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Ant Polo Grounds, kuomet
New Yorke darbininkai priė
mė Sovietų laikūnus, aš girdė
jau dainuojant Stešenko. Mil
žiniška svieto minia. Ant di
delės estrados stovi lakūnai ir 
draugijų įgaliotiniai, šalta nak
tis. žvaigždės žiba. O kada 
Stešenko milžinišku balsu už
traukė Dubinušką: “daug gir
dėjau dainų aš gimtojoj šaly“, 
ašaros riedėjo iš daugelio akių.

Galinga tai buvo daina. Gir
dėjęs daug visokių dainų, aš 
ją vis tik pirmiausia atsimin-
SIU

aš dar nežinojau tik- 
Stešenko pakviesta- 
“Laisvės" koncerte

Tuomet 
rai, kad 
dalyvauti 
Priėjau prie jo ir paklausiau,
ar dalyvaus. Pasirodė, kad jis 
jau pakviestas ir sutiko.

Sakau: del to vieno daininim- 
ko reikia būti “Laisvės“ kon
certe. O kur dar kiti!

Programa bus puiki. Bet jei
gu ji būtų tik vidutinė, ir tai 
visi mūši; rėmėjai turėtų būti 
koncerte. Eidami į “Laisvės*' 
parengimus, mes rodom savo 
pritarimą savo dienraščiui.

Dar kartą prašome visas A. 
L.D.L.D. kuopas ir Darbininkių 
Susivienijimo kuopas kuo smar
kiausia aukauti Argentinie- 
čiams, kad jie tuoj galėtų įsi
gyti linotype. Aukų į ALDLD. 
Centrą tam tikslui ne daugiau
sia suplaukė.

Prieš naujus metus 
kuopos turėtų subrusti!

VISOS

mesToronto, Canada 
neturėjome savo gero koncer-1 
to. Taigi, būtinai reikia pasi
rūpinti, kad ALDLD. 162 kp. 
rengiamas koncertas 21 dieną 
gruodžio puikiausia pavyktų. 
Jisai atsibus St. Agnes svetai
nėje (Dundas ir Grace kamp.). 
Dainuos K. Menkeliuniūtė ir F. 
Stankūnas. Eikite visi į kon
certą, o laike koncerto gaukite 
kuo daugiausia narių į 162 kuo-

Trockis tupi Konstantinopoly 
ir svietas apie jį jau pradeda 
užmiršti. Buržuazija jau pusė
tinai daug iš jo iščiulpė ir grei
tai galės mesti į patvorį.

Bucharinui gręsė tas pats pa
vojus. Gerai, kad jis ir jo ša
lininkai padarė pareiškimą, jog 
stambiai klydo.

Ar Voldemaras tik nenueis 
Trockio keliais? Lenkų poli
tikierius Holuwko jau kviečia 
jį Lenkijon. Iš Berlyno pra- 
nešaį kad Voldemaras rengiasi 
profesoriauti Vilniaus universi
tete. Visai nebus nuostabu, 
jeigu “kova” prieš Lenkiją virs 
gražiu sugyvenimu su Lenkija.

Kuomet “Vilnis” išleis Mak 
simo’ Gorkio “Mętiną”, tai bū 
tinai ją įsigykite ir gerai per 
skaitykite. Tie mūsų draugai 
kurie gerų knygų neskaito, pra 
deda, atsilikti nuo gyvenimo ii 
idėjiškai nusiginkluoja.

“Vilnis” mano kreditui pri
skaito d. D. Benamio krislus 
Bet Dimas Benamis tai ne aš

Vokietijos Valdžia Turės 
$404,600,000 Deficito

Karicle

Telephone, Stagg 3878

(Anglija Ištraukė 
Kariuomenę iš

Reino Srities
WIESBADEN, Vokietija. 

—Ketvirtadienį Anglija iš
traukė kariuomenę iš Reino 
srities. Anglijos kariuome
nė okupavo Reino sritį per 
vienuoliką metų.

Su ištraukimu paskutinio : 
Anglijos garnizono, skaičius; 
sąjungininkų kariuomenės! 
sumažėjo 25,000 bėgy pa-1 
starųjų kelių mėnesių.

Sąjungininkų Reino Aug- 
štoji Komisija ketvirtadienį 
pareiškė, kad zona, iš ku
rios tapo ištraukta Angli
jos kariuomenė, bus paves
ta po priežiūra Franci jos 
komandieriaus. Tokie pat 
patvarkymai padaryta tose 
vietose trečiosios Reino zo
nos, kurias apleido Belgijos 
kariuomenė lapkričio 30 d

Bedarbių Demonstracija
BERLYNAS. — Trečia

dienį bedarbiai demonstra
vo prie Berlyno miesto sa
lės, remdami reikalavimus 
komunistų narių miesto ta
pyboj, kad bedarbiams būtų 
suteikta pagelba. Kapitalis
tų ir socialistų atstovai pla
navo balsuoti prieš komu
nistų sumanymą, bet ma
tant didelę masę bedarbių 
ant gatvės jie pagalios “pa
keitė mintį” ir balsavo už 
komunistų pasiūlymą.

Darbininkų Vaikai Badauja 
Porto Rico

SAN JUAN, P. R.— še
šiasdešimts nuošimčių vai
kų Porto Rico pusbadžiai 
gyvena. Tą pripažįsta net 
pats gubernatorius Roose
velt, kuris tarnauja Wall 
Streeto interesus.

“Daugely mokyklų aš ma
čiau vaikučius suskurdu
sius, atbukusiu protu del 
stokos maisto,” sako guber
natorius Roosevelt.

Apie Bulvių Kainas
Pereitą > rudenį bulvių 

centneris buvo lengva par-

Kalėjimo Viršininkas Kai 
ha Už Reformas Kalėji

muose

WASHINGTON. — Au
burn kalėjimo kalinių suki
limas verčia kalėjimų virši
ninkus kalbėti apie refor
mas kalėjimuose.

Sanford Bates, vyriausias 
užvaizdą federalių kalėji
mų, ketvirtadienio vakarą 
kalbėdamas per radio pa
reiškė, kad reikalinga įves
ti pagerinimus kalėjimuose. 
Jis pats pripažįsta, kad ka
lėjimuose kaliniai labai su
kimšti, ir sąlygos nepaken
čiamos. Jis sako, kad visą 
kalėjimų sistemą reiktų re
formuoti.

20 Stambių Kapitalistų 
Nuskirta “Stabilizavi

mui” Biznio

IŠDAVĖ WARRANTUS SUAREŠTAVIMUI 
D,",luv5i " 49 ILLINOIS STREIKO VADU I

Darbo Apsauga Sovietų; 
Fabrike “Skorochod” '

keletas trumpų
, ką duoda darbo ap

BERLYNAS
rius Hermann Mueller, šo- 
cialigtas, ketvirtadienį pa
tiekdamas Reichstagui val
džios programą delei finan
sinių ręforipų, pripažino, 
kad valdžios iždas turės 
1,700,000,000 markių (apie 
$404,600,000) deficito pa
baigoj šių iždinių metų. 
Mueller nurodė, -kad val
džios finansinė padėtis la
bai kebli.

vasarį iiž bulves/ ypač sėk
linės,' '• nebuvo sunku ‘gauti 
po 12—14 litų, o dabar su
laukus gero derliaus bulvės 
parduodamos po 3 litus ir 
dar mažiau. Tiesa, yra vie
tų, kur mokama po 4 litus 
centneriui, bet reta kur. 
Finansų ministerijos yra 
susitarta su spirito varyk
lomis, kad joms mokės 
spiritą, išeinant 
kainos, skaitant 
centnerį 4,10 litų.

Rytprūsiuose bulvės taip 
pat pigios. Pav. paskutinė
mis dienomis Karaliaučiuje 
ir aplinkiniuose miestuose 
mokėjo už centnerį nuo 1,80 
markių iki 2 markių, už ge
resnes bulves, vadinamas 
“Litauer Blanke”- mokėjo 
2,90 mrk. ir už ffBlaue 
Blanke” 3,40—3,50 mrk.

štai 
apie tai 
sauga darbininkams ir darbi
ninkėms SSRS. Baltojoj Lietu
voj ir kitose fašistinėse šalyse 
darbininkai tik retkarčiais iš
girsta bei paskaito apie tai 
slaptai leidžiamoj komunistinėj 
spaudoj.

1) Nėščios moterys pusėje 
nėštumo paliuosuojamos nuo 
darbo naktinėje pamainoje fa
brike, o už dviejų mėnesių 
prieš gimdymą ir dviems mė
nesiams po gimdymo gauna ato
stogų, einant įstatymu. Už vi
są tą laiką apdraudimo . kasa 
užmoka pilną uždarbį.

2) 1928-29 m. atleista buvo 
lėšų darbininkų būvio pagerini
mui ir techniškojo saugumo 
reikalams viso 70,000 rublių. 
Šios lėšos pilnai buvo sunaudo
tos minėtiems tikslams.

3) Lėšas del gavimo vietų; 
poilsio namuose darbininkams 
ir tarnautojams atleidžia socia
liu draudimo įstaigos ir prof
sąjungų apygardos skyrius. Ei
nantieji į poilsio namus gauna 
visą maistą ir aptarnavimą; o 
taipgi gauna pilną uždarbį už 
poilsio laiką.

4) Jaunamečių fabrike yra 
14, jie dirba 6 valandas, darbo 
inspekcijai leidus.

5) 1928-29 m. buvo pasius
ta į sanatorijas ir kurortus gy
dytis 191 moteris ir 158 vyrai, 
iš jų 31 tarnautojas ir 37 jau
nuoliai. Į poilsio namus pasių
sta 162 moterys ir 216 vyrų, 
iš jų 54 jaunuoliai ir 24 tar
nautojai.

6) Kolektyve sutartis išpil
dyta beveik ant viso šimto nuo
šimčių. f .

( . Taip yrą tik SSRS, vieninte
lėj ' proletariato diktatūros ša
lyje. TMp bus ir Visosė kitose 
šalyse, nuvertus fašistus ir so- 
cialpardavikus. ; ■ . (

> “Raudonasis Artojas“.

į (WASHINGTON.— Sulig 
j plano kapitalistų konferen-| 
i cijų, kurias prezidentas i 
i Hooveris buvo nesenai su-I 
(šaukęs Washingtone del! 
“sudrūtinimo” biznio, Julius! 
H. Barnes, Jungtinių Vals-I 
tijų Prekybos Buto pirmi-; 
ninkas, paskyrė 20 stambiųi 
kapitalistų į pildantįjį ko
mitetą, kuris darys planus, 
kaip “palaikyti geram sto
vy” biznį Amerikoj ir “apsi
saugoti” nuo pramoninio

• krizio.
Į tą fašistinį komitetą įei- 

'na tokie stambūs kapitalis- 
Įtai, kaip Owen D. Young, i 
(General Electric Kompani
jos direktorių pirmininkas; 
Myron C. Taylor, Jungtinių 
Valstijų Plieno Korporaci
jos finansų komiteto pirmi
ninkas; Thomas W. Lamont 
nuo J. P. Morgano kompa
nijos; Walter C. Teagle, 
prezidentas New Jersey 
Standard Aliejaus Kompa
nijos; Walter S. Gifford, 
prezidentas Amerikos Tele
fono ir Telegrafo Kompani-

ROCHESTER, N. Y. — 
j Čia Cioio Bros, makaronų 
i dirbtuvėj darbininkai dirba 
tarp 55 ir 62 valandų į sa
vaitę ir gauna tarp $15 ir 

i $28 į savaitę. Jaunuoliai 
darbininkai gauna tarp $15 
ir $23 į savaitę; Juri dirbti 
nuo 55 iki 58 valandų i sa
vaite.

Pavolges Vokiečiai

Daugiau Mainierių Prisideda Prie Streiko; Federate Vai 
džia Deda Pastangas Sulaužyti Streiką

U z 
bulvių 
bulvių

Sugavo Influenzos Bakteriją 
’ CHICAGO.— Dr. Isador 

S. Falk, 30 metų amžiaus 
bakteriologijos profešorius 
Chicagos Universitete, pra
nešė ketvirtadienį, kad jam 
pavyko išskirti influenzos 
bakteriją.
.Dabar bus dedamos pa

stangos sutaisyti vaistus 
(anti-toxin) gydymui susir
gusių influenza. ,

Apie 3,800 skirtingų mik-J 
i^obų buvo studijuojama. 
Keturiolika i daktaro .Falk 
pagelbininkų susirjgo influ
enza laike tyrinėjimo.: <

Dar didesnis abelnas ko
mitetas bus sudarytas vė
liaus. Į jį įeis 50 stambių 
kapitalistų. To komiteto 
nariai atstovaus įvairias 
biznio šakas.

MacDonaldo Valdžia Padeda
Darbdaviams Kaputi

Darbininkų Algas
LONDONAS.— MacDo- 

naldo “socialistinė” valdžia 
sutiko leisti kasyklų savi
ninkams nukapoti mainie
rių algas, jeigu tik jie nori. 
Darbo Partijos lyderiai su
tiko su pardavikišku bi- 
lium, kuris tapo patiektas 
parlamentui. Bilius leidžia 
darbdaviams nukapoti dar
bininkams algas.

Laike rinkimų kampani
jos MacDonaldas žadėjo 
mainieriams -atsteigti septy
nių valandų darbo dieną. 
Bet kuomet Darbo Partija 
paėmė valdžią į savo ran
kas, to prižadėjimo nepildė: 
privertė. mainierius dirbti 
septynes ir pusę valandas 
ir dieną.

. MASKVA.— Vokiečių So- į 
vietinėj Respublikoj prie i 
Volgos kolektyvių ūkių at-, 
stovų kongresas išleido ma- 
nifestą, pareikšdamas, kad1 
tarptautinė buržuazija or-, 
ganizavo jų respublikos, pa
vienius kulokus (turtingus 
ūkininkus) emigravimui į 
užsienį ir tuo būdu kapita
listai bandė įrodinėti, būk 
toj respublikoj visi vokie
čiai valstiečiai nepasitenki
nę sovietine sistema.

Manifestas nurodo, kad 
emigravimo judėjimas ne
randa pritarimo Vokiečių 
Pavolges Respublikoj, kur 
vokiečiai darbininkai ir val
stiečiai tvirtai stovi už So
vietų valdžią ir už proleta
rinę komuną Vokiečių Pa
volges Respublikoj.

Toliaus manifestas nuro
do, kad 75 nuošimčiai visų 
vokiečių pavolges farmerių 
yra dabar susijungę į ko
lektyvius ūkius, kurie ben
drai apdirbami.

