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Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėait 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio

60 MAINIERIŲ ŽUVO
LONDONAS. — Londono 

divorso teismo teisėjas išne
šė nuosprendį, kad apsivedi
mas Sovietų Sąjungoj yra 
nelegališkas pagal Anglijos 
įstatymus.

Tas nuosprendis padary
tas persiskyrimo byloj, ku-i 
rią užvedė krutamu pa-1 
veikslų aktorė Serafiną Na-, 
chimson prieš savo vyrą, 
G. Nachimson. Jie apsive
dė Maskvoj, Sovietų Apsi- 
vedimo Biure, 1924 metais. 
Turi vieną kūdikį.

i , Jos vyras aiškino, kad jis ! 
nuvyko į Sovietų konsulatą! 
Paryžiuj pereitą sausio mė-!
nesį ir aplaikė raštišką pa- o . m > n
liudijimą, kad jo apsivedi-.Sovietai ir Turkija Pratęsė ( 
mas panaikinta Bet teisė- Neulrališkumo Sutartį 
jas pareiškė, kad nebuvo ką; z
panaikinti, nes jis nebuvo 
apsivedęs.

“Sovietų įstatymai nepri-! 
pažįsta religinio apsivedi
mo,” pareiškė teisėjas Hill 
savo nuosprendy. “P 
apsivedimas yra atliekamas 
užsiregistravimu. Jokio ki
tokio surišimo nereikia. An
glijoj mes turime taip vadi
namus “krikščioniškus apsi-; 
vedimus,” kur vyras ir mo
teris paima vienas kitą ant 
viso gyvenimo arba iki ap- 
sivedimą panaikina valsty

Konstantinopolis, Turkija.
i — L. M. Karachanas, Sovie-
i tų užsienio reikalų vice-ko-
i misaras, antradienį pasira- 

.. . šė dokumentą pratęsimui 
risijoj. t0]jaus Sovietu-Turkijos

1 draugingumo ir neutrališ- 
. kūmo sutarties.

Sutarties tekstas bus vie
šai paskelbtas.

Karachan turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su Turkijos pre
zidentu Kemal Paša.

DAR KETURI ŠIMTAI ILLINOIS 
MAINIERIŲ PRISIDĖJO PRIE STREIKO

Šerifai Užpuolė Nacionalės Mainierių Unijos Distrikto Raš
tinę; Užgriebė Dokumentus

WEST FRANKFORT, Ill. j ■ ’
; — Pirmadienį prisidėjo prie 
generalio Illinois mainierių 
streiko keturi šimtai mai- 

į nierių, kurie dirbo kasykloj 
■ No. 7, Stauton, III.

---------------- įdavių ir reakcinių senos 
į skleidžiamus 

i\ v •• <t • • . I melus apie “streiko‘susmu- Policija Vokietijoj i k i m a.
į Antradienį vyriausias še- 
i rifas Pritchard iš Franklin 
! apskričio pasiuntė būrį še- 

FRANKFORT, Vakarinė i Nacionalės Mainierių 
-- -- ; įr i Unijos Illinois Distrikto

; trečiadienį čia įvyko dide- i raštinę , kuri čia randasi 
12 Milionieriy Senatorių lies bedarbių demonstracijos. | an t West Main gatvės, še- 

-------- i Keli tūkstančiai bedarbių rifai išdraskė raštinę, už-

Bedarbiai Susikirto su i uni,jos va(h’,
Teisėjas tuomet pareiškė, i 

kad Nachimsonai nėra vy
ras ir pati sulig Anglijos 
įstatymų ir turėtų vykti į 
Sovietų teismus patikrini
mui savo legališkų teisių.

Virš 40 Sužeista

' Vokietija.— Antradienį

Svetimšaliai Dainininkai Apsi-^J [avonai Išimta iŠ Kasyklos North 
vens Maskvoj J

žeidimus dar negauta pra
nešimu.

Nacionalū Mainierių Uni
ja išleido 25,000 atsišauki
mų, kuriuose ragina pasili
kusius dirbti mainierius pri
sidėti prie streiko.

Antradienį vienas strei- 
kieris tapo suareštuotas už 
pikietavimą prie Peabody 
Goal Kompanijos kasyklos 
No. 8, Tovey, 111.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas J.

MASKVA. — Antradienį 
Sergei Radomsky, žymus 
tenoras iš New Yorko, apsi
vedė su Marie Williams, 
dainininke (soprano) iš' 
Glasgow, Anglijos. Jiedu | 
koncertavo Sovietų Sąjun-j 
goj, ir pagalios jų koncer-j 
tavimo maršrutas užsibaigė' 
apsivedimu. Jiedu apsivedė' 
Sovietų Apsivedimo Biure,; 
sulig Sovietų apsivedimo ’

McAlester,
Trys Darbininkai Išgelbėta; T rylikos Nesuranda; Dūmai 

Gazas Trukdė Gelbėtojams Darbuotis

įstatymų.

Didele Šmugelninkų
Organizacija Vilniuj

! McALESTER, Okla. — anglies kirtimo mašinos 
I Antradienį Old Town Ang-' sidarusių žiežirbų u 
j lies Kompanijos kasykloj, 
i North McAlester, ištiko di
delė gazo eksplozija. Tuo 

I laiku kasykloj buvo suvirš 
*60 darbininku.

Pranešama, kad 60 darbi- 
. ninku žuvo. Jau išimta 47 
'lavonai. Iš žuvusių 46 buvo'tojams

gazas ir ištiko eksplozi,
Daug lavonų atrasta 

degusių, sulaužytomis 
komis ii’ kojomis.

Moterys ir vaikai 
mainierių per visą 
stovėjo prie kasyklos, 

besidarbuojant

Trylika Kompanija nebuvo ap- 
nesurasta, bet manoma, kad draudus darbininkų. Hugh 

šmugel- nei vienas iš jų neišliko gy- C. Rice, kasyklos manadže- 
vas. rins, pareiškė, kad kompa-

Darbininkai dirbo 3,500'nija nesuteiks jokio atlygi- 
daugipėdų po žeme. inimo žuvusiųjų giminėms;

’ •.■ Ištikus eksplozijai buvo į taipgi jis sakė, kad abejoja, 
liu, šilkų. C Organizacijos sumobilizuota 200 vyrų gel-'ar kasykla vėl bus atidary'- 
centras buvo Vilniuje. Var- bėti užgriūtus mainierius, ; ta. Jis mano, kad daug 
savos valdžia sako, kad de-|bet dūmai ir gazas gelbėto-; kainuotų sutaisyti kasyklą 
lei to ji turėjusi nuostolių Jams trukdė darbuotis.
dešimts milionų zlotų. I Valstijos mainų inspekto-| 

ulus Miller D. Hay, kuris j Oklahoma valstijoj. 
, atsisakė i operuojama per 30 

'paaiškinti eksplozijos prie- Dabartiniu laiku joj 
mainieriai pagaminama arti 200 

nuo elektrinės j anglies į dieną.

Apsigynimo advokatas J.! Vilniuj susekta s....
Bentall darbuojasi, kad iš- minku organizacija, kuri ga-: 
imti iš kalėjimo suareštuo- Į beno ‘iš Lenkijos 'Latvijon iri 
tus streikierius Christian,-" - 
apskrity. Suvirš 100 veik-! 
lesniu streikieriu buvo su
grūsta kalėjiinan.
jų jau tapo išimta iš kalėji
mo, užstačius nuo $500 iki 
$800 kaucijas. Henry Cor- 
bishley, N. M. Unijos Illi
nois distrikto sekretorius, 
dar tebėra uždarytas kalėj i-

iš Latvijos Lenkijon 
įvairių tavorų, jų tarpe kai-

Nemažai mano, kad daugi raštinę, už
griebė spausdinimo presą, 

I užgriebė įvairius dokumen
tus, stenografiškus užrašus

i Keli tūkstančiai 
demonstravo.

Policijai brutališkai už
puolus demonstrantus įvyko

i susikirtimas. !
I policistai ir suviyš 40 bedar
biu. Suvirš 20 bedarbiu su-i 4, V

i areštuota.
Antradienį a’pie 6000 de-;

Į vadovybe, demonstravo prie ,Lietuvos Fašisty Teismas Antrą Kartą 
miesto salės, reikalaudami; H > • - h 17' O v 1 •

bedar.. nuteisė Du Komunistus busaudymui
Visa policijos spėka' 

sumobilizuota puoli-,

WASHINGTON.— Skel
biama, kad senate yra dvy
lika narių, kurių turtas sie
kia milionus dolerių. Žino
ma, visi kiti senatoriai taip
gi turtingi.

Turtingiausias senatorius 
yra Lawrence C. Phipps, 
republikonas iš Colorado 
valstijos. Jo turtas siekia 
virš $50,000,000. Dviejų 
senatorių iš New Jersey didesnės^ .pašelpos 
valstijos, Hamilton F. Kean!^iams« 
ir David H. Baird, turtas lbuX° 
siekia milionus doleriu. |mui demonstrantų. Polici- 

Senatoriaus James R. Cou- i > šaudė į orą, kad išgąsdin- 
zens iš Michigan turtas šie- ib demonstrantus, bet to de- 
kia suvirš $33.000,000. monstrantai nepaisė: nuo

Kiti senatoriai milionie- policijos atakos gynėsi ak- 
riai yra: Bronson Cutting penimis ir plytomis. 
• v 
1S 
Capper, 
Kansas; John B. Kendrick, 
demokratas iš Wyoming; ' 
Reed Smoot, republikonas 
iš Utah; William E. Brock, 
‘demokratas iš Tennessee; 
Jesse Metcalf, republikonas, 
iš R. I.; Francis W. War
ren, republikonas iš Wyo., 
kuris numirė pereitą mėne
sį, taipgi turėjo milionų do
lerių vertės turto. Grundy, 
kuris dabar pateko senatan 
iš Pennsylvanijos, yra mi- 
lionierius.

Prezidentas Hooveris yra 
milionierius. Jo kabineto 
nariai milionieriai.

ir vėl pradėti operuoti
Ta kasykla buvo gil:

New Mexico;
republikonas

Sužeista trys bll)eb1^. .
Pirmadienį Benld šerifai 

šaudė į minią pikietuojan-
Ičių streikieriu, bet apie su- me Bentone.

Nezaležninky Arkivyskupas
Kalėjiman 1 žast’l- Tačiaus 
____  mano, kad

VARŠAVA.—Nezaležnin- j-------------
aš-aš ;*»**» Dd«a Bedarbs 

riems metams kalėjiman. i 
Jį apkaltino nemoralybėj.

Būvą 
metų, 
buvo 
tonų

Arthur . . . .
iš Policistų ir Gaisrininkų Strei-

kas Urugua juj
Uru-

Advokatų šalis

Tautų sąjungos sekreto
riato žiniomis, Graikijoje 
yra 6000 advokatų. Sosti
nėje Atėnuose 2000. Gy
ventojų Graikijoje yra 6 mi- 
lionai. Taigi 1000 gyvento
jų Tenka 1 advokatas. Atė
nuose gi 227 gyventojams 
tenka 1 advokatas.

MONTEVIDEO, 
guay.— Kongresui užsida
rius nenubalsavus pakelti 
jiems algų, gaisrininkai pa
skelbė streiką.

Kad sulaužyti streiką, 
valdžia visus sustreikavu-' 
sius gaisrininkus pašaukė į 
kariuomenę.

Kėli desėtkai policistų nu
balsavo paskelbti streiką 
išreiškimui simpatijos gais
rininkams. Tokį pat būdą 
valdžia panaudojo ir prieš 
policistus. Policistams pa
sipriešinus, buvo pašaukta 
kariuomenė, kuri suarešta
vo streikierius ir užėmė po
licijos stotis.

Geneva, Šveicarija.—Švei
carijos valdžia nusprendė 
nesiųsti Sovietų Sąjungai 
protesto notos pagal Ame
rikos valdžios reikalavimo, 
“primenant”. Sovietams Kel- 
loggo “taikos” paktą.

Prieš kelis mėnesius ka
riuomenės teismas nagrinė
jo komunistų bylą ir du da
lyvius tos bylos — Kontau- 
tą ir Kučinską nuteisė mir
ti. Vyriausias tribunolas 
rado per augštą bausmę, 
kariuomenės teismo spren
dimą panaikino ir grąžino 
tam pačiam teismui bylą 
persvarstyti. Lapkr. 26 d. 
kariuomenės teismas per
žiūrėjęs bylą, rado reikalo 
teisiamiesiems — Kučinskui 
ir Kontautui vėl paskirti 
mirties bausmę.

Jų gynėjas prof. Stanke
vičius ir patys teisiamieji 
esą nusistatę paduoti vėl 
kasacijos skundą V. Tribu
nolui. Teisiamiesiems 
teks laukti keli mėnesiai 
žiūrėti mirčiai į akis.♦

Komunisto By^la
Lapkričio 25 d. kariuome

nės teismas Kaune nagrinė
jo Broniaus Jokimavičiaus 
bylą. Kaip matyti iš kalti
namojo akto, Jokimavičius 
1927 m. buvęs priimtas Vil
kaviškio naujokų komisijos 
į kariuomenę, bet tarnauti 
nėjęs ir pabėgęs Tilžėn. Til
žėj būdamas dirbęs komu
nistų judėjime, kelis kartus 

’perėjęs rubežių ir atnešęs 
Lietuvon literatūros—“Ko-

vėl
ir

munistą” ir 
ranka rašęs ant raudonos 
popieros —
riai Voldemaras ir Smeto
na” ir platinęs. Podvarko 
miške pakabinęs ant medžio 
komunistų plakatą. Šiais 
metais gegužės 18 d. Vilka
viškio pasienio policiją jį 
areštavo.

Jokimavičius • — jaunas 
vyrukas, vos pabaigęs 22 
metus, kalėjimo jau gerokai 
aplamdytas, pageltęs, apžė
lęs. Kaipo silpnuolis, jis 
viską atvirai sakė teismui; 
prisipažįsta kaltu, tik skun
džiasi, kad jį kriminalūs po
licijos punkto viršininkas, 
nors ir viską prisipažinęs, 
baisiai mušęs, net buvęs nu
stojęs sąmonės ir nežinąs, 
ko dar iš jo viršininkas no
rėjęs. Čia pat buvęs krimi
nalinės? policijos punkto vir
šininkas to neginčijo.

Teismas nubaudė Jokima- 
vičių 6 metus sunkaus kalė
jimo.

