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Kardinolas O’Connell 
“Tyrinės”.

Kodėl Biznis Staigiai Nu
truko?

Ir Jack Sharkey Rekla
muojasi.

Ties Tuo kapu.
Rašo L. Pruseika

Pereitą subatą Bostono kar
dinolas O’Connell paskelbė, kad 
į Maldeno švento kryžiaus ka
pines minia nebus įleidžiamai 
Tuo būcju biznis ties kunigo 
Power kapu, kur įvyko tiek 
“stebuklų“, laikinai sustos. 
O’Connellio dzievašninkų kli
ka darys tyrinėjimus apie ste
buklingai išgijusius žmones. 
Kodėl taip staigiai užsidarė tas 
bazElras ?

Pėtnyčioj buvo tokia istorija 
su vienu žydu, kurio pavardė 
Cohn. Jisai buvo atgabentas 
į kapines ir atslinko ant kriu
kių prie eudaunojo kapo. Jo 
kojos buvo subandažuotos. Su
kniubęs momentaliai ties kapu, 
jisai tuojau trenkė kriukius ir 
rėkdamas pranešė, kad pagijo. 
Davatkos pradėjo žegnotis del 
tokio negirdėto stebuklo.

Ir viskas būtų pasibaigę lai
mingai (del religinio opiumo 
šinkuotojų), jeigu ne tai, kad 
tas žmogus įsimanė pasirinkti 
aukų. Pasisakė esąs is tolimo 
miesto ir neturįs kuo namo su
grįžti. čia tuoj žmonės pradė
jo rinkti aukas. O tas žmoge
lis kad jau džiaugiasi, tai 
džiaugiasi.

Tūlam policmanui jisai pasi
rodė įtariamu (labiausia del tų 
aukų rinkimo). Suėmė naba
gą, patyrinėjo ir pasirodė, kad 
jisai niekuomet nebuvo sirgęs. 
Tai buvo jau pusėtinas skanda
las. Tokių “pasveikusių“ buvo 
ne vienas.

Jei kunigai gešeftą daro, tai 
kodėl nedaryti Cohn’ui?

Lynn, 
Bostonan, 
Mes bu- 
buvo ne- 

Buvom 
žiūrim į

Bostono klerikalų “Darbinin
kui” parūpo, kad ir aš buvau 
ant kapų. Taip, mah rūpėjo 
pamatyti tas begėdiškas jomar- 
kas, kur varoma tokia nuožmi, 
barbariška spekuliacija žmonių 
žaizdom ir ligom. Pereitą utar- 
ninką, po prakalbų 
Mass., važiuodami 
užsukom į kapines, 
vom keturiese. Jau 
toli 12 vai. nakties, 
priėję arti to kapo, 
tą svietelį.

Eina vienas po kito, o poli
cija rėkia “greičiau, gręičiau“. 
Pribėga prie kapo, čiuptelia že
mės gniūžtę, persižegnoja, bak
stelia j šventą plytą ir policija 

• veja toliau. Taip vienas po 
kito, kaip žąsys, bėga ir bėga. 
Daug kas dirbtelia afierą į 
gurbus, pastatytus iš kapo prie
šakio ir užpakalio. Taip mums 
bežiūrint, galėjo pereiti keli 
šimtai žmonių. Buvo be galo,, 
koktu ir baisu! .

Koliekos, nebyliai, paraliti
kai, kuriuos ten gabena, negi 
kalti!' Bet tie, kurie juos ga
bena, ta organizuoto fanatizmo 
mašina, ot kas tikrieji kaltinin
kai*!” 
. Man baisiais burtais 
ta scena! >

išrodė

Ir taip kaip piyke, taip kaip 
j.udžiuose kiekvieną dieną turė
jo būti atrakcija, koksai nors, 
“star”. .

Tai Ėostono majoras sU pa
liegusią ’žmona’ atvyksta, ’ kitą 
dieną lietuvių patriotų favori
tas Jack Shąrkey su savo ma
ža mergaite,, už kurią prie ka
po jisai poteriauja. Paskui at
vyksta aštuoni čigonai iš Broo
klyn©. Vis mat, kad būtų kas 
garbinti apie šventą jomarką!

Bet pereitą savaitę jau fana
tikų buvo mažiau, negu užpe- 

' reitą. Ir stebuklų jau buvo 
mažiau. Pilnų pasveikimų nėr, 
o “tik dalini”.

Pirma* Lietuvių

Darbininkų Dienražti*

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

V;

Darbininkni Visų Salių,

Vienykitės! Jūs Nieko
N e pralaimėsi t, Tik"
Retežiu*, o Išlaimesit

Pasaulį!

No. 281 Telephone, Stagg 3878

Numirė Vincas Gudiškis

Patersonietis drg. Sinkau- 
skas mums pranešė telefo
nu:

Pereitą sekmadienį, lap
kričio 24 d., čionai numirė 
Vincas Gudiškis, vietinio 
darbininkų choro narys ir
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VISOS CHINIJOS REAKCINĖS SPĖKOS 
VIENIJASI KARUI PRIEŠ SOVIETU 

SĄJUNGĄ '
NANKINGAS — Sovietų

Raudonoji Armija, nebega-
visą laiką buvęs pažangių1 imdama pakęsti nuolatiniu 
darbininkų pritarėju. Pa- — ■ - - - - "
šarvotas pas Vincą Bingelį, gvardiečių atakų ant Sovie- 
po num. 82 Keen St., Pa- t 
terson, N. J. / Laidotuvės 
bus antradienį, lapkričio 26 
d., kaip 2:30 v. po pietų.
Bus ir kalbėtojas.

Apie tai plačiau bus pa
rašyta korespondencijoj.

inusiai tarp Kuominchun 
■armijos ir Nankingo spėkų

darbininkų pritarėju. Pa- Chinijos militaristų ir balt-

300' Sustreikavo Patersone

PATERSON, N. J— čia 
300 darbininkų, dirbančių 
Mutual Hosiery' Kompani
joj, Fulton St., paskelbė 
streiką prieš algų nukapoji- 
mą ir prieš kompanijas at
sisakymą skaitytis su ūni-

apsistoję visuose frontuose pa\ , Streikieriai priklauso

Scott Nearing Pranašauja 
Fašistinę Diktatūrą 

Amerikoje

PHILADELPHIA.— Sek
madienį čia po pietų profe
sorius Scott Nearing, Ko
munistų Partijos narys, de- 
batavo su Dr. Harry Laid- 
ler, socialistu, apie buržua
zinę demokratiją. Nea
ring savo kalboj nurodė, 
kad buržuazinė demokrati
ja vis labiau siaurėja ir 
siaurėja. Nurodė, kad be
siartinantis krizis pagimdys 
fašistinę diktatūrą Ameri
koj. Fašistinę diktatūrą 
įsteigs didžiojo biznio gru
pės. Nearing’sake:

“•Prezidentas Hooveris', 
kuomet jis pamatė, kad pa
dėtis blogėju, neatsikreipė į 
politikierius, be.t į biznio 
vadus. / Mussolini tą patį 
padarė Italijoj, kuomet jis 
steigė savo fašistinę dikta
tūrą. Wilsonas tą patį 
padarė 1916 metais, kuomet 
jis suorganizavo Šalies Gy
nimo Tarybą.”

Nearing sakė, kad Ameri
koj darbininkai turi organi
zuotis, kad įsteigti proleta
riato diktatūrą. Laidler sa
kė, kad reikia stengtis at
siekti socializmą per balsa
vimą.

if kad Kuominchun armija 
traukiasi vakarų link į Ho
nan ir Hupeh provincijas.

Sakoma, .kad Wang- 
Ching-wei,- sukilėlių vadas, • 
įsakęs generolui Chang Fa- 
kwei ir jo • “geležinės* drą
sos” kareiviams sustabdyti 
maršavimą : linkui Kantono 
ir greitai padaryti sutartį 
su Nankingo valdžia, kad 
Chinijos visokios rūšies mi- 
litaristai galėtų sudaryti 
bendrą frontą prieš Sovietų 
Sąjungą. ;

Japonijos žinių agentūra 
pranesh>Lkad ‘Sovietų spė?

l kos vėlai sčkmadienį užėmė 1 
miestą Hailar. Sakoma, 
chinai praradę iki 12,000 
kareivių.

Sovietų kariuomenė taip
gi uždavė Chinijos spėkom 

_ ■ ‘j Mandžu-
Sovi^tų kavalerija 

užėmus vienų mažą mieste
lį, apsupus Muling miestą. 
Chinijos spėkos niekui; ’ ne
galėjo atsilaikytų praneši-, 
mai sako.

tų teritorijos, pastaruoju 
(_____ 1 padarė griežtesnį
prieš Chinijos militaristus; 
keliuose Sibiro-Mandžurijos 
punktuose smarkiai supliekė 
Chinijos spėkas.

Pranešimai sako, kad So
vietų spėkos, idant užduoti 
smūgį chinų atakoms, užė
mė Hailar ir Mandžurijos 
teritorija į vakarus nuo 
Khingan kalnų.

Pirmadienį čia tapo pa
skelbta, kad, tokiai padėčiai 
esant Mandžurijoj, visos 
Chinijos reakcinės spėkos, 
pastaruoju laiku kovojusios 
tarp savęs del valdymo kra
što, nusprendusios susivie
nyti karui prieš Sovietų Są
jungą. Sakoma, kad įvai
rių grupių militariniai ir 
civiliai vadai veda derybas; smūgį rytinėj 
tuo klausimu. Manoma, kad!rijoj, 
tarą) Nankingo, valdžios ir 
Kuominchun . (sukilėlių) va
dų jau tapo padaryta sutar
tis. Tatai sprendžiama su
lig pranešimų, kurie sako,

prie Amerikos Darbo Fede
racijos kontroliuojamos uni
jos—United Textile Work
ers Union. Nežiūrint reak
cinių vadų pastangų sulai
kyti darbininkus nuo kovos, 
streikieriai pasirodo kovo
tojais: pikietuoja dirbtuvę.

Sovietu Lakūnai
Išvyksta

Smetona ir Plėšikai

Numirė Clemenceau SOVIETAI PASMERKS 16
KONTR-REVOUUCIONIER1Ų

JAU BELIKO TIK KELIOS DIENOS a 
PASIDARBUOTI “LAISVĖS” VAJUJ

Sekantį Nedeldienį • Bus Paskutinė Vajaus Diena; Reikia 
Smarkiai Padirbėti Paskutinėmis Dienomis ■ L

užsibaigs Chester, Mass., J. Kundrotas* 
Philadelphia, Pa., A. Papeliuč- 
ka, Philadelphia, Pa., Valeritu- 
kevičius, Stoughton, Mass., 
Chulada, Providence, R. L, 
M ak rėčkas, Newark, N. J., 
Mugianiene, Oakland, Call.

Už kelių dienų 
“Laisvės“ vajus gavimui nau
jų skaitytojų. Paskutine va
jaus diena bus sekantis nedėl- 
dienis. Iki tam laikui “Lais
vės“ metinė prenumerata nau
jiems skaitytojams tik .$5.

šiame vajuj dar mes negavo
me tiek naują skaitytojų, kiek 
buvom užsibrėžę. Todėl būtinai | 
yisiems reikia dar smarkiau i 
pasidarbuoti nors paskutinėmis 
dienomis. Per tas kelias dienas 
dar gautume šimtus naujų skai-J 
tytojų, jeigu visi “Laisvės” 
skaitytojai pasistengtų padirbė
ti. Mes tikimės, kad daugelis 
skaitytojų atliks savo prieder
mę. _ ~

Kiek naujų skaitytojų gausi- tas šaukia konferenciją ant 
te sekantį nedeldienį, tuojaus gruodžio 5 d. peržiūrėjinrįi 
siųskite “Laisvės” administra- industrinės

R.

K.

'Planuoja Sudaryti Ko
mitetą ‘Stabilizavimui” 

Biznio Amerikoj
WASHINGTON.— Jung

tinių Valstijų Prekybos BuNEW YORK.— Praneša
ma, kad Sovietų keturi la
kūnai, Šestakovas, Boloto
vas, Sterligovas ir Fufaje- 
vas, kurie atlėkė iš Maskvos cijai, kad iki trečiadienio, gruo- padėties visoj šaly? Toj 

,į New Yorka orlaiviu.“Ša- rz’' A ™ — +"e!
lis Sovietų”, rytoj išvyksta 
Sovietų Sąjungon.

džio 4 d., gautume, nes po tos 
dienos bus paskelbta galutinos 
vajaus pesekmės.

V

ir prekybh Iš

PARYŽIUS.— Sekmadie- 
nį numirė Georges Clemen
ceau, pagarsėjęs Frapcijos 
imperialistų vadas. Karo 
metų buvo premjeru. Buvo 
89 metų amžiaus.

Franci jos kapitalistai ren
gia jam iškilmingas laidotu
ves.

Nuteisė 12 Plečkaitininky

konferencijoj taipgi bus iš
dirbti planai sudarymui tam 
tikros ekonominės tarybos 
“stabilizavimui” biznio ant 
“visados”, kad “išvengti” 
tokių katastrofų, kokios pa
staruoju laiku apsireiškė 
biržoj. Lų

William Buterworth, J. 
V, Prekybos Buto preziden
tas, ir Julius H. Bąrpes, bu- 
to tarybos direktorių pir- ? 
mininkas, savo laiške biz
nieriams del šaukiamos 
konferencijos sako:

“Konferenciją ^atidarys ’ 
prezidentas Hooveris. Kon?f 
ferencija yra pasekmė jo 
(Hooverio) įsitikinimo, kad 
Amerikos biznis yra taip 
suorganizuotas, kad jis ga
li pilnai, sumobilizuoti 
spėkas kooperavimui 
valdžia.”

Kas Kiek Turi Naujų Me
tinių Skaitytojų:

M. Philadelphia, Pa......... 42
Detroito vajininkai ........ 36’72
Geo. Shimaitis, Montello 35’72 

19 d. apie 8 vai. Kretingos *J. Sinkauskas, Paterson . 24’/2 
apskr, Gargždų nuovados 
policijoje buvo gauta žinia, 
kad Vaitelių kaime pil. Bu
kausko . Antanę trobose yra 
pasislėpę pagarsėję aplinkė- 
je ginkluoti žmogžudžiai — 
plėšikai Jockus Petras, kilęs i 
iš Platelių vai., Notėnų kai
mo, ir Slušnys Augustas — 
iš Kartenos vai.

Nukovė Žmogžudį
, GARGŽDAI.— Spalių

Baublių *

Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” praneša:

Šių metų lapkričio 2 d. 
įvyko karo lauko teismas 12 
plečkaitininkų, kurie buvo 
kaltinami dalyvavimu prieš
valstybinėse organizacijose, 
turinčiose tikslą nuversti 
esamą vyriausybę. Visi jie 
pripažinti kaltais. Du kalti
namieji Kiaupa ir Paulaus
kas Vincas pasmerkti mirti, 
bet del sušvelninančių kaltę 
aplinkybių teismas rūdo ga
limu pakeisti bausmę kalėji
mu iki gyvos galvos.

“Lietuvos Žinios” prane
ša: . '

Spalių mėn. 23 d. atvyko 
Panevėžin Karo lauko teis-j 
mąs įšnagrinėti plėšiko Juo-, 
zo Sakalausko bylą., Tčisa- 
masįą buvo kaltinama^/ kad 
1927-2$ m. yra padaręs ke
letą/ ginkluotų užpuolimų, 
Sprogstamąją medžiagą ir 
ginklus savo operacijom ji
sai gaudavo iš Lenkijos, 
slaptai pereidamas demar- .
kacijos liniją. Teismo spren-! Kiti du kaltinamieji, Bau
dimu kaltinamasis pripažin- laūskas Mečys ir Lęlečka 
tas kaltu ir nuteistas mirti- pasmerkti kalėti iki gyvos 
mi. Nuteistas* padavė pra
šymą pono Respublikos Pre
zidento vardu dovanoti jam 
gyvastį. Prašymas buvo

Bostono apielinkėje lietuviai patenkintas ir mirties baus-
juokiasi iiį pasakoja daugybę 

kaip ligoniai, po 
dar labiau 

del persišal- 
davatka, 

išstovėjusi eilėj,, 
prislinko prie švento kapo, 

taip persišaldė, kad reikėjo ne 
šventojo, bet daktaro. Vienas

atsitikimų, kaip 
nuvykimo į kapu 
apsirgo, labiausia 
dymo. Viena Mon 
tris valandas išsi

itie pakeista jam; sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos.

