jam davė šliūbąikas gali vadinti paleistuviais; 
katalikų kunigas Jurgaitis. Ka- jų vaikus vadint mergavaikiais 
da šita žinia pasirodė, tai aš ir j ir būk tokios poros neturi tie- 
daug kitų abejojome apie jos 
teisingumą. Bet vėliaus paaiš
kėjo, kad ištiesų tas teisybė.

Dr. J. šliupas buvo pirmas 
žymesnis lietuvių tarpe bedie
vis, kuris kovojo su kunigija ir 
tikėjimo nuodais per arti 40 
metų. Tas Šliupas, kuris prie 
kiekvienos progos daug kalbėjo 
ir rašė apie Bruno, Galileo, 
Huss, Voltaire, Ferrer ir kitus 
didvyrius, kurie už teisybę, už 
laisvą idėją net savo gyvybes 
paaukavo. Šliupas, kuris kitus 
mokino kovoj su tikėjimo nuo
dais imti pavyzdį nuo virš mi
nėtų kovotojų.

Dr. J. Šliupas tokiu pasielgi
mu pamynė po kojų tą laisva- 
manybės idėją ir padarė di
džiausią gėdą savo buvusiems 
draugams ir abelnai visiems 
laisvamaniams.

Su 'šituo pasielgimu šliupas, 
kaipo laisvamanis, papildė savi- Tai “didvyris”! 
žudystę ir jis yra miręs laisva
manių tarpe.
sielgimas—nepateisinamas, 
dosi, bent kiek save 
laisvamanis neturėtų 
Šliupą teisint. Bet 
Nepersenai “Naujienų 
vis” redaktorius “Naujienose

sos nei vyras nei moteris prie 
vienas kito turto; net būk to
kios poros vaikai irgi neturi 
paveldejystės prie tėvo turto.

Visi šitie “Tėkmės” redakto
riaus D)-, šliupo teisinimai nė
ra verti išvalgyto kiaušinio ir 
jis pats save tik ant juoko pa
sistato.

Duokime sau, kad yra pana
šus įstatymas Lietuvoj. Tuo
met kiekvieno laisvai protau
jančio yra pareiga tą įstatymą 
nepildyt, prieš jį kovoti. Tik 
tokiu būdu galima jį panaikint.

Kol toks šliupas, kaip avinas, 
nei nesumykęs eina į bažnyčią 
ir pildo tą žioplą įstatymą, tol 
įstatymas nebus pakeistas.

Jeigu Bruno, Galileo, Huss, 
Ferr-er ir daug kitų nesigailėjo 
savo gyvastis už teisybę paau
kuoti, o šliupas bijojo, kad kas 
tai nepavadintų jo paleistuviu. 
Tni “didvvris”?

Toliaus “Tėvynės” red. sako, 
Dr. J. šliupo pa-i būk bolševikai “tą seną lietuvių 

Ro-j veikėją niekina ir šmeižia.” Tas 
gerbiąs I taipgi neteisybė, šliupas su sa- 
drąsos | vo pasielgimu ant tiek save pa- 

taip nėra, niekino ir apšmeižė, kad niekas 
bedie- kitas, kad ir norėtų, jau nega

lėtų apšmeižti labiau.
teisino šliupą, o kaltino Lietu-! Dr. J. šliupo pasielgimas yra 
voj esančius įstatymus ir kleri- i nepateisinamas ii' kas jį dar 
kalus, būk jie verstinai iš be-! stengiasi teisinti, tai tik šliupui 
dievio šliupo padarę kataliką.

-Dabar vėl kitas “bedievis, 
“Tėvynės” redaktorius, “Tėvy-j daktoriams atatinka 
nes” No. 46 š. m. irgi panašiai' priežodis: 
teisina Šliupą, o kaltina Lietu-j gydytoją, 
vos įstatymus, klerikalus, na,! miręs. ” 
ir bolševikus. i šliupas,

“Tėvynės” red. sako, būk Lie-Į pritarėjų.

! suteikia meškos patarnavjmą.
“Naujienų” ir “Tėvynės” re- 

francūzų 
“Bereikalinga šaukt 

kuomet žmogus jau

kaip ir dauguma jo 
šliuptarnių,—nusekė 

tuvoj nėra civilinės moterystės j paskui sijoną prie altoriaus, 
įstatymo ir todėl ir bedieviai j Detroito Žvalgas.

PITTSBURGH, PA.

Dailės Ratelio Vakarėlis

Nedėlioj, gruodžio 8 d., 
7 :30 vai. vakare, L. M. D. sve
tainėj, 142 Orr St., Soho da- 

! lyj, .įvyks geriausias vakarė
lis, kokis dar Pittsburghe ne
buvo per dešimtį metų. Visa 
programa susidės iš lokalinio 
talento.

Marijona česniūtė, Pittsbur- 
gho apielinkės geriausia pia
nistė ir choro vedėja, skam
bins pianą ir vadovaus mergi
nų chorą.

Elena Abl’omaičiūtė su Albi
nu Bogužiuku skambins pianą 
ir smuikuos.

Adelė Jensevičiūte ir Ona 
Rudžiūtė, labai gabios š'okikės, 
kurios taip labai pittsburghie- 
čiams patiko per Bimbos ii' 
Seno Vinco prakalbas. Taipgi 
Adelė Stravinskiūtė, iš South 
Side, irgi gabi šokikė (kuri šo
ko Mettkeliūniūtes ir Stankū
no koncerte). (

Lioną Rudžiūtė visiems 
akompanuos ir dar piano solo 
skambins.

i suorganizuota “Kazoo Orkes
trą” grajys senoviškus lietu
viškus šokius. Pirmą kartą 
girdėsime “Kazoo Orkestrą.” 
Bus ir solistu.

Draugai • ir draugės dietu- 
i viai! Pavalgę vakarienę, 
'griebkite savo “street car pa
są” ir overkotį ir traukite visi 

jį’ Soho. Visi džiaugsitės, kat
ute ateisite.

Kviečia visus—
Dailės Ratelio Nariai.

i PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97 kuopos su

sirinkimas įvyks nedėlioj, 8 d.
■ gruodžio, 2 va), po pietų, drg. 
Stravinsko name.

Visi nariai būtinai turi da
lyvauti, nes yra svarbių reika
lų. Bus balsavimai Centro 

(Pildomojo Komiteto, rinkimai 
!kuopos valdybos ateinantiems 
i metams ir rinkimas delegatų į
■ apskričio konferenciją.

Drg. Stravinskas pavelijo 
imum vartoti jo kambarį vietoj 
svetainės, jeigu svetainėje bus 
šalta.

Į A.L.D.L.D. 97 K p. Fin. Rast.,
M. D. Stanislovaitienė.

Harold Kempneris, nesenai j 
iš Lietuvos atvažiavęs, Univer
sity of Pittsburgh studentas,' 
skambins pianu lietuviškas dai
nas.

Julė Melniūtė ir ’Džimis, 
Paulukonis grajys bandžo ir' 
plano duetą. Trys seserys— 
Rožė, Ona ir Nettie štaroliu- 
kės—išpildys piano ir smuikų 
trio. Jos yra parodę savo ga
bumą dar kaip P. Buknys bu
vo Pittsburghe, o dabar dar: 
daugiau pasimokino.
/Matilda Dovidukė su Nettie 

Štaroliuke—piano ir smuiko 
duetas.

Bus deklamatorių. Bus vis-j 
ko!

Ne uždyką Abromaičių sto-į 
gas kilnojas kas ketverge va
karą. Mūsų Dailės Ratelis lai
mingas, kad gavo pas Abro
maičius dykai praktikuotis 
chorui ir- muzikantams.

Taipgi bus perstatomas j 
“Kurčias žentas,” vieno akto 
komedija, labai juokinga'; su-! 
sides iš šešių geriausių akto- i 
riu.

Ir dar ne viskas. Naujai 1

JUOKAI NE JUOKAI
NEŽINO

Baltrus (į taxi vežiką) : Pa
kol atrauk inys ateis, ar aš dar 
galiu pasakyti savo pačiai 
gudbai?

Vežikas: Nežinau, kaft se
nai tamsta esi vedęs.

SAKYK GREITAI
Kaiminka :• O, ką aš girdė

jau apie tavo vyrą pereitą nak
tį. ■

Marijona: Sakyk greitai- 
kaiminka, nes aš labai noriu 
naujos dresės. ’

Lakštingalos Vaikas.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Gruodžio 5:
—Mirė kompozitorius Mozar- 

tas, 1791.— Mirė katalikų per
sekiotojas, perkrikštas vysku-r 
pas Siemaška, 1868. i
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PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Krakauskienė 
Bokas 
Di girnas 
Krasnitskas
Krasnitskienė 
K ra sn i t skaitė 
Bendleris 
Mikalavičiūtė

Plymouth, Pa.
•bet maloniai

kurį o
Tan-1P

Išbandykite Šiandien

Tai Tie švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

1.00
1.00 n 

.50 I

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

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

GROBLEWSKI & CO
“GYDO ir GYDO ir GYDO

nyčios. Roma jiems buvo 
tybės verslas, Babilionijos 
la, beveik antikristas, apie 
kalba naujas testamentas.

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo* 

ma; persiuntimas apmokama.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

CHICAGO, ILL
M. Simonavičius
O. Garšinskienė 
F. Stasukelis 
A. Grina
A. Simonavičius
B. Badžius 
L. Wezialis
K. Post
P. Kaziliūnas 
P. Yanuška 
A. Balčiūnas
A. Deneikis /
J. Bendokaitis 
J. Kaupas 
A. Staskus
L. J. Bajorinas 
J. V. Miller
J. Ambros 
J. Praniuškas 
V. Kavalauskas 
A. Grigas
Y. Rudzinskas 
E. Aleksendra 
D. Rymša
V. Razutis 
J. Miller 
A. Klejūnas 
J. Petruškevičius
A. Baniulis
B. Geliežinienė 
A. H. Menas 
P. Bartkus
Z. Wasilkas 
S. Šlažas 
A. Binkiene
U. Daržinskienė 
J. Danikauskas

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

/ » siems -is 
jįmokyklų

. visą eilę

OFISAS
Broadway, Brooklyi

Tel., Jefferson 6393

akcentus 
klauskit:

M. ŠOLOMSKAS
Eyck St.,

Brooklyn, b

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn,

Tel., Bensonhurst 6631

Tas Apie K. P. Metinį 
Bazara

M. Strižauskienč
J. Strižauskas
C. J. Strižauskas
A. V. Strižauskas
A. Dagys
V. Krasnitskas .
J. žemaitis
J. O. žvingila, Bristol
M. Prakuskienė
ALDLD 28 kp.
P. Marozas .
LDSA 12 kp.
K. Yankeliūnienė
V. Yakubonis
V. Januškevičius
B. Januškevičienė
V. Zaltuskas
K. Cvirka
F. Cvirka
P. Katiniene
A. Kučauskiene
U. Vosilienė
M. Čižauskas

vergiją 
Bostonas 
tvirtove. 
Amerikos 
sterna 
pereito amžiaus Bostonas buvo 
Amerikos /kultūros ir švietimo 
centras. Tokie stambūs veikė
jai ir rašytojai, kaip Emerson, 
Longfellow, Lowell, P. Parker, 
Channing, D. Webster, Tho-

Shadis, Detroit, Mich
Stolgaitis
Krekaitis
Pakaušis
Undžius
Valančius 
Tarnas

ame- 
Kal- 

suteiks mums 
rūpiamajam

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

Čedykit sveikatą ir laiką: nerašy
kit plunksna, o įsigykit Remington 
Portable mažo formato rašomąją ma
šinėlę. Jau laikas kiekvienam ko
respondentui ir šiaip mokančiam ra
šyt turėt ją. Ši mašinėle turi visus 
lietuviškus akcentus. Kainos ir in
formacijų

akcine, kietakaktiška situacija 
Massachusetts valstijoj. Ta ka
pitalistinė visuomenė, kuriai 
ateitis kapai—instinktyviai
j ieško stebūkliį kapuose, kad 
prailginti savo amžių, kad gal
vanizuoti merdėjančią ekonomi
nę ir politinę struktūrą. Špilkai 
vaizdinas! tiems, kurie nervų 
suėsti, kurie bijosi del savo’at
eities.