Vokiečių Pavolges Respu
blika yra viena autonomi
nių 'Sovietinių respublikų 
Sovietų Sąjungoj. Ji apgy
venta vokiečiu kilmės žmo
nėmis.

Vyras Išmokino Vaiką Rū 
kyti, Pati Jieško Divorso

25 Pabėgo iš Kalėjimo

MEXICO CITY. — čia 
gauta pranešimas iš Tehua- 
ca, Puebla, kad dvidešimts 
penki kaliniai pabėgo iš; Te- 
hųaca kalėjimo, sužeidę ka
lėjimo viršininką ir du sar
gus.

Surinkta 5 milionai Maišų
< Nuo kampanijos pradžios 

lig 10 lapkričio SSRS su
rinkta apie 5 milionai mai
šų, kais yra didele pagelba 
besiplečiančiam diląnos pa
rengimui J' Šioje kampani
joje: daugiausia pasidarba
vo < komjaunuolių; kuopelės.

OMAHA, Neb — Rose 
Gordon užvėdė divorso bylą 
prieš savo vyrą Fred Gor
don. Ji savo skunde nuro
do, kad jos vyras išmokino 
jų sūnų rūkyti cigaretus; 
pradėjęs mokinti, kuomet 
vaikutis buvo vienų metų 
amžiaus.. Dabai* vaikutis 
trijų metų ir rūko cigare
tus kaip suaugęs. Ji to 
negalinti pakęsti. Del to 
nori atsikratyti nuo tokio 
vyro, kuris mokina vaikus 
rūkyti. i!!

Ji taipgi savp skunde nu
rodo, kad Gordono giminės 
dav^ vaikui rūkyti pypkę.

Stambiausias SSRS. Fabri 
kas Linams šukuoti

Viazmoje baigiama staty
ti didžiausias Sovietų Są
jungoje linų šukuojamasis 
fabrikas. Iš atleistų staty
bai 11 milionų 200 tūkstan
čių rublių išvartota tik 9 
milionai. rublių.

Fabrike dirbs 1500 darbi
ninkų. ■

SPRINGFIELD, UI.— Su wood, nuvyko ten vadovąu- 
kiekviena diena vis dau- ti pikietavimąl. 
giau mainierių prisideda j Ir fėderalė valdžia kiša 
prie streiko, kurį iššaukė ir,savo streiklaužišką ranką, 
vadovauja Nacionalė Mai- Čia pradėjo darbuotis Dar- 
nierių Unija. bo Department© atsiųstas

“arbitratorius”, kad “įvesti 
taiką”. Jis tariasi su darb
daviais ir reakciniais va
dais iš United Mine yVo/1- 
kers of America unijos, 
kaip sulaužyti streiką. Tos 
reformistinės unijos vadai 
organizuoją gaujas mušei
kų puolimui pildetuojančių 
streikierių. ■

Penki šimtai mainierių su 
100 automobilių aplankė ka
syklas visoj Panther Creek 
sritv, kad išvest dirbančius 
mainierius į streiką.

Darbininkų Tarptautinės 
Pagelbos nacionalis ofisas, 
949 Broadway, New York 
City, aplaikė sekamą tele
gramą nuo Henry Corbish- 
ley, sekretoriaus Naciona- 
lės Mainierių Unijos Illinois. 
Distrikto: “Tuojaus reika
linga finansinė parama, kad 
įsteigti tris šelpimo stotis 
streiko srity. Mums reika
linga pinigų medikaliniams 
reikalams.
ir vvrai ta

Ketvirtadienį šerifai gazo 
bombomis atakavo pikie- 
tuotojus prie Coella kasyk-

Masinis pikietavimas įvy
ko prie Wasson kasyklų; 
dalyvavo streikierių vaikai 
ir moterys.

Pąna kasyklų streikieriai 
masiniam mitinge nutarė 
maršuoti pikietavimui ka
syklų Bullpit ir Nokomis 
apielinkese.

Valstijos prokuroras Har
ry Grundy Franklin apskri
ty išdavė warrantus sua
reštuoti 49 narius Naciona- 
lės Mainierių Unijos, kalti
nant juos “kėlime riaušių”. 
Christian apskričio šerifas 
Dunbar tris iš nužymėtų 
warrantuose suareštavo.

Milicija dar laikoma Tay
lorville mieste, ir pulkai ka
reivių siunčiama į Pana ir 
Nokomis miestelius.

Dedamos pastangos iš
vesti į streiką mainierius
Belleville distrikte. Vienas ti

oterys, vaikai 
šerifų sumuš-' 

Siųskite’' tuojaus pagek 
streiko vadų, George Green- bą ir prisiųskite atstovą.’1 T

Naujas Sovietų Ambasadorius Vėl Provokacijos Prieš 
Sovietus Mandžūrijoj

MUKDENAS, MandžurU
— Čia vėl skleidžiama

LONDONAS.— Ketvirta-! 
dienio vakarą čia atvyko!ja 
naujas Sovietų ambasado-| provokaciniai paskalai prieš 
rius J. Sokolnikovas. (Sovietų Sąjuifgą.

Penktadienį čia pakeista 
gandas, būk Sovietų milita- 
rinės spėkos vėl pradėjusios 
veikti vakarinėj Mandžuri*

Knygų Leidėjas Užvedė 
Bylą Prieš Trockį

BERLYNAS.—Kari Reis-j
sner, knygų leidėjas, užvedė, Konfiskavo Komunisto Algą 
bylą prieš L. Trockį del 
kontrakto sulaužymo. Reis
sner sako, kad jis padarė 
kontraktą išleisti Trockio 
atsiminimus, o dabar Troc
kis neduoda rankraščio.

Trockis atsisakęs išpildyti 
kontraktą todėl, kad Reis
sner pirmiau išleido Keren
skio raštus.

Pirmiausia teismas svars
tys, ar jis gali šią bylą ty
rinėti, nes skundėjas gyve
na Dresdene ir yra svetim
šalis. Kadangi Trockis tu
ri kokią tai nuosavybę Ber
lyne, tai, sakoma, iš techni
kinio atžvilgio byla gali būt 
svarstoma Berlyno teisme.

BRUSSELS, Belgija? — 
Belgijos parlamento virši
ninkai konfiskavo algą ko
munisto atstovo Jacquemot- 
te, redaktoriaus “Drapeau 
Rouge” (“Raudonoji Vėlia
va”). Ant jo uždėjo1' tą 
bausmę už tai, kad jis tame 
laikrašty parašė, jog Belgi
jos karo ministerija kalta 
del žuvimo vieno kareivi# 
nesenai. Jacquemotte neįU* 
ri jokios nuosavybės, todėl 
kapitalistai konfiskavo jo

Italijos Fašistai Suareštavo 
Komunistą

FAENZA, Italija.— Ket
virtadienį fašistinė policija 
suareštavo Ricardo Donati, 
komunistą. Fašistai sako, 
kad jis nužudęs fašistą 
Bruno Silvagnis. . .

Jieško 10 Dingusių Revol
verių Auburn Kalėjime
AUBURN, N. Y 

kalinių sukilimo Aubųr$ 
kalėjime kaliniai buvo pasK 
griebę šautuvus. 10 revol
verių dingo. Manoma,, kai 
kaliniai turi juos pasislėpt 
kad naudotis jais kitam su
kilime. ' ,

Septyniems sukilimo, daly
viams gręsia elektroj kėdė.
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GERAI, KAD ŽADA PASITAISYTI

Spaudos 
praneša,

Radikalai susivieniję
Komunistai . . .•.......
Socialistai nepriklausomi 947 j
Socialistai ...................... 811
Tuščių balsų ............... 2,002 Struota.

=1 PRALOTAS OLšAUS-
KAS—LIETUVIŲ MACO- 

?bQc!CHAS. Paraše K. Valonis. 
' - ’-d- i Išleido dienraštis “Vilnis”.

64 puslapių knygelė. Iliu- 
Kaina nepažymė-

“Komunistas” už Gruodžio 
Menesį

Partijos Centro Komite
to Agitpropas ėmėsi i 
konkretaus darbo, kati pa- 

i mėnesinį

padėtyj. Apie tai telpa 
Max Bedachto ir J. Zacko 
sti aipsniai.

už I Kalbant apie dešiniuosius 
■ nukrypėlius — šitame “Ko- 

žurnalą, muniste” telpa D. Buchart- 
“Kbmunistą”, pakeliant jo'sovo straipsnis, suteikiąs te-

Iš jų įleidžia atstovus: de- ta, bet pardavinėjama be- gerinti 
mokratai—4, radikalai situa-I rods po 15c. UŽ kopiją.
ciohistai—3, radikalai palaidi j Pai laiku išleista biošiu- jpOiitinj lygmalą ir prapla- oretinę prasmę dešiniųjų
mokratai—4, radikalai situa-1 rods po 15c. UŽ Kopiją.

Perdaug Kruvina Jungtinių 
Valstijų Anglis

Federuotosios 
korespondentas 
kad

Jungtinių Valstijų anglia- 
kasyklų manadžeriai yra pra
šomi sulaikyti kraują nuo te
kėjimo ant jų ‘anglies ir 
nansinius nuostolius, 
pasireiškia del dažnų 
nelaimių.
Pasak tyrinėtojo

s|Denny, vietinio inžinieriaus, liau laikraštis pastebi:
, sako korespondentas, tik; t Jdomu> kad ..sociaiistl} par. 

tidos” galutinai nusibankrūti- 
no. Tam daug pakenkė, pri- 

. ėmimas lietuviškų “cicilistų”, 
kuomet perėjo populiariškiau- 
sius darbininkų laikraščius ži
nia, kad priima įvairiausių lie: 
tuviškų “meisterių” bandą.

Be lietuviškų Norkų, Čiu- 
čelių, toj partijoj randasi ir 
kitų tautų panašių tipų.

fi- 
kurie 

mainų
26 d. lapkričio Maskvos laikraščiai pagarsino pareiškimą, po j 

kuriuo pasirašo draugai Tomskis, Bucharinas ir Rykovas. Ligi i 
šiol iš to pareiškimo buvo paduota tik ištraukų, štai ištisas to ; 
pareiškimo tekstas: “Bėgiu pastarųjų pusantrų metų tarpe į 
mūsų /r.didžiumos Centro Korriiteto Visasąjunginės Komunistų! 
Partijoš pasireiškė skirtingumas visa eile politikos ir taktikos 
klausinių. ( Savo pažiūras mes išdėstėm visoj eilėj dokumentų į 

.ir prakalbų plenumuose ir kituose posėdžiuose Centro Komiteto j vienais metais Amerikos an- 
Tr Centralės Kontrolės Komisijos. ! gHakasiai prakišo algomis

“Mesi* skaitome savo priederme pareikšti, kad tame ginče tei- net $106,060,000 del nedar- 
Mūsų pažiūros, iš- bo, kuris apsireiškė del ne- 

Pri- laimiu, v
sybė buvo partijos ir jos Centro Komiteto, 
dėstytos žinomuose dokumentuose, pasirodė klaidingomis, 
sipažihdami prie savo klaidų, mes iš’savo pusės dėsime visas metus 

^pastangas, kad išvien su ‘partija vesti griežtą kovą prieš visus rj 
nukrypėlius nuo generalės linijos (kurią veda partija), o visų 
pirmiatisia prieš dešiniuosius nukrypėlius ir tuos, kurie nori I 
su jais taikinties, kad apgalėjus visas sunkenybes ir užtikrinus 
pilną ir greičiausią laimėjimą socialistinės statybos.”

». - Tai*trumpas pareiškimas, bet jeigu jo autoriai pildys tą vis
ką, ką jie pasižada pildyti, tai jie atitaisys savo reputaciją, šis 
'Pareiškimas yra ryškus įrodymas, kad partija laimėjo, bet par
tija, be abejonės, reikalaus, kad pareiškimo autoriai ne tiktai 
žodžiais, bet ir darbais įrodytų, kad jiems rūpi pilnas pravedi- 
mas ir įvykinimas generalės linijos. Jeigu dešinioji opozicija 
butu laimėjus, tai šaliai gręsė didelė ekonominė ir politinė sui

te ir įsigalėjimas smulkiaburžuazinių elementų. Dabar už
tikrintas pilnas ir su kaupu pravedimas penkmečio plano, štur- 
mingas industrijos kėlimas miestuose, kolektivizacija ir sociali- 
zaciją sodžiaus ūkio.

Naujoji ;*usų buržuazija ir visos jos brieplakos didelės vil-
ties dėjo ant d. Bucharino frakcijos ir filosofijos. Jis jiems iš- Į sitęsianti Illinois mainieriu 

krode “kultūringu ir sukalbamu”. Užsieniuose į Buchariną su I kova, kuriai vadovauja nau- 
■-vjlčia žiūrėjo profesionaliai darbininkų judėjimo skaldytojai ir
visi tie, kurie atsimetę nuo Kominterno. Visiems jiems skau
džiai užvežta per nosį. Sovietų šalis, kuriai vadovauja gęleži- 

partija, griežtai atsisakė grįžti atgal prie kapi-

Per 
žuvo 

riti z pačiose i 
prie jų.

' šitiek nelaį

tuos pačius
2,518 mainie- 
lainose arba

ių Jungtinė- 
Na, ir kuo- 
sustreikuo-met mainiėriai

ja, pareikalaudami geresnių 
darbo sąlygų, ^didesnių al
gų, sumažinimo tų nelai
mių, tai kapitalistai ir jų 
bernai šaukia, kad, esą, mai- 
nieriai perdaug norį. Ang
liakasių kovą trukdo ne tik 
patys kapitalistai, bet ir 
Lewisai ir kiti biurokrati
nių unijų viršininkai.

Todėl dabartiniu laiku bė

—3, radikalai susivieniję—1, Į.ra ir ji, be abejo, turės di- 
komunistai—1. džiausio pasisekimo. Kny-

Rosario miestas yra ant-:g.e^ pądalinta į kolįs sky- 
(1)CKunigo Olšausko munisto” laidoje telpa tokie'Komunistų Partijoj. ‘

(2) Tragingas | straipsniai, kuriuos turi I Taip jau telpa '’Karolio 
‘ , (3) perskaityti kiekvienas Par- Markso straipfeni$, paimtas

Olšauskas Kramolos’ Mal- tijos narys. Agitacijos ir I iš “New Yorko Tribūne” 
Šintojas, (4) Ląbdaris, Kčk- Propagandos Departmentas 1845 metų laidos. ,į J 
šininkas, Grobikas, (5) Pra- nutarė kiekvieną 
L™ BČCLjY, fC)t nisto” i ‘ y
Olšauskas Nusmaugia Mei- į tikriem ypątįnįięm'' klausi- 
lužę, (7) Kaip ėjo Praloto jmam nūšviįebti,. i j Gruodžio 
Olšausko Byla, (8) Ką Ro
do Praloto Olšausko Byla? 