“Baisa”; savo €♦ z

šalin krauge-

Numirė 121 Metų Moteris

Havana, Guba.— Madru- 
ga miestely numirė Marga
rita Fernandez, 121 metų 
amžiaus moteris. Sakoma, 
ji buvo seniausia moteris 
Cuboj.

Tarėsi su Stimsonu Algos Nukapojamos 
WASHINGTON.—Bedarė 

'nijos delegacija, kuri vyks-■ bč didėja. Darbdaviai veda 
i ta į penkių valstybių laivy- j kampanijų už algų nukapo-' 
inu “apribavimo” konferen-Tuos faktus pnpazj-

- ^ciją Londone, antradienį tu-j sta net Jungtinių Valstijų 
ta pranešimas, kad Buda-'rgj0 konferenciją su valsty-'Darbo Departmentas.
pešt, Vengrijoj įvyko didelė b§s sekretorium Stimson.1 Papral t(1 donartmentn na- 
bedarbių demonstracija po (Tarėsi laivynų klausime.
komunistų vadovybe. Polici-1 
ja brutališkai užpuolė de-! 
monstrantus 
areštavo.

WASHINGTON.— Japo-
Vengrijos Bedarbiai 

Demonstruoja

Viena, Austrija.—Čia gan

Austrijos Darbininkai 
kavo Fašistus

su-

Ata-

Viena, Austrija.— Pirma
dienį darbininkai atakavo 
fašistus Ebenfeee ir St. Poel- 
ten miestuose. Didelės 
licijos spėkos išgelbėjo 
šistus, tačiaus nemažai 

/šistų tapo sužeista.

po-

Washington. — Pereitais 
metais Jungtinių Valstijų 
karo departmentas išleido 
$390,540,803. Laivyno de
partmentas išleido $331,- 
335,492.

Fašistai Nubaudė Klerikalų 
“Rytą”

Lapkr. 25 d. “Rytas” pra
neša, kad Kauno karo ko
mendantas jo redaktorių p. 
Leoną Jakubauską nubaudė 
50 litų arba 3 paroms areš
to už nesilaikymą spaudos 
taisyklių.

Pagal to departmento pa- 'J 
i skelbtas statistikas, darbas 
pamatinėse industrijose su- || 

Japonija nusistačius rei-lma^ėjo ant 3.1 nuošimčiųuO 
kalauti Londono konferen- lapučio menesi palyginus 3 
cijoj, kad jos laivyno spėkos su Spalių mėnesiu. Algų iš- i 
būtų padidintos, palyginus mokėjimas nupuolė arti 7 

[nuošimčius. Statistikos ap- 
ima 34,996 dirbtuves, kurios 
samdo 5,045,493 darbinin
kus.

Didelė bedarbė apsirdškė || 
automobilių pramonėse. Čia 
darbas sumažėjo ant 18 
nuošimčių.

Radio dirbtuvės atleido iš 
darbo 27 nuošimčius darbi
ninku lapkričio mėnesį.

Kaip greitai prezidento' 
Hooverio nesenai sudaryt# 
iš stambių kapitalistų fašis
tinė ekonominė taryba iŠ- 
(Ik’bs planus, taip greitai 
prasidės didesnė kampani
ja už algų kapojimą, kad 
“apsisaugoti” nuo pramoni
nio krizio.

su Amerikos ir Anglijos lai
vynų spėkomis. Japonija 
reikalaus, kad jai būtų leis
ta turėti 70 nuošimčių krei
serių ir kitokių pagelbinių 
karo laivų, turint Amerikai 
ir Anglijai po 100 nuošim
čiu tokiu karinių laivu. Ja
ponija sako, kad dabar jos 
proporcija yra tik 60 nuo
šimčiu, c

*

Taipgi Japonija reikalau
ja didesnės submarine spė
kos.
tuo

Anglija ir Amerika su 
nesutinka.

6,200 Pavargėlių

Šiuo metu Kauno miesto 
savivaldybes socialiniame 
skyriuj įregistruota apie 6,- 
200 žmonių, kurie del nuse- 
nimo, ligos ar darbo stokos 
yra ar buvo šiais metais 
reikalingi pašelpos.

Paryžius.— Sulyg Franci- 
valdžios paskelbtu skaitli
nių, dabar Francijoj pragy
venimas šešis kartus bran
gesnis, negu buvo 1914 me
tais. > . • j?



argaiAPŽVALGA

LATVIJA IR LENKIJA

turas

Pasekmės aiškios

j DARBININKŲ KALENDORIUS 1930 M
JAU GATAVAS

Gruodžio 19
uni

jos komunistai 
džiurijoj, ne 
dar didžiuojasi 
galvažudžiai 
klius žmones

Birbyne Apie Diktatūras: 
Fašisto Geros, o Bolševiko 
“No Good” ;

Schyrley 
būtinai 

skolų

papildo Man- 
k užtyli, bet 
kAd ginkluoti 

skerdžia begin-

Illinois Miner” (fishwickinis) ra

kis tur but negime. 
Brooklyno fašistams jis 
tinka.

paskolino Lewiso mašinai laike Colorado streiko. Už tuos 
t. taip-pat neatsiskaityta. *' ‘’

nepajėgia suprast, tai 
prie dabartinio kapita- 
surėdymo ypatingai, 

pasiusk dirbdamas, o

Dar karo metu pas šliupą

’A ir būti negali. .Bet sulygink nusistatymą to patiės laik 
*aii “United Mine Journal” (oficialis Lewiso organas) 
takiausio skirtumo nėra, kiek tai liečia šį streiką.

Pamišėliai, ar Tik Taip 
Sau Durneliai?

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Darbininkų Ka-. 
tenderius 1930 Metams. Tai virš 200 puslapių- met
raštis, kuris, be kalendorinio skyriaus, pilnas statis
tinių žinių** eilių, apysakaičių, visokiais klausimais 
turiningų Straipsnių, o taipgi iliustracijų.

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

Ir to milžiniško metraščio kaina tik 25 centai už 
kopiją.

Taip pigiai jį galimą atiduoti vien tik todėl, kad 
daug kopijų galime išplatinti. 5 • * -

Todėl kiekvienas darbininkas privalo nusipirkti ir 
platinti. v

įmautieji dideliais pundais pardavinėjimui, gaus 
nuolaidas. *
’ Tiems, kurie yra užsisakę iš anksto Kalendorius 
jau siuntinėjamas.'
į Brooklyniečiai, jūs galite gauti “Laisves” admini
stracijoj.- ■ * »••• ........ ..........

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by * •} p i I L

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, 
ftrtry day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street,; Brooklyn, N. X-

.Lenkijoj generalinio štabo atstovai, vienas po kito, nesiliauja 
svečiavęsi Latvijoj. Nesenai Vėb’šavoj lankėsi Latvijos oficie- 
riųį’delegĮacl ja.» šiemet Varšayoje lankėsi net keturi Latvijos

inois Miner” numery

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

O Kiek/per tą laiką Latvija eksportavo Lenkijon? Viso pro 
viso nepilnai už du milionus latų. Taigi, ta biznio sutartis ne 
Latvijai daro naudą, bet Lenkijai. Lenkijos tavorai gauna nau
ją^ rinką, o Latvijos tavorų gabenimas Lenkijon metas iš meto 
•njiunka. O vis tik, nepaisydamas tos biznio logikos, Latvijos 
Užsienio reikalų ministeris nesenai pareiškė, kad “ekonominiai 
Latvijos ir Lenkijos reikalai supuola.” Jie visiškai nesupuola.

. —Išvytas iš Kazaniatis 
versiteto Leninas,\ 1887.—Mask 
voj darbininkų streikas, 1905.

Brooklyno fašistų juodla- 
piš andai užsimanė ’ paf ilo- 
zofuoti apie “Diktatorius ir 
Diktatūras” (žiūr. “V-bę” 
už gr. 17 d.). Pritauškęs 
nesąmonių apie senovės Ro-

Kodel tiek
Kodėl

gyvena 
nuo ki- 
organi-

nezmo 
bezgramotnąs 
rius.” Antra,

ir gana.
prisiuntė 
gus atgausi už kokių 
mėnesių.
• Vienas farmerys iš 
Lake, kuriam pinigai 
reikalingi apmokėjimui 
įvairiems kompanijoms, atsisa- 

(Pabaiga ant pusi. 3)

jo kamarotus buvo kilup mintis 
apie Jljdetąv-L,atvišką respubliką, apie amžiną politinę tų dviejų 
tautų uniją. Iš tų didelių užsimojimų beliko tiktai mažutė “lie- 
tuvfų-lątvių vienybės”' draugija, kuri kaip kada seimavoja Kau
ne, o kaip kada Rygoj, žinoma, ją visuomet nustelbia “latvių- 
lenkų vienybės” draugija. Tačiaus, ne apie jas mes čia norime 
kalbėti. ’

mąstį ir parėdė {juodą fa
šistinį snukį. Darbininkų 
diktatūra netinkama, nes 
pasėjo “neapykantą klasės 
prieš klasę.” Na, o Lietu
voje, Lenkijoj, Italijoj ar 
klasės su klase santykiai ge
resni, negu Sovietų Sąjun
goj ? Ar ten darbininkai 
sugyvena broliškai? Tik 
toki neišmanėliai, kaip kal
bamo jiiodlapio redaktorius 
gali šakyti* kad taip. Jeigu 
ten klasinį' prieštarayimų 
nebūtų, tai, kodėl v -šiandien 
Įjętųvęję psįlMk^lojJinai bū? 
tų prigrūsta revoliucinių

Kas kita, su Sovietų Sąjunga. Per pirmuosius aštuonius šių 
mėtų mėnesius Latvija eksportavo (išgabeno) Rusijon ta vorų 
už* 25,000,000 latų. Tai ką Čia ir lygint tą menkutį eksportą 
Lenkijon. Nors tuo būdu ekonominiai Latvijos reikalai daug 
daugiau^ supuola su Sov. Sąjungos reikalais, bet Latvijos bur
žuazija orientuojasi į Varšavą. Drg. Viktor rašo Maskvos “Iz- 
viejstijošė,”4 kad dar niekuomet Latvijos politiniame gyvenime 
lenkų* įtakai nebuvo taip įsivyravusi, kaip šiuo laiku1.

“R. Artojas” rašo:
1927 m. Sov. Baltarusijoj iš 

viso buvo tik 445 kolektyvai. 
1928 m. kolektyvių žemės ūkių 
skaičius pakilo iki 994. 1929 
m. jau turime 1713 kolektyvų. 
1930 m. bus jau nemažiau 3420 
kolektyvų.

Dabar jau yra 90 kolektyvų, 
kurių kiekvienas turi po 1000 
ha žemes, šiais met. visi kolek
tyvai bendrai turi iš viso 336,- 
720 hekt. žemės. 1930 m. ko
lektyvai turės apie 1 milioną h. 
žemės.

Mogiliovo apygardoj Klima
vičių rajonas kolektyvizavo 80 
nuoš. visų, rajono valstiečių.

Jau šiemet kolektyvių ūkių 
derlius buvo geresnis už pavie
nių ūkių derlių. Milžiniški ko
lektyviai ūkiai greitu laiku su
gebės taip vesti savo ūkį, kad. 
galės duoti šaliai reikalingą 
svarbiausių produktų kiekį.

Vieni kolektyvizuoti rajonai 
gamins linus, kanapes, augins 
gyvulius ir kels pienininkystės 
pramonę, kiti augins bulves, 
daržoves ir rūpinsis krakmolo 
pramonės kėlimu.

Kolektyvizacijos darbas eina 
tokiu greitumu, kad netrukus 
bus kolektyvizuoti ne tik pavie
ni rajonai, bet ir'ištisos apy
gardos. ■

Žemės dirbimas bus. mašini- 
zuotas. ,
•> Tik kolektyvai—milžinai, var
todami naują techniką ir nau
dodamies agronomijos mokslu, 
planingai vesdami ūkį, sugebės 
kelis kartus padidinti mūsų lau
kų derlingumą ir duoti darbo 
masėms pakankamai visų že
mės ūkio produktų ir pramonei 
reikalingos žaliavos.

Matot, kas patinka šitam 
juodlapiui! Matot, kokius 
“didelius” ir “kilnius” dar
bus Smetona Kruvinasis su 
savo visa klika atliko! Jis 
“apvalė šalį nuo plėšikų ir 
žmogžudžių,” kuomet jis 
pats su savo gauja plėšia ir 
žudo nekaltus Lietuvos dar
bininkų ir biednųjų valstie
čių reikalų gynėjus! Ar ma
tė kas Lietuvoj didesnį raz- 
baininką už Smetoną Kru
vinąjį ir jo kliką? Dar to- 

Bet

United States, per year, $6.00 
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 
Vtaetgn countries, per year, $8.00 
frmaHa and Brazil, per year, $6.00

Esame matę kvailų “raš
tų” šian ir ten, bet tokio 
kvailo, kaip padavėme vir
šuj, nematėm. Na, ir tos 
rūšies “mokytojai” kalba 
apie apšvietą, kultūrą ir 
net valdymą organizacijų ir 
šalies!

suprast, 
kad kapitalistiniame sUrėdyjne, 
biznio, vertelgystės reikalai su
tvarkyti šiaip: apsuk, apvogk, 
meluok nepaisant nieko, lipk 
per galvas kitų, mindamas po 
kojų visas šventenybes, nesi
skaitant su jokiais keno nors 
šventablyvais sentimentais. Tas 
farmerys vištų jau senai netu
ri, o liko tiktai tie popieriniai 
bakseliai su užrašytais ant jų 
atsišaukimais į pirkiką.

Ne visi biedni farmęriai sto
vi ant vienokio laipsnio. JNe- 
kurie su išimtinais fiziniais1 ar 
protiniais gabumais stovi augš- 
čiau kitų.

Farmerių užsiėmimas New 
Yorko, New Jersey ir Connecti
cut valstijose: ' pienininkystė, 
vištininkystė, kai kur daržovių 
auginimas. '

Viską, ką farmęriai pagami
na, parduoda kompanijomsj kaji 
kurie patys j turgų, veža. Koių- 
panijos tarpusavyj hekonknrtiO- 
ja ir moka farmeriams už jų 
pagamintas prekes tiktai tiek, 
kad farmęriai negalėtų “iškiltj’ 
negalėtų tapt turtingais, bet dar. 
intensyviau dirbtų ir skurdžiau 
gyventų, turėdami viltį .vis ka
da nors praturtėt (nors ta jų 
viltis;—beviltė).

