
Edisonas Surado Žoles, 
iš Kurių Galima Pigiai

Pagaminti Gumą

NEW YORK.— Thomas 
Edison, pagarsėjęs elektros 
išradėjas, ketvirtadienį iš- ■

Brooklyn, N. Y.į Penktadienis, Gruodžio (Dec.) 6, 1929
vyko į Fort Myers, Fla., 1 ----
toliaus tęsti bandymus su1 ^rt) 290 
augmenimis delei pagamini-* 
mo gurno. Jis per keturis I ,
metus tyrinėjo Įvairius aug-1 Turtinga Našlė Prisiėmė 271 
menis, kad surasti kaip pi-> MetŲ Vyrą UŽ “Auklėtinį” . 
giai is jų pagaminti gurno i Y J z
medžiagą. Jis dėjo pastan-
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“LAISVES” VAJAUS PASEKMES Chinija Atsako į Anglijos ir 
Amerikos Notas STIMSON BANDO PASLĖPT AMERIKOS

gas surasti tokius augmenis, HACKENSACK, N. J. —, 
kurie gausiai auga Ameri-1 i
koj ir iš kuriu būtu galima ! f.LailuXvT į
pigiai pagaminti guma, kad čia našlaičių teisme padare 
imperialistinė Amerika bū-;
tų nepriklausoma nuo Ang
lijos del gurno.

Edisonas surado, kad ga
lima gauti nemažai gurno iš'sieKia ^v,uvv.
tam tikro augmens auksa- n . .. . _ n .
rykštės (goldenrod) ir kitų; Raudonoji Armija Įvare Baimę i 
panašiu augmenų, kurių yra [ Misionieriams Chinijoj 
labai daug šioj šaly. į 

Penki tavoriniai vagonai, ’ SHANGHAJUS.—Čia La 
užpildyti tais augmenimis ir i zarus Misija, kuri turi savo į

Kiek Kas Gavo Naujij 
Metinių Skaitytojų:

I Standford, 69 metu amžiaus, I Geo. Shimaitis, Montello, 
Mass.

i M., Philadelphia, Pa.
I Detroito vajininkai

NOTOS IMPERIALISTINĮ TIKSLĄ’ikus, Winnipeg, Canada, K. Mu- 
; gianienė, Oakland, Cal., A. Dei- 
1 kienė, Chicago, Ill., C. Kilike- 
i vich, Montreal, Canada, J. Ber- 

57 ; žinis, Hartford, Conn., S. Kau- 
51isevičius, Torrington, Conn., M. 
50 Ceikus, So. Boston, Mass., J.

Mass., J.
Mass., 
Conn.,

22 ! Skairus, Elizabeth, N. J.,
20 */2 | Klimas, Richmond Hill, N. Y., 

[J. Maceikis, Pittsburgh, Pa., A.
20 I Rainys, Gardner, Mass., M. Ba

rauskas, Jamaica Plain, Mass., 
19 V2 ! Julia Skar, Detroit, Mich., T.

Pangonis, Wy Frankfort, Ill., K. 
16l/> Aksamit, Chicago, Ill., U. Dar- 

žinskienė, Detroit, Mich., P. 
Vilnienė, Detroit, Mich., K. Bu- 
zinauskienė, Youngstown, Ohio, 
O. Augulis, Elizabeth, N. J., F. 
Grybas, Hudson, Mass., J. Davi
kas, Detroit, Mich., M. Sellers, 
Pittsfield, Mass., J. J. Dulkis, 
Paterson, N. J., L. Tilwick, 
Easton, Pa., Bieliauskas, Brook-

i “auklėtinį” savo šoferį Ba-1 j. sinkauskas, Paterson, N.J. 30 Lavas, Stoughton,
ronig Baron, 27 metų am- j J. Simutis, Nashua, N. H. 

, žiaus. Jos metinės įplaukos ■ J. Degutis, Binghamton, 
i siekia $40,000.

24 Plandunis, ’ Lynn, 
Akscin, Bupside,

NANKING, Chinija. — 
Trečiadienį Nankingo val
džią pranešė, kad ji pasiun
tė atsakymą į Anglijos ir 
Amerikos notas del jos kon
flikto su Sovietais Mandžu- 
rijoj.K. rijoj.

A. i Savo atsakyme Nankingo 
M '

Sako, Amerika Turėjus Teisę Priminti Sovietams Apie 
Kelloggo “Taikos” Paktą, kad “Išvengti Karo”-

! L. Prūseika ' 
I P. Namikas, Waterbury, 

Conn.
'A. Walley, E. Norwalk, 

Conn.
; A. Taraška, So. Boston, 

Mass.
i Stakionis-Kralikauskas, Law- 

laboratorijos medžiaga, ta-[atstovus Kanchow mieste,] Roches 16
po pasiųsti i Floridą. jKiangsi provincijoj, lapkn-4 N y. 131/,

Fred Ott, vyriausias Edi-i čio 30 d. aplaikė iš ten nuolj šiupailienė, Port Carbon, 
šono laboratorijos bandy-1 savo skyriaus pranešimą,! pa. ll'/2
mų darytojas, kuris per 55 į kad “raudonieji (komunis-1 K. Arminas, Minersville, Pa.' 11 
metus kartu darbavosi su tai) užėmė miestus ......
Edisonu, trečiadienį išvyko į Kanchow ir padėtis yra la-' j ane 1S’
į Floridą, kad priruošti la-|bai rimta.” ............. Į j. BŠkšys,’Worcester, Mass,
boratoriją, idant atvykęs i 
Edison tuojaus galėtų pra-! riuomenė pasitraukė ir mes 
dėti darbuotis.

•
Edisonas darbavosi ant 

to eksperimento savo -labo
ratorijoj Orange, N. J. Iki 
šiol atsiekti bandyme rezul
tatai buvo laikoma slapty
bėj, bet pereitą antradienį 
pats Edisonas pranešė, kad 
bandymas pąvyko.

William H. Meadowcroft, 
Edisono sekretorius, trečia
dienį pranešė, kad Edisonui 
bandymas pavyko ir kad jis 
dabar mato, jog bus galima 
pagaminti svarą pavaduoja
mos gumą medžiagos už 16 
centų; kiek ir dabar kainuo
ja tikrasis gumas. Edisonas 
mano, kad tas naujas gu
mas bus geresnis, negu da
bartinis komercinis produk
tas.

valdžia aiškina, būk ji da
bartiniame ginče su Sovietų 
Sąjunga laikėsi “taikaus 
nusistatymo,” “susilaikius” 
nuo militarinių žingsnių, iš
skiriant tuos atsitikimus, 
kada prisėjo “apsiginti.”

Sako, kad ji “laikysis” 
Kelloggo pakto.

Bet kad Chinijos milita- 
rinės spėkos darė puolimus 
ant 'Sovietų teritorijos, tai 
to negalima paslėpti.

WASHINGTON. — Ket-uog Sovietų Sąjunga trokš-1 
virtadienį pasikalbėjime su!ta taikos. *Del to valstybes, 
laikraščių korespondentais kurios paakstino Nankingo 
valstybės sekretorius Stim- valdžią daryti žingsnį prieš 
son aiškino, kad Kelloggo Sovietus, yra atsakomingos 
taikos paktas, kaip kad A- ■ už Chinų-Rusų konfliktu 
merika jį supranta, leidžia 
bile jį pasirašiusiai valsty- nuolatinės Chinijos milita- 
bei priminti kitoms valsty- ristų provokacijos privertė 
bėms apie jų pareikštą pa- Sovietų armija panaudoti 
sižadėjimą sulig tos sutar- aštresnį žingsnį, kad ne tik 
ties. ,Todėl, girdi, ir Ameri- atmušti Chinijos spėkas 
ka turėjo teisę pasiųsti no- nuo Sovietų rubežiaus, bet 
tą Sovietų Sąjungai, prime- išnaikinti baltagvardiečiij 
nant jai, kad ji, kaipo pasi-: kontr-revoliucionierių bū\ 
rašiusi Kelloggo taikos pak- rius parubežy. . : Jh *;• 

tą, privalo taikos keliu iš-’ 
rišti ginčą su Chinija. Stim- - e \ .iL®

Ison sako, kad tokį Ameri- iLordy Butas Pasisakė 
Įkos žingsnį Sovietai negali! r> • v ■ ••
ivadinti nedraugišku. į r U1CS AtRcUlJiniDl^

Stimsono šie pareiškimai n .n • C • 
nebus formaliai perduoti. uHIltlklŲ SU dOV16I31S 
Maskvai.

Stimson, nevietoj išsišokęs 
su savo nota, bando paslėp- Į 
ti Amerikos imperialistinį 
tikslą, v

■v. -Kok-s-gk reikalas-Ameriką 
vertė siųsti Sovietams notą, 
kuomet Sovietai pradėjo 
derybas su Chinija išriši
mui ginčo? Aišku, kad tai 
buvo tikslas pakenkti dery
boms: padrąsinti Chinijos 
militaristus tvirčiau laiky
tis prieš Sovietų teisingus 
reikalavimus.

Apie Stimsono pareiški-

Litvinovas nurodė, kad

aplink ! J- Grybas, Norwood, Mass. 10*/>

9 
8 
8
8 j dabar jau neskelbiame surašė, 

nes užimtų perdaug vietos laik
rašty. Tat tie draugai malones 
atleisti. Surašė skelbiame tik 
tuos, kurie ‘gavo- nemažiau 5 
metinių skaitytojų.

Mes tariame visiems drau
gams, kurie tik pasidarbavo 
šiame vajuj, širdingai ačiū.

Ačiū draugų pasidarbavimui 
užsibrėžtą tiįglą. -ątęiękėme—: 
gavome I suvirs> 1,000 naujų 

■žinoma, jeigu visi 
“Laisvės” skaitytojai ir rėmė
jai būtų1 taip pasidarbavę, kaip 
darbavosi keli šimtai draugų ir 
draugių, tai būtume susilaukę 
dar geresnių pasekmių.

■ u • Roj o y yy vi Lvoiei y i

Nankingo valdžios ka- ' p. piUng, Cleveland, O.

esame neapsaugoti (“Visa
galis” dievas negali jų apsau
goti). Apeliuokite į nacio
nalistų valdžią Nankinge, 
kad sulaikytų kariuomenės 
pasitraukimą. Prašykite pa- 
gelbos Amerikos ir Franci- 
jos valdininkų.”

Iš Kanchow.. miesto nuo 
misionierių aplaikyta laiš
kas, datuotas lapkričio 15 
d., kuriame misionieriai de
juoja:

“Padėtis yra neužtikrinta.

' J. Urbon, Pittsburgh, Pa. 
S. Gendrenas, Rochester,

M. žaldokas
J. Mažeika, Cleveland, O.
Senas Vincas
J. Mažeika, McKees Rocks,

7
6

6J. Mažeika, Hartford, Conn.
A. Kaspariutė, Wilkes Barbe, 

pa., 5 ,
Ig. Aleksiejus, Philadelphia, i 

Pa. - , ' ;
J. Urbon, Braddock, Pa.
J. Piontka, Wilmerding, Pa.

' M. Agurko, Minersville, Pa.
J. Beržinis, Hartford, Conn.
J. Chuplis, Harmarville, Pa.

Daug draugų gavo po 3 ir 4 
skaitytojus, bet jų pavardžių

Chinai Atsisako Taikytis 
su Sovietais

5 skaitytojų.
o
5
5

Shing-kuo mieste, už 50 my- j. Diamont, Pittsburgh, Pa. 
lių nuo Kanchow, komunis
tai turi garbingą dieną — 
steigia raudonąją valdžią, j 
Niekas nedrįsta jų paliesti. Į 

“Kanchow apielinkėj yra 
tūkstančiai raudonųjų... 
Mūsų misionieriai iš ten pa
sitraukė ir dabar randasi 
Kahchow rriieste. Neatrodo,

Socialistai Giria Amerikos kad iie galetlJ greitai ten 
sugrįžti.

“Jeigu nebus tvirtos armi
jos, tai niekas negalės gy
venti raudoniesiems įsigalė
jus.”

Tai tokią baimę įvarė Chi
nijos darbininkai ir valstie
čiai misionieriams parazi-

K. Joneliunas, Akron, O.

5
5
5

MUKDENAS, Mandžuri- 
ja.— Ketvirtadienį Mandžu- 
rijos valdžia, matomai pa
sinaudodama Amerikos ir 
Anglijos grasinimu Sovietų 
Sąjungai, atsisakė pilnai 
priimti Sovietų sąlygas išri
šimui ginčo . del užgriebto 
Chinijos Rytinio Gelžkelio.

Mandžurijos valdžia rei
kalauja, kad būtų. pakeista 
pradinė sutartis, padaryta 
tarp Sovietų ir. Mandžuri
jos valdžios pradėjimui 
rybų.

de-

Imperialistus, Smerkia 
Sovietus

BERLYNAS. — Vokieti
jos socialdemokratų orga
nas “Vorwaerts” rašo, kad
Jungtinių Valstijų valdžia tams.
turėjo teisę pasiųsti notą , , --------------- r-
Sovietų Sąjungai, nurodant, į Dr/ M A ie “Stebuklus” 

VatmaI-ii k? o i 11 1
Chicago.— Trečiadienį čia 

kalbėjo pagarsėjęs Ameri
kos medicinos daktaras 
Charles Mayo iš Rochester, 
Minn. Jis prisiminė' apie 
“stebuklus” Malden, Mass.

“Dar ir dabar mes turime 
stebuklų ir prietarų gady
nę,” sakė jis. “Šiuo tarpu 
Massachusetts valstijoj tūk
stančiai žmonių aplanko ka
pą tūlo kunigo, kuris numi
rė 60 metų atgal. Tie, kurie' 
lanko kapą,; tiki, kad ste
buklingai galima išsigydyti. 
Visada būna takios rūšies 
pasveikimų, nes daugelis 
asmenų su nešuvaldomais 
susijudinimais tik ir mano, 
kad jie serga. Jie numeta 
kriukius, lazdas arba aki
nius. Tuo laiku jie mano, 
kad pasveikdta, bet kuomet 
jiems reikia eiti ‘ į 'darbą jų 
ligos vėl ‘sugrįžta.”

kad Sovietų Sąjunga yra 
pasirašius Kelloggo paktą 
ir kad tuo paktu vaduojan
tis ji turi išrišti konfliktą 
su Chinija taikos būdu. Tuo 
pačiu sykiu “Vorwaerts” 
smerkia Sovietų valdžią *už 
atsakymą Amerikai, kad ta 
nota buvo nereikalinga, 
kad Amerikos toks žingsnis 
nedraugiškas, kad Kelloggo 
paktas nesuteikia galios jo
kiai valstybei arba grupei 
valstybių duoti įsakymus, 
kaip ta ai* kita valstybė tu
ri elgtis. Amerika tą notą 
pasiuntė, kad sutrukdyti 
Sovietų-Chinų pradėtas de
rybas, ir tuo būdu parodė 
gavo imperialistinius . tiks
lus, f . > ’

Varšava.— Ketvirtadienį 
atsidarė Lenkijos seimas. 
Pilsudskis nepasirodė.

Dovanų Laimėtojai:
Pirmą dovaną $30.00 laimė

jo d. Šimaitis, antrą $25.00 d. 
M., trečią $20.00 Detroito vaji- 
ninkai, ketvirtą $15.00 d. Sin
kauskas, penktą $10.00 d. Simu
tis, šeštą $5.00 d. Degutis.