Kurie skaitė d. Valonio 
raštus, žino, kad jis visuo
met moka populiariškai ir 
ryškiai rašyti. Tas pilnai 
pasirodo ir šitam leidinyj. 
Nors knygelė, kaip sako au
torius, yra “atliekamosios, 
nuo darbo redakcijoje, va
landos padarinys”, tačiaus 
ji apima daug ir nurodo 
“Lietuvių (Kodėl ne Lietu
vos?) Macocho” daug 
mysčių.

Mums rodosi vieno

ras po Buenos Aires savo 
didumu ir industringumu, 
todėl komunistų laimėjimas 
yra svarbiu faktorium. To-

rius, kurie nusako ir:jos tu
rinį. ( 
Romanas, 
Motinos Gyvenimas,

lotas Olšauskas Bėdoj e, (6)

ne korfiimistinė
talizmo/

Deržimiorda Musteikis Kalba s ; - ; tįV 1
su Kauno laikraštininkais Lietuvos vidaus rei-. 
Musteikis pareiškė, kad komunistinio judėjimo ! 

valdžiau nėra ko bijotis. Komunistų partija esanti silpną. . Jo
je, girdi, veikia tik mažos kuopelės fanatiškų žmonių. Tiešija 
save ir-'savo sėbrus budelių valdžios atstovas. O mislija jisai 
visai ką kitą, šalyje7^ karo stovis. Juk tai ne prieš krikščionis 
ir ne prieš liaudininkus. O kur tos> katorginės bausmės, ski
riamoj ,mūsų draugams-dešimts, dvidešimts metų kalėjimo už 
literatūros platinimą ir amžinas kalėjimas už priklausymą ko
munistų partijai ir net mirties bausmė? Musteikio atstovauja
ma valdžia žino, kad komunistai yra didelė spėka ir todėl ji 
juos taip persekioja. Jeigu jau komunistų partija tai tik ne
skaitlingi žmonių revoliucionierių būreliai, kurie fašistinei vals
tybei visai nepavojingi, tai kodėl ji- prieš juos sumobilizavus 
/visą žyalgybą, visą policiją ir visą valstybės aparatą?

Jauątrys metai, kaip Lietuvos galvažudžių valdžia stengiasi 
su šaknimis išraugi komunistinį judėjimą. Jau trys metai, kaip 
taine darbe jai padeda vadinamieji liaudininkai ir klerikalai, o 
kiek jie pešė? Partija šiandien stipresnė, negu seniau ir są
lygos -jos darbuotei yra palankesnės, negu buvo kada nors pra
eityje.'. Kunigas Tumas kadais užgvarantavo, kad Lietuvoj, 
kaipo Valstiečių šaly, komunizmo sėkla negali prigyti. Tai mo- 

,nelninko' garantija. Jau nekalbant apie darbininkų klasę, kal
bant tik apie mažažemius ir bežemius, kalbant apie vidutinius 
valstiečius—kas jiems gali suteikti tikrą pagelbą, kas juos 
gali iŠVesti iš skurdo bedugnės, jeigu ne komunistai? Prie bur- 
Žuazinėsl valdžios mažasis sodžiaus ūkis nekyla ir negali kilti. 
Apie sodžiaus ūkio kooperavimą, kolektivizacija prie dabartinės 
valdžią: negali būti nei kalbos, nes ji ištolo bijo tokios politikos, 
kuri amžiaus varguolius jungtų į kolektyvus, į bendruomenes, 
kurie tildytų jų: spėką, jų sąmoningumą

SoviĮtų šaly sodžiaus rankpelniai spiečiasi į didelius dvarus* 
Sjįirolektyvus, į grudų fabrikas, kur visą darbą jie varys nauju 
fabrikmiu būdu, taip kaip miestų stambioje jndųstrijpje. šis 
pervertinas Sovietų sodžiaus gyvenime darys milžiniškos įtakos

t•'valstiečius kaimyniškų buržuazjnių valstybių. Lietuvos 
Kdftnhjtistų Partiją skleis tuos obalšiUs LietuJpš' Sodžiuje tarpę 

-JrtaĮ&femių 4r vidutrrtių valstiečių, kurię dabar galo su galu 
nesuduria, kuriems už ‘paskolas reikia, mokėti dvidešimtą nuo- 

kurių kiekviena pasikrutinimą daboja šnipai ir- kunigai.
klerikalų “Rytas” pripažįsta, kad sodžius dar toli gražu 

Meatsi Plikėj o nuo nederliaus pasekmių.
Komunistinis darbas Sodžiuje turės didelio pasisekimo. Fa- 

[iistlni;jfemės reforma, kurios tikslas yra stiprinimas' dvarų ir 
natųtaiiai turės* stipymti skaičių sodžiaus darbininkų. 

O'SodŠįaus ptolėtarijai, jeigu dar nėra, tai bus mūsų draugai.
' l. p.

Pasikalbėjime 
‘kailį mlhisteris

Atitaisymas

aukojusių ““Laisvei” 
raugų įvyko nemalo- 

a. Ten apleista drg.

A. Bakanauskienės vardas, ku
ri aukojo' 50c, ir drg. P. Ur
bienė aukojo ne 50c, -bet $1.

Šiuog^i klaidą atitaisau ir at- 
siprašąu draugų, kam buvo su
teikta nemalonumas.

B. E. Senkevičienė.

ĮDOMUMAI

joji revoliucinė mainieriu 
unija, privalo būti pan 
kiekvieno susipratusio 1 dar 
bininko.

tinant labiau tarpe darbi- tarptautinia plotme. Kita-
ninkų. i me straipsnyje aiškinama

Už gruodžio mėnesį “Ko- taikstytųjų rolė Vokietijos
AKA VV4 A J

Taip jau telpa 'Karolio
I

Agitacijos ir i iš “New Yorko Tribūne’*

Komu- Kiekvienas Partijos na- 
numerį’ paaukoti tarh [ryš< turi šį' “Komuiiistą”i si Komunistę'/ 

perskaityti ir susipažinti 
jo taip svarbiu turiniu, i f C

* Privalome kiek i 
plačiau paskleisti “Keftnu 
nista”. •

Kurti Vaikai Išmoksta Kalbėt;
Būna Sėkmingi j

Kurčią iš prigimties kūdi-! 
kį irgi galima išmokini kal
bėt. New Yorko Miesto 
Mokykla Kurtiems, po num. 
225 East 23rd .St., yra jau 
šimtus jų išmokinusi kalbėt

šel-

mėnesio.: laida liečia ■ dau
giausiai Amėrikoš ekono
miją. Sekantieji straips
niai telpa: “Wall gatvės 
smukimas ir Klasių Kova” 
(Browderio); išmokėji
mais Pardavinėjimas Jung
tinėse Valstijose” (Nat'ties Paminėjimo sukaktuvių 
Rosso). !mitingą—sausio 19 d., todėl

Partijos spalio mėn. ple-1 prašo evisų kitų darbininkų 
numas iškėlė klausimą apie' organizacijų tą dieną nieko 
Darbo Partiją dabartinėj I nerengti.

Clevelandiečiai Veikia
Clevelando Komunistu

Partija ruošia Lenino Mir-

CLEVELAND, OHIOi te" ij trūksta: prie Olšausko šel-' t v< v ,
mySČitl d. Valonis būtinai Minekjrne Fašistų Nužudytus. Is

BAYONNE, N. J.

Draugus Lietuvoj!
D. L. K. Vytauto Draugystės 

Veikimo

,len> taip? normaliai ti apie Miežvinį? . Juk tail
e™tS žmonės lengvai supranta, i vis. faktai, atidaranti akis, 

dar- Įtikintiesiems. Be to, reikė-i

turėjo, pabaigoj ar pra
džioj knygutės, pridėti iri
kitų “žymesnių”'bent lietu-į treji metai praslinko,;
viu kataliku kunigu darbe- kaip Lietuvoj kruvinieji fašis-
liūs. Kodėl’pav. nepaminė- Įa' nužudė ketunus geriausios;

— L - - -l - - kovotojus uz darbininkų rei
'kalus. Jau treji metai praslin 
i ko, kaip SYnetoiia pasirašė po Į 
j mirties nuosprendžiu tiems dar_ , , .

bent trumpas bininkamg, kurie darbavosi del;s °^a,s’ <a aius ir • • 
rm 4-ilrtr zl n i.Im’LImc-a^ J p, į

darbinin-! tuvos darbininkai, o sykiu ir 
Galima buvo su- nles> negalime: ūžm'iršti Lietur

Toj mokykloj dabartiniu j
laiku yra 440 kurčių moki- straipsnelis apie visų tfky-'visos darbininkų klasės, 
nių. Viskas jiems veltui bų blėdingumą 
duodama. Kurių tėvai yra kams.

jo

p ra
tuos

Lapkričio 24 dieną minėta 
T I draugystė surengė prakalbas 

'daktarui J. J. Kaškiąučiui 
i sveikatos klausimu. Kalbėjo 

U apie taip vadinamus šalčius,

Turiu pasakyti, kad kas tik 
žino daktarą Kaškiaučiį, kiek- 
iviejiaš pyąsakys, kad yra ^e- 

auši jo patarimai. Ir Na -kal
bėjo apie 2 valandas laiko aiš
kindamas, kaip minėtų ligų 
!apsisaugoti, kaip užsilaikyti ir š . • w • . t

A ‘ V 1 VAI-IVO f

labai suvargę, tai- vaikams trumpinti kai kurie netaip’vos kruvinų fašistų'darbų. Lie- riausi jb' patarim 
i • •» i • — I enrnyra apmokama ir keliones 

lėšos į mokyklą ir atgal.
Kurčius kūdikius papras

tai ima mokint jaunučius, 
nuo 5 metų amžiaus. Moky
toja duoda veidrodukus ir 
stengiasi prajuokinti. Ka- 

k bežiūrėdamas į

Dąr Tebešiieki api^ ’ 
Paglemžtus Pinigus

Lietuvos fašistuose 
dėta ’kalbėti, kad už
pinigus, kuriuos Smetonie
nės Komitetas* rinko “ba- 
duoliams šelpti”, bet kurie 
dabar randasi fašistų ran-1 
koše (yirs. 300,000 litų) rei- cja kūdikis* ___________
kią steigti kurortus (mau- i veidroduką, besijuokdamas 
dynes)! Tūli klerikalų yi’a . išduoda, sakysim, garsą rai- 

lenas to- a ar e, mokytoja tuomet 
S.) klen- .jį sustabdo'ir priveda, kad

kalų Ryte (uz lapkr. 21 > v-į įr v^į papartotų tą patį 
d.) primena sekantį. į garsą; paskui rodo, kad tas

Labai klysta tie, kurie tvir- ' garsas išreiškia a, e ar kito- 
tina, esą šiemet ūkininkai ir 1 Rįą raidę, 
kiti gyventojai atspgavo ■ 
nederliaus . Ne 
ir kelis metus nederliaus pa- vq lūpas, lyg 
sekos neišnyk 
to ir žino tie, kuri 
jusiam rajone 
ūkininkai šiaip taip atsipeikė- j 
jo tai biednuomene liko ilgam i 
parai ižuota.

Vadinasi, klerikalų rašy
tojas? patvirtina mūs senai

nuo I 
tik\ šiemet, bet Pati mokytoja sudeda sa- 

norėdama 
lengvai pūsdama 

• kvapą ir gana sparčiai pra
skleisdama tą lūpų “švilpy- 

nurodo ir ’mokiniams 
I taip daryti. Kada jie, iš- 
I moksta, tai jinai parodo ar- 
ba parašo raidę w, kurios 

nasakvtus faktus- Rado na- garSą mokihiai tuo būdu' Jjdocltvy LLlo J-cLayLUo. JOcXllU jJd (l*iPc 1

d. Td gerai ma- švilpti; 
nukentė- 

gyv\na. Jei j

liesti žmonės, biedhuomenė, ;t * . ,
tebevargsta .didžiausius var-1 Taip mažti pamažu išmo- 
gus. Jiems pašelpa kaip!kiną kurčius ištarti įvai- 
buyoj taip ir tebėra reika-’ kitus raidinius garsus, 
linga. Bet Smetonos Kru- į ?e Be, išmokinami 
vinūjo boba su Įlįaūdįnin'kįš^- ' - ziunnt i jo lupų judėjimą. *

Kad išeit paprastą pradi
nės mokyklos 8 mėtų tursą, 
kurtiems Vaikams-reikia 10 

, Abelnai jjė mokina-

kais ' ir '■ sbcidkdeihokratiš- 
kais pastumdėliais užsima
nė tuOs pinigus praryti pa-

Taip mažti pamažu išmo-
? * 1 • vz . . • ■ a

tys. Jie suranda, kad pa- metų. Abolnai jįė mokina- 
rankiausias būdas, tai pirk-,sį neblogiau už į girdinčius- 
ti kurortus. ■■ į * t vaikus. Daugelis; paskui ei-

Komunistai Laimi 
Argentinoje

Mūsų draugų savaitraštis 
“Rytojus”^1 praneša apie 
rinkimų į Ėosario miesto 
tarybą pasėkas. įtekančios, 
partijos gavę balsu: •
Demokratai ’.. .V. “A .. 13,362 

r Ęįdikąlai sitųaclonistąi 40*759
Radikalai palaidieji . . '8,159'

. v ----------------- --- —

vidurinį ir į augstesnį 
mokslą, kurių turtingesni 
tėvai bei giminės.

Jie yra geresnio ūpo ir 
jaučiasi laimingesni, nekaip 
turifitieji klausą tokių pat 
metų mokiniai.
Baigusiųjų minėtą mokyk

lą kurčių istorija parodo, 
kad 95 iš šimto paskui būna 
pasekmingi amatuose, pro
fesijose ir bizniuose.,

• ' * _

I na-

tuvos fašistai nužudė ’ geriau
sius mūsų draugus, bet jie ne
gali nužudyti jų idėjos. Mes;
prądėtą jų darbą tęsime to- nuo kojos paeina, žinoma, pa- 
liau tol, kol ne tik Lietuvoj, darydamas daug juoko. Visi 
bet ir visame pasaulyje nebus tie patarimai prieinami darbo 
panaikinta fašistų gale ir neį
steigta darbo žmonių diktatū- 
lra* ( 

“Laisves” I Amerikos susipratę darbi- 
suprasdami budelių 

darbus, pasiryžo energingai 
kovoti prieš juos ir kitus vi
sus, kurie tik smaugia darbo' 
žmonių klasę. Kad pasekmin-Į 
giau būtų kovoti, i 
nuo įvairių draugijų delegatai 
ir sutvėrė kovos aparatą — 
Amerikos Lietuvių Organizaci-i 
jų Priešfašistinį Susivienijimą.!