Connecticut valstijoj už pieną 
farmeriams kompanijos moka 
po septynius centus už ' kvortą 
su visa Smetona jame, nuo kar
vių, ištirtų daktaro, čia ir prie
žiūra karvių ir pieninyČių ge
resnė.

New Yorko valstijoj farme
riams už pieną kompanijos mo
ka tiktai po keturius centus už 
kvortą.

Bordens pieno kompanija, 
pav., imdama pieną nuo ferme
rių verčia juos pirĮct kokius tai 
“bonus.” Bordens kompanija 
neklausia farmerio, ar jis su
tinka pirkt tuos “bonus” ar ne, 
nedaskaitė už pieną užmokesčio 

Vietoj pinigų (čekio) 
“boną,” už kurį pini- 

keturių

SUBSCRIPTION RATĘS: (
United States* ft niojrths, $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

darbininkų 
daug jų sušaudyta 
tiek daug jų , ištremta iš 
Lietuvos?; Kodėl. Lenkijoj 
visa fašistų valstybė atsuk
ta link komunistų ir kitų re
voliucinių darbininkų? Ko
dėl Italijoj didžiausias dar
bininkų persekiojimas?

Vadinasi, savaime aišku, 
kad iš tų čia suminėtų ša
lių, kurias valdo fašistai, 
nė vienoj /nėra išnaikinta 
klasiniai prieštaravimai, nė
ra pasiekta klasinė vienybė. 
Priešingai:/ ten, - klasiniai 
prieštaravimai ne tik nėra 
švelnesniu‘ kaip , Sovietų Są
jungoj, bet dar daugeliu 
žvilgsnių aštresni.

Skirtumas tarpe tų šalių 
yra tik tame: fašistinėse ša
lyse valdo buržuazija su 
dvarininkais ir todėl pilnu 
rūstumu naudoja visus val
stybinius organus prieš dar
bininkus, kuomet Sovietų 
Sąjungoj — visą galią turi 
darbininkai ir todėl ją nau
doja slopinimui buržuazijos. 
Fašistinėse šalyse visa vals
tybė yra atsukta ir darbi
ninkai pavergti nedideles 
saujalės buržuazijos reika
lams, kuomet Sovietų Są
jungoj, būdavo jarna socializ
mas, klasės naikinamos ir 
todėl dirbama naudai visos 
žmonijos.

“Vienybe” tačiaus stoja 
už fašistų diktatūras. Tai 
ji daro senai.'-; Pirmiau dar 
šiek tiek slapstėsi, bet da
bar atvirai parodo savo juo
das plunksnas, i

Darbininkai tatai nepa
mirš!

Dabar žiūrėkit, ką tas 
pats fašistų lapas sako apie 
darbininkų diktatūrą:

Lenino ir jo pasekėjų dikta
tūra Rusijoj suteikė neigia
mus rezultatus: sudemoraliza- 
vo Rusijos gyventojus, pasėjo 
amžiną neapykantą žmonių 
klasės prieš klasę. Naturališ- 
kai palinkusią į anarchiją tau
tą, negerbiančią kitų žmonių 
teisių ir turto, galutinai sude- 
moralizavo. šis moralinis 
smūgis atsiliepę rusų tautai

Nors Lewis’o ir Fishwicko mašinos Illinoiso mainierių organi
zacijoj''ėdasi savo tarpe labai gvoltaunai, bet prieš naująją mai- 
nierių uniją jos sudarė bendrą frontą su Illinoiso valdžia, su jos 
milicija ir šerifais.

**The Illinois Miner” (organas Fishwicko) praneša* kad Le- 
wi>*. gavęs pinigų iš Wall Street’o įstaigos, įgijo kontrolę ant 
moYgičiaus ($100,000) Illinoiso mainierių namo Springfielde. 
Toifern tikslam Lewis gauna pinigų, nors United Mine Workers 

jMw^tenalis‘iždas yra apytuštis. " ,
z ęfetyvicko laikraštis klausja Lewiso: jęjgu tamsta gali paimti 
UtyMgiČių ant mūsų narho ir jeigu bile valandą tam tikslui gali 
^įpti $100,000, tai kodėl negrąžini taums tų $100,000, ku-

esi skolingas Illinoiso mainierių organizacijai? žinoma, 
Atąjįjyjmę (nebusi' . ųj p '

turtingu negali tapt. Kad tur
tingais tampa tiktai tie, kurie 
kitų žmonių darbo vaisius sau 
prisisavina taip, kaip šiame at
sitikime biedno farmerio darbo 
vaisius pasiima bankas, trjustas 
ir įvairios kompanijos. « t rU 

Čia charakteringą pavyzdį 
privesta, iš ko galima suprasti, 
kokio typo tie biedni farmęriai 
ir kaip toli jie atsilikę protavi
me nuo Šios dienos kapitalisti
nio amerikoniško bizniško pro
tavimo.

Biednas farmery, norėdama® 
pakilt, griebiasi augint vištaš, 
o kiaušinius parduodant atskL 
riems pirkikams reikia juos! pvU 
dėliot po tuziną į tam tikrus 

! pievinius ba'ksus (skrypuįįį); 
Tai ant tų skrynučių . išrašytas 
panašus atsišaukimas į pi ridiką; 
“Geri žhjonės, padėkite bidcL’ 
nata farmeriui ptašigyveiįtjfd-j 

kiaušįąiu$ 
’ pažįta- 

antrašas

Matot, kaip išsiaiškino. 
Pakartėjam* Mandžurijoj 
“žmonės žudomi.” Ameri
koj apie tai užtylima ir di
džiuojamasi tik todėl, kad 
daugiau dolerių išvilioti iš 
neprotaujančių lietuvių dar
bininku !...

. JTesdnai- Rygoje lankėsi Lenkų valstybės užsienio reik, minis
terijos rytinių valstybių departmento vedėjas p. Holuwko. Jisai 
■konstatavo, kad santikiai tarpe Latvijos ir Lenkijos darosi vis 
draugiškesni. Abiejų šalių politika eina ta pačia kryptim. Tuoj 
po to Vilniun atvažiavo didelis būrys Latvijos visuomenės veikė
ju, oficierių ir politikų. Krykštavimui ir prieteliškų jausmų ro- 
dymuį galo nebuvo. Vilniuj vis, mat, geriau galima pašumyti, 
negu Kaune.' . *

Pradžioj šių metų tarpe Lenkijos ir Latvijos buvo pasirašyta 
biznio sutartis. Nuo to laiko smarkiai pradėjo augti Lenkijos 
taborų gabenimas Latvijon. Pei* pirmuosius aštuonius šių me- 
fwn$hėsius Lenkija išgabeno Latvijon tavorų už 20 milionų latų.

Kolektyvizacija Sov. Baltaru 
sijoj

Vadinasi Pilsudskis ir 
Mussolinis juodlapio redak
toriams yra O. K. Priėjęs 
apie Smetonos Kruvinojo 
diktatūrą Lietuvoje, fašis
tų birbynė nuposmuoja:

Lietuvos diktatūra nėra to
kio griežtų pobūdžio,' kad ją 
pilnoj žodžio prasmėj . butų 
galima ir vadinti diktatūra. 
Takiau, ,nežiūrint to, ji Lietu
vos istorijoj sulošė ir teigia
mą rolę. Ji mirtinai pakirto, 
Lietuvai Itbai žalingą' partinį 
įtūžimą, padarė gerą, pąžangą 
Vidaus reikalus ■ šutvhrkyti,' 
ąpyalė šalį nuo plėšikų ir 
žmogžudžių, kurie per . daug' 
metų terorizavo ramius lietu
vius.

bamo lapb' • redak
torius paima šių dienų dik
tatūras ir pasisako,' už ku
rias jis stoja.

. Šių'. !dierių diktatoriai yra 
dvejopos reikšmės, sako'tasai 
lapas. Jų dauguma sulosią 
naudingą rolę jų tautoms. 
Pav., Mussolini, Italiją išgel
bėjo, beslenkančią į anarchi
jos bedugnę, sunaikino iš sena 
įsigalėjusią juojrankių bandi
tų organizaciją “Mafia,” kuri 
per daug metų terorizavo ra
mius italų tautos gyventojus. 
Pilsudskis Lenkijai ir buvo 
naudingas. Be jo geležinės 
rankos, Lenkija vargu bebūtų 
išvengus anarchijos ir žlugi
mo pavojaus.

Pirmiausią reikia pastebėt, 
kad Amerikoj (Suv. Valst.) fi
nansinis arba bankinis kapita
las dominuoja abelnai viską. 
Jis valdo ne tik žemes, miškus, 
vandenis, gelžkelius, laivus, na
mus, mainas, dirbtuves, orą, 
bet“ir žmones.

Amerikos stambusis kapita
las, palyginamai nedidelė grupė 
žmonių, bankierių—kapitalistų 
klasė, kuri1 valdo gamtos tur
tus, prekių' išdirbinio įrankius, 
susinėsimų ir susisiekimų prie
mones. Ji, kapitalistų klasė, 
taipgi valdo ir gyvastis milionų 
žmonių. Ji priverčia tuos, mi
lionus biednų* žmonių/badant, 
skurst, dirbt, kentėt priespaudą 
ir mirt tod^Į, kad jų įrbikalai, 
neprisotipąįnąs- 'pelnų grobio 
noras taijp jiems diktuoja;

Biednieji; farmęriai nei ‘kiek 
nemažiau už darbininkus'yra iš- 

kodel Amerikos komu- naudojami ir skriaudžiami A- 
’merikos kapitalistų klasės.
j Kadangi farmęriai sudaro di- 
'delį skaitlių, ir kadangi jie re
voliuciniame judėjime loš įžy
mią rolę, todėl apie juos būti
nai reikia kalbėt. Ne vien apie 
farmerius priseina kalbėt, bet 
reikia šviest, reikia juos orga
nizuot kovai prieš kapitalizmą.

Industriniai darbininkai, ačiū 
savo ypatingai padėčiai, randasi 
kur kas geresnioj pozicijoj. To
dėl jiems yra daug lengviau, 
negu farmeriams šviestis ir or
ganizuotis. Farmęriai 
ir dirba atokiau vienas 
to, taip kad šviestis ir 
zuotis yra sunku.

Farmęriai kaip ii’ darbinin
kai didžiumoj tamsūs žmonės. 
Nors daugelis jų moka skaityt, 
bet skaito visai mažai, arba vi
sai neskaito,' neturėdami laiko, 
(čia kalbu apie tuos farmerius, 
kurie neturi iš ko samdyt dar
bininkų.)

Farmeriams literatūrą skiria 
kapitalistai, skleidimui savos 
propagandos ir skiepijimui far- 
meriams; vilties “praturtėjimo.” 

Tuose žurnaluose talpinami 
paveikslą! turtingų farmerių, 
kada lai neva biednais buvusių, 
o šiandien jų namai, baimės ir 
kiti triobėsiai gražūs, gyvuliai 
rinktiniai, laukai puikiausi, ap
dirbami samdytais darbinin
kais ir naujausiomis mašinomis 
ir traktoriais. Prisižiūrėjus į 
tokius žavėjančius paveikslus, o 
da šalę jo perskaičius straips
nį, kuriame švelniausiais žo
džiais nupiešiama, kaip tas, 
šiandie turtingas jau farmerys, 
pradėjęs tiesiog iš nieko, lyg ta 
pasakiška panelė švenčiausia; 
bet šiandien jo turtas jau sie
kia tiek ir tiek, o jis (tas far- 
meris) jau toks ir toks, žmogui 
skurdžiui farmeriui ponevalia 
mintis į galvą skverbiasi, kad 
ir jam to 'paties atsiekus.

Toksai biedniokas žino iš ku
nigų pamokslų, kuriuos biednas 
farmerys kas sekmadienį sten
giasi-būtinai išklausyt artimiau
sio miestuko bažnyčioj, kad da
bartinėj gadynėj manna iš dan
gaus nekrinta, jog žmogus turi 
dirbt, kad gyvent. Bet vieno 
dalyko jo silpnas, neišlavintas 
protas 
tą, kad 
iistinio 
nors ir

Dabartinė Latvijos valdžia vis labiau ir 
labiąu virsta Lenkijos imperializmo tarnu. Jeigu seniau Latvių 
politikieriai bent Vilniaus klausimu užimdavo daug maž neutra- 
lę poziciją, tai dabar jie rodo jau ir tuo atveju aiškių simpatijų 
Lenkijai.

Bamatinė Lenkų pilsudskininkų užduotis—ruoštis prie karo 
prieš Sovietus. Tuo tikslu jie organizuoja priejšsovietinį bloką 
Pabaltijy, o tam blokui jie patys nori būti hegemonais, ši po
litika vedama prieš Latvijos darbininkų ir valstiečių norą, prieš 
ekonominius šalies išrokavimus.

DARBININKŲ ,
KALENDORIUS

' Kiekvienas, kuris atydžiai 
perskaitys šitą citatą, su
pras, jog jos rašytojui trūk
sta kelių galvoj šulų. Įsi
vaizduokit: fašistčlis pir
miau sako, kad Amerikos 
komunistai žinio apie tas 
“baisias skerdynes,” ir jie 
apie jas ne tik nieko nesa
ko, užtyli, bet dar didžiuo
jasi. Kaip žmogus gali už
tylėti ir tuo pačiu laiku tuo- 
mi didžiuotis — paliekam 
“mokytai” “Sandaros” re
daktoriaus galvelei, spręsti.

Bet skaitytojai veikiau
siai norės išgirsti, kodėl gi 
komunistai taip daro? Ko
dėl jie “žudo vyrus ir mote
ris 
nistai apie tai žino, užtyli ii 
didžiuojasi? Ogi štai kodėl

Lai viskas daroma, kad iš 
vilioti daugiau dolerių iš ne 
protaujančių lietuvių darbi 
n ink.

Jau esame nurodę, kaip 
tūli darbininkų judėjimo 
priešai bjauriai šmeižė ir 
šmeižia Sovietų Sąjungą ry
šyje su Mandžurijos įvy
kiais. Bet tokio balamutiš- 
kai kvailo ir nesąžiningo 
melo, kokį padare “Sanda
ra,” tur būt niekas neišgal
vojo. Paklausykit (rašybos 
niekur netaisom):

Štai vienas baisus reginis. 
Spalio 1 d., trečią ’valandą iš 
ryto, Rusijos komunistai už
puolė miestą Hailar, suėmė 
5000 gyventojų, surinko visus 
vyrus nuo 12 metų amžiaus ir 
senesnius išvarė į laukus ir 
visus sušaudė su mašininėmis 
kanuolėmis tuos beginklius 
žmones.

