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Vienykitės! Jūs Nieko I

Nepralaimėsit, Tik *' Į- S
Retežius, o Išlaimėsit E

Pasaulį! t

t’

Industrines demokratijos lyga 
išleido naują M. Hillquito kny
gą apie “šių dienų socializmą.’’ 
Tai jau ne ta knyga, kurią 
Hillquitas parašė tuomet, kuo
met Amerikos Socialistų Parti
ja meilinosi prie Komunistų In
ternacionalo (1921 m.). Anoj 
knygoj “Nuo Markso iki Leni
no” Hillquitas teikė pusėtinai 
daug komplimentv; bolševikams. 
Naujoj knygoj Hillquitas apie 
sovietinę revoliuciją išsireiškia 
ta prasme, kad jinai 
“istorinis akciderJasV i 
apie socialistinės, tvarkos sukū
rimą valstietiškoj šaly negali 
būti nei kalbos.

Kad milžiniška pažanga so
cialistinės kūrybos srity pas 
Hillquita virsta sutemorh ir re
gresu, tame nieko stebėtino. 
Jis, kaipo buržuazijos priepla- 
ka, užinteresuotas tame, kad 
falsifikuoti proletariato daromą 
istoriją.
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Darbininku Demonstracijos Washingtone Buož®s Slepia Du0!1? DAR TŪKSTANTIS ILLINOIS MAINIERIŲ

buvus 
ir kad

CROSBY, Minn. — Gus 
Snyder, 55 metų amžiaus 
mainierys, kuris tapo išgel
bėtas iš Croft kasyklos per
eitą ketvirtadienį, kur buvo 
užgriūtas 40 valandų, numi
rė šeštadienį nuo žaizdų.

ir New Yorke Prieš J. V. Imperializmo 
Terorą Haiti Respublikoj

(čiornaja Padina, Sarato
vo kr.).

Lapkričio 4 d. darbininkų
PRISIDĖJO PRIE STREIKO

Smetona jau pasirašė po įsta
tymu, likviduojančiu žemės re
formą. Dabar dvarininkai vie
ton 80 hektaių galės pasilikti 
po 150 hektarų. Ateina aukso 
laikai dvarininkams ir buožy- 
nams. Lietuvos proletariatas 
ir sodžiaus biednuomenė pasi
rūpins, kad tai būtų palociai 
ore.

Kaip buvo paskelbta 
ny, ” d. Senas Vincas 
sieks net Iowa valstiją 
Nebraską. Tai ištikrųjų puiku. 
Des Moines, Sioux City, Cedar 
Rapids, Omahoj—visur dar ga
lima sustiprinti ALDLD kuo
pas. Išfikrųjų jos ten labai 
silpnos. Būtų labai puiku, kad 
visose tose vietose d. Senas Vin
cas galėtų išbūti bent po dvi 
tris dienas. Jeigu būtų reika
lo, prie to maršruto galėtvj pri
sidėti ir ALDLD Centras.

uupmiviv X Vim

brigados rado pas keturius 
Čiornos Padinos buožes pa
slėptų javų. Pas Osišną!

Livingston Majoras Išsitraukęs ’Revolverį Bandė Suaręs 
tuoti Unijos Sekretorių; Mainieriai Išgelbėjobrutališką poliuj• NEW YORK.— šeštadie

nį virš du tūkstančiai Ko
munistų Partijos narių rr 
simpatikų demonstravo prie 

1 n r n t Federalio Namo, Park Row, koma Grandis larp ’New Yorke, protestuodami n iv - • fį prieš Amerikos imperialistųBeždžiones ir Žmogaus terorą Haiti respublikoj ir 
 ’prieš Jungtinių Valstijų ka- 

PEKINAS, Chinija.—šeš- i’o notą Sovietų Sąjungai 
tadienį mokslininkai čia iš- delei Sovietų-Chinų konflik- 
sireiškė, kad dešimts skėlė- to Mandžurijoj.
tų (grobių^, ir nesudaužyta Demonstrantai nešė iška- 
kaukolė, atrasta kasinėji- bas su atsišaukimais į dar
niuose Chow Outie apielin- bininkus remti Haiti revo- 
kėj, už 30 mylių nuo čia J bucinį sukilimą ir kovoti 
veikiausia bus liekanos žmo-! prieš imperialistų karinį 
nių rasės protėvių.

Kaukolę atrado chicagie-, Taipgi buvo dalmami^atsi- 
tis geologas. Sakoma, t 
priklauso veislei garsaus {jos.
Pekino žmogaus, vadinamo! Du šimtai policistų jau iš- 
Sinathropus Pekinensis. ! anksto buvo apsupę Federa- 

Mokslininkai rokuoja, kad lį Namą. Policija brutališ- 
tie kaulai turi didelę moks- kai puolė demonstraciją.

Jie mano, kad. Raitieji policistai arkliais 
............. puolė į minią, kur buvo 

daug vaikų ir moterų. De
monstrantai sudarė tvirta 
atsparą prieš policiją, kad 
neleidus išdraskyti demon
stracijos. Demonstracija 

Zdansky, rusas, kuris rado’tęsėsi, nepaisant policijos 
dantį netoli tos vietos, kuri puolimo. Darbininkai daina- 
tapo atrasta p-1-—-i- 
kaulai. Antrą dantį sura- i 
do Dr. Birger Bohlin, jau-1 
nas švedas mokslininkas. |

Dr. Davidson Black, ame
rikietis mokslininkas Peki
no medikalėj kolegijoj, išty
rinėjęs priskyrė taip vadi
namą Pekino žmogų prie 
besivystymo periodo tarp;

pa-!linę vertę.
iri atrado naują dar iki šiol
i, I a_________ _ _______ 1 •,, /. —. x: \“nesurastą grandį” (ryšį) 

tarp beždžionės ir žmogaus.
Pirmutiniai pėdsakai Pe

kino žmogaus tapo atrasta 
1920 metais. Atrado Dr. A.

Daug kas skaito anglų kalba 
pasirodžiusią knygą “All Quiet 
on the Western Front.” Vengri
joj, Italijoj ir dar keliose fa
šistų valdomose šalyse ta knyga 
uždrausta. Knyga ištikrųjų 
labai interesinga. Ją būtinai 
reikia duoti skaityti 
čiam jaunimui. Tik tiek reikia 
pasakyti, kad autorius visai ne
turi tos socialės vizijos, to no
ro kovoti prieš imperialistinius 
karus, kuris aiškiai matomas 11.100 Pėdų Augščio Namas 
pas Barbusse. Erich Maria 
Remarque, mano many^mu, vis 
tik yra pacifistas. Nesenai 
Anglų spaudoje jisai padarė 
pareiškimą, kad jisai nėra poli
tikas. Jisai pasitikįs visokiems 
internacionaliams paktams ir 
agrymentams. Jisai manąs, 
kad buržuazija gali apsaugoti 
taiką. 1

Savo knygoje jisai tiktai iš
dėsto faktus ir įspūdžius, bet 
tikras revoliucinis sentimentas 
jam yra svetimas.

Tą visa būtinai reikia 
myt, skaitant jo knygą.

Demonstrantai nešė iška-

puolimą; juk policija'pulda- Joną pastogėje tarp sienų' ------------
rasta 115 pūdų kviečių, ku- j_  šeštadienį

Sekmadienį įvairiose vie* 
tose buvo surengta masi
niai mainierių mitingais 
Streikieriai nusprendė ma
siniai maršuoti prie tų ka
syklų, kur dar darbininkai 
pasiliko dirbti, kad išvesti 

Masiniuose 
Demonstracija Washingtone j Haslčpti grūdai buvo’ ras- |įustreikavo šeštadieni. mllnio

.. , ti pas Kapeiką Jokūbą, Jan-1 1 ivincstone nrieš streikie- SOn’ kltl malnle‘
stSŽ l'vM VI.,„j Petrą, “K”?" jXX.vl,, radai,
prie Baltojo Namo, karo tloė JSLį'*"“’ ' ' ' ’•»»»’ ,

partmento ir kitų valdžios! rmnnną donimn knltinin . >v .I Lmonos slėpimo Kaitmin-, sto majOras Gorri issitrau- 
i kai patraukti atsakomybėn.; pęS revolverį bandė suareš- 

Pilietis Geleževičius patsltuoti Nacionalės Mainierių, 
prisipažino, kad pas jį 
malkomis yra paslėpta 40^?]^ streikiei-iai Išgelbč 
pūdų kviečių. ij0 įj.

Iš viso Čiornoj Padinoj; ______________________
buožių buvo paslėpta 267, _ e #
pūdai kviečių. ;Chinai Sulaikė Konsulų Aštuoniu Marion SeriiŲ

“Raudonasis Artojas”.; m i • • n/i iv •• • rrt . ’ m .- - - - - - - - - - - i 1 raukinį mandzunjoj 1 eismas tęsiasi :
Kalbėjo Providence! --------

—------ TOKIO, Japonija.-r Čia j

ma demonstrantus ir pada
rė betvarkę. . . ! rįe ten buvo paslėpti nuo | j qqq

Ricardo, Ford, Childs ir|pereitų metų. Javai buvo, ’.-e
Gerion tapo nuteisti po die-;sugedę jr reikėjo išversti į1
na į kalėjimą; Schwartz ta-jmėšlyną. Ant rytojaus pas ,ln 
po nuteistas dviem dienom Itą patį buožę buvo papečy 
kalėjimo. Razinsky,

WEST FRANKFORT, Ill. 
j dar suvirs 

mainierių prisidėjo 
streiko. Streikas 

paliečia Stanton sub- 
distriktą, ypatingai Living- 
___ ir Benld apielinkėse.
Springfielde Croy kasyklos
ir Peabody Coal Kompąni- • juos į streiką, 

kasyklos

Lin- rascta 16 pūdų grudų, ku-
■der, Wella ir Singer tapo rjų pusė
paliuosuoti. j graužta. . _ . įjos kasyklos darbininkai

Paslėpti grudai buvo ras- j sustreikavo šeštadieni.
TZ^llTl— IT 1 *■

buvo

a s
Livingstono mie- ūpas.

streikierius geras

100 streikierių su
kai ėjimuose. Valdi- 
gr ąsi na deportavi- 

svetimšalius darbinin-

i grasinimą Sovietu Sąjungai. namiL
• ■ • - Demonstraciją vadovavo

•ji'šaukimai Komunistų Parti- i Wilbur T. Upshaw, negras 
! • ’ prieplaukos darbininkas iš

Chester, Pa., tekstilės dar
bininkė Sylvia Langdon iš 
Gastonijos, ''N. C., Paul 
Crouch nuo Jaunųjų Komu
nistų Lygos. Demonstraci
joj dalyvavo suvirs šimtas 
darbininkų; Jie nešė iška
bas su užrašais: “Kovokime 
prieš gręsiantį imperialisti- 
nį.JkaL’ą, ‘JStimsono nota 
Sovietų Sąjungai buvo karo 
nota,” “Šalin rankas nuo 
Haiti,” “Remkime haitiečių 
darbininkų revoliuciją,” 
“Šalin Amerikos imperializ
mą!”

Policija užpuolus išardė 
demonstraciją ir suarešta
vo 36 darbininkus.

Suareštuoti darbininkai 
tapo uždaryti kalėjime. Vė
liaus prezidentas Hooveris 
išleido pareiškimą, kad visi 
suareštuoti būtų paliuosuo
ti, nes, girdi,' jeigu jie bus Į 
laikomi kalėjime, tai jie tu
rės progą skaitytis “kanki
niais.”

grūsta
P^įUnijos sekretorių Bat Too-j cinkai 

>-' m u 
k u s.

Beal
BURNSVILLE, N. C. —

Providence, R. L—Sekma- gauta pranešimas, kadyhi-jčia dar tęsiasi teismas aš- 
dienį čia kalbėjo Fred Er- nijos mįlitariniai valdiniu- Hu~'v. 1 - ’-----
win Beal, Nacionalės Teks- kai pirmadienį sulaikė trau-. tinami 
tilės Darbininkų Unijos or 
ganizatdrius, kuris už daly- tijos, Amerikos, Anglijos,1 pikietavimo Marion, N. C 
vavimą darbininkų kovoje Francijos ir Japonijos kon- spalių 2 d. 
Gastonijoj tapo nuteistas sulai j vakarinę Mandžuriją 
iki 20 metų į kalėjimą. Jis {tyrinėti ten padėtį, 
čia kalbėjo apie pietinių vai-| - 
stijų darbininkų kovą; pa- j testavę, bet Chinijos milžta- streikierius.
reiškė, kad darbininkų pro- riniai valdininkai atsisakę, šerifų liudininkai pasakoji 
testai išgelbėjo Gaštonijos jiems leisti toliaus keliauti. j0, būk streikieriai pradėję, 
streiko vadus nuo elektros Traukinys apsistojęs Mien-'pįrma šaudyti.

:uonių šerifų, kurie yra kal
nu žudyme šešių 

or-jhmį, kuriuo keliavo Vokie-!streikierių laike streikierių 
_ 1 _ _ limo A nv»i Iz r\ o A rrl i i o ___ •   ___ • - XI *

dabartiniai :vo Internacionalą ir šaukė: 
“Šalin Amerikos imperializ
mas,” “Kovokime prieš Wall 
Streėto karinį grasinimą 
Sovietų Sąjungai,” “Remki
me Haiti respublikos kovo
jančias mases.”

Keletas kalbėtojų atsisto
jo ant eleveiterių laiptų ir 

, sakė prakalbas. L Amter, 
ir įiNew Yorko Ditrikto Komu- 

žmogų panašių beždžionių. nistų Partijos organizato- 
(antropoid). [rius, kalbėjo keletą minutų,

o apie 30 policistų dėjo pa
stangas persimušti per mi
nia prie jo.

James Ford kalbėjo prįe 
Federalio Namo ir tapo su
areštuotas.

Tapo suareštuoti sekami 
demonstrantai: Edward
Childs, James Ford, Totaro 
Hari, Sophie Beebe. Jack 
Schwartz, Herman Hinkel, 
Shirley Linder, Ada Gins
berg, Helen Herman, Sylvia 
Daniels, Anna Wolf, Gussie 
Razinsky, James Mo, Victor. 
Ricardo, Beninto Gerion, 
Echo Wella ir Nathan Sing
er. ! » '

Policija, brutališkai pul
dama demonstraciją, keletą 
darbininkų sužeidė. Pora 
polięistų taipgi sužeista. 
Vienas policistas, puldamas 
mušti darbininką, smarkiai 
krito ant žemės ir išsisuko 
petį.

Teisėjo Veidmainyste
Kuomet suafeštuoti darbi

ninkai buvo nuvesti į teis
mą prie teisėjo Louis B, 
Brodsky^tai jis veidmainiš
kai jiems pareiškė: “Bile pi
lietis' arba bile skaičius pi* 
liečiu turi teisę susirinkti, 
bet'tatai turi būt geroj 
tvarkoj.” Jis nieko nesakė sipjovė.

vyrėjau- šiandieninio žmogaus i

Vietoj Hippodromo
Vietoj nuo senai pagarsėju

sio > Hippodrome Teatro New 
Yorke bus statomas 83 augštų 
namas ofisams ir kitokiems 
bizniams. Jis lėšuosiąs iki 
$30,000,000 ir būsiąs 1,100 pė
dų augščio.

Nušovė Už Tai, Kad Truk
dė Vogti x

įsite-

Tai jau po didžiojo “Lais
vės” koncerto. Aš norėčiau del 
jo turinio padarytį pastabų. 
Bet bendrai imant, koncertas 
puikiai pavyko. Didelio pagy
rimo vertas šenadorio mainie
rių kvartetas. Tie kėturi drau
gai, mainieriškai apsitaisę, įne
šė koncertan gyvą proletarinės 
dailės sriovę. I

Jei rengiate koncertą, pasi
kvieskite juos. Jie nebrangi- 
ninkai.

Alytaus apskr. Kaimynų 
krti. gyventojas Juškauškas 
buvo mirtinai peršautas, 
žmogžudystę padarė recidi- 
vistas Žebrauskas. Nustaty
ta, kad žmogžudystė pada
ryta del to, kad Jūškauskas 
jam trukdė vagystę, 
rauskas pasislėpė.

Žeb-

Užmušė Jiešminink'ą

kėdės.