Užbaigiant Vajų Prisiunlte 
Naujų Skaitytojų šie

Draugai:
A. Gasparaitis, Hillside, N.

J. , 3, G. Stasiukaitis, Grant
wood, N. J., 2, J. Vaitkevičius, 
Detroit, Mich., 2, A. žemaitis, 
Shenandoah, Pa.,' 2, J. Vasiliau
skas, Detroit, Mich., 2, A. Gar- 
ban, Grand Rapids, Mich., 2, U. 
Litvinienė, Detroit, Mich., 5, F. 
Degutis, Bridgeport-, ' Conn., 2,
K. Mikolaitis, Bąltimorę, Md.,
U/2, J- i Petraitis, Brighton, 
Mass., 2*4, P. Naunčįkąs, Newi 
Britain, Cohn,, 2, E. Ueikiepe, 
So. Boston,'Mass.,' 2, 'Siisipra-, 
tęs darbininkas, Wilkes Barre, 
■Pa., 11/2, L.,' Silabaitis,; ^Brook
lyn, Conn., 2, J. V. AnioliaušA 
kiutė, Dodge, Mass., 2, K. Bar- 
čienė, Roxbury, Mass., 4. -

' ■ > ‘ I • f r > f

Prisiuntė po Skaitytoją:
J. Ynamaitis, Union City, 

Qonn., Ą. Kąspariutė,: Wilkes 
Barre, Pa., J. Stanley, Chicago, 
Ill., V. Barkauskas, Oakvillė, 

1 Conn., E. Stružiene, Gardner, 
Mass., J. Urbop, Grand Rapids, 
Mich., Z. Gobis, Detroit, Mich., 
J. Tubis, Chicago, Ill., Z. Yoku- 
bienė, Gardner, Mas^., J. šal
čius, Hoboken, N. J., P. Vosy
lius, Hoboken, N. J., K. Baniu- 
liene, Benld, Ill., P. Šlajus, 
Chester, Pa., D. Tūbelis, Mont
real, Canada, D. Zdaniutė, Wil
kes Barre, Pa., 
Newark, N. . J 
Brooklyn, ,N. Y 
tis, Waterbury, Conn., 
šas, Toronto, Canada,

Žuvo Nuo Cigareto
WASHINGTON.— James 

P. Noonan, 58 metų am
žiaus, prezidentas Elektros 
Darbininkų Nacionalės Uni
jos ir penktas vice-prezi- 
dentas Amerikos Darbo Fe
deracijos, trečiadienį savo 
puošniame apartmente, Wis
teria Mansions, 1,101 Mas
sachusetts Ave., užmigo ant 
lovos berūkydamas cigare- 
tą. Užsidegė patalinės ir 
jo drabužiai. Jis labai ap
degė. Nugabentas į ligoni
nę numirė.

Jis buvo kapitalistų tar
nas. Tarnavo įvairiuose 
valdiškuose komitetuose.

Nahkingo Valdžiai Pasiuntė 
»10;000 Prieš Sukilėlius 
Nanking, Chiūija.— Pra

nešamai kJda dvi divizijos 
kareivių, kurie; sukilo ant
radienį, atvyko į l fPengų, 
Anhwei provinciją. Nankinr 
go valdžia pašiuntė ■ prieš 
juąs: lOJjOO ' ištikimų; karei
vių. ' Į iv
.-Sakoma,* sukilėliai išsprog
dinę; keletą gelžkelio' tiltų, 
kad prie jų negalėtų prisi
artinti Nankingo kariuome
nė.

Bedarbe Didėja
Kad 
pra-

WASHINGTON. — 
bedarbė didėja visose 
monėse, tai parodo praneši
mas, kurį išleido Amerikos 
Gelž kelių Susivienijimas 
apie tavorinių vagonų 
krovimą per lapkričio mėne
sį.

Laike savaitės, užsibaigu
sios lapkričio 16 d., buvo 
prikrauta 72,000 tavorinių 
vagonų mažiau, negu per 
tą patį laiką pereitais me
stais, sako pranešimas.

Pranešimas sako, kad 
abelnai ■ tavorų siuntimas 
sumažėjo.

Skaitlines 'apie tavorinių 
vagonų* krovimą parodo, 
kad gamyba nupuolė visose 
pramonėse ant 10 nuošim
čių, palyginus su pereitais 
metais.

Italijos Karalius su, Pačia 
Aplankė Popiežių

M. Staneliene, 
, J. Benulis, 
, J. Chepukai-

J. Kiau-
K. Gin-

* Apsivedė Sėptintą Vyrą 
Muscatine, r Iowa.— Elšie

Hesse yra tik 33 metų am
žiaus, bet jau apsivedė su 
septintu vyru, d Du pirmes
ni jos vyrai numirė. Su ki
tais . persis.kyrė. > .Dabar ap
sivedė su James Flesher. 
Kaip ilgai 1 su! tuoj gyvens, 
tai klausimas;j ;... U i /

Roma.— Italijos karalius 
Emanuel su pačia ketvirta
dienį nuvyko pas popiežių.

Vatikano sostiniam kam
bary su popiežium kalbėjosi 
tūlą laiką; dūrys buvo už
darytos ir sargų saugoja
mos.

Karalius ir popiežius lin
kėjo vienas kitam kuoilgiau- 
sio viešpatavimo ir vienas 
kitą sveikino delei padary
tos sutarties tarp Italijos 
fašistinės valdžios ir popie
žiaus*

LONDONAS.—Trečiadie- 
inį lordų bute buvo disku- 
suojama atnaujinimas diplo- 
matinių
Sąjunga. 43 balsais prieš 
21 nubalsuota, kad negali
ma atnaujinti diplomatinius 
santikius su Sovietų Sąjun
ga, jeigu Sovietai neužtikri
na pilniausia, kad riebūs 
skleidžiama komunistinė 
propaganda Anglijos impe-

Lordas Birkenhead pažy
mą tuojaus pasiekė žinios mėjo, kad del darymo ,biį?
Maskvą, ir pranešimai, gau
ti iš Maskvos, sako, kad 
Maksimas Litvinovas, ei
nantis pareigas Sovietų už
sienio reikalų komisaro, pa
reiškė, kad Amerikos tokis 
pasielgimas yra kišimasis į 
svetimus reikalus, ir kad, 
vietoj skelbtis save “Kellog
go pakto gynėjais,” prie to 
pakto prisidėjusios valsty
bės turėtų daugiau atkreip
ti atydą į savus kaimynus. 
Amerika, Francija ir Ang-

nio su Sovietais nesą reika
lo užmegsti diplomatiniu^ 
santikius. Jis sake, kad 
Jungtinės Valstijos praplėtė 
savo biznį su Sovietais, ne* 
turėdamos diplomatinrį 
santikių.

Lordas Thomson, orlaivir 
ninkystės ministeris. kalbėt 
damas varde MacDonaldo 
valdžios, tikrino lordams; 
kad jeigu Sovietų valdžia 
arba Trečias Internaciona-* 
las ves propaganda čia arba

lija turi atkreipti savo do-1 kitur Anglijos imperijoj,’ 
mę j karinius veiksmus Pie- j ‘ 
tų Amerikoj, į karinius lai-!
vus Chinijos vandenyse ir į 
armijas kolonijinėse šalyse, 
vietoj trukdyti\Sovietų-Chi- 
nų derybas, pąreiškė Litvi
novas.

Toliaus Litvinovas pareiš
kė:

“Sovietų Sąjunga, ne kaip 
kitos šalys, išsižadėjo eks
tra teritorinių teisių ir pri
vilegijų Chinijoj, ir gali at
rodyti keista, kodėl prie to
kių aplinkybių Nankingo iri 
Mukdeno valdžios pasirinko | 
spėkos kelią su provokacijo
mis linkui Sovietų' Sąjun
gos.

“Tatai išaiškina papras
tas faktas, kad prie to pa- 
akstino Nankingo val
džią imperialistai. Chinijos 
generolai išėjo prieš Sovie
tų Sąjungą vien tik todėl, 
.kad juos rėmė imperialisti
nės valstybės ir kad žiųojo,

tai naujas Sovietų atstovas 
tuojaus bus pasiųstas, namo. 
Jis toliaus aiškino, kad val
džios nusistatvmas i yra 
greičiausia ' atnaujinti san-- 
tikius su Sovietais su .tikslu,, 
kad apsaugoti Anglijos in
teresus ne tik Britanijoj, 
bet visoj imperijoj. Jis nu
rodė, kad nutraukus Baldr 
wino valdžiai santikius *su 
Sovietais 1926 m., Anglijos 
prekyba nupuolė ant 
nuošimčių.

75

Bedarbiais Užsigrūdo W 
Kalėjimai

šiomis dieAtlanta, Ga 
nomis temperatūrai nuptfdį^ 
lūs žemiau zero, šimtai 
darbių jieškojo prieglaudą 
kalėjime. Policija negalėj^ 
surasti užtektinai vietos be
darbiams. Kalėjimai buvo, 
užsigrūdę. > ,

ft
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I Vadinasi, abu dienraščiai 
j šiemet smarkiai susistipri-

Drg. P. V.' Žalpis, 

ilgai veikęs Jungt. 
Valstijose, vėliau) 
dirbęs Amo auto-; 
mobilių fabrike 
Maskvoj, o dabar 

» 
paskirtas kultūrinio Į 
darbo tvarkytoju! 
lietuvių valstiečių1 . . . . . o . , • . ,1;darbininkų. Šautuose taip pat: 
tarpe, Sovietų Bal-Iįvyko susirėmimas darbininkų, 
tarusijoj. įsu policija. Trupučiuką kitaip ; ;.uo“a susįraį^ų'

; buvo Porto Alegre, kur darbi-; 
i ninkai daugiau 

_____ •__________ Bloko Operario 
(valstietės) ir į Confederacao i

Club Lithuania” vadinamas 
kitas P. Vaidenas.

Saugo- 
Boikotuo-

Visame pasaulyj darbininkai pi 
į ruošėsi minėti 7 dieną lapkri-,žekevičius, 
j čio 12 metų sukaktuves, nuo Lietuviai darbininkai! 
Spalių Revoliucijos Rusijoj, j kites tų pardavikų. 
Neatsiliko ir Brazilijos darbi- kit juos visuose žingsniuos. O 
ninkai. Rio de Janeiro Įvyko j jeigu kas sužinot kokio žvalgy- 

i darbininkų mitingas, kuris užsi-j bininko pavardę, tuoj skelbkite 
I baigė susišaudymu su policijos ; darbininkų spaudoj, 
j agentais ir tapo areštuoti 60 j 
: darbininkų.ja liko suniekinta.

Tik viena liutienė Rožė, 
kuri pernai pasimirė, pa
gimdė ir išauklėjo 48 butu
kus. Paprastai liutienęs 
savo kūdikius peni pienu, 
bet kartais atsitinka, jog 
tūlos motinos nenori ;Savo 
kūdikių žindyti. Tubmet 
butukai žindoma iš bonkos, 
bet ožkų pienu. Paaugę Jiu- 

i tai maitinama arklieną, o 
i susirgusiems duodama \ viš
tienos. Maisto reikalui lai- 

I koma kaimenės arklių, ožkų

liy* v » a. • p ■ n v valstietes) ir ] comeaeracaRaudonajam Artojui Gautos rrenumeratos r r «> T^ho, gaiej
• I Imoirm in /4 /a m mi c» 4- v r

S. P.—Demonstrantas.

“Vilais”! Apie Savo Vajų
Mus draugų, dienraštis!110-.

^Vilpiš’^ apie savo atsibūvu- ”
šį vąjų rašo: ’ Imigrantų Bruzdėjimas

Argentinoje
Mūsų draugu savaitraštis111 .Y1,K- . , •,Dabartiniu laiku laymoje 

į yra apie pusantro šimto liū
tai bene j įvyko didelis koncertas, ku-j^y! kūnų maistui kas dieną

Per “Laisvę” ir “Vilnį”

“Vilnies” vajus jau pasibai
gė. ; Reikia sakyti, kad tai: 
buvp vienas sėkmingiausiu vi-, “Rytojus” praneša, kad Bu
šų iki šiol buvusių mūsų dien-; enos Aires mieste nesenai 
raščio vajų. Išviso 1 
bus-sumušta vajų rekordai, pį surengė, Argentinos Ko- 
Chičagoj (įskaitant^ ir prie- i munistų Partija. Progra- 
" * • "1 I Q 4 vii š 170 nau- os pį]įyme pirmutiniu da-

We gauta 118 naujų ir virš ^vavo lietuvių darbininkų 
50 atnaujinta. Rockforde, ku
ris -palyginamai 
lietuvių kolonija, 
nauji ir virš

P. S. 7 d. lapkričio buvo 
j lietuvių 

. darbininkų grupės atsišaukimas, 
oigamzuoti l‘raginas visus dalyvauti mani- 
e_ Campones ,festaeijose, Tai taip pat isl0.

■ rinė diena Brazilijos lietuviams 
0 ’ darbininkams.

■ čia telpa tūlos atsišaukimo 
ištraukos:

šiais metais sukanka lygiai 
12 metų nuo 1917 metų Lapkri
čio Revoliucijos.

Nors kartą liko kapitalistų 
!puolimai ant Sovietų Rusijos

laisvai mitinguot ir demonstruo- j
’ti su raudonom vėliavom. Porto) 
Alegro demonstracijose dalyva
vo daug tūkstančių darbininkų.

- Trupučiuką kitaip įvyko S. 
Paule, kur šiandien jau yra 
apie 300,000 darbininkų. S. 
Paulas būdamas daugiausiai fa-

i zandierių. ir stambių fabrikan-1
'tų gyvenamas ir yra toji tvirto-)atmušti, bet viso pasaulio kapi- 
vė, kurioje stipriausiai sėdi | talistai ir imperialistai dar kar- 
Brazilijos reakcionieriai.

Darbininkai čia daugumoj ne
organizuoti. Komunistų parti
ja, dar gana silpna, nes dar vos 
pusė metų, kaip pradėjo kurtis 
kuopelės.

Darbas nelegalus.
Bet vis tik ruoštasi minėti 7 Į

d. lapkričio, kartu su viso pa- 
Išaulio darbininkais Spalių Re-, 
ivoliuciją. Tam tikslui Brazdi-; 
Įjos Komunistu Partija išleido!! . . - 5 !mGtų laikotarpį

p.p. visus darbininkus į ‘

Kartą parūpo man suži
noti, kaip Suvienytose Vals
tijose pjątinasi Baltarusijos 
Komunistų Partijos CK. lei
džiamas lietuviu kalba laik- I : ’1 raštis “Raudonasis . Arto
jas.” _ . ' :

Peržiurėjau “R. A.” pre
numeratorių surašą ir sura
dau:- per “Laisvę” gauta 
117 prenumeratorių, o per 
“Vilnį” 32. Dar reikia pri- 
durt, kad ir “Darbininkių 
Balsas” prisiuntė kelis de-

“R. A.” Kanados lietuviai 
irgi turėtų atkreipt dau
giau domės į “R. A.” Ten 
jie neturi lietuvių kalba lai
kraščio. •

“R. A.” kainuoja metams 
tik 2 dol. Užsiprenumeruo
ti galima per “Laisvę,” 
“Vilnį” arba “Darbininkių 
Balsą.” Galima ir tiesiai 
“R. A.” siųst prenumeratas 
ir pinigus per paštą: BSSR, 
Minsk, K. Marksa 14, CKK 

_ ;P(b)B Litbiuro.setkus prenumeratų. Drau-1
gai brooklyniečiai pasidar-1 Amerikiečiai turėtų pasi- .... ............
bavo gerai ir tolokai pralen- Į i’upint, kad kiekviena lietu- 'atsišaukimą, kviesdama 7 d.
kė chicagiečius. Vilniečiai;VK* draugystė, kliubas, kny-Į 
turėtų truputį pasispirt irjgynas ar skaitykla užsipre-j mitingą ir manifestacijas. 7 d 
neatsilikt toli nuo laisvie- 
čių.

