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Vienykitės! Jūs Nieko' 

Nepralaimčsit, Tik ; 
Retežius, o Išlaimesit

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI -

J. Butėnui Nėr Vietos 
Kauno Operoj.

Seserys I. ir J. Pauliuko- 
niutės.

Abelnai del Programos.
Buržuazinė Spauda

Mainierių Streikas.
Apie Eržilus.

Rašo L. Pruseika.

Viename Rygos laikrašty ko
respondencijoj iš Kauno prane
šama, kad J. Butėnas iššluotas 
iŠ Kauno operos. Jisai ten su
kėlė skandalą, -žinoma, tai ne
buvo kova prieš operos admi
nistraciją, bet 
dalas. Sakosi 
kon. ♦

Bandė šokt 
labai žemai.

paprastas skan- 
grįšiąs Ameri-

augštai, o tūps

Draugės I. ir J. Pauliukoniu- j 
tės padarė Brooklyno Labor 
Lyceum labai gražaus įspūdžio 
savo sutartingom melodiškom 
dainom. Mūsų publika nori 
suprantamų dainų, tokių, ko
kias ji supranta.

Iš visų pusių draugės iš 
Haverhill, Mass., girdėjo šir
dingų komplimentų. Veikiausia 
subatoj mes būsim Newarke.

Ispanijos Fašistai Planuoja 
Atskirus Kalėjimus 

Komunistams

veiki-

komu-

MADRID, Ispanija.— Is
panijos fašistinė valdžia 
planuoja sudaryti atskirus 
kalėjimus laikymui nuteis
tųjų. už komunistinį 
mą.

Iki šiol pasmerkti
nistai buvo laikomi kalėji-į 
muose bendrai su papras
tais prasikaltėliais, ir fašis
tai pastebėjo, kad komunis
tai veda propagandą tarp 
tų prasikaltėlių ir daugelį 
jų patraukia savo pusėn; 
kuomet paprasti prasikaltė
liai būna paliuosuoti, tai jie 
namo sugrįžta su komunis-“Laisvės” koncerto progra- namo sugijzra su Komunis- 

ma tęsėsi lygiai tris valandas. ' tinėmis idėjomis.
Baisiai negerai, šių metų kon- j 
certe mes lengvai galėjom ap- ]aba’i tuomi susirūpinus. Sa- 
sieiti be tūlų dainininkų Ne- ko kad iš to ia . 
reikia minėti vardus, publika ir . . .. , ,
taip atspės. |JUS> del t0 J1 daro Planus

Blogiausia yra tas, kad pas 
tūlus laisviečius pasireiškia ten- rus kalėjimus, 
dencija priimti obalsį: dailė del Į-------------------

kalbų, jokios propagandos,' jo- i Pasmerkė Kalėjimai! 52 
kių aukų. Į y _____ ? _i_ _ A..

Tas
dainų dausose, kad
pus
yra pigus mėginimas pataikau
ti išlepėliams. »

Ispanijos fašistinė valdžia
A • J • • — • Z-X4

Perskridus Atlantiką, po 3,70() Myliu
Kelionės, Orlaivis Susikūlė Brazilijoj

BAHIA, Brazilija.— La
kūnai majoras Tadeo Larre- 
Borges ir leitenantas Leon 
Challe, kurie sekmadienį iš
lėkė orlaiviu iš Seville, Is
panijos, per Atlantiką į 
Urugvajų (viena iš Pietų 
Amerikos respublikų), nu
krito su orlaiviu pirmadie
nio naktį Brazilijos pakraš
ty, miškuose, netoli, Santo 
Antonio. Orlaivis susidau
žė.

Lakūnas Challe tapo leng
vai sužeistas. Larre-Borges 
išliko sveikas. Antradienio 
.rytą abu lakūnai nuvyko į 
Santo Antonio ir Larre- 

i Borges pasiuntė telegramą 
Urugvajaus atstovui Rio de

T. D. Apsigynimas Iškovojogosams Nepavyko SllgrąŽillti į Darbą
Laisvę buarestuotems I ... . . v. __ . ;

Darbininkams Illinois Streikuo lancius MainuIllinois Streikuojančius Mainierius
NEW ORLEANS, La. • 

Kovingieji darbininkai čia 
laimėjo kovą prieš darbda
vių užsimojimą sunaikinti 
kovingas darbininkų organi- TAYLORVILLE, Ill. —! Streikas dabar tęsiasi vi- 
zacijas. Tarptautinis Dar-1 Pirmadienį reakciniai vadai suose svarbesniuose Illinois 

Orlaiviui-sugedus jie bu-|bininlW Apsigynimas iško-' 
yo priversti nusileisti girio- Į V0J.°y .kad būtų panaikinta 
se už 40 mylių nuo Brazdi- maištingumo 1-----------

Viso lėkė Prieš jūreivių lygos narius,

Janeiro mieste, pranešda
mas apie nėlaimę.

Aprobuojama, kad jie pa
darė arti 3,5(00 mylių kelio
nę. Per jūf’as lėkė suvirš 
2000 mylių.)

jos pakraščio, 
apie 39 valandas.

Majoras Larre-Borges yra 
urugvajietis. 1927 metais 
jis bandė lėkti orlaiviu iš 
Europos į Pietų Ameriką, 
bet buvo priverstas nusilei
sti šiaurinės Afrikos pa
krašty. Leitenantas Challe;

>ia Mainieriai Nubalsavo Tęsti Streiką; Reikalauja Ištraukti 
Miliciją ir Paliuosuoti Suimtus Streikierius j

kaltinimai

Victor Aronso ir William 
Davids.

Tiedu jūrininkai tapo su
areštuoti, kuomet Jūrų Dar
bininkų Lygos naman įsi- 

užgriebė 
Darbininkų 

jūrininkų

veržė policija ir 
Tarptautinio 
Apsigynimo ir

yra žymus Francijos laku-* darbininkų lygos literatūrą jav
nas.

i įsteigti komunistams atski- Francija Išleidžia Milionus Organizuoja Bedarbius
-i —* • • __ — - — — L- o .

Dolerių Karo Tikslams Detroite

i užgriebė. Už tai 
____ I ninkai buvo

“maištingume.”
Panašūs

i yra prieš

tie darbi-i 
kaltinami I

iš United Mine Workers anglies kasyklų centruose, 
Unijos ir darbdaviai dėjo i išskyrus Williamson apskri- 
pastangas sugrąžinti į dar-1 tį.
bą streikuojančius mainie- Streikas paskelbtas de
rins Christian apskrity, bet šimts kasyklų Christian ap- 
jų pastangos nuėjo vėjais. skrity; didžiuma jų pri-

Pradėjimui grąžinti dar
bininkus į darbą buvo pa-

I rinkta Peabody Coal kom
panijos No. 9 kasykla, ir 
mainieriai buvo sušaukti į 
susirinkimą išklausyti darb

ių pasiūlymo.
Mainieriai, tačiaus, vien-

! balsiai nubalsavo

i klauso Peabody Coal Kom
panijai.

Mainieriams Reikalinga 
Pagel ha w

Darbininkų T a r p ta u tinė 
Pašelpa, kurios nacionale 
raštinė randasi po No. $4P 
Broadway, New Yorke, al

toliaus, sišaukia į darbininkus pa- 
kaltinimai dar i tęsti streiką. Jie reikalavo, gelbos kovojantiems Illinois 

kitus jūrininku ' kad tuojaus būtų ištraukta ’ mainieriams ir jų šeimy- 
j kovingos organizacijos na-; milicija ir kad būtų paliuo- noms.

Anna Clark, sekretorė tos 
kieriai ir streiko vadai; kad organizacijos skyriaus West 
visi streiklaužiai būtų išvy- Frankfort, praneša, kad pa
ti iš tos teritorijos. šcl]ja būtinai reikalinga,

“Plčskime streiką,” tai: idant mainieriai galėtų to- 
Illinois mainierių obalsis. ‘ liaus tęsti kovą.

Mich. — Čia rius, John Morgan ir Wil- i suoti visi suareštuoti strei-’DETROIT 
jau daug bedarbių yra ir 
bedarbė vis didėja.

Darbo Unijų Vienybės Ly
ga ir Automobilių Darbinin
kų Unija, Komunistų Parti
jos vadovaujamos organiza
cijos, imasi..organizuoti be
darbius. Tik- tvirtai susi
organizavę bedarbiai gali 
iškovoti kokią nors pašelpą.

PARYŽIUS. — Edouard 
Daladier, smulkiosios bur
žuazijos atstovas Francijos 
parlamente, iškėlė į viršų 
dideles valdžios išlaidas ka
liniams tikslams. Karinia
me biudžete militarinės iš
laidos nužymėtos,, iki $259,- 
000,000. Gi Daladier pareiš
kė, jog faktai parodo, kad 
Francijos imperialistai iš
leidžia $560,000,000 kari
niams tikslams. Daladier 
nesipriešina toms milžiniš- 

Fašistinis koms karinėms išlaidoms, 
teisėjas pareiškė, kad už tai reikalauja teisingai ra- 
jie bus nuteisti dar ant dau- poUuoti apie tas išlaidas, 
giau metų kalėjimam

mėginimas paskrajoti ; Komunistus Austrijoj 
nesusite-

plebejiška propaganda,

liam Brown.

Neleidžia BeaTui Kalbėti

State

rašo apie mainierių 
Tik ir meluoja tas 

Register.” Ten, kur 
eina šimtu nuošimčių 

rašo, kad
darbininkų nedirba.

Nusipirkau “Illinois 
Register” (eina! Springfield, 
Ill.), kad pažiūrėti, ką Illinoiso 
spauda 
streiką.
“State 
streikas
(Taylorville), jisai 
tik pusė
Jisai už milicijos panaudojimą 
prieš streikininkus, jisai už še
rifų kumščią. Visos jo simpa
tijos su United Mine Workers 
unija (su senąja).

VIENA, Austrija.—Pen
kiasdešimts du Austrijos 
komunistai tapo .pasmerkti 
ilgiems metams .kalėjimo už 
komunistinį Veikimą. Resca- 
koff, Panoff ir Stojanoff 
kaipo vadai tapo nuteisti po 
dvyliką metų kalėjimo.

‘Kuomet teisėjas paskyrė 
jiems ba.usmę, jie sudainavo 
Internacionalą.

Lewiso-Fishwicko Teismas del 
Kontrolės Illinois Mainierių 

Distrikto -

O editorialų skyriuje rašo, 
kdip puikiai eina Springfielde 
prieškalėdinis biznis ir apie tai, 
kad rusai bus be barzdų, nes 
Rusijoj steigiasi saugiųjų brit- 
vų dirbtuvė. Mat, kas jam rū
pi!

O . kad dešimtys tūkstančių 
Illinojaus mainierių keikia, šią 
kapitalistų anarchiją—tai kapi
talistų spaudoj rašyti nevalia.

Kauno katalikiškas “Rytas” 
praneša “svarbią” žinią apie 
tai, kad ministerių kabinetas 
užgyrė ’projektą suregistruoti 
visus eržilus. “Suaugę eržilai 
turi būti atvesti žemės ūkio mi- 
nisterio paskirtai komisijai ap
žiūrėti, ar tinka veislei.”

Tai matot, i& kokių šaltinių 
eina pinigai iždan. O jei sulei- 
dimas bus bę, valdžios leidimo, 
tai eržilo savininkas mokės 
'bausmės 50 litų. Mokės baus- 

x mę ir kumelių savininkai.
< . Jeigu fašistų administrato- 
, riai specialižuotųsi tik gyvulių

Atgaivino “Mirusią” Merginą
LITTLE ROCK, Ark.— 

Dr. S. F. Hoge praneša, 
kad oxygenu tapo atgaivin
ta 15 metų amžiaus mergi
na Juda Campbell, negrė.

Jai buvo daroma tonsilų 
operacija. Uždavus mali
nančių nuodų ji nustojo 
kvėpuoti. Per trylika mi- 
nutų ji buvo kaip negyva— 
nebekvėpavo. Pagelba įtai
so akstinimui kvėpavimo 
daktarai darbavosi per še
šias minutas, tačiaus nega
lėjo ją atgaivinti.

Dr. Hoge sako, kad tuo
met jis įleido oxygeno į jos 
gyslas, mergina atsigavo. 
Laipsniškai ji atgavo kvė
pavimą.. įr už kelių, valandų 
vėliaus atgavo sąmonę.

Algerijos Darbininkai
Laimėjo Streiką

Paryžius. — Darbininkai 
Algerijoj (Francijos valdo
moj šiaurinėj Afrikoj) pa
sirodė gerais kovotojais. 
Prieplaukos darbininkai 
Bona mieste paskelbė strei
ką, reikalaudami pakelti al
gas; streiką laimėjo. Po to 
jie nutarė sudaryti revoliu
cinės transporto darbininkų 
unijos skyrių,

, Taipgi petroleumo darbi
ninkai Port de Bouc laimėjo 
streiką, išreikalavo pakelti 
algas ir pripažinti uniją.

Holandijos Policija Užpuolė 
Komunistų Įstaigą

santykių sutvarkymu, tai būtų 
pusė bėdos. Dabar Voldemaras 
be darbp, tai kodėl nepaskirt jį 
eržilų departmento ministerių?

Ar jūs girdėjote, kad Ameri
kos lietuviai tautininkai ir kle- 

, rikalai nors žodeliu užprotes
tuotų prieš Amerikos imperia

ls listų nuožmią brutalę politika 
Haiti ir Nicaraguoj? Niekuo
met.

£ > >■ Tai, mat, kaip jie “kovoja”
už pavergtų tautų nepriklauso-

' ALDLD trečio (Connecticut) 
apskričio komitetui: pinigų iž
de’ turite/ tai kodėl nerengiate

Abejoja apie Suradimą 
Influenzas Bakterijos

Chicago.— Šiomis dieno
mis buvo pranešta, kad Dr. 
Falk, Chicago Universiteto 
bakteriologijos skyriaus 
profesorius, suradęs bakter 
riją, kuri yra priežastimi 
influenzbs.

Amerikos daktarų susivie
nijimo viršininkai apie tai 
abejotinai išsireiškė. Jie 
mano, kad profesorius Falk 
nesuradęs influenzos bakte
rijos. , / :

Amsterdam, Holandija.— 
Čia policija užpuolė Komu
nistų Partijos įstaigą, j ieš
kodama anti-im^erialistinių 
lapelių. Išdraskė raštinę.

Washington. — Preziden
tas Hooveris pirmadienį pa
sirašė kongreso priimtą re
zoliuciją sumažinimui taksų 
korporacijoms ir pavie
niams nuo įplaukų. Taksos 
sumažinamos ant $160,000,- 
000.

prakalbu silpnai stovinčiose ko
lonijose? Torrington ir Bristol 
vos nenumirė niūsų kuopos!

Tekstiliečių Konvencija
Paterson, N. J.— Gruo

džio 20 ir 21 d. čia atsibus 
Nacionalės Tekstiles Darbi
ninkų Unijos nacionale kon
vencija.

įfe-^^^ry

Rugsėjo 
distrikto 
sudaryti 
savo ša- 
išsiėmė

SPRINGFIELD, Ill.—Pir
madienį prasidėjo teismas 
tarp John L. Lewis, reakci
nio prezidento United Mine 
Workers Unijos, ir Harry 
L. Fishwick, prezidento 
Illinois distrikto, delei to 
distrikto kontrolės. Sako
ma, kad United Mine Work
ers of America Unijos Illi
nois Distriktas turi turto 
už suvirš $1,000,000.

Lewis per teismą nori už
valdyti distriktą. ‘ 
mėnesį jis atšaukė 
čarterį ir bandė 
laikiną distriktą iš 
liniukų. Fishwick
laikiną indžionkšiną ir to- 
liaus kontroliavo distriktą.

Dabar teismas turės iš
spręsti kas < turi bosauti ta
me distrikte: Lewiso maši
na aw Fish wick, kuris yra 
toks > pat reakcionierius ir 
darbdavių tarnas, kaip .^jr 
Lewis.

Fishwick, susipykęs su 
Lewisu, dabar iškelia viršun 
visokias Lewiso mašinos 
niekšystes, tarnavimą kom
panijoms ir tt. Bet ir pats 
Fishwick negeresnis už Le
wisu. s **

Illinois mainieriai dabar 
meta seną reformistinę uni
ją ir dedasi prie Nacionalės 
Mainierių Unijos.

Mexico City.— Meksikos 
gelžkeliečių streikas tęsiasi. 
Telegrafo operuoto j ai prisi
deda prie Streiko. > '■ >s

WOONSOCKET, R. L— 
Policija čia uždarė svetainę 
ir neleido kalbėti Fred Beal, 
vienam iš pasmerktųjų ka- 
lėjiman Gastonijo-s streiko 
vadų. Prakalbas rengė Na
cionale Tekstilės Darbinin
ku Unija. Policija griežtai 
uždraudė laikyti prakalbas.

Nežiūrint policijos už
draudimo, kitos prakalbos 
rengiamos sekantį ketvirta
dieni. Bus vedama kova 
prieš policijos Įsikišimą už
drausti darbininkams susi
rinkti.

Šiame mieste yra Manville Į 
kompanijos dirbtuvė. Gas- 
toniioj darbininkai kovojo 
prieš tą kompanija. Tos 
kompanijos viršininkai ten 
suorganizavo terorą prieš 
streikierius. Čia policija, 
tarnaujanti kompanijai, 
draudžia Beal kalbėti, kad 
tos kompanijos išnaudojami 
darbininkai neišsijudintų 
kovon už geresnį gyvenimą.

Senatas Užtvirtino Skolų 
Sutartį su Franci j a

Washington.— 53 balsais 
prieš 21 balsą senatas pir
madienį užtvirtino su Fran- 
cija padarytą sutartį del 
Franci j os karo skolų ($4,- 
025,000,000) atmokėjimo 
Jungtinėms Valstijoms.