žmogelis, kuris dar turėjo vie
ną sveikų kbją, kai griuvo prie 
kapo, pasileidęs nuo kriukių, 
tai išsisuko ir sveikąją koją.

galvos.
Kaltinamosios: Kauno

“Aušros” gimnazijos moky
toja Kudirkaitė ir Kauno 
žydų gimnazijos mokytoja 
Mufzaitė pasmerktos po 15 
metų kalėti.
• Kiti 5 kaltinamieji: Mont
vila, Puidokas, Lembergas, 
Zdanavičius, šakui-skis ^pa
smerkti kalėti nuo 10 iki 4 
metų. 1 '1 1 . ’ :

L. Pruseijęą. ................ ■ 20’7^
A. Walley, Ė. Norwalk, 18
J. Degutis, Binghamton ... 16
J. Simutis, Nashua, N. H. 14

P. Namikas, Waterbury 12’72
P. Taraška, So. Boston ... 12
J. Grybas, Norwood .... 10 ’/>
J. šiupailieilė, Port Carbon,

Pa. ............... io’/2
K. Arminas, Minersville ... 9 
Stakionis-Kralikauskas, Law

rence, Mass........................ 9
kaimo. Gargždų nuovados l.D.S.A. 26 kp!, Rochester 8’72 
viršininkais skubiai suorga- J. Urbonas, Pittsburgh ...
nizayo policiją ir keletą vie£ P. Plung, Cleveland Ohio .. 8 
tos šaulių jiems apsupti ir ’ ” 
vietoje suimti. Bet plėšikai, 
matyti, greit tą pastebėjo ir 
nespėjus policijai arčiau 
prieiti, leidosi bėgti. Bė
gančius plėšikus vijosi poli
cija ir šauliai apie 2 kilo
metru apšaudydami. Plėši
kai bėgo atsišaudydami, bet

8

VORONEŽAS, Sov. Są
junga.— šeštadienį 16 slap
tos kontr-revoliucionierių 
organizacijos narių-tapo pa
smerkta sušaudymui už 
kontr-revoliucinį veikimą. 
Teismas tęsėsi dešimts die
nų. .

Trys kiti tapo pasmerkti 
kalėjiman po dešimts metų, 
o dvidešimts trumpesniam 
laikui.

Teisme buvo įrodyta, kad
>tos organizacijos nariai ap- vienas plėšikas, Slušnys, ta- 
laikė iš Jungtinių Valstijų; po tuoj mirtinai nukautas. 
62,000 rublių (apie $31,000) 
varymui kontr-revoliucinio 
darbo.

> Teisindamas savo kontr
revoliucinį veikimą, Dmitri 
Pakomenko,, kontrrevoliu
cionierių vadas, pareiškė: 
‘IMes . nepripažįstame / Lepi- 

;ho. Jis yra! Juodas. Tiesa, 
kad caras Nikalojus miręs, 
bet jis sugrįš iš’dangaus įr 
vėl viešpataus Rusijoj.” 
; Tie •'»kontrrevoliucionie
riai, kad (geriau; varyti sa
vo darbą, buvo susiorgani
zavę į slaptą religinę sektą, 
vadinamą “kryžiokų” sek
ta.

Washington.— Sekmadie
nį savo -namuose nuo plau
čių uždegimo numirė sena
torius Francis Emroy War
ren iš Wybniing valstijos. 
Buvo 85 įmetu amžiaus. A- 
pie 37 metus ištarnavo se
nate besidarbuodamas ka
pitalistų maudai. Joks Bitas 
•asmuo nėra taip ilgai ištar
navęs senate, v ;

Pas nukautąjį plėšiką Sluš- 
nį buvo rastas kariškas šau
tuvas, revolveris ir šoviniai. 
Kadangi,buvo labai ūkano- 
ta§ rytas ir didelis atstu
mas, tai plėšikui Jockųi pa
sisekė pasiekti Jokūbavo 
mišką ir pasislėpti: jo, jieš- 
kojima^ tęsiamas. Pas Bu
kauską,-kur buvo apsistoję 
minėti plėšikai padarius 
kratą, buvo . rastos, paslėp
tos krūmeliuose dvi avys. 
Avys buvo pavogtos nuo pik 
Drungelos Zenono, gyv. Kre
tingos valse., Baublių kaime 
ir jau papjautos; jos grą
žintos savininkui. Rasta 
ir daugiau pagrobtų daiktų, 
kurie išaiškinus bus grąžin
ti savininkams. Plėšikai 
Jockus ir Slušnys yra pada
rę apylinkėje keletą žmog
žudysčių ir daug plėšimų.

Detroit, Mich.— Packard 
automobilių kompanija at
leidinėja darbinipkus iš 
darbo. Gamybą. sumažino 
ant 20 nuošimčių.

J. Bakšys, Worcester 
S. Gendrenas, Roches 
M. žaldokas ............
J. Mažeika, Cleveland, ... 6’/2
J. Mažeika, McKees Rocks 6
J. Mažeika, Hartford .........  6
Ig. Aleksiejus, Philadelphia 5’72
K. Joneliunas, Akron Ohio 5 
J. Diamont, Pittsburgh *.... 5
J. Chuplis, Harmarville, Pa. 5

K. Baniulienė, Benld, III. l’/2 
M. Girdziuvienė, Collinsville,

Ill. ................................. iy2
V. . Karlon, Maspeth, N. Y. 2 
Senas Vincas ....................... 3
A. Remeitis, New Britain .. 2

Prisiuntė Po Skaitytoją šie 
Draugai:

J. Savick, Inglewood, Cal., S. 
Reikauskas, Shenandoah, Pa., 
V. Staugaitis, Hartford, Čonn., 
D. Žemaitienė, Bridgeport, Ct., 
Ą. Chaponis, Meriden, Conn., 
J. Stanislovaitis, . Wilkes-iBarre, 
Pa., J. Chuplis, Harmarville, 
Pa., T. Brosky, Elm Grove, W. 
Va., U. Litvinienė, Detroit, 
Mich., P. Šlajus, Chester, Pa., 
J. Ambroze, ’ New Britain, 

Beržinis, Hartford, 
A. Buivid, Dorchester, 
A. Kaspariutė, Wilkes- 
Pa., P. Pabalis, Scran-

Conn., 
Conn., 
Mass., 
Barre, 
ton, Pa., Aksomaitis, Cleveland,
Ohio, Leskowski, Cleveland, O., 
F. Saučiulis, W. Frankfort, Ill. 
K. Buzinauskienė, Youngstown, 
Ohio., L. Vaikutienė, Youngs
town, Ohio., V. Zereckiene, 
Springfield, Ill., J. Pusvaškis, 
Chester, Pa., J. Mickus? Phila
delphia ,Pa., J. Jarackas, Ham
tramck, Mich., P. Balčaitis, 
Philadelphia, Pa., J. Rudge, 
Hartford, ? Conn., F; Kubilis,
pętroit, Mich., A. Buivid, Dor

savo e
su

150,000 žmonių Aplanke 
“Stebuklingas” Kapines 

Maldene
HMALDEN, Mass.— Sek- 

madienį suvirs 150,000 žmo
nių suplaukė Čia aplankyti 
“stebuklingą” kunigo P. J. 
Power kapą šv. kryžiaus 
kapinėse. z

Kardinolas O’Connell ža- 
da “tyrinėti” stebuklus. Ir 
nuo pirmadienio kapinės 
bus uždarytos “stebuklų” 
lankytojams; .'

’ 1 . I • ' • , ' \ . . I 1

ščrų Verte Nupuolę Šuvirš
17 (Bilionų Dolerių / 1

■Ąį
i

NEW YORK.— Mėnesi
niame raporte už lapkričio 
mėnesį New York Stocl 
Exchange (birža) pažymi 
kad dabartiniam serų smu
kime šėrų vertė nupuolė su- 
virš 17 bilionų doleriu. ‘

Tai pirmu kartu RrUtali- 
stinės ekonomijos istorija 
tiek daug pinigų žlugo šėr 
spekuliacijoj į taip trump 
laiką.

Ši suma sudaro veik vif 
ną ketvirtadalį vertės vis1 
ta vorų, ką Amerikos algi- 
niai vergai pagamina į me
tus.
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Krastinaitę Užmušė

ANT “BURDO” PAS KAPITALISTUS
I . t * I * ‘ 1

'Amerikos “socialistų” fašistinis išsigimimas, kaip nereikia 
aiškiau,Įpaširbdė AVąlstįjbš ‘ ‘Spciialistų’1 ■ Partijos konferencijoj 
New!tY<>rkeR kanų ’Scjhoblėj. po^eitą šeštadienį ii- feekmadienį. 
Čia nutarta* “socialistų^ vhdOvjmėje organizuot trečią kapitalis
tinę partiją, privienijant prie “darbininkų .bįle kpkias ‘progre- 
syvių” trtlidčm drgaMžJeijas ; 1 * : ; i ; • I » i <

Kapitafistas-advokatas Morris Hillquitas, t nuo senai žinomas 
“Socialistų” Partijos “filosofas”, siūlė apie savo partiją sukur
ti ką tai panašaus į Anglijos Darbo Partiją., Jis buvo, atsar
gus, J^aĄ .ątvjrai bešokant $u kapitalistais klumpakojį, visiškai 
neišbaidyt darbininkų likučius iš partijos. Hillquito supratimu, 
užtektų tękips social-fašistines, imperialistinės spalvos partijos 
kaip kad Anglijos Darbo Partija.

Prieš Hillquita išėjo su savo pasiūlymu Norman Thomas, “so- 
cialistų” kandidatas į New -Yorko majorus, šis pasisakė už 
tuojautinį atvirą dėjimąsi su kapitalistinėmis kombinacijomis; 

į jo manyhiu, organizuojamoj darbo partijoj neturi darbininkai 
i gaut “perdaug” nusileidimų. Norman Tfyomas reikalavo, kad 
B “Socialistų” Partija tuojaus išrinktų komitetą, kuris tarnautų, 
įx kaip tiltas į visus smulkiai-buržuazinius elementus. Nes tie 
ji elemeiitaį sudarė didelę didžiumą balsų, kuriuos Norman Tho- 

į New Yor- 
neprivalome

New

j

K

* mas įavo šio rudens rinkimuose,' kandidatuodamas 
į ko majorus. Paties žodžio “socializmas”, anot jo, 
t kaišiotu kur nereikia. •
į Ir. atviresnė fašistinė Norman Thomasę politika 
Hfefrfertcijoj- viršų.
į. o už-‘Norman Thomaso “tezius”—73.
| Niio pat konferencijos atsidarymo pakvipo social-fašistiniu 
l rfcugh,' Kuomet keli nariai Jaunųjų Socialistų .Lygos pradėjo 
F dainuot,.’“Raudonąją Vėliavą” (kad ir sudarkytą), konferenci- 
| jos pirnųninkas Lcuis Waldmanas tuojaus juos • sustabdė, įsa- 
į kydamas daugiąų nepakartoti to “išsišokimo”..
į “SbcĮejHsįtū j partiją pripažįsta kuo plačiausią skirturhą asme- 
į; nų įtucĄpiąmiiJ įveikimui”,

paėmė kon- 
Už Hillquito pasiūlymą balsavo 67 delegatai,

■: r įveikimui , skamba vienas iš čia padarytų nu-

1 fe d^egaįų ’padarė pastabą: d 
t ■ J Lx n 1 n 11 zxr , i.rz Ir i 4-n r.

reiškia mūsų partijos na- 
s jrii balsuoti už kitas,: su mum'iš lenkt^niuojan- 
piarįtįjas. - j > ;, ' < > ' ' . V •

L i * L ■ ■ * X. f i

__ lyderiai, mątyt, pripažindami ir šitokį “platu-
k mą”,‘ tiek? pervarė minim&j-ptarjmą.
I. . • .. • 5* ‘

čia^,

y'rą[nuoširdžiai kviečiami stot į “Socialistų” -Par- 
jpraėjai.; apdaro savo duris visiems vyrams ir ;mote

kūne priima 'pamatinius jos principus, neskiriant klasės,
Ltiją, U
L rims 1

tikybos ir varsos.”
r • ■ ■<
į Norman Thomas, dabar viršiausias partijos vadas, pareiškė: 
k **Aš žfeąū, jog didžiuma už mane paduotų balsų buvof Pę darbi- 
r Alink į'balsai. Mes turime kreiptis į tuos žmones, kurie dabar 
? prisi|ma ‘naują socializmą’.”
t Sutikdami su visu tuom, todėl, delegatai nubalsaVo visur, kur 
k tik galima, laukan išmesti žodžius “socialistas” bei “socializ- 

Nes, sako, “Socialistų Partija, nėra priėmus šliūbo su 
t’Mvo vardu, ir jeigu kada bus tinkama priežastis pakeisti vardą, 
Įjinai. nesidrovės tatai padaryti.”
L ’ "Jauniklis “Socialistų” Partijos centro sekretorius, ką tik išė- 

buržuazinę kolegiją vakaruose, išreiškia viltį, kad ir Vaka- 
Lrintee .yalstijose socialistai padarys panašių žingsnių (linkui 
rMtvirų sutuoktuvių su buržuazija), kaip kad dabar padarė New 
ĮiYorko “Sočia,listų” Partija. Vakaruose, esą, “socialistų” kuo- 

Pasmaudojąnt gi newyor- 
•kuris

\Yorko “Sočia,listų” Partija.
?j)os iki šiol dilo, merdėjo ir nyko.
įsūniu receptu, girdi, jos gautų naujo gyvybės kraujo, 
Atplauktų iš buržuazinių gaivalų. L
tV Vi^l -newyorkiškiai delegatai, pagaliaus, sutiko, kad reikia 
įiulleti*-.‘‘Socialistų” Partiją į bile kokią trečią kapitalistinę par- 

įntį galėtų mulkinti darbininkus, arba pataptų dąifbd par- 
įpja, apvalyta nuo bet-kokios radikalizmo (kairumo) deivės.
r * K a « *
>''1Š .♦ki/šiol, dangstyto savo social-fašizmo, vadinasi, Amerikos 
^*SociSįfetų” Partija daro atvirą oficialį žingsnį į soęial-fašizmą. 
&'tas* Žingsnis padės daugeliui darbininkų, dar bėsizvalgiusių 
B1''Sc^ąŲ^tų^^ partiją,, suprąsti, kad nieko darbininkiško joj se- 
gįaf j4M»»‘Tteb«ra :ir< nebus, ‘ir kad- kiekvienam j kląsiniąi sąmonin- 
Įįwų ’^dletaruį tieta J nfe , kųp kitur, tik revoliucinėj) Amerikos' 
Bpinuhistip Partijoje; i > ' ’■<’ Y-' t •

■ Į ■ L-? ;• r ; t • • •« — r •. >

MttBfNlNKLJ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
.«• : KUOPOMS IR NARIAMS

Į Cėntrui atsiųsta 1,500 atviručių* su«paveikslais So- 
į'Metų lakūnų. Atvirutes, labai puikios. Jose yra at- 
Lyatedas vfeų keturių lakūnų ir aeroplano. “Šalis So-

Bg Tai bi•augus atminimas kiekvienam. Atvirute par- 
■JOcfe po 5 centus. Jas labai lengvai išparduoti.

rŽsakymus duokite ALDLD knygini d. A. Matule- 
46 Tėti Eyck St., Brooklyn, N. Y.

E^Ubpų komitetai ir pavieniai draugai prašomi kuo 
Hvgrafttišia ■•diiotbu&’akymus.
BlJjnigus siųskite taip-pat d. A. Matulevičiui, 
■ir; ... :. ,,, 1 a aldld. c. k.

Tilžės “Balse”* išspaus
dinta ištrauka iš vieno as
mens (neturinčio nieko ben
dra su komunistais) ’laiško, 
kuriame parodoma, .kaip 
buvo nužudyta dr-gė Kras- 
tinaitė. Laiškas buvo siųs
tas ne_spaudai. Jame/nu- 
rodomar

... Aš turiu čia pasakyti 
bent kelius įžodžius kas link

■ vienos' politinės motėrs, Kraš- 
tinaitės, mirties, nes aš 'gavau 

' matyti ,ją mirusią, laike skro
dimo. Tai čia pasakysiu, ką( 
aš mačiau* ir žinau" link jos 
mirties. Tiesiog galiu sakyti, 
kad užmušė, nės vienuolikto 
rugpjūčio: buvo sumuštos po- 

z litinės moters, j tai dvi buvo 
labai sumuštos, tai viena mirė 
31 rugpjūčio nąkČia nuo pir
mos iki antros valandos. Kita 
dar gyvena, pet nepamany- 1 
kit, kad buvo tik dvi sumuš
tos : buvo ir daugiau, gal ir 
išliko iš viso kokia viena ne
mušta, bet ir tai nežinau. Da
bar — ką/aš 
skrodimo.
tojai, 3 iš laisvės, o du kalėji
mo. Z. ir P. (Matyt, Zacha- 
rinas ir Petrikas. Abudu di
deli niekšai. “B.” Red.) Kai 
gydytojas Z. pamatė, tai su-

riasi fašistai ir. tas pats 
laikraštis pastebi 3 I •'

Pasirodo, kad centro komi
tetas patenkino .visus, šiaurės 
apskričių komitetų reikalavi
mus.