“Raud. Art:
1 d. 1930 m. eis dukart per! 
savaitę ir 1 
raštais.
pastatyti patyrę 
ninkai.

«r> a ”

jtą rengiasi į daug didesnį karą 
prieš Sovietų Rusiją, o kartu ir 
prieš viso pasaulio darbininki
ją-

Draugai! svarbu • pastebėti, 
ką mes matome po Lapkričio 
Revoliucija?

Viena tai naujagimė, darbi
ninkų klasės tėvynė—Sovietų 

i Rusija, kurią \;ien tik darbinin- 
ikai valdo ir per tą trumpą 12 

į yra padaryti 
milžiniški darbininkų klasei už- 

jkariavimai, pav.: 7 darbo vai. 
i diena fabrikuose, 6 darbo vai. 
diena kasyklose, 4 darbo dienos 
savaitėje. Gi darbo užmokestis 

! pakilo veik dvigubai; negu kaip 
prieš karą buvo. Dabai’ darbi
ninkai ne skiepuose gyvena, bet 

Kur tik rinkosi didesnė1 gru- ! šokamuose kantbai iuose, tuii 
- - jpė žmonių, jie bėgo ąkirstyti ij’ Įmckyklas, klubus, nemokamas 

_ - - areštuoti. Pagaliau, pradėjo) skaityklas ir yra apdi austi \i-
apibudinantį; ^eil mitingas Įvykti sokmoso atsitikimuose.

( _ > nors aplinkui pilnos; ]r šiandien kapitalistai maty-
iš lietuviško į gatvės darbininkų lauke pra- darni savo pilvams paveju, ruo- 

jdžios. Tiesa, dauguma darbi-.šias paskandinti kraujuose Ru- 
I ninku bijojo, nes juose dar bu- )sijos ir viso pasaulio darbinin- 

Dd Fasono Tomskas 'vo gyvas tas vaizdas’ kada kus.LKL Kaštono boiomsKas,. prieš kele^ metų toj pačioj-
vietoj, kavalerija išskerdė apie 

. Paga-;
ūpas pra- 
pranešta, 

i kad visi numatyti kalbėtojai—' 
(! areštuoti. Visi darbininkų va
idai apsupti žvalgybos ir nieko 

•) negali padaryti ir todėl jokiu 
' būdu negalėsiąs įvykti mitingas. 

— Tada keletos šimtų darbininkų 
būrys susimetė kitoj vietoj, 

i miesto centre ir iškėlę raudoną 
! vėliavą pradėjo mitingą. 
) Kalbėjo .trys kalbėtojai, atėję 

Kas iš pažangiųjų lietuvių, prie bendros alginių vergų eise-) tiesiog iš darbo po 5 vai. ii 
amerikiečių nepažįsta Leono į uos į beparazitinį gyvenimą. jSai tam nepasiruošę. Vėliau
Prūseikos arba nėra girdėjęs) Prūseika, kiek mhn ži-!pradėjo demonstruoti. Daim/)- Sao Paulo yra ruošiamos didelės 
jo audringų, pasaulio sukčiams noma> yra kilęs iš' turtingų | darni revoliucionieriškas dainas manifestacijos Spaliu 

proletarus krūvon ūkininkų, bet jo jautri siela Į maršavo centrinėmis gatvėmis. !jaj minėti: 
i--11--” jau - pat jaunySteS pakrypo) Visų ūpas pakilo. Kai kas 

skriaudžiamųjų pusėn, nes dar)pradėjo jau džiaugtis, nes ma- kaip vienas,
gimnazijoj būdamas dalyvavo;nė, kad viskas praeis geriausioj lskcv°ū lengvesnį

i reikalinga apie 1,600 svarų 
mėsos. Žvėrys iš mažo mo
kinami visokių veiksnių ir 
daugelis jų užaugę leidžiami 
“tarnystėn” į cirkus bei ju
damųjų paveikslų gaminto
jams. Vienas senis liūtas, 

*'i"darbi- protingas, esąs paskil-
Choras buvo bęs judamuose paveiksluose 

gausiai aplodismentuojamas ir aktorius ir per 
reikalautas dainuoti daugiau, metus uždirbęs 
bet del ilgos programos atsi-Į ninkams daugiau 50 tūks- 
prase. 1

Antras dainavo 9-tos kuopos 
choras. Dainavo gerai, tik 
truputį buvo pasirinkę netaip 
svetimtaučiam tinkamas dai
nas.

Paskiaus vengrai pastatė ge
rą veikalą, ir po to ukrainie
čių choras, savo tautiniuose 
rūbuose sudainavo porą dainų. 
Paskiau italai, makedonai, ar- 
gentinai, jugoslavai ir kitų 
tautų aktoriai įvairino progra- 
<mą iki vienai valandai nakties.

Kaip matome, tai lietu-'nors palikt; visą kas, smul-! 
.................................... ‘ " * Sovietų Sąjungoje yra daugIvinskas ir kiti galėtų para- du šimtus darbininkų.

maujų dalykų,'su kuriais, syti nors į metus po vieną piau, ir susirinkusių 
verta susipažint kiekvienam'gerą korespondenciją. Drg. :dK\° kĮ‘isti. Buvo 
darbininkui ir darbininkei. I Senas Vincas galėtų para 

■Amerikos lietuviai, o.ypaČišyti 
J darbininkai^ turėtų 
! stengt užsiprenumeruoti

“Laisvės” choras patsai pir- 
masai pradėjo programą, su
dainuodamas “Internaciona-! 
lą,” paskiaus dar porą <___
ninkiškų dainų. <

nėra didelė ■ 
gauta 56 ;

70 atnaujinta, i 
Paskui seka Kenosha, Cleve- 

Grand Rapids ir tt. ■ *
K6d,el šis vajus geriau se

kėsi? LĮ tai atsakoma: i u L? ■
Ėirpia, ir gal svarbiausia i 

į priėžastis, tai darbininkų ra- 
aikąlėęjimas, kairėjimas. Tai 
pasir^kia Amerikos darbi n i n- 

.kucfeeTJ^belnai. <
Antra, geras iškalno prisi- 

rengirtihs.’ šį sykį mes anks
čiau pradėjome rengtis ir ge- j 
riat^ Jrj^ęngėmę, negu pi r- 
miajusį tada >nors! ? į.

Trečia, didelis pasišventi-! 
mas, darbštumas gero skai- 
čiaiis; ’draugų kiekvienoj kolo- į 
ni^ L ' . ; viai darbininkai ne tik ne- klausios smulkmenos, turi
LjL drau8'ab kurie kartoja‘.j atsiiieka, bet net pralenkia būt aapar jau ne tie laikai ;; 4-.,

turėtų įgauti ^pamoką iš ’lais žvilgsniais. Jie turėjo j gas ir negalima su visais 
vajus gerai j koncerte net dū choru. Ant-) vienodai elgtis. Netgi jau) 

[išlavinti liūtai, scenoje loš-j 
darni skirtingai laikosi; su! 
vienais galima, sakant, atvi-) 
rai-draugiškai elgtis, gali- [ 
ma jais pasitikėti; su kitais I 
gi reikia nuolat sargyboje | 
laikytis, akių nuo jų negali-1 
ma nuleist; o yra ir tokių, 
kurių klėtkon niekuomet ne
rizikuojama eiti.

Dabartiniu laiku Gayų 
farma, su visais įtaisais ir 
liūtais, verta jau bent 250 
tūkstančių dolerių. Apie 
50,000 dolerių metinių įeigų 
gaunama iš žiūrėtojų, kurie 
iš arti ir iš toli vis dides
niame skaičiuje važiuoja 
tos nepaprastos farmo^ ir 

įjos gyventojų žiūrėti: Va
liuoja tenai ir laukinių žvė
rių gyvenimo tyrinėtojai, 
kadangi ten yra progos tė- 
mytį,liūtų gyvenimą ;jųjų 
prigimtose aplinkybėse, yeik 
taip pat, kaip ir Afrikos 
raišty nuošė. J. Barkiiš. /

5 pereitus 
savo savi-

tančiu doleriu? Jauni, nela-V v z

vinti butukai dažnai esti 
nuperkami į miestų žvėry
nus, ir už tokius mokama 
vidutiniai po 1,500 dolerių.

Tačiaus nereikia manyti, 
būk liūtų auklėjimas bei la
vinimas tai žaislinis darbas 
įęsąs. Priešingai, tai nuola- 
tihįo pavojaus bei riziko

užsimiršt ( arba..likimui ką

numeruotų “R. A.” Svarbu !kada visi apleido fabrikus, nu
yra gaut žinias iš proletari-1 ’'odU°j viet°.i in’adčJ° 1’inktis 

nuo sausio ines valstybes. jkacĮ buvo gana blogai
i Reikėtų atkreipti domės Į pastatytas, taip kad policijos 

ir bus pagerintas i ir į bendradabiavimą. Drau-! agentai dirbo išsijuosę.
Redakcijon bus * gai dirbanti įvairiose indus-) 

laikrašti-i trijose galėtų parašyti po i- 
į straipsnelį, ................Į ’aBMWU,

yra vienintelis lie- j darbininkų padėtį aplamai ■ negalės, 
.tuviu įkalbą,laikraštis SSRS, i arba, kad ir 
kuris vaizduoja ‘SSRS, o judėjimo, jei kas yra svar-1 
ypač Baltarusijos valstiečių besnio. . 
ir miestų darbininkų gyve
nimą. Reikia žinoti, ; kad j Senas Vincas, Scrantų Kle-

; visuomet; dabojama
j kitų tautų darbininkus tu-.Žvėrių būdas labai skirtim

1 _ • V • 1 •• T • . • — • • 1 • • • J

“dabar jau ,
“lą&ai sunku gauti skaityto
jų,’! 1
šio) vajaus, šis
kodo, kad kalbos, jog mūsų \ ras ryškus faktas, tai tas, 
judėjimas silpnėja ir nėra ga- :RacĮ šiandien Argentinoje, 

.kaip seniau ir net dabar 
Jungtinėse Valstijose, imi
grantai pradėjo organizuo- 

, tis ir veikti abiem frontais:
“Rai-svė” šitam vajuj taip- politiniu ir kultūriniu. Iš- 

gi gavo virš 1,000 metinių guiti iš fašistinių kraštų, 
skaitytojų. (Greit bus pa-i jie plečia savo judėjimą te
skelbta oficialės pasėkos.) Ije šalyje, kur gyvena.

apie ūkininkystę 
pasi-1 ūkininkų padėtį S. N.

P. V. žalpis.
limybių jį auginti, yra arba į 
vaisius’ nepamatingo pesimiz- ; 
morarba pateisinimas savo tin- į 
ginatės.

ĮDOMUMAI
l Liūtų Auginimo Farma
r. Ir kuomi tik dabartiniais 
/laikais. žmones neužsiima! 
H&tai*dar vierfas nepaprastas 
pragyvenimo darymo būdas. 
hApie 10 mylių nuo Los An-, 
fades, piešto, Kalifornijoj, 
[randasi vienatinė pasaulyje 
jĮarnja, kur auginami liūtai, 
f Faįtma gyvuoja jau a^tuo- 
Etterius įmetus ir nuolat au- 
rgtl 'įteigė. ją tūlas žvėrių 
rajįviijįojas anglas Charles 

tr^'jo moteris, taipgi 
hjyjpij .labintoja. Pirm aš- 
taimęrių metų vienai stam- 
^tai - krutamu jų paveikslų 
Jtanpanijai prireikė liūtų 
aįdlyyjauti tūlose krutamu 
Btowcslu scenose. Trys liu-

Gayams. Pastarieji nu
sprendė pasilikti Ameriko
je; priraišiojo liutus savo 
namų kieme, lyg šunis, o 
patys ėmėsi jieškotis darbo.

Tuo tarpu įvyko nenuma
tytas įvykis. , Liutienė, var
du Rožė, padovanojo savo 
naujiems savininkams tris 
'buinius liūtukus. Žinia pa-1 
plito ir kaimynai ėmė lan
kytis liūtų ir butukų pasi
žiūrėt. Ir ne tik artimieji 

I kaimynai lankėsi, bet ėmė
ateidinėti net iš ■ tolimųjų 
Los Angeles miesto pakraš
čių žmonės. Tuomet Gay
ams atėjo mintis; Išsikraus
tyti iš miesto ribų, įkurti 
liūtų farmą ir imti tam tik
rą atlyginimą iš norinčiųjų 
laukinių raistų gyventojus 
artimai pamatyti.

Tapo nupirkta plotas^ že
mės ir dirbtinai įrengta lau- 
kiniški- raistynai liūtams 

Lt®?6 atvežti iš Anglijos1 gyventi. Kadangi apielin- 
jais kartu atvyko jų i kęs farmeriai ėmė nerimau- 

Mrjttdjai-p r i ž i ū rėtojai * ti del tokios nepaprastos

Žvelgiant į Liejyklą

• ,2

Todėl, draugai, mes turime 
visi kaip vienas stoti Į kovą 
prieš pasaulio buržuaziją, kartu 

Lu kitų tautų darbininkais. Mi
nėdami 7 dienos lapkričio revo
liuciją, mes parodysime Rusų 
revoliucijos didvyriams, 
mes einame visi išvieno. Daly
vaudami didėliuose darbininkų 
išstojimuose, mes pareikšime 
savo solidarumą Sovietų darbi
ninkams ir įgysime daugiau 
drąsos šiai kovai.

Lietuviai darbininkai ir dar- 
vl“ 'bininkės! 1 diena lapkričio, 

; ketvirtadienyje, 5 vai. po pietų,

kad

, __________ ti del tokios nepaprastos
Reikiamuosius . pa- kaimynystės, tai farma liko 

padarius, liūtai, | aptverta augšta tvora, ku- 
daugelis kitų akto- rioš stulpai panašūs į tele- 

msŽHko. be darbo ir ne- grafp stulpuš. Paskui visas 
kalingi. Kdrįipaniją raist^nas tapo paskirstytas 
pigiai pardavė juos pėrtvarais į dalis, kurios

Baugu, baugu net pažvelgti
Į tų liepsnų liežuvius!
Rodos, mirties neišvengti 
Tam, kas darbo rūme klius!
žėri ugnys,-'verda plienas; 
Dūmai rūksta kamuoliais.
Tvankus oras; trenksmas vie

nas ;
Darbas eina net šuoliais!
Kas tą sunkų darbą varo?
Iš kur greitumo eiga?
—Rankos žmogaus- proleta

ro,—
Jojo protas ir jėga! •
. Jordus Aris.

Birželis, 1928.

gręsmingų, ] 
ir kovon šaukiančių prakalbų ? i 
kas nėra skaitęs jo raštų? 
Vargiai tokį žmogų rastume; 
atpenč, yra daugybė ex-snau- 
dalių, kurie patys šiandien iš
tikimai neša rankpelnių kovos 
vėl ūką, tik ačiū tam, kad skar
dus Leono balsas ir dygli 

>jo plunksna prikėlė juos iš le
targo.