Per 62 metus Franci j a tu
rės mokėti tą skolą.

Sovietą Sąjungos Darbininkai į Italijos Darbininkai Kovoja 
Dirbs Kalėdą Dienoj | su Fašistais

MASKVA.— Visose dirb-i VIENA, Austrija.—Burr 
tuvėse Sovietų Sąjungoj žuazinė spauda praneša 
darbininkai nutarė dirbti | apie kruviną susikirtimą 
kalėdų dienoj ir. tos dienos , tarp Italijos darbininkų ir 
uždarbį atiduoti paskolai! fašistų. Cesenatico mieste- 
del vykinimo penkių metų i ly apsiginklavę darbininkai 
industrializacijos plano, kad atmušė fašistų puolimą; su- 
pastūmėjus pirmyn socialis- žeidė aštuonis fašistus. Ko* 
tinę statybą. munistas Donati tapo su-
,  'areštuotas. Jis kaltinamas

i nužudyme fašisto.
Bucharinas Prisipažįsta . *

Prie Klaidų ■ 1,ooo MAINIERIŲ SU-
—— i STREIKAVO ISPANIJOJ

Sovietų Sąjungos Komu- --------
OVIEDO, Ispanija— Po-, 

la Labiana anglies distrikte 
sustreikavo virš 1000 mai-' 
nierių, dirbančių Barredo 
Rimonia kasyklose, kurios 
priklauso Duro Felguera 
kompanijai. Streikas iškilo 
delei diskriminavimo vieno 
mainierio. Kasyklų sargas 
persekiojo jį. Mainierių 
unija nutarė paskelbti strei
ką ir reikalauti, kad sąrgas 
būtų prašalintas. ', '

nistų Partijos organas 
“Pravda” išspausdino Bu- 
charino straipsnį, kuriame 
Bucharinas atitaiso savo 
pirmesnes klaidas, atšaukia 
išėjimą prieš Partijos tei
singą liniją; prisipažįsta 
prie klaidų, ypatingai prie 
tų klaidų, kurias jis padarė 
savo straipsny, kuris tilpo 
“Pravdoj” kiek laiko atgal 
po antgalviu “Ekonomisto 
Užrašai.”

Sumažėjo" Gamyba General 
Motors Kompanijos

žuvo 4 Mainieriai' ' 
Sudbury, Ont. -— Keturi

Detroit, Mich.- Už lap- i mainieriai žuvo ištikus galSP 
kriČio mėnesį General Mo-iruj Kanados International 
tors Kampanijos automobi-1 Nickel Kompanijos LeyacĮ^ 
lių gamyba nupuolė virš j kasykloj.
65,000 automobilių. Bedar-

Suareštavo Revoliucinius Į be didėja visuose General
Autorius Vokietijoj

Berlynas.— Lyga Revo
liucinių Autorių' suruošė 
“Knygų Pardavimo Savai
tę.” Knygų pardavinėjime 
dalyvavo ir patys revoliuci
niai autoriai. Pardavinė
jant knygas kalėdų rinkoj 
policija užpuolė ir suarešta
vo proletarinius rašytojus 
Johannes Becher ir Kurt 
Peterson.

Motors Kompanijos sky
riuose. Gamyba pradėjo 
mažėti nuo liepos mėnesio.

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo Nacionale Konvencija

^ew York.— Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo1 
nacionale konvencija atsi
bus Pittsburghe, gruodžio 
29, 30 ir 31 d. Manoma, kad 
daug delegatų suvažiuos.

1

it

/J

A3

/ B

£ ■

Wilkes-Barre, Pa
I 

Svarbios Prakalbos
J. V. Komunistų Partija 

rengia prakalbas gruodžio 
22 d., 2 valandą po pietoj? 
69 S. Hancock St., Wilkes- I 
Barre, Pa. Kalbės drr Be- 
dacht apie Amerikos darbi
ninkų padėtį ir Illinois mai- 
nierių streiką. Visi ir visos 
dalyvaukime. < u? • 

, Komitetą^*/ 
K *’• ■ ' • ‘ f ‘
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ILLINOIS MAINIERIŲ KARŽYGIŠKUMAS
i. • £

IlliMojhųs piainieriai, plėtodami streiką, veda ne tik ap- 
sigyniįno; dėt ir užpuolimo kovą. ’Nepaiso, milicijos ga- 
'zų bornbų nei šautuvų, nei kompanijų samdytų razbai- 
ninkųį :nepabūgsta nei areštų, daromų ir dięną ir naktį. 
O pepr kelias paskutines dienas areštuota virš 100 veiklių 
streikierių.

Vos praėjo savaitė nuo streiko!paskelbimo, o jau kovo
tojų minia, išaugo iki 15,000 mainierių.

Jeigu pirmieji streikieriai būtų rankas į kišenius susi
kišę, sėdėję arba ramiai, kaip stulpai, stovėję, ir laukę, 
kad kova- savaime išsivystytų,—tai šiandieną gal išviso 
tebūtų tik trejetas-ketvertas tūkstančių streikuotojų, o 
ne penkiolika tūkstančių.

Bet Illinojaus angliakasiai, vadovaujami kairiosios Na
cionalės Mainierių Unijos, nedaro tos snūduriavimo klai
dos. Užstreikuotos kašyklos darbininkai nepasitenkina 

• vien tiktai savo kampučiu. Masiniai, drauge su savo 
moterimis ir vaikais pikietuodami “savo” kasyklą, jie ne
pamiršta ir kitų. Siunčia pikietuotojų būrius ir į kitas, 
artimesnes bei tolimesnes kasyklas, kad ir jų mainierius 
ištraukt iš vergijos darbo ir įstatyt į kovotojų armiją.

Streikierių pikietai pasiekė ir Kentucky valstiją, ku- 
riOs- mainieriąi jau nubalsavo prisidėt prie streiko.

Pereituose angliakašyklų streikuose mirtinais priešais 
'akinių pikietavimų buvo ne vien savininkai ir jų įna- 
,iai: milicija, policija ir privatiniai, kompanijų apgin- 

Klubti galvažudžiai. Prieš masinius streikierių pikieta- 
Vimus kovojo ragais ir nagais patys vadai Jungtinės Mai- 
nieiHų Unijos: Lewisai, Farringtonai, Fishwickai, kom
panijų bernai. * . ;

Tjįę kapitalistų tarnautojai žinojo, kad masiniai pikie
tai, j nepaisant teismiškų. indžionkšinų, areštų ir kitokio 
smurto, yra viena iš pačių tikriausių priemonių palaiky
ti streikierių* dvasią tinkamoj augštumoj, sustabdyti 
streiklaužiavimą ir plačiausiai jišplėtoti kovą. Vadai- 
pardavikai matė ir bijojo, kad, šitaip kovojant, darbinin
kai gali, laime t pergalę po. pergalės.
je.wi ???&. u-"-— . ■ n t1i

mainier,ai Lutų ’a{kę8,.,Prie “Laisvės” Bendroves
Prisirašė

“The Working Woman”
' /

Nacioilalis Moterų De- 
partrtientas prie Amerikos 
Komunistų Partijos leidžia 
savo organą “The Working 

Į Woman.” Tai yra ryškus 
ginklas kovai prieš tamsą, 
už pakėlimą darbininkės 
moters klasinio ir organiza
cinio supratimo lygmalos.

Amerikos Komunistų Par
tija pasirįžo įtraukti dau
giau masių darbininkių į 
organizacijas, į revoliucinių 
darbininkų-ių judėjimo ei
les.

Lietuviai darbi ninkai, 
prie pirmos progos, turėtų 
platinti ~šį laikraštėlį, tarpe 
darbininkių ir darbininkų. 
Šiuo tarpu jis leidžiamas 
kartą į mėnesį, bet \ greit 
bus stengiamasi padaryti 
savaitiniu. Antrašas: 43 E. 
125th St., New York City.

per Dubysą^- lieptas lūžo, ir 
dalis davatkėlių sumarmėjo į 
vandenį. O vienai—Vaice
kauskienei, įkritusiai į vande
nį, dar kvokšterėjo rąstgalis 
ir drūčiai sumušė galvą ir iš
mušė ranką.

Vaičekauskienė guli ligoni
nėj.

Be abęjo, gudrūs kunigai 
ir iš to bandys pasinaudoti: 
jie skelbs, kad, jei maldinin
kai nebūtų ėję melstis, o tik 
šiaip sau vaikščioję per til
tą, tai'būtų nuskendę. Nėra 
tos laimės, ir nelaimės, ku
rios kunigas . neišnaudotų 
savo biznio reikalams.

.................... , v. žyma chiniečiu ir japonų C1JOS ir civilis karas, ruošia-;darbįninkų ‘ imigracijos 
mas dabaitinio impeiialisti-| (ypačiai po 1907 -metų 
nio karo. i Stuftgarto Kongresui,' kuF

Mes neskelbtam susivieni-1 buvo padaryti tam priėSitigi 
jimo su dabartinėm socialis-' tarimai) Mes manome, 

_ x.. Z1 . kad niekas negali-1 būti in-tmem partijom (kurios vy- ternacionaligth if tu0 pačiu 
rauja Antrajam Internacio-j Sypįu gaičtų gir/ti tokius 
nale). Priešingai, mes rei-1varžymus. Mes sakome: 

'kalaujam nutraukti

1915 metais, lapkričio mė
nesį, į. Lenino rankas pateko 
lapelis, išleistas Amerikos 
Lygos Socialistinei Propa
gandai skleisti, kurio turi
nys jam davė suprasti šitos 
Lygos pasirinktą tarptauti
nį kelią. Į tai atsakydamas, 
Leninas parašė ilgoka laiš-'

t v v-WV..XV* - jciįįu, uc vion.v xtliiic-

ką Lygai, su kuriuo drauge’kius' ryšius su taikstytojais. j rikos, ypačiai anglų socialis- 
įdėjo ir Zimmerwaldo Kai-'” 
riųjų brošiūras “Socializ
mas ir Karas” ir “Tarptau
tiniai Lapeliai.” Žemiau tel
pąs tekstas yra tik dalis Le
nino laiško: pirmoji dalis 
kažin kur pražuvo. Jis se
ka:
Socialistinės Propagandos | socialistų, I C L Ž _

Mes sakome:
viso- jeigu, be visko kitko, Ame-

•tokios taktikos, kaip dabaf ldi- • 
’ kosi Illinois mjihięriai, tai bu
tu netųpėjo .ant vietos, o ap- 
maršavį VVešt JVirglnijos, Ken- 
tucky* T< i
liakasyklą sritis ir*išvedę strei- 
kan jų mainierius,—ir jų ko
va būtų' buVusi laimėta.

Bęt ;tada streikuojantieji 
mainieriai dar nebuvo atsikra
tę nuo Lewiso ir judošiškos jo 
ihdšinos; jie dar nebuvo pasi- 
litfosavę iš lewisiniu pinklių, ir 

I'- todėl baisiai pralaimėjo.
Į dabartinę Illinois mainie- 

rių kovą taipgi kiša savo be
gėdišką snapą senieji vadai- 
latrai.

Nors pakrikusios Jungtinės 
Mainierių Unijos Illinois dis- 
trikto organizatorius Fishwick 

K .už plaukų vadžiojasi su Lewi-
įf so klapčiukais, besisavinan-

čiais tą distriktą; nors pir
miau' buvęs šio distrikto pre
zidentas Famngtonas nuėjo 
tarnauti Peabody Anglies 
Kompanijai už $25,000 algos 

■ į mėtąs,—-tačiaus visi jie da-
f. bar išvien ‘ perkūnuoj a prieš

streiką, prieš masinį pikietavi- 
mą |ulžia ir vitrioliųm spjau
do Ant kairiosios Nacionalės 

. Mainierių Unijos ir ant komu
nistų,! kurie stovi pirmose ko-l 

s votojij.1 pozicijose.
I Sefįęji Mainierių . lyderiai-iš- 
| davikpa pasidarė atvirais talki-
h ninkais kpmpaūijų; ' milicijos,

polięųos, samdytų mušeikų ir 
! • teismų prieš išėjusius į teisin

gą kė^ą,. teisingoje vadovybė
je, vargšus mainierius. -

į Tą* • matydami, streikieriai 
juo kiečiau sukanda dantis 

l prieŠ-visą savo priešų koalici- 
| ją, ir dar daugiau įsitikina rei- 
? Įfalu VienybSš, kovos'plėtojimo* 
ft ir neatlaidumo, .po vėliava kai- 
K. .rloaios Nacionalės* Mainierių

Tai yra,žūt-būtinė arigliaka- 
KvatQ kPva>. Ir dar pirmą kartą 
V jttf$nįta‘tikrais ir tiksliais klA- 

. - pagrindaiš.
F*kęrva užsitarnauja nuo- 
nausios visų darbininkų 
fatiosA Illinois Vnainierių fi- 
idfš <!ir‘ moiralis rėmimas 
h neatidėliojamu dienos 

i kurį,tu*fi atsiliepti 
vienas proletaras ir pfo-.

ęnįešie. ir kitas ang- ( prįe uLajSVeS” bendrovės

Montello,

Montello,

Medford,

prisirašė, pasipirkdami 
kiekvienas po du Šerus, šie 
draugai:

J. ' Betrukaitis, Stoughton, 
Mass.

M. Budrikis,
Mass.

A. Venslauskūs, 
Mass.

K. Zinskienė,
Mass.

O. Turan, Montello, Mass.
J. Salanis, Hoboken, N. J.
Kiekvienas susipratęs dar

bininkas ir darbininkė turė
tų priklausyti prie “Lais
vės” bendrovės.

Už “Laisvės” bendrovę vi
suomet reikia vesti plati 
agitacija.

GILLESPIE, ILL

Darbininkų Likimas 
. ------ /

Dabartiniu laiku darbininkų 
likimas labai sunkus. Kol dar 
jaunas, sveikas, tai pusė bė
dos, bet kuomet jau pasensi/ 
arba netenki sveikatos, tuomet 
darbdaviai tave išmeta ant 
gatvės ir žinokis. ČiaJ N. W, 
C. kompanijos prife taisymo 
vagonų dirbo 110 darbininkų. 
Kompanija atleido iš darbo du' 
senus darbininkus. Kiti dar
bininkai bandė užstot išmestus 
darbininkus, pareikalavo, kad 
juos atgal priimtų. Kadangi 
kompanija geruoju nesutiko, 
tai darbininkai paskelbė strei
ką. Darbdaviai, vietoj tartis 
su darbininkais, per' viėną 
naktį iš Chicagos parsivežė 
apie šiintą darbininkų ir pa
statė pi’ie darbo, o šimtą senų
jų darbininkų paskelbė atleis
tais’ iš darbo. :

Tai matote, kaip* darbdaviai 
elgiasi* su darbininkais. r .

Senas Maifti^rys-

Ne Taip Smarkiai!
Brooklyno fašistų juodla- 

! pis nesuvaldomai paleido 
gerklę po to, kuomet tūloj 
Cleveland© savišalpos orga
nizacijoj fašistai išrinko sa
vo valdybą. Šis lapelis ta
me mato “lietuvybės atgy- 
jimą.” Ir surinka: “lietu
vių rūstybės tik pradžia.” 
Esą,

Netrukus ji atgis pilnai ir 
sykį, visam laikai iš ilietuvių 
gyvenimo tą paged/asį elemen- 

i tą, besistengiantį lietuvius 
vilkti vėl po Maskvos letena— 
iššhcos!
Reikia nepamiršti, kad 

“Vienybės” redaktoriai, kal
bėdami apie “lietuvybę,” tu
ri omenyj “fašistinybę.” 
Šių dienų fašištai visur ban
do sumonopolizuoti patrio
tizmą ir juomi prisidengus 
kovoti prieš darbininkų ju
dėjimą, už buržuazijos 
griežtą diktatūrą.

Tačiaus tarpe Amerikos 
lietuvių jie pasisekimo ne
turi. Tatai patvirtina ir ši
tas jųjų džiaugsmas. Juk 
del tokio mažmožio, kaip 
pakeitimas vienos arba dvie
jų nedičkės organizacijos 
valdybos džiaugtis, rašyti 
editorialus tik ir gali tie, 
ką didesnio laimėjimo nėra 
matę.

“Pagedusiu elementu” fa
šistų “rašytojas” vadina, 
aišku, komunistus ir visus 
pažangiuosius lietuvius dar
bininkus, kurie nepučia vie
non dūdon su fašistais. Bet 
šis “pagedusis elementas” 
ne tik nėra “šluojamas” 
laukan, bet vis daugiau ir 
daugiau įgauna įtakos dar
bininkų organizacijose. Fa
šistukai tai žino, bet jie nu
siduoda nehiatą. Jei mes 
paimsim “to pagedusio ele
mento” šalininkų skaičiaus 
augimą tik Susivienijime, 
tai tuojau pamatysim, kad 
yra taip, o ne kitaip.

Apimtas Isterijos
“Tėvynės” redaktorius (p. 

Vitaitis) įpuolė į isteriją. 
Pereitam to laikraščio nu- 
meryj vėl keiios špaltos 
prismožyta melų ir nesąmo
nių ant komunistų. Tik šiuo 
tarpu tas viskas turi kažin 
kokį sergantį pobūdį: kolio- 
nių ir keiksmų daugiau, ne
gu kada nors. Tik paklau
sykit:

Komunistiniai rėksniai už
simerkia prieš faktus, klastuo- 
ja nutarimus ir be jokio pa
mato šūkauja lyg pamišėliai 
nesavais balsais prieš SLA. 
viršininkus.
Atsiminkit, kad šitaip ati

darė savo nešvarią burną 
tasai žmogus, kuris dar vi
sai nesenai kalbėjo apie 
“etiką,” “dorą,” ir kitus 
“kilnius žodžius,” raginda
mas Amerikos lietuvius 
laikraštininkus “apsivalyti 
nuo perriebių išsitarimų.” 
Mes tuomet sakėme, kad 
norint savo sumanymą pra
vesti gyveniman, Vitaitis 
turėtų duoti pavyzdį, pir
miausiai apvalydamas “Tė
vynę” nuo nešvarios kalbos 
ir sužinių melų bei klas
tų. Mes tada nurodinėjo- 
me, kad fašistams ir jų ar
timiems viskas gera, kas tik 
prieš komunistus ir kitus 
susipratusius darbininkus. 
Ir tatai labiausiai patvirti
na šis numeris.