Nuteistas Tėvažudis

Nusižudė Orlaiviu

TORONTO, Kanada. — 
Gailėdamasis savo žuvusio 
draugo lakūno ir, turėdamas 
šeimyninių nesiiiagumų, R. 
C. Williams, 30 metų am
žiaus, De Lesseps orlaivių 
lauke orlaiviu- iškilo palekio
ti. Iškilęs <2,500 pėdų krito 
su' orlaiviu ir užsimušė.

Jis- labai gailėjosi savo 
draugo Frank Soan, kuris 
žuvo orlaivio nelaimėj. Wil
liams išsireiškė, kad kurią 
dieną jis pasiims orlaivį ir 
nusižudys. Tą ir padarė.

Streikierių pusės liūdinin-; 
, kai pasakojo, kad šerifai“ 

Konsulai prieš tai užpro- pradėio šaudyti i beginklius..

valdininkai atsisakę’ šerifų liudininkai pasako-

Argentiniečių reikalam per 
surinkom $108. Tai 

parama, žinoma, būtų 
surinkta daugiau, bet to- 

minioj, tokiam svieto susi- 
jokiu būdu negalima 

, suorganizuoti auką

Rokiškis.— Lapkričio 15 
sukabinę jant vagonus, su
plojo j iešmininką Kx Kra
sauską. Jis buvo apdrau- 
dęs savo gyvybę.

Po Sunkios Operacijos Li
gonis Pasipjovė Stiklu

Rokiškis.— Lapkričio 4 
Panevėžio apygardos tei

smas nagrinėjo bylą Tado 
Kriukelio, paeinančio iš Di- 
dėsios kaimo, Rokiškio vai. 
Tado tėvas buvo . labai 
skriaudžiamas marčios ir /
Tado sūnaus. Jis, nebegalė
damas pas sūnų gyventi, 
pusę žemės perrašė ištekė
jusiai dukteriai Žyviliaus- 
kienei, ir manė tenai gyven
ti. Tadas už tai tėvą žadė
jo. užmušti.

Gegužės 15 d. tėvas išėjo 
pas dukterį Žyviliauskienę. 
Tadas jį pasivijo • miške ir 
akmeniu sutriuškino galvą. 
Užmušęs nuvilko nuo jo 
drapanas ir nunešė į polici
ją', būk tėvas kažkur din
gęs, tik drapanas ant kelio 
radęs. Policija jį sulaikė. 
Lavoną rado paslėptą pelkė
je. Teismas T. Kriukelį nu
baudė iki gyvos galvos kalė
jimo.

ituho mieste. Jis vyko iš! Pirmadieni pašaukta klau* 
i Charbino į vakarinę Man- Įsinėiimui šerifas Oscar 
.džuriją. j Adkins, kuris davė įsaky*

mą savo pagelbininkams 
Svarsto Mooney Prašymą mesti ašarų bombas ir šau* 

-------- dvti i streikierių minia. -n V C 4 4-
San Francisco, Cal.— Ca-i 

lifornijos valstijos kalėjimo, .. ~
bausmių dovanojimo taryba Susti eikavę Studentai JLsvi- 
svarsto Mooney ir Billings Drofesorius.^Uzgnebe * 
prašymą paliuosuoti juos iš j 
kalėjimo, kadangi faktų■ 
faktais jau tapo įrodyta, 
kad jie nekalti del 1916 me
tų eksplozijos San Francis
co mieste.

Mokykla• 4

Buenos Aires, Argentina. 
'— Du šimtai teisių studen
tų Buenos Aires Universite
te šeštadienį paskelbė strei- 

iką. reikalaudami prašalinti 
; universiteto egzaminuoto- 
ijus. Užgriebė teisių moky- 

per nakti jį 
barikadas.

Washington. — George
town Universitetas pagerbė 
Italijos fašistų ambasadorių ; klos namą ir 

suteikdamas (laikė užsitaisęDe Martino, 
jam teisių daktaro garbės!Visus profesorius išvijo iš 
laipsnį. namo.

Vienas Mainierys Užmušta, 45 Sužeista 
Susikirtime su Policija Australijoj

šauni 
buvę

grudime 
tinkamai 
rinkimas

Detroit, Mich.—Nash Mo
tor Kompanija pranešė, kad 
su 1 d. sausio ji pakels kai
ną ant automobilių nuo $20 
iki $140. ' 1 ;

Lapkričio 23 d. Vilkaviš
kio ligoninėj Jurgis šer
mukšnis po -sunkios operaci
jos ėmė klegėdamas vaikš
čioti, bandė iš antro augšto 
per langą iššokti; tai nepa
sisekus padaryti, išmušė 
langą ir stiklo skeveldra pa-

Gorimai Ispanija.—Iš prie
žasties didelės miglos anksti 
sekmadienio rytą netoli nuo 
čia susikūlė Norvegijos lai
vas Fish su Ispanijos ląivu 
Cabo Oropesa. Ispanijos 
laivas nuskendo; įgulos na
riai tapo išgelbėti.

SYDNEY, Australija. — 
Streikuojanti Ruthbury ka
syklos mainieriai pirmadie
nį susikirto su policija, ku
ri brutališkai užpuolė strei
kierių masinį pikietavimą. 
Sustreikavus mainieriams, 
valdžia ir darbdaviai pradė
jo mobilizuoti streiklaužius. 
Streikieriai susirinko prie 
kasyklos, kad nedaleisti 
streiklaužiams eiti į darbą.

Keturi šimtai mainierių 
susirinko prie kasyklos. Po
licijai pradėjus juos atakuo
ti, streikieriai smarkiai pa
sipriešino. Plytomis ir ak? 
menimis gynėsi nuo polici
jos. Susikirtime vienas mai
nierys tapo užmuštas, keli 
tapo mirtinai sužeisti ir 
45 lengvai sužeista, šeši po- 
licistai tapo sužeisti.
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DARBININKŲ
KALENDORIUS

' iTrumpi Trupiniai ■ ' WAIM0Y arti1

OVOS ŪPO ŽENKLAI ban-
varę, susimaišę su klerika- ^mai> kaiP veikia tas skie-

buvo

Pažįstu nemažai i]- tokiu1Y C v L Y Yz A L k Y A Yz Vz A Y/ y k Y IV C V z Yz A Vt VZ A A A l vz | 
jie davė liaudies švietimo sri-

ir kerosino,

Bon Ami.

BALTIMORE, MD.
TŪLU "RYTOJAUS” SKAITYTOJŲ DOMEI

; (pa-

išvengti nė prie geriausiu noru. nies nei kibirkštėlės nepasi-Į V ‘-',•1 -WT-^Z •• • 1 1 • yra

NEW BRITAIN, CONN.
Iš Tarptautinio Susirinkimo

Kitas lietuvis irgi pakliuvo

a

s

Gruodžio 17:
n

tų žmonių, 
apčiuopiamo

Pas mus ir vasaros laiku bu
vo bedarbių, bet dabar, sulau-

1 M

United States, 8 months, 13.00 
Brooklyn, N. Y., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

paaiOlUllli 1 1U VA CL I HU VUb LUXCyiVl, j ------------ , v

kad tie draugai, ką užsirašė kai- sekundas rezervuare lieps- į 
jų greit nd suslūgo ir į penkias' mi-;

Amerikos lietu- 
jau desėtkas 
kaip sklei

di. Stasiukaitis $3, A. Talen-
Įdzevičius $3, J. Ragauskas

Iš visų krikščionių bažnyčios j 
skelbiamų 
džiausiąs bus ta pasaka 
peklą ir jos baisenybes.

Lietuvis Žakas, už peržen
gimą blaivybės įstatymų, tapo

Doros atžvilgiu, šitie žmonės 
daug žemiaus stovi už tą nelai
mingą gatvinę panelę. . .

žarijas
įmanė užsirašė “Rytojų

melų, už visus di- 
apie

Reikauskas. Lyros

labai plačia 
vietų, pasi- 
susirinkimui, 

paskaita, prakalba

Kiek laiko atgal, sekanti 
į draugai užsimokėjo per mane 
! prenumeratas už argentiniečių

jimo reikalingumą—yra dau-| ” 
giaus niekas, bot tik kaip ame-I- 
rikiečiai sako—vienas didelis : 
“bull.” Tie sugrįžę “prie die- j

yra šimtą nuošimčių didės-!ąi

juos pradėta ėdystę (kanibalizmą).
naujai išrastas L’ime Trečią Maižiešiaus Knygą

i Turkijoj Ekonominis Kri-
—Lietuvos fašistų klika, va-1 zis

metai laiko per 
tarpe daugelio ki
bytoji]” dd. J. I

Nanticoke, Pa 
iš Frackville,

APŽVALGA

<*W«I

dalyvavo 
Ą., nacio- 
• Jisai1’ nu-

tuj^ningų straipsnių, o taipgi iliustracijų.
- 1980 metų Kalendorius sumuša visus rekordus se- 

leistų mūs Kalendorių savo turiniu ir didumu.
; Ir to milžiniško metraščio kaina tik 25 centai už

’Tftip pigiai jį galime atiduoti vien tik todėl, kad 
Ui kopijų galime išplatinti.

Jodei kiekvienas darbininkas privalo nusipirkti ir 
gilti. ;
Htantieji dideliais pundais pardavinėjimui, gaus 

k&jHtins, kurie yra užsisakę iš anksto Kalendorius 
siuntinėjamas.

Brooidyniečiai, jus galite gauti “Laisvės” admini- 
bfHcijoj

DARBININKŲ KALENDORIUS 1930 M. i 
N JAU GATAVAS
, Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Darbininkų Ka- 
; felKforius 1930 Metams. Tai virš 200 puslapių met- 

kuris, be kalendorinio skyriaus, pilnas statis- 
žinių, eilių, apysakaičių, visokiais klausimais 1 

t turiningų straipsnių, o taipgi iliustracijų. !

laikoma teismui.

P LITHUANIAN DAILY LAISVE
* \ A Published by
Lithuanian co-operative publishing society, inc. 

Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn1, N. Y-

Y . į"- SUBSCRIPTION RATES:
Ohlted States, per , year, $6.00
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 
ftxelgn countries, per year, $8.00 
(Svoada and Brazil, per year, $6.00

tBORRMl as second class matter Mairh 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Darbininkų ’demonstracija yra vienas iš jų kovos įran
kių.;- Kokios demonstracijos kurioje šalyj eind, sulig to 
galima spręsti, kokiame laipsnyje randasi kova revoliu
cinės dalies tos šalies proletariato.

Amerikos Komunistų Partija, pasiliuosavus nuo Love- 
stoito dešiniųjų oportunistų ir nuo Cannono trockistų, 
parodė savo laisvą energiją ir griežtose streikų kovose ir 
revoliucinėse demonstracijose, kaip dar niekad pirmiaus.

Pereitą šeštadienį Komunistų Partija suruošė dvi ko
vingas demonstracijas vyriausiuose centruose ' imperia- 
listįiiio Amerikos kapitalo: New Yorke ir Washingtone. 
Demonstravo prieš šios šalies imperializmo žmogžudiš- 
kus;-žygius Haiti’je, negrų respublikoje,dr smerkė prez. 
Hooverio ir jo ministerio Stimsono kariškas pinkles, ku
riai jie narplina prieš Sovietų Sąjungą Tolimuose Rytuo
se, basinaudodami Mandžurijos gelžkelio priekabe.

Tai buvo bendros demonstracijos visų tautų darbinin
kų “negrų, chinų, ateivių ir “tikrųjų” amerikonų, tarp
tautinių proletarų.
' Ypač skaudus buržuazijai dalykas tai buvo ta įvairių 
tautų vienybe, reiškianti griežtą protestą prieš kruvinus 
“savo” imperialistų darbus ir lygiai kruvinus planus.

Todėl ir policija, puldama visą minią abelnai, ypatingai 
dauz^, trankė ir spardė juodukus, chinus, japonus, ispa- 
nįsįCus pietamerikiečius ir centralamerikiečius.
ypažymėtina, kad ir užpultieji demonstrantai nestovėjo (prenumer. 
Taniiai, kaip,avys. Jie gynėsi. Tatai reiškia gemančią į “Rytojų”: 
darbininkų kovos dvasią, pasiryžimą į atvirus mūšius su 1 
buržuazijos spėkomis; tatai reiškia sąmoningą proletarų

Ką Jie Duoda 
Kultūros Darbe?

Kriaučių unijos organas 
“Darbas” (už gruod. 13 d.) 
rašo:

' “švieskime lietuvius,”' įduo
kime jiems daugiau mokslo,” 
rėkia daugelis patentuotų pa
triotų tarpe
'vių. Tie ©balsiai 
ir daugiau metų 
džiama.

Bet paklauski© 
ką konkrečio, ką

ty, tai atsakymas bus labai 
prastas. Kur tautininkų ir 
tolygių jiems žmonių paskai-j 
tos, prelekcijos ar knygos?: 
Jų Tėvynės Mylėtojų Drau^D 
ja jau merdėja. Ką duoda ■ 
ąpšvietos dirvoje kad ir tas 
pats Susivienijimas?
Neužtenka to. Pažvelgus 

į pačius tautininkų-fašistų 
laikraščius, pamatysim, kad 
jų redaktoriai • nemoka net 
lietuvių kalbos gramatikos, i

priešingumą ir neapykantą prieš savo klases lupikus ir ! (Sheiton> Conn.) $3 ir tiek pat
prieš silpnesnių tautų ir kolonijų pavergėjus; tatai yra 
teškimas proletarinės dvikovos pirštinės buržuazijai į

I snufeį; tatai yra ženklas augančio pasitikėjimo savo dar- 
F binįnkišku vyriškumu.

NeW Yorke keturiolika (iš 2,000) demonstrantų yra j<fafda įvykoJpačioj 
jį laikoma teismui. Bet prezidentas Hooveris Washingtone nistracijoj,

panaudojo gudrybę. Jis tuojaus įsakė be teismo paliuo- antrašais kur nors kelyje žuvo? 
supt $6 suimtus darbininkus ir.jaunuolius iš šimtų, kurie Kaip teji , nebūtų, nęąenai: p'~ 
dėnipnstravo prieš Baltąjį ;Rūmą? smerkdami kriminalę siunčiau dd. argenįiniečiąms ki- 
valdžios politiką prieš Haiti’o darbininkus ir valstiečius, tą laišką sii minėtų draugų ant- 
Padarydamas tokią “mielaširdystę,” Hooveris norėjo pa- 
ženklinti kapitalistinės valdžios “žmoniškumą.” Buržua-

I zisko- mandagumo vandenėliu stengiasi 
čJ tarptautinės darbininkų kovos.

Tą gudrybę washingtoniskiai demonstrantai 'kiaurai 
| xpprxnatė, ir po paliuosavimui vėl surengė antrą protesto 

mitingą, kur kalbėtojai pasakė ir Hooverio tikslą,—bū-
| tent, Užgniaužti demonstracinį darbininkų ūpą prieš ne- 
h dorybes imperialistinio kapitalizmo ir nukreipti minių 

domę nuo komunistų, kurie vadovauja tam judėjimui.
Mąstantieji darbininkai žino, kad jiems prieš akis sto- 

vi vis platesni ir aštresni susidūrimai su klasiniais prie- 
t šais; jie supranta, kad po vienam, gal dar kitam “švelnų
jį . mo” parodymui iš centralinės valdžios pusės, toliau juo 
L pikčiau valdžios reakcija juos puls tiesioginiai ir netie- 
į „ stoginiai.
h ’ Bet, kaip matome, Amerikos darbininkų pirmosios ei- 
&y les yra prie visko prisirengusios, pasiryžusios į atvires- 

nes‘kovas kaip streikiniame-industriniame, taip ir poli-
I tiniame fronte.
[ Tai yra vyriausiai nuopelnas Amerikos Komunistų 
l Partijos, užėmusios revoliucinę poziciją, einančios Komu- 
f įlįstų Internacionalo linija, kas kartą giliau persiimančios 
g bolševizmo dvasia. Šitokios gi pozicijos vaisius matant, 
ų Komunistų Partija dar griežtdsniu uolumu naikins įvai- 
t rias vidujines, nuo seniau užsilikusias savo ydas; per 
■f savikritiką tdoulins savo eiles ir mobilizuos organizaci- 
* ją, kud prisirengt dar didesnėms ir griežtesnėms masi- 
į nemoko voros artimoj ateityj.
K' ^><1 »»■ — ■« — un— HM ——M —->M —na — nm—.m — HN — HM—r-MM—— Ml ——W — ial —— CM — .

panaudojo gudrybę. Jis tuojaus jst 
suot'$6 suimtus darbininkus ir.jaup 
Henirmstrovn nrip.š Pmltaii Rūmą? s

j paaukojo.
Nežinau, del kokių priežasčių, 

kaip paaiškėjo, tie draugai I vis 
I negauna “Rytojaus.” Ar tai 

j “R.” admi- 
ar gal laiškas su

rašais. Tikiu, kad greit laik
raštį gaus.