Subatos vaka/e, gruodžio 7 
d., “Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St., x Brooklyne, bus to 
draugo “jubilėjus”—atžymėji- 
mas dvidešimts penkių metų jo 
literatinio darbo. i Nors forma
liai vakarą rėiigik Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatu-Į 
ros Draugijos brooklyniškė,; 
pirmoji ‘kuopa,į ta^i|aus tos su
eigos pobūdis tūri tiesiog visa^-' 
amerikinę, net berubęžįnę,. 
stačiai tarptautinę reikšmę, 
kadangi draugas Prūseika sa
vo literatihlus ir oratoriškus 
gabumus (o jų jis turi daug) 
bei energiją naudoja ne vien 
lietuvių darbininkų švietimui, 
o ypač plėtimui tarptautinės 
proletarų ‘•klasines akyregės 
ir klasių kovos,/ kurios galuti
nas tikslas—nuvertimas kapi
talistų., viešpatavimo ir įsteigi
mas darbininkų galios. Tuo 
būdu “jubilėjinis literatūros ir 
meno vakaras” (kaip jį vadini 
rengimo komisija) įgyja aiš
kiai revoliucinę spalvą, nes1 iš-i 
tikrųjų juomi bus atžymima 
ne' tiek “jubilėjus” drg. Pl'ū- 
seikos literatinio darbo, khipo 
tokio, kiek to darbo plusas

Revoliuci-

Visi kaip kam rūpi 
gyvenimą, 

to laiko revoliucionierių rate-1 tvarkoj, bet apsiriko. Tuoj at- turime dalyvauti tose manifes- 
liuose; vėliau, einant augštes- i važiavo trys automobiliai pilni 4aciJ°se- Po pietų, eidami iš 
nius mokslus (universitetą), j policijos ir be jokio pasiprieši- fabrikų, važiuokite tiesiog ant 
del savo veikimo pakliuvo į|nimo išvaikė demonstrantus, C on co r dta, prie pat
Rusijos caro žandarų rankas, keletą areštuodama. Tai buvo Braz stoties ir Avemda Rangel 
Buvo ištremtas į tolimąjį Sibi- istorinė diena S. Paulo darbi- Pe-S‘^wa-
ra. Už kiek laiko pabėgo irininkams. 7 d. lapkričio buvo; Kviečia Lietuvių. Susipratu- 
atvyko į Jungtines Valstijas, pirmas viešas darbininkų išsto- , Darbininkų Grupe. 
Ir čia iš pat pirmos dienos sto- j imas S. Paulo mieste.

mas kartas, kada 
su raudona vėliava __ -
maršavo dainuodami Internacio- Brazilijos .lietuvių darbininkų 
nala.

Nors 
brutaliu 
buvo daug areštų, bet lai neina-; 
no, kad darbininkai nemokės1 
sugriauti supuvusį kapitalizmą.

S.. Paulo policijos viršininkas 
j yra pasakęs: “Aš noriu juos) 
' flrnmimiefne! viene nia mutv- !

ra.

Tai pi r- j
darbininkai 1 “L‘” /’^.—Amerikos

nrvšakvie lietuviai darbininkai džiaugiasi 
1 17 «/ J I T • 1 • • 1 • ‘J • 1 . 1 • • 1 )

1 prisidėjimu prie tos taip svar
bios proletarinės Šventes—Lap- 

! kričio Revoliucijos—paminėji-
i mo. Mes manome, kad mūsų 
j draugai, nežiūrint baisios reak
cijos ir lietuviškų žvalgybinin
kų išdavinėjimų, mokės varyti 
revoliucinį darbą pirmyn tarpe 
lietuvių darbininkų masių. Šis 

■tai pirmas džiugi
nantis Brazilijos lietuvių darbi- 

l ninku balsas. Raginame drau
gus braziliečius rašinėti dažniau 
mūs laikraščiui žinučių ir 
straipsnelių.

jo į tuometinį socialistinį ju
dėjimą, palengva pereidamas į 
kairįjį1 sparną,z iš kurio paga- 
liaus išsivystėzKomunistų Par
tija ir: kurios nariu drg. Prū- 
jseika yra ir šiandien.

. Iš taip vadinamų inteligen
tų, kurių savo laiku amerikie
čių lietuvių darbininkų organi- 
.zacijose buvo arti overproduk-1 
•ęijos, tik keletas iki šių dienų) 
.išsilaikė ištikimi klasių kovos; (komunistus) visus čia maty i . • •
•idealui, jų tarpe Prūseika; ki-RL” ^a ir pildo žodį. Nes da-, __

‘ti gi, pamatę, ka!d sąžiningai j ’)ar n%ra t°s dienos, kad nobū
darbuojanties sykiu su skur
džiais iš pastarųjų turtų nega
lima susikraut, o dar valdonų 
nemalonėn pakliūt,-—nudardė
jo paskui aukso veršį. Tokiems 
renegatams Prūseikos skaudi 
plunksna ir aštrios kritikos žo
dis nuolatos vanoja kailį taip 
nemielaširdingai,, kaip ir !tam 
jų veršiui—kapitalo tvarkai.

Apart ko kito, drg. Prūseika 
yra ir savo rūšies “Edisonas,” 
nes jįs išrado būdą, kaip be 
pertraukos leist šviesos pro
žektorių į lietuvių darbininkų 

(Pabaiga ant pusi. 3)

demonstracijos buvo 
būdu išvaikytos, nors

tų areštuojama. Pav., 12 d. š. j 
m. areštuoti 6 draugai, 13 d.— 
2 ir tt.

žvalgyba dabar dirba išsijuo
sus. Tuoj po 7 d. uždarė res
toranų tarnautojų profsąjungą 
“A Internacional” areštuodami 
pirmiųinką ir kit.

Įdomu pabrėžti, kad šiam iš
stojime dalyvavo ir gražus bū
relis lietuviu. Ar jie buvo1 
atsilankę rimtai apgalvoję, ar! 
įdomumo delei—sunku pasaky-) 
ti. !

DARBININKŲ
! KALENDORIUS

Gruodžio 6:
—Gimė

Po 7 d. S. Paule smarkiau —13:5,000 
pradeda’veikti ir-lietuviška žval- daibininkų 
gyba. Vienas iš tų judesių tu- 1925.

Plechanovas, 
Bombejos, 
• laimėjo’ ’

1856.
Indijoj, 
streiką,



turi turėt SKONI I

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Tai Tie švelnūs Cigarai,

draugą aiškina mokslo reika- Kurių Jūs Pageidavot

Tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Jusjj

w

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

4

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

' Patarnauju 
Tolumas del 
daro, 
ir naktį.
Reikale kreipkitės pas mane, 
patarnausiu kuogeriausiai.

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba 
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St-
Philadelphia, Pa.

visiem be skirtumo.
manęs skirtumo ne- 

Mano ofisas atdaras dieną 
Darbą atlieku gerai.

o

NIEKAD NEVĖLU MOKINTIS
Jurgis, lankantis vakarinę 

mokyklą, sykį susitikęs savo

lingumą ir priduria: Niekad ;
nėra pervėlu mokintis. ; M M TTV f

Simas: Tikrai su tuo sutin- la/į M |W I ■ 8 h f
Kuo vėliau naktį parei- įy Jį.JLjl JLjJLj

Kova Už Idėjas” Philadelphijoj
o o

'6

Chesterfield gali atrodyti kaip
jo para-

V. Januška.

EASTON, PA.

Cigarete tai skonis; Chesterfield’e tai

D. S. A. 14 kuopos meti-į

Bet nežinia del kokios

S.
k

SCRANTON, PA.
vieti

žmonių j praka.l-

^ANDIMPROkfz)
JUOKAI NE JUOKAI

gali nesuras-

DABAR 
RODOMAS

Dirbdami 
savo eks-

28 dieną lapkričio L. 
j A. 54 kp. buvo surengus 
jrienę. Vakarienė buvo

klasių kovos reika- c

bile koks kitas ci- 
garetas . . . skirtumas pasirodo, kuomet 
gaujate!

“SKONIS virš visko

Lapkričio 24-tą dieną 
nė Komunistų Partijos vienetą

Prūseikos “Jubilėjy”

renkama
,1930|

Be to, dar bus daug I 
svarbiu reikalų ' svarsto-;

Sekr. B. E. S.

49 Dienos Paryžiaus
Komunos 1871 Metais

Nuotikiai—
—-Fraflcūzų Prūsų Karas
—Paryžiaus Apgula

• —Proletariato Sukilimas
—Paryžius ant Barikadų
—Versalė prieš Paryžių
—Komunos Sugriovimas
—Paryžiaus Skerdynė

CAMEO THEATRE
42nd STREET IR BROADWAY 

NEW YORKE
Nupigintos Kainos

Nuolatinis Vaidinimas

Pamatęs “Laisvėje” skelbi
mą, kad philadelphiečių Ly
ros Choras stato scenon, ope- ir sulošti 
retę “Kova už Idėjas,” pra- 7

Tai nėra koks pripuolamas dalykas.
Chesterfield. . .mes taikome j skonį. . .ir 
pertišku sumaišymu. . . per savo standardinę Ches
terfield metodą... mes jį gauname... delikatnas 
skonis. . . aromatiškas kvepėjimas. . . “Didžiausias 
smagumas iš rūkymo.”

.. Cigaretas

Pjhktad., Gruodžio 6, 1929 Puslapis Trečias

ti, ar mes, Aido Choras, ne
galėtume nuvažiuoti pas juos 
7 _.7_7i “Kornevilio Varpus.” 
Bet kuomet aš pasakiau, kiek I 

dėjau rengtis važiuoti pažiū-'murrts lėšavo sulošti, tai jie! 
rėti, kajp ji bus sulošta. Kad labai nusistebėjo. Vienok, jei-j 
smagiau būtų važiuoti, pakai- gu tik mes galėtume sumažin-; 
binau ir kitus draugus. Suti
ko važiuoti draugas J. Nalivai- 
ka.

Nuvykus 28 d. lapkričio sve
tainėn, tuojaus pasitiko keli 
draugai ir draugės pažįstami 
ir pradėjo klausinėti, ar 
gelis mūsų atvažiavo, 
jie manė, kad visas Aido 
ras atvažiavo. Kadangi 
tainėje buvo jau daug žmonių, 
tai draugė Kutrienė pradėjo 
rūpintis surasti mums geresnę 
vielą. Bet nesuradus, ji ir dar 
k;ta draugė užleido savo vie
tas. kaipo svečiams.

Prasideda lošimas. Scena 
įrengta gražiai, tikrai lietuviš
ko ūkininko kambarys. Vie
name kampe pririštas šunelis, 
kitame kampe patiPpdyta pora 
vištų. šunelis, pamatęs tiek 
daug svieto, pradeda nervuo
tis. nerimauti, vištos ramiai 
krapštinėjasi. Publika juokia-, 
si ir tas daro gerą įspūdi, kuo-j 
met scena

Choras 
jaunimo, 
dainuoja 
balsų. » Sopranų viršūnėse sto-' 
vi Vaidžiulienė, altų—Mačiu-į philad'elphie’čiai 
tė. 
siu, 
Tik tiek pasakysiu, kad nesi- liaus jau daugelis pamirš sa? 
gailiu važiavęs. . vo roles ir reikės daugiau mo-

Po perstatymui draugai phi-lkintis. 
ladelphiečiai pradėjo klausinė-'

Biliardų Lošėjas į ! turi turėt MITRUMO !
LIETUVIS GRABORIUS

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

ti išlaidas, tuomet jie dėtų vi-; 
sas pastangas, kad mus pa
kvietus. O aš manau, kad mes į 
visgi galėtume žymiai suma-; 
žinti. žymesniųjų rolių solis-; 
tai galėtų jau neskaityti už sa-' 

dau- vo darbą, galėtų į tai pažiū-1 
Mat kaipo į sportą bei dailę, i 
Cho-'" 
sve

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Repeticijų išlaidų irgi jau ne- j 
būtų tiek, kiek buvo pirmiaus. I 
Abelnai, kaip sakiau, prie ge
rų norų galima būtų tą pada- I 
■ryti. Tede] aš sakyčiau^ drau
gai aidiečiai ii’ visi tie, kurie ' 
dalyvauja lošime, turėtų apie 
tai pasvarstyti ir nors kiek pa-1 
siaukoti, kad sulošus tą veika-i 
lą Philadelphijoj. Vietos! 
draugai irgi turėtų pasidar-į 
buoti, kad sutraukus daugiau1 
publikos ir padengus tokias di
deles išlaidas. Manau, kad 
publika įvertins tokius veika
lus ir nesigailės keletą centų ■ 
brangiau už įžangą užsimokė-I 

' !’•
trerni ireno-fn ' BeJe’ čiaupelis philadelphie- 

i cių rengiasi atvykti į Lais-1 
skaitlingas, daug! ves” koncertą, tai ten pasima-.

gerai išlavintas irstysime ir plačiau apie tai pa-' 
puikiai, turi gerų! sikalbėsime. |

Taigi, kaip aidiečiai, taip ir' 
šį klausimą į 

Apie patį lošimą nerašy- j gerai apsvarstykite, nes dabar | 
nes žadėjo kiti parašyti, dar lengviau bus sulošti, o ve-Į

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI*
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 
ra.švkite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpild 

ma; persiuntimas apmokama.

MATTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

A. L. D. L. D. 13 kuopos j 
metinis susirinkimas įvyks ne- i 
dėlioj, 8 d. gruodžio, Vander- I 
veer Svetainėje, 9th ir Wash
ington Sts.

Visi nariai privalo būtinai 
; dalyvauti, nes bus j 
nauja kuopos valdyba 
metams.

■ kitu 
i ma. i i

(Pabaiga nuo pusi. 2) 
minias: jis įsteigė Amerikos i 
Lietuvių Darbininkų Literatu-! 
ros Draugiją ir yra vienas iš J 
stipriausių jr nepailstamų josi 
rėmėjų. O A. L. D. L. Draugi-1 
jai nėra lygios visame žemės 
kamuolyje. Ji neturi jokio' 
pastovaus kapitalo, nei darbo 
įrankiu, tačiaus kas metas pa
jėgia išleist net kelias dideles mis susirinkimas bus laikomas j 
knygas. Kas žino kitą tokią; utarninke, 10 d. gruodžio, pas į

; drg. P. Urbienę, 1119 Bushkill i 
kad šimtai 1^- Pradžia 7:30 vai. vakare. I 

Draugės, būtinai visos daly-; 
vaukite, nes bus rinkimai kuo-į 
pos valdybos sekantiems me- 
tams. Taipgi bus raportuota 
iš V Rajono konferencijos. 
Yra atėję knygutės “Lietuvos 
Darbininkės ir Poniulės,” ku
rias narės gaus dykai.

timoje ateityje atsirastų tokia; ,Bo susirinkimui bus savitar- 
proga, kur galėtume paspaust i PįPls lavinimasįs klausimu, 
ranką vienam savo idėjos! !lavė, R"S1J°,S r®,Yol^c«a 
draugų, kurio žodis ir plunks-1moteriai darbininke.? Drau- 
na be paliovos guodė, ramino i jsjtęmykite klausimą ir 
ir drąsino nuskriaustuosius peripnsirengkite, kad visos galetu- 
ištisą'ketvirtadalį šimto metų!|mSte diskusijose dalyvauti.

Sekr. B. E.
Tik biskį rodosi, ne tikslu, i 

kad pati Darbininkų Literatu-1 
ros Draugijos 1-ji kuopa daly-! 
ką paėmė persiaurai ir nepasi-i 
kvietė talkon visas kitas New 
Yorko ir Brooklyno A. L .D.

knygas, 
darbininkų įstaigą ?