Neturėdamas argumentų, 
Vitaitis švaistosi “pamišė
liais,” “rėksniais,” ir kito
kiais žodeliais, kurie patapo 
pilniausiai “etiškais,” nes 
vartojami prieš darbinin
kiškus SLA. narius. Ir ko
dėl tasai žmogus taip pieme
niškai koliojasi? Kodėl jis i 
vartoja SLA. organą lieji
mui savo piktos tulžies 
prieš komunistus?

1
Todėl; kad neturi: argu

mentų. Komunistę spauda 
jau ne kartą išrodinėjo pil
domosios tarybos dr paties 
Vitaičio fašistiškumą ir tar
navimą (reakcijai; jinai ra
gino ir teberįgina darbi
ninkiškus SLAr nafius - pa
šalinti fašistišką pild. tary
bą, garbintojus Smetonos 
Kruvinojo ir pastatyti' dar
bininkiškus ,§LA. narius 
tvarkyti organizacijos ‘ rei
kalus. Jinai, be 40; nurodė 
į visus finansinius netikslu
mus (bereikalingas išlaidas) 
ir kitus žalingus fašisįų- 
social-fašistų darbus linkui 
SLA.- Negalėdamas: to at
mušti, Vitaitis nors pasiko- 

zlioja. Lyg,ta Lietuvos tam
si davatkėlė o1 * negalėdama 
atsilaikyti' prįeš;^vjesėsnį. 
žmogų ., arguipentais, tai 
nors1 diežuvb iš'kiŠŪs parodo.'

Lygai Amerikoje
... oportunistai, kurie tu

rėtų būti' išmesti iš Parti
jos, ypačiai dabar, po jų iš
davikiško elgesio laike karo. 
Jeigu kiekvienam krizyje, 
nedidele griįpė (šiuo tarpu 
mūsų Centro Komitetas at
stovauja tokią mažąją gru
pę) galėtų veikti ir stumti 
mases į revoliuciją, tai bū
tų labai gerai. Visuose kri- 
ziuose masės negali ūmai 
įstoti veikrųėn. Jos reika
lauja pagelbos iš nedidelių 
grupių mūsų Partijos cent
ro organuose.
ro pradžios, su pradžia rug
sėjo men., 1914, mūsų Cen-

Karas tai yra geriausia lėk- tai, kurie priklauso domi- 
cija. Visuoše pasaulio kr aš- nuo j ančiai ir vergiančiai 

tautai, nekovoja prieš kiek
vieną imigracijos varžymą 

(ir nekovoja1 prieš užėmimą 
kolonijų (Hawaiian sulos); 
jeigu jie nekovoja ųz pilną 
šitos salos nepriklausoųriybę, 
tuomet toki socialistai rea
lybėje yra “džingos.”

I Baigdamas, aš pakartoju, 
savo geriausius sveikinimus 
ii* linkėjimus jūs Lygai. 
Mes būtum labai linksmi 
aplaikę daugiau informaci
jų nuo jūs ir bendrai vykin
ti gyveniman su jumis savo 
kovą su taikstymosi politi
kieriais ir už tikrąjį Inter

nacionalizmą;
Jūsų, V 7

N. Leninas.
P. S.* Rusijoj yra dvi 

social-demokratų Partijos. 
Mūsų Partija (Centro Ko
mitetas) prieš taikstymosi

tuose tie taikstytojai politi
kieriai, jų vadai, jų įtakin
giausi laikraščiai ir žurna
lai, ištikrųjų sudarė susivie
nijimą prieš darbininkų ma
ses. Jūs sakote, kad Ame
rikoje taip jau randasi 

, kurie stoja už 
“apsigynimo karą.” Mes 
esame įsitikinę, jog su to
kiais žmonėmis susivieniji-* 
mas yra prasižengimu. Tas 
reiškia susivienijimą su vi
dutine klase ir su kapitalis
tais ir nutraukimas ryšių 
su revoliucine darbininkų 

i klase. Bet mes esame už 
nutraukimą ryšių su nacio
nalistiniais taikstymosi poli-! 
tikieriais ir už susivieniji- i 
mą su tarptautiniais revo- i 
buciniais marksistais ir dar
bininkų klasės partijomis.

Mes savo spaudoje neiš- 
Nuo pat ka- ėjome prieš susivienijimą 

f* ! Socialistų Partijos ir Sočia-1 
listų Darbo Partijos Amc- ja (Organizacinis Komite

tas) yra oportunistinė. Mes 
priešingi dėtis su jais. 

I

Jūs galite rašyti mūs
j oficialiu adresu (Rusų 

rue 4 
džingo- Rištiniam judėjime), kuriuo- Hugo- de Senger, Geneva,

tro Komitetas kale masėms rikoje. Mes viguomet nuro-
būtent sekantį: neklausyti 
“apsigynimo karo” melų, 
nutraukti ryšius su tais, ku
rie daro kompromisus, su 
taip vadinamais “< 
socialistais” (taip mes vadi
name “socialistus/’ kurie 
dabartiniu laiku stoja už 
“apsigynimo karą”). Mes 
manome, kad šitie centrali- 
niai žygiai mūsų Centro Ko
miteto buvo naudingi ir rei
kalingi.

Mes sutinkame su jumis, 
kad turime kovoti prieš 
amatines unijas ir už in
dustrines unijas, t. y., už di
deles centralizuotas Darbo 
Unijas ir už Partijos narių 

nėse kovose ir visokiose

dinėjome į Markso ir Engel
so laiškus (ypatingai rašy
tus Sorgei, kuris buvo veik
liu dalyviu Amerikos sočia- Knygynas; del CC.7,

se abu pasmerkia Socialistų Šveicarija)» Bet geriau ra- 
Darbo Partijos 'sektantišką šykit mano asmęnišku ant- 
pobūdį.

Mes pilnai sutinkame su 
jūs kritika senojo Interna-1 
cionalo. Mes dalyvavome 
Zimmerwalde (Šveicarijoj, 
rugs. 5-8 dd., 1915). Mes j 
ten sudarėme kairįjį sparnai 
ir patiekėm savo rezoliuciją 
ir manifesto sutrauka. Mes 
tik ką atspausdinome tuos 
dokumentus Vokietijoj ir aš 
siunčiu jums (drauge su vo-l

i rašų : Vladimir Uljanov, ’ 
Seidenweg 4a III, Bern, 
Šveicarija).

PATERSON, N. J.

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo 38 kuopa rengia me
tinę vakarienę, kuri įvyks 31 
d. gruodžio, utarninko vaka
re, prieš naujus metus.

Kad ši vakarienė būtų pa- 
Įsekminga-ir dalyvaiai būtu už--.....; - - - i
už darbo išankšto tikietus par-

i. Todėl kurie manote

nk-tvvi dnlvvnvimn pknrmmi- I kiškų vertimu mūsų mažos!
brošiūraitės “Socializmas ir S'Anėdinti, tai visos narės ėtnėsi

darbo unijų ir kooperatyvų Karas ) vildamasis, kad jūs: davinėti. 7^1 kv.Lv
tokie turit savo Lygoje draugus, dalyvauti vakarienėj, tai malo- 

vokiečių kalbą, nėkite tikietus nusipirkti anks- 
— j — i i - j * I xj * — _ v • j

organizacijose. Bet 
žmonės, kaip Mr. Legien 
Vokietijoj ir Mr. Gompers 
Amerikoj, mes manome, yra I 
buržujai, ir 
mas, mūsų nuomone, nėra

kurie žino ’
Jei jūs galėtumėt padėti 
mums atspausdinti šituos 

jų nusistaty- dalykėlius anglų kalboj (tas 
b nėra 8'a^ma tiktai Amerikoje, 

socialistinis, ale nacionalis-Į .^^^au.mes Pasiųstume juos
tinis vidurinės klasės nusi
statymas. Ponai Gompersai, 
Legienai ir jiem panašūs, 
neatstovauja darbininkų 
klasės. Jie atstovauja vien 
tik darbininku klasės aris
tokratiją ir biurokratiją.

Jūs reikalavimas, kad 
darbininkai “eitųi pirmyn” 
masiniai, turi mūsų pilną 
užuojautą. Vokietijos re
voliucionieriai - in tarptauti- 
niečiai socialistai to paties 
reikalauja. Mes savo spaudo
je , bandome smulkmenin- 
giau išaiškintų ką reiškia 
“politinis masių veikimas” 
— kaip pav. politinis masių 
streikas (kuris labai dažnus 
Rusijoj), gatvių derųonstra-

į Angliją), mes džiaugsmin
gai priimtum jūs pagelbą.

Kovoje už tikrąjį interna
cionalizmą, prieš “džingo- 
socialistus” mes visuomet 
nurodome savo spaudoje į

čiau, kad gaspadinės žinotų, 
kokiam skaičiui ypatų paga
minti valgių.

Tikietų kaina pigi, tik 75c 
suaugusiems ir 25c vaikams.

Vakarienė bus duodama 8 
vai., nes po vakarienei bus šo
kiai. Gaspadinės stengsis vis
ką'sutvarkyt į laiką, kad viąi 
būtų patenkinti. Tikietų gali
ma gauti pas kiekvieną kuo- 
poš narę.

Vakarienės Komisija.

i DARBININKU KALENDORIUS 1930 M. 
JAU GATAVAS

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Darbininkų Ka
lendorius 1930 Metams. Tai virš 200 puslapių met-’ 
ra&tis, kuris, be kalendorinio skyriaus, pilnas statis
tinių žinių, eilių, apysakaičių, visokiais klausimais 
turiningų straipsnių, o taipgi iliuštkacijų.

1930 metų Kalendorius sumuša visus rekordus se
niau leistų mūs Kalendorių savo turiniu ir didumu.

Ir to milžiniško metraščio kaina tik 25 centai už

K

H

Taip pigiai-jį galime atiduoti viėn tik todel^ kad 
daug kopijų galime išplatifiti. / *‘

Todėl kiekvienas darbininkas /privalo•<nusipirkti ir 

įmautieji dideliais pundais pardavinėjimui, gaus 

Tiems, kurie yra užsisakę iš anksto Kalendorius 
j jau siuntinėjamas. . -
į BrodklynieČiai, jūs galite gauti “Eaisvės” UdmiAi-* 
F stacijoj. ” * 1—
*— m — — IM —• M —— M — W — M — IM —• M —- M — M — M —• M. —— IM — M —- HM —- M — M — M — M—M •— — M —- M •— M

e 
i i 
i- . . J platinti. V I • 
I nuolaidas.

KACmoRius
Gruodžio 18:

—Dėrhonstrabija Kazahiaus 
aikštėje, kur Plėęhąųovąš pdsa-i 
kė revoliucinę prakalbą, 1876.

Su Šventenybėmis į Upę .
Iš Airiogąlos (Lietuvoj) 

pranešama sekama žinia:
Miestely buvo atlaidai. But

kiškė klėbpnas sumanė pada
ryti maldininką eiseną į Airib- 
?al^/ PafekfrtcV dieną iš ryto 
šūširinko kelėtA’s dAsėlkp' dA-

nybemiš išdrožė. Beeinant]
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Qruodžio18, 1929

A. L. D. L. D. ŽINIOS
L. PRCSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sėkr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

chi'm. ' Tąi milžiniška . organi- kelionė' užimk 18 ^dienų ir '.tas| 
'zacija, kuriai lygios hera visa- galima tik per 5 i “ 
me pasaulyj. Ji jau dabar tu- žiemos laiku arkliais iki 30

apskričio ; Sausio 26 ;Windsor ir Ford
I City, Ont., Canada.

Iš ten drg. Senas Vincas va
lgiuos namo per Canada, susto- 

nes niekol damas didesnėse lietuvių kolo-
Iš dalies, gal tasiniJ°se’ kaiP tai> Montreal, To- 

Apskr. valdyba ne- ron^° ^a^ kitur.
kiek turėjo veiktrj ,A- L. D. L. D; kuopos, ap- 
progai pasitaikius laikę šį pranešimą, tuojau 

mes sugebime ja išnaudoti, tai renKkitės gerai pasitikti mūsų 
faktas' * • ' i mylimiausi rašytoju Seną Vin-

. . t ■ cą.
Pasisėk ė gauti gabiausį'Am-j 

erikos lietuvių rašytojį-belet- 
ristą> draugą V. Jakštį .(Seną 
Vincą), ,kuris apsiėmė perva
žiuoti Mich. valstiją su prakal
bų maršrutu.

A. L. D. L. 'D. kuopoms jau 
yra išsiuntinėti laiškai apie'cija įvyks sausio 19-tą dieną, 
tai, dabar pranešame 'per or-*Grand Rapids, Mich.
ganą, kad drg. Seno Vinco pra-1 vietą ir laiką bus praneštai 
kalbos'įvyks sekamai: kuopoms vėliau. Dabar visos

Sausio 15 d., 1930jn., Mus- kuopos privalo išsirinkti dele- 
kegan, Mich. gatus.

Sausio 16-17-18 ūkininkų vieną 
kolonijoj Hart, Scottville ir vienas nuo kuopos. 
Custer, Mich. Draugai ūki
ninkai turi pasitarti tarpe sa
vęs, kokią dieną kur bus pa
rankiau surengti
ir apie tai greitai pranešti ap-į Prisiųsdami delegatus, kartu 
skričio valdybai, kad būtų ga-[ priduokit ir pilną kuopos ra-

* Įima susižinoti su kalbėtoju ir; portą, kaip pažymėta konsti- 
abelnai del geresnės maršruto Į tucijoj (ant pusi. 6). 
pasekmės.

Sausio 19
ids, Mich.

Sausio
Sausio

Mich.
Sausio
Sausio

Reikal ai
Nekuriem gal atrodė, kad x' 

Apsk. valdyba yra kur dingu-; 
si, nieko neveikia, 
negirdėti, 
ir teisybė, 
veikė tiek, 
bet kad

21, 
22

Puslapis Trečias

Universiteto Mokinti Prognesyvę 
Seriją (Eilę) .

GEORGE NOBILETTI /
i Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko'

.............Ad E-14
Pranyko silpnumas nugaroj 

ir jritavimas inkstų
Fonas J. W.
Vš turėjau .......
iirarojc. tlūzgilnt)

I nikeli! keletu sykių naktyj iš 
Po

. j nemalonumai pranyko. l>abar a 
i naktimis ir atsikeliu iš i 

• skoniu burnojo." Kiekvienas sk 
tertrąs, turėtų pasinaudej 
patyrimais.

yra pagelbė justos
I ir kenėianėių 
ų apetitų, 
■us, neveiklius 
arba pūslės t 

svaigulį, gasus 
istĮj miegų ir 

nesijaučiate gerai, 
jūs nusistebėsit. k 

Jus gaite 
)>ar<laviii<’jamo,s.

I stivp saiĮdėlyj;
•; iš Įolselio

MINERSVILLE, PA;mėnesius, o 
die- PIANISTAS IR 

MOKYTOJAS
me pasaulyj.
ri 3,500,000 narių, 50,000 kuo
pų. Praktiškame darbe jau 
1928 m. ji buvo suorganizavus 

’ 9,489 ratelius, 17,792 ratelius 
del karinių bandymų; 649 or- 
laivininkystės būrius; 800 mo
kyklų del mokinimosi orlaivi- 
ninkystės ir chemijos; 766 or- 
laiv. sporto punktus; 235 
nikų (čiupinėtojų) būrius;
namą—kliubą ir 
turų (vietų 
šaudymo) ; 184. chemijos 
ratorijas; (0,000 punktų 
pagelbėjimo ir mokinimo 
Liečiu, kaip kovoti 'prieš sąran
čius ir kitokius kenkiančius gy

dei patarimų 
pdirbtį žemę;

lyž- 
61

m ūkėjų; 2,518 
kur mokinamas] 

labo- 
del

S. L. A. 13 kuopos susirin-j 
antį]<imas jvvko gruodžio 1 d. Bu- 
ant-vo P. T. nominacijos. | 
die- dentus M. Bacevičius gavo 13 >”.• inkstų. p<> vmtojimo Nuga T<>n<; m

, . . | nemalonumai pranyko. I’ab.tr as miegubalsų, M. šaparnis, vietinis, IB uiai

i balsų, S. Gegužis 11 balsų; j ,7 

jvice-prez.—P. Petronis 16/'Mi-Y'^' 
Įkalauskas 15; į sekr.—E. Jes- 
Ikevičiūtė 21, P. Jurgeliūtė 14 ; I silpnus ncl j | nūs, inkstui į ižd. B. Salaveičikas 20, K. i suuKiūjinuj. 
jGugis 14; į iždo globėjus—L.ljei"?/' 1,1 
IJ. Jonikis 21, D. G. Jusiūs 17, | 1 jos yr;1

i Danielius 16, M. RaginskasI veI'u>rX‘llnJturi: ...... .
j 12; į daktarus-kvotėjus M. Pa-tka<1 •>** Sakytų jums 

Įlevičius 19, E. Klimas 17. Po i 
j kelis balsus gavusių neminiu. | 

Nors tąrpe sandarieęių ir;
.progresyvių sriovių buvo susi-; 
įkirtimų, bet delei triukšmo iš-i' 
i vengimo, buvo vengiama agita-l 
jcija. Tačiatis pieno ir šaltkorĮ 
sės vertelga M. šaparhis par

I kartotinai šaukė: “Balsuokit
Tie už mane j prezidentus, į prezi- 

; balsuokit už mane.” [ 
Tai pigios rūšies nešvarus po-j 
litikieriavimas. Spėjama, kad!