Massachusetts vyrai.
Išpradžių prekyba 

niu

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St
Philadelphia, Pa.

k, New Ha- 
gelžkelio kom

ei jos pavyzdys, 
susikuopusi įtąri- 

i atmosfera (dAr 
1917 m. buvo surengtas pogro
mas socialistų partijos hedkvo- 
tery) išsiliejo neapykantos ban
ga prieš ateivius, radikalus, ru
sus, bolševikus. Toje atmosfe
roje užgimė baisi byla prieš 
Sacco ir Vanzetti. Toje atmos
feroje klesti cenzūra prieš kny
gas ir scenos veikalus ir tulus 
magazinus. Toje atmosferoje 
buvo anuomet užvesta byla ir 
prieš A. Bimbą del jo “piktžo
džiavimo prieš religiją.”

Mes manome, kad tie stebuk
lai, kurie būk tai atsitinka ties 
kun. P. Power kapu, Malden, 
Mass., yra taip pat vienas iš tų 
fenomenų, kuriuos galima su-

Širdingas ačiū draugams ir 
draugėms korrelletiečiams už 
tokią gausią paramą K. P. ba- 
zarui. Mažeikienė.

panija-
Karo laiku' 

mo, isterijos

Nepamirškite, kad subatoj 
! bus kostiumų balius. Už gra
siausia kostiumą bus duodama i *■
■ dovanos. Muzika šokiams bus 
gera, kaip ir visada būna Ko- 
munistų Partijos parengimuo-

Pamokos Puodamos Studijoj 
ir Mokiniu Namuose

Draugai ir draugės aukojo 
pinigais : P. Jonušis $3; po $2: 
Kurulis ir K. Graibus; po $1: 
J. Graibus, Zakarevičius, Bai
lia, Skleris, Bekevičius, Juške
vičius, Žukas, Jesiūnienė, Pe- 
čiūra, Repšis, Rudokas, Bolosz, 
Pergel, Sacevičius ir Armalavi- 
čius 25c. Viso labo $21.25.

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę 

Seriją (Eilę)

50 | Visų tautų komunistai ir jų 
50 jsimpatizatoriai dirba išsijuosę

j del metinio K. P. distrikto ba- 
jzaro, kuris Įvyks 7 d- 8 d. 
i gruodžio, Grdinas svetainėje.

Draugėms Mažeikienei su 
jBruožiene atsilankius Į dali 
i miesto, vadinamą Correlleta, 
;tos vietos lietuviai darbininkai 

darbininkės gausiai aukojo 
pinigais ir daiktais, ypač mo- 

įJolterys rankų darbo gražiadaik- 
50:čių nesigailėjo.
5Q i Užklausus tų draugių, kaip 
50 i nusisekė jų kelionė, atsakymas 
591 buvo: “Pinigais Correlleta’e 

gavome apie $25 ir daiktais 
apie du syk tiek.” Reiškia, 
korrelliečiai puikiai parėmė 
Komunistų Partiją. Manau, 
kad ir kiti mūsų priemiesčiai 
neatsiliks nuo pavyzdingų 
draugų ir draugių korrelliečių.

Beje, korrelliečiai žadėjo vi
si iki vienam būti distrikto ba- 
zare. Numatoma, kad baz.a- 
rui lemiama gražus pasiseki
mas. Ypač lietuviai visi susi
rūpinę savo “standą” padary
ti didžiausiu už visų kitų tau
tų. Reiškia, bazaru susirūpi
nę viso Clevelando susipratę 
darbininkai ir darbininkės.

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

Nedčlioj, nuo 2 vai. po pie
tų, koncertas ir prakalbos; 6 
vai. vakarienė; 8 vai. vėl šo
kiai prie džiazzinės orkestros.

Taigi, visi būkime ir parem
kime darbininku klasės vada 
—Komunistų Partiją.

Darbietis.

progresyve, pilna sąmojau 
iniciatyvos. Tai buvo taip va
dinamos “aukso dienos” Massa
chusetts gyvenime. Tuo laiku 
išaugo ir subrendo Massachu
setts mėlynkraujė aristokratija, 
savotiška braminų kasta, kaip 
del to laiko—apsišvietusi, pini
ginga, nors ir puritoniška, ku
pina savotiško pasididžiavimo. 
Jau tuomet ją atžymėjo “su
periority complex”—kad ji vir
šesnė ir tobulesnė už kitas žmo
nių grupes.

“LAISVĘ”
PLATINKIT

162 Broadway
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

rus taipgi ir pej paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

Remeikiene 
Žebraitis 
Šeduikis 
Gudaitis, Dayton, Ohio 
Matukaitis 
Cook 
Yakienė
Sidaraučia 

Julius 
Stočkus

Baltulioniūte
Ginet, Waukegan, III. 
Barrisa, Waukegan, III. 
Masiliūnas, Waukegan, II 
Dambrauskas
Paulauskas, Waukegan, 1] 
Springis, Kenosha, Ill. 
Valeski, Portland, Ore. 
Kaukas

Gaucius 
Parulis 
Šniukas 
Petraučius, 
Remeikis 
Vidzės 
Petrakas
Kavalauskas 

Černauskas
Walaitis 
Peters

, Dobroski
' Miller
Yakučionis 
Danikauskas 
Petrakas 
Deveikis
M. Kaminskas 
Rubis
Markum, Waukegon, Ill.

J. Masiliūnas, Waukegon, i 
Petkevičius 
Griškenas 
G. Rimkus 
Mikelėnas 
Yankus 
Adačkus 
Burdulis

Paulina Matūnas
V. V. Vasys
Y. Yvonaitis
M. Arželaitė
J. Matelis
A. Mažiliauskas
P. J. Podžiūnas
K. Kains
A. Shilaika
A. Dausa
J. Gužaskas
P. Grigaliūnas
V. Spetila
J. Yuknis
P. Dauderis
P. J. Burdulis
J. Mačenskas
J. Yukelis
J. Žilinskas
A. Yuris
A. Delkaitė
Y. Greviškis
S. Veshys
V. Puišis ’ • •
A. Zabukięnė
F. Sakalauskas
B. Kacicewicz
A. B. Petronis
K. Kreiza
D. Petravičius
K. Aksamitauskas

50 I M. K. Antanaitis _
Nuo Z. Kliubicnės, Roseland 

K. Blazaika
Alfons
I. P. Lapinskas
A. Kirlis
K. Požėla
P. Puishis
K. Klibas
J. Sharkiūnas
K. Valantanavičius
F. Al vi kis
V. Rudaitis
A. Dainis
A. Srebalis
A. šešelgis
A. Pauliukaitis
L. Žvingilas
V. Maita, Detroit, Mich.
J. Bliss, Detroit, Mich.
J. Druskis
A. K. Butko
A. Kilkus
W. J. Martuza
J. Kalvelis
J. Elmanas
S. Veshys

Bet štai, ’ laipsniškai, nauji 
faktoriai Įvaro kylį į Massa
chusetts gyvenimą ir psicholo
giją. Į Bostoną ir apielinkes 
pradeda plaukti tirštos bangos 
airių katalikų. Paskui eina 
vokiečiai, lenkai, francūzai ka
nadiečiai, italai, lietuviai, šis 
ateivių elementas pasidaro 
stambiu faktorium. Jie Įsitvir
tina miestuose, jie, pagaliaus, 
pradeda skverbtis Į farmas, ku
rias apleidžia jankės. Iš pir
mosios ateivių gentkartės, kuri, 
beveik perdėm, susidėjo iš dar
bininkų, kyla inteligentija, atsi
randa politikierių. Jankėms 
politikieriams, kurie atstovauja 
senąją Massachusetts, vis la
biau tenka skaitytis su katali
kų bažnyčia ir jos stiprėjančia 
Įtaka. Emigrantai, svetimša
liai patylomis šturmuoja tikruo
sius amerikiečius. Massachu
setts aristokratija jau nebe 
laisva. Ji jau turi skaitytis su 
svetimų grupių Įtaka, bet tos 
grupės, labiausia katalikų dva
siškuos vadovaujamos, nėra 
progresyvės. Jos, savo daugu
moje, yra reakcinės. Senąsias 
kongregacionalistų ir unitarų 
bažnyčias nustelbia katalikiškos 
katedros.

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju
Visokiom Spalvom Paveikslus ♦

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

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

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

Nesenai amerikoniškas kata
likiškas svietas buvo be m ievos 
ir be čienios susidomėjęs “ste
buklais” ir “stebuklingais pagi
jimais” ties kapu kunigo Pat
rick© Power, Malden, Mass. 
Miestelis Malden yra Bostono 
priemiestis. Ši visa istorija dar bo ricierių 
toli gražu hera pasibaigus. Da
bar katalikų bažnyčios galvi- 
niai veda tyrinėjimą, kiek ste
buklingumo buvo tuose stebuk
linguose pagijimuose, kai nere
giai atgavo regėjimą, raiši ir 
paralyžiuoti pradėjo vaikščioti, 
paliegėliai atrado sveikatą. . .

Kuo išaiškinti tą viduramžių 
ūpą, tą misticizmą amerikoniš
kos šidlavos ir čenstachavos? 
Tą galima, bent dalinai, išaiš
kinti, jeigu susipažinti su ta 
reakcijos dvasia, kuri apniko 
Massachusetts valstiją, su kle
rikalizmo Įsigalėjimu toje vals
tijoje.
* Lapkričio mėnesį “American 
Mercury” telpąs žymaus 
rikiečio žurnalisto H. M 
len’o straipsnis 
daug medžiagos 
klausimui išrišti.

nėms mokykloms. Kardinolas; j 
tankiai nustelbia valstijos gu- ■ p 
bernatorių. Prieš protestoniš-, A 
kas draugijas ir ordenus stei-įj 
giama katalikų klerikalų drau-įj 
gijos; steigiama savo kolegijos, j B 
visais garais stiprinama Kolum-j F 

organizacija. “Ka-! s 
riaujančioji bažnyčia” veda ; 
agresyvę politiką. Jau 25 me-į y. 
tai tam atgal Harvardo univer-,h 
siteto prezidentas Charles W. i J 
Eliot .pasakė, kad Massachusetts ' / 
yra katalikų valstija. i I

• i FO tuo pačiu , sykiu smunka1 
Massachusetts industrinis gy- : 
venimas. Smarkiai serga apa-'J 
vų ir audimo industrijos, auga i 
bedarbių skaičius. Ekonominiu v 
atžvilgiu Massachusetts regie- J 
suoja, tai yra, eina atgal.* , / 

Ekonominis regresas, seno- i 
sios aristokratijos baimė, kad 
jai jau nelemta išlikti, katali-ij 
kiškų klerikalų Įsigalėjimas J 
miestų ir valstijos politikoje, 
smarkiai z išbujojusi grafto p 
(suktybių) sistema—štai ta ke- J 
turlypė priežastingumo sistema, 
kuri daug ką išaiškina Massa-, / 
chusetts nuotikiuose.