Nėra abejonės 
šios apielinkės lietuvių darbi
ninkų įvertins mūsų veterano 
Prūseikos darbus. Gėda būtų, 
jei šios subatos vakarą abidvi 
“raudondvario” (“Laisvės”) 
svetainės nebūtų kupinos pro
gresyvūs proletarinės publikos. 
Nes slinku įsivaizduoti, kad ar-

L. D. ir L. D. S. A. kuopas bei turėjo surengus prakalbas pa- 
tolygias broliškas organizaci- minėjimui 12-kos mė'tų gyvavi- 
jas arba nors pati viena nesu- mo darbįninkų valdžios Sovie- 
rengė vakaro platesne papėde, tų Rusijoj.

E. Butkus, 'kas susirinko ‘neperdaugiausia 
—virš \šimto. Kalbėtojai buvo 
keli ir visi kalbėjo anglų kal- 

Naujas Sovietinis Judis! boj, aiškindami 12 metų Sovie- 
Galingas! Dramatiškas!

ŠVELNŪS
. . . o vienok
PATENKINA

PUIKUS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKSPERTŲ SUMAIŠYTI
© 1029, I.iggktt & Myers Tobacco Co.

bininkui.
priežasties liet. darb. dalyvavo 
labai mažai. Nejaugi lietu-' 
viams darbininkams neapeinį 
ir neturi apeiti bendri Amer 
kos darbininkų klasės rei 
lai? žinoma, kad apeina ir 
turi apeiti, bet tas tingėjimas, 
nepaisymas paima viršų ir tik 

j rankos numojimu viskas būna 
patenkinama. Tai labai blo
gas apsireiškimas pas mūsiš
kius !

lams.
ra numatoma, kad seran- 

iečiai kvies wilkes-barrie-;
s, Aido Chorą, suvaidinti I 

peretę “Kova už Idėjas.”!
Šcrantoniečiai nepadarys kini-; 
dos kviesdami Wilkes-Barre į ]<u 
lošėjus, kad ir Scrantone suvai-|nu narpo> tuo man0 pati dau_l 
dintų ta puikų veikalą, nesl.riai] mokini n€ < Igiau moKina. iPadirbti iš Suderintų Havanos

Lakštingalos Vaikas. | ......
Vidurys vien tik is

importuotų tabakų.

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, VVeitzcncom Bldg

V Public Square
WILKES-BARRE. PA.serantoniečiams reikalingas ■ 

geras veikalas sulošti, o opere* I 
te “Kova už Idėjas” ir yra tuo! 
veikalu. Tai veikalas, turintis Į 
klasinio pobūdžio; rodantis j 
skirtumus tarpe kaimo stor- j 
kaklių buožių ir mažažemių ! 
kaimiečių, kaimo biednuome-| 
nes; kaip buožės bijosi švie
sos, kylančios tarpe biednųjų 
kaimiečių. Tokie veikalai dar
bininkams žingeidūs ir intere
singi. už tai juos ir reikia vai
dinti, kur tik didesnė lietuvių 
darbininkų kolonija.

Rumboniškis.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno-

“LAISVĘ”
PLATINKIT

vaka- 
viena 

iš puikiausių, ką kada bent yra 
buvę ir žrhonių šį kartą buvo 
daug daugiau, ne kaip kitais 
panašiais parengimais: buvo 
virš dviejų šimtų, kas del va
karienės, tai pusėtinai daug. 
Svečiai kaip vakariene, taip ir 
progrdma visi buvo pilnai pa
tenkinti, ir po vakarienei visi 
smagiai linksminosi. Gi pro
gramos dalyviai šį kartą irgi 
geriau pasirodė, negu pirmiaus 
kada. Programoj dalyvavo: 
V. Valukas, J. Surdokas, sese
rys O. ir M. Vanagaitės, B. In- 
driuliukė, O. Geležauskaitė, O. 
Buzukė, ir seserys Vitkauskai
tės, tai visos jaunos merginos, 
bet gražiai sudainavo kelias 
daineles, ypač Valukas su Va
nagaite, “Nesivalkiok tu nak
čia.” Pabaigus programą, 
drg. M. / žaldokaš pasakė 
trumpą prakalbėlę apie L. D. 
S. A. ir Gastonijos teismą, ra
gindamas paaukoti pagal iš
galę gynimui Gastonijos įka
lintų streiko vadų. Aukų su
rinkta, rodos, 8 dol. su centais. 
Tas labai gerai, kad mūs drau
gai nepamiršta tokių svarbių 
reikalų, parenka aukų, kur tik

<( b!1 c !■>/ ir

NAUJASIS
BABILONAS

tų valdžios gyvavimo nuveik
tus darbus ir penkių metų pla
ną budavojimui socializmo 
proletarų tėVynėj. Kalbėtojai 
aiškiai nupiešė skirtumus dar
bininkų gyvenimo sąlygų So
vietų Rusijoj ir kapitalistinėse 
šalyse)’ Sovietų Rusijos darbi
ninkų abelna padėtis kasdien 
laipsniškai eina geryn, kur ka
pitalistinėse šalyse kasdien ei
na blogyn ir todėl, kad Sovietų 
Rusijos valdžia yra pačių dar
bininkų valdžia, tad jų reika
lais ir rūpinasi, gi kapitalisti
nių šalių valdžios yra kapita
listų valdžios, tai kapitalistų 
reikalais ir rūpinasi, o( darbi
ninkų reikalai jiems neapeina: 
jigms darbininkų reikalai sve
timi.

Susirinkimas buvo žingeidus 
ir interesingas kiekvienam dar-

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

KUR GYVENA?
Pati: Jurguti, tu nueik į 

stotį ir parodyk kelią į namus 
mano mamai, nes ji dabar at
važiuos, o viena 
ti.

Vyras: Taip, 
dėlių džiaugsmu, 
mama gyvena?

taip. Su di- 
O kur tavo

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.

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

stebūklingų žolių yertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerią 

! žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas " 'E 
j kokios ntors ligos bei vidurių suge- ; 
| dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukąS’'. 
kalnas. Taigi jeigu jauties fešąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaus 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii-• ' 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

M. ZUKAHTS
25 Gillet Road, Spencerport, N. T» '



SU

■

Puslapis Ketvirtas s ___
«g»~" '. ........ ........ ..''i i ■ ■■—r

SLIAKERIS
MIKAS RASODA

(Tąsa) ĮScoIly Aikštės. Dienomis jis ateidavo 
Į ją, vedžiodavosi po

Vakariniai laikraščiai apie tai plačiai Paskui mokindavęs ją šokti, kaip reikalau- 
* rašė. Vienas jų įdėjo pirmam puslapy j ži- ja “Arabų Naktis. ’

nją po sieksnine antrašte: “Socialistų ly-1 Nejučiomis Smithas Zabelę įsimylėjo— 
deris eis kariauti.” Pažymėjo, kad Adomas įsimylėjo, kaip jis sakė savo trupės tūlom 
buvęs suareštuotas?*nugabentas į policijos I narėm—iki pat kaklui.

’ y _ _„č Tūlą saulėtą ir .skaisčią dieną, pasiėmė
prižadėdamas ■ Smithas Zabelę, nusivedė į Boston Com- 

inion, pasisodinęs ją ant suolelio, akyvaizdo’- 
sekė'je šimtų praeivių, atvirai ir nesvyruojan- 

Užsiregistravo"karščiausias iručiai pradėjo pareikšti savo jausmus.
—Aš tave, Zabelyte, myliu!—tikrino jis. 
Aš apsvaigau! Nežinau tavo tėvų, nei 

giminių; nežinau, kur tu gimei, kada gimei, 
ibet myliu. . .Myliu.. .kaip gali mylėti mei-

pas 
miestą, kalbėdavosi.

n

nuovadą, nusigandęs ir anksti rytą prašęs !
policijos kapitono išleisti, [
būti geru ir užsiregistruoti !

“Adomas Gudelis užsiregistravo”,
aprašymas. “I
kairiausias socialistų lyderis, pažadėdamas;
eiti kariauti prieš hunus. . Jo brolis Juozas

b apie kurį savu laiku buvo rašyta, jau se-
J nai tokį pareiškimą davęs. Taigi, mūs tau-
j ta vieningai galės užduoti kaizeriui smūgį, lėsjiga pasiutęs žmogus. . . 

Nuo turtingiausio iki biedniausiam, nuo de- 
šiniausio iki kairiausiam—visi bendrai eisi 
me kautis už brangius mums, amerikie
čiams principus, demokratijos principus.”

SKYRIUS XX.

Vakarinėj Chicagos dalyj, Madison gat
vėj, nelabai toli Down Town— randasi pu
sėtinai senyvas, trijų augštų mūro namas, 
kurio apatinis augštas užimtas valgykla. 
Apleistas, smarkiai aprūkęs ir sukęžėjęs 
namas, kas neigiamai paveikia ir ant pa
čios valgyklos. Ji nedidelė, senoviško sty- 
liaus ir nepavydėtinos švaros. Dulkėtą ir 
murziną šitos valgyklos stiklinį priešakį 
dabina didelėmis, biskelį gulsčiomis rąidė- 
mis nutapyti sekanti žodžiai: “NATIO
NAL RESTAURANT. Good Place to Eat. 
Open Day and Night.”

Savininku yra jau senyvas, nedidelio 
ūgio graikas, Mr. Rakiolos. Tai gan sim
patiško typo žmogus, juodų ūsų ir angli
niai tamsių plaukų.

gegužės mėnesio rytmetį į National 
ą įėjo vidutinio ūgio, geltonų plau- 

mėlynų akių daili mergina, laikanti
'e laikraštį. Apsidairiusi aplink, 

tarsi abejodama, atsivertė laikraštį, 
, palygindama su ant stiklo esan-

užrašu ir vėl domiai dairėsi. Iš virtu- 
tuo tarpu išlindo pats Mr. Rakiolos.

paklausė:
-Ar tamsta esate Mr. Rakiolos?

jinai

ves

stalų?
-—Jieškau

merginos patarnavimui prie

savininkas.
—Aš skaičiau 'štai laikraštyj...
—Tamsta jieškote to darbo?

kalbė

Tai kalbėdamas, pradėjo ją glaustis, pan
ikas spausti ir bučiuoti, o kuomet pastaroji 
traukė rankas, tai Smithas ėmė bučiuoti 

i jos švarko rapkoves.
Mergina užraudo, nervavosi.
—Žinau, žinau. Tu sakysi, kad aš senas 

Į ir durnas airys, lakudra, netikęs, svieto 
ipraeiva, bet aš nepaisau. Tavo ūgis, liemuo, 
į akys, -veidas, ir šitos brangios kojos tinka 
Iscenai, bet dar labiau jos tinka man... 
! Man, man!...

—Kaip su šokiais? Aš trokštu darbo... 
Mano tėvai...

—Nesirūpink, brangioji,—ramino ją šo
kėjas.—Nesirūpink! šeštadienį trauksime 
į Albany, šeštadienį vieną atleiski, o tu 
važiuosi jos vietoj. Važiuosi su manim. 
Ne, ne! Aš važiuosiu su tavim! Mes visi 

laštuoni važiuosim su tavim, paskui tave! 
Tu mum būsi žvaigždė ir kelrodys.

Zabelė nujautė ką tai blogo. Ji matė, 
Ijog tas viskas ne į gerą veda. Bet kas da
iryti? Įėjo į tokias aplinkybes, iš kurių net 
! gudriausiam ne visuomet lengvai galima 
i išsprukti. Sakyti, kad nemyliu, nenoriu, 
(tai vis tiek, lyg sakyti, kad aš pasitraukiu, 
i grįžtu atgal, iš kur atvykau. Nešu tėvam 
j sarmatą, kokios jie savo gyvenime nėra 
| turėję. '

Smithas, kaipo vaikinas, Zabelei ėmė ne- 
i patikti. Ji tai jautė ir net buvo pasiren- 
igusi pasakyti jam į akis. Jeigu pirmoj pa
žinty}'jinai jį pamėgo, tai, matomai, buvo 

i tik pirmi įspūdžiai, kurie labai dažnai esti 
i silpni, it voratinkliai.

Po ilgo svyravimo nusistatė kol kas mo
kintis šokti, o vėliau matys.

Penktadienio popietį, prieš pat vaidini
mą, atbėgo Smitho grupės rudais garbi
niuotais plaukais airiukė. Užtikusi Zabelę 
'kambaryj viena, mergaitė verkdama visa♦ • t/ ‘-z <_.z

—Prityrusi?
-—Ne. Bet esu dirbusi saldaininėj.
•—Puiku! Tamstos vardas?
•r—Ona Gilbertaitė.
—Gyvenimo vieta?
—Netoli, Van Buren gatvėj...

- —Puiku, puiku!—džiaugdamasis kalbėjo 
Žmogus.—Rytoj galėsit pradėti. 

Sutikta. Savaitei ji gausianti aštuonis 
dolerius, iškarto, o vėliau, jei bus verta, ir 
daugiau. Dirbsianti dešimts valandų šio
kiom dienom ir keturias—sekmadieniais.

—-Be to,—tikrino ją Mr. Rakiolos,—tam
sta, kaipo daili mergina, gausi nemažai ti- 
pų, nes manp klijentai turtingi ir duosnūs.

II.
} .Niekam nepaslaptis, kad tariamoji Miss 
filbert yra Zabelė Gudeliūtė. Gyvenimas 
j’ą atbloškė šitan Amerikos metropolin. i™” 
Kaip' tas supuolė, kad iš artistės, šokikės, i1 
vandravotojo^, Zabelė patapo stalu patar-' _  _
riautoja šitam skurdžiam restorane-daug į f‘neduosiu?

—Tu veržiesi mano vieton! Tu!...

Visoms L.D.S.A. VIII Rajono 
■■ Kuopoms Conn. Valstijoj

Draugės! L. D. S. A. VIII 
Rajono metinė konferencija į- 
vyks 15 d. gruodžio, 774 Bank 
St., Waterbury, Conn. Pra
sidės 12 vai. dieną. Kuopos 
turi stengtis atsiųsti kuodau- 
giausiai delegačių su gerais su
manymais bei patarimais mūsų 
darbui.

Kiekviena kuopa, priklau
santi prie šio rajono, būtinai! 
turi atsiųsti delegates į kon-| 
ferenciją. Kurios kuopos dar 
neišrinko delegačių, tuoj aus 
sušaukite kuopų susirinkimą ir 
išrinkite. Taipgi kurios kuopos 
dar neužsimokėjote į 
tai nieko nelaukdamos 
kėkite.

Delegatės, išrinktos 
ferenciją, turi pribūti 
tu laiku. Dažnai būna taip, 
kad vienos delegatės pribūna 
paskirtu laiku, o kitos atvyks
ta ^ela valanda vėliau. Pasi- 
stengkite pribūti anksčiau, tai 
ir konferenciją užbaigsime 
greičiau.

Raj. Sekr. M. Vaitonaits.

rajoną, 
užsimo-

į k o li
pa s k i r-

Visi nariai ateikit, nes šis susirinki 
mas labai svarbus, bus renkama cen- 

komitetas ir kuopos valdyba. 
Sekr. J. K. K. 289-90

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

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

Pildomosios 
visi nariai dalyvaukit. 
kuopos narys.

Tarybos.

289-90

pietų, šis susirinkimas bus metinis; 
turėsim išrinkti naują valdybą. Tat 
visi nariai 
siveskit ii 
Pacauskas.

malonėkit atsilankyti. At-
naujų narių. Sekr. J.