'j šio Susivienijimo skyriai ste-; 
Įbėtinu greitumu išsiplėtojo po 
visus Jungtinių Valstijų mies-. 
tus, kur tik randasi lietuvių! 
darbininkų. Clevelando sky-i 
rius išsyk veikė pusėtinai ge-; 
rai, bet pastaruoju laiku bu-' 
vo nusilpnėjęs. Dabar Susivie- 

įnijimas deda visas pastangas, 
rinus, nes 

Lietuvoj ir kitur kalinių kan
kinimai padidėjo. Todėl būti
nai kiekvienas darbininkas ii’ 
darbininkė turi žinoti tų bude
lių darbus. • Tam tikslui ren
giamas prakalbos. Kalbėtojas 
bus vienas geriausių mūsų vei
kėjų! ir palbėtojų drg. A. Bim- 
,ba. Prakalbos ir žuvusiųjų 
paminėjimas įvyks 17 d. gruo
džio, Lietuvių svetainėj, 6835 
^Superior Ave. Pradžia 7:30 j 
vai. vakare. Nei vienas dar
bininkas ir darbininkė neturi 

naujagimis juos vadina pažan-i namie, nepaisant ko-
giaisiais užjūrio lietuvių laik-’ ^ŪĮ įsitikinimų jie būtų, 
raščiais. Visi panašūs šlamš-i 
tai jau rengiasi į kapą, tad ga
lima tikėtis, kad ir šis kojas 
pakratys pirmiau, negu ras pa
ramą .lietuvių darbininkų išei
vijoj. Mes, lietuviai, darbo 
skruzdėlės, skaitydami savo 
klasės spaudą—“LaisvęJ’Vil
nį” ir kitus; jungdaniięsi .į 
darbininkiškas organizacijas ir senų.
sekdami ištikimų vadų pėdo-[šerių, 10,000 tonų, 
iriis, ramiomis akimis, su vii-[“Indianapolis”, 
čia galėsime žiūrėti į ateitį.

Tokiems šlamštams nei su- 
[dilušio cento.

Korespondentas.

svarbūs skyriai, kaip pav. 
Penktasis (32-33 pp.) ir 
įdėti ko gilesnio.

Tačiaus, nežiūrint 
knygelė “Pralotas Olšaus
kas—Lietuvių Macochas”
yra didžiai naudinga ir rei
kia kuoplačiausiai paskleis
ti. »• Kiekvienas 
skaitytojas 
“Laisvės” arba 
knygynuose.

Literatūros' platintojai, 
štai jums gera proga!

to,

gali jos gauti ninkai,
Vilnies”

MONTREAL, CANADA

Montrea-
Toronte 

laikraštis 
Šio laik- 

man per-

Naujas “Laikraštis”
Tulaš laikas, kaip 

le pradėjo skleistis 
leidžiamas mėnesinis 
“Kanados Lietuvis.” 
raščio num. 2 teko ir
žiūrėti. Tai paprastas šlamš
telis, vidutinio formato brošiū
ros pavidalo, mašinėle para-’ 
Sytas ir ;
spausdintas. Apart pasenusių 
žinilį, paimtų iš’ kitų laikraš
čių, nieko geresnio nėra. Nors 
jis sakosi esąs be party vis, bet 
žinant, kad jo štabe sėdi Jo- 
kubynas su žmona, kurį£ ne
senai per “Keleivio” špaltas 
perleido savo “kūrinį”—šlykš
čiausius šmeižtus apie Sovietų 
Sąjungą, tai aiškiai galima su
prasti, keno naudai jie dirba. 
“Keleivis,” “Naujienos” . .-ir 
“Vienybė,” susilaukę įpėdinio,- 
iš džiaugsmo katutes ploja, o

ant šafirografo at-l k?d tą veikimą sustipt i

žmogui, tik reikia žinojimo. 
Po prakalbų buvo daug klau
simų, į kuriuos drg. Kaškiau- 
Čius puikiai atsakinėjo.

Jau kas kas, bet tokios pra
kalbos turėtų būt žingeidžios 
kiekvienam, be skirtumo !pa- 
žvalgų. Juk sveikata yra 

' brangiausias žmogaus turtas, suvažiavo .......... . . . , .<o,1 Girdėjau issireiskimų, kad jo 
vienas žodis vertesnis už bon- 

-kutę vaistų, žmonių buvo su- 
.sirinkę nemažai, bet turėjo 
būt dar daugiau. Fašistus 
ant pirštų buvo galima suskai- 
tyt. Mat, jie kiekvienam pa- 

j žangiam darbui kenkia, bet 
Į nieko negali padaryt. Drau- 
igystė kaip rėmė, taip ir re
mia darbininkų reikalus. Lap- 

jkričio susirinkime Dr-stė paau
kojo Gastonijos streikieriams 
$15.00 ir susirinkime sumetė 
$7.13, viso $22.13. Taipgi bu
vo renkama pusė, valdybos; iš
rinkta tie patyis;

Iš gruodžio mėnesio susirin
kimo Lel< turiu parašyt, kad 
apart kitų, reikalų, buvo komi
sijas' išduotas raportas iš ren- 

: giamo baliaus prieš naujus nie
kus. Tą vakarą balius, matyt, 
bus puikus. Taipgi buvo iš- 

I rinkta baliaus darbininkai.
Koresp. A. Lukaitis.

Visi 
ir visos turi ateiti į šias pra
kalbas ir išgirsti kalbėtojo žo
džius. •

WASHINGTON.— Kon
gresas pereitais metais au
torizavo budavoti 15 krei- 

Pirmutinis tų krei- 
vardu 

baigiamas 
budavoti privatiškam laivų 
būdavo j imo jarde, Camden, 
N? J.

DARBININKŲ 
. KALENDORIUS

Gruodžio 14:
—Mirė Jurgis Washingtbnas, 

1799.—Amundsenas atrado pie
tinį žemės ašigalį, 1911.—Nu
mirė pirmas rusų spaustuvinin
kas Feodorovas, 1583.

Gruodžio 15
—Lietuvoj tapo paskelbta 

darbininkų ir valstiečių Sovie
tų vyriausybė, 1918.
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Rytoj! Rytoj! Rytoj!

“LAISVES“ METINIS KONCERTAS
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PROGRAMA SUSIDEDA IŠ 11 NUMERIŲ
Dalyvauja pasauliniai garsūs dainininkai ir dainininkes. Apart dainų, bus ir kitokių muzikalių kavalkų

Pradžia 3:30 Po Piety

'll I<\ KO ( t hieago (avie Operos

.MAGDALENA ir EDVARDAS SKL’ČIUKAl 
Scenos šokikai ir komikai, duos du šokiu.

Po Koncerto
borai,

Retikėvičiūtės

A. B. Arlauskas, tenoras '

Seserys Pauliukoniūtės, iš Massachusetts 
Naujosios Anglijos mylimos duetų dainininkės, šiame 

koncerte turėsime progos jas matyti ir girdėti.
O po koncerto girdėsime jas rekorduose.

LYDIA KORETZKY, Mezzo Soprano

Atsiminkite 
Cello-Smuiko 
Piano Trio 

ir Mainieriy 
Kvartetą

Margaret E. Česnavičiutė, Lyriškas Sopranas

BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖ J
949 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y

Įžanga 75c, $1.00, $1.50 ir $2

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS

i smu.

lie

3UŽKVIES’ i

Visa Lietuvių Publika iš Didžiojo Neto Yorka ir Apielinkės

Yra Užkviesta ant Labiausiai Nepaprasto

New Yorko Miesto Istorijoje

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS

10 VALANDA RYTO—NE VĖLIAU

Visoje Krautuvėje ir Skiepe Pilna Daiktų

imami

v
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iro-
bu-

Plaukų 
kitus 
mingai 
sliškais būdai; 
nikas i 
tų jūsų . 
nius plaukus, 
rašykite

šiam Įsikibus j drau<u< 
nepasiseko.

Sieiit’ papuošalu bude 
i nudraskė. Bendrai m 
i visa kamera, net ir t i

Telefonas—K i versi d e 2229. 
'.sakymai laiškais greit išpildo
ma: persiuntimas apmokama.

Mlle SUZANNE DANNELL
308 West 94th Street

Kada jis
dau,” tai (širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 

mušt kuo 
po mūšio

per visą (limo
t i del : kau- nelinksmas Ir įvairių nesmagumų A 

už kojos nu-

UŽ DYKĄ! KUPONAI UŽ DYKĄ!
Tik šio laikraščio skaitytojams me3 atmokėsime car fare—atvažiavi
mo kaštus laike šio didelio išpardavimo, pirkusiems už nemažiau $2.

slinkimą, pleiskanas ir 
galvos nesveikumus pasek- 

i gydome naujais savo mok- 
A.„Js. Mūsų plaukų to- 

ir mostys sugrąžins sveika- 
ų galvos odai ir augins bui- 

Atsikreipkite bei 
šiuo antrašu:

bargų Įnirsimas pa- 
Mušė visiem-; daugiau

siai per galvas. Vienas iš sar-

' II* 1 — • •

t'itin- na< negalėjo miego
su

Tarptautines Jaunimu Die- muštynei: atitraukė stalą ir 
UOS Šventimas ’suolus prie durų, daugiau vietos 

! pasidarė. Tuo tarpu dainavi-

laiške.

I

I

KAUNAS.—šiemet Tarpiau- mas užsibaigė. Visa gauja per- 
I tinę Darbininkų Jaunimo šventė'įsimetė Į 62-rą, kur tuo metu 
į praėjo ypatingoj nuotaikoj. Į kaip tik dainavo paskutini 
šventės išvakarėse iš 31 d. rug- punktą Laidotuvių Maršo: 

jpjūčio Į 1 d. rugsėjo mirė kalė-j “Prieš' savo skriaudėjus sukils 
ijimo ligoninėj mūsų brangi į vargdieniai”.. . Tas kalinių 
[draugė Krastinaitė Klaudina, i kraujo gėrikus dar labiau Įsiu- 

Pareikąlavę nustoti dai- 
konstatavo patijnavus ir pamatę, kad į rejkala- 

i komisija sujvimus niekas dėmesio nekreipia, 
apsiputojo bude- 

> muši i visus, kas pa- 
Pirma

i kruvinų fašistų budelių užmuš-įtino.
. ta. Tą faktą 1
‘fašistų sudaryta komisija sujvimus
i vienu universiteto profesorium j daina tęsiasi, 

skrodimą. I liai puolė
Do-[puolė. Pirmą smūgi i veidą 
jau įgavo drg. Noreika. Jis nusviro 

nužudyt i ant narų. Daugiausia nukentė- 
i-|jo draugai Birgeris ir čiplys.

'Jie‘sargų buvo parmušti ant že
mės ir su kojomis smarkiai ap- 
spardyti, sumindžioti ypatingai 
drg. Birgeris, km

i priešaky, padariusi 
j Kiti du draugai, Kučinsk 
imas ir Ko n tautas Kazys 
į mėnuo kaip nuteisti i 
■laukia kasacijos skundo nagri- 
i nėjimo.

Iš ryto, kaip ir visados, pa- 
•sipuošėme raudonais ženkleliais. 
: Kamerų sienas papuošėme vė
liavomis ir plakatais su ai__

: kūmais ūbaisiais.
drg. Krastinaitės mirtimi tiek 
ženkliukus, tiek vėliavas bei 
plakatus perjuosėme godulio iš-

: reiškimui juodais kaspinais.
I Po pietų apie 2 vai. sudaina- 
jvome Internacionalą ir drg.
j Krastinaitės mirties pažymėji- siutęs, 
jmui Laidotuvių Maršą. Dai

t, kaip ir buvo galima ‘o-ų griebė suolą, bet n 
administracija puolė Mainelis suolą sulaikė.

Jau dainuojant Interna-ido, Korsakevičiaus iš a 
sutarta komanda.

sako sargams “maudas

j laukti, 
Į mus.
I cionalą beldė Į kameni duris, vo 
■J tai mes nukreipėm jokio dė- 
j mesio. O po Internacionalo už 
[kelių minučiii pradėjome Laido- 
Į tuviu Maršą. Tuo metu ir Įvy
ko pogromas ant mūsų. Fašistų 

[budeliai su viršininku šalkaus- 
i ku ir korpuso vedėju Korsake- 
vičium priešaky ir būriu sargų 
Įsiveržė Į 64-tą kamerą. Reika-

i Javo nustoti dainavus. Nenusto- 
l jo. Sargai pradėjo rengtis

i smarkiau.
ne 

įsų
tos.

j kai 
I pos 
į uos

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

$1,000 Tik už 60 Centu
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
kokios nors ligos bei vidurių sUge 

Toks žmogus yra susiraukę* 
‘ . ' ’ . _ . \P

, imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk 
sinį kalną parodytum, tai jam malb 
nėsnū būtų sveikata, negu tas aukse 
kalnas. Taigi jeigu jauties esą* 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo

I bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų Suirimą, galvo* 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
.................‘ 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk murps 10c, o gausi mūsų 
tolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 

j miestuose.
Pinigus siųsk čekiu arba money

gužuoti. Nosys nubalno- .
Antakiai nudaužyti,’ pas 

ką kraujo žymės matos. Lū- , 
mėlynos, sutinusios. Iš bur
kai kuriems sunkiasi krau-!VrįŲiu> nesiųskit pinigų paprastam 

laiške.
M. ZUKAIT1S 

(laša ant 1-to pusi.) I 25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

įmemaiiiGHiom
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i
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IŠPARDAVIMO

VIRŠ MILIONQ DOLERIU
vertes Įvairių daiktų, susidedančiii iš vyram, moterim ir vaikam šilkų, marškonių 
ir vilnonių apatiniui drabužių. Vyram šilkiniai marškiniai, šilkinės kaklaraikštės, 
pirštinės ir apatiniai; moterims kailiniai-futros, dresės ir naktiniai aprėdalai; si
dabrai: šaukštai, peįjiai, šakutės;; čeverykai, Įvairūs divonai ir t. t. Bus atiduo
dama už taip ženią kainą, kaip dar nėra girdėta. 'Pas visas stakas šiomis dienomis 
yra lengvai gadintas didelio gaisro. Tai yra gera proga gauti visam amžiui reik
menis, kurie beveik bus atiduodami kaip uždyką.