Senieji Bostono ponai purito- B 
nai, protestonai iš pat šaknies, ‘j 

liberalines . baisiai neapkentė katalikų baž-; j 
Ten kilo maištas

Biznio kunigaikščiai, bankie- 
riai, manufekčeriai, politikie
riai atiduoda vieną poziciją po 
kitos naujiems vertelgoms, kilu- 

ateivių. Publiškųjų 
sistema turi paHaiyti 
nusileidimų parapi j i-prasti tik sąryšy su bendra

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Massachusetts kadaise turėjo 
savo revoliucines 
tradicijas 
del taksų ant arbatos, ten Įvy
ko pirmutiniai susikirtipnai tarp 
revoliucinių Amerikos patrio
tų ir Anglijos karaliaus valdžios kiai pasitaikydavo, kad koks žy- 
kareivių. Massachusetts pakilo mesnis turčius, prieš mirsiant, 
pirmutiniai balsai prieš negrų , rašydavo testamentą ir palikda- 

pietinėse valstijose.: vo pinigų universitetui ir kole- 
buvo abolicionistų i gijai, tai ten būdavo ir punk- 
Massachusetts gimė! tas, kad pinigų paveldėtojai tu- 
viešųjų mokyklų si-• ri vesti kovą prieš katalikų baž- 

Beveik iki pabaigai Į nyčią.
Dabar tai jau visai kiti laikai. 

Taip vadinamos moralybės klau
simais, net ir politikos srity, 
mes matom susibroliavimą mė- 
lynkraujės aristokratijos su ai
riais politikieriais, su bažnyčios 

reau, Howell, Hawthorne, yra (kunigaikščiais. Bažnytinė in
dustrija auga ten, kur pradeda 
merdėti ekonominis gyvenimas, 

laivų statybos pramonė,! Kuomet keli metai atgal buvo 
vėliau fabrikų sistema, apavų . varoma plati agitacija už išlei- 
industrija; dar vėliaus, Massa- dimą federalio Įstatymo, drau- 
chusetts kapitalo briovimasis Į džiančio mažamečių darbą fa- 

V vakarus, pionierių darbas gclž- brikuose ir audinyčiose, tai kar- 
kelių linijas tiesiant—visa tai 'dinolas O’Connell griežtai pasi
darė Massachusetts buržuaziją ; sakė prieš tą Įstatymą, sudary- 

ip j damas bendrą frontą su teksti
lės pramonės baronais. Reak
cionieriai moka susikalbėti.

Bostono viešuosiuose knygy
nuose jūs nerasite knygų apie 
tamsius inkvizicijos darbus. Už
drausta. Jūs nerasite daugelio 
knygų, kurios del vienos ar ki
tos priežasties nepageidauja
mos katalikų bažnyčiai.

Mes nesenai rašėme “Darbe,” 
kad visa eilė .stambiausių Ame
rikos rašytojų (Sinclair, Lewis, 
B. Russell, Sherwood Anderson 
ir kiti) yra nepageidaujami 
Bostone. Tūlos jų knygos už
drausta pardavinėti.

Visa eilė teatralių veikalų, 
Įskaitant M. Goldo “Fiesta,” 
nevalia rodyti Bostono scenoje, 
nes/juose būk pasireiškia pikt
žodžiavimas prieš religiją. Ge
resnė knyga, geresnis sceniškas 
veikalas, tai jau “pasikėsinimas 
prieš kirkščioniškos civilizaci
jos” dėsnius.

Sukčių politikierių Massa
chusetts valstijoj yra gal dau
giau, negu kur kitur. Atsimin
kime bylas del grafto, iškeltas 
Peletieriui, D. Coakley, Ponzi, 
Reading (tas buvo Massachu
setts generalis prokuroras) ir 
kitiems. New Y 
ven ir Hartfi 

korui

K. Mickewes 
A. Sabas 
V. Adomaitis 
J. Mockus 
S. Zalpis 
J. C. Miller 
Y. Stankus 
M. Bacevičius 
J. K. Stalioraitis 
J. Augaitis 
J. Gasiūnas 
J. Baltušis 
S. Strazdas 
S. Chilytko 
A. Miller
L. S. Palsuckis 
A. M. Šatas

Pasveikinimai nuo V. Berno
tienės ir V. Bernoto, Worcester, 
Mass.

L. Smilga iš Roxbury, Mass 
Petras Aktovas, Philadelphia,

Pa. 1.00

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerią 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne 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 ix 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, Ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gauti 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mti- 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

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

Korrelletiečiai Aukojo Bazarui
Draugės: Pečiūrienė—šilki

nę kaldrą; Ona Dilienė—ran
kų darbo elektrikinę beskę 
(lempą) ; Jarmąlavičienė— 
kūdikiui kostiumą; A. Raulu- 
šaitienė—rankų darbo elektri
kinę lovos lempą; Repšiene— 
laikrodį; Augustinienė—mėgs
tą rankšluostį; ^Menčinskienė 
—rankšluostį; Lesnikowskie- 
nė—rankų siuvimo noveloč- 
kas; Sereikienė—ant dreserio 
uždangalą; O. Daivienė—fto- 
veločkas ir ant dreserio už
dangalą. Ir daugelis pasiža
dėjo duoti. Aplaikę iš tų 
draugių aukotus daiktus,, pa
garsinsime spaudoje.

Padirbti iš Suderintų' Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

HAVERHILL, MASS
Valatka ....................................
Galinis ....................................
Večkys ....................................
Žeimiene ..................................
Juška . ......................................
Morkūnas ...............................
M i žara ....................................
Remeika ...............................
Mace y ....................................
Benkas ....................................
Zaremba ...............................

Blažukonis ■........... ...................
Rasiulis ....................................
Shechet ....................................
Steponavičienė ......................
Steponavičius ......................
Želionis ....................................
Želionis ....................................
Gumauskas ...........................

C. BROOKLYN, N. "
Weiss ....................
Baltaitis ...........
Bonder ................
Dyakas ................
Semėnienė ...........
Juška ....................
Mikietavičius

NORWOOD
Trakimavičius . . 
Galgauskas .... 
Sarapas ................
Gudaitis ................
Tamošiūnas .... 
Mačenas ................
Valma ................
Grybas ................
Janavičius ...........
Grybiene ...........

EASTON 
Juoi liekas ...........

Bačkis ................
Griciūnas ...........
Švelnikas ...........
Švėgžda ................
Urba ....................
Bimbienė ...........
Šlapikienė .........
Urbienė ................
M. šolomskas ..

Bimba ....................
šlapikas ................
J. Senkevičius . .
Tirvydis ...........
Bukauskas ....

E. Senkevičienė

GARDNER, 
Adamaitis ...........

Rainys ................
Rasims ................
Balsevičia ...........
P. Bernadys . . 
Pnmskas ...........
Imbrazas ...........

i Jonaitis ...........
ALDLD 53 Kuopa

PITTSBURGH 
J. D. Sliekas 
A. K. Sliekienė 
S. Jaurauskas 
P. J. Sliekas. 
J. Kuzminskas 
St. Docis 
J. Adomaitis 
H. Bagužienė 
A. Simonaitis 
A. Kardonas 
J. Mitkas
A. Kaulakis
J. Piutka 
V. Urbonas
B. Kizas 
Ig. Savukaitis

DETROIT, MICH
K. Karpus 
Stasys? Tvarijonas 
Adam W. Miles 
Paul Jozok
K. Zinkevičius 
Topilius Gudonis 
Gabriel Mikshis
J. Povilaitis
K. Pate.fūnas 
J. Repečka 
St. Vaičiulis 
S. Ūsaitis 
Jonas 
Jonas



X

*

Puslapis Ketvirtas ' B A I S V B

pietų.' šis susirinkimas bus metinis, 
turėsim išrinkti naują valdybą. Tat 
visi nariai malonėkit atsilankyti. At
siveskit ir naujų narių. 
Pacauskas.

Ketvirtad., Gruodžio 5,

| SLIAKERIS
■ .................-.r.-.-............MIKAS RASODA - 1 -- —

—Taip. /
—Abu dirba?
—Tėvas dirba audinyčiose, o motina jau 

be sveikatos; negali dirbti.
—Tas nieko, nieko. Kad tik tėvas dir

ba.

HILLSIDE, N. J.

Iš A. L. D. L. D. 200 Kuopos 
Susirinkimo

14 d.

PATERSON, N, J..
S. L. A. 101 kuopos svarbus susi

rinkimas bus pčtnyčioj, 6 gruodžio, 
Bakanausko svetainėj, 7 vai. vakare. 
Bus renkamas kuopos komitetas ir 
nominacijos- 
Tat 
101

Sekr. J.
288-9

PAJIEŠKOJIMAI x .

—Taip.
—Vieną?
—Ir seserį, bet ji pabėgo.
—Vedęs?
—Ne.
-‘-Tarnavote kur nors kariuomenėj pir-

Mes tau!... I miau ?
—Niekados.

Ado-! —Ar turite priežasčių, katros neleistų 
!stoti į kariuomenę?

—Kokios?
Adomas lyg susimaišė. Biskelį paraudo. 

Apsidairė aplinkui ir pamate, kad į jį visų 
svetainėj esančiųjų akys įstelbtos. Abu 
policijantai sėdėjo šalo. Nieko nesakyda
mi, nustebinti, žiūrėjo akis išplėtę tai į 
Adomą, tai į Mr. Cook.

Adomas bandė kalbėti, bet nesisekė. Bend
rai jis buvo drąsus, tačiaus tam tikrose 
sąlygose net kiečiausias plienas suminkšti.

—Pirmutinė,,— rydamas seilę kalbėjo
Ką darys jo ĄcįomaS)—a§ esu tarptautinis socialistas ir 

todėl priešingas brolžudingam karui; ant-

Jinai 
kalė-

(Tąsa)
Bet Adomas kalbą tęsė. Tik jau jos ne

bebuvo galima girdėti, nes visoj svetainėj 
pylėsi aplodismentai ir protestai policijan- 
tams, kurie puolėsi ant estrados. Pagrie
bę Adomą už rankos, tempė žemyn. Pasta
rasis bandė neklausyti, tačiaus priešinin
kų pajėga daug galingesnė, Jis buvo 
smarkiai apmuštas, apdaužytas. Keletas 
iš publikos šoko- Adomą jpnti, bet viskas 
perniek. Pasieniuose stovį, policijantai pa
laido buožes, vydami kiekvieną iš svetai-- 
nes laukan.

—Tu vokiečių agente! 
Tu prakeiktas sliakeri!.

Minia išvaikyta. Policija laimėjo, 
mas buvo jos žinioje.

ni-
; Saulutė pasikopėjo gan aukštai, 
įmetė nedidukan policijos nuovados
jiman keletą savo karštų spindulių atskir
tam nuo tėvų ir draugų Adomui. Pasta
rasis ištisą naktį nemiegojo. Vaikščiojo, 
mąstė, nervavosi. Ar jis gerai padarė su
sirinkime? Ar nereikėjo tylėti? Ar ne
būt geriau užsiregistruoti? Ar, pagaliaus, 
neverta eiti kariauti? Šitie klausimai jį 
vargino. Galva pasidarė didelė, sunki, Jar- 
si vos pakeliama. Kas bus toliau? Kaip 
elgtis? Kaip orijentuotis? 
draugai: registruosis, ar ne?

Bežiūrint jam per geležinėmis štangomis roji—mano tėvai be sveikatos—reikalauja 
užkaltą langelį į netolimai ramiai plati- mano paramos; trečioji—aš. t .nepageidau
jančią upę, sugirgždėjo kalėjimo durys.’jamas šitai šaliai...
Atsigrįžęs, Adomas pamatė policijantą su i 
vietiniu socialistų advokatu.
z—Ar registruojasi? — buvo pirmuoju che! Nepageidaujamas? 