Šitas pranešimas ir tasai 
neva šelpimo darbas, tai 
buvo ir tebėra akių dumi-' 
mas, o daugiau hiekąs. Įsi
vaizduokit: fašistų spauda 
'skelbė, kad Šiaurės - Lietiv 
voj būdayo' apįe 100,000 
žmonių, [Jeigu sakysim tie 
411,000 litų ir būtų >atiduo- 
ta bad’uoliam1,; tai1 išeitį bis- 
Į<ejį daugiau, kaip p,o ketu
ris litus asmeniui. Kiekvie- .■ 
nas gali suprąsti, kokia' pa
šalpa.iš keturių' litų'.'..' .

1 Bet, tų pinigų, kaip jau 
žinome, baduoliai nė pauos
tyti negavo. Jie buvo pa
siųsti apskričių komitetam, 
o pastarieji, esant tokiais 
pat fašistų padarais, nau
dojo savo klikai, karts nuo 
karto numesdami vienam 
kitam klebonui ir davatkai, 
ištikimai fašistams. Kiek
vienas amerikietis, kuris 
važinėjo Šiaurės Lietuvoj 
ir kalbėjosi su vietiniais 
gyventojais, skelbia, kad nė 
vienas badaujantis žmogus 

ra ratidona, kraujų prisriuvu- negavo jokios pašalpos. Jei 
si nuo galvos ligi pakinklių, kas gavo, tai paskolos.
Ant nugaros vietomis ii odos į 
nebebuvo, kuri nuo sumušimo 
buvo atšokusi, tai ir tvirtinu, 
kad buvo užmušta. . .Ant jos 
nužudytoji) dar' turiu pridur
ti: kaip nunešė į kontorą,: 
kieme,tai laukė jos; motina ir 
kokšai vyras, nežinau ar bro
lis ar taip pažįstamas. Kai fo-. 
tografavo jos karstą, tas tai 
vyras 'ir"<ta. moteris Movėjo 
prie uždaryto -karštoj turėjo 
gėlių kvietkas rankose/ o 
atidarė karstą, tai motina 
rejo užvilkti kitą suknelę, 
administracija neleido. O 
ji pamatė kraujo žymes, 
pasakė valdininkas, kad 
jo dalykas, o gydytojo, 
paskiau jos karstą atnešė 
kalėjimą, tai nežinau, kur 
jos kūną, ar atiduos į anato
miją, ar į kapines palaidos. 
Tuomi ir baigiu. Gal būt 
jums nesvarbu ta^ mano pa
aiškinimas, bet aš nušviečiau 
mūsų gyvenimą.

(Seka parašas.)
Šitaip tapo išrauta iš ko

votojų tarpo dr-gė Krasti- 
ąaitė. Smetonos Kruvinojo 
dikai jinai ir kalėjime bu
vo labai pavojinga ir -todėl 
nužudė.

Lietuvos ir viso pasaulio 
darbininkai nepamirš šitų 
budelių žygių! , . . ,

mačiau — laike 
Tai buvo 5 gydy-

raukęs kaktą pąsakė: baisiai 
sumušta. Iš .tikrųjų baisu 
buvo žiūrėti: buvo visa nuga-

kai 
no
tai 
kai 
tai.
ne 
O

dės

Jau buvo pranešta per mūsų dotojus. Kova "neapsieis be au-1 
kų. Daugeliui iš mūsų prisieis' 
gana daug nukentėti, vieniems 
patekti į kalėjimus, o kitiems 
net ir gyvastį paaukoti. Vienok 
mes dėlto neturime nusigąsti. 
Mes žinome, kad nežiūrint kaip

iš kūno ir nupjausto 
ryšius.su tuo kūnu, 

pavadintas chrono-

Ir, tarsi didesniam pajuo
kimui, Smetonienės Komite
tas dar veik pusę surinktų 
pinigų pasilaikė saviem rei
kalam ! Kalbamam susirin
kime ' dar 1 hehųtąrė, 1 kur 
tuos 
esą 
tuo klaifeįmų' .1_ 71

Taikyra išjuokimas

dienraštį “Laisvę,” kad mūsų 
veikimas turi būt pakeistas. 
Kad vietoj darbavimosi vien tik 
.tarpe lietuvių darbininkų, mes 
turėsime prisidėti ir prie na- 
cionalio veikimo, o prisidėdami 
prie platesnio nacionalio veiki-į smarkiai kapitalistai mus puls 
mo, mes kartu prisidedame ir 
prie tarptautinio priešfašistinio 
veikimo.

Jau nuo užkorimo fašistinės 
diktatūros ant darbininkų Ita-» 
lijoj prasidėjo priešfašistinis 
veikimas Amerikoj.' Iš pra
džios tik italai darbininkai su
tverė savo priešfašistinį susi
vienijimą. Vėliaus italus pase
kė ungarai, lenkai, lietuviai ir 
dar kiti. Tarp šių priešfašisti- 
nių organizacijų jokių ryšių 
hebuvo, kiekviena darbavosi at
skirai. Dabar visos ateivių 

' darbininku j prie^fašiętinės or
ganizacijoj irjk^lętąsf habioria- 

’lių or^Anizatijų susirišo į -krū
vą ir sudarė Priešfašistinę Fe
deraciją. Taigi mesK lietuviai, 

:savo Priešfašistinį Susivieniji
mą neperorganizavome, o tik 
prisidėjome prie PriešfaŠistinės 
Federacijos. Mūsų darbas iki 
šiol buvo daugiausia- tik tarpe 
lietuvių darbininkų Čion, Suvie
nytose Valstijose, kad surinkti 
pinigų kovai prieš fašizmą Lie
tuvoj. Teisybė, mes paskleidė- 
me šiek tiek propagandos prieš 
fašizųią ir čionai tarp lietuvių 
darbininkų.

Mes ir ateityje savo priešfa
šistinį darbą varysime tarpe i .
lietuvių darbininkų. Varysime Į randasi dar sunkesnėse sąlygose gynimas 
agitaciją ir propagandą prieš Į if mus, ir jųjų kova su fa- tik vietos, bet ir visos Ameri- 
fašizmą ir 
kovai, 
surinktas 
Lietuvon' kovai su fašizmu ir 
politiniams kaliniams. Nuo da
bar visą& aukas, surinktas per 
mūsų priešfašistinį susivieniji
mą, sunaudosime vien tik prieš- 
fašistihėi Icovąi ; Lietuvėje ir 

Amerikoje. ; Politinių
i ; /rūjjjnasi tam 

(įrganizącijos

iAi-

ir kaip daug persekios ir padės 
į kalėjimus, mūsų kovos prieš 
kapitalizmą 
žinome, kad 
klauso ateitis 
laimėsime.

.Fašizmas kapitalistų kailio 
neišgelbės, nors ir gali šiek 
tiek jųjų egzistavimą pailginti. 
Priešfašistinė Federacija dės 
pastangas smarkesnei kovai 
prieš fašizmą. New Yorke at
sibuvo sėkmingas masinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo pu
sėtinas skaičius darbininkų, 
daugiausia italų. Užpereitą sa- 
yait£ buvo slirengtą denpnpird-' 
pijąj priešais Ai stį-ijos korisbla- 
įą,' ! demonstracijoje dalyvąvd 
daugiau, negu‘ buvo tikėtasi.

nesuturės. Mes 
darbininkam pri- 
ir, kad mes kovą

ją išima 
yisus; jos 
Išradimas 
gra/phu.

Taip buvo jšimta širdis iš če- 
repoko (želvio) ir įmerkta į 
užsūdytą vandenį. Prie jos 
prikergtas minimas instrumen
tas užrekordavo 720,000 če- 
repoko, širdies tvaksėjimų per 
36 valandas.

Kada į dvyliką bilionų sūdy
to vandens dalių įpilta 1 da
lis adrenalino, tai tos širdies 
plakimas pasidarė tankesnis 10 
nuošimčių.—Adrenalinas yra 
gaminamas iš taip vadinamų’ 
viršinkstinių liaukiį-glandsų 
įvairių gyvūnų. Jis yra labai 
naudingas žmogaus gaivinimui, 
kuomet ūmai širdis nustoja vei
kus.

Bet kuomet į sūdytą vandenj 
įpylė mažytį taškelį nikotino , 
syvų (iš tabako), tuojaus čere- 
poko širdis pradėjo lėčiau tvak
sėti. Tai dar vienas įrodymas, 
kad tabako rūkymas ne smar-

Pereitą savaitę, la-pkr. 15 d., vėl kiną, bet silpnina žmogaus šir-
įvyko demonstracija priešais 
Vengrijos konsulatą. Suareš
tuota 16 demonstrantų. Kitų 
miestų darbininkai taipgi turi 
nepraleisti progos ir visur, kur 
tik fašistiniai padaužos iškelia 
savo galvas, jiem pastoti kelią. 
Tik jeigu mes visi nenuilstan
čiai darbuosimės, fašistai nega
lės Amerikoj įsigalėti. Bet šalę 
kovos prieš fašizmą, čionai, Su- j 
vienytose Valstijose, mes nega-1

prieš J 
rinksime aukas tai 

Iki šiol mes veik visas 
aukas siųsdavome

N. J;111 čiopai,; i Amerilu
0S i likučius- -pądeti. Dąr. kalinid ! įšęjpitriu į “ 
ų šauksiu • susirinkimą: tikslui' i siįtjvįerioš, lorgapiząci 

!—Lietuvoj j ^^ųęĮonyf/Ėagel 
o Amefik»^‘T^^uįiniš D 

ba-ibininkų Apšigynimas.': -
duolitį ir tų, kūrie aukojo, |' Fašizmas kuo toliaųs/ tuo la- 
o daugiau niekas, jbiaus yra, praktikuojamas'ir

Suvienytose Valstijose. Kurie 
iki šiol manė, kad fašizmui 
Amerikoj nebus lemta prigyti, 
tie turės savo nuomonę perkeis
ti, nes pastarųjų keletas mėne
sių įvykiai kuoaiškiausiai paro- 

! do, kad fašizmas jau pilnai 
praktikuojamas. Kur tik dar
bininkai kiek pasipriešina sa- į 
viems išnaudotojams, ten jie'

RIVERSIDE, N. J

Apie trys mėnesiai atgal aš Į 
rašiau “Laisvėje” apie Oną 
Mikalauskienę, kuri buvo- pa
kliuvus į beprotnamį ir kad 
ten buvo paskelbus bado strei- 

iką. Ji badavo apie devynias 
• savaites ir per tą laiką ją prie-

“Sušelpė” ■ : :
Jaų, senai buvome i ■ nuro-j 

dę, kaip Smetonienė?! Šelpi-’ 
nao Komitetas/Lietuvoje 
“šelpe*' bade' • pąs^encĮusijis 
gyventojus* > ’-Dabar vėl pra
nešama, kad "“šiaurės Lie
tuvos - ^šelpimas Baigtas”; 
4<Mp!Sų Rytojus’^ sakoj kąd

Spalių'27 d„ Kaune įvyko 
‘ šiaurės Lietuvai šelpti centro 

komiteto 'posėdis.
Komiteto-iždin. p/ Toliušis 

pranešė, kad iki šiai dienai iš 
viso komitetas gavo aukų pi
nigais 723,000 litų< šiaurės 
Lietuvos varguomenei sušelp
ti iš viso išduota per vietos 
komitetus 411,500 litų, Šiau
lių apskr. komitetui 1 duota 
126,0QQ lt.- Biržų^-106,500 'lt., 
Panevėžiu—33,000 lt.,. Ęokiš- 
kio^-^3,000 lt. ir Mažeikių— 
18,000* lt. Centro komiteto 
k ąsoj yra'likę 3fl,000 litų.
“Išduota 411,500 litų!” gi-

dies veikimą.
V. Rh.

PHILADELPHIA, PA

Kokią Rolę Lošia Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas?

Ar visiems lietuviams žino
jime užmiršti mūsų draugų Lie-jma» kokią svarbią rolę lošia 

įe Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
? Aš manau, kad ne

tuvoje. Mes žinome, kad jie

iir uz mus, j 
šizmu reikalauja daugiaus dar
bo ir aukų. Jau keleto geriau
sių kovotojų jie neteko—krito 
kovoje. Daugeliui iš jų g-ręsia 
toks pat likimas. Praeityje mes 
esame suteikę jiem šaunios pa
ramos, kaip kovoję prieš fašiz
mą, taip ir sušelpimui politinių 
kalinių ir tą mūsų paramą jie 
didžiai įvertina. Ateityje mes 
irgi neatsisakysirhe jiem pagel
bėti. Taigi; prie; kiekvienos 
progos turime parinkti , ąukų 
mūsų Priešfaši^nfąįn Susivie
nijimui. ; < Ls /

J. Weisst

Pataria Leist Silpniem 
Kūdikiam Mirti

kos lietuviams dar ne visiems 
žinoma tos organizacijos svar
ba. Nes šios organizacijos 
klausimu mes patys apsileidę, 
mažai per spaudą rašome, 
del daugelis nei nekreipia 
mes į ją.

to
ri o-

ko- 
ka-

Dabartiniu laiku klasių 
va aštrėja, tarpe darbo ir 
pįtalo .vis didesųi ir didesni su
sikirtimai, j , Darbininkai vis 
dažniau ir dažniau paskelbia , 
fetpeikus, išeiga į kovą už duo
ną ir druską.; Darbdaviai, su 
pagelba policijos, vis smal
kiau ir smarkiau darbininkus 
puola. Streikierių vadus su
kemša į; kalėjimus ir daugelį 
jų bando nuteisti ilgiems me
tams kalėti, o kaip kuriuos 
net ir elektros kėdėn pasiųsti.'

Ir štai, kuomet eina tokia 
smarki klasių kova, tai Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas ir ateina darbininkams į 
pagelbą. ši organizacija rū
pinasi suareštuotų darbininkų 
reikalais,■ užstato už juos kau
cijas, nusamdo advokatus ir 
laike teismų gina juos. Taipgi 
rūpinasi, kiek gali, suareštuo
tųjų šeimynomis, kurios pasi
lieka blogoj padėtyj.

Silpnus kūdikius auklei, ne
būna persekiojami, terorizuoja- < visai sveikus vaikus iš mažens 
mi ir grūdami į kalėjimus. O | rūpestingai prižiūrėt, kad^jie 
Gastonijoj jau suvis atvirai fa- užaugtų ir galėtų gyvent—šito-

kį darbą nupeikė Dr. C. R. 
Stockard, Cornell Univęrsiteto 
medicinos profesorius, kalbėda
mas sveikatos konferencijoj 
New Yorke, kur dalyvavo 3,500 
gydytoju, mokytojų ir šiaip so
cialių darbuotojų. Dr. Stock
ardo supratimu, jeigu kūdikis 
su paprasta, paviršutine prie
žiūra miršta, tai esą ir gerai;

. .................  o- - pana.n.uv... ^16,“ Wau. bus' darbininkai' persekio- 
davimo labai silpna ir dar ne-| pasakyta, kad darbininkų orga- stipresnė tauta. Jis taipgi sto- 
atrodo, kad greitai* galės pratynizatorįams ne vietą Gastonijoj jo už tai, kad geniališkų (nepa-' 
dėti užsidirbti. Jos dorelė jr jeigu bus sugauti, tai bus su-'prastai gabių) žmonių sūnūs 
raųdašP pas Baraišius Burling-11 
tqne, ’ hėš ten pradėjo mokyk
lą .lankyti, ' ! \

. i 1 '?;,t • i j i. C' • ii ž
1 Kaip’ minėjau, -draugę Oną 

^Tikalauskienę1 prie; to privedė 
plikus - gyvenimas di” ji sveiku 
protuf būdąrriaį pakliuvo į be
protnamį. • O 'piriė Tb1 gali bile 
darbininką prisėsti 'ši netikus

šizmas yra legalizuotas. Visos 
teisės, kuriomis darbininkai iki 
šiol galėjo naudotis, dabar tapo 

žmogžudžiai, ku
rie nužudė draugę Ellą May 
Wiggins, darbininkų klasės va
dovę ir organizatorę tekstilinėj 

virš industrijoj pietuose, nekliudomi 
Dabar aš ją įr kaltinimai

išėmiau iš ten ii’ laikau savo pasigriebė organizatorius Wells 
namuose. Ji protiniai pilnai jriLell ir išsivežę į laukus nupla- 
sveika, tik šiaip nuo ilgo ba-'^g, panaikinta. Taipgi, atvirai

varta maitino ir visaip kanki
no. Mat, jos gyvenimo aplin
kybės buvo labai Sunkios, ku-
rios privedė prie to, kad kėši-1 Panaikintos. 
nosi atimti sau gyvastį ir pas
kui pakliuvo į beprotnamį.
» Beprotnamyje, išbuvo 
šešių mėnesių. prieš tuos, kurie

Kadangi darbininkų padėtis 
kasdien eina blogyn, kadangi 
klasių kova vis aštrėja, tai 
laukti geresnių laikų nei ne
galima'. Taipgi laukti, kad 
kapitalistai nusileistų ir su
švelnėtų, būtų tuščias dalykas, 

tuo latuo būdu, sako, nyks silpnesnių Vadinasi, juo toliau,

šaudyti. ! pačiuotus! su geniališkų šeimy-
I. 1 Jau čia taip neatsargiai ęau- nų, kad ir giminių, dukterimis, 
jieji pietinių valstijų kapitalis- Tuo būdu, es^, prisiveistų daug 
tai pasirodė ne tik išteisinime genijų,1 ar tai literatūroj,'ar 
užmušėju; 'draugei Elta' May moksle, ąr muzikoj ar kurioj 
jWiggins, bet ir nuteisimu F.' 
Beal, L. McLaughlin, C. Miller,
J. -Harrison, J. Carter, K. Y. 
Hendryx ir W. M. McGinnis, 
kuriem nuskirta bausmės net 
iki dvidešimts metų kalėjimo, 
kad net nekurie iš .vidurines 
klasės -ęlementų tųorpi nepasi
tenkinę.