ŠIANDIEN, GRUODŽIO (DECEMBER) 14-tą DIENĄ

Antrašas: 132-136-140 West 14th St., New Ycrk, tarpe 6th ir 7th Avė.

Gerai Įsitčmykite: Išpardavimas Bus Aprybuotam Laikui
ATYDA!

Iš priežasties nepaprasto daugumo stako ir tūkstančių įdomių bargenų, kurie bus 
teikiami didžiausiam bankrūtavimo ir gaisro išpardavime, mes negalime minėti tas 
žemas kainas ir rūšį šio NEPAPRASTO IŠPARDAVIMO.

ATEISTE ANKSTI IR GAUKITE GERIAUSIUS

5
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(Tąsa)
—Malonu pažinti, vyrai.
—Atėjome.. .patariami Mr. Burbos—ta

rė Petras.
—Aa! Girdėjau, žinau, žinau! Prašau 

j šoninį kambarėlį.
Įleidęs juodu pirmiau, Murphy uždarė 

duris.
Prasidėjo kvotimas.
—Nė vienas neturite dokumentų?

taučių, gyvenančių North Side miesto dalyj 
ir abu gavo darbus autuvų dirbtuvėse. Gy
veno ramiai, niekur nesikišdami, nedrįsda
mi dėtis į jokias organizacijas, nes bijojo 
pakliūti į- negeistinas rankas. Abiem rūpė
jo surasti Zabelę. Sulyg josios laišku, jie
du jautė, kad jinai randasi Chicagoj, bet 
kur—kaip ją surasti, kaip užkliūti ant jo
sios pėdsakų—nebeišmanė.

Žiema vakarais abu dažniausiai sėdėda-

CLEVELANDO ŽINIOS
Neturėkime Bendro su 

Priešais
Clevelando "Dirvos” štabas, 

susijungęs su kai kuriais biz
nieriais, išleido lapelius prieš 
draugijų metinius susirinki
mus, kuriuose renkama valdy-
bos. Lapeliuose prirašytą me
lų ir nesąmonių, purvinas
šmeižtas prieš Clevelando pro
gresyvius lietuvius. Keliama

teko traukti sargus už kalnie- 
riaus iš kameros lauk. Išėję iš 
62-ros kameros dar buvo įpuolę 
atgal į 64-tą kamerą nuraminti 
šaukiančius. Įsiveržę liepė nu
tilti ir pasityčiodami dar klau
sia: “Ko jūs rėkiat, nutilkit!” 
Bet gavę iš draugų atsakymą: 
“Jūs budeliai užmušėt draugę 
Krastinaitę, dabar norit su mu-

koncertui bus šokiai prie geros mu
zikos. Tat kviečiame visus vietos ii’ 
apielinkės lietuvius atsilankyti, nes 
tai pirmas toks vuikus koncertas Čio 
įvyks. Nepraleiskit šios progos, kita 
tokia negreit pasitaikys. Įžanga tik 
50c. Vaikams nuo 10 iki 15 metų 
15 centų.

Kviečia Rengėjai.
(297-300)

......... .. ■.........■' ■**■"■* !■■!', ■_
■ . ________________ :------------ • ............... ...

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTB

HAMTRAMCK, MICH.
mis taip padaryti,”—išėjo.

“Balsas”

—Aš turiu registracijos kortą,—nedrą
siai kalbėjo Adomas.

—Aš nieko—nesiregistravau,—pareiškė 
Petras.

—Nesi registravo t?
—Ne.
—Hm.. .blogai.
Murphy pačiaupė lūpomis ir suraukė 

kaktą, nuduodamas didelį susidomėjimą.
-—Būtinai reikia ką nors turėti.
—Kur gauti?
Pasikasęs pakaušį, biskį luktelėjęs Mr. 

Murphy atsakė:
—Aš čia turiu keletą dokumentu, kuriais 

galėčiau jus aprūpinti. Man rūpi pagelbė
ti savo tautiečiam išsiliuosuoti nuo karo. ..

—Tik dokumentų?
—Drauge ir patarimų,—pridėjo jis.— 

Tik tas kaštuos.

vo namie ir prisinešę knygų ir laikraščių, 
įjuos skaitydavo, diskusuodavo apie karą, 
'apie rusų revoliuciją. Sulaukus pavasario, 
vasaros jiedu, vakarais, eidavo į parkus, 
prie Michigan ežero, kur visuomet daug 
visokio svieto ir nelabai kas tegalėdavo pa
stebėti.

Dirbtuvėje Petras susipažino su keliais 
lietuviais, taip pat jaunais vyrais, kurie 
jam nupasakojo daug įdomybių. Vieno pa
žįstamojo, su kuriuo Petras susidraugavo, 
pavardė Kirklis. Jis Petrui labai patiko. 
Tai buvo socialistinių pažvalgų žmogus ir 
plačiai reikalus suprantąs.

Kartą, laike pietų, išsikalbėjus, Kirkliu 
ir sako Petrui:

—Aš žinau, kas tu esi.

neapykanta vienų darbininkų 
prieš kitus. Tai daro Celeve- 
lando storais sprandais įvai
rūs kromelninkai, dešrų, sil
kių pardavinėtojai, purvinų 
skudurų rinkėjai ir valytojai, 
kurie kas savaitė į mūsų du
ris beldžia su biznio reikalais 
ir šaukia: “Savas pas savą!/ 
Lietuvis pas lietuvį!” o apsi
sukę kiton pusėn visaip šmei
žia.

PLATINKIT
“LAISVĘ”

PRANEŠIMAI 
.IŠ KITUR
TORONTO, CANADA

—Nedaug; nebrangesni už pinigus.
Paėmęs gniūžtę įvairių popiergalių, Mur

phy dėstinėjo juos iš rankos į ranką.
—Tamsta,—kreipdamasis į Adomą, man

dagiai kalbėjo Murphy,—norėtum turėti 
užsiregistravimo kortą, kur būt pažymėta, |

—Tiek, kiek aš tave—o aš 
nau,—juokėsi Petras.

—Tu nesi Bogoslavskis.
—O ar tu esi Kirklis?
Abu nusijuokė.
Petrui pasidarė linksmiau.
—Daili tavo barzda...

tavęs neži-

Tas parodo, kad jie yra su
sipratusių dąrbininkų griežti 
priešai, Smetonos ir visose ša
lyse augančio juodojo fašizmo, j 
šalininkai ir šnipai. Daugelis! 
iš jų jau aplankė Lietuvą iri 
sugrįždami prisiekė Smetonai 
ir juodajam fašizmui ištiki
mai tarnauti.

Jie yra griežti mūsų prie
šai, todėl visi Clevelando pro
gresyviai lietuviai turi kovoti 
su jais, nieko bendro neturėti. 
Jie prieš mus su melais, mes 
prieš juos.

Progresyvis.

Gražiausias koncertas bus nedė- 
lioj, 21 gruodžio, Agnos svetainėj, 
kampas Dundas ir Grace gatvių. 
Pradžia lygiai 8-tą vai. vakare. Pir
mu kartu čia atvyksta garsūs daini
ninkai F. Stankūnas ir K. Menkcliū- 
niūtė. Apart tų garsiųjų dainininkų 
bus ir įvairių pama.rginimų. Po

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER) 

4

KORESPOMMUIOS
iŠ UETUVOS

kad nesi J. V. pilietis ir todėl atsisakai sto-! 
ti į armiją?

—Ne pro šalį...
—O gal norėtum gauti seną ruso jauna- 

mečio pasą, ir būti dar neturinčiu 18-kos
metų amžiaus?

—Aš.. .nemanau, kad būtų gerai. Išro-į 
dau senesniu.

-—Gerai, gerai! Neverta. Per daug ri
zikinga.

Pasiėmęs registracijos’ kortą, atydžiai

—O kur tavo?
—Nereikia.. .Aš dar nepilnametis...
—Aš jau personas...
—Kas tave “aptaisė”?
—Aptaisė?
—Ne barzda, bet dokumentais?
—Aš pats...
—Eik jau, eik!...
Petras nusišypsojo.
—Ne Murphy?
—O jei jis?

L. D. S. A. 130-ta kuopa rengia 
diskusijas ketverge, 19 d. gruodžio, 
po No. 301*4 Yemans St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus dvi temlos: 
(1) “Ar verta palaikyti A. Ž. V. 
Draugijėlės tokias, kokios jos dabar 
yra?” (2) “Kaip darbininkai turi žiū
rėti j kalėdų dovanas ir kalėdoms 
pritaikintus visokius diedukus.” Kvie
čiame visus atsilankyti, ypač nares, 
nepamirškite ateiti.

Rengėjos.
(297-299)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9-tos Kuopos susirinkimas bus 
panedčlį, 16 gruodžio, Liaudies Na
me, 8th St. ir Fairmount Ave. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit ateiti, yra nominacijos 
blankos centro valdybos. Taipgi ir 
kitokių reikalų.

Sekretorius.
(295-2^7)

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkų Organizacijos rengia 

puikų -balių subatoj, 14 d. gruodžio, 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Grieš šauni J. Sutkaičio orkestrą, tat 
visi galėsit smagiai pasišokti Taigi, 
nepraleiskit šios progos, atsilankykit. 
Įžanga su drapanų pasidėjimu tik 
35c.

Kviečia Rengėjai.
(295-297)

Fotografuoju, Didinu ir Maliavaju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINČ1US
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
r F . , , l 7* T '

Išbalzamuoja ir laidoja nuinį^ 
rusins ant visokių kgpinių. ' No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemą kainą, nulifidimb 
valandoje Šaukitės pas mane- <, 
Pas mane galitp gauti lotus kp.t/ 
visokių kapinių. kU08:eFiaufiipse 
vietose ir už žemą kAiną.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

perskaitė, paskui vėl tarė:
—Duosiu jum registracijos kortą, paro

dant, kad tamsta esi nepilietis. Bet nuo šio 
sykio visą karo laikotarpį tamsta jau būsi 
ne Adomas Gudelis, ale Albertas Žioba, re
gistravimosi laiku gyvenęs po num. 3549 
Wentworth Ave., o vėliau persikėlęs į kitą 
vietą. Tas reikia būtinai žinoti. Supran
ti?

—Stengsiuosi.
—O tamsta?—kreipėsi į Petrą Murphy. 
—Aš.. .nieko neturiu, ir nebeišmanau... 
—Nenusigąskit.. .Galima gauti rodą.
Murphy pradėjo kažin kaip dirbtinai 

juoktis, rasi trokšdamas sudrąsinti savo 
klijentus, ir paspaude Petro petį, tęsda
mas:

—Mokat rusiškai kalbėti?
—Ne.
—Nelabai gerai. Aš čia turiu ruso pa

są, po kuriuo galėtumėt gyventi, kaip meš
kos ausy j.
. —Ruso ?

—Nebijokit! Tai kas kad nemokat?— 
ramino patarėjas. Jūs galėjot gimti Rusi
joj, galėjot būti rusas, bet savo kalbą pa
miršti. Pagaliaus, jūs barzda, nesakytum, 
kad ne ruso.

Kirklis1 lyg ir užsimąstė, akylai pažiūrėjo 
i'į Petro barzdą, pervedė savo akimis jį vi- 
Isą ir nusiskundė:

—Su tuo velniu blogumas tame, kad jis 
“aptaisęs,” paskui išduoda.

—Išduoda?!
—Tai faktas!
—Murphy išduoda... (
Pamatęs didelį Petro susirūpinimą, Kirk- 

Jis bandė nukreipti kalbą į kitą pusę, tar-
1 damas:

—Rupūžės tie! Kiek daug jie pinigų at- 
i lupa!...

—Bet iš kur jis gauna tuos visus doku- 
, mentus?

—Brolyti, jie turi fabrikus jų. Tai leng- 
Iviausias daiktas, kaip žinai.

—Ką žinai?
—Paklausyk. Registracijos dieną tas 

ipatš Murphy tarsi permatė tą viską, kas 
šiandien yra. Jis surado tam tikrą skai
čių ištikimų sau jaunų vyrų ir pasiuntė 
juos registruotis po kelis kartus.

—Nesuprantu...

(Pabaiga nuo pusi. 3)
Užpultos kameros draugai, ■ 

kada pradėjo juos mušti, pra-1 
dėjo šaukti. Mes jiems eidami j 
į pagelbą pradėjom visose ka-■ 
merose šaukti, kiek kas išgalim. j 
Tada Korsakevičius ir sargai ! 
pradėjo raminti, girdi, ko j 
jūs šaukiat, nešaukit, o muš
ti neperstoja. Bet šauksmui 
nenutylant, pats Korsakevįčius 
pradėjo rėkti ant sargų, kad 
liautųsi, o sargai buvo tiek įsiu
tę, kad pačiam pogromo vadui

Notary
Public

PHONE
Stągg 
5043

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

734, Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

KOOPERATYViS MĖSOS METAS
IR GROSERNE

. *Visokia Mesa: Jersey Kiauliena, Aviena, Jautiena ir ti.

Atsidaro Gruodžio (December) 12,1923
410 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y. 

(Tarpe Ten Eyck ir Stagg Streets)

Įsteigta Rusų Darbininkų Kooperatyve Mėsos ir Groserių Sąjunga, 
Ine. Rusų Darbininkų Kooperatyvų Sąjunga yra biznio įstaiga, 
paremta Rochdale Kooperacijos Principais. PATARNAVIMAS 
VIETOJ PELNŲ. Teisingas svoris. Tikrai Marketinė Kaina. 
Nuolaidai pirkėjams sulig viršpelnio. Nariais gali būti visi.

Demokratinė Kontrolė.

Brooklyn® Krautuvės
134 Belmont Avenue < 341 Glenmore Avenue
323 Thatford Avenue ' 1777 Prospect Place

: ,-į-Bet...
-r-Sutinkat?

■. pamąstęs, Petras atsakė:
-tfTaip.
-^-Dabar tamsta pamiršk Petrą Vilką ir 

būk; Ivanas Bogoslavskis, 37 metų am- 
'Žiaiis. Jis tamstai tiks. Gimęs Maskvoj.

Abu aptarnauti. Abu su tikrais doku
mentais. Albertas Žioba ir Ivanas Bogo- 
slafcskis.