;tai yra keliaujančio disorgani-' 
. zatoriaus Žuko politinis trik-. 
Įsas: statyti vietinius kandida-; 
Įtus, kad tuomi atitraukus da-Į 
Jį 'balsų iš progresyvių srio-|
vės. Kurie nariai nori bal-'
suot už naujus kandidatus, 

i.štai čia naujas.
Kuopos viršininkai išrinkti 

j veik tie patys: pirm. V. šmulk- 
|štys, fin. seki> F. šimkevičius, 
į prot. seki'. K. Arminas, ižd. 
i P. Sausanavičius, org. J. Ru-i 
i siusk as. S. L. A. Narys.

nų. Gi orlaiviais, kurie 
čiužių, bei vasaros laiku 
valčių tą kelionę padaro į 3 

Inas.
“Dobrolet” ima paveikslus del : 

sutaisymo geografinių žemla- 
pių, miškus tyrinėja, laukus del 
vatos, vietas pravedimui gelž- 
kelių. Vien 1928 m. šios orga
nizacijos orlaiviai nufotografa
vo iš 
per 4 
tarų, 
bet ji 
teisingiausias g eo g r a f i n e s 
pas (žemlapius).

šios organizacijos orlaiviai 
veda kovą ir su. sąrančiais. Or
laiviai skrenda žemai per balas, 
krūmynus, kuriuose veisiasi tas 
baisusis javų botagas, ir leidžia '-----
nuodu? dulkių pavidale. '__
nuodai sugula ant žolės, krū- rf^e?^us 
mynų, sąrančiai ryja tą užnuo*- 
dintą žaliumą ir dvesia. Buvo 

I atsitikimų, kad orlaiviai nu- 
nuodino po 4,000 tų gaivaliukų 
ant kiekvieno keturkampio me
tro žemės pločio. Degestane 
(kur karšta, turtinga 
pirmiau nuolatos 
pavojus is sąrančių 
bar SSRS, orlaiviai 
naikina. Vien 1927 
broleto orlaiviai

oro 2,250,000 hektarų, o 
metus iki 4,450,000 hek- 
Ne tik nuima paveikslus, 
su jų pagclba pagamina 

ma-

žmona
menkų vi r

s svarbius
silpnumus.
; viduriuos

silpnų s:

tto Bra-

mi lio- 
kuri< 

-kinim;), 
org;t- 

galvos 
ran- 

veikalų.
Nuga-

,vy- 
Nuga-Toiu 

Jei jiifu

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)■vynelius,, bei 

kaip gerinus 
5,530 knygynu, 68 punktus del 
oiTaivininkystčs parodų, ir tt. 
Iki 1927 m. ši organizacija su-

i teikė Sovietų valdžiai 160 karo
I orlaivių. 1928 m.—150 tokių
orlaivių. 1929 m., kada Chi-

ą ■ ijijos kontr-revoliucija padarė
j puolimą ant SSRS, ši organiza
cija suteikė šimtus. Kiekvienoj 

{vietoj darbininkai ii' valstiečiai 
'aukoja tam tikslui.

Organizacija užsiima ne vien 
gaminimu ir tuom kas nurody- 

i ta, bet ji rengia tolimas kelio
nes. Jos buvo išrengta ir “ša
lis Sovietų” į Jungt. Valstijas 
Amerikon, ir dar daugelis kitų 
ilgų kelionių, apie kurias kalbė
sim sekamam straipsnyj.

Osoaviachimas rengia 
j gynimo savaites,” laike kurių 

i’ apskritį kiek- Į aiškina SSRS, gyventojams už- Į

Kur yra Tarptautinio Apsi-Į 
gynimo, L. D. S. A. kuopos'ari 
kitokios progrėsyvės organiza
cijos, pakvieskit ir jas prisi
dėti prie prakalbų. Juo dau
giau, tuo geriau.

Dešimto Apskričio konferen,-1

{•Delegatai renkasi po 
nuo dešimties narių ir 

Bet jeigu 
kuopoj randasi daugiau 50 na
rių, tai delegatus rinkite po 
vieną nuo kiekvieno dvidešim- 

prakalbas ties narių ir vieną nuo kuopos.

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

■GRABORIUS
' (UNDERTAKER)

PIANO LEKCIJŲ

1763

981

Pamokos Duodamos Studijoj > 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tek, Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

• r

žemė) 
viešpatavo 
pusės. Da
tą paveju 
m. tik Do-

padarė 899 
perlčkimus ir išleido 93,000 ki
logramų nuodų. Tuomi išgel- 

• Į bėjo 30,800 hektaru javų nuo apsi- . .. ‘ f■ Į sąrančių.
Dobroleto orlaiviai naudoja- 

vieįAs narys mokasi po 5 cen-js^Gn’° imperialistų pasikėsini-i mi žvejojimui ir medžiojimui 
[mus ir provokacijas ant SSRS., j šiaurės okeane ir kitur. Ten 
j kaip saugoti savo gyvastį laike [ iš orlaivių lakūnai apžiūri mes-j 

'A.L.D.L.D. Apskr. Sekret., | Priešo puolimo. Jos visi nariai i kas, tiulenius ( 
brangią žuvį ir žvėrį 
vielinius telegrafus pasako 
medžiotojų ir žvejotojų laivams 
kur. Baltoj jūroj jie nuolatos 
veikia. Jie grumdamiesi su 
sąrančiais, gelbėdami medžio
tojams. ir žvejotojams, kovoda
mi su šaltų kraštų oro sąlygo
mis, gauna geriausios prakti
kos, lavinasi ir orlaivininkai 

sugabiausi pasaulyje.
ir 'dabar veikia 
Babuškin, kuris 

ši or-1 atsižymėjo gabumais šiaurės 
Ita-

Taipgi nepamirškit užsimo- 
ir 20 Grand Rap- ketas duokles.

Saginaw, Mich.
H a m t r a m c k

■ tus i metus.
L. Jonikas,

Fairfield Ave.,' aprūpinti priešgaziniais apara- 
Ferndale, Mich.’!tais- Ji rengia bandymus, ma- 
_____________  I nevrus.

¥pnri“ I Organizacija atsižymėjo, gel-
jbėjime 1928 m. iš šiaurės ledy-
I nu “Italia” įgulos narių, 
j voj su sąrančiais jau 1.927 

t Tr . -'tais jos orlaiviai išgelbėjo
' L j Vystoma Orlaivy Pramone 700 hektaru pasėliu

SSRS, orlaivininkystė — tai’l Kada raudonieji orlaivininkai.
vaisius proletariato pastangų, ir grūmėsi 1 su kontr-revoliųcija, 1 _ „
ji pilnai pabudavota prie. So- Sovietą valdžia .imasi ;darbo, kad , C1US- 
vietų valdžios. Nuo card ir (išvysčius orlaivininkystei šalti- ĮViachim, 
Kerenskių režimo industrinių i mus. Steigia mokyklas, kur- 
orlaivininkystei priemonių visai; sus> akademijas, iš kur išeina 
neliko. Liko tik kiek senų or- i ekspertai, I 
laivių. Piliečių karo i___
Raudonos ’ Armijos dakūnai, Budayoja fabrikas

23
25

Toledo, Ohio.
Detroit, Mich.

661

Ko
rn e- 
30,-

Patarnauju visiem be skirtumo.
Tolumas del manęs skirtumo ne- 

Mano ofisas atdaras dieną 
Darbą atlieku gerai, 

o

daro.
ir naktį.
Reikale kreipkitės pas mane, 
patarnausiu kuogeriausiai.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI 

I __________
Ožio Vakarienė

Draugas Trepkus turėjo la
bai didelį ožį, kurį pardavei 

(rėnisj7 bei bitą | Augščiausios Prieglaudos 
npr hp-lkuopai del vakarienės.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

, busimieji orlaivių 
metu budavotojai, lakūnai, didvyriai.

~ • gaminimui
šiaip taip susirartkibdavo, šųši-^Gr^a^v’Ll ’r motorų. 1^22 m. j 
bu-davodavo iš senų dalių, pa- Jau pasirodo Sovietų išdirbys- 
sitaisydavo ir mušdavo priešą. '^GS orlaiviai ir orlaiviams mo- 
Patys savo tuos orlaivius vadi- torai. Tais pat metais atida- 
no “skrendančiais grabais”, romas kelias pervežimui f ___
Kada imperialistinė Lenkija'jįių tarpe Maskvos-ir Berlyno, i neiajmėS nuo 1924 m. 
1920 m. padarė generalį puoli
mą ant SSRS., jai tarnavo ge
riausios mašinos Francijos, 
Anglijos ir Amerikos imperia
listų, ir seni imperialistinio ka-; 
ro orlaivininkai. SSRS, prieš; 
galėjo pastatyti tik tuos “skra- Į 
jojančius grabus”, bet vistik i lozmetrų oro kelio, o 1928 m. 
pasiryžimas ir sugabumas S.S. [Jau ne^ ^i 11,971 kilometrų. 
R.S. orlaivininkų davė galimy-;Šiais metais (1929)118,461 ki- 
bę numušti net 40 Lenkijos or-;^ometr^> 1930 bus vėl nutiesta 
laivių (tai yra pusę, kiek ji jų , ant 7,000 kilometrų 1931 m. 
turėjo).

Dar anksčiau, 
d. Akaševas su 
grabu” parodė didvyriškumo įsSRSŠ’jau turės "iki”42?800 ki- 
prie paėmimo miesto F"— - -
(1918 m.) Orlaivininkai dd. 
Širinkin, Sapbžnikov, Pavlov 
ir daugelis kitų laike piliečių 
karo parodė sugabumo ir drą
sos, tankiai jie nusileisdavo iki 
30 pėdų vįrš. žemės ir iš kul- 
kasvaidžiy mukdavo prješo ;-ąi~

orlaivininkas
“skrendančiu

Organizacija leidžia laikraš- darosi 
t Sargybos”, “Osoa-iTen pirmiau 

“Rauddiiarmietis,” I orlaivininkas 
ir Chemija.” Š; 1 nfęi-žymmn 
per 3 metus padarė Iledynuose laike gelbėjimo 

mylias; pervežė 10,- lia” įgulos.
Per tą laiką ne- I

I “Aviacija 
j ganizacija 
1,716,875
520 žmonių rv-r UJ ne- j Kada j Valstijose kas 
laimėse likosi tik 4 akmenys uz-|metaj rokuojama šimtais orlai. 

■ mušta n 3 sužeista. | vininkystės nelaimės ir aukos,
Antra organizacija ‘'Dobro- ’tai SSRS, orlaivininkystėj per 

let," įkurta 1923 m. Jos lini- {kelis metus nelaimių pasikarto- 
| jos ištiestos Sibire ir Azijoj. Jimai rokuojama pavieniais at- 

Isitikimais. Tai vis labiausiai i iLinija dėka sugabumui orlaivinmkų |
zm°-|Ant jos linijų nebuvo nė vienos •

- 1-7T1n | uGdiinCs nuo 1924 m. LhdjA i~-— —----- -
Tam buvo panaudota patys ge-; tarpe Verchneudinsko ir UrgosJr orlaivių konstrukcijai, 
riausi orlaiviai ir sugabiausi suriša sibil.o lžkdj su 
orlaivininkai. Igolijos sostine.
Kaip Auga SSRS. Orlaivi-Įima 

ninkystė? jliais
SSRS. 1923 m. turi 1,610 ki- Į Ši organizacij

I naujos linijos užims 5,000 kil., 
j 1932 m. 9,Q00 kilometrų; ir 
j 1933 m. 2,500 kilometrų. Pa- 
'gal 'penkių metų planą 1933 m.

... M()1?1 Pigios Kainos
Skridimas uz- ”

5 valandas, o automobi-1 Net buržuazinė spauda 
arba laivais iki 3 dienų. pažįsta didelį progresą orlaivi- 

ja 1928 m. pra- l’iinkystės darbe ir- niekaip ne
darbą ir atidarė linijas^1,1 ;>tslstel><-'tb ka‘P SSRS, ga-

Ii taip pigias kainas imti uz 
jpasažierius. Iš Maskvos į Ber
lyną 69 dol., iš Maskvos į Per- 
isiją 66 dol. 50c.,.į Rygą 35 dol. 
j ir tai ant geriausių orlaivių.

D. M. šolomskas.

dėjo
tarpe * Maskva-Irkutsk pasažie- 
riams; ir tarpe Irkutsk-Jakutsk 
pasažieriams ir prekėms. Pas
taroji turi 2,750 kilometrus, o' 
pirmoji 4,500 kilometrų. Tarpe! 
Irkutsko ir Jakutsko vandeniu '

pri-

Kazan ; lometrų oro kelio, kur bus ga
lima pervežti iki 75,000 pasa- 
žierių ir 2,000,000 svarų paš
to. Bet šis planas nepilnas. 
SSRS, .esančios įvairios orga
nizacijos jį greitina ir plečia.

tariją, bėi I pėstininkui J ' •JĮau—■ S^ĘS. j; yrall doįrgani^ija 
donieji orlaivininkai kelis kar- “Bendrija” DraĮigų : Apšigyni- 

 

tus atlikdavo daugiau, i negu mui £r OrlaWini\ikystės ir Che- 
jiems leisdavo tų laikų fechni-fmijos Budavoj o SSRS.” 
ka. ,i Trumpai ją vadiha Osoavia-

' 't >
NEWARKE NEPAPRASTA 

VAKARIENĖ
Reųgia L. D. S. A. 10-ta Kuopa

21 d. Gruodžio (December), 1929
' JOHN KUBIS SVETAINĘ J

Bus įvairių valgių, turėsime jaunų paršiukų, kalakutų ir chopsuey. 
Įžanga tift vienas doleris. Svečiai bus sodinami prie stalų lygiai 
9 valandą, todėl nesiveluokite ateiti, nes pavalgius turėsime progą 
ir pasišokti: Tikintus nusvirkite tuojaūš, kad žinotume, kiek da
lyvaus vakarienėje. Visas pelfias nuo vakarienės skiriamas Gastd- 

Btrefkp vadų gynimui. T , , . RENGĖJOS.

48 
Mes1 

labai patenkinti tokiu atsiti-j 
kimu. Dabar draugas Trep-j 
kus neturės ožio, o Prieglau-Į 
dos kuopa turės naujų metų 

[vakare skanią vakarienę.
Ačiu A. Malinausko darbš

tumui, A. P. L. A. 48 kuopa 
pradėjo smarkiai kilti. Tai, 
dalinas budavojimas darbinin-i 
kiško judėjimo. Kad mes tiek Į 
dirbtume A. P. L. A., kiek dir
bame S. L. A., tai turėtume di
džiausią pąšelpos darbininkiš
ką organizaciją Minersvillėj.

Atsigaivino jaunųjų pionie-l 
rių organizaciją. Sveikiname I 
jaunus pionierius.

Širšinas.

LIETUVIS GRABORIUS

Plaukų slinkimą, pleiskanas Ir 
kitus galvos nesveikumus paseku 
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:

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą k a i p ą, 
nuliūdimo va
landoj šauki- 

• tės pas: • •

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

Virš du šimtmečiu17 II Ą Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažintaVJ £> gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules. 
Prad<5k tuoj-Trijų dydžių vaist.inčse: 35c' 

i7aad. 75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu-HAARLEM OIL
tėse “Gold Medai” vardo ir kitų neimk.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Parašė V.

152 puslapių.Knyga

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

New York

Varpas Bakery, 54 Maujer SL, Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6533A. M. Balchunag, Savininkas.

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94tb Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

i i į 1 ! > i ’ i i i 11 U——M

| Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

s MENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik is . . 

i importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU w '

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).

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—Aižlaiky- 
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)___ -..$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokifiame lietuvių ir anglų kal
boje, 
žymus 
rius L. TikniaviČius. 
9 vai. 
iki 12 vai. ryte.

Mokytojom yra lietuvis, 
auto ekspertas-instrukto- 

Atdara iki 
vakare, nedūldieniais 10

NAUJA JDOMI KNYGA

kas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 

 

metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo^. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kįiip. Jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Kaina 25 centai.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKIŲ BALSAS”

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
/ . :

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

stebflklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* - 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 

Jeigu tokiam žmogui ir auki imtas. . Jeigu tokiam žmogui ir au< ,e, 
I sinj kalną parodytum, tai jam malo-' .
I nesne būtų sveikata, negu •tas aukso < 
i kalnas. Taigi jeigu jauties esąs . 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistzolių nuo . 
bile vienos žemiau pažymžtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

VaistžoJSs yra nuo sekančių lįgųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall-

I mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių' 
i ąkaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- « 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų A' 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika- ‘j 
tą, panaikins minėtas lięas. . '■;

Jeigu kenti nervų sthrimą, galvos V 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, . . ’ 
širdies ligą, tai atsiųsi 85c, o gausi J 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervų H- • 1

I ga yra labai blogas dalykas, bet mfl- 1<; 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų » ‘ 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi ;l( 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road. Spencerport, N. Y. ' * ’

PLATINKITE "LAISVĘ



Trečiacl, Gruodžio 1L,

| SLIAKERIS
—n1 ■■■;...... MIKAS RASODA.............. - . —

Te‘tart ir operetę “Kova Ūž Idėjas.” 
UžbrČžŪę 'darbus! tiiri bflt varomas 
pirmyrt.l 1 T<»del dar kartę, primenu, 
kad' nesivčlūotuihete. G. Kudirka.