Tikri žmogžudžiai, kurie, nu
žudo/nekaltus darbininkus, iš-* 
teisinami, o darbininkų organi
zatoriai, prieš kuriuos tikrų 
įrodymų neturi, nuteisiami il
giems metams kalėjimam žiau- 
riaus nei 'pats Italijos Mussoli* 
his. negalėtų pasielgti. Bet tai. 
dar tik pradžia. Ateityje t^s 
pasikartos dar tankiau, nes daiy 
bįninkų sąlygos su kiekviena 
diena vis blogėja; skubinimo 

filozofas 'Spinoza, ■ sistema ir ąjgų kapojimas; pri- 
n . ’ vers darbininkus dai’.sunkiau^

Adomas Mickevičius*, otytanizuotis ir vesti griežtesnę
' kovą prieš- kapitalistus, išnau-

J-ėigu kas iš giminių ar pa
žįstamų norėtų Mikalauskienę 
aplankyti, ’• tai' jos' antrašas Se
kamas : 317 Middleton ' St., 

‘Rivferside, jN. J. j ’'
Bemokslė.

DARBININKlj
KALENDORIUS
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tai literatūroj,'ar

sidurs kalėjimuose.' Todėl ir 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas vis daugiau įr dau
giau turės darbo, daugiau bus 
išlaidų gynimui' darbininkų. O 
kad jį sustiprinus, tai kiekvie
no darbininkė pareiga * prigu
lėti prie šios organizacijos.

c ’ \ t ) /' • . ’ < '.‘v '
Philadelphijoj skaitoma lie-' • 

tuvių apie; 25JXI0 ir veik visi 
darbininkai. Tuo tarpu T. D.; ; 
A. kuopą neturi .ųei šimtą na
rių. O juk galėtų būti kuo
poj mažiausia .tūkstaįtją. Pri- 

i gulėjime sąlygos' lengvos, įsto-

kitoj srityj.
Tą Stockardo filosofiją pa

gadino' “nepraktiška ir sapnuo
jančia” New Yorko sveikatos 
komisionierius Dr. Sh. Wynne; 
sako, kur pradeda poruotis gi
minės, ten kūdikiai paveld; nuo 
tėvų blogąsias ypatybes, ir tosĮjimas pigus ir mokestis į mė- 
ypatybės vis eina blogyn gėnt- nesi tik 15 centų, 
karte iš gentkartės; ilgainiui 
įvyksta . išgamystė, apsireiškia! Mūsų kuopa susirinkimus lai- 
beprotystė ir įvairūs kiti sukliu- trečią^ panedėlį kiekvieno 
rimai.

Dr. Henry Cha'pin dar pri
dūrė, kad paprasti sveiko pro
to žmtmės yra lygiai reikalingi, 
kaip ir vadinami genijai.

mėnesio, 8-tą vai. vakare, uk- 
rainų svetainėj, ant 8-tos gat
vės ir Fairmount Ave. Kurie 
dar neprigulite, ateikite ir pri
sirašykite.

Tvaksėjimas iš Gyvūno
Išimtos Širdies

t'. -A E' . ' ( i
•Mokslininkas A. L., Loomis, 

Tuxedo Park, New York, išra
do naują instrumentą,. kuris

Antras dalykas, tąi šios 
kuopos įvyks gražus ir links
mas vakarėlis 30 d. lapkričio, 
tocel visi ir viao^ turite atsi
lankyti, nes Viena, smagiai 
laiką praleišitė, o antra,1 pa- 
remsite šią !d?ganižhciją. *1 f . ' ■

k, A. Galkus.

ry%25c5%25a1ius.su
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Komunistų Partijos R
Gruodžio 10 iki Vasario 10 d

1. Įvykdyt gyvenime Komin- 
terno Atsiliępimo liniją.

2. Per Partijos budavojimą

(Pabaiga)

Naujų Narių Išlaikymas
Kad pasimokint iš praeities, prisirengt prie didžiųjų ateinan

mes turime:
1. Suinteresuoti naujus na-! 

rius Partija ir josios darbais. 
Neleiskite jam vienam sėdėti ir 
neignoruokite jį visiškai.

2. Reikia paskirt naują narį
tam tikram darbui sykiu su la-1 
biau patyrusiu draugu arba' 
draugais. . '

3. Senieji natriai turi parody
ti pavyzdį komunistinės discipli
nos naujiems nariams, visuose 
dalykuose. Kuomet darbas ski
riama, senieji draugai neturi ,
atsisakinėti. .matinėse pramonėse.

4. Branduolių susirinkimai 
turi būt gerai prirengti ir įdo
maus pobūdžio. Kiekviename 
branduolio mitinge turi būt po
litinio turinio.

5. Distrikto agitpropas turi 
pasirūpint, kad būtų sušaukta 
du ar trys visų naujų narių mi
tingai, ftur būtų pasakyta pra
kalba apie pamatinius Partijos 
principus ir kur tie principai 
būtų diskusuojama.

6. Visi finansiniai atsišauki- Į 
mai turi būt tiksliau sutvarkyti i 
(racionalizuoti). Nariniai mo-j 
kesčiai turi būt vyriausias Par-| 
tijos atramos šaltinis. Pagel- j Po Koncertui Šokiai 
binės organizacijos neturi būt, 
daleistos tapti Partijos parazi-: 
tais.

čių kovų.
3. Darbininkai, dėdamiesi į; 

Komunistų Partiją, duokite at-j 
' sakymą į bosų atakas.
i 4. Kiekvienas
(veiklus narys.

5. Kiekvienas 
naują narį.

6. Kiekviena 
munistų tvirtovė! Budavokite 
darbaviečių branduolius. >

7. Budavokite Daily Workerj,

kolektyviu partijęs organizato-, 
rium ir agitatorium.

9. Padarykite veikliais ir 
daugiau. politiniais dirbtuvių 
branduolius.

10. Komunistinis dirbtuvinis 
laikraštukas kiekvienoje darba
vietėje.

11. Įtraukt negrus darbinin
kus į mūsų eiles.

12. Kovokite prieš dešinumo 
pavojų, šimtas proletarų už

j kiekvieną smulkiai-buržuazinį 
narys turi būti ! renegatą.

. , | 13. Padėkite išbudavoti gąlin-
narys tun gau Jaunųjų Komunistų Lygą.

14. Kiekvienas kovingas dar-
1 bininkas turi būt Komunistų 
Partijos narys.

15. Stokite į savo klasės Par-

16. Dęki’tęą į Ąrperikinę Sek- ha-ha,-7-kvatQjp kjąuęytbjįiį
ciją Komunistų Internacionalo. 

Amerikos Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Centro 

Komiteto Organizacinis 
Skyrius.

BINGHAMTON, N. Y
Iš S. L. A. Organizatoriaus 

Žuko Prakalbų

LVC£«
---- 1— . , DARBININKŲ ĮSTAIGA

Kuomet jos turi po ranka SalSa de) BaI1 Koncertų, 
Šituos puikius vaistus, nau- Vestuvių, Susirinkimų ir tt 

dujamus nuo Civilio Karo 
laikų.

ti uk ana mitingą ir mūsų kuo
pos pirmininkas Charna pasi
rašinėjo kuopos1 dokumentus 
raudonu rašalu. Ar ir čia kas 
nors išsigąs ir priskaitys Char
na “baisiuoju” komunistu?

Plūsta Žukas komunistus ir, 
už tai, kad jie nepasiuntė Lie
tuvos baduoliams aukų. Ir jis, 
sakosi, būdamas Springfield, 
Ill., aukojęs per tąjį fondą 
vieną dolerį, ir jo doleris žu
vęs. r— Stebėkis klausytojau, 
kad tokis Žukas leido savo do
leriui žūti tada, kada komu
nistų laikraščiai pranešė ir ra
gino per tris mėnesius, kad

steifcius su naujausiais
Keturios bolių aljeys.

KAINOS PRIEINAMOS.

AvenueKiekviena moteris, kuri turi 
savo vaistų šėputėje bonką Pain- 
Expellcrio su Inkaro vaisbaženk- 

'liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Netirai- 

. lis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsišėdantis ’ į kūną Tai 
Peršalimas ar geliami ir sustingę _ . . ,
muskulai ir sąnariai. Kurių Jūs Pageicavot

i ■ Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, W W 
kuris naudojamas beveik kiekyje- |b/B | R
nojc pasaulio valstybėje nuo 1867 Į y Ę Į g_Jp
metų. Tik patrinkite skaudamas 

įkuno dalis su P<lin-Expelleriū ir • i, . 1 i
jis be. jokios abejonės suteiks jums Padirbti iš Suderintų 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko- Tabakų. Vidurys vien tik 
kį suteikė milįoji.ams dėkingų jo . .
naudotojų visame pasauly. 1 ’ ' importuotų tabakų.

Labūi efektyvės ir lygiai ’pagel-________ !------ -----------
i bingos sudėtys greitai įsisunkia pn rFNTti td 
| per odos skylutes ir tuojaus pa- 

siekę sukępimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją ■— ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie Sulig reikalavimo, šiuos’ 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai «... u
jums užtikrina už 35c. ar 70c. rus taiPR' lr Per Paštą išsiantt- 
bonka ^Pain-Expellerio su Inkaro nėjame, kaipo užsakymus 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti (orderius), 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus bc- 
sigydymai pasauly. ........-

o Apgr.—No. 87

949-959 Willoughby
Tel.. Stįagg 8842

14 d. lapkričio buvo atvy
kęs S. L. A. organizatorius Žu
kas, kuriam S. L. A. 50 kp. su
rengė prakalbas.

Pirmininkavo kp. pirminiu- kas nori sav.o1 aukotus pinigus 
kas Charna. Jis, perstatyda-1 atsiimti ar kitokiam reikalui 
mas Žuką, irgi pasakė “pra- ' pavesti, tegul atsišaukia į Liet, 
kalbą.” Charna, kuris iki šiol Baduolių šelpimo Komitetą, 
būdavo vietos lietuvių r.okuo-j Pinigai bus sugrąžinti. Gi visi 
’ ' ’ J ‘ bešališkas kiti Amerikos lietuvių Jaikraš-

pastaruoju laiku žy- čiai didžiausiu gvoltu . šaukė: 
šiandien jiš!“Atsiimkite iš kpmuijistų pi.ni- 

____  šaukia prieš progresyvę igus!” Aukų rinkėjai Bing- 
UICHUVVUV VCV.K :

• leas norite atsiimti savo atikas, 
J.rius apsižiūrėti, ■ kad progresy-1 atsiliepkite. Ir kas atsiliepė, 
ve sriovė'neįeitų >S. L. A. kuo-i tiems1 sugrąžino (atsiliepė trys 
pos komitetąn. Jis. pasakė, moterys? ir Liet. Darb.'Susišel-1 
kad “komunistai ' briaunasi į pimo Draugija)’. Gi , visi kiti j 

'mūsų kuopą todėl, kad mes,aukotojai, matomai, pilnai šu
kuotoje turime 500 dol. pini-: tiko, kad aukos būtų skiriąmos 
gų. Bolševikai nori tuos pi-'svarbiems 
nigusz išeikvoti.. žiūrėkite, ką'Gastonijos 
jie padarė su šita svetaine ir Priešfašistiniam komitetui. Tik 
kitom organizacijom. žiūrė- Žukas ir kiti jo kolegos neat- 
kite, ką jie,padarė su aukomis siėmė (o gal nė nebuvo auko- 
Lietuvos baduoliams. Atėję i ję), o dabar skėrėčiojasi, su
pas mane iškaulino aukų, betjkauja prieš komunistus neva 

'man nuvažiavus Lietuvon ir j su ....... ’
I pasiklausinėjus ar kas gavo 
nuo komunistų pašelpą, visi at- kratas, bet prieš komunistus 
sakė, kad negavę. Aš būda- kovosiąs visais būdais, 
mas Lietuvoj ir neskaityda
mas laikraščių, negalėjau su
prasti kame dalykas. Tik par
važiavęs sužinojau, kad tos au
kos toliau nenuėjo, kaip į 
Brooklyną” 

i Norėtųs; paklausti “poną 
Chamą, ką jis norėjo_ pasa
kyti savo sakiniu: “žiūrėkite, 
ką bolševikai padarė su šia 
svetaine?” Na, ir ką gi pada- 

,rė? Svetainė, kaip stovėjo 
jūsij prezidentavimo laiku, taip j 

]ji stovi ir dabar, dar gal kiek 
ir tvirčiau.

i žymėtina, kad kuo.pa susi
deda iš pustrečio šimto narių, 
kuriems buvo išsiuntinėti kvie
timo laiškai, bet į prakalbas 
atėjo (įskaitant keliatą žmo
nių nepriklausančių kuopai ir 
kejis “atstovus” iš Scrantono) 

. tik apie 50 ypatų. Mat, dau
gelis žmonių jau .iš laikraščių 
pranešimų žino, kad Žukas sa
vo prakalbose ne organizaci
jos labu rūpinasi, bet tuo, kaip 
kaip Pild. Tarybai ir kai ku
rioms kuopų valdyboms pasi
laikyti savo vietose; kaip pri
siruošti į busimąjį seimą ir ja
me, pervarius naują konstitu
ciją, dar didesnį narių varžy
mą, dar didesnę Tarybos valią 
susiplenavus.

Verta prisiminti apie Žuko į 
prakalbą, pasakyti tiems žmo
nėms, kurie prakalbose nebu- 

ivo, kokiomis nesąmonėmis Žu
kas vaišina savo klausytojus. 

. Apie paties Susivienijimo svar- ’ 
bą Žukas kalbėjo labai mažai. 
Daugiausia jis “aiškino,” ko
dėl skaldomos kai kurios kuo
pos. Jis kuopų skaldymą pa
teisino. Jis nupasakojo, kad 
tūlame mieste kudpa skelta tik 
dėlto, jog kuopos sekretorius 
rašęs protokolus raudonu ra
šalu. O rašė raudonu raša
lu neva dėlto, kad jis esąs ko
munistas. Delei rašalo, delei 
vieno žmogaus užsispyrimo (jei 
tokis užsispyrimas, daleiskim, 
buvo) SLA. Pild. Taryba tera
do išeitį skėlime kuopos. Ot, 
išmintis ir Žuko ir Pild. Tary
bos, kuri kuopų, skaldymą, lei
džia! Viskas gerai, tik vieną 

‘ užsispyrėlį baudžiant, škelią-: 
Pagarsėjusi savo sidabriniu lyrišku sopranu ir atsižymėjusi, ma kuopa. Tai “logika!” 

• ‘ ‘ j Kitoje vietoje*—Easton, Pa.1
skelta kuopa i neva dėlto,, 

kad | progresyviai nariai savo, 
' .balsavimu viršijo nutarimą lai

kyti kuopos susirinkimus sek- 
koncertui suorganizavo madienių rytais, kuomet nariai 

katalikai turi eiti /bažnyčion, 
čia irgi niekas kitas, kaip tik 
išmislyta “keistenybė,” nes to
kį menką patvarkymą, kaip 
susirinkimo laikymo laiką, juk 

Įgalima buvo labai lengvai ir 
be kuopos skėlimo atitaisyti. 

Panašiais “faktais” Žukas 
teisino ir kitų kuopų skaldy
mą. Tik vieno dalyko jis ne
pasakė—tai to, kad kuopos 
skaldomos dėlto, jog progre
syviai nariai neleidžia f asis
tuojantiems sandariečiams sa
votiškai šeimininkauti! Asme
niškai teko girdėti nuo patiki
mo žmogaus, kad ir Ėastono 
kuopos skelėjai yra ne tikin
tieji katalikai, kaip kad Žukas 
bando žmonėms įkalbėti, bet 
laisvamaniai, kuriems tikreny
bėje bažnyčia visai neapeina. 