Andai d. Sinkevičiūtė per 
ir du 

dol. paaukojo statomajai maši
nai pirkti. Pastaruosius per
daviau d. Beeini, ALDLD. CK. 
sekretoriui, per kurį visi tam 
tikslui pinigai eina, o prenume
rata pasiųsta dd. argentinie- 
čiam.

Apie virš 
mane taipgi, 
tų, užsisakė 
Vitkūnas, iš 
A. Zelanka, 
Jiedu sakosi 1 

i Tiek žinau, kad visi tie, kurių 
drauge su jais prenumeratas 
pasiunčiau, laikraštį gauna re
guliariai. čia įvyko turbūt 
nesusipratimas “R.” adminis- 

itracijoj. Paklaida pataisyta ir 
laikraštį, tikiu, draugai gaus.

Be to, apie metai laiko atgal,

Gruodžio 3 d. buvo sušauk
tas tarptautinis susirinkimas 
visų dratigų ir sirhpątikų. Su
šaukė Tarptautinis) darbininkų 
Apsigynimas. i ;

Tame susirinkime matėsi 
draugų rusų, lenką, italų, šve
dų ir lietuvių.. Lietuvių bene 
mažiausiai dalyvavo.. Tai la
bai nemalonus apsireiškimas, 
kad patingėjo gražiame vaka
re atsilankyti į susirinkimą, o 
ypatingai buvo nesmagu, kuo
met aplaikyta telegrama iš 
Waterbury, kad ten 7 drau
gai tą dieną už veikimą tapo 
suareštuoti. Gėda, kad mes 
tingūs, nei į svarbų ir pirmu 
kartu čia tokį laikytą susirin
kimą negalėjom atsilankyti ir 
priduoti daugiau drąsos tiems 
draugams, kurie dar tik prade
da sto’ti į susipratusių darbi
ninkų eiles,

šiame susirinkime 
i; M. E. Taft, T, D. 
ralis orgnnizatori u s.

“Dirvą” skaitydamas, gali 
liežuvį nusilaužti, “Sanda
ra” tapo “Dirvos” mokinė 
tuo klausimu. “Amerikos 
Lietuvis” nė kiek negeres- 
nis. Ar žmonės gali duoti 
ąpšvietos kitiems, kuomet 
patys jos neturi? Be to, 
politiniai jie visiškai nusi-

lais ir soCial-fašistais.
Teisingai “Darbas” nuro

do, kad
šviesiu tašku ^Amerikos lie

tuvių gyvenime, be abejonės, 
yra darbuotė, kurią veda Ame-

teratūros Draugija. Ji ne tik
tai sistemąčiai leidžia knygas, 
po dvi ar. tris kiekvienais me
tais—ji Jau pradeda organi
zuoti paskaitas 
skale. Daugely 
baidus kuopos1 
prasideda
ar diskusijos, žinoma, šis 
darbas, kartą pradėtas, atei
tyje bus galima dar labiau 
praplėsti.
Tai faktas!

Belaukiant gatvekario, pro \ _ 
šalį praėjo du nusipenėję ap-I 
suktakalnieriai, kunigai: abudu (j1.118* 
apsivilkę ilgais andarokais irI 
ant kaklų ant ilgų šniūrų kabo .

Pažiūrėjusi 
,” atėjo man ant j 

’minties tinkamas ispanų kalboj! 
j priežodis: “Senovėj ant kryžiuj 
j vagis kabindavo, o šiandien ant j 
i vagių kryžiai tekabo.”

Naujas Išradimas Gesinimui 
Naftos

Rusijoj tapo išrasti tam j po nemažą kryžių, 
tikri milteliai, iš kurių pp-ji tuos “tėvelius, 
daromas skiedinys gesini
mui naftos ir kitų greitai 
liepsnojančių aliejų.

Nelabai senai buvo

dinys. Tam tikslui 
padarytas rezervuaras, ku
ris turėjo 420 ketvirtainių 
metrų. Jo kraštus apipylė 
storai žeme. Į rezervuarą 
buvo supilta 17 cisternų čy- ’ žmo-; 
stos naftos. Del atsargumo I Nu, kurie kada tai buvo žymūs 

‘‘i, bet vėliaus grįžo 
f“prie dievo.” žmogus, kuris 
Ijau sykį persitikrino, kad tos 
i visos pasakos apie dievo ger-j-

> blogumą, dangaus |

buvo pakviesta gaisrininkai 
ir kariuomenė apsaugai vie
tos.

Kada jau viskas prireng- mą, velnio 
ta, tai pirmą valandą dieną j gražumą, peklos baisumą, tikė
tam tikrais žibintuvais, pa- 
gelba benzino 
uždegė naftą.

Staiga visą 
apėmė liepsna 
kilti augštyn.

rezervuarąl vo ____ __ ___
ir pradėjo Ini veidmainiai ii’ ’progų bei do-1 

Nafta taiplkn-ių tarpe tamsių parapijom] 
smarkiai degė, kad ugniniai 
kamuoliai kilo į viršų, pas
kui krito už rezervuaro sie-l 
nų ir liepsnojanti upeliai 

Ibego tolyn, čia ugnagesiai

Lapkričio 30 d., N 
Niaus svetainėje, įvyko L. 
■ 6-to Rajono koncertas ir 

Turėdamas mintyje, 
j šį taip gražų parengimą a 
rašys kiti arčiau stovėj 

■draugai, tad pasiganėdinsiu 
nors trumpai įgytais įspūdžiais 

j pasidalinti.
Vakarą atidarė ir jį tvarkė 

[drg.
'Choras iš Shenandoah, Pa., po 
’vadovyste gerb. šiūriko, sudai
navo, su pertraukomis, ketu
rias daineles vykusiai. Drau
gai Kuzmickas ir Grabauskas 
sudainavo smagiai duetą. 'Pu

iriu pasakyti, kad drg. Kuz
mickas dainuoja, kaip tikras 
artistas: lengvai, liuosai. Du 
jaunuoliai iš Minersville, Pa., 
'berniukas ant smuikos, mer- 
Igaitė ant piano, puikiai pagrie
bė porą kavalkų. Svečias P. 
Baniulis iš Boston, Mass., ge
rai dainavo solo. Taipgi dai- 

■navo solo tūlas anglas iš Bos- 
jtono, kurio pravardės nenu
girdau.

Drg. M. žaldokas iš Wilkes- 
Barre, Pa., pasakė gyvą, mo- 

įmentui atatinkamą, prakalbė- 
lę. Ant galo prie Lietuvių 
Mainierių Orkestros tęsėsi šo
kiai.

Kur tik nueisi. \’isur Šaukia
.visur tvirtina, būk biblija, tai'kus žiemos, jų skaičius žymiai 
i tikras neklaidingas dievo žodis, į padidėjo.
'būk visi turi

J per ją dievą garbinti, į dangų 
Gaisras buvo baisus, arti įeiti. Kas netiki arba ai ejcja 

, nes didelis 11 tą “dievo žodį” biblija, 1as 
, ' amžinai pražu\ęs.

j Ant jo kipšas jos. O faktas yra, 
i kad tas “dievo žodis,” biblija, 
I pilna klaidų, prieštaravimų, ne- 

keturi vamz-;morališka ir net užgiria žmog-
Skaity-

U. Pikčelingis iš Frackvillės, ‘ nejcr vttiraeniu, nau ne upe- 
Pa., \.ižsisaxe per mane Balta-jlini perdaug j toli ugnį neiš- 
rusijos “Raudonąjį Artoją. ’’ į nešiotų ir nad rezervuaro 
Pinigus ir jo antrašą perdaviau [ apkasų nesugadintų. 
“Laisvės” administracijai. Da-1 Lnvn boi<i
bar tasai draugas sako, kad ... v 
“R. A.” negaunąs. Nežinau, I }jrieinegalima 

j kame dalykas, “Laisves” admi-' karštis. Leista buvo degti j Ą . 
iništracija suranda, kad pini-'net 23 minutas. Po to, iš|;^ 

keturių pusių įleista L-
suranda, 

gus nuo manęs gavo ir pasiun-jvisų 
tėj“R. A.” Dabai1 “L.” admi-1 režervuaran 
migracija tuomi rūpinasi. Drg. Į i- • • f 
Pikčeljngis turi prie jos kreip-; " 
tisj priduodant savo • antrašą. . ..
šį paaiškinimą darau tuč tikshi, i bakas skiedinys. Į kelias

barnus laikraščius1 ir
negavo, nepamislytų, kad čia I nutas gaisras tapo likvi 
daroma koki netikslumai su ją Įduotas. Rezervuare 
pinigais.

Tai veikiausiai pasekmė tam 
tikrų paklaidų, kurių negalima

(persk. 26, punktas 29) :
“Kad turėsite mėsą savo sū- 

jnų bei dukterų ėst.” 1
I “Prarakas Ezekielis“ (persk.
5, punktas 10) : “Kad tavyje

vaikai tė-1•lų [duotas. Rezervuare viršų-j tėvai savo vaikus ir 
je naftos plaukiojo tik bal- vus ^ll‘es ėsti.” 
tos skiedinio putos, o ug-.

Ypatingai kebliau su argenti- 
niečiais: viena, perdaug laiko 
ima nueiti ir sugrįžti laiškam, 
o antra, tenaitiniai draugai, 
apart to, užsivertę darbais, nė
ra gerai apsipažinę su Ameri
kos adresais ir todėl pasitaiko* 
daugiau paklaidų.

, Tačiaus viskas taisoma ir ge- 
, ir įpinama.
Pa. 

laikraščio negavę.

Mūs pareiga padėti 
jiems, kaip tik galime ir kul
ti k galime.

Kurie draugai jau skaito 
“Rytojų”—patartina turėti rei
kalus tiesiai su “R.” adminis
tracija. Tuomet bus geriau iš
vengta klaidų. Pinigai reikia 
siųsti “R.” vardu per American 
Express money orderius.

R. Mizara.

'rodė būdus, kaip turime orga- 
Inizuoti ir didinti T. D. A. ir 
kodėl ši organizacija yra svar
bi del darbininkų. Mat, klasių 
kovai aštrėjant, darbininkai už 
veikimą grūdami ą . kalėjimus; 
paveizdan,' Gastonijoj drangai 
nuteisti- kalėti iki 20 mėtų už 
organizavimą unijos, kitur irgi 
už panašų veikimą < areštuoja
mi ir baudžiami ilgus metus 
sėdėt kalėjime. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas gi
na areštuotų draugų bylas, to
dėl ši organizacija ir yra svar
bi del darbiiiinkų, nes, veikda
mi, nežinom, kada katras pir
miau papulsim į kapitalistų 
nagus.

Beje, tapo išrinkti delega
tai į T, D. A. distrikto kon
ferenciją, kuri bus laikoma 
greitoje ateityje? Rusų k bu
bąs irgi išrinko /vieną dele
gatą į konferenciją<-

Gauta apie 6 ■prenumeratos 
“Labor Defender’’; ir draugai 
Sumetė $13.35 djell Gastonijoę 
draugų išliuosąvįmp is> kalėji
me. ’ Vilkutis.

Daugelis darbinin- 
į bibliją tikėti; Į kų atsidūrė sunkioj padėtyj.

Gruodžio 6 d. vienas darbi- 
į ninkas krito ant šalygatvio. 
Kuomet jį paėmė policija, tai 

’pasirodė, kad jis bedarbis, se
nai jieškoja darbo ir negali 

įgauti, ir krito iš bado. Taip
gi turi šeimyną, už stubą ran
da jau trys mėnesiai nemokė
ja. Veteranų organizacija da
vė šeimynai duonos, bulvių ir 
kūdikiams pieno. Bet tuomi 

i darbininko padėties nepataisy- 
jsi. Pagalinus, vieną papenė
jo, o šimtai alkani.

Ir kuomet darbininkai iš ba
do ant gatvių krinta, tai viso
kie kliubai, miesto ponai ir ki
tokios įstaigos susirūpinę kačių 

tam Į parodomis ir buržujėms skiria 
raganius, j dovanas už geresnį kačių iš- 

visus kitus i auklėjimą. Juk tą pačią die- 
Bet ši-1 ną buvo kačių paroda ir visa

Visose valstijose 
cri įstatymai prieš 

I laimės spėjikus ir 
apgavikus, makliorius. . _ ,____ _ .. __

I tie įstatymai neliečia didžiausių buržuazija tuomi buvo labai 
I apgavikų, kuriais yra katalikų 1 susirūpinus. 

Katalikų kunigija iš 
vandenio padaro 

Milteliai I “šventą vandenį”; iš paprasto 
Charkovo'syai,?ina,nčio.vę'° ?adaro “Kę- jstaus kraują ; is paprasto 

klecko padaro “Kristaus kūną”
S. ir už pinigus siunčia negyvus į 

1 tą dangų, kurio jie patys nei 
! niekas kitas nežino ir kurio vi-

Sulaiko Žiurkes Imiffrantus |sai neia

liko. Užgesinimui tokio bai- 1 
saus gaisro sunaudota 190! j 
kilu milteliu.

Šis išradimas turi labai 
didelės svarbos,, nes iki šiol j kunigija* 
dar nei vienoj šalyj tokio' paprasto 
išradimo nebuvo, 
dirbami vienoj 
dirbtuvėje.

Mieste pradėjo siausti dif- 
terija. Gydytojai viešai pa
skelbė, kad tėvai saugotų sa- 

ivo kūdikius nuo tos ligos ir 
suteikė visą eilę patarimų. 
Reikią kūdikius gerai aprengti, 
gerai maitinti, duoti jiems už- 

ILėktinai tyro oro ir t. t. Pa
tarimai geri, bet ar tie pata
rėjai pagalvojo, kaip darbinin
kai, kurie patys iš bado krin-

Visu tautu, visu religijų ku- ta gatvėse, galės tą viską i.Š- 
Public nigija šaukia apie senio ir jau- pildyti? Juk ir dabar dauge- 

sąi'yšyje 1 nojo dievų gerumą, religijos lis darbininkų negali savo vai- 
reikalingumą, ir tt. Kad kliniškų net į mokyklas leisti vien

“Žmonių sveikatos patar
navimas” (The
Health Service) 
su palaikymu šalies laivu - - - , - , , , . ,
kvarantinos sistemos daro|g,jai ;šiti,e di4evai,ir 7'igija pil' A, nL °’ ” ''' JU°S
pertiurejimčį visų laivų, pri-;ačiu jjemSi kunigija turi visko -:- -:- -:-
būvančių į šios salios prie-jpiiną ponišką gyvenimą, dabar, 
plaukas iš kitų kraštų. ko] gyvi, kol jaučia skonį. Bet

Jeigu tik esti žymė žiur- visai kitaip yra su parapijonais,! nuteistas 90 dienų kalėti’, 
kių buvimo laive, laivas lie- 'kuriems kunigai žada gerą gy-1 Kitas lietuvis irgi pakliuvo 
ka galutinai išrūkomas che-:ve,nm; tl,omet: kaT šltie negy- į policijos rankas už blaivybės 
nSteknAlic? dninmic: * 'vcns’ JUS numir? ir P° Z(?m° įstatymu peržengimą ir dabarmisKomis dujomis. pakasti. Labai, gaila, kad no-! jaukia bausmės.

Tas daloma, kad apsau-.mąžai parapijom] užlaiko ši-’
; gojus šią Šalį nuo baisios tuos nlakliorius ir skriaudžia' '-:'

ligos, vadinamos buboniška save ir savo šeimyną.
‘ plega (Bubonic plague), ku-'
1 ri perduodama žmonėms
1 per blusas, kurios užsikre-i

čia nuo žiurkių, sergančių
tąja liga. Dar nesenai ^ri-1
buvo laivas iš Indijos, kur 
toji liga daugiaūsiai siau
čia. ,

Surasta 253 žiurkės. Fiu-I
migacija ir slastais gaudy- dovaujama Smetonos Kruvino-: 
mas tam pačiam laive, jam nuvertė 1....J......—-i

•« • . I /J Ir Lnantru syk pribuvus į Ame
rikos prieplauką, surado 
266 žiurkes.