Adomo klausimu.
—Nežinau, — atsake. — Matysim vėliau, i daujamu ir todėl nematau mažiausio rei- i 

Aš jum patarčiau užsiregistruoti. | kalo eiti -kariauti...
—Man?!... —Kas jum sakė?
—Taip. ; —Jūs, Mr. Cook.
—Aš neisiu kariauti!—griežtai pareiškė; —Aš?! 

kalinys.
—Kaip sau nori. Kas liepia? Užsire 

gistruoti verta. Neapsimoka kalėti dabar 
Atsėdėjęs vistiek turėsi registruotis.

Abu tūlą laiką tylėjo/
—Kalbėjau su policijos viršininku, 

tvirtino, jei registruosies, tai išleis.
—Bet...
—Nėra jokio “bet”, ; 

motis. Vėliau darysi, kaip norėsi. 
' nekariapti...

' Advokatas kalbėjo šaltai ir atsargiai. 
Po ilgų svyravimų, Adomas sutiko.

aš. r. nepageidau

’ Susirinkimas įvyko 
lapkričio. Nariai dalyvavo be
veik visi, tai ir susirinkimas 
buvo gyvas. Prakalbų komi
sija pranešė, kad prakalbose 
publikos buvo neperdaugiau- 
siai, nes daugelis neįpratę jas 
lankyti. Tas liudija, kad pra
kalbos turėtų būt rengiamos 
tankiau ir tokiu būdu žmo
nės priprastų lankytis. Pas- 
kiaus buvo nutarta, kad ben
drai su Netvarko 5 kuopa reng
ti kun. Mockui prakalbas. 
Taipgi buvo išrinkta komisija 
surengti kaukių balių, bendrai 
su S. L. A. 351 kuopa. Pas
taroji buvo užkvietus bend
rai surengti minėtą balių. Ba
lius įvyks vasario 8 d., 1930 
m., Barcay Svetainėj, Hillside. 
Kadangi ižde randasi keli do
leriai, tai buvo nutarta paau
koti svarbesniems /reikalams. 
Aukos buvo paskirtos sekan
čiai : “Laisvei” $5, Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui 
$5 ir Gastonijos streikieriams 
$5, tai viso'buvo išaukota $15. 
Dabar kuopos iždas beveik 
tuščias, tai jeigu minėtas ba
lius bus pasekmingas, tai vėl 
bus galima paaukoti darbinin
kiškiems reikalams.

K.
Pinigai gauti. Ačiū.

“Laisvės” Adm.

Pildomosios 
visi nariai dalyvaukit. 
kuopos narys.

Tarybos.
S. L. A.

289-90

ELIZABETH, N. J.
D. S. A. 4 kuopos susirinkimas 
utarninke, 10 gruodžio, L. D.

Pradžia 
vakaro. Visos narės ateikit, 

svarbių reikalų. Taipgi bus

Sekr. L. Sheralienė. 
289-90

L.
bus
P. Kliube, 69 So. Park St.
8 vai.
yra svarbių reikalų. Taipgi 
renkamu kuopos valdyba. Atsiveskit 
ir naujų narių.

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 8 gruodžio, Lie
tuvių Kliube, 339 E. 4th St. Pra
džia 10 vai. ryte. Visi nariai atei
kit, yra svarbių reikalų. Atsiveskit 
ir naujų narių. Sekr. P. Kašaraus- 
kas. 288-9

DIDELIS SUVAŽIAVIMAS 
. Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo nacionalis suvažiavimas įvyks 
29-30-31 d. gruodžio, Labor Lyceum 
svetainėj, 35 Miller St., Pittsburgh, 
Pa. Lietuviai darbininkai, ne tik 
nuo T. D. A. L. S. kuopų siųskite 
delegatus, bet ir nuo pašelpinių 
draugijų bei kliubų, nes labai svar
bu turėti nors 10 nuošimtį lietuvių 
delegatų, kur dalyvaus apie 1,000 de
legatų. Delegatų rinkimas yra vie
nas nuo kuopos arba nuo draugijos, 
o paskui seka po vieną delegatą nuo 
50 narių. Pasveikinimus, aukas ir 
visus kitus suvažiavimo reikalus siųs- 

Centro Biu- 
TnvnLiU biin1* D^hinbikH * A nsiwvnimn ■ rO SekretoriUS V. V. VaSyS, 3116 So. larptautimo Daibinmkų Apsigynimo tii 288-90

WORCESTER. MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopa rengia diskusijas su 
koncertine programa nedelioj, 8 gruo
džio, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Diskusi
jų tema: “Ar priklausymas prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
neša darbininkams naudą.” Tat 
kviečiame visus vietos lietuvius dar
bininkus atsilankyti, nes girdėsite 
puikia dailės programą ir pralavinsit I, _ . . .
protą darbininkiškuose klausimuose, j per Lietuvių Biuią.

13 kuopos susirinkimas bus tą pačią I HMsted $t., Chicago, Ill. 
dieną, 8 gruodžio, Lietuvių Svetainėj, !
29 Endicott St., 10:30 vai. ryte. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų. ; 
Kviečiame ir nepriklausančius atsi-1 
lankyti ir įstoti į tą darbininkišką 
organizaciją. Organizatorius. 289-90

UTICA, N. Y.
Gruodžio 8 d. įvyks Amerikos Lie

tuvių Darbininkų Literatūros Draugi
jos 107 kuopos susirinkimas, 121 
Seneca St. Pradžia 9 vai. ryte. Visi 
nariai ateikite laiku, nes turime 
svarbių reikalų. Kujalis.

daug

PHILADELPHIA, PA.
Ldaudies Namo komitetas rengia 

šaunų vakarėlį su šokiais subatoj, 7 
gruodžio, Liaudies Name, 8th St. ir 

[Fairmount Ave. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus gera muzika ir grieš j 

! įvairius šokius, tat kviečiame -Uo.,.. I 
i atsilankyti ir pasilinksminti, j

DETROIT, MICH.
Jungtinių Valstijų Komunistų 

Partijos VII Distriktas šaukia masi
nį visų Partijos narių susirinkimą, 
kuris įvyks 10 d. gruodžio, 7:30 vai. 
vakare, svetainėj 1343 E. Ferry St. 
Šiame susirinkime bus labai daug 
svarbių reikalų. Bus svarstoma, kaip 
gavus Partiaji daugiau naujų -narių, 
“Daily Workeriui” daugiau naujų 
skaitytojų; kaip subudavojus dirbtu
vių branduolius, kur jų nėra, ir tt. 
Todėl visi nariai ir narės privalo bū
tinai dalyvauti. J. V. K. P. VII Dis- 

i trikto org. J. Stachel. 287-9

PLATINKITE “LAISVĘ”

Mr. Cook nustebo.
—Tamsta nepageidaujamas?! Che, che, 

Ką tai reiškia?
—Reiškia, kad esu paskelbtas nepagei-! •

21,000 Įkalinta už Blaivybės 
Įstatymo Laužymą

tei- 
pa- 
21,-

Washington.— Sulig 
i singumo department© 
! skelbto raporto, suvirš 
i 000 asmenų buvo įkalinta 
i 1929 metais už blaivybės 
įstatymo laužymą.

DE-TROl'r, Midi. z !
A. P. L. A. 47 kuopos metinis su* i 

sirinkimas bus nedelioj, 8 gruodžio, I 
Draugijų Svetainėj,_ 4637 W. Vernon 
Highway. Pradžia’10 vai. ryte. Visi 
nariai dalyvaukit šiame susirinkime, 
nes bus renkama valdyba 1930 me- | 
tams. Taipgi ir naujiems nariams j 
dabar gera proga įsirašyti į A. P. : 
L. A., nes nupiginta įstojimo 
kęsti s. Tat nepamirškit 
Sekr. J. Povilaitis.

PAJIEŠKAU savo sesers Onos Stu- 
činskiūtės, Grabauskų'kaimo^ Kros

nos parapijos, Marijampolės apskri
čio. Prieš karų ji buvo Lietuvoj, 
girdėjau, kad rengėsi Važiuoti Ame
rikon. Jeigu ji randasi Amerikoj, 
tai malonės atsišaukti arba kas ži
note, malonėkit pranešti. Jieško 
Pranciška StuČinskiūtė, po vyru Gu- 
mauckienė. Mano adresas toks: F. 
Gumauckienė, 26 Cator Ave., Jersey 
City, N. J. (266-290)

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

• visus gKMKsffiBMDMMida.iSBW'nTraWTmwiHraWWEiSBBMrainiflI IIIlllll 
Rengė- ! i”"i ATEINANČIU METŲ MADOS

mo- 
atsilankyti. 

288-90 IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

0

Patylėjęs kelias sekundas,, žiūrėdamas 
i pro Mr. Cook petį į palangėj stovintį medį, 
j kuris buvo apsikasojęs gražiais žaliais la- 
'pais, Adomas pridėjo-:

—Ar neatmenat, kuomet mane keletą 
metų atgal smerkėte į kalėjimą? Smerkė- 

, . , . į te be jokio pagrindo, be jokios kaltės, tik
a/L PaAa-ri.u . i todcl, kad provokatorius Rudis išprovoka- 

. Galėsi lvo streikuojančių audėjų tarpe kovynes, 
kuriose mano geriausias draugas Lapkus 
žuvo...

Mr. Cook liovėsi kalbėjęs ir šypsojęsis,

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
A. P. L. A. 4 kuopos susirinkimas 

j bus nedelioj, 8 gruodžio, A. L. D. L. 
'D.,17 kuopos kambariuose, 2 vai. po

CASTON ROPSEVICH

Trr

Jis WATERBURY, CONN.
A. L. D. L. D. 28 kuopos susirin- 1 

kimas bus panedelį, 9 gruodžio, Dar- Į 
bininkiškų Draugijų kambariuose, 8 I 
vai. vakare. Visi nariai malonėkit | 
būtinai atsilankyti, turime daug svar
bių reikalų. Reikės balsuoti Centro 
Pildomasis Komitetas ir išrinkti de
legatai į apskričio konferenciją, taip
gi ir kuopos valdyba. Sekr. K. Ju- j 
keliūtė. 289-90 į

i ■
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licijantų, jis neužilgo atsidūrė registravi-; —Jeigu taip ir buvo, tai buvo streikas...
.vietoj, kui lauke istisa eile jaunų vy-lĄg vadavauąi liudytojų daviniais.

—Man ne galvoj, kieno daviniais, bet 
kad aš šitam

Aplink ilgoką stalą sėdėjo keletas asme
nų, pastatytų suregistravimui. Jeigu Ado- J^s,v Cook,. pareiškėte, 
mo įėjimas į salę atkreipė visų domesį, kraštui nepageidaujamas, o dabar norite 
kaipo areštanto, tai juo labiau atkreipė imti į kariuomenę ir varyti Francūzijon, 
Adomo domesį už stalo sėdįs vienas iš re- kad žudyčiau vokiečius už Marshallo rei-

■ "'RCESTER, MASS.
J . l). L. D. 11 kuopos priešine- j 
susirinkimas bus nedelioj, 8 d. ■ 

| gruodžio, Lietuvių Svetainėj, 29 En- j 
dicott St. Pradžia 10:30 vai. ryte, j 
Visi nariai ateikit, nes šis susirinki- j 
mas labai svarbus, bus renkama cen
tro komitetas ir kuopos valdyba. 