Raudonas rašalas... Ha-

darbaviete—ko-
jdmas rimtas ir 
žmogus, i

.. ______ ___ ___ v .. . _ _ . miai persimainė.
įleidžiant jo šaknis visose pa- tiją! Dėkitės į Komunistų Pa]1- viešai ša. , . _ i..„ .u. t .. r ,
matinėse pramonėse tiją. ■! . sriovę, prikaišioja, jai nepama- ijhamtoiie taip pat paskelbė.

■____j;____ . i tuotus kaltinimus ir ragina na- ’ J

“WISVES“ KONCERTAS
BROOKLYNE

Nedelioj, Gruodžio (Dec.) 15,10
Į BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 WILLOUGHBY AVE. 

Orkestrą E. Retikevičiūtes
Įžanga 75c, $1, $1.50 ir $2Pradžia 3:30 po pietų.

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus!
Daily Worker

Gavimas 5,000 naujų skaity
tojų Daily Workeriui yra būti
noji dalis rekrutavimo kampa
nijos. Daily Worker turi tapti 
laikraščiu kiekvieno naujo Par-. 
tijos nario. Mūsų rekrutavimo Į 
kampanijoj ne kiekvienas dar- Į 
bininkas, prie kurio mes priei
sime, stos į Partiją, nors mes 
turime stengtis įtraukti kiekvie
ną darbininką. Tie, kurie jau
čiasi, kad dar nėra prisirengę 
įstot į Partiją, turi būt arčiau 
prie Partijos traukiami, užra
šant jiems Daily Workerį.

Daily Worker turi patapti 
Partijos agitatorium, švietėju 
ir organizatorium. Daily Wor- • 
ker yra Partijos minties išreiš- Į 
kėjas. Jis\pasiekia darbininkus 
kasdien su ^Partijos žodžiu ir 
kiekvienu klausimu. Daily 
Workerio šaknys turi būt įleis
tos darbavietėse. Kiekviena 
Partijinė organizacija, planuo
dama rekrutavimo kampanijos 
darbą, turi pasirūpinti, kad toj 
kampanijoj būtų reikiama do
me atkreipta į Daily Workerj.

Literatūra ir Publicistika
, Kiekvienas Partijinis laikratš-1
ti^ turi turėt reguliarę špaltąj^e ant paveikslo. 
Partijos Rekrutavimo Vajaus. į proletariškas aktas. 
Vienas redakcijos štabo narys 
bus paskirtas, kad prižiūrėtų tą 
špaltą. Tačiaus, vajus turi būt 
persisunkęs į kiekvieną špaltą, 
į kiekvieną žinią, į kiekvieną 
Partijinės spaudos antgalvį — 
kiekvienas štabo narys turi būt 
įtrauktas į vajų. Darbiilinkų 
korespondencijos turi atspindė
ti Partijos vajų darbavietėse.

Per visą rekrutavimo vajų 
mes stengsimės kaip galint pla
čiau paskleisti Partijos literatū
rą—ypač tokią, kuri lengva 
skaityti darbininkams. Sekama 
literatūra ypač yra patariama 
skleisti: . , - , ;.

1. “Why Every Worker 
Should Join the Communist 
Party” (kodėl kiekvienas dar
bininkas turėtų įstoti į Komu
nistų Partiją). Dar rašoma; 
kaina bus vėliaus paskelbta).

2. “Building Socialism in the 
'trSoviet Union.”—Leon Platt, 10

cents.
3. “The Party Nucleus.”— 

By Jenks, 15 cents.
4. “The Trade Unions 

Socialist • Construction in 
USSR,” 15 cents. '

5. “On the Road to Bolshevi- 
zation,” 10 cents.

6. “Communist Manifesto,” 
10 cents.

7. “Women in the Soviet 
Union,” 25 cents.

Vajaus Obalsiai
Mes turėtume populiarizuoįi 

air vartoti sekamus obaląius lai
ke vajaus:

'.■u*'' >
* - ;r.v

r'. ’

DAUGIAU

reikalams pusiau:
streikieriams ir

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St
Philadelphia, Pa.

“didžiausiais” faktais.” 
Žukas pasisakė eSąs demo-

and 
the

MAINIERIŲ KVARTETAS. IŠ SHENANDOAH, PA.
Jis dainuos revoliucines dainas tokiuose rūbuose, kaip mato- 

Tai pirmu kartu mūsų parengime grynai

Ištisa Programa Šiaip Išrodo:
SESERYS PAULIUKONIOTĖS

Massachusetts garsiosios duetų dainininkės. IJJe tik kad 
jos dainuos Laisvės koncerte, bet tuo pat laiku įdainuos kele
tą rekordų Columbia Phonograph kompanijai.

IVAN STESCHENKO, Basas
Tai antrasis Šaliapinas. Ilgą laiką jis dainavo Chicagos 

operoje, dabar dainuoja Philadelphijos operoje. “L?” kon
certe jis duos 10 dainų.

MARGARET E. ČESNAVIČIOTĖ

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

ELENOS RETIKEVIČIŪTĖS TRIO 
ši garsioji pianistė specialiai “L.” 

piano-celo-smuiko trio, kas bus naujan'ybė visiem.

BROLIS IR SESUO SKUČIUKAI
Atsižymėję šokikai brolis ir sesbo Skučiukai šoks keletu 

kayalkų sceniškų šokių, kurie bus ytin įdomūs.

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

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

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

scenų iš savo artimų kaiminkų rusių dainininkių, dainuos ir 
mums. ‘ ’ • . ' '

Dainuos Brooklyno didysis / AIDO CHORAS, vadovaujamas 
L. B. šalinaitės ir pagarsėjusia LYROS CHORAS, vadovauja
mas O. Eremino. > . - ! ■ I

Jis, ke
liaudamas per kolonijas, pasi
kalbąs su veikėjais ir žinąs, 
kad vieton anais metais vieno 
“SLA Sargybos Komiteto,” da
bar yra tokių sargybos komite
tų 40.—Supraskite SLA. na
triai — organizatorius Žukas, i 
vieton kalbėti į plačias lietu
viu kolonijų minias už Susivie-I 
nijimo reikalus, už organizaci
ją, organizuoja vienos sriovės 
narius—sandariečius ir jų pri- 

Įtarėjus kovai prieš kitus tos 
pat organizacijos narius.

Po prakalbai leista duoti 
klausimus. Pasiprašęs balso 
P. Mačiukas (SLA. Centro at-1 
mestas aplikantas), nurodė,] 
kad Žukas pasakodamas, jog į 
SLA. priimami visi sveiki liex 
tuviai, meluoja, nes pats klau
sėjas, nors daktaro-ėgzaminuo- 
tojo buvo pažymėtas pirmon 
kleson, tapęs Centro atmestas. 
Į (šį užmetimą Žukas neturėjo' 
ką atsakyti, tik suminėjo, kad 
aplikantų priėmimą ar atmeti-i 
mą nusprendžia visų narių iš
rinktas Centro daktaras. — 
Taip, jau mums žinoma, kad 
tas daktaras ir Centro poneT 
liai nusprendžia priimti tą 
sveiką žmogų, prieš kurį jų iš
tikimieji pagelbininkai nepa
rašo skundo, o jei parašo, tai, 
ir nepriima.

Prie progos verta pažymėti 
ir apie Bučinsko “pagarbą” 
kuopos prezidentui Chamai. 
Pereitame kuopos susirinkime 
Bučinskas reikalavo Chamai 
narių pagarbos. Bet pats Bu
činskas savo nerybotu “mand- 
rumu” prie /kiekvienos progos 
pataiko pastatyti Chamą 
mulkiu. šiose prakalbose 
pirm. Charna pakvietė Bučin
ską išduoti raportą apie kuo
pos stovį, kad tą raportą gir
dėtų .Žukas. Tarp kitko Char
na pasakė, jog Bučinskas pra
neš “kiek mirusiems nariams 
pomirtinių išmokėta ir t. t.” 
į šį perstatymą Bučinskas su 
“dideliu pagerbimu” rr pašie
pė Charnos žioplumą, būtent: 
“numirusiems nariams pomir
tines neišmokamos, nes pini
gus' pasiima gyvieji.” Rodos, 
ne1 koks prasižbngimas būtų, 
jei pirmininkas Charna žodį 
ir ne taip pasakė, bet ve, Bu
činsko “mąndrumaš” stato 
Chamą miilkiu ir tiek.

i Klausytoja.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Iš IR I

per Hamburgą 
Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 

ir patarnavimas visose 
klesose.

----- $203-----
Iš N. York i Kauną ir 1 
Atgal (pridėjus S. V.

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa t

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis vatomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų infdhnacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American line
99 JBMOADWAY, NXW TOBK

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W; 3rd St.

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

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

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

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

1 ‘ NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Ave„ cor. 14th St. 

New York.

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

Notary 
Public

PHONE
5043

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

734 Grand Street ,
BROOKLYN, N. Y? 7

y^iį

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

stebuklingų žolių vertės tūkstantio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių .
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge- 
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų r“ 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir ax 
sinį kalną parodytum, tai jam ma 
nesnė būtų sveikata, negu tas aul 
kalnas. Taigi jeigu jauties ei 

greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
I" ■ " ‘ *“
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligut 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali-

Toks žmogus yra su

imtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
i' ‘ * 
nesnS būti

— V ~~ O — * — ------ir ~ ' Į

apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų fa? • 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligut 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nehoro 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, galvot 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” •> Nervų ;1|* 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir sutdikia žmogui tamuihą.

Atsiųsk mums 10c, o, gausį mūra 
Žolių Ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. >.

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

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

!—A

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ 
-------------------  — ---------- .------------------——; 

Fotografuoju, Didinu ir Maliavojn 
Visokiom Spalvom Paveikslas

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

MARGARET A VAUNČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square '
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas
=================

Antrad., Lapkričio 26, J

9 kp. 
280-2

-į kuopiį. • Kurie- nariai neatęilankyš 
į šį mėtinį susirinkimą, bus baudžia
mi, , sulyg konstitucijos, 50c. 
šekr. C. Stashinskas.

'liojimuą^ Reikale atsilankykite, gau
site malonų patarnavimą.

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

278-88

: CLEVELAND!) ŽINIOS

SLIAKERIS
II .................................................................... 1*'=; MIKAS RASODA ... —. .................. ........ ..

liuoja, vandravoja po plačią šalį. Jis'buvo apienkia, visas kitas čia esan-
d 7 ° x x c ¥ ... mac rivnncriiQa rTi r rio r Yirxcra-

L. D. S. A. 24 kuopa gyvuo
ja gerai, narių turi vidutiniai. 
Bet reikia pažymėti, kad jos 
rėmime darbininkiškų reikalų

CASTON ROPSEVICH

(Tąsa) . : _ ...........................
Saldaininė, kurioj dirbo Zabelė, radosi vidutinio ūgio, šviesių plaukų ir tų pačių 

Main gatvėj, ties Colombia teatru, kuria1 gan menkų. Didesne pusė jo dantų buvo 
Ine buvo vaidinami vodeviliai. Kiekvieną' auksiniai, kiti apgedę ir pageltę. Šiuo tar- 
savaitę atvykdavo naujos grupės gastro-įpu jis vilkėjo elegantišku dryžu siūtu, ant 
Huotojų. Nemažai jų užeidavo į saldaininę i kurio užsivilkęs buvo lengvą, taip pat.dry- 

$ ar tai kokio skystimėlio išsigerti, arba sal- žą palitą.
dainių nusipirkti. Ir tie praėjūnai tik la- Tą viską Zabelė matė, jai tas patiko. Ji-

SCRANTON, PA.
D. S. A. 54 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 1 gruodžio, po num. 110 
W. Market St. Pradžia 2 vai. po 

einą dmnaiiną Tik lipk nptrp- šis susirinkimas labai svar-Cias draugijas, i IK ueK nege įaį visos narės ateikit. Bus bal- 
rai, kad jos pačios nepasirū- savimas centro komiteto ir rinkimas 
pina agie tai spaudai pranešti, delegačių# į rajono konferenciją,

L.

dainių nusipirkti. Ir tie praėjūnai tik la- Tą viską Zabelė matė, jai tas patiko. Ji- 
bai retai praleisdavę progą neužkalbinę jnai į Smithą žiūrėjo pilnęm lyg pavydo,

• lyg pasigėrėjimo akim. Ar Smithas tatai ; 
matė ir suprato? Be abejo! Jįs jautė, kad 
mergiščia yra ipnotizuojama—ipnotizuo- 
jama jo “didenybės,” ,jo “gražumo.” Jis 
buvo beeinąs, bet staiga susimetė, ir vėl 
šust, atsisėdo toj pačioj kėdėj :ir dar-vieną 
ordelį sodės užsakė ! . h

Kuomet Zabelė atnešė, Smithas atsąrgjiąi 
prašneko:

* —Kelintą valandą pietaujat?
—Firmą. * , ’i Į , ,. {
-^-Fuiku! Vadinas, rytoj drauge piėtdu- 

sim.., . ■ <
Mergaitė užraudo.
—Kas jums sakė?—nedrąsiai užklausė. < 
—Aš sapnavau.
—Netikėkit sapnam.
—Bet šiuo kart sapnavau nemiegodamas. 
Abu nusijuokė.
Smithas laimėjo. Rytoj susitarta pie

tauti drauge.
Zabelė mąstė, galvojo, skaitliavo, kas ga

li iš to pasekti blogiausiam ir geriausiam 
atsitikimuose.

Parėjusi namon, ji net nevalgė. Jai iš
rodė, kad Čia kažin kas nepaprasto eina, 
darosi. Nujautė, kad ji žengia į kokią tai 
nežinomą, gal nbt ir gana keblią padėtį.

Tokiuose atsitikimuose dažnai daugelis 
tatai jaučia.

patarnautojų, o ypatingai Zabelės. Jos pa
togumas traukdavo kiekvieno akį. Šitos 
rūšies . svečiai Zabelę labiausiai . suintere
suodavo savo pasakojimais.

Vienu iš tokių sykį užėjo tūlas šokikas, 
kurio* grupė Colombia teatre vaidino “ba
letą’ t “Arabų Naktis”.1 Jo pavardė, buvo 
Smitjh. Apie 35'metų amžiaus.. Su aštuo
niom) merginom jis, atlikdavo vąidmenį. 
Merginos nebuvo profesionalės šokikės, 
bet tik Šiaip parinktos gražesnio nuaugi- 
xno. -Jis pats buvo ašis, aplink kurią suko
si visas “baletas”.

Pirmu atsilankymu į saldaininę ir pa
matymu Zabelės Smithas užsiipnotizavo, 

s arba, kaip žmonės sako, įpuolė į meilės šu
linį. Turinčiam drąsos ir gabumų, Smithui 
nereikėjo prakaituotį, iki prieis prie Zabe
lės. Tuojau jis permatė ją tarsi per X- 
spindulius. Išsigėręs stiklą sodės, Smithas, 
pasimokėdamas, paliko mergaitei 20 centų 
“tipo.” Kitiem pasišalinus, jis dar pasili
ko besėdįs prie stalelio ir pradėjo ją šne
kinti, aišku, pirmiausiai apie orą!

—Blogas,—kalbėjo mergina, atsakydama 
į Smitho paklausimą, ’’Kaip jum patinka 
Šios dienos orą?”—lauke lyja.

—Man giedra—patinka,—šypsodamasis 
atsakė Smithas.

—Patinka, kuomet lyja?
—Man nelyja, brangioji,—atsakė šokėjas. 

—Lys, kuomet nematysiu tavęs!...
Zabelė užraudo, nežinodama ką atsakyti.

•—Prastas ar geras oras—tai tik žmogaus 
įsivaizdavimas,—tęsė toliau Smithas, ska
niai rūkydamas cigaretą ir pūsdamas į vir
šų dūmus.—Nėra tokio daikto, kaip “pras
tas” arba “geras.” Kada žmogus geram 
ūpe, įtai ir oras geras.. .Su tokia, kaip jūs, 
aš galėčiau* sėdėti ant Vezuvijaus viršūnės 
laike didžiausios audros, lai ten ir ledais 
lytų, ir manyčiau beesąs gražiausiam dan
gaus svečių kambaryj.

—Bereikalingi komplimentai—dešimtuko 
negausit,—užraudūsi prakošė mergina.

—Pasitenkinu žodžiu.
Pasistojęs nuo' kėdės, Smithas vikriai ap

sisuko, rasi tiksliai pasirodydamas Zabelei, 
kokis jis dar jaunas, vikrus, pajėgius. Už
sidegęs kitą cigaretą, j f sukiojo savo bal
tais ir ilgais pirštais.