Antras baisus vaizdas. Spa
lio 13 d., -, Rų$ijo$/. kejąųnistai 
užpuolė s miesięlį ‘Ustc&bfėk, iš
šaudė visus vyrus,' moteris ir 
jaunas mergaites komunistai 

.gėdino, išplėšė jų dorą, sušau- 
,:dė jas, o kūdikių galvas su

daužė su šautuvais.
Kapitalistų laikraščiai, ne

paisant, kaip daug nekenčia 
Sovietų Sąjungos,, tačiaus 
šitokių kvailybių ir' melų 
nepriraše. Jie? vieną žino, 
kad perdaug kvailai rriėlūo- 
jant, net darniausi netikės. 
Bet to nežino “Sandaros” 

“redakto- 
kapitalistų 

spauda, pirmiau' paskelbusi 
būk Sovietų Raudonoji Ar
mija paskandinusi mainą ir 
joje kelis šimtus darbinin
kų, ant rytojaus i atšaukė 
tai. (įi i “Sandara” spausdi
na tuos plepalus dar dabar.

Tan/ pačiam, “straipsnyj”, 
nurodoma:* i o <

? ’ .i V/ >

.Amerikos komunistai žino 
kokias baisias skerdynes Rusi-’

komenduokite šiuos 
savų ; ; kaimynams ir 
miems, ” pavardė ir 
farmerio.

žmogus nepajėgia

paškudninkas. Bet su tuo paškudninku Fishwickai 
per inety metus. Republikonas Lewis ir jo pakalikai 

^ pinigus, o Illinoiso organizacija šerdavo juos iš distrikto 
^Lewiso mašina- vogė balsus (kada Brophy buvo opozici- 
ndidatas ), o Ameringeriai tylėjo.
H'kitų verti. Pastarajam “The 
ttraįpgnis tokio kapitalįstų batlaižio, kaip Frank FaiTing- 
fak matote,; “progresyvis” frontas prieš reakcionierių 
įi Kad jie kur supelėtų! , s

■ ’-v.
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CLEVELANDO ŽINIOS

KOKIO NEW YORKE DAR. NEBUVO
Toks Pirkimas!Tokios Minios! Tokis Nupiginimas

DIDŽIAUSIAS DARGANAS!TAI GARSIAUSIAS DARGANAS!

1763

Simutis
981

A T YDOS!
kančios lubos

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS

Telephone, South Boston 280

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

tu s

8701

Unijų Internacionalo

PLATINKIT
LAISVĘ

LIETUVIS GRABORIUS
Parašė V. Kapsukas

Kaina 25 centaiKnyga 152 puslapių
JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

prisitaikyti 
kreipkitės

nebuvo 
mėtas.
Conn.

rusių 
para- 
pavo- 
lapus,

VYRIŠKI SIUTAI 
OVERKOTAI

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

DIRBTUVĖS IŠPARDAVIMAS

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City •

Maskva—New Yorkas

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

buvo 
svarbiau-

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

dustrijų darbininkai, dalyvau
kite ir kitiems pasakykite, kad 
dalyvautų gruodžio 22, 2 vai. 
po pietų, 69 S. Hancock St., 
Wijkes-Barre.

Po prakalbų turėsime disku
sijas lietuvių kalboj įvairiais 
klausimais. Jau senai mes tu
rėjome diskusijas ąpkalbėji-

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

New York

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kyrių Jūs PageidavotMENDEEO

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

NEWARKE NEPAPRASTA 
VAKARIENE

Maskva.— Pirmadienį čia 
prasidėjo plenumas Raudo
nojo Darbo Unijų Interna
cionalo.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Bus įvairių valgių, turėsime jaunų paršiukų, kalakutų ir chopsuey. 
įžanga tik vienas doleris. Svečiai bus sodinami prie stalų" lygiai 
9 valandą, todėl nesivėluokite ateiti, nes pavalgius turėsime progą 
ir pasišokti. Tikietus nusipirkite tuojaus, kad žinotume, kiek da
lyvaus vakarienėje. Visas pelnas nuo vakarienes .skiriamas Gasto- 
nijos streiko vadų gynimui. . ✓ RENGĖJOS.

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios 
Victrola Radiolos

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

g Užsakymus siųskite:g /‘DARBININKIŲ BALSAS”
| 4G Ten Eyck Street 1,1 Brooklyi

---- .•—Todėl kuo skait
lingiausiai lietuviai darbinin
kai dalyvaukite minėtose pra
kalbose ir diskusijose.

M. Žaldokas.

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).

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama, ė.

OFISAS 
Broadway, Brooklyn, 

Tel., Jefferson 6393

775 Broadway, New York 
(ant pirmų lubų) 

Tarpe 9-tos ir 10-tos gatvių, 
prieš Wanamaker

Atdara dienom iki 8 vai. vak.
Nedeliomis iki 2 vai. po pietų.

Tel.: Stuyvesant 2958

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway, South Boston, Mass

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
. LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

NAUJA ĮDOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

Iš priežasties taip dideles daugybės 
tūkstančiams kostumerių, kurie dalyvau 
krautuvės ir skiepai del Manhattano, Brocklyno

ŠIANDIEN, GRUODŽIO (DECEMBER) 19-tą DIENA 
Ui TESIS TIK TMW.W LAIKUI.

c F

The 14th Street Store, 132-134 West 14th Street; tarpe 6th ir 7th Avenues
J. Degutis

iš Binghamton, N. Y., dalyva
vo “Laisvės” vajuje ir laimėjo 
šeštą d ovaną. Binghamtone 
mes turime nemažai skaityto
jų ir jau nesitikėjome, kad ten 
galima bąis tiek daug gauti. 
Bet, drg. Degučiui pasidarba
vus, dar ir šešta dovana laimė-

Stebėtinas sutaupymas! Pamatykite savo akimis. 'I 
už dyką mėtomos puikiausios prekės. Virš $200,000 
TER1MS ir VAIKAMS PARĖDŲ. Mergaitėms ir 
dresės, apsiautalai (coats) ir kepurės. Visko del kūdikių 
kaklaraikščių ir kalnierių. šilkiniai papuošalai, auksai ir I 
įvairūs divonai, langam užtiesalai 
čiakos, įvairiausių apatinių ir t. t. 
suminėjimui

Ig. Žukauskas
i drg. Žukauskui širdingą ačiū.

Įgaliota^ ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę ' 

Seriją (Eilę) i

Svarbios Prakalbos
J. V. Komunistų Partija ren

gia prakalbas drg. Bedacht iš 
New Yorko. Drg. Bedacht yra 
vienas iš žymių kalbėtojų r 
teoretikų. Jis, kiek man zi- 
nbma, dar pirmu kartu kalbės j mu\ vietos veikimo ir mūsų or 
šioj apielinkėj. Jis kalbės apie;^anįzacDlJ 
Anjęrikos darbininkų padėtį ir 
Illinois mainierių streiką. Mes 
matome mūsų spaudoje žinias 
apie Illinois mainierių kovą ir 
kitus visus darbininkų susikir
timus su išnaudotojais. Dar

iš Nashua, N. II., smarkiai pa
sidarbavo ir laimėjo penktą 
dovaną. Drg. Simutis apvaži
nėjo visą apielinkę ir gavo 
skaitytojų tokiose vietose, kur 
mes jų niekad nesitikėjome 
gauti. Jis ir šiaip organizaci
jose darbuojasi.

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

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gvdome 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:

prekių (stako) ir del patogumo tūkstančiams 
šiame dideliame išpardavime, pavesta

Jersey:

Žemiau talpiname keleto 
draugų paveiksite, kurie laike 
“Laisvės” vajaus energingai 
pasidarbavo rinkdami prenu
meratas.

(Pabaiga nuo pusi. 2) 
kė imt tuos “bonus,” reikalau
damas pinigų, tuomet Bordens 
New Yorko pieno kompanija 
perstojo pirkus pieną iš jo. 
žmogus už keturių mėnesių at- 

i gavo savo tris šimtus dolerių, 
[kurie buvo po prievarta pavers- 
!ti j kompanijos “bonus.”

Ant kiek galima suprast iš 
j farmerių pasakojimo, pieno 
[kompanija, matomai, su farme
rių pinigais, leidžiant juos į 
pelningą apyvartą, savo pelnus, 
kapitalą didina. Farmeris gi, 
neturėdamas pinigų skoloms į 
laiką apmokėt, yra verčiamas 
skolintojų kompanijom mokėt 

luž tai didesnius nuošimčius. 
Nuo vilko bėgdamas, meškai į 

[glėbį patenka, kurios dantys 
■nei kiek ne bukesni.

Jeigu farmeris pasėja, pa
sodina ką nors, tai ne vien nuo 
žolių parazitų negali spėt ap
gint savo javus ir daržoves, 
bet da daugiau, jis liekasi visai 
bespėkis prieš atakas nesuskai- 

jtomos daugybės įvairių 
i vabalų ir kirmėlių. Tie 
! zitai bene bus už visus 
jingiausi. Jie nugraužia 
šakas, liemenį ir net šaknis pa
žeidžia visokių augmenų, įskai
tant ir medžius. Jų naikini
mui yra tam tikrų nuodų, ku
riais apkrapinama augmenis. 
Bet biednam farmeriui ne pa
gal spėkas ir išgalę.

Teko skaityt žurnaluose ir 
matyt paveikslu, kaip buvo da
ryta bandymai. Iš orlaivių sė
jama tam tikros nuodingos dul
kės, kurios kai debesys užkloja 
visą lauką. Tas būd'as naikini
mui gyvių-parazitų pripažįsta
mas geriausias. Bet ar jis bus 
■prieinamas biednam farmeriui, 
ar biednas farmerys galės nau
dotis orlaivio pagelba? Iš kal
no užtikrinančiai ir drąsiai ga
lima sakyt, kad orlaiviai tar
naus piniguočiams, milžinišku 
žemės plotų savininkams. Gi 
biedni farmeriai nei vieno nei 
kito neturi, neturi nei pinigų,

Ig. Žukaus
kas iš Bethel, 
Conn., mūsų 
vajininkų tar
pe “Laisvėje” 

pažy- 
Mes iš 
vaisti

ni a t ė m e 
A. Wal- 
iS East 

Bot

Daugiau patarnautojų tapo pasamdyta. Takai 
daiktų bus čia. Ateikite ir vėl pasistumdyti aplinkui

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

ISITeMYKITE! Delei labo savo kostumerių ir sulaikymo krautuvninkus ir pedliorius nuo 
išpirkimo dideliais skaičiais nupigintų prekių, mes apribuojame teisę 

pirkti po daug ir tuomi garantuojame progą visiems.

Jurgis Šimaitis

iš Montello, Mass., kuris taip 
pasidarbavo “Laisvės” vajuje, 
kad gavo 57 metinius skaityto
jus ir laimėjo pirmą dovaną. 
Drg. Šimaitis ne tik vajaus lai
ku darbavosi del “Laisvės,” 
bet jis darbuojasi apskritus 
metus, rinkdamas prenumera-

kauskas 
tuo 
siu
Walley pagel- 
bininku, kurio 
pastango- 
mis pavyko 
toj apielinkėj 
gauti 19 l/2 
skaitytojų. Už 
ką “Laisvės” 
a d m i n i s- 
traęija taria

. rų farrrių. Tiems vargšams lie
ka vienas iš dviejų: amžinas 
skurdas, arba palik viską ir 
bėgk!

Pastaraisiais keliais metais 
ne tūkstančiai, bet milionai 
biednesnių farmerių, palikę 
savo farmas, bėgo ten, kur akis 
veda. Jie tą darė ne iš gero 
noro, o po prievarta. Bėga jie 
nuo nežmoniškos kapitalistinės 
priespaudos ir bjauriausio iš
naudojimo.

Kapitalistų klasė, užsiriogli
nus ant darbininkų ir biednes
nių farmerių sprando, čiulpia 
sau neapmatomus pelnus iš 
abiejų. Kaip' darbininkų, taip 
ir biednesnių farmerių padėtis 
kas dieną eina vis blogyn. O 
ji patol nepagerės, pakol dar
bininkai ir biednieji farmeriai 
nesuburs savo spėkų ir pakol 
griežtai nepareikalaus savo tei
sių iš kapitalistų klasės.

Darbininkų ir biednesnių 
farmerių bendra vieninga kova 
turi būt pradėta ir vedama iki 
nuvertimui kapitalizmo ir dar
bininkų ir farmerių viešpatavi
mo įsteigimo.

Dimas Benamis,

padaryti platesni ir didžiausias sandėlis išpardavimui 
Tas išpardavimas yra vertas pąsistumdymo.

Nedėlioj, 22 d. gruodžio, 
Moose Hali, 1000 Walnut St., 
2 :30 vai. po pietų, Sovietų Są
jungos Draugai rengia koncer
tą ir judžius. Judžiuose bus 
parodoma, kaip Sovietų lakū
nai apleidžia Maskvą ir kaip 
juos pasitinka New Yorkas.

Koncerto programa bus tur
tinga dailės žvilgsniu. Trys 
chorai—rusų, žydų ir lietuvių 
(Lyros)—dalyvaus programos 
išpildyme; garsūs šokikai 
Populov ir Reinhart, solistas 
drg. A. Gailiūnas ir kiti.

Reiškią, rengiamas smagus 
muzikos 'parengimas. Draugai 
Sovietų Sąjungos Clevelande 
šį kartą atsilygins su publika, 
kaip jau buvo žadėję.

Įžanga tik 50c y patai.

i yra proga jūsų visam amžiui. Tikrai, kai 
vertes daiktų, susidedančių iš VYRAMS, MO- 

berniukams drabužiai; moterims ir merginoms
i. Tūkstančiai del vyrų šilkinių marškinių, 
brangakmeniai; ^kūriniai daiktai, užklodalai, 

rių rakandai, čeverykai, gramafonai, rekordai, pan- 
kitų išpardavilnų, kurie perdaug vietos užimtų 
įvertint'.