Sekr. J. K. K. 289-90 !

tin i.s

. kad žudyčiau vokiečius už Marshallo rei- 
gistruotojų. Tarsi netikėdamas savo akim, i kalus. .. . . . . . .
Adomas dar sykį akylai pažvelgė ir galu-! / 
tinai persitikrino, kad juo buvo niekas ki- j rlai pareiškė Mr. Cook, vengdamas 
tas, kaip Mr. Cook, buvęs teisėjas, kuris;to triukšmo negirdėtų toliau sėdį, 
kadaise smerke jį trim mėnesiam kalėti!

Mr. Cook dabar buvo paprastu piliečiu.
- Advokatavo. ’ Kaipo geras patrijotas, jis 

pasisiūlė valdžiai pagelbėti registruoti jau- 
6., nuolius. Dabar jis neturėjo to išdidumo, 

kūriuo dengėsi laike Adomo bylos, vilkė- 
; damas teisėjo ploščhųni. Dirbdamas tokį

t

<

f

. atsargų ir dalikatną darbą, buvęs teisėjas 
pAtrata rnandaodansin nuduoti ir Tipnnlpisti 
nuo savo veido šypsenos.

-
*

bandė mandagiausiu nuduoti ir nenuleisti

p.

Pasodintas prie stalo, Adomas įbedė sa 
vo akis į Mr. Cook, kuris, imdainas specia 
lišką blanką ir mandagiai žiūrėdamas į 
jaunuolį, užklausė: 
į Kaip tamstos vardas?

—Adomas Gudelis.
—Kur gyvenate?
—10 Washington gatvė.
—Kada gimėte ?

' —1893.

—Lietuvoj.
—Rusijoj?
—Lietuvoj,—stipriau pareiškė Adomas.
L-JBet Lietuva yra Rusijos dalimi,—ra

miai' stengėsi įtikrinti Mr. Cook.
—Lietuva pirmiau buvo Rusijos carų pa

vergta, o dabar ją okupavo vokiečiai.
—Ah, tie barbarai hunai!—pritariančiai 

kalbėjo Mr. Cook.—Jie ir Lietuvą terioja!
11' Ir užrašė: “Born in Russia”.
—Esate Jungtinhi Valstijų piliečiu?
—Taip.
—Labai puiku!
Adomas keistai nusišypsojo.

Turite tėvą ir motiną?

—Gana, gana, gana!...—tykiai, bet stip- 
., kad 

Dar 
rasi bandydamas įtikinti Adomą, manda
giai pridėjo:

—Bet tamsta esi piliečiu.
—Aš esu viso pasaulio piliečiu ir man 

visi darbininkai broliai. Aš socialistas, 
tarptautinis socialistas, 'kovojąs prieš ka-

Adomas raudo ir įsidrąsino—nesąmonin
gai įsidrąsino taip, kad dabar jis jautėsi 
galįs kirsti į akis bile kam ir bile kaip. Jis 

į buvo tame laipsny, katrame individualas 
iyra pasiryžęs kovoti ant žūt būt.

—Tamsta pamąstyk, ką kalbi.
—Apmąsčiau senai!—buvo atsakymas

i Dar kartą pareiškiu, kad esu conscientious 
'objector '(sąmoningas karo priešininkas).

—Daugelis socialistų sutinka kariauti.
—Aš nesu vienu iš tų.
—Nori būti sliakeriu?
—Bile kuo...
Mr. Cook galvojo ir nebeišgalvojo, ką 

daryti. Pasikuždėjęs su vienu policijantu, 
pietai suriko:

'■—Tamsta atsimink, kad pasipriešinimas 
niek'o nereikš. Neklausai mano žodžio, pa
klausysi kitų. Tu nori sliakeriauti, tar
nauti vokiečiam, kaižeriui. Tarnauk! Ga
li eiti. Įstatymą vjstiek išpildė!—užsire
gistravai. , i ■'

Adomas išėjo. ' i f .
Jis buvo sukaitus, permirkęs. Jo plau

kai'susivėlę, veidas paišinas. Pėi* naktį 
nemiegojęs, be poilsio.1- H pijamas namon 
svyravo, it pusgirtis; lyg !nėpavėlkąs kojų 
žmogus.

(Tasa bus)

o *- w ..&>w

HAMTRAMCK, MICH.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 72 kuopos nepaprastas susirinki
mas bus pčtnyčioj, 6 gruodžio, Rusų 
Svetainėj, ant Yemans St. Pradžia 
7 vai vakare. Visi nariai ateikit, 
nes bus renkamas delegatas į Pitts- 
burgho konferenciją. Susirinkime 
dalyvaus ir centro organizatorius drg. 
Zeigler. Valdyba.

NEWARK, N. .1.
Veikalo “Karolio Teta” pamokos , 

bus nedelioj, gruodžio 8 d., Lietuvių 
Svetainėj, 2 vai. po pietų. Kurie J 
dalyvauja! šiame veikalo perstatyme, ( 
malonėkit atsilankyti. A. B. i

b

f.

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

i

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bu
cų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionale 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

į
t

■u

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS.MACYS BROS. FURNITURE CO.
198 200 GRAND STREET

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

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

ATDARA

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St.

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

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

“LAISVĖ”

MADOS

MHBi t

GREIT BUS GATAVAS

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija

» Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.

F’V'm 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas /•> .EtAlKA ir ndegojimas per visą naktj ant Jį Cdltūl 
trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis daba/ atidarė naujau* 
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei iŠsipėrimb: 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 W90
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POLEMIKA IR KRITIKA
ATSAKYMAS K. DEMIKIUI

o, taip ir sp istų, išėjo, L. D L D :
Lošime dalyvavo J,|.£ nau(Jat i

Už Komisiją, F. Maččnas.

Kaunas.— Padaryta pleč-
bntų jų

reikia pripažinti, kad bylos eidavo tik karo lauko I kė susirinkimus už jų pinigus Į
teismui

jaunuolius iš mūsų svetaines. ri;rln-nin nprvirčiiimn° , T . į CllUColllU pui VII S1J IIIIU.

HABROOKLYN!
Nedėti®j, Gruodžio (Dec.) 15,1929

Ištisa Programa Šiaip Išrodo
Jūs daug daugiau dik-Į

X-Spinduliai,

ima

Sovietų Sąjungoj

blogQ> kad dai-
(Leningradas)

ir r
Vardas

No,

York City

leis-

MAINlEtUŲ KVARTETAS Iš SHENANDOAH, PA.
Jis dainuos revoliucines dainas tokiuose rūbuose, kaip mato

te ant paveikslo. Tai pirmu kartu mūsų . parengime grynai 
proletariškas aktas.

s ar
kų o-

nu 
tie

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. ,

VALYMAS
BRIKE “SK0R0CH0D

susirinkime buvo 
svarbiausių 

klausimų—šefavimas

ir veiklia.
Aldona Kaspariūte.

LYDIA KORETŽKY, Mezzo-Sopranas
Ji yra ukrainiete, kurLsavo talentu užkariavo amerikonišką 

^ceną iš 4avo artimų kaiminkų rusių dainininkių, dainuos ir 
mums.

bet 
parti- 
turėjo

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepįl”

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

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

pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų

Ir ta jūsų diktatūra'

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

kavalkų sceniškų šokių, kprie bus ytin įdomūs.

kitus
ki-

SKAS iš 
sitraukia 
parduoda, 
giria ir . 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

dainas dainavo
8 iki 12 m. am- PARI LJOS

“LAISVES“ KONCER TAS

ninku ir vedėjų dvejiems me- į 
aptarnaus stotį ir ;

darbininkus, i 
traktorius ir 
bus milžiniš- ;

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man prisieiti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Amo” dirbtuvės darbiniu-

Kiekvienas jų raštu ir žo- 
partija iš

SO. BOSTONE OPERETĖ 
“KOVA Už IDĖJAS” 
VIDUTINIAI PAVYKO

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—ŠaRis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 
ir j grabi} paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

, (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c už baks4 ąn8i«in.klvu°,k nuo savo amžino jirieso I

__ _ _ yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą vidu-Urbo Lax Taihg rių užkietėjimą—kuris Žmogui pagamina daug rūpesčių ir 8unk.ų 2fi ccnta. už 6krynutę.

LIETUVIŠKŲ, BLLt^AUIŠKŲ. HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

PAIN-EXPELLER
.. ... ntG.u.s. pAT.okp.

įžanga 75c, $1, $1.50 ir $2 
Išanksto įsigykite įžangos Bilietus!

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

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

BOSTONO IR APIELINKES NAUJIENOS
Atsirado tokių, kurie šį pa

rengimą boikotavo. Bet visgi 
' apskričiui dar liks pora desėt- 
: kų dolerių pelno.

Už pasidarbavimą dęl ap- 
: skričio reikia tarti ačiū šioms 
draugėms: K. Barčienei ir čei- 

j kienei, kurios daug pašventė 
./'laiko ir energijos geram išgar- 

' sinimui. Taipgi,, tų draugių 
s pasidarbavimu, buvo nemažai 
i surinkta skelbimų į programą, 
o draugas Barčius labai daug 

! pasidarbavo su automobiliu- 
mi. Todėl komisija jiems ta
ria širdingą ačiū. Taipgi ačiū 
L. L. R. Chorui už sulošima

Lapkričio 17 d. A. L. D. L. j
D. 'VII Apskritys rengė opere
tę “Kova Už Idėjas.” Sulošė 
L. L. R. Choras iš Norwoodo, 
vadovaujamas drg. Edw. <~ 
Sugar. Lošimas atliktas vidu
tiniai, Jei Akrimas su Tra
kimu būtų geriau mokėję sa
vo roles, |ai būtų galima šaky-j 
ti, kad operetė sulošta visai, 

^gerai. Nes, kiek man atrodė, 
tai tiedu, valkatų roles lošda
mi, kliudė ir kitiems. Dainos, 
kaip choro, taip ir splistų, išėjo 
gerai. i 
Sabaliauskas iš Worcester!©, 
kuris vaidino Sarapo rolę. J. 
Sabaliauskas pasirodė, kaip 
dainininkas, taip ir aktorius, i 
pilnai tinkantis scenoj. Taip-i 
gi ir norwoodiečiai: J. Gudai
tis—Kasto rolėj ; J. Grybas— 
Antano rolėj ir J. Galgauskas 
—valsčiaus viršaičio rolėj pa- kaltininkų įstatymo pakeiti- 
sirodė visai tinkanti; kiti irgi 
neblogai lošė, bet rolės trum
pos, tai nėra tiek svarbos.

žmonių susirinko virš poros 
šimtų. Kaip tokiame didmies
tyje, tai, r 

^jnažai.

Plečkaitininkų Įstatymo 
Pakeitimas

< LAISVE Puslapis Penktas

piuos palaikydavo įvairius nu
krypimus ir tt. Vieši kaip par
tinių, taip ir nepartinių prane
šimai apie atskirus partijos na
rius suteikė daug medžiagos va
lymo komisijai. Visi nepasto
vūs, svyruojantieji partijos na- 
'riai ir slapti jos priešai tapo 
iškelti aikštėn. JSulyg vertės 
gavo ir užmukesnį: vienus visai 
išvalė, kitiems davė perspėji
mus, tretiem^ davė patarimus,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
su teisybe, kuomet jis sako,1 
kad aš apsilenkiu su teisybe. 
Aš pirmutiniame rašinėlyj pa
stebėjau, del ko mes norėjom 
sušaukti susirinkimą. Bet Kviet
kus ir Ruzgis nepavelijo. Mes 
norėjome laikyti susirinkimą, 
kad geriau prisirengti prie mū-j 
sų rengiamo išvažiavimo, ku- kokioje srity prisispausti, lavin- 
ris įvyko birželio 16, 1929 m. j tis ir tt. Valymas buvo tamp- 

| Mes tarėmės su sekretorium, | riai surištas su naujų narių ver- 
j kad prie to išvažiavimo būtų 
įduota laimėjimai. Mėnesinis 
| susirinkimas tik savaite pri- 

. TZ ... įpuolė prieš mūsų išvažiavima,Ponas K. Demikis mano,' . 1 -• . .. ., . . itiid mes norėjom laikyti darkad as viena bolševike, tai vi- ..
.. . jv. . ’savaite pirmiausus jaunuolius ir vedzioju,L . nadorius i • t • L et 11 F J et d et j. 1 Lt okaip man patinka. Jis mano, i 

jei aš priguliu prie kitų or
ganizacijų, tai ir visa jaunuo
lių kuopelė priguli sykiu su 
manim. Būtų gerai, bet taip 

jnėra. Tai ar aš ta visa jau- 
iiiuolių kuopelė, ar tik vienai 
,ypata? Ar tai jaunuolių kuo-Į 
pelė statė veikalą, kaip aš su Į 
Užupiūte ten lošėm? Ne. Tąi 
žino K. Demikis. ! keliais vakarais anksčiau.