288-9

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

kimas bus nedėlioj, 8 gruodžio, Lie
tuvių Kliube, 339 E 
džia 10 vai. ryte, 
kit, yra 
ir naujų narių, 
kas.

D. 4th St. Pra- 
Visi nariai atei- 

svarbių reikalų. Atsiveskit 
Sekr. P. Kašaraus- 

288-9

DIDELIS SUVAŽIAVIMAS
I Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo nacionalis suvažiavimas įvyks 
29-30-31 d. gruodžio, Labor Lyceum 
svetainėj, 35 Miller St., Pittsburgh, i 
Pa. Lietuviai darbininkai, ne tik I 
nuo T, D. A. L. S. kuopų siųskite! 
delegatus, bet ir nuo paŠelpinių i 
draugijų bei kliubų, nes labai svar-; 

i bu turėti nors 10 nuošimtį lietuvių 
289-90 | delegatų, kur dalyvaus apie 1,000 de-

I legatų. Delegatų rinkimas yra vie- 
i nas nuo kuopos arba nuo draugijos, 
■o paskui seka po vieną delegatą nuo 

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-150 narių. 'Pasveikinimus, aukas ii’ 
nio 13 kuopa rengia diskusijas su visus kitus suvažiavimo reikalus siųs- 
koncertine programa nedėlioj, 8 gruo-I kite per Lietuvių Biurą. Centro Biu- 
džio, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott | ro sekretorius V. V. Vasys, 3116 So. 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Diskusi- Halsted St., Chicago, Ill. 288-90' 
jų tema: “Ar priklausymas prie i 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
neša darbininkams naudą.” Tat ' 
kviečiame visus vietos lietuvius dar- • 
bininkus atsilankyti, nes girdėsite 
puikią dailės programą ir pralavinsit 
protą darbininkiškuose klausimuose. 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
13 kuopos susirinkimas bus tą pačią 
dieną, 8 gruodžio, Lietuvių Svetainėj, 
29' Endicott St., 10:30 vai. ryte. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų. 
Kviečiaine ir nepriklausančius atsi
lankyti ir įstoti į tą darbininkišką 
organizaciją. Organizatorius.

PAJIEŠKAU savo sesers Onos Stu- 
Činskiūtės, Grabauskų kaimo, Kros

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

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

Pradžia 
vakare. Visos narės ateikit, 

svarbių reikalų.

nauji] narių. Sekr. L. Sheralienė.

L. 
bus

j P. Kliube, 69 So. Park St.
18 vai. vakare. Visos narės
jyra svarbių reikalų. Taipgi bus 
renkama kuopos valdyba. Atsiveskit 
ii1

WORCESTER. MASS.

Hr-! I

aršesniam, negu N. miesto saldaininė?
Zabelė buvo atsistojusi ant labai slidaus 

Tik daugiau, negu vidutinio atspa- 
Jttinįo ir savarankiško protavimo mergina 

nepaslysti. Net gi ir ji, reikia pri- 
pažinti, vos-vos galėjo išsilaikyti.

įsakysim, kad Mr. Smith, kuris Zabe
lę j|vobino iš namų, buvo niekšas. Toli to! 
Jį galima pavadinti tik labai dideliu silp- 

plffiuoliu.
Originaliu jo noru buvo pasitarnauti sce

nai: padaryti iš Zabelėj žvaigždę, geriau- 
’ ’ šią, kokią jis įsivaizdavo. Bet, Smitho ne- 
A vlairiiei, jis turėjo perdidelį palinkimą prie 

Įnoteriškų. Perdaug smalsus. Nepaslaptis, 
kad Smithas gražiai sugyveno su parinkti- 
nfcn iš “Arabų Nakties.” To nepakakdavo. 
Kiekvienam mieste ar miestelyj jis bandy- 

fc/dkvo išnaudoti net mažiausią progą. Jo 
^■taktika buvo: paleisti iš savo trupės, be- 
K^jto^roliuojant, tą, kuri nepatinka, o jos vie- 
ĮĮ^fton priimti naują, pūtraukentesnę.

Atvykusi į Bostoną, Smitho “Arabų Nak- 
išbuvo Olympia teatre ištisą savaitę. 

KINApgyvendino jis Zabelę tūlame panašiam į

DETROIT, MICH.
Jungtinių Valstijų Komunistų 

Partijos VII Distriktas šaukia masi
nį visų Partijos narių susirinkimą, 
kuris įvyks 10 d. gruodžio, 7:30 vai. 
vakare, svetainėj 134.3 E. Ferry St. 
Šiame susirinkime bus labai daug 
svarbių reikalų. Bus svarstoma, kaip 
gavus Partiaji daugiau naujų' narių, 
“Daily Workeriui” daugiau naujų 
skaitytojų; kaip subudavojus dirbtu
vių branduolius, kur jų nėra, Įr tt. 
Todėl visi nariai ir narės privalo bū
tinai dalyvauti. J. V. K. P. VII Dis- 

Itrikto org. J. Stachel. 287-9
rengia ■ 

n ‘

Grafoirius-Undertaker

289-90

PHILADELPHIA, PA.
Liaudies Namo komitetas 

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

I Fairmount Ave. Pradžia 7:30 vai. į 
j vakare. Bus gera muzika ir 

EASTON P4 : įvairius šokius, tat kviečiame
iatsilankyti ir pasilinksminti.

L. A. 32 kuopos susirinki-’Jai‘
8 d.( gruodžio, 
ii\ Washington 
po pietų. Visi 
dalyvauti

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

i A-
• mas
Vanderveer Hali, 9th 

i Sts. Prasidės 1 vai. 
I 
i nariai būtinai turit

P. 
įvyks nedėlioj,

grieš I 
visus : 

Rengė- , 
288-9 1

DETROIT, MICH. .!
P. L. A. 47 kuopos metinis su- i 

nedėlioj, 8 gruodžio, Į
L

. Pradžia 10 vai. ryte. Visi 
sekan-■naiaa’ dalyvaukit šiame susirinkime, 

v' nes bus renkamayvaldyba 1930 me- 
Llz~-tams. Taipgi ir naujiems nariams 
iki dabar gera proga Įsirašyti į A. P.

L. A., nes nupiginta įstojimo mo- 
atsilankyti.

288-90

A. 
įsirinkimas bus 

nes j Draugijų Svetainėj, 4637 W. Vernon 
; yra svarbių dalykų aptarimui, taipgi Į Highway, 
j bus rinkimas valdybos ant 
i čių metų. Kurie mokestis esate 
i vilkę, visi malonėkite užsimokėti 
j naujų metų. Sekr. M. Urba.

Taipgi ir 
gera j>roga 

nes
Tat nepamirškit 

j Sekr. J. Povilaitis.

PLATINKITE “LAISVĘ”

I). A.
8

PLYMOUTH, PA.

kuopos susirinkimas 
gruodžio, A. Stravinsko 
vai. po pietų. Visi na- 
yra labai svarbių reika-

Turėsimc išrinkti delegatus Į na-

bus! T.
I nedėlioj
l svetainėj, 3
iriai ateikit,
i lų.
cionalį suvažiavimą, taipgi bus rin
kimas valdybos.Tat visi ateikit lai
ku. Org. J. K. 1

—Tu, tu! pasileidėle!...
Zabelę sukrėtė kažin kokis žiaurus šiur- 

Ipas. Žodis “pasileidėlė” strigo jos širdin, 
it spygliuota viela iv ją draskė. Mergina 

i negalėjo žodį pratarti.
—Kas.. .kas tau sakė? !—čiaupydamosi, 

Idrebėdama klausė Zabelė?
—Tu.. . tu!...
—Sakyk, kas yra? Ko tu nori?
Airiukė pradėjo raudoti ir guostis.
—Mr. Smith mane atleidžia, o ima 

ve...
—Tai aš kalta?
—Tu, tu, nes užimi mano vietą; parsi- 

i duodi.
—Parsiducdu?! Laukan iš mano buto!| 
,i...—nebežinojo kaip užbaigti.
—Jis ne tavo; Mr. Smithas nusamdė.
—Tu melage, melage,—barė Zabele.—Aš

. Eik sau.

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 9' d. įvyks A. L.

D. 68 kuopos metinis susirinkimas 
i Labor 
i rence St.

Visi nariai būtinai dalyvaukite šia
me :• iv ‘

| Reikė;.
kantir
mas

. apskričio 
te

le i

Lyceum svetainėj, 29 Law-
Pradžia 7:30 vai. vakare.

•inkime, nes jis labai svarbus, 
rinkti kuopos valdybą se- 

; metams, taipgi bus rinki- 
įvairių komisijų ir delegatų į 

konferenciją. Pasistengki- 
būti laiku. Narys.

WATERBURY, CONN. 
Z

L. D. L. D. 28 kuopos susirin- j

, s: 
nariai malonėkit i

A.
i kimas bus pariedėti, 9 gruodžio, Dar- I 
' bininkiškų Draugijų kambariuose, ° 1 
i vai. vakare. Visi
i būtinai atsilankyti, turime daug svar-
I bių reikalų. Reikės balsuoti Centro
i Pildomasis Komitetas ir i“
; legatai į apskričio konferenciją, taip- į 
gi ir kuopos valdyba. Sekr. K. Ju-

; keliūtė. 289-90

ta-;

tinis 
gruodžio, 
dicott St.

WORCESTER, MASS.
L. D. L. D. 11,kuopos priešine-' 
susirinkimas bus nedėlioj, 8 d.

Lietuvių Svetainėj, 29 En- I 
Pradžia 10:30 vai. ryte, i

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

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

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

Baigęs Philadelphijos muzikos kori- 
,v . servatoriją, duoda lekcijas ant smui-
išrinktu de- ųos> Norintieji, kad jūsų vaikai bū

rių gerais smuikininkais, kreipkitės į 
•mane, o gausite tikrai profesionale 
i pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

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 
kainą.

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

už žemą

Street
PA.

—Artu nepažadėjai už jo 
—Tai neparsidavimas.
—Jis tavęs neves...
Zabelė nustebo.
;—Nevės?...
—Ne!
—Tu klajoji... Tu...

teketi?

“Draugai ir Drauges, kurie rengiatės “Laisvės” kon-1 
i certan, Broioklyne, įsigykite tikietus išanksto. Kiekvie- į 
' nas metinis “Laisvės” koncertas parode, kad daugelis 

atidėliojančių apsigavo—turėjo grįžt nuo svetaines.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
138-200 GRAND STREET

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

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

Zabelė taip įpyko, kad buvo begriebian
ti už stiklo vandens, stovinčio kambario 
kampe ir tykojo lieti juo beprašytą viešnią.

—Jis jau vedęs!—suriko, mergina.
—Vedęs?
—Jo žmona St. Louise. Turi kūdikių.
Zabelė nusigando.
Dribo siauron žemon lovukėn. šiek tiek 

atsipeikėjus, paprašė airiukę sėstis ir 
draugiškai viską pasakoti. Išklausius mar
gaitės pranešimą, persitikrino, kad Smi
thas yra vedęs ir, bėdžiausia, turi vaikų. 
Pametė savo pačią St. Louis mieste.

Dabar Zabelei stojosi rimtas klausimas: 
kas daryti? Mesti? Bet kas toliau? Kur 
eiti? Pagalvojusi, mergina pati sau darė 
griežtą tarimą:

i<—irti' ■■ ir frrmfwwowi’WiTnrf ■ m**«m»rwator^aa»avjnaKnt<nv«&>nnu* wwMxmraawMMrGRAND THEATRE
743 Grand Sreel Brooklyn, N. Y.

J. CHESNA, SavininkasŠeštadienį, foiodžio (Dec.) 7
/

Pus rodomi stebuklingi paveikslai iš pasakų

"TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS”
(Tales of a Thousand and One Nights)

SU VISA'EILE ŽVAIGŽDŽIŲ
Šaunus krutamasis paveikslas su įdomia istorija, pilnas sujudi
nančių nuotikių, žadą užimančių laukinių ir stebėtinų atsitikimų. 
Tai būtent toks dalykas, kad yirbina visus mylėtojus romansų 

ir prietikių.
/

Days of ’49—Episode 14 Oddity—Wives for Sale
•Comedy—What a Sheik

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

r’V'T'n 1 Antroj klasėj lašais išsimaudymas zv •EXl KA ir miegojimas per visą naktj ant LCIltūl
trečių lubų, oringam kambaryj —

M. TEITELBAUM, Manadžem
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškąis pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu. x
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais
Trys gariniai kambariai delei iisiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui .kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevdise Sts. 
' Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090 {



fcrONO IR APMES NAUJIENOS
JUOZAS

STOUGHTON, MASS

žiai dega ir puikiai

GEORGE NOBILETTI

LAISVES“ KONGER TAS
BROOKLYNE 1763

lai

981

ve.BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 WILLOUGHBY AVE
PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

|žanga 75c, $1, $1.50Pradžia 3:30 po pietų

Išanksto įsigykite Jžangos Bilietus!

namus labai pigiai ir tas neilgai

kite
Vardai

Mieataa Stati

keletą

tačiau

Darbas Užtikrintas

mm

mas 
das, 
kas

didelėj 
naujus 
rybą.

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

NORWOOD, MASS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

Galima pirkti 
J ūsų seną 

išmokes- 
jgyt tur- 
Matykite

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

piano-celo-smuiko trio, kas bus naujanybė visiem.

Laisvės” Reporteris

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 786

Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra- 

instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
per trumpą laiką ir už mažą kainą. 

Leidimas ir užgančdinimas užtikrintas.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ A S

te ant paveikslo. Tai pirmu kartu mūsų padengime 
proletariškas aktas.

MARGARET E. čESNAVIčIŪTe
Pagarsėjusi savo sidabriniu lyrišku sopranu ir atsižymėjusi 

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

Šia žiema laukiama didesniu 
bedarbių, negu iki šiol buvo.

ir F. 'Mačinskas. Taipgi bu-l 
vo keletas atsišaukimų finan-! 
sinės paramos. Vienas 
Šerno paminklo užbaigimui at
sišaukimas, kuris tapo atidėtas

736 Lexingto

Įsteigta 2b metai 
dėk kelią į pgsisekimą. Mūsų 
taisyti visokių išdirbimų karu 
Speciales klasės moterims.
Klasės dienomis ir vakarais,

Užganėdinimas, Leidimas

Antano pa 
u re n 

žmonių atšilau k Ė

Plačiai
>KAS iš 
įtraukia 
ini duoda 
;iria ir pažangūs 
eikalauja, sakydami

BROLIS IR SESUO SKUČIUKAI
Atsižymėję šokikai brolis ir sesuo Skučiukai šoks 

kavalkų sceniškų šokių, kurie bus ytin įdomūs. > 
i

A. B. ARLAUSKAS, Tenoras
Arlauskas jau nuo senai žinomas kaipo daininjnkas, 

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

.Dainuos Brooklyno didysis AĮPO CHORAS, vadovaujamas 
fe. B. Šalinaitės ir pagarsėjusia LYROS CHORAS, vadovauja
mas 0/ fcremino.