Rengia L. D. S. A. 10-ta Kuopa

21 d. Gruodžio (December), 1929
JOHN KUBIS SVETAINĖJ

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y 

Tel., Bensonhurst 6631 <

fi rankos, kambą 
ir t. t. Ir 1,000 

Tą viską reikia matyti, jog tinkamai

niekad taip brutaliajai nebuvo Plenumas Raudono ji» Darbo nei po keliolika tūkstančių ak 
puolama darbininkų klasė iš 
unijos biurokratų pusės, kaip 
dabar susilieję Illinois visi Le- 
wiso agentai, kartu su anglių 
karaliais ir policija, atvirai at
sistoję streiklaužio ir išdavi
ko Tolęj. Nepaisant teroro, 
mainiėtiai veda kovą už dides
nį duonos kąsnį ir geresnes 
darbo sąlygas, po Nacionalės 
Mainierių Unijos vadovybe.

Tad, mainieriai ir kitų in-

Langai tapo iškrušinti, stalai sulaužyti, bet, dėka pavyzdingai tvarkai, niekas iš žmonių nebuvo 
gautas. Iš savo gero ūpo jie visi juokėsi, juokėsi )r be paliovos artinosi prie to stebčtinrt barga 
nupiginimo.

L L. Pašakarnis, O.D 
Optometras 

Optikas
Norintieji tinkamai 

savo akims akinius 
šiuo antrašu:

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku,
A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta# 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas, Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties '41^; 
apimtu kokių nors nesmagumų^ tju 
greit reikalauk mūsų vaistzoHų nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą. w .bA

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

Jeigu kenti nervų suirimų, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus "Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.

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

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

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

BINGHAMTON, N. Y

SLIAKERIS 3012
S. L. A. 50 Kuopoj

MIKAS RASODA

Bell Phone, Poplar 7545dide

atsi

jam

vie

Graborius-Undertaker

ATEINAMI! METU MADOS
FORNISIAI

IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

skirtumovisiem

Muzika
vakare.

301-3

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

734 Grand Street 
BROOKLYN, N.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

MOTERIMS:
Panędeliais ir 

Utarninkais

II R A J. DELEGATĖM

Tai buvo ilgame gražiame voke siunčia 
imas laiškas 
!ašaras
I v tįsiu
l krūtinės, kietai spaude prie širdies, vis kai 
1 bedama:

—Juozelis dar

PR1STATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

ĮSIGYKITE RAŠOMĄJĄ
MAŠINĖLĘ

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

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Fotografuoju, Didinu ir Maiiavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9:30 iki 6 po pietą.

MARGARETA VALANČIUS
Room 32, Weitzencorp Bldg. " 

Public Square 
WILKES-BARRE. PA.

įyyks Lietuvių Piliečių Kliu 
Broadway, So. Boston, Mass, 
dės kaip 10:30 yal.‘ prieš p 
Raj. sekr. V. Tardškienė.

Sustojusi, Gudelienė vėl mąstė: “Kai kas 
Įgali ir iš čia paimti”. Pakėlė pagalvę, pa
siėmė laišką ir įsidėjo į užantį, prie krūti
nės. Džiaugdamosi ir nekantraudama lau- 
Įkė Gudelio ir ateinant Kopkos, kuris jį per- 
; skaitys.

Ilgos buvo motinai kelios valandos. Jos 
Įvirto į mėnesius, metus. Ką tik ji darė, 
į jai akyse stovėjo Juozelis, jo laiškas. Kiek- 
! vieną darbelį, kuris tik-buvo galima'atlikti 
’viena ranka, darė, o kita laikė prispaudusi 
Į prie širdies tą vietą, ties kuria buvo laiš-

Moteriškė džiaugėsi, liedama 
Prispaudė voką prie savo sudžiū- 
pų, pabučiavo; priglaudusi prie

i >—Gal jau sugrįžo? Gal jau namie? Gal 
jau tuoj—šiandien—vakarieniauti jis 
sugrįžš ?..... ? ' ’ ,

Bet ji nelaiminga: nieko Juozeliui nepa- 
ruošus. Jei jis pareis—ką daryt? Negra
žu nelaukti savo vaiko iš kitos šalies, iš 
karo lauko.

—Gal karas, jau pasibaigė?—vėl kalbė
davo sau.—Gal ir Adomas galės sugrįžti? 
Tai būtų gražų, jei Adomas sugrįždamas 
ir Zabelę parsivežtų!...- Bet aš nepasK 
rengus juos primali... Bet tai niekis... 
Vaikai atleis... Jie žino mano neturtą.

Besikankindama šitokiomi ir panašiom 
mintimi, motina vistik nuėjo į kambarį, 
persirengė kitom drapanom, šventadienėm, 
tarsi ko laukdama, lyg nujausdama nepa
prastą savo gyvenime.

Tarsi tiksliai Kopka atėjo veik sykiu su 
Gudeliu, atsinešdamas pluoštą laikraščių.

(Tąsa bus)

PHILADELPHIA, PA. x
A. L. D. L. .D. 141 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 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

Trys gariniai kambariai delei ižai pėrimo: RusiSkas, Turkiškas ir 
garo,vanojimosi kambaryj. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morreli Street, tarpe Cook Ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Atenue, Brooklyn, N. Y.
_ Telefonas j Pulaski 1090

Gudeliai jautėsi atskirti nuo viso pasau
lio. Jis pats veik kasdien dirbdavo su 
viršlaikiais, nes bosai to reikalaudavo. Pa
reidavęs namon nuvargęs, it pusgyvis, Re
gimai sveikata garavo ir visas organizmas 
silpo.

Gudelienė jau senai gyvena tik to
dėl, kad niekas neima, kad nemiršta. Jai 
rodėsi gyvenimas beprasmiu ir nereikalin
gu. Vaikų neteko, abu sensta; lieka bejė
giais. Nuo vaikų jokios žinelės. Zabelė 
gal jau kur žuvo. Adomas laišką prisiun
tė senokai. Nuo Juozo tik viena atvirlaiš-

Išbalzamiloja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių. No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. 
Pas mane galite gauti lotus ant 
visokių kapinių kuogeriaušiose 
vietose ir už žemą kainą.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. 
S < X

įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 71c. 
r’i/Of’o t Antroj klasėj Ipšais išsimaudymas o-. ~ •JLX1KA ir miegojimas per visą naktj ant vCHlūt

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeru

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa.
Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 
Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas, he 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

1023 Mt. Vernoh Street 
PHILADELPHIA, PA.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

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

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; t<Jpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina- 
jnaSi
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

ROCHESTER, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 62 kuopos metinis susirinkimas 
bus ketverge, 19 gruodžio, Gcdemino 
Draugijos svetainėje, 5' 
Avė. Pradžia 7:30 
si nariai ateikit.

: : BROOKLYN) N. Y: •; .
Parengimas Gastonijos Streikieriam

Šios subatos vakare, gruodžio 21 
U.', įvyksta labai puikus parengimas 
streikie^ių naudai—“Laisvės” salėje, 
46 Ten Eyck St. Bus programa. Da
lyvaus M. česnavičiūtč, Vyšniauskas 
iš Bayonne, N. J., Amilija Ziziūtė 
iš Hackensack, N. J., Lyros Choras 
iš Maspeth. Visas pelnas nuo pa
rengimo eis streikieriam. 
Retikevičiūtės. Pradžia 6 vai 
Kviečia rengimo komisija.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik----$3: Pusei-------$1.50

ELIZABETH, N- J.
Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius ne

dėlioj, 22 gruodžio, L. L. Svetainėj, 
269-73 Second St. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Daktaras kalbės temoj: 
“Kaip apsisaugoti nuo gripo-šalčio.” 
Kviečiame visus atsilankyti. Rengia 
S. L. A. 3 kuopa ir V Apskritys.

301-2

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

Kuomet Kopka paskaitydavo Gudeliam 
žinių apie talkiriinkų verkimą Francūzijoj, 
suminėdamas paėmimus nelaisvių, sužeidi
mus, tai Gudelienė veik kiekvieną kartą 
ir šoka:

—Ką rašo apie Juozuką? Ką jis ten 
veikia?

Sykį Gudelis ir atšovė:
—Ar tu manai, kad jie apie tokius ra

šys: laikraščiai užimti rašymu apie 
liūs ir garsius žmones!

Kiekvieną kartą Gudelienė sunkiai 
dusdavo ir vėl tardavo:

—Bet jis turi parašyti laišką. Aš 
liepiau...

Amerikoje taipgi glėbiai žinių apie 
tinius reikalus. Šian ir ten persekiojimai 
tų, kurie prieštarauja karui. Clevelande 
suareštuotas E. V. Debsas. Išgirdus tai, 
Gudelienė tuojau ir klausia:

-—Ar nesuėmė jie ir mano Adomulio?
Gudelienė ' laiškų laukdavo kiekvieną 

dieną, net ir šventadieniais, kuomet laiš
kanešiai jų nenešioja. Dažnai vakarais, 
eidama gulti, jei dar Gudelis pasilieka vir
tuvėj pasėdėti ir su įnamiais pasišnekėti, 
tai žiūrėk ir sako:

—Gal ateis laiškas—pažadink mane.
Naktimis dažnai sapnuodavo, kad va, jai 

rašo Adomas, Zabelė, Juozas... Ilgai ne
gaudama jokios žinios nė nuo vieno, mote
riškė pradėjo kaimynus kaltinti ir laiška
nešį. “Gal jie pavagia mano laiškus?” 
dažnai skųsdavosi ji Kopkai. “O gal laiš
kanešys tiksliai numeta juos?”

Rusiją žinių buvo mažiausia ir tos neaiš-1 
kios, dažnai tendenciniai neigiamon pusėn. 
nukreiptos; dažnai falsifikuotos. Reikėda
vo su geru marksistiniu kompasu žmo
gaus, kad po jas nepaklydus.

Adomas tėvams laiškus siųsdavo per 
Kopką. Pastarasis parašė keletą laiškų 
jam nuo tėvų. Bet štai, paskutinis sugrįž
ta. Ant voko pažymėta, kad adresanto 
nesiranda minėto j vietoj. Kur Adomas? 
Kodėl laiškas sugrįžo? Jeigu jis pakeitė 
savo gyvenamąją Chicagoj vietą, kodėl ne
parašo? Šitie klausimai vargino ne tik 
Gudelius, bet ir patį Kopką. Gal jau su
gautas? Gal jau kalėjime? Gal kas labai 
blogo atsitiko?

Kopka, be to, skaitydavo Gudeliams 
laikraščių žinių. Paimdavo “Laisvę”, tai 
veik ištisą pirmąjį puslapį perskaito. Tik 
vienam nųmeryj surasdavo tiek naujienų, 
kad vargiai protas gali visas dorai sugro- 
jnuliuoti. Štai talkininkai pradeda atakas 
ent Sovietų Rusijos; Anglai jau įsikraustė 
J Archangelską, ir Baku miestą, Užkauka
zėj; Čekoslovakai puola Sovietų vyriausy-

pajėgas Sibire; į Vladivostoką siunčia
ma amerikiečių armija.
• Tajkininkų fronte vokiečiai, mušami vi
somis pusėmis. Prie Marne upės, ties Cha- 

|b®U-Tierry, amerikiečiai smarkiai pliekia 
Vokiečius, daug jų paimdami į nelaisvę 4r 
>jį»mažai užmušdami; užima naujus mies-

Progresyvių 
Komitetas 
batoj, 21 
8th. St. ir 
7:30 vai. 
atsilankyti 
ros

Jei ne gerasis Kopka, jo nuolatinis ap
silankymas ir raminimas, tai nežinia, ką 
Gudeliai ir būtų darę. Gal moteriškė jau i brangiausias sūnelis dar 
būtų negyvenusi. Kopka rasi tai suprato. 
Jis ryždavosi! kiekvieną vakarą užeiti, su 
jais pasikalbėti ir suteikti žinių iš plataus 
pasaulio.

. Žinių buvo okeanai. Pasaulis virė kaip 
vulkane. Kasdien naujo ir negirdėto. La
biausiai, tačiaus, didelė dalis ypatingai 
ateivių domėjosi Rusų Lapkričio Revoliu-

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”

TORONTO, CANADA
Sūnų ir Dukterų Kanados Lietuvių 

Pašelpinė Draugija rengia metinį ba
lių ir teatrą utarninke, 31 gruodžio, 
St. .Agnes Svetainėje, kampas Dun
das ir Grace - gatvių. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Kviečiame visus vietos 
ir apielinkės lietuvius atsilankyti Į 
šį vakarą, kur linksmai užbaigsime 
senus metus ir pasitiksime naujus. 
Bus perstatyta' puikus veikalas, o 
vėliau smagūs šokiai prie geros mu
zikos. Šokiai tęsis iki 1 vai. ryto. 
Kviečia rengėjai. 301-4

L. D. S. A. II Rajono būsiančioj 
konferencijoj, nedėlioj, 22 d. gruo
džio, dalyvaus atstovė nuo Centro 
Komiteto, drg. J. Bondžin,skaitė, iš 
Brooklyn, N. Y. Visos delegatės, ku
rios jau yra išrinktos dalyvauti nuo 
flaVo kuopų šioje konferencijoje, bū
tinai atvažiuokit ant laiko, nes tu
rėsim daug svarbių reikalų nutarti. 
Ir tos kuopos, kurios delei vienokių 
ir kitbkių priežasčių nerinko dele
gačių siuntimui į šią konferenciją, 
dabar nors kuopos valdyba turėtų 
pasirūpinti ir paskyrusi vieną drau
gę ar daugiau atsiųsti. Konferencija

3 d. gruodžio įvykusiame 
kuopos susirinkime buvo bal
savimas lapkričio mėnesį no
minuotų kandidatų į kuopos 
valdybą ir buvo nominavimas 
kandidatų į- Pild. Tarybą. Kuo
pos valdybon rinkimus laimė
jo tri-sriovinis (sandariečių, 
socialistų ir klerikalų) surašąs, 
kuris agitacijos kortelėse ir 
šmeižtų lapelyje buvo pasiva
dinęs Lietuvių Partija. Toji 
tri-sriovinė partija laimėjimo 
siekė visokiais „būdais, 
agentėliai, vaikščiodami 
stubas, gąsdino mažiau 
prantančius narius, būk antra
sis kandidatų surašąs—tai bol
ševikų surašąs, o bolševikai 
veržiasi kuopos valdybon dėl
to, kad jie nori pagrobti kuo
pos turtą ir pasiųsti jį į Brook- 
lyną tint Ten Eyck St. Savo 
lapelyje perstatė bolševikus 
blogdariąis, organizacijų bujo- 
jimo trukdytojais ir tt. Kar- 
čiaminė agitacija, fundinimai, 
irgi veikė. S. L. A. organiza
torius Žukas, buvęs čionai 14 
d. lapkričio, taip pat smarkiai 
gąsdino narius bolševikais, 
žiūrint į tą visą veikimą, į uo
lų narių mobilizavimą susirin- 
kiman, į susirinkimo vedėjo 
diktatorišką ir podraug suktą 
elgesį, nestebėtina, kad šiuos 
rinkimus jie didžiuma balsų 
laimėjo.