Tolimesnei darbuotei ap-, ~
saugojimui šalies nuo pavo-įvų kompanijoms prašalint reikalauja, kad Turkijos pi
ningos ligos išnešiotojų, | žiurkių dasigavimo būdus įiliečiai sušilail^tiy nuo viso- 
“žmonįų sveikatos patarna-[laivus. 1 ;kiu smaguriavimu; Magina
vimas” taip pat pataria lai-! > J. K. D. I net kavos nenaudoti. '

Gruodžio 6 d. čia • policija 
išpardavinėjo visus tuos auto- 

I mobilius, kuriuos konfiskavo 
'nuo būtlegerių. Tokie išpar
davimai būna veik kiekvieną 
. mėnesį.

. Pušyno Gvaizdikas.

• liaudininkų-social-’ ANGORA, Turkija.—Pre- 
!demokratų valdžią .r šal, pa- - j Pasha ketvir- 

didelė reakcija, 1926. i tadienį >Tui kijos pai lamen-
ite aiškino, kad dabartinis 
ekonominis krizis Turkijoj
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us į “Sandarą”, “K 
“Naujienas,” ‘ 

SLA. organą “Tėvynę 
m, kad visi jie vieYibal-l 

šaukia “saugoti” Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoj nuo bol
ševikų. Tų laikraščių redakto-! 
riai ir jų bendradarbiai gvol- 
tu rėkia: “Jeigu bolševikai už
kariaus SLA., tai jie jį nu
temps į Maskvą”.

Kodėl tas fašis 
taip myli SLA.? 1 
tai S.L. Amerikoj? 
cial-išdavikai, menševikai 
šistai neatsišaukia 
lietuvius, kad budėtų ir saugo
tų Lietuvos Atstatymo Bendro
vę, Tėvynės Mylėtojų Draugi
ją, Amerikos Lietuvių Socialis
tų Sąjungą ir kitas 
bendroves, į kurias 
lietuviai sudėjo ne šimtus, 
šimtus tūkstančių dolerių? Men
ševikai ir fašistai 
klemsai, visiškai 
apie tas įstaigas, nes jau 
nai jie jas prašmugeliavo. 
barties prieš juos stovi vienin-l 
tėlė įstaiga, S. L. Amerikoje. 
Jeigu tie fašistiniai tautininkai 
nemanytų kada nors ir SLA. 
prašmugeliuoti, tai dabartiniai 
SLA. valdonai, kurie susideda 
iš fašistuojančių elementų, ne
bandytų susiaurint teises SLA. 
nariams; nebandytų dėt į kon-; 
stituciją tokių pataisymų, kaip i 
tai prailginimas laiko nuo vie- ' 
no seimo iki kitam; seimuose! 
nenaudotų brutališką mašiną Į 
paskyrimui prezidiumo ir įvai-1 
rių komisijų, bet leistų laisvai ! 
nariams dalykus tvarkyti. !

I

Kodėl taip elgiasi dabartinėj 
Pildomoji Taryba? Dėlto, kad ' 
tie sufašistėję žmonės bijo, 
idant nariai neuždėtų didesnės 
kontrolės ant SLA. ir jos tur
to, iš kurio fašistai ir jų sėbrai 
turi gerus pelnus.

Iš visų kampų, menševikai ir j 
fašistai kartu su dabartine pil- j 
domąja taryba šaukiasi į savo > 
viengenčius, kad gelbėtų SLA. ’ 
nuo progresyvių narių, 
sakoja, 
būtų išrinkta j pildomąją 
bą, tai visą SLA. ir jos 
nuvilktų i Maskvą.

Dabar pažiūrėsime, 
rikos progresyviai lietuviai ne- nary, 
turi savo lietuviškų organizaci
jų? Na, ir jeigu turi, ar jie 
tempia jas į Maskvą?

Amerikos progresyviai lietu
viai darbininkai turi daugiau

.• stipresnes lietuviškas orga- 
“Vieny-' nizacijas, negu fašistiniai lie- 

_ :”, i tuvių tautos didvyriai.
Amerikos progresyviai lietu- 

' viai darbininkai turi milžiniš- 
i ką apšvietos draugiją (A.L.D. 
'L.D.). Ši draugija kiekvieną 
i metą išleidžia po kelias moks- 
į lines knygas lietuvių kalboje. 
1 Taipgi šios draugijos tikslas 
yra rengti prakalbas, paskai
tas, organizuoti jaunuolių drau
gijėles. Lietuvių Darbininkių

stinis blokas 
Ir kodėl tik-

* Kodėl so- Susivienijimo irgi toks pat tik
iu fa- slas; Proletarų Meno Sąjunga, 

į Amerikos j prie kurios priklauso keli desėt- 
kai darbininkiškų chorų, dra
matiškų ratelių, orkestrų ir ki
tokių dailės grupių. Be tų ir 
kitų draugijų ir organizacijų, 

tautiškas ! gyvuoja komunistų frakcijos. 
Amerikos, . . .......Į Matote, kokias milzimskas 

i organizacijas TA V. A A“ i .. . progresyviai K < 11 p I , . , ,,, . .račiau 
ir

Maskvą, kaip ban

WATERBURY, CONN. NEW HAVEN, CONN.
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UŽKVIESTAApsigyni- į 
Valstijos

Vieto s tautininkai nuolatos Tarptautinis Darb. 
skelbia žodžiu 
spaudą, kad čia bolševikai nie-į 
ko neturi, kad jų judėjimas! 
labai menkas ir kad jie greitu i Nuo seniau visos 
laiku išnyksią. Bet bolševikų stijos T. D. A. kuopos priklau- 
judėjimas visgi pasirodo. Jie Sė prie Mass, valstijos distrik- 
turi savo chorą, kuriame ran- to. 
dasi daug jaunimo; tas jauni
mas pasirodo viešuose paren
gimuose. štai ir 8 d. gruodžio 
buvo Vilijos Choro parengi- 

kuriame jaunimas pasi-

ir per savo

judėjimas I

mas Sudarė Conn.
Distrikta

4-

Conn, val-!

O

o

o

"o

O
Visa Lietuvių Publika iš Didžiojo New Yorko ir Apielinkės

mas, 
rodė programos išpildyme.

Na, o ką turi mūsų tautinin-

Jų valdoma 
kuopa norėjo 
jaunuolius ir jau 
ro apie dveji metai, 
suorganizavo ? 
rinkime komisija

S.L. A. 11-ta 
suorganizuoti, 
ta darba va-l 

v v įBet ari 
Kuopos susi-'

Tačiaus del seno papro
čio narių ir kitokias duokles 
ne visos kuopos siųsdavo į tą i 
distrikta, bet į kalbinius biu
rus. Veikiausia, dar ir dabar 
randasi tokių kuopų, ypatingai; 
lietuvių, kurios vis dar siun
čia duokles į kalbinius biu
rus. Bet dabar, kai jau li
kosi sudarytas T. D. A. Con
necticut valstijoj distriktas, 
tai jo ribose esamos kuopos!U( ll J kJ I * * J VkJV VkMVl 1 1 IX U V į J \J kJ Į

| privalo siųsti doubles į šį dis-Į
triktą. Taip reikia daryti to
dėl, kad jau ir šioj valstijoj 

.......... v .........kuri tą "dar-^eikalingas fondas del vedimo 
Ibą dirba, pranešė, kad buvo;nusikaltusiu bylų.

palaiko Amerikos surengtos prakalbos, buvo net j
lietuviai darbiniu- trys kalbėtojai, bet nei
niekuomet niekas j jaunuolio 

nebandys jas

tyH, . k...Hik i; 
neprisimena! .,e 1 nebandė 

p įtraukti 
j do įkalbėti sociališdavikai ir fa-i 
išistuojanti įvairių organizacijų į 
Į ir bendrovių graboriai. Nomi-I 
iiiuodami ir išrinkdami progre
syvius narius į SLA. Pildomą
ją Tarybą jūs, SLA. nariai dar-! 
bininkai, i 
tiktai sustiprinsite pamatą au-|Jie 
gimui ir bujojimui 1_____

j organizacijos, kurią dar nepra-■ jnu žino, kad tautinin-
išmugeliavo “didieji tautos my
lėtojai". (Geriau tiktų pinigų 
I mylėtojai).
! Nominuokit į SLA. Pild. Ta- 

. šiuos kandidatus:
Į prezidentus

M. Bacevičius
• k p. narys, Chicago, 

Į vice prezidentus
P. Petronis

* kp. narys, Chicago, 
į sekretorius

E. N. Jeskevičiute
kp. narė, Brooklyn, N. Y

Į iždininkus
B. Salaveičikas

kp. narys, Chicago,

Į iždo globėjus
L. J. Joneikis

kp. narys, Wilkes-Bare,

D. G. Jusius
Worcester, Mass.

Daktaru kvotėjif
Dr. M. Palevičius 1
kp. narys, Detroit, Mich. |

Paleiskim, jau yra apie 20 i 
vieno'bylų už organizavimą darbi-; 

įninku į Amatų Unijų Vieny-1 
•• ? bes Lygą miestuose .Ludlow, 1 

i Easthampton, Mass., ir vos ke- 
lietas dienų praslinko, kaip 
i Waterbury, Conn., yra septyni 
I draugai areštuoti už dalinimą 
; prie dirbtuvių lapelių.,. Tuos 
j draugus niekaip nebuvo gali-i 
ima leisti rūgti kalėjimuose, 

i užsta- 
Be to, reikės

negavo.
Nejaugi čia nėra jaunuolių ? , 
Gruodžio 4 d. buvo sureng-j 

tos darbininkiškos prakalbos! 
(Trade Union Unity League).
Žmonių prisirinko pilna svetai-J 
nė ir daugelis buvo lietuvių!

jv.o, į jaunuolių. Tas parodo, kad! ltl>
nieko nepralaimėsite, I jaunuolių turime užtektinai ir|juos reikės paliuosuoti 

atsilanko į darbininkiškus i tant kaucijas.
vienintelės i Parengimus, bet tuo pačiu sy- jų bylas vesti ir tas viskas kai

nuoja. O kol kas, distriktas 
. Tik todėl kuo-| kai ir fašistai yra darbo žmo- pinigų neturi.

|nių kldsės priešai, todėl prie p0S duokles privalo siųsti sa-j 
vam distriktui, idant būtų gali
ma ginti bylas, čionais esą-

jų ir neprisideda.
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Yra Užkviesta ant Labiausiai Nepaprasto

IŠPARDAVIMO
New Yorko Miesto Istorijoje

VIRŠ MIUONO DOLERIU
vertės įvairių daiktų, susidedančių iš vyram, moterim ir vaikam šilkų, marškonių 
ir vilnonių apatinių drabužių. Vyram šilkiniai marškiniai, šilkinės kaklaraikštės, 
pirštinės ir apatiniai; moterims kailiniai-futros, drosės ir naktiniai aprėdalai; si
dabrai: šaukštai, peiliai, šakutes;; čeverykai, Įvairūs divonai ir t. t. Bus atiduo
dama už taip žemą kainą,'kaip dar nėra girdėta. Tas visas stakas šiomis dienomis 
yra lengvai gadintas didelio gaisro. Tai yra gera proga gauti visam amžiui reik
menis, kurie beveik bus atiduodami kaip uždyką.

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

IŠPARDAVIMAS TĘSIASI

Jie pa- 
kad jei progresyviai 

tary- 
turta

ar
68

Ame- I

WILKES-BARRE, PA.
Tiems, Kurie Turėjo Paėmę 

Platinti Tikietus “Kova Už 
Idėjas” Veikalo

Visi tie draugai ir draugės, 
kurie paėmėte platinti veikalo 
operetės “Kova Už Idėjas” ti
kietus, malonėkite tuojaus su
grąžinti, nes reikia galutiną 
atskaitą padaryti. Būtų labai 
gerai, kad visi sugrąžintų iki 
ateinančiam ketvergui, t. y., 
19 d. gruodžio. Galima sugrą
žinti ketvergais laike choro pa
mokų, o kuriems neperanku, 
tai pasiųskite per laišką J. 
Surdokas, 224 Lee Park Ave., 
Wilkes-Barre, Pa. Pasitikiu, 
kad draugai nepamiršite tą at
likti.

J. Surdokas.

LOWELL, MASS
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

tarDraugija pastaruoju laiku tu- 
**rėjo su pora .narių nesusiprati

mų, kurie sukėlė daug kalbų 
ne tik tarpe narių, bet ir pa
šalinių, ir kadangi bedarbei 
siaučiant daugelis šios draugi- 

narių persikėlė kitur gy- 
* venti, tai Draugijos susirinki

mas pavedė valdybai viešai 
apiepranešti per spaudą 

Draugijos padėtį.
Mikolas Mikelionis apsirgo 

■. 2 d. balandžio ir buvo Drau
gijos priežiūroj iki 20 d. ba
landžio. Vėliaus ne tik Drau- 

\ gijos lankytojams, bet ir tiems 
žmon&ns, pas kuriuos gyveno, 

.nieko nesakęs kažin kur išva- 
f’raliavo. Tik 4 d. rugsėjo atėjo

ŠIANDIEN, GRUODŽIO (DECEMBER) 17-TĄ DIENA
10 VALANDĄ RYTO—NE VĖLIAU

ra

Dabar Vilijos Choras jau mas. 
rengiasi prie perstatymo ope-Į 

'retės “Kova už Idėjas.” O ką 
įdaro tautininkai? Prie ko jie 
; rengiasi ?

o

”o*ši konferencija ne taip dele
gatais buvo skaitlinga, nes dar 
pirma. Negerai, kad ir mūs, 
lietuvių, ne visos kuopos pri
siuntė savo delegatus, vos | 
hartfordiečiai ir newbritainie- Į 
čiai buvo prisiuntę. Bet iš' 
Waterbury, Bridgeport ir New 
Havcno kuopų delegatų nesi
matė. Nesuprantama, ką drau
gai newhavenieciai galėjo 
veikti, kad tame pačiame mie
ste buvo laikoma T. D. A.i 
konferencija, o lietuviai nesi-Į 
stengė atsiųsti delegatus. Vei-j 

lai vakaras pradėtas, nes ant kiaušiai, tai vis nematymas!
į rytojaus daugeliui reikia anks- 'svarbos, dar vis kai kuriem I 
ti keltis į darbą, o antra, tai i gal atrodo, kad ši organizaci- 

Pa. prastas išgarsinimas. Reiktų j ja, tai antraeilis dalykas. Taip, 
! geriau išgarsinti savo parengi-! draugai, negerai. Bet gal kai 
mus ir anksčiau pradėti tokius; kurie pasakys, kad jau čia vis- 
vakarus.

III

III.

U.’.

o

o

Vilkaviškis. o

o

Gruodžio 8 d. įvyko puikus 
; parengimas Vilijos Choro, už- 
įvardytas juokų vakaru.x žmo
gių, kaip del tokios didelės ko
lonijos, mažai susirinko. Vei
kiausiai bus dvi priežastys, del 

į kurių mažai buvo, būtent: vė-

p
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o

o, 
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o

o

Visoje Krautuvėje ir Skiepe Pilna DaiktųAntrašas: 132-136-140 West 14th St, New York, tarpe 6th ir 7th Ave.
Gerai Isitemykšte: Išpardavimas Bus Aprybuotam Laikui

ATYDA!
Iš priežasties nepaprasto daugumo stako ir tūkstančių įdomių bargenų, kurie bus 

teikiami didžiausiam bankrūtavimo ir gaisro išpardavime, Tnds negalime minėti tas 
žemas' kainas ir rūšį šio NEPAPRASTO IŠPARDAVIMO.

ATEIKITE ANKSTI IR GAUKITE GERIAUSIUS
i^ini°inLoIIIIEIIIBIIISIlISHISIIIEIIIEIIISIIIBIIIBinSIIISIIII °ĮHL° IIHaillBIHBIIiaillB»HaillBIIIBIIIBIIIBIII3HIBmBIIIBm3m3HISi

Pirmiausiai buvo sulošta ko- 
I mediją “Aukso Veršis.” Lo- 
ĮŠimas išėjo neblogai, tik tiek 

S.L.A. Narys, j ga]jma pasakyti, kad aktoriai 
--------------------- 'darė dideles pauzas, nes ne- 

į susirinkimą ir prašė pašeipos I m°kėjo gerai rolių. Pati ko- 
už sirgimą, tai yra, už visą va-!™edl->a, .l«opnga, ypač atvaiz- 
sarą. Susirinkimas nutarė už-idina* as.^. vlsur
mokėti tiek, kiek Draugijai bu-lne^a ! a_Psie^> be suktybių, va- 
vo žinoma ir gydytojas liūdi-1 vls^^ stengiasi nuo
jo. tai yra, nuo 2 d. iki 20 d.!darb,n,nky Paslėpti.