299-300

50'c. Vaikams nuo ’40 iki 15, hk
15 centu. f J 1 1

Kviečia Rengtai* 
’ • • (297-300)

(Tąsa)

Ar reikėjo išmesti Ed. Šepu
tį, buvusį finansų raštininką 
200 kuopos, iš 3- L. A. ? Aš 
sakau, kad ne. Už tokį prasi
kaltimą, kokį Šeputis papildė, 
jis neturėjo būt išmestas iš S.

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTE
Fotografuoju, Didinu ir,Maliavoje 

Visokiom Spąlvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINGUS
Room 32, WK'itzencorn Bldg-, ' 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

—" ' ■■■ * ■«■■■■ i ...........- i jmi -f- *♦***•;

mas tardyti- ir duoti rekomen
dacijas, Kad narį už menką 
prasikaltimą mesti iš S. L. A.-

Jeigu Ed. Šeputis norėjo 
“pasisavinti” tuos pinigus, kas 
reiškia skriaudą, apgavystę, 
na, tai kaip su tuo pačiu p. 
Uviku, kuris reikalavo nuo 21 
kuopos nario antro procento 
“komisine” už penkis tūkstan
čius dolerių, kuriuos tas na
rys norėjo gauti iš S. L. Ai,: 
kaipo mortgičių ? Ar čia nė no
rėjimas nuskriaust S.L.A. narį? 
Suprantama, kad taip. Jeigu 
Šeputis išmestas iš S. L. A., 
tai tokiam ponui, kaip Uvikas, 
irgi neturėtų būti vietos ’or
ganizacijoj.

Pagaliau,s, kodo! nėji’ą. bau
džiami itie asmęnyę, S;.,Lr,A. 
nariai, kurie vartojo organą 
“Tėvynę” organizavimui At
statymo Bendrovės ir kurie nu
suko apie tris• šimtus tūkstan
čių dolerių S. L. A. narių? 
Kodėl nebuvo baustas Chica- 
gos daktaras, kuris, pagelba 
bankrūto, nuskriaudė vargšą 
paprastą senelį darbininką 
ant $6,000 ?

! negalėčiau gyventi su Kelly, jeigu jo ir ne- 
[kęsčiau? Kodėl aš negalėčiau už jo te-

Zabelei dažnai prisimindavo tėvai, seny-1 keti? . .v . t
va vargšė motina. Jinai juos paliko ne- j, . Svečia^ įsi liejo į pasisnekejimus. Bur- 
turte, skurde, prastoj sveikatoj. Bėgda-1 b_iene neiskente nepakamantmejusi Zabe- 
ma, turėjo tikslą jiems padėti. Jos troš-l1^ Pradėjo valgiu, o baigė vedybomis, 
kimu buvo: patapti turtinga arba garsia, į —Maniškė, Alena, gal ištekės už advo- 
uždirbti pinigų, išgelbėti tėvus iš Smarvi- j kato. Nelabai, jinai jį myli, bet aš sakau: 
nes ir drauge iš N. miesto, kurio Zabelė “Ko paisai meilės? Jei tik turtingas—ji 
neapkentė. 'Jeigu negalėsianti uždirbti atsiras.”

‘pati, manydavo sau, tai kituose miestuose ( Tai šnekėdama, Burbienė skubėjo valgy- 
paklius geresnis vyras, turtingas, su kurio (ti tik ką atneštą .vištieną. Vienoj rankoj 
pagelba bus progos jiems pagelbėti. Tuo-1 laikydama šakutes, antroj peilį, pastaruoju 
jaus- Kelly jai puldavo į mintį. Jis turtin-j jinai ‘kiek1 drūta 'šienavo į burną 'žirnukus 
^gas, bet.. .sęnas, nedailus. Jinai jam be to iįr košait^. j . - ■ s 
sumelavo: sakėsi neturį tėvų, tik tetą., Ar! —Ar jis čia -yra?—domiai teiravosi Za- 
jis sutiks duoti jos tėvams pagelbos, kuo-;bele, dairydamasi į būrį svečių.' ■ 
met sužinos? \Ar jis toleruos ją, sužinojęs | —Ne, ne!: Jis buvo metuose važiuoti 
ąpie pabėgimą? Šitie klausimai, ją labai;Francūzijon.; Bet ačiū Murphiui ir kitiem 
dažnai vargino. (gudriem žmonėm, jam nereikia. Del to ne-

Juodviejų santykiai taip suartėjo, kad 
Kelly pradėjo vakarais arba atliekamu lai
ku vežiotis ją į kabaretus, teatrus ir į įvai
rius bankietus. Sykį važiuojant namo iš 
teatro, Zabelė aplinkiniais keliais pradėjo 
klausinėti Kellio, ką jis manytų, jei sužiJ 
notų, kad ji yra kitokios praeities, negu 
sakėsi.

—Na, o jei mano tetos vietoj, motina 
ventų—klausė ji Kellio,—ką darytum? 
tau vistiek?

—Vistiek,—šaltai, nė nemąstydamas 
sakė jis.

—O jei aš turėčiau tėvus ir brolius? 
, —Nedaro skirtumo.

—Jei aš, daleiskim, apsivedus, savo mo-ilr dar kaip! . ... . ,
tinai norėčiau pasiųsti, sakysim, pinigines| Jei ne Maie ir jos vyras, ar as galėčiau įicijas pikL Tarybai? žinant tąapie tokius viršininkus, 
pagelbos, ką darytum? įsviesesnius paiengimus koją įkelti. Tui-i^mogų b. j0 griežtą nusistaty-!neturi būt vietos mūs organi-

—Nieko!—tokiu pat tonu atsakė Kelly. įtingas žentas motinai paramstis. Netur- Imą prieš bile asmenį, kuris Jzacijos 
m_~ 1 —i mąsto kitaip, negu Jis, aš sa-! naujus S. L. A. narius į Pild.

—Mama,—vėl įsikišo Alena,—tu perdaug kau, kad Uvikas nėra tinka-i Tarybą ! S. L. A. Narys.

(gudriem žmcįnėm, jam nereikia.
gali rodytis perdaug viešai.

—O gal aš jį ir myliu!—plonu,'dalikatnu 
balseliu įsikišo Alena, biskelį užraudusi.

—Aš žinau, ką šneku,—nekreipdama do
mės, vos paversdama liežuvį tęsė kalbą 
Burbienė.—Marė taipgi nelabai norėjo te
kėti už Murphio. Jai nepatiko. Perma- 
žas, negražus, perdaug riestos nosies. O 

gy-i dabar matot! Pažiūrėk į ją! Kaip inks- 
■ Ar tas taukuose! Tuoj pasivys'mane. Ir ko- 

i del ji netuks? Išsimiega iki kaklo, važinė- 
at-j’a automobiliais lyg ponia.

;su vyru tenka pagyventi! Na,

Pild. Taryba sako: “Pir
masis (žinoma, ir svarbiausias. 
—S. L. A. Narys.) kaltinamas 
bandyme pasisavinti kuopos 
susirinkime paskirtas aukas 
sušelpimui nelaimingų S. L. A. 
narių : Prano Zailsko iš White 
Haven, Pa., ir Aleksandro 
Ukanio iš Auburn, 111.”

Kiek detroitiečiams žinomas 
Ed. Šeputis, tai jis dar nei vie
no cento nėra nusukęs , bent 
kokiai ypatai. Jis ir nebandė 
pasisavinti tuos pinigus, kurie 
buvo ^surinkti nelaimėn pate
kusiems nariams. Tiesa, jis 
suvėlavo pasiųsti tuos pinigus. 
Kuomet užpuolė jį fašistuojan- 
ti elementai, jis jiems, be abe
jonės, melavo, nes Ėd. Šeputis 
neturi geros širdies ant jų, 
kaip jie neturi geros širdies 
ant Ed. Šepučio. Pinigus tie, 
nelaimėn patekę, asmenys ga
vo, nors ir vėliaus.

Toliaus sako: ’“Išnagrinė-Į Kur jūsų teisybė, ponai S. 
jus šios bylos tardymo proto-i L. A. viršininkai? Ar jus są- 
kolą ir jos tardytojo, S. L. A.jžinė nekankina? Ir tokie žmo- 
Skundų ir Apeliacijų Komisi-inės, kaip jūs, visokiais būdais 
jos nario adv. J. P. Uviko ra-jbandote neprileisti S. L. A. na- 
portą, Pildomoji Taryba vien-Irių prie organizacijos vairo, 

Kiek jai ten j balsiai pripažino S. L. A.'kurie turi kitokius įsitikinimus. 
’ " ................................. Jei baudžiate vienus, baus-

Prasikaltę S. L.
nariai turi būt v baudžiami

SU vyru tenka pagyventi! Na, O jei būtų [Skundų ir Apeliacijų komisijos; Jei baudži 
ištekėjusi UŽ biedno?! Kas iŠ to! Aš pa- Į vienbalsiai nustatytus faktus.” į kite ir kitus, 
ti niekuomet nemylėjau, o ar negyvenu. ^įa kyla klausimas, ar p. į A. nariai tu 
Ir dar kaip! Meilė, tai kvailu išmislas. Uvlkas_ yi’a tinkamas asmuo (visi. x c i'i o n’Pi nr i ir rl 11 nt i v/a z nn H o _ I . IX A. nariai, pagalvokit

Jiems

—Tas nedaro skirtumo. Aš tave myliu, tingas—klapatų maišas.
Tu graži. i

Ir jis bandė vėl ją apsikabinti, bučiuoti, į kalbi. Mum sarmata.
glamonėtis. i —Perdąug? Argi tu nesakei,z kad Džia-

viršūnėse. Rinkite

: nę nemyli, bet tekėsi tik todėl, kad jis ba-;
—Pasiruošk puikiai, nusivešiu 'tave į gotas, advokatas ir kad mes liepiam?

—Neklausyk nieko,—vėl tęsė į Zabelę,— 
‘ ”15 i ii • -r r -i-i -r* j •

PHILADELPHIA, PA.
A. L/ D. 'L.'D. 141 kuopos susirin- 

kiręas bus nedčlioj, 22^ gruodžio, po 
num. 928 E. Moyamensing Avė. Pra
džia 10 vai. ryte. -Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų^aptarti. J. 
Baranauskas. 300-02

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susirin

kimas bus seredoj, 18 gruodžio, Ma
žeikos svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit laiku, yra svarbių rei
kalų. Po A. L D. L. D. kuopos su
sirinkimui bus Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo kuopos susirinki
mas. Nepamirškit ateiti. V. K.

A. L. U. L. 1). IV APSKRIČIO
' . KONFERENCIJA

Metine konferencija bus nedėlioj, 
26 sausio ( January), 1930 m., L. 
M. I). svetainėj, 142 Orr St., Pitts
burgh; Pa. Prasidės 10 vai. ryte. 
Visos 1 A. L. D. L. D. kuopos, pri- 
kjausančios minėtam apskričiui^ ma
itinės išrinkti delegatus ir prisiųsti 
į; metinę konferenciją. Tai bus 27- 
ta konferencija, J. Urbonąs. -

300-02

TORONTO, CANADA
Gražiausias koncertas bus suba- 

toj, 21 d. gruodžio, Agnes svetainėj, 
kampas Dundas ir Grace gatvių. 
Pradžia lygiai 8-tą vai. vakare. Pir
mu kartu čia atvyksta garsūs daini
ninkai F. Stankūnas ir K. Menkeliū- 
niūte. Apart tų garsiųjų dainininkų 
bus ir 'įvairių pamarginimų. Po 
koncertui bus šokiai prie geros mu
zikos. Tat kviečiame visus vietos ir 
apielinkės lietuvius atsilankyti, nes 
tai pirmas toks vuikus koncertas $io 
Įvyks. Nepraleiskit šios progos, kita 
tokia negreit pasitaikys. Įžanga tik

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker
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 ant1 
visokių kapinių kuogeriąusiose 
vietose ir už žemą kainą.*

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

i Sykį Kelly tarė Zabelei:
—Pasiruošk puikiai, i 

iar nematytos rūšies bankietą!
—Bankietą?
—Morrison viešbutyj. Ruošiamas pay ras ir turtingas.- Ne tik tau, 'bet ir tavo 

■ gerbti policijos viršininkui.—Matysi, kur giminėm bus garbinga-susieiti. • > 
'Kelly stovi ir su kokiais žmonėm sueina! 
Tu manęs neapkenti—aš matau,—nepasiti
ki. Tu manai, kad aš tau dar nepilnai ge
ras ...
I Zabelė pasipuošė, kaip galėjo ir kuo ga
lėjo gražiausiai. Jinai netgi natų fališkai 
raudonas lūpas labiau paraudonino, veidus 
papudravo. Speėiališkai nuėjo pas mani- 
kiūristę, rankas padabinti, savo gražius 
plaukus pagarbiniuoti.

įkas ką įkalba apie Kelly. Jis protingas vy- 
’ rnc ir t'iii'f'innrcic NTn FiV Fnn UcU iv> loun

Besikalbant, greit prisiartino prie Bur
bienės juodais ūseliais kažin kokis vyriškis 
ir tarė:

—Madam, prašysiu tamstos leisti savo 
dukrelę pašokti.

Burbienė skaniai nusišypsojo ir linktelė
jo galva, sutikdama.

Žodis “Madam” įstrigo į Zabelės mintį. 
“Madam,” kalbėjo ji pati sau. “Kuo gi ji 
geresnė už mūno motiną? Ar ji protinges
nė? Ar ji mokytesnė? Ne! Tačiaus šita 
yra “madam,” valgo geriausiuose viešbu
čiuose, dalyvauja tokiuose bankietuose, 
kuomet mano motina vargsta atskirta nuo

_ vi Kodėl?”’ dalyvavo; yt

Bankietas buvo kilnus. Jį suruošė bū
rys lietuvių vertelgų ir kitokių “žymesnio 
sociališkostovėjimo” asmenų. Tarpe ki-jTL 
tų prisid'ejo prie suruošimo ir 
Murphy (šu Murphiais čia pirmu sykiu; 
Zabele susipažino), Kelly, Burba, ir daugi, ... igyidosekitų “žymių asmenų.” Jis įvyko vienoj iš k “ m J Zabe)- «k d j
nedidelių svetaimų, kurios puošnumas zvil-;ki R „ j uriynemyliu> v’istik būčiau ki 

paprastų įspūdį. Stalas nukrautas valgiais 'naTainat^ KodeMinailrf™,,,la,Te kurių tai San tai te. kyS- “k™;«“į”“ 

S ’kaip nam-a^a ii yTkS atį£^papuošti? Kodėl jai gailėtis nols 
Snuokit;,PtafXJišHkLbLot^ 
landa.
f Atsisėdo ji šalę saliūnininko Burbos žmo
nos—sukežusios, storos, it hipopotamus, 
moteriškės, ant kurios pirštų žvalgėjo dei-

veido mergina. Dar toliau, už Alenos, sū-(‘ _ p. bl,o vestuvės?—nusiau
flŠjo.jos ištekėjusi sesuo, Mrs. Murphy, j- . d ;i i A A • '-

geltonplaukė moteriškę; pailgo, mūs?. .Nežitiau.' Gal neužil-

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos susirinki- 

----- atsibuvo gruodžio 6 d.
ariu susirinkime dalyvavo 

neperdaugiausiai. Po priėmi
mui protokolo seka įvairių ko
misijų bei atstovų pranešimai.

Komisija surengimo operetės 
“Grigutis” pranešė, kad aidie- 
čiai pigiau, neap^iima, kaip už 
$300.00. ApsvarsčiuŠ, pasiro
dė, kad Elizabetho kolonijoj 
nebus galima surengti, nes 
bus didelės išlaidos. Draugija 
nutarė nerengti operetės, vie
ton to nutarė surengti balių. 
Kun. Mockaus prakalbos įvyks 
po švenčių. L. L. Namo bend
rovės atstovas pranešė, kad 
bendrovė buvo sušaukus šėri- 
ninkių draugijų valdybų ir at
stovų susirinkimą. Šiame su-

; Ji pradėjo mąstyti ir prieiti prie išvados, i sirinkime buvo kalbama apie 
(kad kitaip ir nebegalima daryti. Burbienė bendrovės reikalus. Draugijų 

“Jei dabar aš bū- valdyb“ ir atstovai daro tari- 
mus, balsuoja, o bendroves val
dyba praneša jiem, girdi šio 
jūsų susirinkimo tarimai bei

Tai mąstydama, Zabelė niekam nepaste
bint, akylai peržvelgė Kelly, palygino jį su 
Murphiu, ir Įpati sau tarė: “Labai mažai 
skirtumo tarpe jų. Jeigu Burbiūtė^ tur
tingų tėvų duktė, su kraičiu dar tekėjo už

riebaus veido, riestos nosies, išdidi ponia. 
Josios vakariniai rūbai, ypačiai evening 
gpWn, žvalgėjo nei tai auksu nei sidabru. 
Ant riebaus, dikto, už pečiu tarsi su kupre
lę, kaklo buvo" ilga virtinė perlę, o pirštai 
apmaustyti deimantų ir kitokių brangių 
akmenų žiedais. Ant kairės rankos bevar
džio piršto tarpe deimantinio ir kokio tai 
mėlyno, brangaus akmens, žvalgėjo šliūbi- 
nis aukso* žiedas.

Zabelė tžtai matė. Jinai pagaliaus pa
stebėjo, kad Mrs. Murphy, proporeionaliai 
yra tiek pat jaunesnė už savo vyrą, kiek ji 
už Kelly; tiek pat, ir augštesnė ir stambes
nė už savo vyrą. Tiesa, Mr. Murphy ap
sukresnis ir veikiausiai turtingesnis. Bet, 
jai tuojau puolė j galvą mintis, kodėl gi 
Kelly negali kada nors būti tokis turtin
gas, kaip Murphy? Ji suprato ir tai, kad 
•Mrs. Murphy nemyli savo vyro; meile ne
pasitenkinusi, o tačiau gyvena. “Argi aš

atsakėgo...—nusigandusiai, nedrąsiai
mergina. ' , . ,

Eita prie programos. Policijos viršinin
kas neatvyko, bet prisiuntė savo padėjėją, 
fi^o visa eilė prakalbų; tuščių prakalbų.

kiekvienas iš vyriškių buvo kviestas kal
bėti ir pareikšti savo- linkėjimus. Kiekvie
nas nekalbėto jas ir nemokėjo išreikšti sa
vo minties. Kiekvienas norėjo, kad jo vi
si klausytų ir kiekvienas' neklausė kitų.