Progresyvė sriovė susirinki
me tylėjo. Tylėjo perdaug. Ji 
nieko nesakė net į tai, kad 
žmonėms, kurie yra pusiau 
slapta prirašyti į kuopą ir ku
rie dar nėra kuopos susirinki
me perstatyti, buvo leista bal
suoti. Progresyvė sriovė nieko 
nesakė net į tai, kad lapkričio 
mėnesyje kuopos fin. sekr. Bu
činskas aiškiai pasakė, jog su
spenduotų narių kuopoje nesi
randa, o šiame susirinkime pa
sakė, kad J. M. Kaminskas ne
galės balsuoti dėlto, jog jis yra 
skolingas už 6 mėnesius. Reiš
kia, Kaminskas jau ii- lapkri
čio mėnesyje buvo suspenduo
tas, bet Bučinskas savais išro- 
kavimais užslėpė tatai, užsle-* 
pė dėlto, kad Kaminskas ne
galėtų balsuoti. Taip pat pa
sielgta ir su Judikaitiene.

Išsiaiškinęs Bučinsko elgėsis 
leidžia manyti, kad jo šalinin
kams ir suspenduotiems esant 
buvo leista balsuoti. Nes kas 
gi jo “didenybės” knygas kon
trolių r:, kas tatai sužinos? 
Niekas, nes jis narių mokesnių 
kvitavimo knygos nei knygų 
peržiūrėjimo komisijai neduo
da žiūrėti.

Nominacijoj į Piki. Tarybą 
paduota balsų sekamai: į 
prez. už Gegužį 101 b., už 
M. Bacevičių 64; į vice-prez. 
už Mikalauską 76 b., už P. 
Petronį 55; į sekr. už Jurge- 
liūtę 74, už Jeskevičiūtę 55; 
į ižd. už Gugį 74, už B. Sala- 
veičiką 51; į iždo glob. už L. 
J. Joneikį 61 b., už D. G. Jusiu 
54, už Stungį 40 ir už Januš
kevičių 30; į dakt.-kvotėją už 
dr. Klimą 84, už dr. Palevičių 
60. Žmona.

Jis rašo: mano 
gyvas. Ačiū tau, 

dievuli ir motina švenčiausia.’ Ačiū!...
Įėjusi virtuvėn, moteriškė padėjo laišką 

ant stalo, sėdosi prie jo ir žiūrėjo kelias 
minutas neatkreipdama savo akių nuo vo
ko. Žiūrėdama džiaugėsi, it mažas vaikas.

—Juozelis gyvas; Juozelis rašo...
Eidama į krautuvę, moteriškė buvo be- 

paliekanti laišką ant stalo, bet, atsistojus

(Tąsa)
Po kiekvieno kalbai reikėjo rankomis 

ploti ir todėl klausytojam pradėjo’įgrįsti. 
Ypatingai moteriškės ėmė žiovauti ir nuo
bodžiauti. Paskui pradėjo šnekėtis tarpe 
savęs net garsiau už “kalbėtojus.” Kitos 
grūmojo jiem-. Tūla atkištu, smailu smak
ru, plonu, bet ilgu kaklu, vertelgos pati 
šaukė:

—Jei būčiau žinojusi, kad čia bus tiek 
durnių, galas čia mane būtų nešęs! Sala- 
veišiai geriau pakalba už juos.

Kita sakė:
-—Aš dabar ploju delnais, bet saviškiui, 

Tarėjus namon, paplosiu per veidą. Na- 
knie nemoka net indų suplauti, o čia moky
tu statosi ir net kalbėtoju!...
I- Bankietas baigėsi vėlai naktį.

Kelly veždamas namon Zabelę, kalbėjo:
—Matai, jei tekėtum už manęs, su ko

kiais žmonėm dalyvautum! Jei būtum 
Mrs. Kelly—nešiotum puikesnius ant ran
kų žiedus ir už Mrs. Murphy. Būtum po
nia !

Atsigulusi, Zabelė negalėjo užmigti: Ji- 
■hai mąstė, galvojo, planavo, rišo svarbų 
.klausimą. Ji vartėsi, trankėsi po mažą lo
melę, tarsi karštine sergąs asmuo. Keliais 
atvejais persvarsto savo praeitį ir ėmėsi 
už ateities, už Kelly: geras jis, ar ne? Te
keti hž jo, ar ne? Atsiras neesamoji mei
lė, ar rūį?

Prieš jbsios akis stovėjo motina—ta su
vargusi, sudžiūvusi motina, kuri ją taip 
ipylėjo, kuri ja taip rūpinosi. “Ok, jei da
bar būtų čia motina, kaip tai būtų gerai su 
ja pasitarti, jai pasiguosti!” Lyg per sap
nus, tarsi ligota, Zabelė nejučiomis, dejuo
jančiu balsu nesąmoningai sušuko:

—Mama, mama, pribūk man pagelbon!
SKYRIUS XXIV

Tūlą saulėtą, bete vėsoką, popietį ir ties 
josios namų durimis sušvilpė paštininko 
švilpukas.

Gudelienė, tarsi jauna mergaitė, vikriai 
nusirito laiptais žemyn ir rado stovintį se
ną, pražilusį laiškanešį, kuris pažino visą 
Gudelių, šeimą ir suprato josios padėtį.

—Mrs. Gudelis,—kalbėjo laiškanešys.— 
Čia jūs ilgai lauktas laiškas.

Tardamas žodį “lauktas”, žmogus jį pa
brėžė ir kažin kaip keistai pažvelgė į Gu
delienę. Ji to nesuprato.

—Ar iš karo—nuo Juozuko?—džiaugė
si moteriškė.

—T-a-i-p... iš • karo—atsakė.
Dar kartą permetęs akimis silpną ir ne

laimingą moteriškę, senelis nuskubėjo to-

A. L. D. L. D. IV APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

Metinė konferencija bus nedėlioj, 
26 sausio, ,(. January), 1930 m., L. 
M. D. svetainėj, '142 Qrr St., Pitts
burgh, Pa. Prasidės 10 vai. ryte. 
Visos A. L. D. L. D. kuopos, pri
klausančios minėtam apskričiui, ma
lonės išrinkti delegatus ir prisiųsti 
į metinę konferenciją. Tai bus 27- 
la konferencija. J. Urbonas.

300-02

DETROIT, MICH. 
Svarbus Susirinkimas

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 46 kuopos susirinkim.-ųs bus ųe- 
dūlioj, gruodžio 22, draugijų svetai
nėj, 4637 Vernon Highway W. Pra
džia 10 vai. ryto. Draugai kuopos 
nariai ir narės! Šis susirinkimas bus 
labai svarbus, nes, apart daugelio 
įvairių reikalų, bus kuopos valdybos 
rinkimas .1930 metams. Todėl visi 
dalyvaukit susirinkime, kad galima 
būtų išrinkti gerą valdybą,r ir įvai
rias komisijas. Mikas, kp. sekr.

301-2

PHILADELPHIA^ PA.
organizacijų Bendras 

rengia šaunų vakarėlį su- 
gruodžio, Liaudies Name, 
Fairmount Ave. Pradžia 

vakare. Kviečiame visus 
ir pasilinksminti prie ge- 

301-2

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10 kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 23 gruodžio, 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Drau
gai, malonėkit visi atsilankyti, nes 
tai bus labai svarbus metinis susirin
kimas, turėsime išrinkti valdybą ir 
aptarti svarbius reikalus. Org. A. G.

301-3

NAUJAUSIOS 'MADOS

RUSIŠKA ! PIRTIS TURKIŠKA

Čūdykit sveikatą ir laiką: nera
šykit plunksną, o j s i g y k i t 
REiMINGTON PORTABLE mažo 
formato rašomąją mašinėlę. Jau 
laikas kiekvienam korespondentui 
iy šia*p mokančiam rašyt turėt ją. 
Ši mašinėle turi visus lietuviškus 
akcentus. Kainos ir informacijų 
klauskit:

P. M. ŠOLOMSKAS 
46 Ten Eypk St.,

Brooklyn, N. Y.
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ROCKFORD, ILL
Pavykęs Koncertas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisvės Choras dalyvavo per-|dus pažangūs s. L A.

nares bus 'pakantrumo retų, . ' _ I Lucl

DR. Z

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

CASTOM BOfSIVKH

Vardai

'MStata

pažymėdami
Dalyvavo šie

PITTSBURGHAS
K APIMK

kalbas* KalbStojum buvo gerb. 
Dr. Kaškiaučius, kuris daug 
ko moteris-merginas pamokino 
sveikatos reikalu. Moterys la
bai džiaugiasi daktaro pra
kalba bei įspūdingais sveikatos 
klausimuose pamokinimais.

rūbais,
To k is

Lite r a- 
kuopa 

scenoje

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

Mokykla su reputacija

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ A S

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. RE IK AU
ŠRAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

čiu laiku dalyvauti, todėl per
eitame A. P. L.' A. 7 kp/ susi- 
rinkime buvo nutarta perkelti 
savo susirinkimus nuo 2 vai. po 
pietų, į 7 vai. vakaro, pirmą 
nedeldienį kiekvieno mėnesio, 
toj pačioj vietoj, kur laikyda- 
vom iki šiol. Todėl visi 7 kp. 
nariai gerai šį pranešimą įsi- 
tėmykite ir sulaukę 6 d. sau
sio, eikite į A. P. L. A. 7-tos 
kp. susirinkimą, 7-tą vai. vaka
re. Kadangi minimas susirin
kimas bus metinis, tai visi na
riai turėtų jame dalyvauti.

A.P.L.A. 7 Kp. Sekretorius.

apsirengusi tarnaitės 
kas jau .^negalima. . . 
ir tam panašūs reginiai daro 
j publiką keistą įspūdį.

Prieš pradėsiant viršminėtą 
perstatymą, vakaro vedėjas 
drg. P. Sakatauskas prisikim
šusiai svetainei publikos trum
pai, tačiaus reikšmingai,

Jungtinių Krautuvių Milionie 
irius Užmoka po $12 už

Svarų Jautienos

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man prisiųtU 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, nu nurodymais, kaip vartoti.

Nesenai ir pas mus. įvyko 
“organizatoriaus” pra- 
Prakalbas rengė S. L. 

kuopa, na, ir taip va- 
jaunuolių kuopa prisi-

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

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI: nK®ysA°ne’ MNo~96G9 
Bell, Oregon 5136

Pild. Tarybą ir vietinės kuo
pos valdybą, kad, susirinkimui 
užsibaigus, iškoliojo, išvadino 
šunsnukiais, kiaulėmis ir tam 
panašiais “gražumynais.” ’ 
ir gerai, nes kuom gi geresniu 

“nuprogre- 
ištikimi ir širdingi Vi-

laetuvių’ Darbininkų 
tūros Draugijos 84 
gruodžio 7 d. perstatė 
gerą, reikšmingą ir įspūdingą 
scenišką veikalą 
Idėjas.
veikalas savyje
dainelių, kaip ir operetė, todėl 
vietinis pažangiųjų jaunuolių

syk, kuopiėt'nariai nori rimtai 
' diskusuoti S. L. A. reikalus, 

mūsų jaunuoliai pradėjo rė
kauti, jų pirmininkas, kumš- 
čią sugniaužęs, pribėga prie 
Sakatausko ir rėkia: “šerap, 
mums diskusijų nereikia, mes 
norime šokt—šokt.” Na, ir vi
suos kampuos ta pati giesmė 
girdėjosi ir pradėjo bubną 
barškinti, pianą skambinti ir 
ėmėsi šokti. 7
gioji dalis publikos tokiu jau-l 
nuolių nevykusiu, pasielgimui 
pasipiktino. Pijus.

*. ...
Iš vietinių, apart choro, dai

navo J. Bacevičius, akompa
nuojant E. Ruliūtei; dainavo 
vykusiai ir publika iššaukė ke
lis., kartus pakartoti. E. Ru- 
liūtė skambino ant piano; G. 
žukliūtė, maža' mergaitė, šoko 
klasiškus šokius; ji gerai savo 
užduotis atliko. Pasibaigus 
programai, prasidėjo šokiai. 
Manoma, kad “Vilniai” liks ke-

Specialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
•Klasės dienomis ir vakarais.

Užgariedinhnas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

No------

Wie«ta«

Kova UŽ
Kadangi minimas 

turi apsčiai

Dailės Ratelis Jau Pasirodė

----------
Gruodžio 8 d. atsibuvo pir

mas Dailės Ratelio parengi
mas. Vakarėlis buvo turtin
gesnis ir gyvesnis dailės pro
grama, negu kad daugelis ma
nė. Apart solistų, pianistų, 
šokėjų, smuikorių ir kitokių 
gabalėlių, pirmu kartu lietuvių 
tarpe pasirodė vadinama ame
rikiečių “Kazoo\ Orchestra.” 