' -r-Kiek tas viskas ?...
Murphy kažin ką po nosia neva niūnia

vo, neva mąstė, ir greit susimetęs tarė:
—Po 75 dolerius užteks. Nuo kitų bū

čiau ėmęs po šimtinę, liet judu geri vyrai, 
lieft?viai, vienos tautybės...
’ Išsiėmę iš kišeniaus po reikalautą sumą, 
suipokėjo, nors tai darant abiejų veidai ba
lo ir kaktos susiraukė.

<?J6fdu, beje, gal būt mokėję ii; paskuti
niais marškiniais, nes tai ėjo klausimas nuo 
karo atsipirkimo; nes tai buvo, galima sa
kyti, atsipirkimas nuo mirties; nuo kalėji
mo^ nes tai buvo karštas geismas apginti 
StJ Louiso suvažiavimo rezoliuciją, kurią 
jiedu gynė, kaip išmanė ir galėjo.

—Suprasi. Na, prileiskim, kad aš būsiu 
tokiu jo špicbuku. Sakysim, aš nueisiu už
siregistruosiu pirmiausiai į Cicero, pas- 

i kui Chicagoj kiekvienam registravimo

144 Clinton Avenue

IV.

i punkte, paskui dar į aplinkinius mieste- 
: liūs galiu nuvažiuoti ir visur užsiregis
truoti skirtingomis pavardėmis, visur pasi
sakydamas, kad esu nepilietis. Matai, kiek 
aš vienas jau turėčiau registravimo kortų. 
Na, žinoma, Murphy jiem už tai atlygino 
po dolerį kitą, bet šiandien jis gauna nuo 
tų, kurie nesiregistravo, už vieną kortą po 

! kelias dešimtis, o dažnai net šimtinę.
Petras nustebo. Susimąstė. z

,—Nėra tos nelaimės, iš * kurios niekšai 
I nepasinaudotų!—tarė jis.

—To dar nepakako,—pertraukdamas Pe
trą, kalbėjo Kirklis.—Jis supirkdinė j o pa

lšus nuo visokių tautų žmonių ir šiandien 
įjuos falsifikuoja—pardavinėdamas tiem, 
‘kurie nenori eiti kariauti.

—Žeriasi milžiniškas sumas pihigų!— 
pridėjo Petras.

—Ir dar kaip! Man* vienas žmogus iš 
patikimų šaltinių gavęs žinių sakė, kad jis 
pats žinąs, jog tas pats Murphy sueinąs su 
šnipais ir kitais valdininkais, gaudančiais 
sliakerius ir nemažai jų išduoda. Jis, mat, 
nori bųti geras visiem. Jis palaiko ryšius 
su politikieriais ir dalinasi grobiu. Vienį 
kitiem gelbsti. \ >

Petrui buvo daugiau, negu įstabu. Jis
Adomas su Petru apsigyveno Chicagoj.beklausydamas pabalo, susirūpino.

Kambarį nusisamdę bendrą, prie svetim- (Tąsa bus)

ATEIKITE Į KOOPERATYVĄ IR PERSITIKRINKITE!

1^4.

£11!

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc,
įžanga nuo 8 vai. ryte Ud 6 vai. vakarę 80ę; po 6 vaL vakare

i Antroj klasėj lašais išsimaudymas n- •i K A įtoi ant 35 Centą?
trečių lubų, onngam kambaryj_  .

M. TEITpL&AUM,
Naujai perdirbta RuKjškaį-Turkižką Pirtis 4abž&r atitari naujau
sios rūšies maudynės su moderniškais paęęripimaiši -Čia 
didelis plaukimui priidas su avieŽid Žulijuo frandcūlą ir matesni* 

grūdas šu šunim vandenili. ' 11
LAPUOTOS IšŠIPfiRIMUI VANTAS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panėd^llais ir 

U tar pinkais

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

. A ’ ■ ' : t r, 1 r > 1 ' •

Trys gariniai kambariai delei iįsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambaryj. ‘ Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip Ęat RESTORANAS su geriausiu garantjuotu patarnavimų. 
29-31 Morrell Street, taxi>e Cook ir Debęvoise Stfc.

Ties Broadway ir Flushihg Arenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090



" Puslapis Penktas

WORCESTER, MASS. i V . , ce ta s. P
' 1 nigulB pasiėmė komisija.

L. S. ir D. B-kos D-jos na
riai, kitur gyvenanti, turėda
mi kokį nors reikalą su mini
ma D-ja, visuomet kreipkitės 
prie protokolų raštininko —

Šis mažos vertės dalykėlis! mažiaus eina 
reiškia tą, kad jeigu visi bol
ševikai pavyzdingai veiktų 
draugijose, tai jie būtų labiau 
gerbiami, negu mūs tie tauti-

metais šiuo laiku.
darbai prastai eina, o bedarbių 
daug, tai darbo sąlygos vis 
blogėja kasdien. Šių žodžių 

ninkai, kurių lūpose “demokra-| rašytojas dirba prie rakandų 
tija” ir “tėvynė,” bet darbuo-1 apmušinėjimo — upholstering

negu* praeitais ddmas ketvirtadienį pareis-1 
Kuomet j0 kompanija pla-1

'“',!"'ki":nūOja išleisti ’$700’,000,<k)0: 
i1— . . « n • • 1plėtimui savo biznio seka-' 

mais metais.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

J. J. Bakšys, 38 Seymour St.,|se, tai jau skaitėt augščiau žy- darbo, tai šiais metais ant pu- 
Worcester, Mass. metus faktelius. sės mažiau moka už darbą,

Darbi
ninkai, negalėdami pakęsti to
kio išnaudojimo, buvo sustrei- 

I streiką išėjo apie 30 
dirba apie

. Worcester, Mass.
L. S. ir D, B-kos Dr-jos Kor.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Pašelpinės Dradgi- 
jos priešmetinis susirinkimas i 
įvyko 3 d. gruodžio, Lietuvių 
Svetainėj. Išrinktas komite
tas sekantiems metams. Pirm. 
J. Skliutas, vice-pirm. Ig. Lo- 
zoravičia, prot. rast. J. J. Bak
šys, fin. rast. J. Karsokas, ižd.1 
D. G. Justus, pagelb. V. Jen- 
čius, maršalka A. Rutkauskas;! 
iždo globėjai J. Kižis ir P. 
Mieliauskas; direktoriai— V. 
Pačesa, A. Maišius, A. Kižis, 
J. Girdauskas ir P. Labanaus
kas; gaspadorius P. Jelskis; 
korespondentas. J. A. Motiejai-

įmetus faktelius.
Ši draugija turi apie 400 na- negu praeitais metais, 

rių ir iš tos draugijos iždo kas 
metai skiriama $10 del pirki-

L. D. 11 kuopos mo naujų knygų del skaitymo; 
susirinkimai būna | taip pat užsimoka duokles į 
mėnesio ketvirtą ' A.
ryte. Lapkričio!

ne-1

L. D. L. D. kuopą ir T.M.D.
• Apšvietos Žirgas.

A. L. t>. L. D. 11 kuopa
A. L. D. 

reguliariai 
kiekvieno

1 sekmadienį, 
mėnesio susirinkimui dar 
buvo atėjusios balsavimų blan-

i kos del centro komiteto, o kad I 
suspėti i laiką atlikti rinkimus, ■ 
tad buvo šaukta kuopos ekstrai 
susirinkimas gruodžio 8 d. Ka-1 
daugi tą pačią dieną būna re-Į 
guliariai T. D. A. 13 kuopos

‘susirinkimai ir kadangi susi- metinį susirinkimą gruodžio 2 
'rinkusiųjų didžiuma kaip vie- d. Padaryta gerų nutarimų. 
|nos,
riai, tad A.L.D.L.D. 11 kuopa i tarta ir moteris priimti į Kliu- 
atliko vien tik balsavimo rei-Į bą. Mat, iki šiol, nors kliu-Į 
kala, o kiti visi kuopos reika-ibas yra pašelpinis, b’et tik vy-1 
.... ir valdybos rinkimas se-|rai tegalėjo prigulė’ti. 1---- -
kautiems metams bus regulia
riame susirinkime, t. y., gruo
džio 29 d., todėl visi nariai da
lyvaukime.

LOS ANGELĖS, GAL

kavę. 
dirbtuvėlių, kur 
800 darbininkų, bet kuomet 
streiką vadovavo
D. F. vadai, tai 
kas tapo

'mažiukės l firmos pasirąšė

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: 1!<?1ys^,ne’ M^noc9669 Bell, Oregon 5136

pasekmių per 193Q m. Buvo 
atej£ delegatai nuo Lietuvių 
Labdarybės Draūgijęs kviesda
mi prisidėti jprie jos arba kiek 
nors paaukoti del sus<elpimO| 
biednų bei našlaičių, ir ateiti i 
pas juos, persitikrinti, kaip jie I 
teisingai dirbą del tų nelai-i 
mirigųjų. Bet kai kurie drau
gų paaiškino, kas ta draugija j“-"j 
yra, ką ji veikia ir ką šelpia. 
Ta t draugija yra po kunigo 
skvernu, »tai viena. Antra, yra 
žmonių, kurie kreipėsi į mini
mai draugiją pageltos per ke
lius sykius, bet negavo. Ko
dėl? 
micro 
atgal, buvo nusipirkus parką 
greta 

^parko, 
pakenkti, 
patiems taip riestai 
kad nei taksų nepajėgė apsi
mokėti. Tuomet minimą i^ar- 
ką kunigas įkišo Labdarybės 
D-jai, kurio kaina siekia apie 
$28,000.00. 
turėjo pirkę Šerus minimo pai
ko, iš suaukotų pinigų atsiima.,' 
juos. Tai mat kur biednųjų 
aukos eina. Vietoj juos šelpti,; 
Draugija perka parkus ir ne-' 
sisarmatina lysti į draugijas 
prašyti aukų. Tad čia jie nie
ko nepešė ir aukų parkų pir
kimui negavo. Buvo kiti dele-' 
gatąi nuo T. D. A. Fondo, pra-; 

‘nešdami, kad ten įvyksta per-' 
mainos bei nauji patvarkymaininkai pilnai ponauja 
vieįon ką pirmiau draugija veik visa valdybą su$ideda I 
mokėjo $5.00 metinių duoklių, ■ per metų eiles, šiais :metais ; > 
dabar, pagal naują patvarky- jie turėjo visas svarbiausias ] 

^mą,' turės mokėt po l centą; vietas, išskyrus iždininką, ku- 
nūQ nario kas mėnesis. ris daugiau

Tuomet buvo narių išsireiš- ir pirm, 
kimai, kad tai būtų labai ne-, ko. 
tinkama. Viena, ant raštiniu-* Gruodžio 4 d. metiniame su
ko uždėtų daug darbo ir keb-1sirinkime buvo rinkta valdyba; 
lumų, o antra, tai labai didelė j ir kiti menkesni dalykėliai. Iš I 
suma pinigų iš pašelpinėsį ligonių komiteto raportų gir-. 
D-jos išeitų per metus. Iš na-j dėjosi, kad ligonių' per pra- 
rių išsireiškimo pasirodė, kąd' ėjusį mėnesį buto neperdau- 
D-ja galėtų sutikti padidinti! ginusiai. Kadangi metinis su- 
savo metines duokles, bet nuo sirinkimas, tai buvo paduoti 
nario po 1 centą negalima pri- keli Sumanymai pakeitimo į- 
imti. Vėliau buvo renkamos statymų, bet niekas nenutarta 
aukos minimam fondui. Aukų naujesnio, išskyrus patarimo 

'________________ 'paragint draugijų sąryšį, kad
išmaliavotų svetainę ir viskas.

Prisiartino ir valdybos rin
kimo kaleina. Pirmininkas 
pareiškia, kad šį kartą rinki
mai turi būti “demokratiški,” 
vadinasi, nominuoti ir rinkti 

i reikia slaptu balsavimu. Kai 
kurie nariai tam drūčiai prie
šinus, bet pirmininkas laikėsi 
pasakyto žodžio.

Prieš pradėsiant rinkimus, 
pirmininkas parenka du geru 
tautininkti—Buinicką ir 
tą, kurie turi padalint 
les ir suskaityt balsūs?

Prasidėjo ir rinkimas 
ninko. Išnominuojąmas 
sis tautininkas J. Mikalauskas 

•ir antras bolševikas V. Valai
tis. AbuŲu priėmė"kandida
tūrą ir dai’ vienas mažiau turįs 
i įtekmės žmogus.

Netrukus surinko ir galutino 
'balsavimp kerteles; pasirodė 
jų krūva ir už bolševiką Va
laitį. Buinickas/ susigriebęs į 
saują, kaip jis .pats sakė, 5 

į balsus ir sušunka, kad jie ne- 
legališki, jis nepristojąs ir taip 
nudangina tuos “nelegališkus” 

vaS balsus. Subaigus skaityti liku- 
1 vj 'sius, pasirodė, kad V. J. Valai- diclello nuOvaruio ir iA rytoj » 11 . i i i v

nesijaudavau. ka<i galiu pča- tis gauna tik du balsu mažiau 
Be*, dabar yra kas kita. Aš 4 x 

ir juo sun- ' 
a A jaučiuosi u ge- ; 
nenuimtu.” John 

geresnę sveiką- 
_ energijos. Jos

padaru* turtingą, raudoną kraują, stiprius 
nervus, labląu stipresnius ir vikresnius vy
rus moteris. Jau virš miiiono žmonių 
jos puikiai pagelbėjo ir jei—jūh esat silp
nas tr sergantis, rtervuotns ir turite silp- 

A nūs organus, greitai nuvargstate. negalit 
inkatnai nakt| pasilsėti, turite silpnus 
iksttfej k pūslę, prastą apetjtą. prastą 
ir|krt»imą ar panašius nesmagumtis. var- 

loklt , Wuga-Tone ir pastebėkit didclj pasi- 
taisyrna, kuris apsireikš į keletą dlentj. 

ga^rone yra parduodamos pas visus gy- 
uoliUv vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi 

eJvfe Andi\iri. reikalaukit, kad jis už- 
,sak^tt) jums Iš olselio vaistinės.

SUSIRINKIMAS. DARBAI.