Ar po vaidinimui rengėjai 
davė joms po “hot dog” su ko
pūstais ir po gurkšnelį krūtinę 
ardančiosios, kaip paprastai 
duodama lošėjams,—nesužino-

pasi 
darbi 

skųsti. Vienok 
malonės neįgyja 
ir kiti darbiniu 
už dirbtuvės var

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Miass.
Tel. 228

TELEFONAI: “į" 9669Bell, Oregon 5136

Orpheus Ereminas
Sūnus buvusio garsiojo muzi
kos mėgėjo Leono Eremino. 
Jis dabar mokytojauja Lyros 
Chorui, Maspethe. Lyros Cho
ras dalyvauja šioje turtingoje 
programoje ir drg. Ereminas 
pranešė, jog ir jie duos naujų 
dainų, kurias dabar prisispau
dusiai mokinasi.

nedėlioj, 7-8 d 
metinis Ko 

distrikto ba 
Clair Ave. 
Su b a to j bu:

Čionai darbai jau senai eina 
silpnai. U. S. R. “reinkautų” 
dirbtuvėj jau trečias menuo 
kaip kurie skyriai dirba nuo 
3 iki 5 dienų į savaitę. Dar 
randasi keturios “reinkautų” 
nedidelės išdirbystės, kuriose 
vienodai darbininkai išnaudo
jami. Mat, darbininkai neor
ganizuoti, tai ką darbdavis bei 
bosas pasakė, tas šventai pildo
ma. Darbininkai verčiami 
sunkiai ir skubiai dirbti. Bet 
ir to neužtenka. Atsiranda 
pačių darbininkų tarpe tokių, 
kurie, norėdami bosams 
gerinti, pradeda kitus 
įlinkus visaip 
kaip kada ir 
lyginai kaip 
kai atsiduria

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra. žemesnes, negu kitų, ir angliai 
labai geri. - ,

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi gėriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainopi bizniup, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY 
Savininkai: A. KAS ir C, P. YURGELUN

545 BroącŲyay, So. Boston. Tol., 0605-—1337

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

kreiptis prie manęs.

kad Antanas vestų turtin- 
kad ir be nosies merginą, 

tai bile til^ paniekinus sveiką ir 
darbščią tarnaitę.

Trumpinimo veikalo komisi
ja ar tai per nesumanumą, ar 
per neapsižiūrėjimą padarė 
daug reiškiančią bereikalingą 
išimti. . .

Tačiaus 
“Malonu 

matyt, tave miela se- 
dainavo sustoję koncerti- 

nėn pozon ir nesiuntė Antanui 
ir Onai nei džiaugsmo, nei lin
kėjimų žvilgsnių, šiaip daina 
išėjo tiesiog žavėjančiai.

Kaip choristai, taip lošėjai, 
išėmus Sarapą su valkatom, 
buvo ukrainiškuose • rūbuose, 
kas labai dabipo scenos daly
vius.

Akrimas su Trakimu buvo 
visai ne savuose rūbuose. Tie 
valkatos yra “auksinės rotos” 
dalyviai, tai yra išeituvų valy
tojai, ir jiems kareiviškų mun- 
dierių nereikia. Pas lyriečius 
išėjo taip, kad valkatos nuo 
Sarapo nieku nesiskyrė. Jei
gu ir kitose kolonijose jie pa
našiai rėdomi, tai perstatytoj ai 
veikalo dideliai klysta.

Antano^ rolę vaidino čiagi- 
mis jaunas vaikinas E. Sirutis. 
Jeigu jis nepasipuikavos, tai 
philadelphiečiai turės gerą lo
šėją, nes jo kalba aiški ir. jaus
mais paklijuota.

Sarapo rolę vaidino J. Bu- 
lauka; jo vaidinimą jau dau
gelis žino. Bet, mano suprati
mu, būtų geresnį įspūdį pada
ręs, jeigu būtų turėjęs armo
niką, ir po pardavimo čebatų, 
pasirodęs scenoje basas.

Viršaičio kalba nevykusiai 
nukirsta. Jis, -piršdamas savo 
dukterį Antanui, sako: “Tiesa, 
ji truputį rauplėta ir kklba į 
nosį.” Paskui Antanas, tei
sindamasis Onai, sako, kad jis 
nesiženys su ta benose. čia 
publikai palieka nesupranta
ma, kodėl ji likosi be nosies,s 
kuomet vertime aiškiai pasa
kytą : “Kareiviai, eidami per 
kaimą, atnešė kokią ligą,, tai 
jos nosis ir pradėjo pūti. Bet 
tai niekis: kai ištekės, tai liga, 
praeis ir nosis vėl atžels.”

čia autorius gyvu vaizdu pa
rodę, jog motina ir Kastas no-

Dėkų dienoje mudu su drg. 
Januška buvome nuvažiavę 
Philadelphijon pažiūrėti lyrie- 
čių vaidinimo operetės “Kova 
už Idėjas.” Neinant į dideles 
smulkmenas, reikia* pasakyti, 
kad choras operetės dainas iš
pildė kuogražiausia. 
verta pastebėti, kad 
mums matyt, tave

surengęs balių 
atsilankė ne 

. . Priežastis neatsi 
veikiausiai, bus ta 

inta.

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

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

. ŠĘSĘRY3 PAUL1UKONIŪTĖS
Massachusetts garsiosios duetų dainininkės. Ne tik kad 

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

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

feceną iš savo artimų kaiminkų rusių dainininkių, dainuos ir 
mums.

1 d. gruodžio įvyko S. L. 
A. 131 kuopos priešmetinis su
sirinkimas. Iš valdybos pra
nešimų >pasirodė, kad dabarti
niu laiku ligonių neturi. Kuo
pa dabartiniu laiku turi nariui 
virš 30, bet Norwoode yra ge
ros dirvos S. L. A. 131 kuopai 
greitoj ateityj išaugti į šimtą 
narių ir daugiaus, nes kitos 
^ašelpinės draugijos visai silp
nos ir už kelių metų matosi 
tų lokalinių draugijų išnyki
mas. ’ |

S. L. A. 131 kuopa rengiasi 
prie veikimo. Yra komisijos 
surengimui prakalbų, koncer
to ir dar nutarta surengti me
tinę vakarienę. J vakarienės 
komisiją išrinkta Grybienė, 
Pečiulienė, B r a z d ž iūnienės, 
Valmienė ir Preibienė. Gali
ma tikėtis, kad tos draugės 
gerai pasidarbuos del pasek- 
mingumo vakarienės. Laiką ir 
dieną nuskirs komisija.

Eita prie nominacijos į Pil- pasitikėtini 
domąją Tarybą. Nauji kandi
datai, progresyvių narių reko
menduojami: M. Bacevičius 
P. Petronis, E. N. Jeskevičiūtė. 
^Įj. SalayeiČikas, L. J. Joneikis 
D. G. J.usius ir Dr. M. Palovi-

Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikėt padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
het ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepi 1”

čius; viso gavo po 14 balsų, 
, o senosios tarybos nariai gavo 

A 131 kuopos nariai,! 7 baL y. 8 b ,
didžiumoj, stovi uzA ’ b

kandidatus į Pild. Ta-!Reikia padaryti palyginimas 
praeitų poros metų rinkimų ir 
dabartinių balsavimų nomina
cijoj, o pamatysite, kad na-

I riuose auga nepasitenkinimas 
I dabartine sandariečių—fašisti
ne P. Taryba. S. L. A. 131 
kp. praėjusiais rinkimais gavo 

[didžiumą balsų sandariečių 
i kan’didatai, net ir į praėjusį 
seimą buvo pasiuntę delegatą 
sandarietį Tumavičių (kuris ir 
po šiai dienai raporto iš seimo 
darbuotės nėra išdavęs). 
Taipgi Pildančiosios Tarybos 
atviras nuėjimas į fašistų gur
bą atidaro akis S. L. A. na
riams , todėl šiandien nariai i 
jau permato, kad reikalinga' 
fašistinius viršininkus pakeisti 
pažangiais ir darbščiais na
riais, kurie patenkins didžiu
mos S. L. A. narių norus ir 
kad S. L. A. pradėtų tarnauti 
didžiumos narių naudai ir 
a be Inai darbininkų klasės | 
naudai. S. L. A. 131 kp. val
dybos nariais išrinkti rimti ir 

nariai; pirm. F.
Mačėnas, pagelb. A. Zaruba, 
fin. rast. Olga Zarubienė, pro
tokolų rast. M. Uždavinis; ka
sos globėjai: J. Grybas, J. Ju- 
rėnienė, maršalka F. Mačins
kas, organizatoriais J. Grybas

Važiuojant namo klausėm 
t vienas kito: iš kur velniuose 
i antram akte gavo tokias rim- 
* tas, dailiai raibas dvi vištas, 
I kurios prie pečiaus taip vištiš- 
1 kai dūlinėjo, krapštėsi? Jos 
i savo roles atliko ne kaipo 
j amatorkos,'bet tikros profęsio- 
i nalės. žiūrint į jas, tuojaus 
I mušasi mintis galvon, kad jos 
nėra dukterys to padaužos 

i gaidžio, .ką pasistiepęs ant 
[tvoros visa gerkle rėkia kaka- 
Įriekų, kad tik parodžius savo 
[kvailą “aš,” bet vištų dramos 
! direktoriaus!

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y

Tel., Jefferson 6393

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

grynai

BRIDGEWATER—FARM A
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karves, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkes; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? ^lesos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas . pb 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 

j $9,500. Matykite A. Ivas.

Siųsdami pinigus 
' su savo adresu, užrašykite: 
FRANK A, URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Visi būkime ir kaimynus už 
švieskime. Įžanga tiktai 35c.

Darbietis.

. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
į savo krautuvę kas menesis po kelioliką 
jų parsitraukia.
ai žinomas veikėjas draugas S, REIKAU- 
iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 

kaipo agentas visur pasekmingai 
‘ , kad JOHN'S CIGARS visi 

supratlyvi žmonės visur jų 
kad JOHN’S Cigarai pa- 

laryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Lapkričio 2 
šelpinė draugystė buvo 
gus balių, 
mažai.

Lapkričio 
mas buvo 
žmonių taipgi 
skaitlingai 
lankymo, 
kad silpnai išga

Dabar Lyros Chorą 
vakarienę, kuri įvyk: 
gruodžio, vakare, L. T. Name., tas ir 

l Programą išpildys Lyros Cho- bėtojų 
ras—bus dainų, muzikos ir į-Po pr 

'vairių žaislų. Gaspadol’ius Al- 
ikočiūnas sako, kad vakarienė 
i bus populiariška, o įžangos ti- 
[ kietai pigūs, nes tik 75 centai 
lypatai. Todėl visi ir visos bū 
' kite.

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

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir Įeituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centii arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buosc, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminčtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems pati-nka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimu visur į' kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę 

Seriją (Eilę)

li ti® jEbo eJ & w 
Specialistas Jau 25 Metai 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 1;

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

(Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.) 
M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Kaunas.— Lapkričio 13 d. 
Zanavykų gatvėj prie 8 nu
merio darbininkai, uždeda
mi stogą mažam lentų na
meliui, iškėlė vainiką pa
puoštą raudonais' kaspinais, 
bet dežiūruojančio policinin
ko įsakymu raudopi papuo
šalai buvo nuimti ir vaini
kas liko žolių lapų.

' VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laiko galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARM A
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji napiai su vi
sais modemiškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na-

, bąrnė, garadžius, gražus so- 
vienas iš geriausių pirkimų 

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.‘ '

EVERETT, MASS.
šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

545 East Broadway, South Bostone 
ir kiti

Painokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y

Tel., Bensonhurst 6631 •

Su būtoj 
gruodžio, įvyksta 
m u rūstu Partijos 
žaras, 6021 St. 
G rd irias svetainėj 
kostiumu balius su dovanomis 

rengia Liž gražiausi kostiumą. Nedė- 
val. po pietų, koncer- 

p ra k ai bos. Be kitų kal- 
, kalbės drg. A. Bimba, 
akalbų ir koncerto—va- 
ė: po vakarienės—šo-

$6,600 į metus 
lengvomis išlygomis 
namą priims, kaipo dalį 
čio. Labai gera proga 
tą su mažais pinigais. 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, GaL 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnes _Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjūshį 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatįkos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydas Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI l ZDYKĄ
Kraujo ištyrimai. Laboratorijos Bandymai

Kas yra didžiausias žinoRans priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias licas |varo, bet 
ir j urabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių Ameriką pagarsėjusiu*

TT , , (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčiui nebijo. UžUrban s Cokb Powder g 75c u?, ba 1 ’r’ ' 'amžino priešo!

_ _ yra tai kanuolė prieš kitn amžiną žmogaus priešą—vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKU. HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA

uu U**,u **»

K. ...
■BBS



VIETOS ŽINIOS

417 Lorimer Street

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

P. SIAURI

TEATRAS
BALIUS

Telephone: Stagg 4409

LITERATINIS IR MENO VAKARAS DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAIStato

NERVAI
Nedėlioję, 8 Gruodžio (Dec.), 1929

Telephone, Greenpoint 2320

ĮŽANGA 75c (LAIKE ŠOKIŲ 50c)

Ken- 
akuše- 
Marės 
136th

STOKES
C. Brooklyn,

Sunkiai Serga Drg. Jonas 
Daškauskas; Prašo Atlankyt

papročio 
pagelbsti 
malimą.

$10 Pabauda už Palikimą 
Automobiliaus Virš Valandos

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Pavalgius čia malonu būti, pasišne 
kučiuoti su kitais, arba ramiai naši' 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin 
šit.—Pabandykit I

Gruodžio 7 ' d. įvyks istorinis parengimas, kokio 
Brooklyne dar nėra buvę. 7 d. gruodžio,' ateinan
čią subatą, iįvyks LITERATINIS ir MENO VAKARAS

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

107 Union Avenue
(arti Gr>|nd Street)

Brooklyn, N. Y.

i nauja gyvenimo vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

KELRODIS.—Iš Williamslbuęgo ir kitur reikia važiuoti iki, Atlantic 
Avė. ir ten persimainyti į Lefferts Ave. eleveiterj, važiuoti iki 
Oxford stoties. Išlipus, eikite vieną bloką po kairei (j šiaurius) 
104-ta .gatve-ir ten bus svetainė. * » > - i

Sugrjžo atgal j Williamsburgh i 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

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

Paminėjimui Drg. L. Prūseikos 25 Melą Literatinio 
Darbo Revoliuciniam Darbininką Judėjime

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. L

Tel., Juniper 6776

smui-
Taigi programa ga- 

Pradžia 3:30'vai.
Po koncerto šokiai

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

Perskaitykite ir Jemykite, 
Kada Bus Juokas iš “Nervą”

Šiame puslapyje telpa skel
bimas komedijos “Nervai.” 
Visi perskaitykite jį, įsitemyki- 
te laiką, vietą ir kelrodį, kaip 
nuvažiuoti, ir būkite laiku sve
tainėj. Kurie atvyksite, tie 
nesigailėsite. V. P.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Specialistas del 
Akių, 

Naujausi

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

Kviečiame*visus vietos ir apielinkių lietuvius atsilan 
kyti ir smagiai ląiką praleisti. Tik, susimildami, pa 
skirtu laiku būkite, nes pereitais metais daugelis pavė 
slavo ir pradžios -nematė. , >

Puikus Koncertas Tarpt. 
Darb. Apsig. Šį Sekmadienį

Nepamirškite, kad šį sekma
dienį, 8 d. gruodžio, įvyksta 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo puikus koncertas ir 
balius, Ukrainų Svetainėj, 101 
Grand St., Brooklyne. šitą 
koncertą ir balių rengia bend
rai penkios kuopos Brooklyn© 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. < Tai bus tarptautinis 
koncertas, kurio rengime daly
vauja rusai, lenkai ir lietuviai. 
Programa taipgi bus įvairi, 
tarptautiška. Dainuos ukrai
nų choras, grieš Freiheit Man
dolinų Orkestrą* Olga Babrov- 
skaja. ir Reną Krul, šokikės. 
Dainuos rusas Dylov. Dainuos 
Lyros Choras, vadovaujant

Jeigu automobilius yra pa
liekamas daugiau, kaip valan
dą gatvėje, tai policija turi 
teisę jį užgrėbti ir išreikalauti 
$10 mokesnio iš savininko, 
kaip kad dabar patvarkė Mu- 
nicipalio Teismo teisėjas G. L. 
Genung.