’Smithas buvo airių tautybės, bet Jungti
nėse Valstijose gimęs vyras. Nuo 16-tų 
metų amžiaus dalyvauja teatruose, gastro-

III.
—šiandien mes čia, rytoj Bostone, poryt 

New Yorke, paskui Clevelan.de, Chicago j, 
St. Louis, Minneapolyj, o gal net San Fran- 
cisdoj,—žiūrėdamas į Zabelę kalbėjo Smi- 
thas, kuomet jiedu valdė pietus vienam 
antraeilių N. miesto restoranų. \

Sėdėdami vienas prieš kitą, jiedu šnekė
josi (faktinai, tik jis šnekėjo, o Zabelė do
miai klausėsi, arba paklausė ir atsakė). į

-r-Mūsų gyvenimas, kaip' dangatis 'paukšr1 
čio: šiandien čia—rytoj ten. Važiuojameb

(“Laisvės

DldTROIT, MICH.
S. L. A. 21 kuopos mėnesinis su- 

) 
Lietuvių Svetainėj, 25th St. ir Ver
non Highway; pradžia 12:30 vai. po 

. a : piwų. Visi nariai dalyvaukite, nes
ir dainininkės lankosi viduti-{bus svarbus susirinkimas—Piki. Ta-

dybos rinkimai 1930 metams. Sekr. 
_2. Tcrzienė. 280-81

HARTFORD, CONN.
{ Pranešu visiems’ savo klientams ii\ 
draugams, kad savo agentūrą ir i 
krautuvę perkėliau, iš 177 Park St. į Į 

226 Park St., Hartford, Conn.
Taigi meldžiu visų atsilankyti ir pa* 
sinaudoti progą, nes po persikėlimui 
padariau išpardavimą visų prekių nu
mažinta kaina. Taipgi siunčiu grei-1 
tai ir pigiai pinigus į Lietuvą ir į 
(visas kitas dalis pasaulio. Parduo- ■ 
du laivakortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos; darau visokius dokumentus, įga-

Lyros Choras per vasarą tu
rėjo atostogas ir tik pradžioje! sirinkimas bus nedėlioj, gruodžio 1, 
šio mėnesio pradėjo dainų pa-!J 
mokas., Į pamokas dainininkai j

niškai. Dabar choras .skubiai I nominacijos, taipgi kuopos vai- 
' * ; (lyhnc 'vi n Irimai mnrama Knlrv

rengiasi prie i koncerto,, kuris k. 
įvyks gruodžio 15 d., didžiu
lėj slavų Auditorium, ant St. 
Clair Ave. ir E. 65th St. šia-; 
iTieį 'koncerte| dalyvaus .gargi 
dainininkė K. Menkeliūniūte ir 
F. Stankūnas, abudu iš Brook- 
lyno. ■ Pusė- pelno skiriama 
dienraščiui “Vilniai.” Choro 
mokytojas St. Altschuler darr ( 
botojasi, llad suspėtų išmokinti 1 
keletą naują ‘ dainelių ir- jas 
tinkamai koncerte sudainuoti. 
Todėl choristai turi reguliariai 
lankyti pamokas. Taipgi turi 
dainininkai pasidarbuoti, kad 
gavus naujų dainininkų.

Choras laiko pamokas penk
tadienių vakarais, slavų Audi
torijoj, 6417 St. Clair Ave., 
viršutiniuose kambariuose. Ku
rie norite prie choro prisidėti, 
ateikite ir prisirašykite.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, ne senesnės 36 metų.
Aš esu 32 metų, linksmaus būdo, ne-' 
mažo ūgio. Kurios norėtumėt susi- ! 
pažinti, malonėkit rašyti ir savo pa- ' 
veikslą prisiųsti, o aš tuojau atsaky- ' 
siu ir savo paveikslą prisiųsiu arba, 
jei bus galima, susitiksime.—John i 
Murma, P. O. Box 45, Jamaica, L: 
L, N. Y. (281-282).

PAJIEŠKAU sesers Viktės Križa- 
nauskiūtės-Ramanauskienės, Maiši

nių kaimo, Suvalkų rėdybos; apie 10 
m. atgal gyveno Waterbury, Conn., 
dabar nežinau kur. Meldžiu atsišauk
ti arba žinanti teiksitės man praneš
ti, už ką būsiu dėkinga. Marijona 
Joneliūnienė, 117 N. Locust St., Mt. 
Carmel, Pa. 280-81

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smal
kos. Norintieji kad jūsų vaikąi bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane o gausite tikrai prdfesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

agentūrą^ ir j PAJIEŠKAU Jono Joniko. Atvažia
vo į Ameriką 1906 metais į Phi

ladelphia, Pa., vėliau išvažiavo į Chi
cago, Ill. Girdėjau, kad buvo išva
žiavęs Lietuvon, bet greit sugrįžo. 
Meldžiu jį patį atsišaukti arba kas 
apie jį žinote malonėkite pranešti. 
Jis 'paeina iš Telšių apskričio, Pa- 
liukštčs kaimo. F. Žukauskas, 509 
Robbins Ave., Philadelphia, Pa. , 

277-82

HMMBffllMIIIIMBIffllllllM

*2

Šiomis dienomis fašistiniai 
gaivalai, susispietę apie “Dir
vą,” turėjo slaptą susirinkimą. 
Nutarė šluoti visus progresy
vius narius iš Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje ir Kudir
kos Draugijos. Tų draugijų 
nariai privalo žiūrėti, kad fa
šistai jų už nosies nevedžiotų 
ir kad negalėtų savo slaptų 
susirinkimų tarimus gyveni- 
man įvykdyti. Praeivis.

* — . «/ j ---------- \ j » \ j

šokame, juokiamės, žiūrime į pasaulį pilni 
jumoro, kaip menuly j esamas veidas. Na,
o ką jūs, krautuvių pardavinėtojo^, saldai
nių t^ergės, turite? Visuomet susiraukę, 
piktos, o jei juokiatės, tai’dažniausiai tik 
todėl, kad darbdavys liepia, norėdamas kli
entus patenkinti. Kaip tie pajačiai...

—Jūs profesijoj reikia mokslo, ar ne?— 
tarsi klausdama, tarsi patvirtinančiu tonu 
kalbėjo mergina.

(Tąsa bus)

BOSTONO NAUJIENOS
Biuro Pranešimai) ('“štarduoja,” tai ir dirba. Drau- 

----- Susirinkimas J ge philadelphieti Merky, žiū- 
Ketverge, 21 lapkričio įvyko rėk, kad Bostonas nesukirstų 

mūsiškių draugų susirinkimas, Philadelphiją! 
kuris buvo gana gyvas ir 
skaitlingas.

Išrinkta pastovi komisija,
, _ Visų pirmiausia kuri ne tik šio vajaus laiku,

buvo pakeltas “Laisvės” plati-1 bet nuolatiniai rūpinsis “Lais- 
nimo klausimas. Reikalas vės” reikalais. Komisijon įei- 
svarstyta praktiškai, be teori- j na draugai: Taraška, Trau- 
zayimo. 'Jeigu tik visa tai, i pys, Januška, Čeikienė, Niu

kas ir Likas.
ši komisija, be abejonės, ge

rai darbuosis. Ji žada pasirū
pinti, kad “Laisvės” atstovai 
aplankytų kiekvieno• darbinin
ko stubą.

Delei Žinių iš Bostono
Visi dalyvavusieji susirinki

me suprato, kad “Laisves”

apie ką buvo kalbėta, bus gy
venime įvykinta, tai Bostonas 
pralenks Philadelphiją. Visų- 
susirinkusių nuomonė yra ta, 
kad Bostone dar labai smar
kiai bus galima praplatinti

A. Tarašta jau turi 15 skai- • 
tytojų. Buivydas yra gavęs' 
kelius skaitytojus. Gustaitis

kad reikia vesti sutartingas 
bendras darbas. Tegul So. 
Bostone prasideda nauji lai
kai.

šiame susirinkime dalyvavo 
ir d. L. Prūseika, kuris daly- 
vayo visuose svarstymuose.

Brightone
Ketverge, padėkavonės die

noj, Įvyks tryliktas metinis Lie
tuvių Kooperacijos Namo ap- 
vaikščiojimas. So. Bostono 
Laisvės Choras perstatys veika
lą Du Broliu, kuris yra itin 
žingeidus. Po to bus šokiai. 
Pakviesta puiki orkestrą.

Šiame parengime .visiems 
verta dalyvauti, nes Lietuvių 
Kooperacijos Name visi sau 
sau;prieglaudą randa.

Jęzlūfo -Sąžinė | 1 j .!
L. D. S/ Ą. ■ fcubpa' uo- < 

liai rengiasi1 prie) pe^rSta^yhjq 
plačiai žinomo: vėijkalč‘“JeziįF j 
to Sąžinė/j Kadį šis* Veikalas 
būtų tinkamai 'suldštaš/ tai su
kviesta visos žymiausios sce
niškos spėkos—Rajmanauskąsj 
Januška, Rimkus, Malinaifs-", 
kienė, Bolys, Zavišienė, Pel
džius, Stonys ir kiti. Jau da
bar tikietai gana gerai platina
si. Perstatymas įvyks So. Bo
stono Lietuvių Svetainėje lap
kričio 30 d. (subatoj).

A

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki G vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
rVTD A Antroj klasėj lašais išsimaudymas o_, zi « 
IL/lIKA ir miegojimas per visą naktį ant jį Cc/ltCti 

treęių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeru

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

prūdas su surum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Pancdeliais ir 

Utarninkais

;platinimo pasekmingumas tam-^L^S1^aVv°o!r I pinai sujungtas su nuolatiniuš*° (rašinėjimu žinių iš šio did- 
laikoj jau gauta So. Bostone, . aįJ Kad ?inj sistema

Dorcaestery ir apielinkSse ne- ... .... ' ;5,.ink,-
mažiau, kaip ^5 skaitytojai.

Bet Šiame suvirinkime, kuo
met ’d. čeikienė, pirmininkė

Čiai būtų rašinėjamos, išrinkta 
trys draugai, kurie sudarys ko
respondentų biurą. .šiuo.raši-

"i. • ’ "j“ Itiiu jie jau pradeda savo dar- paklausė kiekvieno dalyvavu-L j j v
šio, ar jis pasižada gauti bent 
po vieną skaitytoją, tai tuoj 
pasipylė pasižadėjimai.

Po vieną skaitytoją būtinai 
gaus: čeikienė, Niukas, Kra
sauskienė, Kubiliūnas, BarČie- 
nė (du skait. gaus), Jakson, 
Januška, žilaitis, čeikus, Rim
kus, žvirrgila (tai pirmutinis 
'‘Keleivio” leidėjas, dabar mū
sų pritarėjas), Barčius, Likas, 
Zinskienė, Kavaliauskas, Pil
kauskas, Peldžius ir dar keli.

Visi tų draugų ir draugių 
prisiųsti skaitytojai bus pri- 
skaityti Bostono kreditui. Iš
eina taip, kad Bostonas “slow 
in getting started,” bet kada

bą.
žinoma, korespondentų biu

ro išrinkimas dar nereiškia, 
kad kiti draugai neturėtų tei
sės rašinėti žinių, žinias ra
šinėti kviečiama visi.

.Daugiau Narių Partijon
šiame susirinkime'trys drau

gai f išpildė aplikacijas, kad 
prisidėti prie A. K. P. Tai 
labai pagirtina. Partija lietu
vių tarpe čia būtinai reikia su
stiprinti.

Be “Laisvės” reikalų dar bu- 
.vo padiskusuota kitais klausi
mais—apie vietinius santikius 
ir ginčus draugų tarpe. • Visi 
draugai išsiskirstė ta mintimi,

Hankow, Chinija.—- Nan- 
kingo valdžia praneša, kad 
tapo susektas sukilėlių 
(Kuominchun) suokalbis 
pradėti sukilimą trijuose 
greta esamuose miestuose: 
Hankowe, Wuchang ir Ha- 
nyąng. Esą..sukilimo ren
gimo vadai suareštuoti.

PRANEŠIMAI 
f ' Iš KITUR ,

r.ry,.„ „.i, I I | I, I........ ..............................I............... ii i I,.
' PHILADELPHIA, PA:
L. D. S. A. 11-ta kuopa rengia pa

skaitą apie politinius kalinius neclė- 
ij, 1 d. gruodžio, L. Liaudies Na

me, 8th ir Fairmount Ave. Pradžia 
2-rą vaj. po pietų. Kviečiame visus 
atsilankyti, išgirsit daug svarbaus ir 
pamokinančio.

Komisija.
(281-283)

DETROIT, MICH.
Gardi vakariene su programa 

ketverge, 28 d. lapkričio, Lietuvių 
Svetainėj, 25 gatvė ir Vernon High
way. Rengia Aido Choras. Progra
mą išpildys Aido .‘Choras ir pasižy- 
mšję 
Tai bus smagiausias vakaras, 
čiame visus atsilankyti, 
karienei 
Pradžia

Rengia Aido Choras.

bus

Štai. Bus skanių valgių.
Kvie- 

Įžanga va- 
$1.00, vien į šokius 25c 

7:30 vai. vakare.
Kviečia Rengėjai.

----------T-----
DETROIT, jVIICH.

A. 200 kuopos priešmetinis 
susirinkimas bus nedėlioj, 1 gruo
džio, ŠV. Jurgio parapijos mokyklos 
svetainėj. Pradžia/2-rą vai. pę pie
tų. Visi nariai atsilankykit, nes bus 
nominuojama centro pild. taryba ir 
bus renkama kuopos valdyba.

A. Mitrikas.

S. L.

. NEWARK,- N. J.; .

L. D. S. A. ir A. L. D. L. D. kuo
pos rengia prakalbas Dr. Kaškiaučiui, 
temęj ‘•‘Pirjųutin^ Pągeiba ^Nelaimėj,” 
;29Mci Lapkričio,'

'IdMūčįuSj turės daugi s^aHhų dalykų 
ipraiiešti. Prądžia 7:30; vai, NakąreJ

■ > Rengėjai. į
bi ? ‘ «į.' (281-283)

PHILADELPHIA, PA.
;usirin- 

kimas bus seredoj, 27 lapkričio, Am. i 
Lietuvių 'Ukėsų Kliube, 3138 Rich
mond St. Pradžia 8 vai. vakare. Vi- ( 
si nariai ateikit, yra svarbių reika
lų. Taipgi bus renkamas centro ko
mitetas. Atsiveskit ir naujų narių. 
•Sekr. P. Zaleckas. 280-81

A. L. D. L. D. 47 kuopos susi 
—as bus seredoj, 27 lapkričio, 2

NEW KENSINGTON, PA.

Pranešu visiems A. P. L. A. na
riams, kad kuopos metinis susirinki
mas bus nedėlioj, 1 gruodžio (Dec.), 
savoj svetaine], 1126—-3rd Avė. Ma
lonėkit jsitemyti dieną ir nepamirš
ti atsilankyti,, nes bus renkama val
dyba 1930 metams. Atsiveskit ii’ 
naųfų narių, nes dabar yra nupigin
tas jstojimas vienu doldriu centro, 
o mūsų 9 kuopa dar nupigino per 
pusę, tat dabar labai lengva įstoti

g Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
S garo vanojimosi kambarys. * Didelis, oringas miegojimui k^mba- 
b|| rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu, 
ft 29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
4 Telefonas: Pulaški 1090 ;

Bell Phone, Poplar 7641

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės
S

| Trijų Kavalkų Setas
I tytais rėmais, apir
I hair’u

Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

GYVENAMOJO K AM BARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lapkočiai -prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u

į su dailiai išpjaus- 
apmuštas tikru Mo-

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkeje

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko nepi 
matydavote bent kada pir
miau. Visas būdingas pil
nas prikrautas visokių jums 

reikalingų rakandų.

zt> | a 8 F Pusryčiu Setas
4) I 4 V Visomis Spalvomis

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

$18.50

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Pariedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

- * .. .........  ..... .....

Macys Bros. Furniture CoJ w
198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y. ir Windsor styliaus krės-

* Tel. Greenpoint 2372 ' lais—labai specialė kaina
Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50

i i .1 <

Clevelan.de


BINGHAMTON, N. Y protokolų sekr. už senąjį, i skirai suminėt net negalima J

Plunksnąičio Rarpprtai . Į 
_____ į .

Taigi, aš ir vėl čia. Ilgus1 susPčj° 
protarpius nieko nesakiau-ne-; J?1S ,.,r . 
šnekėjau-neraportavau. Kai i c^e1nclJom]:77 
kas jau ir blogai .apie mane 
pamanė. Bet tai niekis, 
kaip kiekvienam žmogui 
taiko įvairių kliūčių, taip pasi
taiko ir Plunksnaičiui.