I Bone svarbiausia, tai pirmu 
| kartu pasirodymas ant estra
dos Dailės Ratelio merginų 
choro, po vadovyste M. čes-

Stebėtis reikėjo ma-
John Naujokas

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Arn 
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 draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne. 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršnhnetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant . pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatl#- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik šankiausias ligas Įvaro, bot 
ir į graby paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačių Ameriką pagarsėjusius

TT , , , (Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijtT UiUrban s Cola Powders 76c už baksų apsiginkluok nuo savo amžino priešo I

__ . _ _ . yra ’a1' kanuolė prieš kitą amžinų žmogaus priešų—vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimų—kuris Žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 26 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOI’ATIRKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

S. L. A. 101 kuopa šio mė
nesio susirinkime atliko nomi
nacijas į S. L. A. Pild. Tary
bą. Nominuota į visus urė- 

. 1 V< V4 kJ į* VV V* * * -*—<• nariai i
statyme. Patsai peistatymas ir j gav0 p0 34 balsus; Gegužio 
dainelės pavyko neblogai. fa-:§tabas po I9 balsų> vitaičio 
^iau bu nepažymėti gana|suklaidinti S. L. A. mūs kuo-} 
stambią režisieriaus klaidą, ko j poj^ ypatįngaį Treinys, Varas-! 
turėtų vengti ateityje, tai būti-į kevįčįus jr storoji “minkštųjų”! 
nai peripainyti drapanas tiems j garimų biznierka tiek įtūžo j 
aktennams, kuriems būtinai tojanį narįlb kurie balsavo už j 
peikia. j progresyvius S. L. A. narius į j
L'AJCovoje Už Idėjas” persta- r>1'1 .........1....................
tyriię: gana žymią rolę vaidino 
iurtiilgo ūkininko-buožės tar
naitė, kurią įsimyli pažangus 
įr gana inteligentiškas jau
kiausias buožės brolis ir apsi- 
ifeda. Praeina pora metų. Bu- pasirodys, ant kiek 
yusios tarnaitės kūdikis nu- savo” i 
įniršta, tačiaus neturi už ką pa-Aaičio pasekėjai.. . 
laidoti; na, ir buožės brolienė, i 
buvus tarnaitė, ateina pasbuo-l 
žę prašyti pagelbos; tačiaus Į S. L. A.

Gruodžio 8 d. įvyko “Vil
nies” naudai koncertas. Pub
likos buvo pilna svetainė, ne- 

Taip Paisant> kad savaite anksčiau

Tačiaus pažan-lietas desėtkų dolerių pelno.
■ Į Buvęs Koncerte.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės J DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir MeŠlažamės Ligų,’ 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių , 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūp esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų . 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastęvios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos t 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
Kraujo .Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

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

mokytojus, taip ir pas daini- suomet būdavo manoma, kad! $12.00, kad galima būtų gaut kiek 
j įlinkus randasi nemažai ener-j 
į gijos. Ir reikia pasakyti, kad. ZUot chorą, tai tik
greitu laiku galeš susilyginti į () dabar štai, į taip trumpą 

Prakalbai ar, teisingiau sa-'su didesnių kolonijų chorais. | laiką, merginų, it lelijų, dide-l 
i su Stankūnu! lis 

“veikėjų” išgyrimo maldai už- vietos publiką, stačiai užžavė- 
sibaigus, nariai, pasiprašę' jo, net po kelis sykius iššaukė 
tvarkos vedėją balso, pradėjo į dainuoti. Petraukoj trumpai 
'statyti gana rimtus klausimus, kalbėjo “Vilnies” redaktorius 

*• j Tačiaus “organizatorius” tik: V. Andriulis. Nemažai išpar-
• Gruodžio 8 d. L. D. S. A. ranka numoja, arbajliepia pa-, duota literatūros, ypatingai 
38 kuopa surengė tiktai yie- siklausti Jurgeliūtės, daktaro-' knygučių apie pralotą Olšaus- 
Uoms moterims-merginoms pra_ I kvotėjo, Vitaičio... Gi tuomlką.

Elliott Brown, 20 metų amžiaus 
formeriukas iš lowos, gana mitriai 
įspėjo, kad jo auginamas Aberdeen 
Angus jautis delei Chicagos Galvijų 
Parodos turės laimėti pirmą dovaną, 
todėl jis ir pavadino tą jautį “Lucky 
Strike.”

Visai sulig savo vardo, “Lucky 
Strike” (Giliukingas Kirtis) tas jau
tis visus kitus lengvai viršijo, ir už 
jj buvo 'užmokėta rekordinė kaina 
$7,837, kaip už čampioPą.

J. C. Penney, jungtinių krautuvių 
savininkas, nupirko tą praizinį jautį, 
įsiūlydamas daugiau kaip kiti, ir už
mokėdamas po $8.25 svarui už 950 
svarų jautienos. Tai yra $1.25 už 
svarą daugiau, nekaip buvo užmokė
ta už pernykščių metų čampioną.,

Kada jautis bus papjautas ir jo 
mėsa prirengta steikui ir kepsniui, 
tai reikės jos svaras pardavinėti po

Elliott Brown galėjo tikėtis laimėt 
tik per tai, kad jis maitino tą jautį 

Ir tik per nau- 
nau jo viski ausiu priemonių, 

kuriomis Lucky Strikes apdirba ta
baką, šie cigaretai tegalėjo pasielgti 
to laipsnio, kad dabar jų parduoda
ma daugiau, nekaip^ kokių kitų ciga- 

pasaulyje. ’ Apkepinamas — 
y Strike’s išimtinas procesas, 
galinga kaitra tabakas paspra-1 

i—prašalina nešvarumus iš 
UOS ir visokia kitokia parama,} tabako ir pagerina kvapsnį.

Baigęs Philadelphijoe muzikos kon
servatorija, duoda lekcijas ant smui- 
kos> Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tįkrai profesionalę 
pagelbą* fcreipkltfis. Šiuo adresu:

4715 5th Street 
PHILADEteHlA, PA.

Seredomis ketvergais:
; 1218" Šio. lOtb St., Camden, N*? J

.kas duos chorui'galimybę i£- 
i bujoti į skaitlingą ir stiprų. 
Ant galo lyg viską apvainika
vo teatras—“Kurčias žentas.” 
Aktoriai buvo šie: Dilba—J. 
Varnagiris, Elzbieta—A. K. 
Sliekienė, tarnas Tadas—A. 
žvirblis, Kazys Vaikinas—J. 
Urmonas, kiemsargis—V. Tva
ska ir kaimietis—K. Leliušis. 
Teatras išėjo gerai, ypatingai 
jeigu dar atsižvelgti į tai, kad 
minimas veikalukas buvo su- 
simokintas į dvi savaites laiko, 
tai taip gerai sulošti tik ir ga
lėjo tokie mūsų scenos žvaigž
dės, kaip minėti. Beje, Kazio 
rolę lošė jaunas vaikinas, taip 
sakant amerikietis—J. Urmo
nas ir dar pirmą kartą išėjo 

! ant scenos, bet jis košė taip ge
rai, kaip senas artistas.

Kadangi abelnos programos 
išpildyme dalyvavo, palygina
mai, labai daug dalyvių, tai 
norint aprašyti apie kiekvieną 
dalyvį atskirai, užimtų labai 
daug laikraštyje vietos, todėl 
pasitenkinsime 
tiktai vardus.
jaunuoliai: trys seserys Storu
li ūkės, A. Bagužas, II. Abro- 
mavičiuke, seserys Viktoravi- 
čiukės, L. Rudžiukė,A. Jensevi- 
čiukė, J/ Melniukė, A. Stra- 
vinskiūtė, Ig. Paulikonis, L. 
Paulikiūtė, K. Savickas, V. 
Šimkūniukė, B. Tvaskutė, trys 
seserys ĮJrmoniukės ir K. Mel- 
nys. Visiems akompanavo ir 
prie šokimo grajino M. česniū- 
tė ir L. Rudžiukė.
sakyti, kad

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Reikia pa
mušų Marijona 

daug prisidėjo ir šį sykį su sa
vo gabumais dailės srityj. Ji 
ne tik vadovavo chorą ir dau
gumui pianu akompanavo, bet 
labai gerai pasirodė ir su pia
nu solais. žiūrint į jos miklius 
pirštus, virbančius po pianą, 
atrodo, kad jai vis geriau \ir 
geriau sekasi pianą valdyti. 
Gerų pasekmių jai.

/ Vakarėly] Buvęa.
A. P. L. A. 7 Kp. Nariams
Kadangi pirmą nedeldienį 

po pietų būna labai daug viso-, 
kių susirinkimų, o daugiausiai 
tie patys nariai priklauso prie 
daugelio draugijų, tai negali 
visuose susirinkimuose tuo pa*

kalbos. 
A. 101 
dinama 
dėjo, rodosi, tik tuom tikslu, 
kadi sukelti lermą. Ir sukėlė. 
“Organizatorius” Žukas sako: 
“Kuomet aš pasakysiu prakal
bą, tuomet galėsite duoti klau- 

pa-i simus, galėsime padiskusuoti 
aiškino, kad būtinai yra kiek-1 S. L. A. reikalais.” 
vieno lietuyiškai kalbančio! 
darbininko ir darbininkės par- kant, dabartinių S. L. A. ponų Menkeliūniūtė 
eiga prigulėti prie A. L. D. L. 
Draugijos, nes ii yra tikras lie
tuvių darbininkų- ; kultūros ir 
apšvietus kelrodis.

| Pittsburghe bandyt suorgani-j Tačiaus, nėra baimes, kad reikėtų 
Svajonė, i “Lucky Strike” jautieną pardavinėti

i su nuostoliais. Nes Mr. Penney tą 
i jautį ką tik padovanojo Jungtinėms 

. . i Chicagos Labdarybėms, taip kad jos
vainikas apvainikavo estra-j gaiėtų vėl parduoti daugiausia jsiū- 
į kurias žiūrint iš publikos, į liusiam, delei Kalėdų Draugijos 

i rodos, nuleki į 1917-1919 me-/ gaiima patų atmokėti jlido- 
i tų laikus, kuomet gyvavo ga~į]<ą mortgidžių, ir dar liktų pinigų 
liūgas Aido Choras. Choras1 nusipirkt c.igaret.ų to paties vardo, 

. v. . . . ; kuriuo Brown buvo pavadinęs savosudainavo gražiai ir gyvai po-: prai,inį jautj
rą dainelių, už ką publika ne-į Tokiam žymiam laimėjimui visuo- 
sigailėjo gausių aplodismentų, j met būna kokia“‘logiška priežastis. 
Tik gaila, kad dainos buvo ~

■paimtos iš “Trimito”—žinoma, naujausiais būdais.
! senesnes gadynės, bet kadangi i dojima 
I viskas buvo daroma ant grei- 
Itųjų, tai reikia pasakyti, kad 
| ir tai labai gerai. Jeigu pas 
'choro i
j ir energijos, chorui bus parū-jkui. 
įpinta naujausios gadynės dai- ginamas.
' t x 71 o/-Y i Ir 1 L lz 1 O

buvo statomas veikalas “Kova 
Už Idėjas.” Mat, vietos ir 
apielinkių lietuviams buvo įdo
mu išgirsti dainininkus brook- 
lyniečius. Programą pradėjo 
vietos Laisvės Mišrus Choras1 
naujomis dainomis ir užbaigė 
Menkeliūniūtė su Stankūnu! 
duetu, akompanuojant chica-l 
giėtei Pečiukaitei.

Laisves Choras, vadovaujant niūtės.
J. Bacevičiui ir E. Ruliūtei, žy- tant, palyginamai, tokį skait- 
giuoja pirmyn. Mat, kaip pas lingą nariais chorą, kuomet vi-

736 Lexington Ave., tarpe 58tn ir 59th Sts., New York City 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave. ,

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amat$ w
• Učk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai’ išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą.

^77^ Siųsfhujii pinigus 
savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN'S PHARMACY 
161 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataiko! padaryt cigarus, kad 1 
mėnesį laiko po^ 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!”

X-Spinduliai,

INS 110EAST16thST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

K,

LĄbOrOf tinęs
& coj

CERWANO SOOTH FIFTH BTS.
'BRCOKLYN, n.v

3$’ Naudokite išlaukiniai nuo >

Skaudamų Muskulų . .
B, Peršalimų
Sįj Skausmų Krutinėję (

Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo

F Išsinarinimų ir
E? Išsitempimų
I? Neuralgijos
y Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
hr.Įjį! INKARO vaisbaženklis ant 
r pakelio pagelbės jums apsisaugoti.
R Knygutė, kurioje paduodama pilni 
F nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
7 PELLERIO daugely atsitikimų, pri- 
i dedama prie kiekvienos bokutės.
u Parsiduoda visose vaistinėse 

po 35c. ir 70c. bonka.
' Arba galima užsisakyti stačiai iš

IFEO0.

Detroit Michigan Detroit

Keturių Aktų Operetė. Stato Scenoj Detroito Aido Choras

Nedėlioja 22 Dieną Gruodžio (December), 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 25 GATVĖ IR VERNON HIGHWAY

Svetainės durys atsidarys 3:30 vai. po pietų. Lošimas prasidės lygiai 4 valandą.

Po lošimui šokiai abiejose svetainėse

Detroite ir apielinkėj darosi kas tai nepaprasto. Visi laukia, visi kalba: vieni laukia 
kalėdų ir kalėdinių dovanų, kiti laukia dar ko pirm kalėdų, tai yra, operetės “Kova 
Už Idėjas.” Kalėdų dovanos būna džiaugsmas ir atminimas tik per tam tikrą laiką. / 
Gi operetė “Kova Už Idėjas” bus atmenama per daug ilgesnį laiką, ne& joje maty-/ 
Sime daug ko įdomaus: susipažinsime su darbininkų idėjomis ir darbininkų priešų 
idėjomis. Operetė “Kova Už Idėjas” ištisai per keturis aktus atvaizdina skirtingas / 
idėjas. Apart to, operetėj randasi daug naujų ir skirtingų dainų, kurias dainuoja 
solistai, duetai ir kvartetai, ir patsai choras. Operetę “Kova Už Idėjas” mokina 
geriausiai dailėje patyrę draugai V. Žukas ir J. Vilkelis, ir galima sakyti, kad atsi
lankiusi publika bus užganėdinta. Ųi pasilikusieji namie ilgai apgailestausite ir 
pas buvusius teirausitės apie operetę “Kova Už Idėjas. Tad visi būkite.

jžanga $1 ir $1.25; vaikams 25c. Iškalno perkant 25c pigiau.
Širdingai kviečia AIDO CHQRAS.

Vaizdas veikalo “Kova Už Idėjas”

IIIBIIIBIIIBIIiailiiiaiiiBiiiSHiBiitBniamBiii• 11 riiiBUHiiiBiBBiiiaiiiamaiiiBi nailIBIIIBIIIBHIBIII

isiiism IHO»IIB>HamaillS»HQIH IIIGIIIIIIGniQIIDIIIOIIIGIIIDIIIQIIieiHOHI IliGHI HIGIh iiiOHiQiiioiiiW



VIETOS ŽINIOS
Didelės, Svarbios Prakalbos lgos-b.- i 1 ! mine
Apie Stebuklus Ties Kunigo l lygiai 
Pat. Power Kapu Maldene lmk*’
Rengia Literatūros Draugijos 

1 Kuopa Ketverge, Gruo
džio 19 d., Ukrainų Nation
al Svetainėj, 101 Grand St.,

1 Brooklyne; Prasidės 
Vai. Vakare; Kalbės 
L. Prūseika ir Kt.

Ilawkins, be kitko, pri- 
kad toks skurdžius turi 
mokėti už duonos kepa- 
kaip ir majoras.