Lietuvių Laisvės Neprigul- 
mingas Kliubas laikė savo

taip ir kitos kuopos na-i Vienas, tai žymėtina, kad nu- ramiai miegos.
_  — __ . _ 1 . ....____ . I —

geltonieji A. 
greitai strei- 

likviduotas ir tik
su

tartį, bet didesnės likos “open 
shop.” Bet dabar ir mažosios 
firmos, viena po kitai, laužo 
sutartis ir unija neįstengia 
tam pastoti kelią. Iš visko at
rodo, kad darbininkų laukia 
dar blogesnė ateitis, jeigu jie

u—. w iwwHwwwt i, —i —r n> ^rn

M. Proletaras.
bet ir svetimtaučiai 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiaiNorsl Chicago.— Telefono

bandyta pravesti Telegrafo kompanijos pre
zidentas Gifford čia kalbė-

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

daug sykių 
moterų priėmimą, bet vis buvo 
be pasekmių. Mat, čia gyvuo
ja ir fašistinis kliubas, tai tie į 
tautininkėliai bijo, kad jų kliu-; 
bas nesugriūtų, kuomet L. L.' 
N. Kliubas priims ir moteris, i 
Bet šį sykį, kuomet didelė di-l 
džiuma narių nubalsavo už j 
priėmimą moterų, o tik keli I 
tautininkėliai atsistojo prieš 
(kiti sėdėjo, sarmatinosi), tai 
jie gavo tokį smūgį, nuo ku-! 
rio vargiai* beatsigaus.

L. L. N. Kliubas ne vien ■ 
Argi reikės eiti iš kan-ipašelpa rūpinasi, bet ir apšvie

sta, nes buvo prisidėjęs prie 
prakalbų draugei 

Dabar prisidėjo 
prie palaikymo savitarpinio 

'lavinimosi ir tt. Reiškia, Kliu
bas ne tik gerai gyvuoja, bet 
ir eina pirmyn pažangos ke
liu.

Tol i aus 
valdybos.

I valdyba 
. į Pirm.—Bitautas, nutarimų raš-i 

Alininkas — D. Davis, finansų 
raštininkas—J. Pupis, ižd.— 

, Liubinas, vice-pirm.ininkas Į 
■L— K. Marcinkus. Visi valdy
bos nariai yra padorūs ir • 
darbštūs nariai, tai reikia ti-|

I’rie progos noriu pastabė
lę padaryti iš T. D. A. 13 kuo
pos susirinkimo, kad tarpe ge
rų dalykų ir veikimo yra ir 
blogo. Mat, pora draugų vir
to liežuvių ekstra revoliucio-' 
nieriais, vien tik kaltina ir ba-Į 
ra visą eilę veikliausių drau-' 
gų. Kartais dalykus verčia iš
virkščiai, kad tik būtų proga; 
bartis. /

rA . . . . , trybės ir j barnius barniais roDabar, tie, kurio , ‘ 0 ‘r < , • > ;rv-,,,kuotis? Juk tai yra demora-1 sut engimo 
lizavimas abelno darbininkiš-' Karosienei. 

“ko veikimo šiame mieste.
A.L.D.L.D. 11 Ko. Kor. J.

Toliau. švento Kazi- 
parapija, keli metai tam

L. S. ir D. B-kos D-jos 
norėdami pastarajai 

Bet atbulai išėjo, 
pasidarė,

NEW BRITAIN, CONN
Rinkimas Valdybos Apšvietos 

Žirgvaikio Draugijos
Viršminėtoj draugijoj tauti-

buvo darinkimas
Sekamais metais 

susidės sekamai:

nuošalus žmogus jr vįsam kliubui geros at-Į 
pagelbininko bolšovi- ejįjes> Ypač dabar, kuomet i 

i pradės moterys prisirašyti, ■ 
įneš daugiau gyvumo ir pažan-j 

gurno. j
Darbai Los Angel y j daug

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

Dr. Jonas Repšys
i
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789 
f

OFISO VALANDOS: 
jNuo 2-4 po pietų ir 
iNuo 7-9 vai. vakare.
ž Nedaliomis: 10-12 vai. ryte

4

DRi. JOHN S. STANESLOW
^LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos? 2-4 po pietų 1r 6-*8 vak. 
Rytais ir nedettchrtis phj*al sutartį.
799 Bank St. (virš Baikko)

WATERBURY, CONN.
TEL.: 0«iso7806-W.^NhmųV806-R

W Ad E-13

Nūga-Tone suteikė jam 
Stiprumo ir energijos

Štai yra pranešimas apie sveikatą, 
kiekvienas turėtų skaityti. “Prieš 
jimą Nuga-Tone* aš negalėjau išdirbti 
gą dieną be didelio nuovargio i“ ,x 
atsikėlęs aš i 
dėti /dirbti. 1— ------
visuomet oaairengę* darban 
kesnis darbas yra tuo 
riau ir visai nuo to 
Brundage. Belevuc. Ia.

Nuga-Tone suteiks jums 
tą. daugiau stiprumo ir

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo,* 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnariu.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
žcnkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik uz 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausi iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Ncuraitj, Neuralgiją, Mėšlungi, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantj j kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių miliu
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. • Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius’ 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulu ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimcn- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek-

PIANISTAS IR
MOKYTOJAS

GEORGE NOBILETTI

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti l’rogresyvę 

Seriją (Eilę)

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO 
Cropsey Ave., Brooklyn, N. 

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS 
Broadway, Brooklyn, N.Y 

Tel., Jefferson 6393

1763

981

Y. I

John Naujokas

mi........... i

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad j 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 

iž penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepį!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., į savo krautuvę kas mčnesis po kelioliką 
;:mtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA..tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN'S CIGARS^visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood A v., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkes 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 virAn.inčtai.s vaidai.,, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčiži- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kicms žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

wniiwti imawwnawwjiaiiiw '■wmifc*rwri.ui>.«»vnowMi iimu* iiwmwaMwwwwwwui i iąi 1—am—■

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ip, Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, .Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, R'etiMktižmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų' uuvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATAIUMAI IR IŠTYRIMAI UŽBYRĄ 
X-Spinduliai, Kraujo lity rimai, Laboratorijos Bandymai

DR. Z I NS 110 EAST 16th ST. N. Y,
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0804-W' r •

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

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA “

NEW YORK AUTO SCHOOL 
2^8 Second Ave„ Cpr. 14th SL 

Ntnv York 
*■ * f t

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro. .
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY \ 

SOUTH BOSTON, MASS.

’GMĖNDEUŲ Vardai

Mieitai

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

kaipo užs^kyihUS<

Kups- 
korte-

vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Ktirių Jūs Pageidavot

pirmi-
sena-

ir pir- 
senasis. 

pagelbininku 'išrinktas

Patarimai Vyrams Apie
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

Padirbti iš Suderintų Havahos 
Tabakų. Vidurys vien tik i? 
iinportuotų tabakų.

____  St. or Ave.

State

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit man prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymai!, kaip vartoti.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

. . Jejimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karu amatą ir pra- 

. dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klases ' moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakaraįs.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima phkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartinfu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ.' ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Siųsdami pinigus 
su Ravo nfI>'csu> užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausiai! ligas Jvaro, bet 
ir j grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką pagarsėjusius

tti » i (Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo. UiUrban s Cold Powder S T&c už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo i

TT . m i yra kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

už tautietį.
Niekas tokiam balsavimui 

j nesipriešino, tik kai kurie na
riai patykiai pasišnabždėjo, 

; kad bolševiką apsuko ir pir- 
■ mininku vėl liRos senasis. 
| Pirm.
V. J. Valaitis.

Visus kitus jau nebefinko 
“demokratišku” būdu, juos tik 
užgyrė ir visi paliko ant vietų, 
išskyrus vieną kasos globėją.

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar ?perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes. 
Reikalavimus adresuokit taip:

J. BARKUS (A) 
Box 129, G. P. O.,
New York, N. Y.

Išbandykite Šiandien
Juos išdirba

STANĮ,E Y PAUL 
1035 Spring Garden St ' 

Philadelphia, Pa.
G '■ l •į’

Sulig reikalavimo, Šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nfcjame, 
(ėrderius).

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanhmtą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydv.s. Mechaniko kursas-----$75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobilia.ųs ir važinėjimas 
(laisniūr. . garantuojame)—-_$25 
Spechiliškas kursas v^žiitejhno $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojam- yra lietuvis, 
žymus auto ėlfsper.tąš-instrukto- 
rjųs L. TikniaVičitis.. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėklieniais 10 - 
iki 12 vai. ryte.
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Ten Buvęs.

• i » .

J. šartvietis

28,

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

. lę apie darbininkų judėjimą.
Nutarta parengti balių, ku-

prieš 
prieš 
kus.

Susitvarkius 
prie lokalo

arti 
tūla 

bando

Korespondentas
J. Rudaitis.

atidėta
susirinkimui, nes 

kad permažai mūs

X

{Amerikos Imperializmą
metinio. Komunistų Partija rengia 

3:30 masinę protesto demonstraciją 
seų. prieš Amerikos karišką užpuo- 

d ,'limą ant kylančių Haiti darbi-

CARNEGIE HALL
Tik Vienas Perstatymas 

SUBATOJE, GRUODŽIO-DEC.
2:30 Vai. po Pietų

Isadora Duncan Šokikės

gi suaugę įvyko 
pažįstamus

Puslapis šeštas šeštadienis, Gruod.

MB1
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VIETOS ŽINIOS
Paskutiniai Priminimai apie j Šiandie Masinė Protesto 
“Laisvės” Koncertą, Kuris Demonstracija Prieš Kruviną 
Bus Rytoj, 3:30 P. M.

Programa “Laisvės 
koncerto prasidės lygiai 
valandą po pietų, rytoj 
madienį, gruodžio 15 (L, i utuu uaivr|
Brooklyn Labor Lyceum sve- ninku ir prieš Hooverio-Stim-: 
tainėje, 949 Willoughby Ave., Į šono užsipuolimą Sovietų Są-■ 
Brooklyne, N. V. į jungos. įso drg. Kraucevičius.

Kadangi bus didelė miniai • Demonstracija bus šiandien > ninkas pareiškia, kad nieko 
publikos, prašome, sueit) kiekįties Federal, Building, I ark, kjtQ nevalia kalbėt, kaip tik 
anksčiau pirm p rogramos pra-'RdwAr Broadway, New Yoi'-įapie rei|(alą i liptuvikms namo 

i Bronxe. Drg. Kraucevičius 
• {pradėjo: “Gerbiamas pirmi
ni ninke, ponai kalbėtojai ir 
■o draugai darbininkai ir darbi- 

.” Visi fašistai šoko 
i ir pradėjo rėkt: “Tau nevif- 
' lia kalbėt, sėsk! Mat, jie iš- 

^‘isigando, kad Kraucevičius pa
gadino susirinkusius tikrais jų 

m vardais — ponais ir darbinin- 
j kais. O fašistai kalbėtojai čia 
'šnekėjo, kad “visi lygūs esa- 
I me.”

sidėjimo, taip kad galėtumėt' ke. Prasidės 1:15 vai. po pie-i 
laiku pasipirkti tikietus, kurie |Dj. Tai nebus tik pikietaš, j 
dar neturite, ir tvarkiai susės-' kaip iki šiol būdavo, o tikimi! 
ti, kad nekenktumėte pradžiaiiniinių demonstrąciją. (
programos. ! Kiekvienas Partijos nary^s j ”.

'turi dalyvauti; kiekvieno kitu*.
Į pažangaus darbininko .prieder-; 

juosimė yra atvažiuoti ir prisidėti, 
prie šio protesto prieš Ameri
kos imperialistų žygius.

Visi Partijos nariai pirm tol 
turi susirinkti 12:30 vai. po 
pietį) j demonstracijos vietą.

į Tėvai, kurie ateisite į kon
certą su vaikais, turite 
laikyti prie savęs. Labai blo
gas ir nepakenčiamas dalykas, 
kad vaikai laiptais bėgioja ir 
po svetainę dūzgia, kuomet 
dainininkai ir artistai deda ge
riausias pastangas, o !kiaušy-, 
tojai negali jų girdėti per vai-j . ,
kų trukšmą. Vaikų šumijimas ils Jaunus uarbimnkŲ 
tokiu laiku duoda suprast, kadlę • • i • 
tėvai prastai juos auklėja, už wllSIlUinlinO 
ką gėda ne tiek vaikams, kaip 
tėvams. Paskui 
žmonės peikia ir 
vaikus.

Iš Darbininkią Susivienijimo 
1-mos Kuopos Susirinkimo
. Pereitą ketvirtadienį įvyko 
L. D. S. A. 1-mos Kuopos su
sirinkimas. Narių atsilankė 
nepaprastai mažas skaičius. 
Ypač pasigedome tokių drau
gių’,- kurios ne tik kad pilnai 
supranta organizacijos reika
lus ir svarbą, bet sykiu yra ko-

reikalaut balso; kad numas- 
kuot tokius kalbėtojus. Ir 

j kuomet fašistai pamatė, kad 
i svetainėje randasi tokių darbi
ninkų, kurie pajėgs atmušt vi
sas fašistų atakas ir parodys 
fašistų darbus, tai fašistai pa- 

į reiškė, kad apie nieką kitą ne- 
! galima diskusuot, kaip tik apie 
namą, nors jie patys, kalbėda
mi po valandą laiko, užsiminė 

■apie namą tik keliais žodžiais.
Kada drg. Matulis gavęs

I balsą pradėjo kalbėti vien tik 
i apie namą, bet iš darbininkiš- 
į ko taškaregio, tai fašistai ne-Jįj. 
: beleido jam baigt kalbą. ; Įe

Po drg. Matuliui prašo bal- esu 
Pirmi- stambią klaidą darote ne- 

dalyvaudamos susirinkimuose.
ši kuopa, kartu su trimis ki

tomis Susivienijimo kuopomis, 
rengia .šaunų vakarėlį naudai 
Gastonijos darbininkų bylos. 
Jis įvyks 21 d. ^gruodžio “Lais
vės” svetainėj. Tokiam vaka- 
rėlyj visos ir visi turėtume da
lyvauti. Nuo mūsų kuopos ta
me darbe dalyvauja dd. Dep- 
sienė ir Levanienė. Komisija 
prašo visų darbininkių, kurios! taipgi ir patį detektyvą.
tik gali, iškepti kokį keiką ir {policijos komisionierius Whal- 
paaukoti šiam vakarui. enas tvirtina, jog tarp jų bu-

l.šrinkta dvi delegatės j tarp-|vo susipratimas, kad plėšikai 
{tautinę konferencija, kuriai paskui sugrąžins atgal pinigus 
'Šaukia Komunistų Partijos H {ir ^daiktus, paimtus nuo savo 

Kyla triukšmas. Darbiniu-■ Distrikto moterų departmen-, sėbrų-suokalbininkų.
! kai sukyla nuo kėdžių. Fa-{tas, išdirbimui planu, kaip! Johnsonas, kuris 20 metų iš
mistai griebia Matulį ir Krau-| geriau palaikyti 
jcevičių ir per duris stumia laikraštuką

d.,liauk. O po to, žinomą, visi Woman.” „ . . ,
Tai tokios siėmė dd. Maižienė ir Šerienė. [ nalistų, ką buvo poniškai pasi- 

! Ši konferencija įvyks antradie-į

pereitą šeštadienį, Roman Gar
dens, 187th St., Bronxe. Visi 
tie kriminalistai buvo artimi 
Delagiui ir Vitalei žmonės.