Murphy nurodė, kad tik' tokis policijos 
viršininkas, kokis dabar yra, gali palaiky
ti miestą liuosu nuo kyšysčių ir apgaudi
nėjimų visuomenės. Brėždamas apie lai
mėjimą karo, šaukė visus esamuosius, ban- 
kiete? padėti jam, Murphiui, policijos virši
ninkui ir visiem teisingiem ir geriem pa
triotam kovoti su sliakeriais: gaudyti juos 
ir į kalėjimą, nes jie to Verti. x

T (Tąsa.bus)

Draugi j ų

ketvirti metai 
ir nėra vilties 

Draugija nu-
1 almėjimą jo

Edw. Sheralis dabar 
Elizabeth General

, knygyno, o ne gembleriavimo 
ir girtuokliavimo.
- Tarp. Darbininkų Apsigyni
mo atstovas pranešė, kad su
sirinkimai kuopos įvyksta kiek
vieną 'men. Kuopk aukojo 
$15 Gastbnijos streikieriam, 
nes dar septyni streiko vadai 
randasi kalėjime. 'Taipgi kuo
pa nutarus surengti koncertą, 
kuris įvyks apie vasario -mėn. 
Visas pelnas skiriamas Gasto
nijos streikieriams.

Priešfašistinio veikimo- at
stovas nedalyvavo susirinkime. 
Labai negerai, kad draugai ne
sirūpina organizacijos reika
lais.

Draugija buvo pakėlus klau
simą kas lirrk nario E. Shera- 
lio, kuris jau 
kaip nemato 
kad praregėtų, 
tarė padaryti 
naudai, 
randasi 
Hospital.

Sekantis Aušros Draugijos 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
sausio 3 d., 1930 m., L. L. Sve- 

balsavimai nieko nereiškia, be]tainėj> 269-73 Second St., Eli- 
vertės. Draugijos, pagalvoki-; 2abeth) n. J. Pradžia 8-tą vai. 
te pačios, kam tokis susirinki-i vakare. Draugai ir draugės, 
mas reikalingas, jeigu jūsų ta- nepamirškite atsivesti naujų 
FiiTicii be vertes ? 2X1 t hi c i h j j)'rirHsyti
ne mulkinimas draugijų? Ben-i Aušros Draug. Koresp. 
drove apskaitliuoja, kad na-i y. k. s
mas veriąs $112,000. Skolos- : . ---------- -----------
turi $75,500. Bet jeigu benfl-| .Bismarck, N. D.— Anksti 
rovė norėtų namą parduoti,. sekmadienio rytą du kali
fai vargiai gautų $60,0Q0. I pa^g0 į§ North Dako- 
Per metus namas davė pelno o k ... ■, 
už parengimus $600; pasirodė, ta. valstiją kalėjimo, 
kad namas7 vien tik parengi- - - r. : ,i1 , ' i /J 
mais nepasilaikytų'?

ta valstijos' kalėjimo.

ais nepasnaiKyur. • - . , i. . > , . .
Bendrovės pirm. B. Juzapa- (BROOKLYN LABOR LYCEUM

vičius pasigyrė, jis sako: “Lai
ke mano pirmininkavimo, pri
traukiau daug jaunimo prie 
bendrovės.” Taip, tu daug 
pritraukei jaunimo, bet pa
klausk pats savęs prie ko? 
Nueini į svetainę, tai net bai
mė ima: vaikai aštuonių, dvy
likos metų, net po dvylikos 
nakties kazyriuoja ir. ... Tė
vai, turėtumėte pažvelgti į sa
vo vaikų elgimąsi.

Praeitame bendrovės susirin
kime buvo rinkimas naujos 
valdybos., Pirmininku išrink
tas davatkynas J. Butkus. Tai 
tas pats, kuris sušilęs darbavo
si, kad tik kun. Mockaus pra
kalbos neįvyktų L. L. svetainė
je. Bendrovės susirinkimuose 
daug kalba apie mažos vertės 
dalykus, bet ąpie knygyno į- 
steigimą neprisimena. Juk 
jaunuoliams reikia apšvietus,

DARBININKŲ JSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt< Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais 

Keturios bolių alleys. ,
KAINOS PRIEINAMOS. 1

1
949-959 '‘Riįptlgliby Avenue

1 Tel.. Stagg,8842 .

PRANEŠIMAI
Iš KITTR

........m.   ii m i . . I.. Ilm'i,

NEWARK, N. J.
A. L. P. M. S. 7 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks ketverge, 19 d. 
gruodžio, Lietuvių Svetainėj, 180 
New_York Avė. Prasidės lygiai 8 
vai. vakare. Visus narės būkite, nes 
turėsime labai daug svarbių ' dalykų 
aptarti—išrinktų. yaldybą sekantiems 
nimąsi. Knygutes turimi ‘^Karolio 
metams ir sutvarkyti veikalų1 Vnoki-

ATBMBĮI METU MADOS

KORN ĮSI AI
IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

(

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

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

TARP DRIGGS IR BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.
Tel., Greenpoint 2372“ ' L *<* ' v į i ' V t ’S

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

Į RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

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

1 i Antroj klasėj lašais išsimaudymas .ttXiKA ir miegojimas per visa naktį ant Jį VCIltfll 
— trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai/Turkiika Pirtis dabąr atidaro naujau
sios rūšies maudynes su moderniškąja pagerinimais. -Čia Įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu įr mažesnis 

v * prūdas su sūru m vandeniu. ,
LAPUOTOS IšStPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panėdeliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai dėlei išslpSrimo: RusiSkas, Tūridikas ir • M . « i • IT* '• - • ' •• > « ___ —garo, vaijojiųjosi kambarys. Didelis, -oringas miegojimui kamba
rys; taip pėt RESTORANAS su geriausiu garantuotu pataragvlmu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevois# fits.

Ties Broačhray ir Flashing Avenue, Brooklyn, N. ‘t. * į
Telefonas: Pulasld.lOM ■ 1
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A TOLŲ DAKTARŲ PAREIŠKIMŲ
Puslapfe Penkti®1

WORCESTER^ MASS: PATERSON; N; Jj

1 Rodos, 27' d. lapkričio “Lais- 
iveję” tilpo pora pranešimų, 
įkur tūli pagarsėję daktarai pa
reiškia savo nuomones apie val- 
giu$ ir sveikatą.
^Vienas paieiškia, jeg Ame- i u gecjusįus dvokiančius kiauši- 

, HKOje vėžio liga plečiasi, iu I 
tam priežastis, esą, tai kad per
daug žmonės valgo.

Kitas pareiškia, kad Ameri- 
AČS vaikų dantys yra netvirti, 
:r su* gentkartėmis vis darosi 
f ilDnesnį,, o, priežastis, tai kad 
vaikai jaunystėje negauną, už- 

jz! ąenKamaįr apelsinų (orandžių) 
šalčių, kas esą reikalinga, kad 
tklret gerus dantiis. . , , ; .

J'lęžiniaU ar, tfe gįarsūs dak
taras Raiba ;iš mokslinių pama
to - iš pa|jįritr[ų,, ar ; iš- 

šavo‘a^rhens manymą, 
su tūlais išfokayiniais.' \ 
• Tankiai panašūs pareiškimai 
visai neturi mokslinio pamato, 
O tik yra tūlų daktarų pas i gar
sinimas vardo savo bei tūlų 
Įirmų naudai. I

Pareiškiama, būk vėžio 
tarp amerikonų plečiasi, 
jie perdaug valgo. Jei čia 
rimą ’mintyje turčių klasė, 
dalis amerikonų, tai gal ir 
sa; bet jei manoma abelnai 

r sa Amerikos visuomenė, tai 
* abejotina.

Lietuviai juk tankiai issireiš- 
kia link amerikonų sekamai: 
-‘apsilaižė, Tyg‘ anglikas; keik-

Sykį skaičiau, jog
Londone, Anglijoje, vienas lor
das, turčius, mėgdavęs valgyti 
labai senus, dvokiančius kiauši
nius. Argi ištikro jis mėgo

to < 
reiš

nius? Apmislijus, galima pri
eiti prie tokio išvedimo. Anglų 
pirkliai, pigiai supirkę kiauši
nius Chinijoje, krovė j laivus ir 
tolima vandenų kelione' gabeno 
juos j AiYgliją pardavimui. Ke
lionėje nemažai jų sugesdavo, 

j ir sunku jau būdavo, rinkoje 
parduoti, o- išmetant laukan 

(pirkliai prarastų dalį pelno. 
Tai ve jums, .skurdžiai žmone- 

Įliai, pavyzdys: lordas-turtuolis 
j valgo vien tik sugedusius kiau
šinius,- ir; tas jam ant sveika
tos; sekite ir jūs jo pavyzdį', ir 
nėsibaidykite dvokiančių kiau
šiniu; pirkite juos, jie neblogi L

■ ' ‘ ' ■

Dabar, sakoma, jog ameriko- 
I nų dantys silpni, kad 
I nystės rfiažai vartojo 
1 (orandžių) sulčių.

tU- I 
tiki 
tie-
vi-1 

jau

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Molinė, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trenkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III. s

Iždininkas M. Miliene, 502—4th Avė., 
Molinė. TU.

*ifdo Globėjas B. Dauccnskas, 1552—
- lOth Avė., E. Moline, 111.
| Moline. III.

j “VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

i Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
i St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
j Ustupas, 27 Cleveland Ayę.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49

1 SawteHe Ave.; Finhnsų Raštininkas 
Į K. Venslauskas, 12 Andover' St.; Li
gonių Raštininkas, B. KavalČius, 715 
North Montello St.; Kasiėriub D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; KaSos Glo
bėjai: A. Amšiejus, ,129 Ames St.,_ 
M. YazukeVieid, 15Š Ames StĮ; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxoh St. Visi iš 
Montello, Mass;
DIDŽIO LIETUVOS • KUNIGAIldš 

į ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J.

Valdybės Vardai ir Adresai:
Pirmininkas K. Maziliauskas,

598 Avė.
Vice Pirmininkas A. Bočis, 

į 68 W. 10
.Protokolo Sek. P. Jdmunas,
1 128 W. 49th -St.|
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard 
Iždininkas F. Bukaitis,

330 Bfoadway

20 E. 2žnd St.
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Ąve. C. 
Maršalka L. Rimša,

167 W. 2(1 St.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Gruodžio' 8 d. įvyko T. D.

A. 13 k.uopos susirinkimas. Da- 
kadaise lyvavo 17 narių, o kuopoj viso 

randasi 34 nariai. Todėl, pa
lyginus su narių1 skaičiumi, su- 
siririkirhe dalyvavo mažai na
rių. Pąsirodo, kad tūliems na
riams, kuriė priklauso prie T. 
D. A. kuopos, neapeina Jokie 
dalykai, kaip susirinkimai. 
Tuo tarpu ši organizacija rū
pinasi tų darbininkų reikalais, 
kurie kovoja už darbininkų 
klasės reikalus, kurie laike 
streikų pakliūva į kalėjimus 
ir tt. Todėl ne' tik narių pa
reiga. dalyvauti susitinki m u ošė, 
bėt it visų kitų darbininkų pa
reiga ptie jbš pi’iklausyti. Kuo
pos susirin'kimai' laikomi antrą 
nedėldienį, 10:30 vai. ryte, 
svetainėj 29 Endicott St.

Šiame susitihkime buvo iš
duoti raportai delegatų iš į- 
vykušios konferencijos 1 d. 
gruodžio Bostone. Komisija, 
kuri buvo išrinkta pereiti per 
draugijas pakviečiant jas pri
sidėti prie T. D. A., pranešė, 

| kad buvo užkvietę S. I 
I kuopą ir'Lietuvo's Sūnų ir Dūk 
terų Draugiją, bet jos neprisi-Įią 
dėjo prie šios organizacijos, Į _ 
tik leido parinkti aukų. Perlietų, 
abidvi organizacijas surinkta'focnln 
dešimts dolerių su centais. Tu
riu pasakyti, kad Lietuvos Sū-1 žmonių mirtingumas sumažė 
nų ir ’Dukterų Draugijoj, pa^-l1’?
kėlus klausimą apie prisideji-! Kyvcnlojl,' Ka|Ss bati (lat. (jaugiau. 
ma, atsirado nariu, kurie pra-;

A. L. D. L. D. 84 kuopa 5 
sausio turės susirinkimą, 

yra žadėjęs
d.
Po susirinkimui 
drg. Paukštys (iš Brooklyno) 
skaityt paskaitą, kur bus pla
čiai išdėstyta apie dabartinę 
Lietuvos ekonominę būklę.

Todėl, draugai ir draugės, 
mes, paskaitų komisija, kvie
čiame visus laiku atsilankyti—. XVWI 
ne vėliau 2 vai. po pietų, 62 i Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Lafayette St. Komisija. ! 

Kiek Žeme Gali Sšmai 
tinti Žmonių

iš jau- 
apelsinų

Pienas

Žemė turi 28,369,200 ketvirtainių ; 
anglų mylių .derlingos žemės. 13,- 
901,000 ketvirtainių mylių nederlingų 
ir 4,180,080 ketvirtainių mylių tyru
mų, kur niekas- neauga. Viena ket
virtaine mylia derlingos žemės gali 
išmaitinti daugiausia 207 žmones. 
Tokiame pat plote' nederlingos že
mės gali gyventi tik 10 žmonių ir 
tyruose—2. Tokiu būdu žemėje gali 
gyventi bemaž šeši bilionai (5,967,- 
000,000) žmonių. O toks skaičius j 
žmonių būsiąs maž daug po 170-20(1 j 
metų, šiandien mūsų žemėj gyvena 

ą Į dar tik du bilionai žmonių. Kas me- 
; tai priauga prie kiekvienų 10,0l)0 66 
i žmonės. Miršta per metus visame 

asaulyje 33 milionai žmonių. Ket- 
i virta dalis žmonių miršta nesulaukę 
[7 metų, o puse miršta nesulaukę 17 

Iš 100,000 žmonių tik vienas 
surinkta (tesulaukia 100 metų.

Kuomet pasaulyje bus žmoniškesnė 
tvarka, socialistinė tvarka, tai ir 

is. Ant-
i ra, tuomet žmonės galės kovoti prieš 1 Iždo Globėjas V. VaclaviČius.
I visokius gamtos “botagus,” tad ir J , . , 20 E. 22n

Kas Svarbiau—Ar 
Ar Apelsinai?

Kažin, taip pareikšdamas, tas 
dantų daktaras, ar tik sykiais 
nepamiršo, kad gal daugelis iš 
kūdikystės nėra gavę užtenka-

I mai motinos krūtų pieno arba 
karvės pieno, c išaugo maitin- dėjo varyti priešingą agitaciją’. ! — 

- damiesi juoda ar palša kava su Vienas jų pavadino T. D. A.|_ 
I pyragaičiais? Kažin ar dantų centro biurą kvailu už 
stiprumui naudingesnis yra pie-Įdėlį mokesčių pakėlimą ir po-! 

Šiukais maitinas, tai ir sudžiū-j 
tęs, lyg anglikas,” ir 11.
i Khm iš lietuvių teko būti 
amerikopus “ant burdo”, 
gerai žino, kiek gauni ten 
gyt už 7 ar 8 dolerius savaitei;! 
arba kiek daug galima payalgy- 

’restauranuese už doleri i die- 1 
t . . . . j

Amerikos : mažesni farmeriai- I 
Izėmdirbiai ir negauna perdaug , 
jMi kiaušinių su kumpiu ar ]a-i P- eua ir tt. 
Žibiais, o daugiausia maitinasi j. . Lietuvoje . apelsinai—reteny- 

Amerikos bė, bot ten buvo, šviežio pieno, 
o prie to dar'kįetoš Tukinės zduo- 
1. nes ir sykiais kieto 

į)dpierą, lengvai įsideda į kiše- ■ graužti, kas dantims 
;o amerikoniški kišenini nėralci0St 

jau‘dideli. Arba, užėjęs į val
gyklą papusryčiauti, i 
porą virtų ar keptų kiaušinių,-! 
prie to dar gauna porą riekučių Į 
duonos, kruoputę sviesto ir 
vos puoduką už 30c.; o jei 
užsinori bliūduko košės ar 
rOs blynų, ■ tai jau daein'a 
40c. 1*6 tris syk į dieną val- 
ganįTsudaTys iki $8.50 į savai
tę, o jei dar sykiais užsimany
si kokid'’ gardėsio, tai nejučio
mis valais atsieis 10 dolerių į 
savaitę vieham žmogui, 
Jdti, kur drabužiai, kambarys1 kymą sveikatos, vietiniai 
ir kitos smulkios išlaidos?
X Jei sakytų, kad amerikonai 
suvalgo daug sveikatai kenks
mingo, sugenėjusio, apgedusio, 
•iš blėkinių maisto ir konsere- 
iVuotų .valgių su visokiais che
mikalais, dažaiš maišyto rnais- 
įtO, būtų panašiau į teisybę, 
ibet kad perdaug valgo, tai tas 
Abejotina. ’ •' - 
1

pas 
tas

•pupomis (bynzais).
•garbini nkdi -> 'daugumoje, savo 
piktus (lunch') susivynioję

St.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ A S

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: 1!<?.ys^ne’ M^n 9669 Bell, Oregon 5136

MES PATAIKOM '
Tatp- sako A. Tacilauškas, savininkas .Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai1 pataikot -padaryt cigarus, kad į 
menesį laiko po 500 Jphns Cigarų pardubdąs; kurių ąetik lietuviai 
bet ir sVetirntauči'ai už penkių blokų ant syk po saujas pdsiimą^ nes' 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepįl”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrenpe, 
Mass., į 
šimtų jų 

Plačiai 
SKAS iš 
sitraukia . „ .
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangiu, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S, RElKAU? 
SHENANDOAH, PA.pūkštančiais pai> 
ir kaipo agentas visur pasekmingai

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.