Nesiaiškindamas tylėjimo 
priežasties (nes vistiek nieko

Juk 
pasi-

tik į
tai yra, ;už Pr. Kaminską, nes delei jų daugumos, nes laik 
jis gana tinkamas; jis daug rąštyje vieta labai brangi, 
tinkamesnis už Ciniką, kuris

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI ■

KAVALIAUSKASJUOZAS
Programa tęsėsi suvirš ,:va- 

pasirodyti tik me-‘landą laiko. Po to sekė šo- 
šmeižtais—korespon- kiai, kuriems grojo Jaunuolių 

•“Tėvynėje.” či- Orkestrą, irgi vadovaujant V. 
nikas—vaikėzas reikalingas Visockiu!. O delei paįvairini- 
kėravojimo, nes tūlam asme-Įnimo orkestrus griežimo, ret-į Hudsono upe, nuo W. 88th St. 
niui pats yra tvirtinęsis, jog karčiais dvi jaunos mergaitės;’š Now Yorko į Weehawken, | 
nepasitikįs savimi. įdainavo. j N. J. Pe’J30 ^^ko, no-,

—O kas į organizatorius? p -v -+-• vii įdV suteiktu žmonėms daugiau,. 1 • , I Reikia pažymėti, kad kar darbo, atsižvelgdami i ateinan-1
kurios mergaitės gerokai iš- cią didelę bedarbę ir kiaušy-! 
platino tikietų pirma parengi-1 darni prezidento Hooverio, ku-1 

Štai jos: Anna Savoniū-i1’’5 Patarė bedarbėj metu pra-| 
dėti įvairius didelius viešuosius 

l darbus. Mat, tokiu laiku ga-| 
| Įima gauti ir darbininkų kur j 
i kas pigiau, nekaip “geroves” į 
laikais.

New York o ir New 
valstijos gubernatoriai 
jo pasikalbėjimus apie 
dimą antro 
kitiems 1

Jersey 
pradė- 
prave- 

Lj automobiliams ir 
vežimams tunelio po

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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

manoUžtikrinu, kad mano patarnavimas 
bi|s atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

—O-je, organizatoriais i bus 
išrinkti du. Apsiėmė Bučius-1 

Įkas, Tvarijonas ir Klivečka.' 
lis sako, kad reikia duo

ti progą naujiems—Tvari jo
nui ir Klivečkai. Nauji kar
tais bando pasirodyti, /'išban- 

Vieną gražy'į penktadienio dyti savo galimybes, štai šie- 
vakarą, 25' d. • spalių, įvyko met einas organizatoriaus pa-1 
SLA.' 50 kp. kaukių balius. {reigas S. Jasilionis prirašė 29! 
Balius, kaip balius, suėjo į jį narius į suaugusių skyrių, ir 

ir 13 narių į vaikų skyrių, nero- 
Už gražiausius- kuojant dar 5 suaugusių, ku- 

gerbtinjAušius - juokingiausius rįe tapo Centro atmesti, 
apsikaukiavimus, paprastai,1 
būna duodamęs dovanos, 
buvo padaryta ir čia. 
prez. Charna susirinko teisė- j-i dabar jau turi sūnų, 
jus-sprendėjus, užsilipo : 
scenos ir tėmija, kas yra ver-j 
tas dovanos. Bučinskas (tas|“Nėščios aplikantės nepriima-;\ * •“
Justinas, advokatas ) pe^a.mos ; S. L A. iki 6 savaičių.r;ikgtu band ti itraukti į mil 
jiems ir vieną- vertingą ypatąįpo palagui.” žiūrėsime, ką Į -v •• .
ir kitą, bet Charna tvirtai pa-1 kuopos valdyba ateinančiame 
reiškia, kad “čia ‘advokatas’ Į susirinkime tuo reikalu kal- 
nereikalingas.” Bet. . . kaip įbes; kokią žinią ji rašys į Cen- 
ten vyko, kaip nevyko, teisėjai įtrą ir kokią iš Centro gaus, 
visgi išsprendė porą dovanų 
Bučinsko artimiemsiems: dūk- Vo “netyčia, 
teriai ir broliui. Pirmai i 
^apsirengimą” į Lietuvos vė-jlių mėn. kuopos susirinkime j 
liavą, o antram—į čigonės! ap‘ ' ‘
“rūbą.” Vienok, kas pažįstaĮsią kūdikį “netyčia?” 
Lietuvos vėliavą ir čigonės rū-Į —Taip, jis raportavo.

nepagelbėtų), duodu raportą. 11/ ’ , I Daugel a « U C f A A D Ma a Vi 1 •Kur S. L. A. Kuopos Preziden
tui Chaynai Reikalingas 

“Advokatas’’

daugelis žmonių, nuėjo 
Plunksnaitis.

—Beje,—dadūrė mano bi- 
Tas 'čiu lis,—5 mėn. atgal, Bučinskas 

Kuopos: prirašė vieną narę nėščią, ku- 
Apli- 

ant|Racijos blankoje pats mačiau 
aiškiai juodai parašyta, kad

mo.
te, Seliomija Rimkiūte, Bronė 
Gardauskiūtė, Jule Gutauskiū- 
tė, Adele Paškevičiūtė, Alena 
Baliukiūtė, Nelė Naunčikiūtė, i 

,Olga Zdančikiūtė, K. Pagiega-i 
laite ir kitos yra pardavę po 
vieną kitą. . į

Teko matyti šiame parengi
me dirbant O. Dručiūtę ir J. 
Beržinską. Abudu jauni ir 
mitriai dirbo; juodu, reikėtų į-

kuopą, tuomet, jie visuomet ga
lėtų prigelbeti visame mūsų 
veikime. ' • iJ

Taip pat mes ant vietos tu
rime čiagimių paaugusių rim-

• merginų, kuriuos

—Tai gal tas gimdymas bu- 
kaip kad, sako-

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

TRYLIKTAS METINIS' LIETUVIŲ SVETAINES

Rengiu Brighton Lietuvių Korporacija

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: nKfįyskone’ M/?U9669 Bell, Oregon 5136

MES PATAIKOM T
Taip sako A. Tacilaiiskas, savininkas Restauracijos ir salės, 9611 

Granu St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad. | 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, 
žiai dega ir

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra-( 
kvepi 1”

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

Plačiai 
SKAS iš 
sitraukia 
parduoda. ____ __ , ___ .
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones 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 skonj, 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 vipšminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo dnt pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatifi- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.,

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

PADeKAVONiĖS DIENOJE

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS.
Durys atdaros 2:30 valandą po pietų, Lošimas prasidės 4-tų valandą

BUS PERSTATYTA KETURIŲ AKTŲ TRAGEDIJA

DU BROLIU
Perstatyme dalyvauja visas So. Bostono Laisvės Choras 

Vadovaujamas Drg. Bolio
PO LOŠIMO BUS ŠOKIAI, Grieš Lynn Melody Boys Orchestra, 

susidedanti iš astuonių gerai išlavintų muzikantų. Kviečiame skait
lingai atsilankyti, pamatyti svarbaus veikalo ir smagiai pasišokti.

TIKIETAI 75c ir 50c VAIKAMS 25c
VIEN TIK ANT ŠOKIŲ ĮŽANGA VYRAMS 50c,

MOTERIMS IR MERGINOMS 40 CENTŲ.

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

organizacijas. Paleiskim, ko
dėl nebūtų galima įrašyt į A. 
L. D. L. D. kuopą šie jaunuo
liai: A. Ambrozevičiukas, A. 
Vazniukas, A. Aukščiūniūtė, 
O. Remeičiūtė ir Remeitukas?

Jeigu tik 
j čia 

ir dukterų

kiek daugiau 
sužymėtų sūnų 

tėvam darbiu in- 
j judėjimas, tai 

juos labai lengvai būtų ga- 
i.ma įrašyt į mūsų 

cijas. Darbo mes jiems 
rastume tokio, koki jie mylėtų į 

daugelis narių, į dirbti. ' I
Labai reikalas pasvąrstyt!

apie tai, kas suminėta. Kitur

už ma, Bučinskas raportavęs spa- i rūpėtu
1’-’ i mėn. kuopos susirinkime jr
į a.Pie ni°terį, pagimdžiu- kiškas ateities

... ______  Jis įjj
bą, visi tvirtina, kad dovanos j būdamas įsišnapsavęs bandė cį 
ne Bučinsko dukteriai ir bro '” ....
liui priklausė duoti, bet ki-jtais 
tiems asmenims, kurie tiems' 
patiems perstatymams ;turėjo 
daug tinkamesnį apsirengimą. 
Na, bet ką gi padarysi. Bu
činsko švogeris—teisėjas—taip 

, rekomendavo, o kiti teisėjai
jam pritarė. . .

—Dovanos duotos ne už ap
sirengimo vertę, bet už tai, 
kas buvo apsirengimo viduje 
—kokia ypata buvo sprendė
jams vertesnė,—daugelis žmo
nių Šitaip kalbėjo baliuje iri 
tebekalba dabar. I•p

organizą-!
irgi i _iš moters V. daryti juoką. Jo 

kais
ypač moterys, piktinasi.

Prisiartinus prie mudviejų ? i ? ..... . ........ ..... .............
kompanijai, mano pą-jdaug daugiau kalbama ir dir-

S. L. A. Kuopos Mitinge

sikalbėjimas su bičiuliu užsi
baigė.

p. Plunksnaitis.

NEW BRITAIN, CONN.
Jaunuolės Turėjo Gražų 

Parengimą .•

Lapkričio 16 d. Vilijos. Jau-; 
nų ’Merginų Choras suruošė la
bai gražų parengimą, žfnonių

Baliuje Charna pareiškė, Prilankė irgi labai daug, bu-
kad “advokatas” jam nereika
lingas, bet tas pats 
tas” j,am buvo i 
SLA. kuopos mitinge, 5 d. lap
kričio, kuomet Bučinskas iškė
lė Chamą dideliu žinovu SLA.- 
konstitucijos ir reikalavo jamkū'Ysutaisė pats 've-

Q PI 11 €1 (f €1 Y* rv AO  O O 1/ A iri

vo ir iš kitų miestų atvykusių.
Programą išpildė merginos,advoka-

reikalingas vadovaujant V. Visockiu!. Ka-

bama apie suaugusių jaunuolių 
palaikymą organizacijose.

Studentės už Trumpant
) -------' 4. ,<■■■ ->, . 3. > ?

Kad iš Paryžiaus.pradėjo ei
ti žinios, jog vėl mėdon įeina 
dėvėjimas ilgų sijonų mote
rims ir merginoms, tai Hunter 
Kolegijos studentės tarė ir. sa
vo žodį. Iš 6,000 studenčių 
tiktai 1,800 pasisakė už ilges
nius, negu dabar sijonus; 
4,200 stojo už trumpučius sijo
nėlius, kurie esą patogesni, pi
giau kaštuoja ir suteikia di-

Yra linksmiausia šventė krikščioniškame pasaulyje. Tai 
diena meilės ir “gero velijimo visiem žmonėm ant žemes,’ 
da visi, kurie išgali, duoda dovanas draugams ir giminėms. 
Ar jūs galite, įsiyaįzduųti geresnę ir malonesnę dovaną saviš
kiams senojoj šalyj, kaip kad praleist kalėdų šventę jų mintyse?
Šokite i Mūsų Asmeniškai Vadovaujamą Kalėdų Ekskursijų

LAIVAI APLEIDŽIA NEW YORKĄ:

GARLAIVIS BERLIN ..............7| GRUODŽIO
garlaivis, Stuttgart .. n gruodžio

......... .. . . ,x ........ —
Jei jūs negalite važiuoti, leiskite jiem atlankyti jus, pasiųs- 

' darni jiems į 'abi pusi laivakortę arba pasiųskite jiems 
Lloyd money ' drderį' Kalėdoms

DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ PASIKALBĖKITE SU 
LOKALIAIS AGENTAIS ARBA SU

1

ka-
SERGANTI VYRAI IR MOTERYS

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS j /
Kreipkitės į DR. Z1NS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių,’Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir • 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- > 
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos if 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

, PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ • 
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

daugi programa susidėjo iš so
lų, dialogų, duetų, klasiškų šo

je ui^ u.uenu žinovu on/Y.,ki h. tr Q su dainom veį_ 
IrnnoriTllni ino 11’ l'm Ir n I n t r/a t 1

^buv^mlnT’bičIuns. mlt‘n’jd®jas' tai veikiančią ypatų ąi-jdesnę judėjimo laisvę. 

—iNu, tai gal Charna ir yra;
konstitucijos žinovas?—pasi
teiravau.

—Kur tau! Jei jis pažino
tų SLA. konstituciją ir taisyk
les, tai jis bent vieną žodelį 
pasakytų prieš Bučinsko dikta
vimą jam tas taisykles laužyti, i

—O tai ar laužo ?
K —dar kaip! Bučinskas 

prirašo narį į SLA., bet nario 
į susirinkimą nepakviečia, su
sirinkimui neperstato, o vėliau į 
net apdraudos paliudijimus j 
paliepia pirmininkui išduoti! 
tokiems, nariams' per kitus' 
žmones.

—Ir išduoda, ir klauso?
—-Tikriausiai. Charna, mat,: 

mano, kad Bučinskas neklysta,! 
kad jis taisyklių prisilaiko.; ■ •. 
Mano jis taip, dėlto, kad pats! 
tų taisyklijy nežino;ir nepasi-1 
stengia paginti. Bet jeigu Bu-J t 
činskas- giria jį, kaįl jis konsti- , 
tuciją “žino,” Charna tam neJ 
si priešina/ “advokato” užtari
mą priinąa.

—Tai jie ir kitais metais' 
ruošiasi kuopą valdyti?

—Kam dar klausi? Naujo! 
pieno rinkimus jvedė: viena
me susirinkime valdybą nomi
navo, o kitame rinks.

—Ir nariai leido tokį rinki
mų būdą įvesti?

—Leidimas, sutikimas, ne-l 
buvo reikalingas, nes sumany-! 
tojai atėjo susirinkiman susi-i 
tarę-susiorganizavę ir didžiu-! 
ma balsų viršijo.

—O ką naciai kalba apie 
tokius rinkimus ir kandida
tus ?

-—Daugelis žada balsuoti už 
naujus kandidatu^: į pirm, už

Kokalą, i Mcetylriri.4 už V. I 
<K«ZmitrBitę» į fin. sekr, už O.|

IGirnienę, į ižd. už S.^Tasilionį, | ______________

Wilkes-Barre

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY, NEW YORK

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

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

Pennsylvania Wilkes-Barre DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA

4 AKTŲ OPERETE “KOVA UŽ IDĖJAS”
STATO SCENOJ WILKES-BARRE AIDO CHORAS

Seredo j, Prieš Padėkavones Dieną, Lapkričio (November 27, 1929
- . . ; COUGHLIN HIGH SCHOOL SVETAINEI, N. WASHINGTON STREET

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausiai ligas įvaro, bet 
ir J grabą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

TT . , _ _ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 760 už bak®4 apsiginkluok nuo savo amžino priešo I

TT . T m t yrn ,ai kanuolė prieS kitą amžiną žmogaus priešą—vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir8unkių )iK(j 26 ccnUi už 8krynulęt

LIĘTUVI8KŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—,

o,

PRADŽIA S VAL. VAKARE

Siųsdami pinigus ’’ j 
8’1 savo adresu, užrašykite:

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

» Brooklyn, N. Y.

r.rA8.’P«8iraįę8, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kur) malonėkit man nrlsiųiU 
URBAN S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti. < <

Vardai

ĮŽANGA 
Suaugusiem 75 Centai 

Vaikam 25 Centai

Gerbiamieji’ Operetė “Kova 
Už Idėjas” yra labai jausmin
gas veikalas, susidedantis iš 
daugelio dainų, solų, duetų ir 
choro. Tas veikalas bus sta
tomas dar pirmu kartu šioje 
apielinkfeje. Taigi, kiekvie
nam bus malonu jį matyti ir 
girdėti. Tokio gražaus rinki
nio dainų čia dar nesame gir
dėję. Nepavėluokite atsilan
kyti, nes lošimas prasidės ly
giai 8 valandą vakare.

Kvįečia Aido Choras.
Koifa

No........

Uicitas

St. or Ava.

Stata

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 786 Lexington Ave. <
įsteigta 25. metai. Būk nęprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus ptr trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialią klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

•d -M
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Puslapis šeštas ' x LAISVE

/

Antrad., Lapkričio 26, lite

VIETOS ŽINIOS

ra-

11-

atliksite 'naudingą

Užtroško Zakristijonai

Brooklyno pirmu-

MIRTYS—LAIDOTUVES Į

UŽ

prauiz. BrqliAkos Pag. St. Mąlachan- 
akio 1 Kuopa Tautiško Lenkų 

«? . Susivienijimo rengia

DIDELI MASKARADU BALIU
Seredoj, Lapkričio 27, 1929 
j? kūAšči'aūs Clinton, park

Rust St., Maspeth, N? Y.
Pradžia 7:30 vai. 

. Kaina' Bilieto

Koncertas, Balius, Šokiai * \ 1 • Vv 1*4- 1 REIKALAVIMAI
/VH1 1 I/11M1A lrt4nv\AA It* w>

Geriausia Vieta Praleist 
Šio Trečiadienio Vakarą

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšią Šriežūs Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium

gai), kurie buvo ■ kitame kam
baryje. Jinai nusižudė, o bul
dogai išliko sveiki.Kas bus nedėlioję, 1 d. gruo

džio ? Taip, tai metinis kon
certas ir balius S. L. A. 83-čios 
kuopos, įvyks “Laisvės” svetai
nėje, pradžia 4-tą vai. ' po 
piet.