Argi čia nesugalvotas me ■ 
las ?

Jis sako: “Argi yra šmeiži-j 
mas jaunuolių, jeigu prie jūs j

L. D. L. D. ir ^ai_j§evįkų išvažiavimo.
'Įėjom nuvažiuoti ir po susirin-1jaOg 
■ kimui.

Toliaus M. K. primeta, kad 
iš apsilenkiau su teisybe, kad 
Ruzgis ir Kvietkus ištraukė

(Šis atsakymas buvo pasiųs
tas “Tėvynei,” bet ji netalpi
no, todėl talpinu “Laisvėje.”)

Ponas K. Demikis dar vis 
neužsiganėdina savo šmeiži
mais ir melais. Turi vis sugal
voti daugiau naujų melų, kad 
kaip nors apšmeižus bolševi
kus.

Jis mano, kuomet rašo apie] 
bolševikus ir neteisingai, 
nėra jokis šmeižtas.

Demikis

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

! mas, pagal kurį plečkaiti- 
' ninku veikimo dalyviai gali' 
' būti \ atiduodami karinome- Į 
nes teismui. Anksčiau jų ■ prisiplakė A. l 

Ir Irtam lanlrn Lt;

bavimu iš darbininkų ir darbi
ninkių. Valymo davinius pa
skelbus, darbininkai ir darbi
ninkes su 8,12, jr net 23 metų 
darbo stažu padavė pareiškimus 

susirinkimą, l vietos kuopelių biurams, prašy- 
pąrengimą ir su 1 darni priimti juos į VKP(b) ei- 

laimėjimais, bet ne taip, kaip les. 
primeta Kvietkus. Jis sako: džiu pareiškė, kad 
“Bolševikai turėjo parengimą I tikrųjų yra pasirinkusi teisin- 
Yalley View Point’e tuo lai-1 gą, kelią pramonei kelti ir že- 
ku, kai jaunuoliams reikėjo Įmes ūkiui kolektyvizuoti: kad 
laikyti susirinkimą. Komisija I valymas parodė tikrą komunis- 
buvo informuota per S. L. A. Į tų partijos norą apsivalyti nuo 
361 kuopos finansų raštininką i Prisišliejtįsių nepageidaujamų 
A. Eimutį, kad Aldona Kaspa- j asmenų. Pareiškimų skaičius 
rintė nori šaukti susirinkimą aUga kasdien. Partija ne tik 

” 'nesumažėjo skaičium, o padidė- 
čia neteisingas primetimas j j0 įr ]įko daug tvirtesne.

i ir apjuodinimas jaunuolių. Pas j Darbininkai, ir nebūdami 
:mus tokių tikslų nebuvo, kad i partijoj, savo iniciatyva nema- 
perkelt susirinkimą tik del bol-^a davė pramonei, o dabar, įsto- 

~ ’ Mes ga-.ję j partijos eiles, be abejo,
__ > dar daugiau. Pirmųjų 

i penkmečio metų planą išpildė- 
me su perviršijimu. Nėra abe
jones, kad antrais metais ap
lenksime ir pirmuosius dar su

TELEFONAI: T?^ysl?ne’ Mįno?669 
Bell, Oregon 6136

!nusamdytoje salėje?” 
į šis vienas sakinys yra bjau-j" 
iriu šmeižtu, kokį galėjo išgal- p 
; voti K. D. Niekad Literatūros - 
'Draugija neprisiplakė prie j 
! jaunuolių, ir nelaikė susirinki- j A? ir vgl akartosiu M> K iri 
; mus mūsų svetaine.]. K. D. j R > kad jQs ištraukčte jau.i 
drįsta sakyti, kad jis nesmei- nuo]įus pirmutinės svetainės, 

įzia primesdamas jaunuoliams, ■ Ta žinQ j .R ir M# r gerai>: 
i kad kita organizacija laikė su“|vįenok drįsta primesti man ne-: 
^rinkimus uz musų pnugus nu-;i tįks]umus ^š pasiklausiau pas1 
samdytoj svetainėj. Argi rei- jaunuojia valdyba> ir jj pa_ 

Ikia bjauresnio šmeižto, kaip kaj nežinojo apie sve-J
primesti S. L. A. jaunuoliams Aajn-S permaįnyma> įjk jt Ai-■ 
nebūtus dalykus? Ir .... 1

BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 WILLOUGHBY AVE.
Po Koncertui Šokiai.

AM0,f ŠERUOS 200,000 
ŽEMĖS PLOTĄ

(M ašie va)
Spalių 16 d. “Amo” autogru- 

zovikų dirbtuvėj įvyko visuoti- 
’ nas darbininkų susirinkimas, 

jei«u mufe So’raščiZU kuriame : kl,riaTe drg'. Karac'ianas darS 
hnvn n.ORnkvtn Uiikvt i susirin- PldlieŠimą apie tai ptailtllię pO- 

Susirinkime da- 
2000 darbininkų, 
ir iš kitu dirbtu- <■

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

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

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

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

• Pradžia 3:30 po pietii.

buvo pasakyta laikyti susirin- -. .
.. H kimą Poteliūno svetainėj. Raš- , in^ Pac*ėtĮ. 

oiganizacijai, -įukas įHlv0 nuo vįeiI0 komisi-. -vvavo al)1?
:Buvo svečių

Toliaus M. K. primetė, kad vlLh --- ___________ _• ---- i Bendrame 
i pastatytas vįenąs 
' dienos
' kolchozams. Susirinkimas vien-

! balsiai nutarė imti šefuoti No- 
vo-Anensko rajonui, žemutinės 
Volgos srity. Rajonas apima 
200,000 ha žemės plotą.

Šiame rajone bus įsteigta 
traktorių stotis, kur dirbs 1000 !

Amo” duos stočiai ;

,v,_ _ svetainę kitai ....Orkestrą E. RetikeVICiife. : tai esu tikra, kad jokių įrody- jos nario s> L A. 35 kuopos< 
■mų jis negalėtų duoti. Vie-: 
i nok drįsta per orgąną mus ap- 
. meluoti. Mes niekam neda
vėm svetainę.

Toliau K. D. sako: “Kad A. 
i L. D. L. D. laikė susirinkimus 
•S. L. A. 361 kp. jaunuolių 
I samdytoje svetainėje—yra 
sa. žinoma, tai laikoma

J slaptyj, bet K. Demikis 
i vardins žmonių, kurie tą 
i slaptį jam išdavė.”

Čia kas žodis, tai melas.Margaret E, Česnavičiūte
Pagarsėjusi savo sidabriniu 1, bet nrs;ikysii;Si 
rišku sopranu ją atsižymėjusi! siu: J. Stankevičių 
kaipo artistė vadovaujančiose;
rolėse keliolikoje operų, 
giasi prie “Laisvės 
naujomis dainomis.

De-
I I mikis sako, kad žinąs žmones, 
y j bet nesakysiąs. O aš pasaky-

J. Ruzgis
| ir M. Kvietkus—visi trys buvo 
j jaunuolių komisijos nariai. Jei 

ren“!jie žinojo, tai kodėl nieko ne- 
koncertoIsakė mums?”

Toliaus K. D. eina net prie 
to punkto, kad pavydi jaunuo
liams mokintis daineles dai
nuoti tokias, kokias mes nori
me. Ir ne tik visai kuopelei, 
bet ir atskiroms ypatoms. Ar 
tu manai, kad mes turime mo
kintis tą, ką tu nori, o ne to- 

' kias, kokias mes norime ? Dar 
I čia, Amerikoj, nėra Lietuvos 
j fašizmo ir mes turime pilną 
'teisę mokintis tą, ką mes.no-' 
rime. O kad K. D. pavydi! 
jaunuoliams mokintis, tai joį 
pasakymas liudija, kuris ve j 
kaip skamba: “Tenai jaunuo-l 

: liai dainavo bolševikiškas dai- 
i nas ir tai tas 

SESERYS PAULIUKONIOTĖS | mergaitės nuo
Massachusetts garsiosios duetų dainininkės. Ne tik kad žiaus.” 

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

ELENOS RETIKEV1ČIŪTĖS TRIO
ši garsioji pianistė specialiai “L.” koncertui suorganizavo I 

piano-celo-smuiko trio, kas bus naujanybė visiem.
IVAN STŽSCHENKO, Basas

Tai antrasis Šaliapirias. Ilgą laiką jis dainavo Chicagos 
operoje, dabar dainuoja Philadelphijos operoje. “L.” kon
certe jis* duos 10 dainų.

Dainuos Brooklyno didysis AIDO CHORAI, vadovaujamas 
L. B. šalinaitės ir pagarsėjusia LYROS CHORAS, vadovauja- 

L mil O, Eremino.

,aš savotiškai elgiuosi ir noriu!
l" j diktuoti jaunuoliams. Čia ir-j 

i gi neteisybė. Jokių diktavimų;
aš nedariau ir nediktuoju jau-;
nuoliams, kaip M. K. primeta! 
man. Jūs daug daugiau dik

tavote ii’ diktuojate jaunuo- 
liams.

neM davė žalos'jaunuolių kuopelei;
13a"’ir nuo to laiko negalima turėti!

jaunuolių susirinkimą. Tuo*' traktorių.
i met aš pasipriešinau tam jūsų i SGriausii; ^darbininkų, amat-, 
| diktavimui, kuris darė mums i1 
|blėdį, apie ką ir pats gerai ži-|^ams- 
: nai, vienok 
j man, kad aš 
: liams diktuoti.

Man labai nesmagu vest po-1
i lemiką su S. L. A. suaugusiais;
lyderiais ir politikieriais, betl\^s^lies rungtynes 
aš labai apgailestauju, kad 'fabriką “Krasnyj 
tie lyderiai pasielgė negerai j Maskvos “Kaučuką 
ir bando visa savo darba su-; fabrikus, kad imtų 

I versti ant manęs ir save paro- itiems Pavolgio rajonams, 
idyti svietui nekaltais. ' Dar j brikų darbininkai rimtai 
j kartą prašau, leiskite jaunuo-1 kelti socialistinį žemės ūkį.
i liams savistoviai veikti. Mes
Įišauklėsime kuopelę skaitliu- bai stovi socialistinės statybos 
!g’a

Jie
drįsti primesti ilavins vietinius 
noriu jaunuo-imokys iuos dirbtl 

įtaisyti juos. Tai 
I kas kolektyvas.

Susirinkimas iššaukė į socia- 
Leningrado 
Putiloviec”, 

’ ir 
šefuoti

sargyboje ir aktyviai dalyvau
ja visų svarbesnių socialistinės 
statybos klausimų išsprendime.