Nufotografuoju ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslu# 
(vairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškai*.

TEL.s
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

lUf ir Amerikonišku Stilium

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

PARSIDUODA 4 kambarhj fomišius.
Galima ir kambarius randavoti, 

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

Telephone: 0783 Stagg

Ereminui. Helen Krul, Alfons 
Pribiškevski; ir Rabitski 
kininkai. 
na puiki 
po pietų, 
iki vėlumai.

Kviečia visus—
Rengimo Komisija.

■ (289-91)

200 Nepilnamečią Jaunuolią 
Sing Sing Kalėjime

Per paskutinius 17 mėnesių 
pateko į Sing Sing kalėjimą 
už kriminališkus prasižengi
mus 200 jaunuolių tarp 17 ir 
20 metų amžiaus.

Visi yra kviečiami ateiti į 
A. L. D. L. D. 1 kuopos ren
giamą didelį ir iškilmingą lite
ratūros vakarą paminėjimui 
drg. L. Prūseikos 25 metų li- 
teratinės darbuotės. Vakaras 
’bus rytoj, gruodžio (Decem- 
įber) 7 d., “Laisvės” svetainė
je; durys bus atdaros nuo 5 
‘vai. vakare. Įžanga tiktai'50 
centų. Vietos užteks, nes yra 
ipaimtos abidvi svetainės.

t > / 3 I

' Bus užtektinai apatinėj sve
tainėj valgių ir blaivių gėri- 
4nų; o viršutinėj svetainėj 7 
vai. prasidės prakalbos, pa
skaitos ir dainos. Kalbės R. 
Mizara, Dr. Kaškiaučius, Tau
ras, F. Abekas ir kt. Dainuos 
česnavičiūtė ir Velička.

Iš kitų miestų nepasivėluo
kite, nes mes norim pradėti pa
skirtu laiku. Orkestrą bus Re- 
tikevičių, kuri grieš visokius 
šokius, apart specialės progra
minės muzikos.

Kviečia—
A.L.D.L.D. 1 Kp. Komisija.

Triukšmas Yra Viena iš 
Džiovos Priežasčių

j
Ne tiktai miesto nešvarios 

.dulkės yra viena iš džiovos li- 
;gos priežasčių; prie džiovos 
[stumia ir nuolatiniai miesto 
' triukšmai, jų tarpe ir radio, 
kuris silpnina kūno gyvumą, 

'sako buvęs sveikatos komisio- 
nierius Dr. Darlington.

Kerosinpečio Eksplozijoj 
Sudegė Sena Slaugė

Bepilant kerosimą į kerosini- 
nį pečių, ištiko eksplozija, ku
rioj žuvo 65 metų amžiaus 
slaugė (norsė) Nellie 
drickienė. Jinai buvo 
re, kuri priėmė dukterį 
See, po num. 293 W.
St., New Yorke. Nelaimė at
sitiko už penkių valandų po 
pagimdymo, kuomet ta slaugė 
nunešė kūdikį į virtuvę pašil
dyti ir pylė kerosimą į pečių, 
neužgesindama tuo laiku pe
čiaus liepsnos. Naujagimė mer
gaitė . veikiausia taipgi mirs 
nuo apdegini o.

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS

X-Spindiiliu Diagnoza
221 South 4th Street

(Priešais Bridge Plaza)
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiliu^ ir karintas* veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Tas pats plėšikas kitaip dar 
i vadinosi “Jersey Kid” ir nau- 
'dojosi įvairiais laiks nuo laiko 
i mainomais vardais. 1928 m. 
jis Philadelphijoj buvo išplė
tęs $70,000 brangųmynų iš A. 
Brooks’o “panšapės.” Iš viso 
keliose valstijose padaręs aš

tuonis didelius plėšimus, per 
[kuriuos pasigrobęs bent $200,- 
1000 išviso. Jis įtariamas ir 
'viename žmogaus (nužudyme. 
Jau pirmiau buvo sėdėjęs porą 
kartų kalėjimuose. Iš jo mo
kinęs! ir kiti kriminalistai, ku
riems jis buvo žinomas, kaipo 
“plėšimo smegenys.”

Jam gręsia mirties bausmė 
arba amžinas kalėjimas.

127
(Tarpe

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

Nedčliomis 10 A. M. iki 1 P. k

Smerktinas Brooklyniečią 
Nerangumas del Prakalbą 
Tarpt. Darb. Apsigynimo

Daugelis lietuvių darbininkų 
trečiadienio vakare bergždžiai 
pakampėmis prasitrainiojo, ne
paisydami, kad buvo kviečiami 
į Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo prakalbas, , 101 
Grand St., Brooklyne. Todėl 
publikos nesuėjo nei viduti
niai.

Trumpai kalbėjo jaunas vai
kinukas, nuteistas 17 iki 20 m. 
kalėjimo už dalyvavimą G aste
nijos audėjų streike. Pasiaiš
kino sergąs ir todėl negalįs il
ginus kalbėti.

Henry Buckley, taipgi iš 
Gastonijos, darbininkų “džiu- 
rės” narys, vaizdingai persta
tė tenaitinių fabrikų vergų 
brutališkai sunkias ir blogas 
sąlygas, prieš kurias jie buvo 

metų kalėjimo ir dar Į priversti kovoti. Jis nupiešė 
ir nevidonišką kapitalistinio 
teismo procedūrą prieš kalti
namus audėjus.

i Matant tuos suvargusius ko
votojus, iš vienos pusės, o 

; Brooklyn© lietuvių darbininkų 
nerangumą, iš antros pusės, 

i žmogus nežinojai nei kur akis 
; dėt iš gėdos.

Atsižvelgiant į publikos ne- 
■ skaitlingumą ir į tai, kad pir
mesni kalbėtojai lengvai su
prantama anglų kalba papasa
kojo svarbiausius dalykus, drg. 
Mizara lietuviškai kalbėjo la
bai trumpai. Pabrėžė Ameri
kos kapitalizmo žiaurėjimą 
prieš darbininkus; nurodė, 
kaip teisminė šios šalies “tei
sybė” savo žiaurumu viršija 
net carinės Rusijos teismų nuo
sprendžius. Priminė nekaltai 
pakorimui nesmerktus Mooney 
ir Bi;llingsą, guriuos nuo kar
tuvių isvadąvp tiktai masiniai 
darbininkų protestai; bet jie 
dar ir po šiai dienai tebelaiko
mi kalėjime, nors buvusių liu
dininkų didžiuma prisipažino 
melavę prieš juos ir nors pat
sai teisėjas sako, kad tiedu 
darbininkų kovotojai be kal
tės nusmerkti. Kalbėtojas pa
žymėjo, kad ir teistieji gasto- 
niečiai butų mirčia nubausti, 
jeigu ne Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas ir ne smar
kūs masiniai darbininkų pro
testai. Davė ir kitų pavyzdžių 
prasmegusios kapitalistinės 
“teisybės.” Nevartojo jokių 
peraštrių bei keiksmingų žo
džių; užtat pasidarė juo nuo
širdesnis įspūdis.

Susirinkusieji suaukojo $16.- 
70 Tarptautiniam Darbininkių 
Apsigynimui. Tai gana gerai 
sulig tokio publikos skaičiaus. 
Pirmininkavo drg. B. Krasaus
kas. Rep.

Iš Jaunąją Darbininką 
Kliubo Susirinkimo

Pereitą trečiadienį Jaunųjų 
Darbininkų Kliubas laikė susi
rinkimą, kuris buvo pilnas en
tuziazmo, nors mažai narių 
dalyvavo.

Nariai nutarė visą darbą 
pradėt išnaujo, tat valdyba bu
vo nauja išrinkta.

Drg. Kraucevičius ir E. Jes- 
kevičiūtė pasakė trumpas pra- 
kalbėles apie reikalingumą šio 
kliubo.

Mūsų kliubas dabar turi 
v I

knygyną. Jeigu yra draugų 
ar draugių, kurie tūri knygų, 
kurios būtų tinkamos mūsų 
jaunuoliams, yra pageidauja
ma, kad atneštų tas knygas į 
“Laisvės” ofisą ir ten jas pri
ims ir perduos kliubui. Kliu
bas bus labai dėkingas tiems 
draugams, kurie mums pagel
bės šiame plausime.

Kliubo susirinkimai įvyks 
kiekvieną pirmadienį, “Lais
vės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., 7:30 vai. vakare.

Visi jaunuoliai yra kviečia
mi ateiti į šį kliubą ir atsi
vesti savo draugus.

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks 9 d. gruodžio, kaip 7 :30, 
tat visi pribūkite į laiką.

Kliubo Koresp. J. R.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

A. L. D. L. D. 24 kuopos susirin
kimas bus panedėlj, 9 gruodžio, Ger
ves svetainėj, 85 Hudson Ave., 8 
vąl. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir pažįs
tamus, nes bus skaitoma paskaita. 
Sekr. M. Beal. 290-91

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS geras kostumeriškas 

kriaueiuš. Būtų gerai, kad mokė
tų rusiškai ir lenkiškai, nes kolonija 
susideda iš įvairių tautų. Čia yra 
geras biznis, tat pasinaudokit proga. 
M. Yzafa, 47 W. Blaine St., McAdoo, 
Pa. 290-91

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus pėtnyčioj, 6 gruo
džio, kliubo kambariuose, 220 Leon
ard St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai privalote dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus kaipo priešme- 
tinis, tat bus renkama puse komite
to 1930 metams. Kurie esate skolin
gi, malonėkit ateiti ir užsimokėti. 
Pasistengkit atsivesti naujų kandida
tų prirašymui prie kliubo. Sekr. A.' 
Deikus. 289-90

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

visų lisrų ir operacijų 
Ausų, Nosies ir Gerkles. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

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

KUNDROTO APTIEKA
T . • ; f ;■ , | |

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

JONAS
173 Bridge St.,

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus kamba

rys, lietuvių šeimynoj, su 4 lan
gais, yra steam heat, šiltas vanduo 
ir visi patogumai. Randavoti gali 
viena arba dvi ypatos. Matyti galit 
vakarais. Kreipkitės po num. 381 
Hooper St., Room 32, Brooklyn, N. 
Y. 290-91
PASIRANDAVOJA kambariai Wil- 

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

(283-288)

Drg. Jonas Daškauskas, A. 
L. D. L. D. 55. kuopos narys, 
sunkiai serga; guli Cumber
land Hospitalėj, Auburn PI. ir 
N. Portland Ave., Brooklyne. 
Prašo atlankyt.

Galima aplankyt 1:30 vai. 
po pietų sekmadienį, antradie
nį ir ketvirtadienį, o pirmadie
nį, trečiadienį ir penktadienį 
nuo 7 j k i 8 vai. vakare. 
./‘Važiuojant reikia paimt 
Mirtie- A Ve*. iėlevated 'traukinį

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

Literatūros Darbui Paminėt , Vieną iš pavojingiausių plė
šikų ir įtariamų, žmogžudžių, 
Franką M’Brine’ą suėmė slap
toji policija, užklupus jo kam
barius po num. 609 W. 196th 
St., New Yorke. Pirm pasiduo- 
siant, jis paleido į juos “dum
dum” kulką iš revolverio; o 
tai kulka, kuri dar žmogaus 
kūne eksploduoja ir trūksta į 
visas puses. Bet jo šūvis buvo 
pro šalį. Su juom tapo su
čiupta ir jo mergina Peggy 
Davis. '

SKANIAI PA VALGYSITE PAS 
A. VELIČKĄ

25 metų literatinio darbo.
Programoj dalyvaus (kalbės) (draugai: V. Tauras, 
R. Mizara, Daktaras J. ‘Kaskiąučius, F. Abekas ir 

' ' pats drg. L. Prūseika

Dainuos visų mylima dainininkė M. ČESNAVIČIŪ
TĖ ir A. VELIČKA. Taipgi česnavičiūtė ir Velička 
mokinasi naujų dainų ir dainuos duetus.
Retikevičių .orkestrą padarys “surprise” del drg. L. 
Prūseikos. Orkestrą bus tokia didelė, kad dar “Lais
vės” svetainėj nėra buvę tokios muzikos. O tai bus 
veltui.
Daug draugių pasižadėjo iškepti ir paaukoti po py
ragą. Bus sendvičių ir vaisių, taipgi ir rusiškos ar
batos.
Teko patirti, kad svečių būs iš Newarko, Elizabeth 
ir Cliffside, N. J. Vietiniai darbininkai yra kviečiami 
dalyvauti kuo skaitlingiausia. Literatinis ir meno va
karas prasidės 5 vai. vakare. Visi draugai ir drau
gės kviečiami atsilankyti be vakarienės, nes valgių 
bus daug ir įvairių. ' ■ { į • i'

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

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

Oxford stoties), Richmond Hill, N. Y.

Masinis Demonstracijos 
Mitingas už Sovietus

Komunistų Partijos Antras 
Distriktas šaukia visus New 
Yorko darbininkus į masinį de
monstracijos mitingą šiandien 
vakare, penktadienį, protestui 
prieš pasaulio imperialistus, 
kurie daro suokalbius delei ka
ro prieš Sovietų Sąjungą. Mi
tingo vieta—-Central Opera 
House, 67th St. ir 3rd A’vei, 
New Yorke; pradžia 8 vai. va
kare. Bus geriausi, kalbėto
jai, visų' šalių politikos žino
vai.

Milioninės Suktybės 
I Futbolo Sporte

Ilgą laiką New Yorko val- 
Įstijos sostinėje Albany buvo 
i politikierių ir šiaip “gerbia
mų” piliečių šaika, kuri vari
nėjo futbolo šmugelį. Jie pa
pirkinėjo įvairius futbolo lošė- 

Įjus, kad pasiduotų savo opo- 
jnentams; jie darė didelį biznį 
iš laižybų (betų), dėdami di- 

I deles sumas pinigų už vieną 
ibei kitą futbolo “tymą,” nes 
priešingas “tymas” buvo jų 
papirktas. Taip prisišmugelia- 
vo bent milioną dolerių, kaip 

l dabar paaiškėjo federaliame 
[teisme, New Yorke, kur tapo 
nukaitintas James J. Otto, bu
vęs galva minimos šaikos. Tei
sme jis dar buvo sugautas ir 
kreivoj prisiekoj. Už tuos “pa
sižymėjimus” jis galėsiąs gau
ti iki

įsu $2,000 pinigine pabauda.
Ne tik futbole, bet ir visuo- 

|se kituose didžiuose sportuose 
[yra pilna prigavysčių, papirki- 
įmų, parsidavimų ir įvairiausių 
i nuolatiniu “monki biznių.”

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po piet.
Ketvcrgais ir Bubatomia iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ne visai naujas for- 

nišius—pianas, siuvama mašina, 
aisbaksis, lova, gesinis pečius, įvai
rių dišių, rašoma mašina ir tt. Ga
liu parduoti viską arba kavalkais. Į 
3 dienas turi būti viskas parduota, 
tat pasiskubinkit. P. J. K., 227 Leo
nard St., Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 
9066. 290-91
PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 

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