Įpusėjus bankietui ii- teisė
jui Vitalei besakant prakalbą, 
iš' gatvės įėjo septyni ginkluo
ti plėšikai. Įsakė visiems sve
čiams sustoti ir rankas augš- 
tyn iškelti. Apsaugojimui tų 60 
bankietininkų buvo ir detekty- 

Plėšikai 
simpatikės. Kokiais išrokavi-1 atėmė, iš jo revolverį, iš kurio 
mais tokios draugės nesilankoi..Ds ne* nebandė šauti. Paskui 
į susirinkimus, sunku pasaky- iškratė visiems svečiams kiše- 

Draugės, rimtai pagalvoki- nius, atėmė laikrodėlius, bran- 
apie jūs tokį elgimąsi, ir'^bis 

tikra, jog prisipažinsite, tuo būdu, išsinešdami $5,000 
vertės grobį.

Pačioje pradžioje minėti sep
tyni kriminalistai-svečiai, tei
sėjų Delagio ir Vitalės drau
gai, be abejo, buvo išankstol 
susimokinę su septyniais už-Į 
puolusia^ > plėšikais. , Tame Į 
sumoksle, manoma, dalyvavo1 
ir pats detektyvas Johnsonas.! 
Plėšikai, žinoma, neišskyrė 
nei savo draugų-kriminalistų. { 
Visus neva lygiai apiplėšė,!

. Bet:

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

žiedus ir kitus žibučius,
Lorimer Street417

Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykf atsilankę, persitikrin- 
eit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČ1UKIENE 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE. STAgJ 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduli u. D iag n ozą 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

val.
tik

t

į
!;

■

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel., Juniper 6776.

Pirmadieni, gruodžio
> Jaunųjų Darbininkų Į išeina iš svetainės. 

Kliubo susirinkimas. Narių j pasekmes tų prakalbų.
, buvo gana daug. Buvo atėjęsj Reikia atžymėt vieną daly- 

neturintiejil vienas iš Jaunųjų Komunistų | ka> kad fašistai ne juokais 
Jis pasakė pi akalbė-i pracjėj0 organizuotis prieš 

darbininkus. Bet ir darbinin
kai neturėtų snaust, o griebtis 
už darbo ir organizuotis, kaip 

lietuvius fašistus, taip ir diena 
visus kapitalistų pakali-

moterų departmen
Fa-jtas, išdirbimui planų, kaip!

ir išplatinti i tarnavo kaip detektyvas, nuda-
) Working |vo nepažįstąs nei vieno iš plė- 

Joje dalyvauti ap-jšikų, nei iš tų septynių krimi-

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

Patartina, kad neturintieji • vienas 
tikietų pasipirktų jų šiandien,! Dy^os. 
šeštadienį, tiesiog iš “Laisvės” 
taip kad nereikėtų ilgomis ei
lėmis laukti koridoriuje pačios i ris^įvyks 1^30 m. sausio 11 d. 
svetainės, prie langelio.

Programoje nebus pertrau
kos. Todėl automobiliais at
važiavusieji turi, eidami sve
tainėn, palikti užžibintas savo 
automobilių šviesas.

Nors koncerto programa tu-|sikumSfi9°V ir taip _pažaisti, 
ri ilgą eilę dainininkų ir ar-! 
tistų, bet skaičius pakartojimui 
bus apribotas, taip kad pro-i 
&raiua neužsitęs perilgai iri H 
klausytojams nereikes nubo-| 
džiauti, 
f 1 z :

Dar priminimas apie gėlių 
pardavinėtojas:—tai yra visai 
pašalinis biznis, ir nieko bend
ro neturi su “Laisvės” koncer
tu.

Pastaba Atsilankiusiems į 
“Laisvės” Koncertą

Kiekviename parengime I 
bor Lyceum svetainėj , 
drapanų padėjimo vietos, 
moteris (ne lietuvė)
kiekvienam prisegti gėlę, o pas
kui prašo 25 centų, šiuomi pa
reiškiame, kad ta biznierka ne
turi nieko bendro su mūsų kon
certu ; pelnas už gėles eina jai 
pačiai. Rengėjai.

Reguliariai susirinkimai į- 
vyksta kiekvieną pirmadienį. 
Kviečiame visus jaunuolius at
eiti ir įstot į Jaunuolių Kliu-j 
bą, kuriame galima gražiai pa-l 

{silinksrųinti.
Vaikinams yra pirštinės pa-!IZ . v. n j , oi • • Knauciu 54-tame skyriuje 

! Išrinkta Nauja Valdyba 
I

11 d. gruodžio buvo Amal- 
I gameitų kriaučių 54-to , ,sky- 
I riauk nepaprastas susirinkiĄ 
mas, kuriame tapo išrinkta se- 

i kanfiems metams valdyba.
Sekmadienį, 8 d. gruodžio, Į R • • nanrai.tai

vakare Bronxe, New Yorke, į-1 ’ < p f
vyko prakalbos, kurios buvo 
rengiamos del Bronxo lietu
viam siūlomo įsigyt namo.

Skelbimuose nebuvo pažy
mėta, kokia organizacija ren
gia, ir pačiose prakalbose pir
mininkas nepaaiškino.

Kadangi Bronxe lietuvių 
biznierių kaip ir nėra, tai su
sirinko visi beveik darbininkai, 
apart akelių ponų—fašistų (du 
kalbėtojai ir pora jų sėbrų).

Laike prakalbų pasirodė, 
kad fašistai norėjo suorgani- 
zuot Bronxe savo grupę vedi
mui purvino fašistinio darbo 
tarpe darbininkų.

Savo kalbose fašistai Vitai- 
tis ir Klinga bjauriai šmeižė 
ir purvino darbininkus abel- 
nai, o susipratusius ypatingai, 
kreipdami didžiausios domės 
į lietuvius komunistus, kuriuos 
niekšiškai purvino prieš darbi
ninkų akis.

Užbaigus kalbas, darbinin
kai vienas po kitam pradėjo

Lietuviai 'Fašistai Telkiasi 
i Pulti parbininkus

SHELLAN MUSIC ACADEMY
Mokina Piano, Balso 
. Lavinimo ir Muzikos

JsitSmykite naują 
antrašą:

L. B. ŠALINAIT£ 
1277 Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
r / •

Foxcroft 8523

Mokytoja turės savo, koncertą’apie fyovo mėnesį ip 
nori prirengti visus saVo mokinius dalyvauti koncerto 
programoj. Todėl pageidaujama/ kad nauji moki
niai tuojau užsiregistruotų.

- .... .. irėdę ir sėdėjo bankiete. Yra
nį, 17 d. gruodžio. Pageidau-(nurodymų, kad tarp svečių bū
tina, kad ir kitos mūsų Brook-jv° ir dar trys kiti detektyvai, 
lyno kuopos pasiųstų ten atsto- plėšikų talkininkai.
ves. " Komisionierius Whale nas

Kuopa rengia savo naudai į stebisi, kaip Johnsonas galėjo 
vakarėlį ant 12 d. sausio. Tad Į nepažint tų gaivalų, tokį ligą 
visos jau dabar įsitėmykite tą paiką ištarnavęs ir galėjęs as- 

kad kitur nepasižadė-{ meniškai arba iš fotografijų 
tumėte būti. Kuopos iždas (pažinti kriminalistus, kurie 

.šiuo tarpu labai silpnas, tad Ikiekvienas kelis kartus buvo 
1 visos darbuokimės, kad jį su-1 nuteisti, kaip plėšikai, priga- 
i stiprinus. Ivikai bei nužiūrimi žmogžu-

Pakelta klausimas apie daly- džiai.
jvavimą Tarptautinės Darbinin- 
ikų Pagelbos “tag-day.
esant mažai narių, ] 
me sudaryti gerą grupę drau
gių. Drg. Bidermonienė tik
rai pasižadėjo imti dėžutę, o 

I kitos vėliau,'jei galės, irgi pa- 
I ims.

Išrinkta penkios delegatės j 
', J. Šart-Įrajono konferenciją, kuri įvyks 

Vietls atidarė susirinkimą; pa-129 d. gruodžio, “Laisvės” sve- 
skytęs S. Masiulį, S. Jackų, jtainėj. 
A. Kulį ir J. Ambrozaitį bal
sam suskaityti, 
prezidiumą, eita 
valdybos rinkimų. 

Į lokalo pirm.
išrinktas 120 balsų prieš savo 
oponentą J. Glavecką, gavusį 
<39 balsus; tai tapo iš eilės ant 
trečių metų paliktas J. šartvie
tis lokalo pirmininku.

S. Masiulis į lokalo Pildomo
sios Tarybos sekretorius tapo 
išrinktas vienbalsiai. » r m . n n • i-

K. Jankaitis į New Yorko tx-klSejaS PaSlKViete 7 
Joint Boardo direktorius iš- P|g§jįUS Kaipo SveČillS į

Valdybos rinkimai 
sekamam 
jautėmės, 
dalyvauja šiame susirinkime.

Draugės pageidavo, kad jau
nesnės mūsų narės daugiau da
lyvautų kuopoj ir jos darbuo
se. Tuomi patrauktume dau
giau čia augusių moterų ir 
merginų’ į savo organizaciją. 
Pastaba tikrai vietoj.

Norma.

Tuo pačiu laiku komisionie- 
.” Bet rius paskelbė ir laikraščiuose 

negalėjo- į vardus piktadarių, kurie buvo 
'pakviesti ir dalyvavo minėta
me teisėjų bankiete, būtent: 
Paul Mąrchione, broliai James 
ir Joseph Catania, James ir 
John Savino, Daniel J. 
čia, Ciro Terranova 
Morrell o.).

Apart plėšimų, keli 
šaikos buvo ne sykį traukiami 
teisman už žmogžudystes; kiti 
po kelis kartus sėdėjo kalėji
me. Daugelį sykių jiems pa
žįstami magistratai leido tiems 
gaivalams ir be bausmės išsi
sukti.

lamas- 
(kitai p

iš tos

IŠRANDA VOTIM AI
PASIRANDAVOJA didelis kambarys 

garu apšildomas, prie pat Lorimer 
subway stoties, taipgi yra gamina
mas namie ir valgis. Kreipkitės bile 
laiku po num. 35 Devoe St., Brook
lyn, N. Y. (297-299)

Specialistas del 
Akių, 

Naujausi

visų liKi; ir operacijų: 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnoze ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

127
(Tarpe

Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ ir

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

I

rinktas 124 balsais/ prieš J. 
Bubnį, gavusį 41 balsą.

Į lokalo Pildomosios Tary
bos narius išrinkti: S. Jackus 
ir P. Lengvinas.

J. Buivydas išrinktas ir se- 
kantiem metam lokalo kores
pondentu.
Prie A. Žilinsko į J. Perkūno 

lankytojus darinktas A. Matu
lis.

J. Kairys išdavė raportą 
apie lokalo finansų stovį; ra
portas vienbalsiai Jpriirptąs. ,
; ,F. Vaitukaitis išdavė rapor
tą apie lokalo kriauęių padėtį. 
Iš jo .paaiškėjo, kad didelė di
džiuma dirbtuvių išbaigė dar
bus , ir nepradės I dirbti , bė po 
naujų metų. Raportas vien
balsiai priirpį;ąs. , ,

K. Jankaiįis/pranešė iš bor.d,. 
direktorių, kad darbų sezonas 
visam New Yorke . pasibaigęs, 
o naujas sezonas prasidėsiąs 
tik po naujų metų. Raportas 
priimtas vienbalsiai. ;

W. Burkšaitis padarė prane
šimą iš “trade” boardo, kad 
Holanderis, “trade” manage- 
ris, pasiūlęs sumanymą, nau
jam sezone padaryti sustoji
mą. Bet lokalų atstovai tam 
pasipriešino, kad tokie susto
jimai, kuomet neinama- į rim^ 
tą kovą, tik narius kiršina, o 
darbininkams iš jų jokios nau
dos nėra. Pranešimas priim
tas vienbalsiai.

I • 'J. Buivydas,
, ■ 54-to Skyriaus Karesp4

Draugo-Teisėjo Bankietą
Tarp “gerbiamųjų” svečių, 

buvo septyni plėšikai, keli iš 
jų nužiūrimi žmogžudžiai, lai
ke pokilio, kurį buvęs magist
ratas M. N. Del agi surengė 
teisėjui Albertui II. Vitalei,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 

stationery Storas. Prie Storo yra 
du kambariai; biznis įdirbtas, randa 
nebrangi; savininkas turi du bizniu, 
už tai parduoda. Pasinaudokit pro
ga. Kreipkitės po num. 16 Olive St., 
prie Grand St., Brooklyn, N. Y.

292-97

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409
LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MAL10RIUS
DARBĄ ATLIEKA GeIiAI IR PIGIAI

ANT RANDOS VALGYKLAI VIETA
Avė. šalę Con. Gas of N. Y. ir Edison Co. Namo. Tai yra pačiame New 
Yorko centre, kur tūkstančiai žmonių praeina kas valandą. Vieta biznio 
žvilgsniu gali būti viena iš geriausių. Klauskite: Tel. Stuyvesant 4791.

REIKALINGAS PARTNERIS—MOTERIS AR VYRAS
Į muzikos krautuvę, kui’ parsiduoda Pianai, Radio, 
Gramafonąi, Rekordai lietuviški ir visų kitų kalbų, 
ir kiti muzikališki instrumentai.

Jei kam rūpi įsigyti geras gyvenimas, meldžiam 
atsišaukti pas savininką:

JONĄ ĄMBROZAITĮ
560 Grand St., Brooklyn, N. Y. , . Telefonas: Stagg 8642

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
kius paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus Ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniukais.

TEL.:
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arli Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

173
JONAS STOKES

Bridge St., C. Brooklyn,

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir • 
Neturi Savyje Jokių , 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugražint naturalį vidurių ’malimą. 
Nereikia virint, o tik su maišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams) lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
papročio 

pagelbsti
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ir šuaugąisiems. Kaina 60c, o per 
paltą 66c.

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

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

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
264 Front St., G. Brooklyn, N. Y*
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