Trečiosios industrializacijos 
kampanijoj “Amo” dirbtuvė 
laimėjo rajoninę vėliavą. “A- 

Įmo”—pavyzdinga dirbtuvė so
cialistinės statybos darbe.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminime, Gal- 
vosvaigio, Skilviu^ Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo; Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽBYRĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

DR. Z § fO. HO EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

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

M. Ncdčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

*

V

Na, kas čia 
navo jaunuoliai? Juk ir jau
nuoliai norime išsimokinti ką į 

nors tokio. Mes rengiame pra
mogas ir patys pildorpe pro
gramą, patys išsimokinom to
kias dainas, .kokios, mūsų su
pratimu, buvo tinkamos.

Čia reikia dar vieną dalyką 
pastebėt. Mūsų parengime tie, 
kurie daug kalba apie jaunuo
liams teikimą pągelbos, net ir 
mūsų parengime nedalyvavo, 
išskyrus K. D., kuris šmeižia 
tuos, kurie dalyvavo mūsų pa
rengime ir pirko skrynutes’ ir 
abelnai remia mus. K. D. ne
pirko skrynutę, bet visgi pa
aukojo “kveterį,” nes jis 
matinosi išeiti neaukojęs, 
met nebuvo įžangos.

Nešmeižkite jaunuolius,
kite mums savistoviai veikti.

Aldona Kaspariūte.

Atsakymas M. Kvietkui
J. Kvietkus irgi apsilenkia

Ne tik partijos nariai, 
nepartiniai rengėsi prie 
jos valymo. Tie, kurie 
nešvarių dalykėlių savo praeity
je, jautėsi nekaip. Per spaudą 
ir žodžiu visi darbininkai buvo 
kviečiami teikti žinių apie par
tijos narius, kaip iš jų kasdie
ninio darbo fabrike, taip ir iš 
gyvenimo už fabriko sienų. Va
lymas tęsėsi 'daugiau dviejų sa- 

I valčių. Aktyviai dalyvavo ir. 
nepartiniai. Ypatingai čiupinė
jo tuos, kurie nešiojosi partijos 
bilėtą, o darydavo priešingai 
partijps generalinei linijai: ne
ateidavo be priežasties į darbą 
(proguly), plėšdavo, kiek darbas 

nevertas (rvačestvo), kniuksėda
vo,'kad, girdi, penkmetinis in
dustrializacijos planas esąs įiėr- 
sųnkus, neįvykdomas; užkabi-

f Naudokite išlaukiniai nuo
K> Skaudamų Muskulų
k Peršalimų JS
L Skausmų Krutinėję
L Sustingusio Sprando
K Pečių Skaudėjimo J
L Išsinarinimų ir » j
P Išsitempimų $

Neuralgijos J
* Persitikrinkite, kad gaunate’ tik- (g 
S rtjjį! INKARO vaisbaženklis ant 1 
' pakelio pagelbės jums apsisaugoti. (8

Knygutė, kurioje paduodama pilni J 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- t

* PELLERĮO daugely atsitikimų, pri-
, dedama prie kiekvienos bokutčs.

Parfiiduoda visose vaistinėse
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

Thą cR
F.A<LIIICHT£R & COJ 

e£R^WAt4t> «OUTH JTIFTH STS.
/eRCiQKLYN, N.V

KULS PAIN

kliedas

Siųsdami pinif?us 
su savo adresu, užrašykite: 

RANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

St. or Are.

SUU

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0174

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

įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Būk neprigulmingas. Išmok karų{steigta 25 metai. ___...................... o„„. _____

dek kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialūs klasės moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas. 
Klases dienomis ir vakarais.

Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintai

amatą ir pra- 
jus važiuoti ir



Ketvirtad., Gruodžio 5,i

VIETOS ŽINIOS
1 Nepamirškite-Sekmadienj 
Bus Komedija “Nervai”

Nepamirškite, kad šį sekma
dienį, 4 vai. dieną, bus sulošta 
didelė ir juokinga trijų veiks

imų komedija “Nervai.” Ko- 
i mediją stato scenoj A. L. D. L. 
D. 185, L. D. S. 111 ir S. L.A.

Puikus Koncertas Tarpt. 
Darb. Apsig. Šį Sekmadienį

Nepamirškite, kad šį sekma
dienį, 8 d. gruodžio, įvyksta 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo puikus koncertas ir 
balius, Ukrainų Svetainėj, 101 
Grand St., Brooklyne. šitą
koncertą ir balių rengia bend-j 322 kuopos, gyvuojančios East 
rai penkios kuopos Brooklyno į New Yorke ir Richmond Hill. 
Tarptautinio Darbininkų Apsi-i Svetainė 
gynimo, 
koncertas, kurio rengime daly-! Oxford, 
vauja rusai, lenkai ir lietuviai, j Kelrodis skelbime, 
Programa taipgi bus įvairi, ■ šiame numeryje, 
tarptautiška. Dainuos ukrai- apielinkių lietuviai 
nų choras, grieš Freiheit Man
dolinų Orkestrą; Olga Babrov- 
skaja ir Rena Krul, šokikės. 
Dainuos rusas Dylov. Dainuos 
Lyros Choras, vadovaujant 
Ereminui. Helen Krul, Alfons 
Pribiškevski ir Rabitski—smui
kininkai. Taigi programa ga
na puiki. Pradžia 3:30 vai. 
po pietų. Po koncerto šokiai 
iki vėlumai.

Kviečia visus—
Rengimo Komisija.

(289-91)

randasi netoli Lef- 
Tai bus tarptautinis| ferts Avė. eleveiterio stoties 

10313—103rd Avė. 
kuris telpa 

Vietos ir 
būkite visi.

drau-

Mūsų 
labai

IšėjoVisiem Kriaučią Komunistą pasigl0žėth
Frakcijų Nariam

Labai svarbus frakcijų mi
tingas bus šiandien, ketvirta
dienį, gruodžio 5 d., Komunis
tų Partijos Antro Distrikto 
ofise, Workers Center, 26 Un
ion Sq., New Yorke. Kiekvie
nas frakcijos narys iš kriaučių 
komunistų frakcijų yra in
struktuojamas būtinai daly
vauti Šiame mitinge. Bus įsi-1 susirinkimas bus pėtnyčidj, 6 gruo- 
leidžiama tiktai tie, kurie pa-1dži.0’ įliubg kambariuose, 220 Leon- . T_. , i ard St. Pradžia 7:30 vai. vakare,
rodys Kom. Partijos knygutę. Visi nariai privalote dalyvauti, nes 
arba Jaunųjų Komunistų Ly-;šis susirinkimas bus kaipo priešme- 

ir«x.4r. " ! tinis, tat bus renkama pusė komite-gOS koltą. . „ to 1930 metams.
Amerikos P<ir*tijos g*į

Distrikto II Biuras.

K. Raudonarmietis.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

L. D. S. A. 111 kuopos susirinki
mas bus ketverge, 5 gruodžio, po 
num. 218 Van Sicklen Ave. Pradžia 
8 vai. vakare. Visos nares ateikit, 
yra svarbių reikalų. Olrg. M. K.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšią Šviežas Valgiai, Gaminami Lietuviško 

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

Nušauto Lietuvio Kapitono 
Tėvas Bandė Nusižudyt

Newarko, N. J., gaisrininkų 
: kapitono, lietuvio Jono J. Tar- 
Ičio tėvas Dominikas, yra įta
riamas, kad tai jis nušovė sa
vo sūnų Joną. Jis parodė po
licijai vietą, kur buvo numes
tas revolveris, nuo kurio kul
kos krito Jonas Tartis. Po to, 

■sugrąžintas kalėjiman, Domi
nikas Tartis pradėjo daužyt 
savo galvą į lovos geležinį ga- 

i lą, norėdamas užsimušti. Taip 
susižeidė, kad tapo perkeltas 

jį miesto ligoninę, kur randasi 
Sing Sing kalėjime yra viršiP0 policijos sargyba.

300 buvusių pasaulinio karo Nužudyto kapitono 
kareivių, kurie nuteisti už šio- - 
kius bei tokius kriminalius nu-! .
sikaltimus po karo. ________
Amerikos Legiono komandie- Į perdidelio ^nuolatinio girtuok- 
riai reikalauja, kad kalėjimo 
vyriausybė leistų jiems t_._. 
Sing Singe suorganizuoti ir pa
laikyti legionierių kuopą, su-į 
sidedančia iš kaliniu. iv v

Nori Įkurt Amerikoną 
Legioną Kalėjime

Sing Sing kalėjime yra
> tėvas 

! prisipažino, kad smarkiai bar- 
įdavosi su sūnum, kuomet sū- 

Fašistinio!nus norėjo atpratinti senį nuo

jjliavimo. Tėvas žiauriai elg- 
ten!^avos:* su savo‘dukteria Ona, 

kurią kapitonas užtardavo; iš 
i to irgi kildavo piktų vaidų 
. tarp tėvo ir sūnaus.

H. Klimas Gavo 10-20 Metą į Masinis Demonstracijos 
Mitingas Už Sovietus

Komunistų . Partijos Antras 
New

Kalėjimo už žmogžudystę
Harry Klym 

koks Klimas), 
žiaus, gyvenęs po num. 
H* 9th St., Brooklyne, tapo kare, penktadienį, protestui 
nuteistas 10 iki 20 metų kalė-;prieš pasaulio

(veikiausia, Distriktas šaukia visus
31 metų HHi- York o d arbininkus į masinį de- 

. 146 monstracijos mitingą rytoj va- 
9th St., Brooklyne, tapo kare,

Nepaprastas Subatvakaris— 
Tai Drg. Prūseikos 25 Metą 
Literatinis Jubilėjus

Per metus yra daug subat- 
vakarių, bet ateinantis, 7 d. 
gruodžio subatos vakaras, tai 
bus vienas iš įdomiausių.

Sueina lygiai 25 metai, kaip 
draugas L. Prūseika darbuoja
si literatinėje srityje. Drg. 
Prūseika mum žinomas ne tik 
kaipo geras agitatorius, pra- 
kalbininkas, bet taipgi žymus 
kaipo literatas-žurnalistas; 
mes gėrimės ne tik jo straips
niais laikraščiuose, bet taipgi 
ir jo parašytomis knygomis. 
Nuo jaunystės jis veikia dar
bininkų labui. Jo pastangomis, 
žinoma, su pagelba kitų 
gų, gyvuoja didžiulė A.
L. D. organizacija, 
dienraščiam tas draugas 
daug dirba.

Visuomet pirmutinis agituo
ja už Komunistų Partiją Ame- 
Irikoj.

Mes paprastai pagerbiame 
mūsų veikėjus, kuomet jau jie 
patiesia kojas, pavirsta į dul
kę, kuomet jau jiems nei šil
ta, nei šalta nuo to. Šį kartą 
mes pagerbsime mūsų draugą 
už jo darbus ir raštus, ant lai
mės, dar jam gyvam esant.

Apvaikščiojimui mūsų drg. 
Prūseikos literatinių sukaktu
vių yra rengiamas literatinis 
vakaras, kurį ruošia A. L. D. 
L. D. 1 kuopa ir didelis bū
rys asmeninių draugų ir drau
gių.

šios subatos vakare, “Lais
vės” salėje, programoje, kiek 
teko sužinoti, dalyvaus mūsų 
garsi ir visų mylima daininin
kė Margaret česnavičiūtė ir 
A. Velička, kuris pastaruoju 
laiku puikiai pasirodo savo 
dainomis. Bus Helena Retike- 
vičiūtė su savo orkestrą. Reti- 
kevičių orkestrą yra viena iš 
žymiausių ir geriausių orkes
trų mūsų tarpe. Jauna Hele
na yra puiki pianistė; visuo
met patarnauja, akompanuo
dama visiem mūsų solistam. 
Parodant simpatiją delei drg. 
Prūseikos, jos orkestrą grieš 
šokiam ir programoj sugrieš 
kelis dalykus.