21

i ko ir perdaug, mes negalime Į 
tų visų reikalų nei apeiti. Ta-' 
čiaus, draugai turi apsižiūrėti ; 
patys apie save, ar kartais tik i 
be vertės nepraleidžiama per-| 
daug laiko? čia ne vien tik 
draugam newhaveniečiam pa-.

Įstebima, reikėtų, kad ir kitų. 
! kuopų nariai daugiau susido
mėtų apsigynimo reikalais, nes 
kurie aktyviškesni darbininkai . 
pirmiau papuls į kapitalistų kil- i 
pas—nežinia.

! prie to prisirengti, tai 
reikalo nei 
pitalistų ir 
darbininkai

O kurie
giau veikia, ypatingai Komu
nistų Partijoj ir A. U. V. L., 
tie labiau persekiojami ir skau
džiau baudžiami. Tad jiem 
pirmiausia reikalinga skubi 
pagelba.

Visur, kur tik randas nors 
mažiausia dalelė susipratusių 
darbininkų, ten turi . sutvert 
Apsigynimo kuopelę. Jeigu

PLATINKIT

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptickos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

balandžio 1928, metų. Mike
lionis su tuo nesutiko ir pa
traukė Draugiją teisman, ku
ris įvyko 12 d. kovo šių metų. 
Bet teisme nieko nelaimėjo.

Tuo pačiu laiku sirgo ir B. 
Čiudadienė. Bet ligonių lan
kytojai pranešė, kad ją rado 
bedirbančią. Tuo tarpu Drau
gijos konstitucija draudžia li
goniui dirbti bile darbą—. 
dirbtuvės ar namų. 
Draugija nutarė ir jai 
keti pašelpą tik iki to 
kol ją rado prie darbo.
gi nesutiko su Draugijos nuta
rimu ir 
sman.
mėjo. 
k Nors 
lietuvių 
visgi reikėjo išversti į anglų 
kalbą Draugijos kai kuriuos 
tarimus ir kitus dalykus, kas 
sudarė daug darbo ir iškaš- 
čių. Apart to, reikėjo ir ad
vokatą samdyti ir visa tai su
darė Draugijai nemažai iškaš- 
čių.

Reikia pasmerkti tokius na
rius, kurie neprisilaiko Drau
gijos konstitucijos ir paskui 
Draugiją tampo po teismus. 
Taip elgdamiesi ne tik Drau
gijai nuostolius daro, bet ir 
patys sau.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos .valdyba:

Pirm. A. Palubinskas, 
Sekr. V. Mikalopas, 
Kas. L. Paulauskas.

Dainininkai visi savo užduo
tis atliko labai gerai. Pir
miausiai solo sudainavo E. Ta- 
mošaičiūtė. Ją dainuojant 
girdėjau jau keletą kartų ir 
kiekvieną sykį vis geriau lai- 
nuoja. Antras sekė trio—G. 
Seder ant būbno, B. Rasimavi- 
čiūtė ant smuikos ir O. Tamo- 
šaičiūtė ant piano. Trio išėjo 

ar jis labai gerai, ypatingai Rasima- 
Tode.l vičiūtė labai gerai išsilavinus 
užmo-' 
laiko, 
Ji ir-

patraukė Draugiją tei- 
Bet ir ji nieko nelai-

mūsų konstitucija yra 
ir anglų kalbomis, bet

Bet kad reikia ; 
nėra j 

kalbėti, nes iš ka-Į 
fašistų pusės gali 
visko sulaukti.
darbininkai dau-

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

ant smuikos. Ji energingai ir 
gabiai mokina Vilijos Chorą. | 
Trečias—Vyrų Choras gerai negalima sudaryt kuopelę ^iš 
sudainavo. K;1 ’ J i . . . .
raškiūtė ir B.
išpildė »ant piano duetą labai 
gerai. M. Vaitonaitė labai 
gražiai dainavo. Rodosi, ji 
dar pirmą kartą dainavo. Gei
stina, kad ji nepaliautų lavi
nus savo balsą, tuomet mes su
silauksime puikią dainininkę. 
Vyrų kvartetas—J. Tamošai
tis, J/. • Stokis, V. Mamonis ir 
Veillette, jauni vaikinai, gerai 
sudainavo. V. Mamonis dai
navo solo ir, rodos, pirmu kar
tu, bef labai gerai. Patartina 
jam lavintis, nes gali būti ge
ras dainininkas. Ant galo vi
sas Vilijos Choras labai gerai 
sudainavo dvi daineles.

Ketvirtas—<E. Mu-j vienos tautos žmonių, tą gali- 
Rasimavičiūtė | ma padaryt lengvai iš keleto.

Arba galima sudaryt kuopelę 
dirbtuvėje. Draugai, stokim į 
darbą padauginimui narių į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą.

Kuopos narines duokles pri
valo siųsti distrikto organiza
toriui J. Ruth, 38 Howe St., 
New Haven, Conn.

Vikutis.

Patartina ir kitų miestų lie
tuviams pakviesti waterburie- 
čius su ta juokų programa. O 
vietos tėvams leisti savo jau
nuolius prie Vilijos Choro la
vintis.

Svečias

Lenkai Apsigyvena Brazi
lijoj

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija— Laivas Martha 
Washington atgabeno čia, 
1,050 iihigrantų, 700 iš Len
kijos, o kitus iš Jugoslavi
jos ir Vengrijos.

Pastaruoju laiku daug len
kų atvyksta į Braziliją.

V ’

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Ave., Cor. 14th St. 

New York

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

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

K 
LAIVAI APLEIDŽIA NEW YORKĄ:

GARLAIVIS BERLIN ............ 7 GRUODŽIO
GARLAIVIS STUTTGART .. 11 GRUODŽIO

ka-

Jei jūs negalite važiuoti, leiskite jiem atlankyti jus, pasiųs
dami jiems j abi pusi laivakortę arba pasiųskite jiems 

Lloyd money orderį Kalėdoms
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ PASIKALBĖKITE SU 

LOKALIAIS AGENTAIS ARBA SU

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY, NEW YORK

E

i

į

P

8

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
■ dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
| žmogui reiškia, jeigu jis yra apimto* 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukę*, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 

' atgaut savo sveikatų.
Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 

vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krtt- 

‘ tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tų, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimų, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tat li
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 money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.
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(Tąsa)
—Kas reikalaus?
—Teta...
—Kur ji?
—St. Louise.

gyvena. Jis turtingas, ką jinai jau senai 
yra pastebėjusi. Jis, pagaliaus, turi val- 

Idišką darbą. Tą viską suėmusi, Zabelė 
i sutiko.

Užbėgusi į viršų, pasikeitė savo drapa- 
!nas, apsivilkdama i-r jinai šviesiai pilka 
suknia ir netrukus sėdėjo puikioj limozi- 

Jautė, kadinoj; sėdėjo greta Kelly.
Pervažiavę jiedu kelis parkus, pasiliuo- 

įsavę iš karštų ir tvankių miesto gatvių, 
greit atsidūrė užmiestyj. Automobilius 

pasirėmė!sustojo ties nedidele giraite ir Kelly, pasi- 
’ [liuosavęs nuo kėravojimo, pradėjo žiūrėti 

.. i į Zabelę.
j f' / Jinai jam patiko. Jis bandė uždėti ant 

Mirdama; j°si°s peties ranką, apsikabinti, myluoti, 
Zabelė i bet mergina beceremonijaliai prieštaravo.

taip susigraudino, kad pradėjo verkti lyg'Jis pagaliaus tarė:

Zabelė nežinojo, ką atsakyti.
reikia melupti. Tam buvū išsidirbusi iri 
teoriją, kurią išbandė ant Kelly. Tiesa, ji 
gerokai susijaudino, paraudo, nervavosi.

t Sugrįžo ji nuo laiptų žemyn, ] 
ant geležinės tvoros ir pradėjo pasakoti:

i
—Teta gyvena St. Louise. Kadaise ji i 

drauge su mano tėvais gyveno Clevelande.. 
Vėliau išvažiavo ir apsivedė.
mama (tariant žodį “mirdama,

ištikro jos motina būtų mirusi), man davė 
savo gerų pažįstamų antrašą Chicagoj ir 
patarė čia važiuoti. Atvykus, giminių ne
suradau, todėl apsigyvenau šičia. Dabar 
rašysiu tetaų Čia nuobodu.

Norėdamas pabūti tokios dailios ir jau
nos merginos “apiekūnu,” Kelly gerinosi ir 
švelniai, kaip jis galėjo, bandė įtikinti, kad 
jai neverta iš čia važiuoti; kad jis žinąs, 
jog Chicaga yra geriausias miestas pašau-

Antrad.,' Gruodžio F
.'.»•«. . .A <— >..||<W 1 ~wri-A»».«-WV-'f<*"»W^»A^*" r ,

PITTSBURGH, PA. SHENANDOAH, PA.

23 d. lapkričio įvyko kon
certas, kurį surengė A. L. D. 
L. D. IV Apskritys, spaudos 
naudai. Koncertas buvo la
bai puikus, tik publikos atsi
lankė labai mažai, iš priežas
ties kitų parengimų. Bet ku-

Gruodžio 2 d. patiko, didelė 
nelaimė draugę O. Overaitie- 
nę. 'Ji, eidama šalygatviu, 
paslydo ir puldama perlaužė 
kairės rankos kaulą. Draugė 
Overaitienė yra L. D. S. A. 62- 
ros kuopos organizatorė ir vi-

'• YOUNGSTOWN, OHIO
A. L. D. p. D. 90 kuopos susirin

kimas įvyks 22 d. gruodžio, 11 vai. 
ryte, 43 Parnell St. Visi nariai da
lyvaukite, nes tai bus metinis susi
rinkimas, reikės rinkti naują valdy
bą. - 
Kp.

Gaukime daugiau naujų 
komitetas.

nariu

čiame visus atsilankyt 
nepamirškite ateiti.

LIETUVAITĖ FOTO!
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rie atshanke, tai ilgai turės at- suomet daug dirbo del kuopos.
- 'Linkėtina jai kuo greičiausiai 

pasveikti.
Gruodžio 8 d. įvyko 

kuopos susirinkimas, 
atsilankė skaitlingai.

i būtų smagu, kad visuomet na- 
kad'r^s taip skaitlingai atsilanky- 

Įtų į susirinkimus. Išrinkta se
nkantiems metams valdyba. 
jr Org. E. Alvikienė, sekret. M.

iTaleikiene, iždininkė E. Motu- i 1
zienė.

DETROIT, MICH.
D. S. A. 17 kuopos lavinimosi 

. „
Draugių svetainėj, 4637 W

Fotografuoju, Didinu ir j 
Visokiom Spalvom Pave

Studija atdara kiekvieną die), 
nedčliomis nuo 9:30 iki 5 po pie .

MARGARETA VALINČIUS
Koom 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square 
WILKES-BARR^, PA.

L. 
susirinkimas bus seredoj, 18 gruo
džio, Draugijų svetainėj, 
Vernon Highway. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. „ ...
skaitoma paskaita apie politinius ka- į 
linius, 
saldainių, 
nių

Visos draugės ateikit, bus ;mintyj, nes turėjo laimę iš-Į 
girsti drg. Menkeliūniūtę iri 
drg. Stankūną dainuojant pui-| 
kiaušiais išlavintais balsais. 
Reikia pasakyt, kad šiuo tar
pu nesiranda kitų tokių daini-Į 
ninku arba dainininkių, 
būtų galima lygint prie drg 
Stankūno arba drg. Menkeliū-j 
niūtės. Nors mes turime i. 
daugiau gerų dainininkų lietu-! 
vių tarpe, bet toli gražu iki, 
Stankūno ir Menkeliūniūtės. I ..

Adelė ■ Stravinskiūtė taipgi jclJ0S labo.
bus gera šokėja, nes turi ga-įKur Būsime 31 d. Gruodžio? 
bumo ir pasiryžimo, tik gaila,1 T 
kad tik vieną šokį galėjo pa-i ir L.‘ 7 ė 
šokt, nes pianistė nubėgo nuoigia puikią 

'pagrindų ir atsisėdo į publiką, mainierių
| Adelė negalėjo daugiau šokt, Oak ir Main gatvių.7 
nes nebuvo pianistės. Iš pia- labai puiki i 
nistės pusės labai negerai, nes,]<įams graįys 
Stravinskiūtė buvo prisirengus | orkestrą 
duot bent kelis 
siškus šokius.

Drg. M. Grinienė su savo i rienėje, nes 
dukteria Regina gražiai sūdai-į praleisite, 
navo kelias daineles, kas pub-į 
likai labai patiko.
gera dainininkė, bet jos dūk- karionėje,

62-rvs 
Narių 
Labai

vėliau bus karštos arbatos ir Į 
Tat atsilankykit ir pašali- i 

atsiveskit. į
Sekr. N. Astrauskienė.

(298-299)I

TORONTO, CANADA
Gražiausias koncertas bus suba- 

toj, 21 <1. gruodžio, Agnės svetainėj, 
kampas Dundas ir Grace gatvių. 

. Pradžia lygiai 8-tą vai. vakare. Pir-
Llllkėtma kuopos vai- mu kartu čia atvyksta garsūs daini- 

dybai darbuotis del organiza- ninkai F. Stankūnas ir K. Menkcliū- 
niūtč. Apart tų garsiųjų dainininkų 
bus ir įvairių pamarginimų. Po 
koncertui bus šokiai prie geros'mu
zikos. Tat kviečiame visus vietos ir 
apielinkes lietuvius atsilankyti, nes 
tai pirmas toks vuikus koncertas Čio 
Įvyks. Nepraleiskit šios progos, kita 
tokia negreit pasitaikys. įžanga tik 
50c. Vaikams nuo 10 iki 15 metų 
15 centų.

Kviečia Rengėjai.
(297-300)

HAMTRAMCK, MICH.
L. D. S. A. 130-ta kuopa rengia 

diskusijas ketverge, 19 d. gruodžio, 
po No. 3014 Yemans St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus dvi temos: 

1(1) “Ar verta palaikyti A. Ž. V. 
’Draugijėles tokias, kokios jos dabai’

Tą vąkarą Ą. L. D. L. D. 17 
. D. S. A. 62 kuopos ren- 

. vakarienę, lenkų 
mainierių svetainėj, kampas 

Svetainė 
ir paranki. šo- 
; gera lietuviška 

Įžanga y patai $1.50. 
apielinkių lietuviai 

vaka- 
laiką

Graborius-Undertaker
—Aš tave, Ona, myliu.
—Darai klaidą...
—Ne, ne! tokia graži. Tokia.. .
—Gražumas ne viskas: turit pažinti.
—Ką pažinti?

; —Mane.
i —Pakankamai pažįstu...

Lyg ir susimaišiusi, mergina nutilo. Pa
rstūmė Kellio ranką nuo savo kaklo ir, luk
telėjusi, tarė:

—Toli gražu, ne! Pagaliaus, 
liaus.. .jūs bagetas, o aš biedna... 

■lite gauti turtingų. Aš jūs taipgi 
! žįstu.

—Manęs? Chi-chi, chi! Aš esu 
i Kelly—neužtenka? Turiu valdišką, 
va ir pelningą darbą—neužtenka? Š 

!riu puikų automobilių—neužtenka? Pas
kui pravažiuosim pro mano namą—namą, 
kurį nesenai pirkau ir kuris randasi ge
riausioj miesto dalyj—tik tarpe ameriko- 

,nų—ko daugiau nori? Turiu banke ketu- 
iris tūkstančius dolerių—neužtenka?

Tai taręs, išsitraukė iš kišeniaus banko 
knygute ir atvėręs parode.

—Aš galėčiau apsivesti su bagota, gar- Į rint 
šia, bet nenoriu. Man jos nepatinka. Aš'Ros buvo mažai, 
myliu tik tave. Tik tave, Onyte, daugiau
nieko. Aš gyvenu, kaip ponas. Tu irgi bū- Dąr Keli, žodžiai 

_ __  r____, . .... . Tau nereikė-|x
Nedidukas, kūdo veido, ni-xitų tam surūkusiam restorane smilkti, nei 

Nuolatinis dėvėjimas ant Itokioj lindvnukėi, kur dabar esi—gyventi. ,

^^Kaip tamsta vadinatės?
—Ona Gilbertaitė.
—Tamstos tėvai nebuvo Amerikoj gimę? 