Seni ir jauni rengkitės. Ve 
kokią puikią programą rengia 
komisija:

C. Kaškauskas, žinomas ko
miškas dainininkas, tikrai da
vė garbės žodį, kad bus 
grame.

B. Misevičiūtė, jaunoji 
žuolė, klasiška šokikė ir 
nistė. —Taip —- atsakė— apsi- 
imsiu S. L. A. 83-čiai kuopai 
išpildyt dalį programos.

L. Kavaliauskiūtė ne tik 
Brooklyne, bet ir apielinkėje 
žinoma, kaipo sparčiai kylanti 

portą apie bendrą darbuotę solistė, Aido Choro dainininkė 
gėherąles Difterijos Įspėjimo ir operečių mėgėja,' “šiūr 
Komisijos ir Sveikatos Depar-' 
tamento,' kurie visais jiem ga
limais būdais kovoja prieš at-

Iš Prieš-Difterinio Komiteto 
Susirinkimo

Rytoj, trečiadienį, išvakarė
se Thanksgiving (Padėkavo- 
nės) Dienos, darbininkai yra 
kviečiami į Audėjų Balių ir 
Karnivalą, New- Star Casino, 
107th St. ir Park Ave., New 
Yorke, išgirst septynis Gasto
nijos kovotojus, kuriems grę- 
šia už tenaitinio streiko vado
vavimą' bausmė 20 metų 
katorgos kalėjimo.

Įžangas kaina—75 centai;; 
“o dvasinio maisto darbininkiš
kam protui bus daugiau, negu 
galėtų sutilpti į .tavorinį trau
kinio vagoną.”

Grieš žinomoji John C. 
Smith o negrų orkestrą; gali- 
ma bus “iki ausų” prisišokti. 
[Daugelis darbininkių ir darbi
ninkų bus apsirengę navatnais 
;kariiiya|iškais drabužiais.
į -Dalyvaus 250 audėjų dele- 
iKątų, kurie išrinkti į antrąjį 
suvažiavimą Nacionalės Audė
jų Unijos, kuris įvyks lapkri-

28 d., Patersone, N. J. 
Tam suvažiavimui yra skiria
mas ir visas šios pramogos 
pelnas. Kiekvienas pirktas ti- 
kietas, kiekvienas įplaukęs 
centas, todėl, bus tiesioginė pa
rama kovai prieš darbininkų 
uždarbių kapojimus, prieš dar
bo Valandų liginimus ir i 
rankpelnių organizavimą į ko
vingas, klasines unijas.

Rengia Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas ir Darbi
ninku Tarptautinė pagelba. 
Pirkitės tikietus išanksto: 
Workers Book Shop, 30 Union Idyti 
Square, New Yorke. 1

Š. m. lapkričio 20 d. D-ro 
Žukausko rezidencijoj ’įvyko 
New Yorko Lietuvių Difterijos 
Išvengimo Komiteto posėdis, 
kuriame dalyvavo sekami Ko
miteto nariai: Dr. F. J. Ban
ionis, Dr. E. W. Žukauskas, 
Dr. J. Walukas, Dr. J. S., Mi
sevičius ir Dr. A. Petriką.

Komiteto pirmininkas, Dr. 
Paulonis, patiekė platoką ra
portą apie

pro-

gra 
pi a

bus 
nedėlioję. Jos žodis neatmai
nomas. <

Na; o kaip kitos aidietes?
skirus be£ masinius difterijos Ve, pasakysiu. .. Penktadienyj, 

KT^ " — • po choro’■* praktikų,- užtikau 
ne; merginų 

kadaise “sikstetą”)

TEATRAS-bAINOS-MUZIKA
REIKALINGAS partneris arba part- 

nerka j Coffee Pot biznį. Būtų 
gerai, kad suprastų virimą. Kreip
kitės po num. 148 Grattan St., cor. 
Varick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., 
Stagg 7311. 279-81

Hamburg-American Laivų 
Linijos ’Telefonas 
Permainytas-
' ’Nuo pereito sekmadienio 
ko pakeistas telefonas New 
Yofko ofiso Hamburg-Americ- 
aą Garlaivių Linijos. (Pirmiau 
buvo Whitehall 1020; dabar 
bus Digby 4400.

< Vakarais gi jir sekmadieniais^ 
kada “gene na lis .ofisas nebūna 
atdaras, galima susižinot su 
koihpaniięs raštine, telefonuo- 
jknt Digby 0142.
7 i i tv.-r r r.f ■

Gastonijos Kovotoją
Prakalbos Brooklyne

Šiandien vakare Gastonijos 
audėjų streiko karžygiai Fred 
Bgal/'McGinnis ir Cl. Miller 
kalbės Hopkinson Mansion 
svetainėje, 428 Hopkinson 
Ąve.. Brooklyno dalyj, vadina
moj, Brownsville. Visi ragina
mi Atsilankyt.

pasireiškimus. Nei vienas 
cionalis žmogus šiandien 
ginčys, jog difterija, 1 
buvusi kūdikių giltinė, dabar 
yra išvengiama, o susirgu's— 
nepersunkiai išgydoma, jeigu 
tiktai laiku šaukiamasi medi- 
kalės pagelbos. 1 Kiekviename 
atvėjy, žinoma, geriau pasi
saugoti ligos, negu jos gydy
tis. Uncija apsaugos yra ver
tesnė svaro gydymo. To delei 
dabar miesto Sveikatos Depar
tamentas skelbia vajų “perio
dinės ekzaminacijos,” t. y., 
kad kiekvienas bent kartą į 
metus kreiptųsi į patikimą gy- 

užldytoją išekzaminavimo delei.
Liga labai retai kada praside
da staigiu antpuoliu; tankiau
siai ji pasireiškia nežymiais 
simptomais, nejučiom. Patyręs 
gydytojas gali besirutuluojan- 
čią ligą daug greičiau sustab- 

,uyu, negu įsisenėjusią. Lau- 
Ikimas visuomet žalingai atsi- 
j liepa į žmogaus sveikatą ir ki- 
įsenių. Kurie neišgali užsimo- 
I keti privatiniam gydytojui už 
periodinį išekzaminavimą, lai 
kreipiasi į Sveikatos Departa
mentą ar miesto ligonines.

Nutarta paraginti Brookly
no lietuvius, kad jie kreiptųsi 
j Komiteto*narius, ar laikraš
čių išleistuves, difterijos klau-į 
simu lapeliu, kuriuos išleido, 
kalbamam Komitetui pasidar
bavus, miesto Sveikatos De- 
nartamentas. ■ Lapeliai išleisti 
lietuvių kalba ir gaunami do
vanai? Be nušvietimo difteri
jos klausimo, juose dar paduo
dama Sveikatos Dėpartamento 
stočių antrašai, kur reikalui iš
tiktis galima kreiptis. Įvairios 
organizacijos, rengdamos savo 

(pramogas, k. t., koncertus, ba
lius ar prakalbas, raginamos 
yra kreiotis prie minėto komi
teto kalbamųių lapeliu reika
lu. Įteikdami tokį informaci
jų lapelį kiekvienam atsilan
kiusiam jūsų pramogon į ran
kas, jūs 
darbą.
' Kalbėta 
rengimą* įvairiais

? užtikau 
šešt^tą (jos sako 

j praktikuojant su 
B. šalinaite, ' kokį ten, kaip 
Nalivaika sako, vokišką “kel- 
ki-kilki.” Perstačiau dalyką, 
kad norime dainų. Atsaky
mas :

Pirmutinė B. šalinaite. pa
reiškė: “yes,” dainuosime, ką 
manote merginos? šeši 
sai atsiliepė: dainuosime, 
nu ošim e!

Dar ne viskas. Ateities 
do Draugijėlės kanklių orkes
trą, kurią vadovauja jaunasis 
Zablackas, irgi sutiko paskam
bint S. L. A. 83-čios kp. va
karėlyje. Tai bus pažiba.

/Matote, programa bus puiki, 
šokiams muzika bus gera.* Vi
si būkite. Turėsite smagumą 
ir atliksite savo pareigą. Įžan- ’ 
ga 50c. |

UNIVERSAL KORPORACI
JOS PRANEŠIMAS

Miss Jane Barry vardu Uni
versal Pictures Korporacijos 
praneša, jog ta judžių kompa
nija gavo teises gaminti kru
tamas paveikšlus iš visų kari
nių pasakojimų bei apysakų, 
ką tiktai per penkerius metus 
parašys Erich Maria Remar
que. Pastaruoju laiku jau ro
doma teatruose judžiai iš jo 
pasauli niai-garsios knygos 
“Nieko Naujo Vakariniame 
Fronte.” Universal Korporaci
ją gaus antrą jo veikalą iki 
gruodžio 31; d., š. m.

AUŠRIŪTĖ DAINAVO 
PER RADIO , . .j .
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Helena Austrą-Aušriūt& iš 
radio stoties W0V melodingu 
alto balsu sudainavo tris dai
nas, kurių viena buvo lietuviš
ka liaudies dainelė. Pianu jai 
akmopanavo artistiškai šali- 
naitė, muzikos ir Aido Choro 
mokytoja.

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

GEORGE NOBILETTI

Klausytojas.

Įgaliotas ir Paliūdytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę 

' Seriją (Eilę)

d ai-

žie-
SPORTAS

ŠĮ VAKARĄ PASIRODYS 
AR POŽĖLA AR MALIAROS 
PASAULIO ČAMPIONAS

Karolis Požėla sakosi esąs 
pasaulinis vidutiniai sunkaus 
svorio ristikų čampionas; bet 
tą garbę savinasi ir graikų ris- 
tikas Paulius Maliaros. Abu
du yra “matraco” artistai.

Tai tarp jųdviejų ir turės iš- 
sirišt ginčas del čampionato 
šiandien vakare, New Ridge
wood Grove auditorijoj, i 
Brooklyne, kur jiedu grumsis 
iki pergalės.

Apart Požėlos su Maliarosu, 
dar mankysis ^George Hagėnas, 
Amerikos marinų čampionas, 

_____ __ _____ z su Franku Judsonu; Steinke su 
buvo visiškai sustabdytas par- rusu jūrininku Kirilenko; Joe 

Idavinėjimas Šerų. Numatoma, Rpgncki su,Mįku Roma.no, iri 
kad .ir toliaus pleškės žemyn P601-^ Mamcfr su TdnyRocco. 
Šerai įvairių pramonių ir 
tokių biznio kompanijų.

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

1763

Kom. Narys.

Wall Stryte Sustabdytas 
Šerą 'Pardavinėjimas

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
GERAI IR PIGIAI

Per paskutines keturias die
nas Wall Stryte, New Yorke,

Numatoma, Rogacki su l Miku Romano, ir 
;n George Manich su Tčny Rocco, 

ki- t

30 Dieną Kalėjimo už 
Triukšmą Svetainėje

I Daugiau Vietos Žinią , 
Penktame Puslapyje

DAUBĄ ATLIEKA

■ f- 4 - ; •#..

JONAS

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

TEL. • 
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

STOKES
.173 Bridge Stį C. Brooklyn, N. Y.

. Rądo gazu užtroškusius za
kristijoną liūterių Zion bažny
čios su pačia po ,num. 105 
Erasmus St., Brooklyne. Abu
du buvo.70 metu amžiaus..Ne
žinia, ar tai nelaimingas atsi
tikimas ar savižudystė.

. BROOKLYN PARAMOUNT
Flatbush at DeKalb Avea., Brooklyn 
tlrd f >>.. 7
IGIRSKITE {rreičiausią, • juokinglauaią 
tkmnybę, kokia bent knUa nors buvtis 

srataisyta. Komedijų Karaliaus ]

(i) f . WAKOLDj ? >
Ljį ( U , , 1ĄOYD

r i -f J? pirmoje Ištikai ka|bąmųjų 
produkcijoj

f-H . '■ ’ ' ! i • r
’ . ■■ "WELCOME DANGER” .
t* ‘ • ' (Laukiamasis Pavojus)
K j I f ’ 1 Paramounto laidos.' • (

WEST MelodlSkes Vargonų Dainos!
1 MuslkaliSka link'kmybč!

‘‘COCOANUT GROVE”
Frink Cambria’s garbingas teatrallSkax 
vatadas t Aieikita i ~ 
Jk^rtu rodomą teatrą t

vakare
50c?

Brangios dovanas bus duodamos 
gražiau .4 i u s, į originaliausius kostiumus

Muzika Prof. Baltrukevičiaus
4 DOVANOS PINIGAIS

Šokių svetainės savininkas 
David Rubenfeld, 211-12 Vyse 
Ave., Bronx, nuteistas užsimo
kėti $100 arba 30 dienų į ka
lėjimą už tai, ,kad triukšmas 
jo svetainėje neduodavo kai
mynams per naktį miegoti.

IŠRANDAVOJIMAI
TASIRANDAVOdA geras kambarys 

vienam Vyrui: yra visi parankamai, 
prie pat Lorimer subway stoties. 
Taipgi yra gaminamas namie valgis. 
Kreipkitės bile* laiku po num. 35 
Devoe St., Brooklyn, N. Y. 279-81
PASIRANDAVOJA du fornišiuoti 

kambariai: šviesūs, apšildomi ir 
visi moderniniai įtaisymai. 
Springfield Ave. kanj linijos.
nas Žitkus, 179 Indiana St., Maple
wood, N. J.

Arti 
Anta-

276-81

T7 
■f—

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUK1ENĖ 

SAVININKE

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

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Didgnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N, Y.

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

vai. 
tik

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Piagnozo ir Gydymo būdai.

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

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

Nedėliomia 10 A. M. iki 1 P. M.

Park ir Lexington Avės.)

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC lunch 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

ir apie prelekcijų 
‘ s sveikatos 

klausimais. Nutarta paraginti ■ 
pačias lietuvių organizacijas 
tuo pasirūpinti; negi gydyto- 

1 i ai patys rengs sau paskaitas. 
Rengėjai gali kreiptis j Komi
tetą prelegentų ar kalbėtoių, 
kurie patarnaus dovanai. Pa
įvairinimui Tokiu prelekcijų 
galima būtu gauti iš Sveikatos 
Denartamento atatinkamu pa
veikslu. stereoptikos ar juda
mu. Sakoma, kad vienas na- 

I veikslas reiškia tiek, kiek tūk
stantis žodžių !

Nutarta visus Komiteto tari- Į 
mus bei pranešimus talpinti vi
suose vietos -lietuvių laikraš
čiuose. - į ■ :

- - . Dr. A. Petriką.
i ■ * Sekri

Sovietu Lakūnai Apleisi? . 
Ameriką Rytoj

Amerikos Draugija Kultūri
nių Santikiu su. Rusija prane
ša, kad keturi Sovietu lakūnai 
laivu išplauks rytoi atgal i So
vietu Sąjungą, pasiimdami, su
prantam a. ir savo garsų j j or
laivį “Šalis Sovietų.”

Alexander Chmelewsky, 3 
metų, , 130-32—27th St., mirė 
2& d. lapkričio; palaidotas 
25 d. lapkričio Alyvų kalno 
kapuose.

Simanas Diškevičius, 59 me
tų,* 281 Berry St., mirė 25 d. 
lapkričio. Apie laidojimą bus 
prąpešth Vėliaus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Pati Besižudydama, 
Gelbėjo Savo Šunis

Nusprendus užsilroškinti ga- 
zu, Marg. Rallsienė, registruo
ta slauge, New Yorke, užsida
rė virtuvėje ir popieromis ge
rai užkamšė plyšius apie du
ris, taip kad negautų gazo trys

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 10 kavalkų valgomo

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

(282-285
PARSIDUODA kendžių storas. Biz

nis Įdirbtas ir gera proga pirkti.
Kreipkitės po num. 66 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y. 279-81

. Korini būti sveiku ir stiprių—
I—VALGYKgalėti sunku darbą dirbti A. ■■
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Varpas Bakery, 54 Maujer SL, Brooklyn, N. Y.
A. M. BuJchunaM, Savininkas. Tel. Stagg 6533

I BU

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iŠ Grynų Žolių ir 
Netdri Savyje Jokių 

Chemikalų
vaistas neužtraukia papročio 

ir atliuosuoja viduinus ir pagelbsti 
sugražint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia. virint, o tik sumaiAyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 6&c. * ‘

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

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

i

i i ’

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

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

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

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

Tokios progos pasaulis dar negirdėjo, kad už dviejų 
draugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tik už $2,00. Taigi naudokitės proga, neš greit 
galim pritrūkti. '. . ; ‘ ,

J. J. STROSSELL, Distributor i ‘ »
425 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

K

Telephone: .0783 Stagg

J. GARŠVA

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

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. y.

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

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

. ................į...........mi ii.wwi—i .............. ..

Telephone, Greenpoiyt 2320

J. LeVANOA
(Levandauskas)

416 Metropolitan Avenue
V A 't ' ■ .

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

Roma.no
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