Draugės Bondžinskaitė, But- 
Deikienė, Degulienė, 

Jankūnas ir kiti

Iš Brooklyniškės A. P. L. A.
22 Kuopos Susirinkimo

Pereitą pirmadienį “Lais
vės” name įvyko Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je 22 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Jame svarstyta visa 
eilė svarbių reikalų. Sutvar
kyta dalykai vakaro, kuris į- 
vyks gruodžio men. 22 die
ną. Be programos, jame bus 
leidžiama išlaimėjimui kalaku
tas.

Nutarta prie pirmos progos 
suruošti pre lėk ei ją sveikatos 
klausimu. Apkalbėta, kaip 
galima prisidėti prie einamojo 
vajaus už naujų narių gavimą 
į A. P. L. A. Tūli nariai pa
siėmė sau už pareigą susižino
ti su Great Necku, Newarku, 
Yonkersu ir kitom apielinkės 
kolonijom, del sutvėrimo kuo
pų, nes jų ten dar nesiranda.

Sekamas susirinkimas įvyks 
sausio mėnesį. Jis bus šaukia
mas per atvirutes.

Narys.

Kurie esate skolin
gi, malonėkit ateiti ir užsimokėti. 
Pasistengkit atsivesti naujų kandida- 

į tų prirašymui prie kliubo. Sekr. A. 
i Deikus. 289-90

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS lietuvis bučeris, tu

rintis patyrimo tame darbe ir pa
lankumo prie kostumerių. Gera alga. 
Atsišaukite: Russian Workers Co- 
Operative, 341 Glenmore Ave., 1 
Brooklyn, N. Y. 283-5 Į

PARDAVIMAI
1 PARSIDUODA kendžių, ice cream ir

stationery storas. Prie storo yra
2 kambariai; biznis įdirbtas, randa 
nebrangi. Pasinaudokit proga. Kreip
kitės po num. 16 Olive St., prie 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 288-91
PARSIDUODA 4 kambarių fornišius. i

Galima ir kambarius randavoti, į 
randa $20. Iki 11 šio mėnesio ran- j 
da užmokėta. Taipgi yra ir tonas į 
anglių. Už fornišių ir toną anglių 
kaina tik $55. Kreipkitės vakarais 
nuo J> iki 10 valandai, po num. 432 
S. 5th St., vienais trepais, Brooklyn, 
N. Y. 288-90

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai Wil- 

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

(283-288)

417 Lorimer Street

T Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet : 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.

6 vai.
tik

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del vist; ligų ir operacijų: 
Akių,

Naujausi
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington A ves.) 

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

Nedčdiomis 10 A. M. iki 1 P. M.

127
(Tarpe

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

nuteistas 10 iki 20 metų kalė-!prieš pasaulio imperialistus, kienė, 
jimo, kad nužudė Katarina į kurie daro suokalbius delei ka- draugas 
Latoką. Jis prie jos. šliejosi |ro prieš Sovietų Sąjungą. Mi- draugai rengia bufetą, 
ir kalbino apsivesti. Bet ji itingo vieta—Central Opera Į j-------• -•/. o...
pasakė: Galėsi būt mano pa-i House, 67th St. ir 3rd Ave., New 
brolis, kada aš iškelsiu vedy-jNew Yorke; pradžia 8 vai. va-1 nepamirškite 
bas. Del tokio pareiškimo kare. Bus geriausi kalbėto- 
Klym taip susijaudino, kad iš į jai, visų šalių politikos žino- 
apmaūdo padarė jai galą. | vai.

TEATRAS
IR

BALIUS
A. L. D. L. D. 185, L. D. S. A. 111 ir S. L. A. 322 Kp.

Stato Scenoj Triveiksmę Komediją

“NERVAI”
Nedėlioję, 8 Gruodžio (Dec.), 1929

Taigi, draugai iš Brooklyno, 
, / Yorko, New Jersey’s, 

Šio prakilnaus 
vakaro. Jūsų atsilankymas 
parodys mūsų visų draugui 
Prūseikai simpatiją už jo nu
veiktus darbus.

šis literatinis paminėjimas, 
tai ne gimimo nei varduvių 
diena, bet atžymėjimui, kiek 
šis draugas per saVo jaunystės 
amžių pašventė spėkų darbi
ninkų labui. 25 metai, tai ne 
viena diena.

Tie draugai, kurie turi no
ro pagerbti veikėjus tik tuo
met, kaip jau jų nebėra ant 
žemės gyvųjų tarpe, tai lai Sė
di namie ir laukia.

Kviečiame atsilankyti ir pra
leisti laiką draugiškume ir 
bendrai visus, kurie įvertina 
šio draugo darbus.

Patinka kam ar ne, bet mes 
pagerbsime ir pasveikinsime 
mūsų draugus, kurie 'nuošir
džiai ir pasišventusiai veikia 
darbininkiškam judėjime. Lai 
gyvuoja drg. Prūseika!

Veliuoniške.

ISPANIJOS KANKLININKŲ 
KVARTETAS NEW YORKE

Kanklių mėgėjai galės iš
girsti mandolinų-gitarų kvarte
tą, atvažiavusį iš Ispanijos sos
tinės Madrido. Kvartetą suda
ro trys jauni broliai Aguilarai 
su savo ’seseria Elisa. Jie 
skambins šį šeštadienį, gruo
džio 7 d., Town Hall svetainė
je, New Yorke, pradedant 3 j 
vai. po pietų. Tai bus trečias 
jų pasirodymas šiame mieste. 
Dviem pirmais sykiais tąs 
kvartetas davė gražaus pasi
linksminimo klausytojams.

Tikietų kaina brangoka— 
nuo $1 iki $2.50. Bet kanklių 
muzikos mokiniams, mokyto
jams ir mėgėjams už dolerį ga
lima būtų šio to pasimokinti ir 
pasigrožėti iš ispaniškųjų kan
klininkų. . Kr.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALI0R1US
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro tu 
amerikoniškais.

TEL. : 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn,

SVETAINĖJ OZANAM HALL
10313—103rd Avė. (tarpe 103 ir 104 gat., netoli 

Oxford stoties), Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 4-tą vai. dieną

Kviečiame visus vietos ir apielinkių lietuvius atsilan- 
ir smagiai laiką praleisti. Tik, susimildami, pa

laikų bokite, nes pereitais metais daugelis pavė- 
ir pradžios nematė.

ĮŽANGA 75c (LAIKE ŠOKIŲ 50c)

Po Perstatymui Šokiai

KELRODIS.—Iš Williamsburgo ir kitur reikia važiuoti iki Atlantic 
Avė. ir ten persimainyti į Lefferts Ave. eleveiterj, važiuoti iki 
Oocford stoties. Išlipus, eikite vieną bloką po kairei (į šiaurius) 
104-ta gatve ir ten bus svetainė.

SPORTAS

New

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Gryną Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

KUNDROTO APT1EKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

psi-

Už Kavos Gėrimą Moka 
po $1 į Valandą

Columbijos Universiteto 
ekologijos skyrius daro’'ban
dymus, kaip kavos gėrimas at
siliepia į žmogaus protą, at
mintį ir jausmus. Kurie apsi
ima stoti į tuos bandymus, 
tiems -mokės po $1 į valandą 
už nuolatinį kavos gėrimą, vie
no puoduko tuojaus po kitam. 
Atsišaukė Jau šimtas ukvatnin- 
kų.

ŽELIAZNIAKAS BĖGIOJO 
PO ŠNIŪRAIS NUO 
STEINKĖS

Pereitą antradienį,
Ridgewood Grove, Brooklyne, 
vokietys Steinke ėmėsi su rusu 
želiazniaku. Steinke svėrė 240 
svarų, o želiazniakas 218 sv. 
Iškarto želiazniakas smarkiai 
užpuolė savo oponentą; bet 
kadangi Steinke jį gerai pačiu
pinėjo, tai želiazniakas pradė
jo bėgioti ir po šniūrais lįsti. 
Bet į 30 minučių Steinke pri
spaudė želiazniaką prie mat
raco.

Amerikos marinų čampionas 
G. Hagenas grūmėsi 45 mi
nutes su italu G. Calza Tai 
buvo labai įdomios ristynės. 
Abudu drūtuoliai buvo beveik 
to paties svorio. Hagenas svė
rė 231 svarą, o jo “partneris” 
230 sv. žiūrint iš šalies, gali
ma sakyti, kad Calza yra stip
resnis, bet Hagenas geriau iš
silavinęs. Jųdviejų imtynės iš
ėjo' lygiomis.

Jugoslavas 
ritosi su rusu 
Labai gabiai

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Ilavemeycr Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
( Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

LITERATINIS IR MENO VAKARAS
Paminėjimui Drg. L. Prūseikos 25 Metą Literatinio 

Darbo Revoliuciniam Darbininką Judėjime

Teismas Našlaitės, Kuri 
Nušovė Savo Žagintoją'

Jersey City išrinkta keturios 
moterys ir aštuoni yyrai, kai
po džiurimanai byloje prieš 16 
metų mergaitę Alice Corbet- 
taitę, kuri nušovė policmaną 
George McHale. Mergaitė aiš
kinasi, jog ji nudėjo policma
ną už tai, kad jis ją išžagino. 
Ji yra našlaitė.
■ i' ■ .

George Manich 
Dim. Dimitrovu. 
abudu mankėsi. 

Bet į 20 minučių rusas 
priplotas prie matraco.

Richard Calza, brolis 
Calzos, glėbiavosi su 
Westu iš Long Islando, 
dviejų imtynės buvo dailios, 
dalis West pralaimėjo į 15 mi
nučių.

Graikas Paulius Maliaros ri
tosi ' su Bobu Weinforthu iš 
Washingtono. Kova buvo gabi 
ir įdomi iš vieno ir.kito pusės;

tapo

Geo. 
daliu

Jų-

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ' DIREKTORIUS

ISbalzamuoja 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.

Gruodžio 7 d. įvyks istorinis parengimas, kokio 
Brooklyne dar nėra buvę. 7 d. gruodžio, ateinan
čią subatą, įvyks LITERATINIS ir MENO VAKARAS 
mūsų žymaus darbuotojo drg. L. Prūseikos minėjimo 
25 metų literatinio darbo.
Programoj dalyvaus (kalbės) (draugai: V. Tauras, 
R. Mizara, Daktaras J. Kaškiaučius, F. Abekas ir 

pats drg. L. Prūseika

Dainuos visų mylima dainininkė M. ČESNAVIČIŪ- 
Te ir A. VELIČKA. Taipgi česnavičiūtė ir Velička 
mokinasi naujų dainų ir dainuos duetus.
Retikevičių orkestrą padarys “surprise” del drg. L. 
Prūseikos. Orkestrą bus tokia didelė, kad dar “Lais
vės” svetainėj nėra buvę tokios muzikos. O tai bus 
veltui.
Daug draugių pasižadėjo iškepti ir paaukoti po py
ragą. Bus sendvičių ir vaisių, taipgi ir rusiškos ar- 

( batos.
Teko patirti, kad svečių bus iš Newarko, Elizabeth 
ir Cliffside, N. J. Vietiniai darbininkai yra kviečiami 
dalyvauti kuo skaitlingiausia. Literatinis ir meno va
karas prasidės 5 vai. vakare. Visi draugai irvdrau- 
gės kviečiami atsilankyti be vakarienės, nes valgių 
bus daug ir įvairių. /

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

W4
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