—lyg ir abejodamas klausė Kelly.
Z —Ne! Jie gimę Lietuvoj—lietuviai. Bet, 
—susimetusi ir įsidrąsinusi klausė mergi
na:—Tamsta irgi neesate amerikonas?

Rasi susisarmatinęs, užpultas tokio klau
simo, Kelly atsake:

—Aš taipgi lietuvis.
Abu nusijuokė ir Zabele pradėjo su juo 

atviriau kalbėtis. Juoba jai buvo links
miau, kad Kelly, kaip jinai supranta, tikįs 
jos pasakojimui, 
dėlių suraminimu.

O tas savaime buvo di-

Amžiumi Kellv tz
II.

jau nebuvo galima pri-
skaityti prie jaunųjų. Jo gyvenimo pava- turn ponia, jei tik norėtum.
saris—praėjęs, 
dų akių žmogus, 
galvos skrybėles Zabelei tuojau davė su
prasti, kad ir galvos plaukai yra palikę. Ir 
taip buvo. Bandydamas nuduoti manda
giu ir džentelmanu, Kelly pakele savo skry
bėlę, sakydamas jai “Heilo” ir ji tuojau 
pamatė jo siaurą, negražią, blizgančią gal
vą, kas padarė joje vidujinį, paslėptą juo
ką. . Poakiai jau buvo gerokai raukšlėti ir 
visas veidas suvytęs, kaip pintis. 7 Po siau
ra kuprota nosia jis turėjo užsiauginęs gel
tonus nedičkius ūsus.

Kelly vartojo anglų kalbą neprastai, bet 
su ryškiu akcentu. Tanki ir lyg spiegianti 
ir girgždanti kalba prisidėjo prie padary
mo jo nesimpatišku.

Minėtasai pirmas jųdviejų susitikimas 
nepadarė į Zabelę gero įspūdžio. Jeigu ji 
buvo palinkusi kai kada su juo susitikus 
ant laiptų pasikalbėti, tai tik iš didelio nuo
bodulio, tik iš to protinio ir moralio skur
do, kurį mergina nešė atskirta tarsi nuo 
viso pasaulio.

Vieną sekmadienio dieną, parėjus iš dar
bo, Zabelė atrado ties durimi Kelly sėdintį i 
įdėliam automobiliuj. Jis dėvėjo puikų 
pilką siūtą, užsimovęs ant galvos palšą ir 
gan brangia minkšta skrybėlę. Po jo trum- ■ 
P* smakru, taip jau pilkai margam k akla- ’ 
raikštyj žybčiojo įkišta aukso špilka su di- 
dele deimanto galvute. Veidas išskustas 
ir išmasažytas.

; —Puikus oras, ar 
lipšniai pataikė Kelly.

■ —Puikus,—atsakė mergina.

gražius kla-|Vietos ii
i kviečiami dalyvauti toje 

savo! rienėje, nes linksmai

Labai pageidaujama,

paga- 
Jus ga- 

ncpa-

kad 
Grinienė ; visi, kurio tik dalyvaus toje va

tų ti- 
relė, tai galima iškalno pa-1 kietus, nes tuomet rengėjai ži- 
sakyt, kad ateityj bus žvaig- nos, del kiek žmonių vakarie- 

į ždė, nes dar tik 12 metų am-, nę gaminti.
i žiaus, o jau pradeda prieš! Kalnų Ragana.
' publiką pasirodyt ir šiaip labai 1 , 

>, protaujanti mer-! 
igaitė. Dainininkams pianu į 
I pritarė drg. M. česniūtė. Drg.;
! Česniūtė nuo pat kūdikystės į I 
j tarnauja darbininkiškuose pa-1 t 
įrengimuose, kaipo gabiausia! 
į pianistė šioj apielinkėj lietuvių ; 
tarpe. Ir minėtame 
Marijona dėjo visas

i gas, kad atlikt savo užduotį, 
j kaip geriausia galima.

JohnP‘*mto būdo, 
leng PRANEŠIMAI

koncerte j 
pasta n- i yra s 

gi 54 kuopos 
skubinkit, 

, daugiausia
j labai puikiai pavyko dvasiniu j pos, nes 
j žvilgsniu, bet finansiniai žiū-'7lll°

nelabai kaip, nes publi-111U>'

V is k as

A. I.. D. L. 1). 51 kuopos susirinki- 
; mus Įvyks 18 d. gruodžio, 8 vai.
I vakar.-, 69 So. Park St. Visi nariai

Taip- 
pasi- 

kuo
vaju.-

naujų nai 
ajus pasi 

1929 metų.

i A.
•susirinkimas 

iš Buvusios 
Vakarienes I VaL

L. D. S. A. VII Rajonas su- aį'tort?- 
rengė vakarienę 28 d. lapkri-! metams 
čio, draugų Savukaičių name, i 
Cuddy, Pa. Vakarienės su- į;zhr. 
rengime pasidarbavo drg. M. 'pi>myn. 

[Savukaitienė; pagelbininkes' 
i turėjo drg. M. Strielčiūnienę, 
|Pošk''j.ię ir kitas, kurių pa-- 
įvardžių nesužinojau, kurios' 
| taipgi daug prisidėjo prie 1 
rengimo vakarienės. Reikia 

i pasakyti, kad vakariene buvo, 
'labai graži. Nors gaspadinės , 
pridėjo daug darbo, bet sve-j 
čiai buvo pilnai patenkinti; r 

jkurie atsilankė, tai' džiaugėsi,' 
kad gardžiai pasivalgė ir sma- ■ 

Igiai laiką praleido. Girdėjau I 
svečius kalbant, kad dar pir-į 
mu kartu buvę tokioj puikioj, 
vakarienėj. Apie pelną dar. 
neteko sužinot, ar liks kiek ■ 
ar ne, nes svečių atsilanko ne-' 

bot pagal tokią.;

N PAVARĖ,
P. M. S. rt 

; įvyks 
Uotu viii 

York Avė.

L.

yra?” (2) “Kaip darbininkai turi žiū
rėti Į kalėdų dovanas ir kalėdoms 
pritaikintus visokius diedukus.” Kvie-

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių. No- 

-rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. 
Pas mane galite gauti lotus ant 
visokių kapinių kuogeriausiose 
vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

- --------------------------~ oil L LL lAUOAClll 1 IVOlUiail 

Nuolatinis dėvėjimas ant tokioj lindynukėj, kur dabar 
Tau tarnaitė dirbtų.

Kelly vėl pradėjo savo ranka globti jo
sios kaklą ir stengtis pabučiuoti josios gra
žias, raudonas, dailiai nuaugusias lūpas. 
Zabelė pasipurtė. Pažvelgusi į jo veidą, į 

: jo akis, į jo nosį, susikratė. Per josios 
'sistemą perbėgo kažin kokis antagonizmas, 
•kurio tačiau jinai jam neparodė atvirai.

—Negalima, negalima, negalima!—pa
brėždama suriko mergina.

III.
Kolų darbą Kelly turėjo, Zabelei buvo 

paslaptis. Mergina tiek težino, kad jis gy- 
i vena labai lengvai. Nedirba jis jokioj raš
ytinėj, neigi kitokioj pastovioj įstaigoj, kur 
I reikėtų tam tikras valandų skaičius išsė
dėti. Jis vaikščiodavo arba važinėdavo 
laisvai. Kai kada dienomis miegodavo, o ................

į naktimis nepereidavęs namon; kai kada per į labai daug, 
kelias dienas būdavo kur tai išvažiavęs. neblos-iausuu.

Dažnai jis atvykdavo į restoraną, kur ji 
Įdirba; kai kada ateidavęs su svetimtau-j 
čiais savo bendradarbiais. Suses jie būda
vo už stalo, planuos, rūkys ir vėl kažin ką ! 
planuos, kalbės., Jai priėjus artyn, jie per-, 
traukdavę kalbą. Zabelė vieną, gerai žino- i 8'^ 
jo, kad Kelly gauna nemažus pinigus ir p- .t 
kad jis jų turi dalug—yra turtingas. Rytojaus.

Sykį Zabele paklausė Kelly apie jo dar
bo charakterį’. • ______

Pastarasis skaniai nusijuokė. Leisdamas (gp tik 25c. 
jeigareto dūmus per savo gana dideles ir;kalėdų, 7 vai 
i lyg nenormales šnerves, atsakė:

—Aš matau, kad tu esi ištikima, tai ir. .A> J/ 
neslėpsiu: gaudau kaizerio agentus-šnipus.1 Ra 0ZJ.°
Esu vyresniu l-pabrczianciai pareiškė jis. I aįgs pasil.inkli... Ivyks gruo.

—Vokiečių agentus?! jdžio 31 d. Jžanga $1. Alsi-
—Jų tiek daug! Matai, dabar kaizeris Įbus prieš naujus metus vaka- 

veikia išvien su Rusijos Leninu ir Trockiu. į re; po vakarienei linksmi šo- 
O tų agentų kaip velnių! Jie nori, kad vo-jkiai—savoj, darbininkų 
kiečiai išlaimėtų. Tai mes juos už sprando nėj. \

ne?—mandagiai ir

—Kai kam

? Gerai pakvėpuoti.
—Man beveik vis tiek.
-Abudu nutilo. -»
Ji buvo beeinanti į viršų.

. —Nenorit su manim pasivažinėti?
;—Aš?!—nustebusiai užklausė mergina.
į-—Tiksliai jūs laukiau.
J Zabelė ėmė abejoti: važiuot, ar ne? Ta
sai nuobodumas, monotoniškumas ir vie- 

j nafv&ją naikino. Ji tą jautė senai. Ma
ksas kambarėlis jai taip įkyrėjo, kaip kali
mui kalėjimas. Tik per jos mintis banga- 

, Vo klausimas: “Kokiais tikslais jis tai da- 
; no?” Pasvarsčiusi, tačiaus, jinai padarė 
^*„Mvadą: jei jis ir turi žalingus tikslus, jų 
į. Jtegalės vykinti prieš jos norą. Jis čia pat

Vakarienėj Būvis

MINERSVILLE, PA.

a

ATEINANČIU METU MADOS

FORN1SIAI

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

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

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

kuopos metinis 
retvcrge, 19 d. 
Svetainėj, .180 
asi dės lygiai 8 
uės būkite, nes 
svarbių dalykų 

išrinkti valdybą sekantiems 
ir sutvarkyti ve'kalų moki- 
Knygutes turime “Karolio

ir operetę “Kova Už Idėjas.” 
darbas turi būt varomas 

l’odel dar karta primenu, 
kad nesivėluotumėte. G. Kudirka.

299-300

L. D. S. A. 36 kuopa ren- 
teatrą ir balių. Sulos P. 
S. išleistą komediją “Ant 

Tai yra šiepiama 
Lietuvos, fašistinė valdžia. Ka- 

, daugi buš nuosavoj., ’“Darbinin
kų Svetainėj,’’ tai įžanga pi- 

B u s a n trą .die ną 
. vakare.

L. A. 48 kuopa ren- 
vakarienę. Bus viso- 
dalių: kas ką norės, l

svetai-

IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą k.a i n ą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas: y

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
t

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

TARP DRIGGS IR BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.

kiečiai išlaimėtų. Tai mes juos už sprando 
ir į cypę!...

Jai to užteko. Patrijotiškai išauklėta 
i mergina pilnai sutiko, kad karas turi būti 
laimėtas Amerikos; kad visi vokiečių agen
tai ir šnipai, visi nevidonai iy sliakeriąi, 
turi būti sugauti ir nubausti. Faktinai, 
šis Kellio pasisakymas, jį pakėlė merginos 
akyse. ■ '

(Tąsa bus)

d. sau- 
atsibus 
“Daily

Per naujus metus, 1 
šio, 1930 m., vakare, 
laipiejimas mezginių, 
Workerib” naudai. Gal bus li
kus ožio uodega, tai bus pa
baigtuves ožio vakarienes'. Į- 
vyks savo, darbininkų svetai
nėj. Įžanga dovajiai.

“Laisvės” Barabanščikas.

Notary
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

. 734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

N A U J A U S I O S MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare SOc; po 6 vai. vakare 7Nc.

F’V'I’n A Antroj klasėj lasais išsimaudymas nr> . • EX1KA ir miegojimas per visą naktį ant jį 
ti'ečių lubų, oringam kambaryj_

, M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio .vandeniu irNrnažesnia 

prūdas su sūru m vandeniu. \
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI J

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį., 
Utaminkais nuo 12 v.' 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

Utar įlinkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringAs miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantiiotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090 j

hm
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jrbininku Būklė AKRON, OHIO

JMONTON

Juodašimčiai Kėsinosi Suardyti 
Koncertą

giami perstatymai ir šokiai 
kiekvieną šeštadienį. Mano
ma, kad ir kitos draugijos pri
sidės ir darys parengimus iš’ 
eilės, nes 
persunkti.

..į..— i . —

Himnas Muzikai

vienai J. Sąjungai'

; Lapkričio 28 d. įvyko kon
certas, kurį surengė A. L. D. 
L. D., L. D. S. A. ir rusų T. D. 
A. kuopos. Koncertui svetai
nė buvo nusamdyta žydų men
ševikų. Rengėjai sukvietė žy
mesnius dainininkus iš Cleve
lando ir vietinius. Atidarius 
svetainę, pasirodė, kad kėdžių 
nėra. Kreiptasi prie svetai
nės prižiūrėtojo ir šiaip taip 
kėdės parūpino. Jau rengia
masi prie programos. Nagi, 

viduje 
dvylika balsų sugadinta ir ne
galima dainininkams juomi 
pritarti, negalima pianą varto
ti. Tuo tarpu išanksto savinin
kui buvo pranešta, kad pianas 
būtų sutūnytas, ir savininkas

US šaltai žiemai, apden- 
žemę baltu rūbu, galima 

sakyti, kad Kanados darbinin
kų apie ketvirtoji dalis tik te
dirba; kiti gi švenčia žiemos 
šventę. Nebuvus dar sniego 
šiaip taip, nors už mažą užmo
kestį, gaudavo dirbti, bet už
dengė sniegas žemę, uždengė 
kartu ir darbus. Darbų nie
kur nesimato, išskyrus miškuo
se, bet ir tai tik tie gauna, ku
rie seniau dirbę ar su bosais apžiūrima, ikad piano 
pageria. Daugeliui darbinin- 

1 kų juodas rytojus stovi prieš 
akis.

Draugai, organizuokimės, 
kovokime už laisvę, smerkime
kapitalizmą, nes jis mūsų. prie- . užtikrino, kad viskaš bus tvar-' Kiek girdėti, 

... Tarpe dainininkų ir ren- mano 
gėjų pasidarė sumišimas ir ne-j draugijos, 
žinojo nei ką daryti. Buvo mokslo 
nutarta atnešti pianą iš arti- Kiekviena, 

imiausios stubos, bet pradėjus i tikti, nes 
dvigubai.

šas. Stokime petys į petį, nes ]<0]- 
vienybė—galybė. D r ą s i a i
žengkime pirmyn. Praeisime 
tamsą,\ rasime šviesų rytojų.

! Taigi, kovokime už laisvę 
šviesesnį rytojų!

Daminukas.

ir.

Orkestros
Nesenai susitvėrė nauja lie-[ 

tuvių dūdų orkestrą ir jau į 
vieną sykį griežė svetainėje', j 
Jeigu išlaikys tarpusavį drau-i 
giškumą, geriau prasilavins-, ! 
tai 'turėsime puikią lietuvių , 
orkestrą.

Dabar kiekvieną šeštadieni! 
grieš St. Agnes svetainėj. Ne
užmirškite ateiti.

Jau antras mėnuo, kaip ki-j 
ta stygų orkestrą lavinasi ir i 
greitu laiku žada duoti šaunų! 
koncertą. Orkestrą sudaro 
jauni darbininkų vaikučiai ir 
keletas augesnių vyrų. ,

Tik gaila, lad abi orkestrus1 
nepriklauso jokiai draugijai/ 

, stygų orkestrą 
prie kurios! 
stitiks pusę 

finansuoti. :

(Parodija pagal K. H. Taurią.)
O muzika, širdies gaida, 
Skambėk su mumis visada!

Tegul šiandien linksmai užgros
Garsai trimito bei lyros!

Nutils, nurims tada ūmai
Dejavimai, sielos skausmai,—

Laukai, miškai nūn atbalsiais aidės, 
Gaidas gyvąsias palydės.