Todėl drabgai 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, Klu
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs iŠdirbystėfe 
cigarų yiršminėtais vardais,.tik pakeliant pirštų, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

< toki <1k‘Draugijy Adresai, Kurios !». 
Turi “Laisvę” už Organ?(sakė, kad jie špygą gausią. Ir| 

(taip kalbėjo dar priklausantis i 
j prie T. D. A 13 kuopos. Ma-(ApLA CENTRO KOMITETO 
i no buvo perstatyta centro biu- j 
iro patvarkymas apie įstojimą' 
ir mokestį po vieną centą nuo j 

į nario į mėnesį-. :
Į turi apie 700 narių. .Bet bu
vo pastebėta, kad jeigu kurios

L.

nas ar apelsinų sultys?
Tūlose šalyse, kur apelsinai 

brangūs, kad ir Lietuvoje, ar 
daugelis( lietuvių vaikų yra bent 
jų ragavę? Iš tūkstančio gal 
tik keli. O argi tie jaunuoliai 
neskaldo dantimis riešutų, argi 
iš lietuvių nėra žmonių stip
riais dantimis?,!. Yra tūli, kad Į draugijos neišgali tiek mokėti, 
ir stiklo bonkų gurklius dantį-Uaį g-aįį pačios paskirti tokius 
mis nukanda ar stalą įsikandę! mokesčius, kokie, , jų suprati- 

j mu, prieinami. Kitas mūsiš- 
|kis vūl išėjo prieš, pasakyda
mas, kad L. S. ir D. Draugija' 
inkorporuota ir iš iždo negali | 
niekam skirti jokių mokesčių, j 
todėl Lukas nežino, ką. kalba.' 

Jeigu jau atsiranda ir mū-( 
siškių, kurie taip kalba, tai kol 
norėti, kad pašaliniai sutiktų | 
prisidėti prie T. D. A. Juk, 
rodos, prie gero noro galima 
buvo surasti būdus-del tų duo
klių ir draugija galėjo prisi
dėti.

Išrinkta valdyba sekantiems 
metams: org. IT. Stankus, sekr. ( 
J. M. Lukas, fin.sekr. J. Mi-I 
kelaitis, ižd. V. Žitkus—visi' 
seni kuopos valdybos nariai;! 
į Priešfašistinį Komitetą 
Urmonas ir M. Lukas.

ANTRAŠAI

Ši draugija rirmo‘,njnk“8-1''- hoogers,. 4 • 312 Oregon St., Pittsl- ------ ---- Pittsburgh, Pa. i
lis Sta.) 

Vice-Pirtnininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kiinsimztbn; Pa. 

Sekretorius—J. MILJAUSKA.Š,
626 Woodward Ave., McKees Rocks, 

Iždininkas—K. URMONAS.
37

Turtu
G.

A.

Norwich Ave., West View, 
Kontr.:
URBONAS.
434 Library St., Braddock,
ŽVIRBLIS,
2321—5th Ave., Pittsburgh.

URBONAS. i 
1V11 Edgebrook Ave

Pa.

(Cor-

I’a.

sūrio pa-
ant nau-

užsako Daktariški Biznio Agentai , i
Californijos daktaras McCoy 

labai įsitikrinęs, kad ligos dau
gumoje paeina nuo perdaug mė
sos bei miltų, krakmolinių val
gių ir netinkamo jų suderinimo 
valgant, o ligų išsigydymui jis 
daugiausia rekomenduoja 
gyt daugiausia vaisių, o 
“orandžių” sulčių.

Tam daktarui atvykus 
o kur: Louis su prėlekcija apie

ka- 
dar 
pe
iki

ypač

i.:

T.

CASTOX. KQPSEVICH

j St. 
palai- 

laik- 
raščiai labai plačiai jį išgarsi
no. Po Dr. McCoy prelckcijos, 

; kur jo klausėsi keli tūkstančiai 
'žmonių,—ant rytojaus St. Lo
uis, Mo., mieste “Grandžiai” 
pabrango nuo 10 iki 20c. tuzi
nas, ir daugiau.

Kodėl tūli daktarai Grandžius 
perša; kaipo sveikiausius val- 

‘giui vaisius? Kodėl Grandžiai,
--,0 ne bananos? Mat, Grandžiai 
fc- auga Californijcje ir Florido

je, o bananos prisieina įvežti 
*z iš1 šVėtuiS H^'Cblorhbrjbš ar :Fi-1 
— lipinu salų ar kitur; šalies eko-j
■ nomlją,.į Jjjsįnįię:, pirmoje vietoje. 
Hi ' Kiatiajse, .“Science and Inveri-
■ tįon” jmrnale-tilpo.mokslinių pa-
■ ątyriįiju ’davinjaij kas 1/nk bana- 
H nų. į Nurodė, kū<V batiAnOs yra 
H vieni iš švariausių vaisių, taip-

Tą pačią dieną, vakare, 
D. A. 13 kuopa buvo surengus 
diskusijas, temoj : “Ar darbi
ninkams neša naudą prigulėji
mas prie T. D. A.” žmonių 
prisirinko nedaug. Laike dis
kusijų buvo biskųtį nukrypimų 
iš temos, .kas pas mus papras
tai pasikartoja. Po diskusijų 
buvo muzikalė programa. 
Smuikavo D. Vaitelis ir pianu 
pritarė sesuo Katriutė. V. Tu- 
monis sudainavo vieną dainelę, 
pianu jam pritarė Meškienė.

Visiems programoj dalyva
vusiems, varde T. D. A. 13 
kuopos, tariu širdingai ačiū. 
Lėšų padengimui buvo renka
mos aukos. M. žukiene auko
jo 5j0i centų. ■ Viso surinkta 
$2.68. J. M. Lukas.

Fa.

Pa.

Pittsburgh, Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

2— 1’.
Pittsburgh, Pa.

3— J. ’
Carnegie,

4— P. Grabauskas, 66 
doah, Pa.

Franckcvlčius,

Siurnuiičiūtė, 
Fa.

3409 W. Car non

315 Carothers

Swatara Rd., __

Philadetphijos muzikos kon- 
■^rvaloriją, duoda lekcijas aht smui- 

Norintieji, kad jūsų vaikai ^bū- 
h| gerais smuikininkais, kreipkitės į 

. o gausite tlk/ai profesionalę 
og. Kreipkitėa šiuo adresu:

^715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, vPA.

Sertdorpls ir ketvebgals: 
flo. Itth St., Caiųden, j

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adrešdi:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avc.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

j Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Ave.

Iždininkas A. Vegcla, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jicva Vcgelienė ir Ona 
Guntarienė.

[ Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
Į nedėldįenj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
į DRAUGYSTE, HARTFORD, ' CONN. 

Valdybos Adresai:
I Pirmininkas P . kriščius, 236 Park
; Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 98 Cedar

i St.
1 Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud-st,

Avo- ! son St.
Shcnan- i P’n- ra^t. J. Pilkauskas, 7 Seymour

Ave., W- Hartford, Conn.
s~V- Labutis, 121 e. Monroe st., McAdoo, Iždininkas A. Klimas, 36 

Maršalka J. Giraitis, 174 
j Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St. 
Susirinkimai atsibūna

| ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
I Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
i Conn., 7:30 vai. vakare.

6— M. E. CustericnėD 926 Wheelock Rd., 
Cleveland. Ohio

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent- . 
wood, Pittsburgh, Pa.

8— W. Stacinskas, 2310 Sarah 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasinckas, Box 655, 
ton, Pft,

10— J. Albauskis, 1503
Chicago . Heights, III.

11— J. Baržkietis, P. O.
Fa.

12— J. Kindcris, 439
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F.
Landing, Pa.

14— G. Urbonas, 434 Library St., 
Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd 
ąuippa, Fa.

17—K. Levine, 242 Penn Ave.,
Turtle Creek, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden. W. Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, 1’a.
22—P. Cibulskis, 7042 

peth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 317

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 

Girardville, Pa.
27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
30—J. Leohaitis, 107 N. DuqUOin St., Ben

ton, Ill.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Ph.
33— A. B. ^hatkus, .1256 Scribner Ave., 

Grftnd Rahids, *
34— J. Audlijaitis,
35— —K. Bagdonas,

kin. Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, III.
37— L. Aimanas,

Shanon, Fa. ,
38— B. Yuskauskas, Box

fort. III.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins

ville,. Ill. z
40— M. .Andriuškevičius. 172 Gertrude St., 

Akron, Ohio.
Gųz.ęvičiehd, Box 400. Benld, Ill.
Miller,- Box'264, Buckner, III.

St., s. s.
New Ken si n g

Wentworth Avė.,

Box 441, Courtney.

Maplewood 

D.~ No.

Avė.,

42, Rices 

Braddock, 

St., Ali- 

Exten.

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

Link

636

So.

; Court,

Samuel

Division

Mahanoy

Mas-

St..

St..

Ave.,

, .1256Mich.
Box 113, Royalton. Ill. 

114

P.

P.

N.

O.

O.

Vine St.,

Box 209,

Bo^x 568,

253, West

gi ir iš madstijrigiausiu. ? Teh 
buvo nurodyta, kaip proteinai; 

i cukrus, krakmolai,, vitaminai, 
geležis ir kiti elementai randa
si skirtinguose Valduose ir anų 
vertė kiekybėje, palyginus su 
banana. Viena banana lygsta 
pprai bulvių, vienam kiaušiniui, 
bliūdukui žirnių, torielkai žu
vies ar vėžių, taipgi orandžiui, 
obuoliui ir tt.

Vienur žmonės maitinasi 
daigiausiai mėsa žuvimis,

kaip kad samojėdai-eskimošai,* 
kiti datigiausiai j m i Iti^ val
giais, dar kiti vaisiais ir skir
tingais augalais; o betgjb kaip 
iš vienų, taip ir , iš kitį" rasis 
visokių :r stiprių, sveikų ir ligo
tų ir silpnų.

. - j , j. k., rfrčtcfc.

PITTSBURGHO J R APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINeS TARYBOS 

KOMITETAS
I Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon
i St., Pittsburgh, Pa.
1 Pirm, pagelbininkas J. I).
į 3121 Elroy
j burgh, Pa.
Sekretore A.

roy Avė., 
Pa.

Iždininkas J.
ward Ave., 

Finansų sekr 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Sliekas, 
Ave., Brentwood, Pitts-

K. Sliekienė, 3121 EI- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.
J. Urbonas, 1723 Jane

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo; 
tfįĮĮm.Įffį Kraujo, Odos ir Neimu Ligų, visokių Chroniškų

Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo; Gal-* 
vosvajgio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 

Ez;. 1 Galvos^ Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių t
Liaukų, Plaučių,' Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reirthtitizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir ąusipii- 
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų btivo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užkirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
X-Spindiiliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijoa Bandymai

DR. Z i no east 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

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

Kas yra didžiauMas žmogaus priežas?—Šaltis. Jia ne tik įsnnkiausiaa ligas bet
ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

»Ts . _ (Miltelius nuo žalčio) jokių Šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75°už hakaą apsiginkluok nuo »»vo 
amžino priešo 1

TT , _• m i yrn ta* kanuolė prieS kitą amžiną žmogaus priefią—vidu-Ul’bO Lax 1 lll)S rN užkietėjimą—kuris Žmogui pagamina daug rūpeačių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIĖTŪVI8KŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOl’ATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—MOTERŲ PA ŠELPI NĖ DRAUGYS

TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.
Valdybos Adresai:

Pirmininkė E. Beniuliėnė, 16 Bun-i 
ker Avė.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turškiėnė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T.’ Zižen, 673 N. Main St.;

. —•• .. . . . - — — — W ~

Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarcncė St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 

[Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
j raštininkė M. Potsus, 184 Atneš St.; 
i Maršalka J. Šimanskiene, 88 Vine
St. - Visos Montello, Mass.

Shaino-

Ilarria-

Castle
Frank- i Finansų raštininkė K. čereškienė, 36

41— J.
42— F. ____ ..
43— K. Safas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich.
41—L. Lasky, P. O. Box 413. Zeigler. Ill.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. 262; Cuddy. Pa.
46— D. Slnįtitls; BOX 27, Blanford, Ind.
47— .

49—

50— i

51— .
Pirm.

J. Vaitkevičius, 5768 Addison Ave.,
Detroit, Mich.
A. Malinauskas, P. O. Box 216,
Minersville, Pa.
A. Matulevičius, 46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.
M. UrinoniūtS. 37 Norwich Avc., West
View, Pa.
J. Stanislovaitis, 
Wilkes-Barre, Pa.
V.. Linkus, 3116

307 Plymouth Ave.,

So. Hoisted St., Chi-
Cftgo. III.

53—J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 
Pa.

Trys žydai Aplink Pasaulį
Lapkričio pabaigoj Kaimo 

žydų- sporto organizacijos 
nariai: Gvekis, Levinas ir 52 
B'reneris išvyko pėsti aplink 
pasaulį. Jie ešą gaus savo'
khygose parašus miesto i elizabėtę, n. j. 
burmistro, respublikos pre- Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 

Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
.Vice-Firm. -D. KRŪTIS, 211 First St.
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255 

Pirie;, St ,.,
Fin. Rašt. A. GRIGŲTlS, 2122 In

galls Ave., Lindon* N. J./
Ižd. V. Paulauskas, 228- Clark PI. 
Iždo Globėjai:.:-.

K. POCIŪNAS. 221 Magnolia Ave. 
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
201 Ę.’ Wėštfield‘. Avė;, Roselle Park, 
N. J. ■ , .

Maršalka J‘. KICEINA,^ 259 Bfrohd- 
way.

zidentd. ir M

Nuodi jW (fei Meiles 
ttaiun'ąs

Lapki’ičiį/ ni; 21" d? E. B. 
gfyv. fftrife ap'sivylusi mei
lė išgeriJi 
padėta ligoninėn. Gyvybė 
pavojuj.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICHr
Valdybos Adresai

Chas. Jakėms, 1561 Turnėr
A ve., N. W. į Tel. 72073.

j Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
i ęįuarry Avė.
Tarimų Rast. K. itasikas, R. R. 9, 

Box 117.
Finansų RąŠt. A. Garbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave.
Iždininkas D. Krasnauskas;' 1529 

Hamilton Ave.
Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 

159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas/ 
, 1130 Alpinė Avė. ./

Trustisai: A. Daukšas, - sekr., 1181 
Walker Ave.; Mbd^Xt'UViSibsj' 
Frank žegūnas, ,J. Dambrauskas.

Dženitoriuš Frahk žėgūiiaš; 515—- 
lltK Si’ .

Svetainės nuomu 
nauska&," 1108 L

. 1568

uoto jas Ai-, Garba- 
Ėiižabeth Avė.

DraugŲbš stifeirinlHirtki įvyksta; kjdk*- 
vidntr mėne^fdanfrą't. utarriiijką? •. sus* ’ 
vkm name, 1057-63 Hamilton Ave:

^r^Oįs

Siųsdami pinigas
.. SU savo adresu, užra&ykito: 

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

Brooklyn, TN. Y.

e

aJ%'

I’a'lfragęi, iiunčiu \dENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man prisiųsti’ 
URBAN b COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardai

No------------

kfieit&a__ Stati

AMERICAN-LITHUANIAN
.AUTO SCHOOL )
'PHONE VOLUNTEER 2177-0414

’MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexlrtjjtdh Avė:, tarpe 58tTi ir 59th Sts., New York City

x ’< i Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
.Įsteigta 25 mėtau Būk neprigulmingfts. Išmok karų amatą ir Pr®*' 
dek kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins juls važiuoti ir 
taisyti yiaokių - išdirbamų karus per1 trumpų‘laikų ir už mažų kainų.- 
Speciales, klases .moterims. ] 
Klasės^dieąomis ir vakarais.

Užgahėdirnrrtas, Leidimas ir Darba* Užtikrinta*

Speciales^ klases , moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. .



*

Puslapis šeStas TJrečiad., Gruodžio 18,

VIETOS ŽINIOS
Didelės, Svarbios Prakalbos I Svarbus Parengimas Naudai 
Apie Stebuklus Ties Kunigo 1 Gastonijos Streikierių 
Pat. Power Kapu Maldene 
Rengia Literatūros Draugijos

1 Kuopa Ketverge, Gruo
diio 19 d., Ukrainų Nation-!
ai Svetainėj, 101 Grandu St., į svetainėje,
Brooklyne; Prasidės 
Vai. Vakare; I 
L. Prūseika ir Kt.

Šio Šeštadienio Vakare

virtuvę Ridgęwpode,’ 28 Mor
gan St.
Moteriškų Drabužių
Siuvėjų Kova

Prasideda kova moteriškų 
drabužių siuvėjų už pagerini
mą sąlygų ir už organizavimą 
neorganizuotų New Yorke.

; ;•-------------7
ir taip buvo privargintas, kad1 
paskui atsikėlusį turėjo paso
dint ant krėslo, ba Calza jau 
ir paštovėt nepajėgė.

Taip tai ir šiuo atveju Sili
katas narsiai apgynė savo 
čampionatą. Silikatas svėrė 
216 svarų, o Calza—227 sv.

Jess Peterson, švedų čam- 
pionas, grūmėsi su Vanka že- 
lezniaku. Rusas železniakas 
šį kartą pasirodė labai gražiai, 
ir laike 20 minučių laimėjo im
tynes visais punktais. Pėter- 
sonas svėrė 215 svarų, o že
lezniakas 240 sv.