Dailės dukraite—muzika, 
Užžiebk širdyse žiežerką, 

žavingai lūpas mums 
Ir jąusmą šiurpulingą

atverk— 
tverk !

/ Jonas Kaškaitis.

prisidėti
kuri

išlaidų
draugija turėtų su-|
paskui bus naudos!

Kilkite, Audros!
Myliu aš vėją, myliu audružę, 
Kuomet jie blaško erdvių rūkus;
Kuomet siūbuoja
Su lietum šluoja

žalią giružę— 
miesto brukus.

darbą, ir čia nieko neišėjo, i 
nes tą dieną buvo labai slidu j 
ir pavojinga buvo tokį žings-l 
nį daryti—nešti pianą.

Mat, vietos juodašimčiai jau 
per kelis metus varo prieš mus 
visokią agitaciją, visaip šmei-l 
žia. Bet tas nieko negelbsti, I abejotina. 
musų darbas varomas pirmyn.) 

Apie trejetas metų atgal Todėl dabar jau griebėsi kito-j1 
čia susitvėrė lenkų darbininkų 
Komunistų Partijos skyrius, 
kuris darbavosi, kiek tik ga
lėjo. Bet darbas buvo sunkus 
tuo žvilgsniu, kad neturėjo sa
vo svetainės ir veik niekas ne- 
išrandavojo, o jeigu kur ir 
gaudavo, tai labai nepatogiais 
laikais, 
surengti jokių didesnių suren-j 
girnų.

Negalint veikti, kuomet nė
ra savo svetainės, kilo mintis 
įdigyti nuosavą namą. Tam tik
slui pradėta rinkti pinigai ir 
paskolos, 
nes ne tik komunistai, bet iri 
simpatikai 
kuo galėjo: vieni aukojo 
ąkolįno, treti savo darbu. Mat,

Gera audružė, ji
Kuomet užgauna
Ir narsią savo muziką varo,— 
Lai dievai dreba prieš jos jėgas!

gerai daro, 
gamtos stygas

Parapija 
Po keletos mėnesių “smūt-

kų,” mūsų parapijonai sulau
kė kunigą. Dabar bandysi 
“sulopyti” suirusią parapiją.1 
Bet ar pavyks sulopyti, labai

. - Mat, jau daugelis' 
parapijonų pamatė kunigų

. . . , . . v, .. v I darbelius ir dabar nuo jų salikių kovos būdų ir labai slyks- t .
čiu. Jie manė, kad piana su- - ’ T t •• U- , • y- v. ..." - sv. Jono draugijos susirmki-gadmdami gales užkenkti mu- .v. ....... , , u. .... I me, gruodžio 1 d., apart kit kosu koncertui ir susirinkusia i v, ! ? , . tz■ , j ... . v -1 štai kas buvo svarstoma. Kny-publika sukelti pries rengėjus, i ... .v. . . ,h . i j • j ginmkas išdavė raportą, kadBet as manau, kad sis juodas b . .. c }. . -4. i -i -v • • • įgauta knygų is Suvienytų Vai-,darbas greitu laiku įseis i vir-iv.. . . , r> , 'v. . istiių karpo dovana. Betsu ir mes sužinosime tikruo-' i , j • i •Todėl negalima buvo sfus kaltininkus. ipe .tų knygl- randa^ dvi

Atidarant programa, pionie-illlk)^ pa1,ra!pp* ... .U0J UV.°! 
riai nudainavo I Internacionalą i nutarta’ kad Patlknnę sunai-. v ( y |VO,
L Linri* kUu dalnX lšlkintų- Tai va ko tamsūs pa-1 (diena nepazymeta) Mask-! • • • • _ 
penkių solistu, tik viena A. Si- ^pijonai bijosi—knygos Vie-|voj Lietuvos^ politkalinių; nominaciją uždarąs, 

......... . ri 1 Tikras į pieties klausimu: jmes nominuosime,
. , . . . nijimas turėsiąs skilti. Paskui

Maskvos lietuviai susirin- pradėjo visaip plūsti komunis- 
kę į iškilmingą posėdį, pa-[tus ir jų simpatiku- 
švęstą atidarymui Maskvos j vagimis ir kitokiai.
Lietuvių Darbininkų Klubo i ^patingai kliuvo tiems, 
ir išklausę informacinį pra- i 
nešimą dr. ANGARIEČIOi 

Taip ly-l apie ĮVYKIUS KAUNO i
Patartina viso-j KALĖJIME, reiškia griežtą; 

knygas paskaityti, tada

WINNIPEG, KANADA
Iš Darbininką Judėjimo

ir keletą kitu dainelių, v c C

deriūtė dainavo be piano, kiti 
nedainavo. Ji sudainavo dvi 
daineles. Ji turi gražų balsą 
ir patartina lavinti, nes tuo- 

prisidėjo, kas tik met turėtume Čia gerą daini- 
kiĮi ninkę. Clevelando Lyros Cho- 

iro kvartetas sudainavo porą 
nenorėta, kad pirmą paskolą ;^k.dK .^e dta^1^a.y^ dVe?US’ 
pavesti bankui ir mokėti u.

Indelius nuošimčius, todėl dau- 
į gelis draugų skolino be jokių 

nuošimčių.

Darbas ėjo gerai,

dp | Dainavimas be piano buvo sun- 
'kus, vienok publiką patenkino.
Buvo daug dalyvių su muzika
liais instrumentais, 
susirinko apie 300.

žmonių 
Rinkta

I Rugpjūčio 1 d. buvo padėtas aukos Gastonijos streikieriams 
Kertinis akmuo nuosavam na- jr kaliniams, bet nesužinojau, 
mui. Tuomet susirinko daug kiek surinkta. Nuo parengi- 
žmonių ir ant vietos sudėjo mo peino nks apie $150. 
aukų, rodosi, apie 900 dolerių.: 
Ukrainiečiai draugai, kurie 
jau gerai gyvuoja ir turi nuo
savą namą, pasižadėjo šį dar
bą remti. Pradėjus darbą, ta
po sukoncentruotos visos jė
gos, kad tik atsiekus tikslą— 
jsigijus nuosavą namą.

Visas triūsas nenuėjo 
kais.

/ skelbta, kad įvyksta 
namo atidarymas.

> tiek žmonių susirinko, 
negalėjo visi sutilpti, 
jo net šeši kabėtojai 
mis kabomis. ] 
kaip iki šio ėjo darbininkų ju
dėjimas, kokios kliūtys buvo 
ir t. t. > Ragino visus dėtis prie I 
Komunistų Partijos ir darbuo-i 
lis del visos darbo žmonių kla- mo meno ir iš kitų mokslo sa
gės,, kovoti prieš išnaudotojus I kų. Prakalbų tikslas—savitar- 
ir t. t. Lenkų naujai suorga-! pinis lavinimosis ir kad pakelti

- nizuotas choras sudainavo ke- opiausius tuolaikinius darbi
nas daineles neblogai; ukrai-įninku klausimus, o paskui pla
nų namo orkestyar susidedanti čiau išgvildenti diskusijų for- 
iš 30 žmonių, protarpiais grie- moj, o tub pačiu sykiu prasi-j 
že įvairius dalykėlius. -Užsi- į lavinti į publiką kalbėti, 
baigus eerėmonijoms, prasidės A. L. D. L. D. susirinkimai 
jo šokiai.
girną surinkta $560. 
susipratę lietuviai 
prie to darbo savo 

fcA. L. D. L. D. 217 
*iŽdo paskyrė $10 ir

D.—$10.

K. Joneliūnas.

TORONTO, ONT, KANADA
Kas Pas Mus Veikiama

tar- ■ 
kai-

Kilkite audros, švilpkite vėjai! 
Iš kelmų verskit senus trempus. 
Ruoškite dirvą naujai idėjai— 
Laisvai žmonijai baimės nebus!

Jordus Aris.
Rugsėjis, 1929.

Gavome sekančio turinio | A. 192 kuopos 
rezoliuciją, 
maskviečiu I

rapijonai bijosi—knygos. Vie-ivoj 
ui rašo, kiti naikina.
literatūros teroras. Kam nai
kinti? Kurios “nekošernos,” 
atiduokit kitiems knygynams, 
kur randasi Toronte du, už tai 
ačiū pasakys. Pagaliaus, jei
gu nori savo pTtešą kritikuoti, 
tai pirma reikia pažinti jį, j'O 
idėją ir veikimo taktiką. “Tuš
čiu tuščio nepripHsi.” ' 
giai ir Čia. 
k i as 
pamatys d ei k o skirtingai mano 
katalikas ir laisvamanis.

Rl. Svyrūnėlis.

susirinkimas, 
priimta dd. [viskas ČJ° paprasta vaga. Bet 

susirinkimo I ka,ip tik 1’ri2ita. ‘”'ie pi’d' Ta‘ 
. : rybos nominacijos, tai kuopos 

■pirmininkas pereiškia, kad jis 
, nes jeigu 
tai Susivie-

DETROIT, MICH
Gruodžio 29 d., 1. A. S. sve-

kurie
I dabar progresyvių nominuoja
mi.

Labai keistai išrodė, 
! kuopos pirmininkas, nepažin- 

, | damas tu narių, kuriuos da-
protestą pries panaikinimą Ibar progresyviai nominuoja į 
tų teisių politinių kalinių, i Pild. Tarybą, vadina vagimis į 

;kuriomis jie naudodavęs net|ir kitokiais. Juk pavadinti! 
■caro laikais. pmogų Vagimi,-tai pirmiausiai|

' ’ i reikia turėti ir prirodymų.!
Maskvos lietuviai pasiža-|Tuo tarpu tas gaivalas jokių i 

, da aktingai aiškinti pla-' prirodymų neturi.
'čiom darbininkų masėm tai Ar tai gražu taip elgtis? Ar į 

; darbas, apie i 
i mėgsta
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Itainėj, kampas 24th St. ir Mi-į niekšingumą Lietuvos fašis-’tai kultūriškas d_ 
Ichigan Avė., Ateities _žiedo;tinių budelių ir pabraukia, 1kuri tautininkai labai

Pradedant žjąmos sezoną, ir 
mūsų draugų veikimas pakilo, 
pasireiškė eilė naujų sumany
mų ir jų iniciatoriai energin
gai pasiryžę juos „įgyvendinti.

A. L. D. L. D. nutarė, kad

'chigan Avė., ____ ______  _ ......... .......
! Vaikučių Draugijėlė statė sce-;Į<aj budeliams nepraeis vėl- 
Inoj keturių veiksmų, P«nk>ų|tui j(J darbaL Težin0>kad 

proletariatas labai brangina I 
avo broliu I

C I

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-
SHENANDOAH, T A.,tūkstančiais . par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai
Jis sako, kad JOHN'S CIGARS visi

Siųsdami pinigus 
Ru savo adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 
M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir Prą* 
dek kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokiusius važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už maža kainą. 
Spėcialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

išvadino

P

Vardai

No

iliestai

U
t

8^^ llO EAST 16A ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

Puslapis PenHas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

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

kreiptis prie manę/?.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: keystone, MTL?669 
Bell, Oregon 5136

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepįl”kvepjl”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., į savo krautuvę kas mčnesis po kelioliką 
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš 
sitraukia 
parduoda, 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!John Naujokas

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ar., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

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

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

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 Mėšlažamčs Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reųnąitizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI LZDYKĄ 
^-Spinduliai,

kalbėti ?
S. L. A. Narys.

i paveikslų, dramą “Sniego Ka-
Įralaitė.”

Ateities žiedo Draugijėlės [ kiekvieną lašą 
jau daug yra darbo padėta: kraujo, : _ ...... .........

YA8* .'!aHrK!0' darodys savo veiksmu. [gionas kvies Belgijos kara-
Maskvos lietuviai kviečia >‘>1 atvykti j Jungtines Vals- 

lietuvių proletarines tijas sekančiais^ metais są. 
organizacijas SSRS, Ameri- rYsy S1 - 

griežtai Jos šimtmetinių 
darbus somybčs sukaktuvių.

prie šio veikalo.
liai pasiryžę sulošti veikalą, 
kaip tikri menininkai. Detroi
to lietuviai turi įvertinti jau- visas 

'nuolių šį vakarą ir skaitlingai 
[atsilankyti į jų parengimą, nes 
į jis bus pirmas vaikučių istori-

Antwerp, Belgija.— Pra- 
ir proletariatas tą: nešama, kad Amerikos Le

gionas kvies Belgijos kara- 
’ 1 ♦ J 1 j * • Y j • X 7 1

me- 
Gruodžio 1 čl. buvo pa- 

nuosavo 
Tuomet 
kad net 

Kai bū-,
įvairio- po kiekvieno susirinkimo vie- 

Nurodinėjo, »as ar du draugai laikytų pra- 
: kalbą įvairiose temose, kaip 
antai: iš politikas, ekonomijos, . . 
iš darbininkų klasinės kovos, 
religijos, jaunuomenės auklėji- Veikalas Sniego Karalaite 

lyra įdomus. Jame dalyvauja 
berniukai ir mergaitės; loši
me sudaro gyvą dramą. A. ž. 
Draugijėlės jaunuoliai mano; 
užžavėti atsilankiusius. Jie 
siryžę, kad šis jų lošimas 

įsų atsilankiusių atmintyje 
| siliktų.

žiediečiai stato šį veikalai .
. oneretės formoi čia iif cho-1 hucinę kovą Lietuvos prole- Aukų pertų paren- (vyksta kiekvieno dainUos. Dainos irLuzijtariatas ir jo avangardas-

Tame1! ir tia sekmadieni, ovo Jt>atnursti. . . . . .. . i_ __ „ ,, • ■
prisidėjo St.; ukrainiečių svetainėj ka nsa kiekvieną jaunuoli prie L. K. P.!
aukomis. - , . -
kuopa iš užmirškite atsilankyti. 
W. L. P.

kos ir kitu saliu v V
protestuoti prieš
Lietuvos kruvinųjų budelių, 
prieš kankinimus politinių 
kalinių ir kviečia visais bū
dais remti Lietuvos kovo- 

! j antį proletariatą.
vi- 

pa-
Šalin fašistų diktatūra!
Šalin Lietuvos budelius!
Tegyvuoja vedantis revo-

u paminėjimu Belgi-; 
nepriklau-

Kas yra didžiausias žmogaus priedas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas Įvaro, bet 
ir j grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių Ameriką pagarsėjusius

_T1 , (Miltelius nuo Šalčio) jokių Šalčių nebijo. UžUrban’s Cold Powders 75c už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

_ _ _ % _ yra tai kanuolė prieš kitų amžinų žmogaus priešų—-yidu-Urbo Lax Tabs riy užkietėjimy—kurii Žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS

St. or Are.

State

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

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
fcos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. KreipkitSs šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredoinis ir kfetvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J

CASTON ROPSEVICH

s$vo veikimo.
Žiediečių chorą mokina Ai

do Choro mokytojas drg. V. 
!Žukas, o tas irgi naujiena. Kasi

į. Toronto žymiausi igi nesigrožėja Aido Choro dai-1 kyti į jų parengimą, kuris j- 
;navimu? Visi-, net ir musų į vyks 29 d. gruodžio, I. A. S. 
priešai pripažįsta, kad vienas į svetainėj, kampas 24th St. ir 
iš geriausiai dainuojančių cho
rų ir labai toli nužengęs pir
myn. Jaunuolius Žukas lavi
na, kaip savo brolius ir sese-r 
ris, ir jiems: visiems sekasi mu
zikoj i*r dainavime.

Ateities žiedo* Draugijėlės 
spėkos yra tvirtos ir reikia ti
kėtis, kad iš tų Spėkų gali iš
sivystyti gerų veikėjų kaip 
dajlėje, taip ir abelname mūsų 
veikime. Bet dabar visų mūsų 
pareiga tas jėgas paremti. To
dėl visi ir visos turime atšilau-

Nariai ir prijaučiantieji ne-

Pranešė iš “Vilnies” redak

Tegyvuoja darbininkų ir 
valstiečių sovietų valdžia!

Taipgi buvo parink- cijos, kad 21 d. gruodžio at-i 
ta aukų tarpe narių ir laike važiuos į» Toronto f. 
atidarymo namo įteikta $42.- Amerikos lietuvių dainininkai 
40. -Aukojo tam tikslui seka- K. Menkeliūniūtė ir F. Stan- 

/iliai: K.’Ginkus, M. Deedos, 
/ A. Juozakas, M. Juozakas, P.

Staniškis, A. šlenis, J) Urbona
vičius ir K. Beniušis po $2; 
J. Savickas $1.40; A. Noruta- 
vičius, K. Musteikis,/J. Pak
irte ir P. Gutauskas po $1; K. 
Jarušauskas ir J. Strolis po 50 
centį.

Visiems aukotojams varde 
fonkų Komunistų Partijos sky- 

tutinu* tariame širdingą ačiū. 
Liet. Darb. Komitetas.

kūnas. Jau paimta. St. Agnes 
svetainė, kampas Dundąs ir 
Grace gatvių. Kaip pasirodys 
lapeliai, pasistengkite tikietus 
jsigyti iš anksto, kad galėtu
mėt išgirsti lietuvių gabiausius 
dainininkus dainuojant. Sve
tainė neperdidel'č, gali vietos 
neužtekti.

K. L. Jaunimo Sąjunga
Jaunimo Sąjunga pananda- 

vojo visam žiemos sezonui St. 
Agnes svetainę. Ten bus rėn-

Michigan Ave. Pradžia 6 vai. 
vakare. Atsilankę ne tik pa- 
remsime vaikučius^ priduosime 
jiems daugiau energijos lavin
tis mūsų tarpe, bet sykiu ir 
smagiai laiką praleisime. Ap
art /to, matysime, kaip darbo 
žmonių vaikai darbuojasi dai
lėje, kaip jie rūpinasi savo 
užduotis atlikti, o paskui, už
augus, užimti mūsų vietas ir j 
toliaus darbuotis del darbinin
ku labo.

A.M. GudoAi
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VIETOS ŽINIOS
I

Ketvirtadienį “Maldeno 
Stebuklus” Aiškins Drg. 
L Prūseika

Apie “Maldeno stebuklus”

Šį Vakarą Visi Nariai į 
17 Kuopos Tarp. Darb. 
Apsigynimo Susirinkimą

Šiandien, antradienio vakare, 
17 kuopa Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo turės susi
rinkimą. Jis bus vietoje ano 
mėnesinio susirinkimo, kuris 
turėjo įvykti gruodžio 11 d., 
bet neįvyko, nes vos tik kele
tas narių tebuvo suėję.

Kadangi šiandien bus me
tinis susirinkimas, kiekvienas 
narys turi atsilankyti. Jame, 
suprantama, bus renkama ir 
komitetas sekantiems metams.

Taipgi turės būt balsavimas 
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo 
Lietuvių Skyriaus Centro Biu
ro rinkimų blankos.

Atsiminkite, draugai, kad, 
be to, šis mėnuo yra ir organi
zacijos vajaus mėnuo gavimui 
daugiau narių ir rinkimui nau
jų skaitytojų delei jos organo 
“Labor Defenderio.”

Yra daug ir kitų klausimų, 
kuriuos reikės Šį vakarą 17 
kuopai spręsti. Susirinkimas 
bus, kaip visada, “Laisvės” 
svetainėje.

Didelis “Laisvės”
Koncerto Pasisekimas

lyginant su tuom, kaip jis dai
navo keli metai atgal. Apart 
dvieju kitatautiškų dainų, pub
likos plojimais iššauktas dar 
pridūrė “Kur Bakūžė Samano
ta,” kas iš visų trijų geriau
siai išėjo."

Nei.vienas programos daly
vis nesusilaukė tiek aplodis
mentų, kaip Margaret E. čes- 
navičiūtė, lyriškas soprano. 
Apart pakartotinų iššaukimų 
dar padainuot, jinai buvo ap
dovanota ir dviem gyvų gėlių 
bukietais — vienas raudonas, 
kitas baltas.

Elenos Retikevičiūtės sutai
sytas čelo-smuiko-piano trio 
pagriežė klasiškos muzikos, 
simfoniškai, švelniai.

Shenandoah mainie.rių kvar
tetas (P. Grabauskas, S. Rei- 
kauskas, S. Kuzmickas ir J. 
Surdokas), apsirengę kaip an
gliakasiai prie darbo, reikia 
skaityti vienu iš pačių tinka
miausių programos numerių. 
Prie jų, kaipo mainierių ama
to, tiko ir darbininkiškos dai
nos: “Badaujančių Giesmė” ir 
“Ant Barikadų.” Publika ne 
tik jų dailiu dainavimu grožė
josi, bet tiesiog mylėjo pačius 
dainuotojus, kaipo draugus 
sunkiadarbius mainierius. Tai 
buvo proletariškiausias pro
gramos punktas.

Magdutė ir Edvardas Sku-

kalbės drg. L. Prūseika ketvir
tadienio vakare, gruodžio 19 
d., Ukrainą svetainėj, 101 
Grand St., 8-tą vai. vakare.

Drg. Prūseika pats buvo 
Maldene, Mass., ir matė, kas 
ten dedasi.

Be drg. Prūseikos, užkvies
ta ir daugiau kalbėtojų.

Komisija.

Accorsio Priėmimo Mitingas 
Bus New Yorke Gruodžio 19

. t *

; Gruodžių 19 d., ketvirtadie
nio vakare, bus vienas iš en
tuziastiškiausių masinių mitin
gų New Yorke, Central Ope
ra House, 67th St. ir 3rd Avė. 
jį rengia Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas, kuris iškil
mingai priims drg. Salvatorrę 
Accorsį.

Pažangus mainierys Accor- 
sj, kaip žinoma, buvo Pittsbur
gh© teisme įkaitintas, būk jis 
nušovęs valstijinės policijos 
kazoką. Per Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo pasidar
bavimą, ir per minių subruzdi
mą, Accorsi buvo išgelbėtas 
nuo elektros kėdės.

Šiame mitinge kalbės ir pat
sai Accorsi ir jo žmona, kuri 
čia bus su trimis savo kūdi
kiais.

vietinė Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje 22 
kuopa ruošia nepaprastai gra
žų vakarėlį. Tai bus koncer
tas ir šokiai.

Koncertui artistus paskelb
sim rytojaus “Laisvėje.” šian
dien primename tik tiek, kad 
tai bus labai puikus vakaras. 
Be koncerto ir šokių, turėsime 
ir laimėjimų. Girdėjau, kad 
rengimo komisija leidžia iš lai
mė j imu i kalakutą. Tai nauje
nybė visiem ! Prieš kalėdas— 
labai naudinga naujenybė! 
Taipgi girdėjau, kad dzūkai 
smaginasi visais galais ateiti i 
ir išlaimėti kalakutą.

Vakarėlio pradžia 1 vai. va
kare. Būkit visi.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA patogūs kamba-I 

riai Williamsburghe. 3-4 kamba
riai su visais moderniniais įtaisy
mais: maudynes, elektros šviesa ir 
t. t. Kreipkitės šiuo antrašu: I 
B. A. ZINIS, 123 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (298-303)

PASIRANDAVOJA didelis kambarys 
garu apšildomas, prie pat Lorimer 

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

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo

laikų.

Iš Tarpt. Darbininkų Apsig.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS ■ janitorius prie ap- 

artmentinio namo. Turi turėt pa
tyrimu apie abelną pataisymą. At- 
sišaukit tik laišku, pažymėdami pa
liudijimus. K. Šhapero, 95 E. 32nd 
St., Brooklyn, N. Y. 299-301

Iš IR I

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

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

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

Pinigus persiančiam grei
tai ir žemomis ratomis

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

Hamburg-American line 
n JMLOADWAT, TOM

| LIETUVIU VALGYKL
| Visokių Rūšiį Šviežus Valgiai, Gaminami Liet.

ir Amerikonišku Stilių

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindidių Diagdoza 
221 South 4th Street 

(Pricšąis Bridge J’laza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet ; 2-8 po piet.
Ketvertais ir nuimtomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

, TeL, Stagg 7057

j STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
i WALAND0S:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

TeL, Juniper 6776.

“Laisvės” metiniame kon
certe pereitą sekmadienį, 
Brooklyn Labor Lyceume, bu
vo ne mažiau, kaip du tūks
tančiai žmonių. Ne tik visos 
kėdės buvo užimtos, bet ir visi 
pasieniai, ir galerijos, ir tarp
duriai tirštai užsigrūdę žmonė
mis, taip kad ir statiems buvo 
taip ankšta, kaip, sakysime, 
Lietuvoje per didžiausius at
laidus.

Gaila, kad į stovinčiųjų tar
pą, nebegaudami daugiau nu- 
meriuotų vietų, turėjo pakliū
ti ir iš toliau atvykusieji 
draugai.

Apie du pirmesniuosius me
tinius “Laisvės” koncertus bu
vo kalbų, kad jiems stokavo 
įvairumo. Gal kas todėl ma
nė, kad tos kalbos blogai at
silieps ir į šiemetinį koncertą. 
Bet pasirodė kitaip. Darbi
ninkiškoji publika, kuri, žino
ma, įvertina gerą koncertinę 
programą, dar labiau įvertina 
tą faktą, kad tai saviškio dien
raščio “Laisvės” metinė pra
moga, suėjimas į proletarinį 
pokilį josios skaitytojų, drau
gų ir pritarėjų.

* Tuo žvilgsniu ta nepaprastai 
skaitlinga darbininkiška publi
ką šiame koncerte buvo darbo 
žmonių užgyrimo antspauda 
savo klasiniam dienraščiui.

Kai del programos, tai jinai 
šį sykį buvo įvairi ir turininga.

Aido Choras, vadovaujamas 
L. Bernice Šalinaitės, sudaina
vo Internacionalą ir dar porą 
dainų.

Seserys Pauliukoniūtės me
lodingai padainavo (lietuviš
kai) La JPaloma ir Hawaii tau- 
tihę dainą. Buvo iššauktos 
dar ir su trečia. Į programos 
galą dainavo antru kąrtu. Vi
sais savo pasirodymais pada
rė malpnaus įspūdžio.

Ukrainietė Lydia Koretzky, 
mezzd ’ soprano, skambiai ir 
jautriai sudainavo tris gabalė
lius, vieną' iš jų gi “Lopšinė” 
—lietuviškai,' su daile ištarme.

Ukrdihietis Ivan SteŠenko 
pasirodė su stebėtinais gabu
mais ne tik kaipo baritoniškas 
basso, bet ir kaip dramatizuo- 
tojas irymimikas. šalia manęs 
sėdėjęs inteligentiškas vyras, 
gerai nusimanantis apie daina
vimą, sako: SteŠenko balsas 
nei kiek neužsileidžia įbalsui 
pasaulinio šaliapino, tik gal 
šaliapinas dar ir už SteŠenko 
yra geresnis dramatizuotojas.

Gaila, kad kas ten už scenos 
pastebėjo Stešenkui, kad jis 
jau užtektinai daug dainavo 
(8 gabalus). Tuo būdu, jis 
jautėsi suturėtasenuo dainavi
mo Visų mėgiamosios “Ei 
Uchnenį. Jam akompanavo 
Arie Abileah.

A. Arlauskas, tenoras, 
parodė ‘ žyihidš pažangos, pa-

čiukai su savo akrobatiškais ir 
' dailiškais šokiais, drauge ir 
i pavieniai prisidėjo prie pro
gramos įvairumo; suteikė sma- 
| gios permainos, kuomet dau- 
i gelio ausys jau buvo kaip ir 
j pavargę nuo klausos įtempimo, 
( nors tai buvo ir malonus įtem- 
! pimas.

Lyros Choras, vadovauja
mas Orphejaus Eremino, už- 
1 baigė programą savo sutarti
nomis, pagirtinai • atliktomis 

I dainomis.
Pirmininkavo drg. J. Weiss-.
Programai įpusėjus, drg! 

'Prūseikai tarus kelis žodžius, 
publika sumetė $108 drau
gams argentiniečiams delei įsi
gijimo raidžių statomos maši-

■ nos.
Po visko buvo, prie Retike- 

vičių orkestros, šokiai, kuriuo
se vienu ir tuo pačiu sykiu da
lyvavo šimtai poru, taip kad 
visa svetainė tiktai banguoja 
dailiomis mergaitėmis ir mik
liais vaikinais.

Tą vakarą, tur būt, daugiau 
negu kitados. Buvo Amerikoj 
gimusio ir augusio lietuviško 
jaunimo.

Vienas kitas sako, kad pro
grama ir ši sykį buvusi dar 
perilga. Dalinai už tai atsa
ko ir pati publika, kuri ener
gingais delnų plojimais vertė 
patinkamus dainininkus dau
giau ir daugiau dainuot.

Rep.

“Socialistų” Smurtas Prieš 
Kairiuosius Geležies 
Darbininkų Unijoj v ‘

New Yorke ir Brooklyne Ge
ležies Darbininkų Unijoj “so
cialistai” pasmarkino smurtą 
prieš komunistus ir kitus kai
riuosius narius, šiomis dieno
mis iš unijos liko išmesti pen
ki komunistai, už tai, kad jie 
vadovavo kovoms prieš fabri
kantus.

Unijos viršūnėje sėdi užsi
rioglinę sociaL-fašistas L. .Sme
tona, kaipo prezidentas, ir M. 
Karasik, kaipo sekretorius.

Svarbus Pranešimas
Komedijos ‘Nervai’ Aktoriam

Draugės ir draugai! Nors 
mes buvome tarę, kad jau šie
met “nebaderiuosime” svetimų 
kolonijų ir niekur nevažiuosi
me lošti, bet prisieina savo ta
rimą perkeisti. Turėsime nu
važiuoti sulošti komediją’ 
“Nervai” į Elizabeth, N. J., 28 
d. gruodžio, subatos vakąre, 
ir į Newark, tN. J., 12 d, sau
sio, nedėldienį. Todėl visi ak
toriai ir aktorės rengkitės prie 
lošimo. 'V.4 Patdkstys. ’

Sekmadienio Konferencijos
230 delegatų dalyvavo ket

virtoj metinėj šio distrikto 
konferencijoj Tarpt. Darbinin
kų Apsigynimo, pereitą sek
madienį, gruodžio 15 d., lrv-1 
ing Plaza Svetainėje, New i 
Yorke. ' i

Požeminių gelžkelių unijos į 
atstovas ačiavo Tarpt. Darbi-' 
ninku Apsigynimui už pagelbąĮ 
kovoje prieš mašiną Amerikos 
Darbo Federacijos, kuri pa
kartotinai pardavinėja kon- 
traktoriams darbininkų reika
lus.

Penki delegatai tuojau buvo j 
pasiųsti iš konferencijos į ei-j 
les streikuojančių ir pikietuo- 
jančių šiaučių.

Konferencija karštai pasvei
kino Cl. Millerį ir Wm. Mc
Ginnis, du Gastonijos streiko 
vadus, kurie nuteisti iki 20 
metų .kalėjimo ir dabar laukia 
antro, apeliacijos, teismo.

Priimta rezoliucija, išreiš
kianti pritarimą ir paramą 
Haiti darbo žmonėms, sukilu
siems prieš Amerikos imperia
lizmą ir saviškę buržuaziją. 
Kitoj rezoliucijoj sveikinama 
Accorsi, trečioj pareiškiama 
pasiryžimas apginti Sovietų 
Sąjungą nuo imperialistų už
puolimo.

Trys delegatai išrinkti į bū
simą nacionalį suvažiavimą vi
so Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo; vienas iš jų yra 
negras Lewis, Langų Valytojų 
Unijos narys.

Smagus A. P. L. A., Kuopos 
Vakarėlis Sekmadienį

Sekmadienį, gruodžio mėne
sio 22 d., “Laisvės” svetainėje,

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot 

MENDELO
UJ ’ •' '

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Kiekviena moteris, kuri turi 
savo vaistų šėputėje bonką Pain- 
Expcllcrio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metiL Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expcllcriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efcktyvča ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuoj aus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigįa tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupes, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro

PIANISTAS IR
MOKYTOJAS

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnoze ir Gydymo būdai.

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

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pa.

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

vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 981 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87

GEORGE NOBIpETTI
Įgaliotas rir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvų
Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ

Pamokos Duodamos Studijoj
ir Mokinių Namuose

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

TeL, Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

TeL, Jefferson 6393

NAUJA ĮDOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Parašė V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei- 
'kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. . Kaina 25 lentai.

• Užsakymus siųskite:
“DARBININKIŲ BALSAS”

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Tel., 0783 Stagg

J, LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

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

TEL.: 
Triangio 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, R. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
UŽEIGA

papročio 
pagelbsti 
malimą.

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

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamao au
tomobilius ir karietas veselijome, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

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

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

Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliupsuoja 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
221 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y.
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