Gražios buvo imtynės tarp 
Tomo Į)raako ir G. Manicho. 
Draakas prispaudė Manichą 
prie matraco į 20 minučių.

Jim McMillenas nugalėjo L. 
Lagriolą Į 20 minučių ir 4 se
kundas.

K. Raudonarmietis.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

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

metų pasikelt algas sau ir ki
tiems renkamiems miesto val
dininkams. Būsią majorui al
ga pakelta nuo $25,000 iki 
$35,000 į metus; miesto finan
sų kontrolieriui nuo $25,000 iki 
$30,000; aldermanų tarybos 
pirmininkui—nuo $15,000 iki 
$25,000; algos penkių Didžio
jo New Yorko dalių (borų) vir- Tas streikas bus vedamas Ada- 
šininkų turėsią būt paaugštin- tos Pramonės Darbininkų lu

itą nuo $15,000 iki $20,000 dustrinės Unijos.
kiekvienam į metus.

Tai begėdiškiausias dalykas, bininkų bus labai ’sunki, 
Laisvės” Kuomet šimtai tūkstančių dar- prieš darbininkus stoja didelė 

’bininkų su šeimynomis randa-į reakcinė
si be darbo ir gręsia jiems šal- 

' p Itis ir badąs, tai miesto valdi- 
. ninkai desėtkais tūkstančiu 

dolerių kelia sau algas, nors ir 
[senosios algos buvo dešimt sy- 
I kių didesnės, negu jie yra ver-

šio
. 6

Gerbiamieji, tėmykite! 
šeštadienio, 21 d. gruodžio 

(valandą vakare, <r 
bus parengimas 

7:30i naudai Gastonijos 'streikierių. 
Kalbės Drg.fgję. vakaras, kurį rengia L.

i S. A. 1, 132, 91 ir 111 kuopos, 
bus puikus ir su gera progr„ 
m a. - •

ir1

. 1 šaukšto ga
lima spręst, kad kova tų dai

nes

Kiekvieno darbininko .. .
darbininkės užduotis yra atsi-i • Ces- jti
lankyti į šias prakalbas ir pa* i ‘ 'L ■ įf lr$
Sinį«d®ti,-prqgą (išgirsti įBr^įljja Z1-| linui 1CC V i
šviesos’Žodžius. ■ ’’ Iziate ;gneš t smuiko; solo, kelis | SvaTDUS A.L.D.LD. 185 Kp.

■ Drg. L. Prūseika ką tik su.Įkavalk^husi-Vyšniauskus, dai- 
grįžo iš Massachusetts valsti-j JI Jš Bayonne,. ;N, J.,
jos, kur jis buvo nuėjęs ap-| 
žiūrėti kunigo Patrick Power; 
kapo Maldene ir matė šimtus-

spėka — suvienytas 
frontas darbdavių, valdžios, 
socialistų partijos ir įvairių 
unijų reakciniai biurokratai 
vadai.

Lietuvių darbininkų įvairios 
organizacijos turi organizuot 
savo pagelbos punktus Brook- 

;lyne ir New Yorke..
J. L-tis.

Lorimer Restaurant
J. MARČ1UKIENĖ 

SAVININKE

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havcmeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. L

Tel., Juniper 6776.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulią Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
1 BROOKLYN, N. Y.

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

Priešmetinis Susirinkimas
Ketvirtadienį, 19 d. gruo- 

!džio, svetainėj 218 Van Sick- 
Į len Avė., įvyks A. L. D. L. D. 
1185 kuopos svarbus susirinki- PERGALĖ PRIEŠ CALZĄ 
mas. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi nariai ir narės privalo šia
me susirinkime dalyvauti; nes 

‘ i reikalų. 
(Reikės rinkti kuopos valdybą 

I i sekantiems metams, bus rapor-
Meldžiame rengiamą vaka-ltai iš mūsų parengimo, reikės 

ra įsitėmyti ir skaitlingai at-j delegatus išrinkti į apskričio 
silankyti, nes visas pelnas bus j konferenciją, kuri įvyks 12 d.

■ nelaimingų streikierių naudai, i sausio, ir daug kitu dalykų. 
Atmeskite visus kitus Reikalus, i Reikia pastebėti, kad se- 
o ateikite į parengimą, ir nors|niaus nariai skaitlingai lauky- smarkiai į 

j ta maža dalele paremkite j davosi į kuopos susirinkimus, trankydamas italą. 
: streikierius. (bet pastaruoju laiku matosi ........

“Lais-I . i T D I apsileidimas. Todėl nors da-'dis, kad tas atsikėlęs nebeži-
a r> ii i . ~ • ovc ’bar pasitaisykite. Narys. ’ ’ ’ ~ ’A. Brooklyno kuopas ir Gas-| 1 J ( r quo n n 
tonijos streiko rėmėjus ir sim-i ‘ *
patizatorius: šios subatos, 211 
„. gruodžio parengimui, malo
nėkite ką nors paaukoti į “1 
ra,” kas ką išgali—keiksu, vai- 

Galima įduoti 
drg. Zablackiūtei “Laisvėje”

taipgi šudaipuos keliąs dairiu- 
tes;? Lyroš!Choras iš Maspeth* 

kapo Maldene ir matė šimtus^“. ^adųvyste O. Eremi- 
ligoty žmonių, kurie buvo at- mino>4 ta(pgi piiŽadėjo •. daly- 
eję gydytis ties kunigo kapu. Y,au!’.1, sokiartis bus II.
Taipgi drg. L. Prūseika buvo' ReHkeviciCOs.- 
nuėjęs į stubas pažiūrėti ligo
nių, 1 -............
Šiose prakalbose bus papasa-Įkąrą padaryti pasekmingu, 
kotą gyvu žodžiu, kokios jlh-Į 
sėkmės iš to visko buvo.

Kviečia Rengėjai.

vauti. Muzika šokiams bus II.

_ t --------- ,------------ -o-- Komisija, kuri susideda iš vi- .
kurie gydėsi stebuklais. sų keturių kuopų, stengiasi va-! ^urim_e dayg svarbių

Klaidos Atitaisymas
Kas Link Aido Choro
‘ Aprašydamas metinį
^ės” koncertą pereitame nu- 

/ meryje, aš ne tiktai pažymė-;
jau, kas ką programoje darė, 
bet išreiškiau ir nuomonę, kaip 
kurie dainininkai ir kiti pro
gramos dalyviai savo roles at- 
liko.; Taip ir apie Aido Chorą a7 ko" ki'to. 
issireiskiau, kad jis šauniai , ‘ r- —
• • UIK, zjaŲiacniaici L/cUdVUii.

damavo. , Bet, ęeJUs spau-| ,)a ta pati vakara jte^ti
Varde streikierių 

■tariame ačiū.
Mes , rengėjos, vieno tik 

 (_____  į trokštame, kad į šį paręngi- 
Kaip dabar patyriau, ta ne- ma 'sueitų' žmonių, kurie mato 

maloni nedasakymo klaida j- svarbą paremti streikuojančius 
vyko per raidžių rinkėjo ir ko-• darbininkus už geresnį duonos 
rektoriaus neapsižiūrėjimą. (kąsnį. 1 

? Reporteris.

ba- (Suėmė Makliorii] su Trimis 
Revolveriais ir Kinžalu

SPORTAS
SMARKIAUSIA R. SHIKATO

Bet ristynių promoteris Jack 
Curley rašo, kad nors Shika- 
tas ėmęs viršų ant Calzos, ta- 
čiaus jo pečių prie grindų ne- 
prispaudęs. J. C. K.

REIKALAVIMAIPirmadienio imtynėse, 71st
Regiment Armory, New Yor
ke, pasaulinis čampionas Rich- REIKALINGAS janitorius prie ap- 
ard Shikat ritosi su “gelžiniu” ąrtmentinio namo. Turi turėt pa- 

i r', i, f o. zi ,4. , tyrimą apie abelną pataisymą. At-ItaiU Ur. Calza. 1 l’aaeaant,sj§au](jt laišku, pažymėdami pa-
baisiai ėmė viens kitam kojasliūdijimus. K. Shapero, 95 E. 32nd 
sukinėti, rankas laužyti; žiū-St-’ Brooklyn, N. Y. 299-301

ims IŠRANDAVOJIMAI1! II III etilo I ctlllYcl et I KOJcl.
PA SI RANDAVO J A patogūs kamba- 

Ši .’karta Shikatas labai riai Williamsburghe. 3-4 kamba- 
‘pasirodė, baisiai™ su visais_ moderniniais jtaisy- 

ei -i mais: maudynes, elektros sviesa ir 
bhlkataSt, t. Kreipkitės šiuo antrašu: 

iškėlė Calza ir trenkė į grin-B. A. ZINIS, 123 Union Avė., 
4./.. .4.;lki^. .Luz./,; .Brooklyn, N. Y. (298-303)

jno nei kur bestovįs. Po to kai o . OTnT. ,PASIRANDAVOJA didelis kambarys 
pradės Shikatas mėtyt Calza, garu apšildomas, prie pat Lorimer 
nelyginant bolę. Į 1 valandą subway stoties, taipgi yra gamina- 

minntoQ ir cokiinriną CqLmas namie ir valgis. Kreipkitės bile3b minutes ir sekundas uai-laiku po num -35 Devoc st > Brook_
za tapo sutrankytas, nukamuo-iyn, N. Y. (297-299)
tas ir prispaustas prie grindų ;---------------------------------------------

vai.
tik

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Specialistas del 

Akių, 
Naujausi

127
(Tarpe

visų )i«ų ir operacijų: 
Ausų, Nosies'ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Ix-xington Avon.)

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

Nedėliomjs 10 A. M. iki 1 P. M.

Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ ir

dos mano aprašymui, žiūriu,! 
tas įvertinimas Aido Choro 
nuopelno visai apleistas,, o pa
lįsta, vien plikas faktas, kad! 
“dainavo,” ir daugiau nieko. į

Detektyvas pašovė kamba
ryje ties Times Sq. vieną mak-Į 

išanksto (]įorių visokių gemblerysčių, ’ 
įlaižybų ir kt. Pašautojo var- 
įdas—Pierre Guillot. Jis ture-1 
j jo tris revolverius ir ilgą peilį,! 
Įkaip kardą; makštyse. Bet ne-l 
paspėjo panaudot savo ginklui 
prieš detektyvą, kuris jį suė-1 
me.

Rengimo Komisija.
t

Mirė Andrius Bieliauskas, 
Graboriaus Tėvas ■

VAKARĖLIS SU ŠOKIAIS IR KONCERTU
Įvyks Šią Nedėlią, 22 Gruodžio

kuopa Williamsburghe

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

Telephone: Stagg 4409

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Rengia A. P. L. A. 22
i ‘

46 Ten Eyck Street

Pradžia 6 valandą vakare

Rengėjai kviečia kuo skait-

tingiausia atsilankyti ne tikT

yorkiečius ir visos apielin-

kės publiką.
»

LAISVĖS” SVETAINĖJE

skanių užkandžių, šiame

brooklyniečius, bet ncw-

vakarėlyje bus proga lai

mėti ir.kalakutą (turkey).

Apart puikios muzikalės 

programos, linksmų šokių,

Edna Radžiūtė-Rogers
smuikininke. Jos orkestrą

“Pepitos” Pamokos
Maspet'he, N. Y., ketvirta

dienį, gruodžio 19 d., Lyros 
’Choras turės “Pepitos” pamo- 

, t -rr t /t i kas bendrai su aktoriais. To- Edvardas LeVanda (Lcyan-I visj ch(„,istai ir aktoriai 
Eastern D.stnct■ malongkite pribūt.

Pasižymėjęs Jaunuolis 
E. LeVanda Muzikoje

rl.,n i'zl n r. T aANi v. zl o

Brooklyn, N. Y.
Tel., 0783 Stagg 

/
Graboriaus Bieliausko tėvas

Andrius mirė 29 d. lapkričio, dauskas), 
Paėjo iš Garliavos, High School studentas, gerai
Apie 30 metų gy- žinomo vietinio graboriaus 

Juozo Levandausko sūnus, ne
paprastai pasižymėjo muzikoj. 
Jis gruodžio 4 d. šių metų lai
mėjo muzikos stipendiją (Mu-

Lietuvoje.
Suvalkijos.
yeno Amerikoje, ilgus metus 

’ gyveno Maspethe; amžiaus bu
vo 65 metų. Į Lietuvą grįžo 
rugpjūčio mėnesį, 1928 m. Po 
Sugrįžimui Lietuvon jis buvo 
yel apsivedęs

Vincas Baltrušaitis, 38 ritė
tų, Manhattan Eye, Ear and 
Throat Ligoninėje, mirė 14 d. 
gruodžio. -Pašarvotas pas bro
lį, po num. 435 Ashford St.; 
bus palaidotas 18 d. gruodžio, 
šv. Jono kapinėse.

^Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(ĘieliaUskas).

: 'PARAMOUNT TEATRAI.
•Nėw York Brooklyn
;TiKies Sq. Flatbush ties DeKaJb
Naujos pačios vietoj senų.. .mei
les smagumai su kitais vyrais...

visi vaikosi meilę, veikale 
“MARRIAGE PLAYGROUND”

Paranatfunto Drąsiame Visa-Kal- 
bančiąme Judyje, iš Edith Whar

ton garsios apysakos * 
“The Children”’!

j—su-*—
MARY BRIAN, FREDERICK 

( MĄRCH ir kitais.
New Yorke—ant steidŽiaus AS
MENIŠKAI! fciegfeldo Mylimoji 
RUDY KEELER (Mrs. Al Jolson)

Įu** A t* —i—
- Vtsa-*Merginis Scenos Vaizdas!

I “THE INGENUES.
Mr. & Mfrs. JESSE CRAWFORD
Rrookl yne-~A ŠMENIšKAI !

BELLE BAKER
:?<< • taipgiRUDY VALLEE
,ju savo originaliais Connecticut 
Yankees ‘‘MATCHBOX REYTJE”

< BOB ^WEST—MnE DENNIS
Paramount garslrffis Žinios abie

juose .Teatruose. Taipgi kitos
* ' * " ’naujenybės.

I

Susirinkite 8 vai. vakare, 
Lenkų Tautinėj Svetainėj (Na
tional Hali), kampas Willow | 
ir Clinton Avės.

Komisija.

J. LeVANOA
(Levandauskas)

MIRTYS—LAIDOTUVES

Buržujiški Labdariai Neva 
Stoja Prieš Vaiki] Darbą

Buržuazinis Vaikų Darbo 
Komitetas sušaukė konferenci
ją, kurią laiko Roosevelto 
Viešbutyje, New Yorke. Be 
kitko, reikalauja, kad būtų į- 
statymais uždrausta dirbt pra
monėje vaikams iki 14 metų 
amžiaus. Sulig jų apskaitlia- 
vimo, dabar New Yorke dirba 
60,000 vaikų ir mergaičių tarp 
14 ir 16 metu amžiaus.

Konferencijoj dalyvavo ir N. 
jY- valstijos gubernatorius'.Roo_ 
seveltas.'

Bet jokių buržuaziniai lab
darybės seimeliai ištikro ne
prašalins jaunamečių vaikų 
darbo. Jeigu kur del svieto!
akių ir būna išleidžiama įsta
tyčiai. neva apsaugojanti jau-

Edvardas LeVanda

sic Scholarship) trejiems mė-J narheČius' nuo darbo, bet tų į- 
tams, kaipo geriausias ir tu
rintis nepaprastus gabumus 
fleitistas.
mus retas kuris iš mokinių 
gauna, kokius gavo Edvardas.
Jis neblogai valdo ir smuiką, 
bet fleita, tai jo ‘mylimiausias 
instrupientas.

Jaunuolis Edvardas gimęs
Brooklyne gruodžio 17 d., 
1914 m. Pradinę mokyklą pa
baigė irgi su pasižymėjimais.

P. Rep.
____________ ,,............. . • ■ » i

statymu nieks nepaiso, ir fab
rikantai išsisuka nuo bausmės, 

Tokius pasižymėji- nors šamdytųsi darban ir 10-

žymi
grieš šokiams ir ji duos keletą 

smuiko solų.

įžanga 50 centų -ypatai

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti. Grand St.) 

BROOKLYN, N.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DAKBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s jjaveikslus 
įvairiomis ■palvo
mis. Atnaujina 
senui ir krajavua , 
ir sudaro au 
nmerlkonižkaJi.

TEL.:
Triangle' 1450

Kreipkitės 
šiuo adroeu:

GERAI IR PIGIAI

STOKESJONAS
173 Bridge St., C.( Brooklyn,-"??.

A. RADZĘVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

12' metų vaikus. \
Tik darbininkams paėmus 

galią į savo rankas, bus panai
kintas nerjąunų berniukų iri 
---------------j „„t-------------------------------mergaičių darbas sveikatą 
dančiuose fabrikuose.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

New Yorko Valdininkai » 
Begėdiškai Keliasi ’ Algas , 

, .Nev, yprtyQ nųies^o ; įaryk>ą' 
padarė planą, kad po .naujų

Šiaučių Sunkios Imtynės 
su Išnaudotojais

čeVerykų darbininkų sunki 
kova prieš darbdavius dar vis 
neužsibaigia. Jiems pagelba 
būtinai reikalinga^ Tarptauti
nės Darbininkų Pagelbos New 
•Yorko ; skyrius; .atidarė jiems

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

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

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų 
šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natuiralį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duęt' vtClfcams, kūdikiams, lygiai kaip 
Ir smaugusiems. Kaina 60c, o per 
paltą 65c.

KUNDROTO APTIEKA< 1 r ? t < i . . »
22S; Bedford Ave^ Brooklyn, N, Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

m' iaRRnMMM
L

papročio 
pagelbsti 
malimą.

GRABORIUS
UNDERTAKER .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1

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