Accorsio Priėmimo Mitingas 
Šį Vakarą New Yorke

Šiandien, gruodžio 
I ketvirtadienio vakare, 
'valandą, bus vienas iš 
Ibiausių masinių mitingų New 
į Yorke, Centra] Opera House, 

.— --- - - v------ --------- y i 67th St. ir 3rd Avė. Jį rengia
darbininkės užduotis yra atsi-,Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
ląnkyti į šias prakalbas ir pa-į gynimas, kuris iškilmingai pri- 
sinaudoti proga išgirsti mokslo j drg. Salvatorrę Accorsį. 
Šviesos žodžius. % j Pažangus mainierys Accorsi,

^a tik^su-Jkaip žinome,1 buvo Pittsburgh© 
teisme įkaitintas, būk jis nu
šovęs valstijinės policijos ka- 

Per Tarptautinio Dar
bininkų A p s i'g y n i m o p a s i d a r- 
bavimą ir per minių subruzdi
mą, Accorsi buvo išgelbėtas 
nuo elektros kėdės.

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

Sakys prakalbas taip pat du 
Igastoniečiai—Fred Beal ir
i Clarence Miller; J. Louis Eng- 
'dahl, sekretorius Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo; Bob 

_ j Minor, Komunistų Partijos 
L. D. S. A. 1 kuopa sumanė i Qen£ro i<omįteto narys; {Bill 

esti į talką dar tris punne Darbo Unijų Vieny- 
lyno kuopas, kad Pa">bės Lygos; Otto Huiswood, at- 

Gastonijos streikieriamjs^ovas Amerikos Negrų Darbi- 
vakarą. Darbas eina Yisu,!ninkų Kongreso, ir kt. 
spartumu. Pakviesta į pro- ‘
gramą M. česnavičiūtė su mie-{
lu. n.oru,,s.utiko, Padainuoli• Sutartinas Kriaučių Darbas 

v čtuskčis atvažiuos .n i • ♦ . • i »
kad padainuoti, ir Smaląviny Cetviorka

Buvo rašyta “Laisvės” num. 
54 Amalgameitų lokalo 

» J. Buivydo, 
apie lokalo valdybos perrinki
mą, laike nepaprasto susirin- 

Lyt’os Cho- kimo gruodžio 11 d.
1 Bet drg. J. Buivydas nepri

siminė apie visą abelnai tą su- 
sirinkirhą, kaip lietuviai kriau- 
čiai unijistai ramiai'atlaikė'sa
vo susirinkimą. Tai jau bus 
daug metų, k ai b jie turėjo tokį 
suširinkimą, be jokių barnių ir 
be užsipuldinėjimų vienų ant 
kitų. ! Vien tik svarstė unijos 
reikalus, kas yra reikalinga 
darbininkams.

Mano supratimu, jau laikas 
pribrendo piešti tuos visus ki
virčus iš savo organizacijos 
tarpb{ ir laikytis susirinkimuo
se taip, kaip buvo pereitame. 
Tas atneštų kriaučiams darbi
ninkams naudos, ir negalėtų 
darbdaviai naudotis iš darbi
ninkų nesusipratimų. Kuomet 
du pešasi, tai trečias naudoja
si. Taip bhvo ,'pereitais lai
kais mūsų lokale. Darbdaviai 
turėjo progos iš darbininkų 
pasinaudoti, kuomet lokale bu
vo nesutikimų tarp pačių dar
bininkų.

Bet ar visi nori mūsų orga
nizacijoj turėti ramybės? Rei
kia pasakyti, kad ne. Yra 

{apie ketvertas tokių mūsų lo
kale, kurie negali iškęsti ne- 
pakėlę suiručių pačiuose dar
bininkuose. Ar* tai jie daro 
iš “kytrumo,” ar iš durnumo, 
—kad vienas drįso nesenai lo
kalo susirinkime pasakyti, kad 
“komunistai yra visi nusūdyti, 
tik reikia; budelio jiems.”

; Tai jau - galinde ’visi spręsti,' 
kad TieihS' nabagams paukštu-^ 
kai' gieda galvbje. < ' ■ 1 • 

Kuomet dabartinių laiku ko; 
munistai Veda kovą prieš unF 
jos biurokratus ir prieš pačius 
fabrikantus, 'prieš algų kapoji
mą ir prieš sunkias sąlygas 
dirbtuvėse,—tai' tas mūsų lo
kalo pramonietis (aidoblistas) 
šaukia budelį, kad iškartų, ko
munistus. 'IJo pramoniečio ge
ras yra pasidarbavimas darb- 
dąviaYns dr sykiu unijos biuro
kratijai, — kad darbininkas 
gautų špygą arba buožę vietoj 
uždarbio pakėlimo. Ot, lietu
viai kriaučiai ir turėtų susido
mėti tokiais gaivalais, kaip tie, 
ką vadinasi pramoniečiais ar
ba keleiviečiais, kurių “čet- 
viorka” 'pu^ia muilo burbulus! 
ir daro rūbsiuviams žąlą^
• Bet unijos nariai, £abę$iai,- 
nepaišantį kojkių katras pažiū
rų, Jau pradedą sutartinai ir

. Kiekvieno darbininko

7:30 
Drg.

19 d.,
7 :30

i svar-

grįžo jis Massachusetts valsti
jos, kur jis buvo nuėjęs ap-

unigo Patrick PowerĮzoką
I J n vr n iv* n i n m Inokapo Maldene ir matė šimtus 

ligotų žmonių, kurie buvo at
ėję gydytis ties kunigo kapu. 
Taipgi drg. L. Prūseika buvo 
nuėjęs į stubas pažiūrėti ligo
nių, kurie gydėsi stebuklais, 
šiose prakalbose bus papasa
kota gyvu žodžiu, kokios pa
sekmės iš to visko buvo.

Kviečia Rengėjai.

Puikus Sumanymas

taipgi ir Višniauskas atvažiuos - - - -
iŠ Bayonnės, 1 ,
tuomi išreiškė streikieriam 
simpatiją. Amilija Ziziūtė, 297, L-r 
jauna smuikininkė, kurią teko korespondento 
girdėti griežiant Patersono; 
parengime, prisižadėjo atva
žiuoti pagriežti, 
ras net nutarė užsimokėti pu- 1 
sę įžangos tikietų ir visas da
lyvauti. H. Retikevičiūtės or
kestrą apsiėmė pigiai ^hlfežti 
šokiam, > ir vis • tai del streike 
nukentėjusių žmonių.
S^Todel geidžiame,; kad darbi
ninkiška visuomenė skaitlingai 
atsilankyti^ ne tik iš Brookly- 
no, bet ir iš apielinkės. Pa
rengimai streike nukentėjusių 
naudai turi būti pasekmingi, ir 

.Visi privalo atsilankyti ir pa
remti. 
JT Kitiems kalėdos, dovanų da
linimasis, linksminimasis, ūži
mas, o vargšam nuteistiem 
streikieriam—badas, vargas ir 
prieš akis—kalėjimas.

Mūsų priderystė jiems pa
gelbėti.
• Atsilankykite! Praleisite lai
ką linksmai ir nors trupinėliu 
paremsite streike nukentėju
sius. i

Parengimas bus šią suba
tą, gruodžio 21 d., 6 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėj. 

Kviečiame visus.
Rengimo Komisija.

Majoras Walkens Pasikėlė 
iki $40,000

, Pagal JSTew Yorko majoro 
Walkerio greitą pareikalavi- 
ipą, miesto. taryba padarė di
delius algų pakėlimus įvai
riems aųg^tesniems valdinin
kams,, .Majorui pakelta alga 
nuo $25,000 iki. $40,000 į me
tus ; ( miesto finansų kontrolie- 
riuibC. W. Berry’Ui nuo $25,- 
000 iki $35,000; aldermanų 
(seniūnų) tarybos pirmininkui 
Joe VI ‘McKee’ūi nuo $15,000 
iki $25,000 ; penkierris borough 
prezidentams — nuo $15,000 
iki $20,000/

Aldermanų tarybos nariai 
neužmiršo n'ei patys savęs; jie 
nusprendė, kad visiems 65 ta
rybos nariams būtų paaugštin- 
Ū alga ne mažiau, kaip nuo 
$^000 iki $7,500. .

’ Vienau ' tiktai aldermanas 
H4wkins pasipiHešino, kad val
dininkai taip begėdiškai patys 
Mt algas keliasi. Jis nurodė, 
Mad yra tūkstąnčiai žemesnių 
miesto tarnautojų bei darbi- 
ritnkų, kurie tegauna tiktai iki 
11,200 ir mažiau metinės al-»

rimtai susirinkimuose svarstyti 
šaVo organizacijos reikalus.

Sportelis.

Šią Subatą Daug Kas 
Važiuos Newarkan

d.,Su bato j, gruodžio
Kubio svetainėje (79 Jackson 

i St.), Newarke, atsibus puiki 
vakarienė ir šokiai, kuriuos 
rengia Darbininkių Susivieniji
mo 10 kuopa.

Toj vakarienėj pasižadėjo 
dalyvauti ir dalyvaus seserys 
L ir J. Pauliukoniūtes, kurios 
pasižymėjo “Laisvės” koncer
te. Jos, be abejonės, padai
nuos.

Newarkieciai gausiai rengia
si dalyvauti vakarienėje ir 
smarkiai perka tikietus. Ir iš 
Brooklyno daug kas subatos 
vakarą važiuos į Newark, N. 
J. ‘ Rep.

Atitaisau Klaidą
Aprašydamas Maspetho Ly

ros Choro susirinkimą, pada
riau mažą klaidą. Į choro val
dybos vice-pirmininką, 
pasakyta, kad 
Stakove; turėjo 
kas.

Manau, kad 
turės atleisti.

Ch. Kaulinis, Koresp.

buvo 
išrinktas M. 
būti drg. Ze-

draugai man

SPORTAS
PENKTADIENI BENSONAS
BOKSUOSI5 SU FREEMANU

working class of Russia are 
equal to many other decades of 
the past. Our delegation will, 
therefore, not only help to cel
ebrate, but will also have the 
opportunity to learn some of 
the rich experiences of our 
Russian fellow-workers sports
men—and there is quite much 
for us to learn from them. 
This is because in no country 
in the world is physical culture

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšį Šviežos Valgiai, Gaminami Lietuvišk-

- ir Amerikonišku Stilium T
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrfn- 
šit.—Pabandykit I

Z . >

Abejotina, ar buvęs nacio- 
nalės gvardijos čampionas Bill 
Freeman atgriebs savo garbę 
nuo Eddie Benson (Dopkūno).j 
Jiedu kumščiuosis šio penkta
dienio (gruodžio 20 d.) vaka- so used to develop the broad 
re, 106th- Infantry Armory 
Bedford ir Atlantic Ave., 
Brook lyne. Pirmiau Bensonas! such 
buvo su kumščiavęs Freemaną.

Tarp paskutinių Bensono 
laimėjimų, galima priminti, 
kad jis supliekė Amerikos ar
mijos čampioną Jack Weissa 
ir policmaną Tomą Dorrą.

Apart Freemano su Benso- 
nu, penktadienio vakare toje 
pačioje vietoje bus kelios po
ros kitų smarkių kumštininkų, 
pav., Jackie Alder ,su 
Franklin ir kt.

in the N. 
game, and among 

pure “amateur” 
the U.S.S.R. In 
there is only true 

Sport for the

Lorimer Restaurant
*• ♦ . i

J. MARčIUKIENfi
SAVININKE

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y* .
WALANDOS: ’ i L

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS 

X-Spindulių Dvagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais BrWge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

masses of the working class as 
U.S.S.R. There is no 
thing as professional 

šports, sport farms, discrimina
tion against different races in 
athletics (as for example the 
case of Dave Myers, the Negro 
ISP.Y.U. quarterback 
Y.U.-Georgia 
the so-called 
athletics) in 
that country
amateur sport.
sake of developing a better and 
stronger man, woman and child i 
as members of the working. 
class. And this is also one of; 
our aims. Therefore, the ex-1 
periences our delegation will ! 
bring back with them, will no 
doubt greatly help us in our 
future work.

This small delegation will go 
down in the history of the L.S. 
U. as one that has not only 
tied a new knot in the already 
made tie between the Russian 
athletes and ourselves thru our 

katras I afiliati°n ^he Red Sports

■Bill

New
va), 
tik

Iš NEW RIDGEWOOD 
RISTYNIŲ

Antradienio vakare, 
Ridgewood Grove, Brooklyne,
Juozas Komaras išėjo lygiorpis 
ristynėse su jugoslavu Geo. 
Manichu. Jųdviejų ristynčs 
tęsėsi 30 minučių.

Graikas Maxos parode pui
kaus “štymo” prieš italą Čai
žą. Grūmėsi 54 minutas. Iš 
šalies žiūrint visą tą laiką, sun-j 
ku būtų buvę spręsti, 1.........
laimės. Tik ant pat galo, ir 
tai per dideli vargą, Calza už
laužė Maxosa.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistai, del visų ligų ir operacijų:
Akių,

Naujausi
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

Tel. Stagg 9938DR. MENDELOWITZ
Buvęs Garsus Aktorius 
Priverstas Dabar Vogti

William Montgomery, kuris 
pirmiau buvo vienas iš gar
siausių vodevilio aktorių-kome- 
dininkų tapo New Yorke areš-^ Del tion to S(„,iet 
tuotas uz vagystę. Krautuve-1 
je pasimieravęs naujų

J. Rep.

Red Sport
Union

je pasimieravęs naujų dra-' For the first time in the his- 
bužių eilę su viršutiniu švarku,!tory of the Labor Sports Union, 
jis paliko senuosius savo dra-l 
bužius ir mėgino pabėgti, 
mokėdamas už naujuosius, 
riem kaina buvo $99.

Tas ex-aktorius pirmiau 
vo kelis kartus areštuotas 
opiumų, kokąiną ir kitus 
draustus svaigaius-narkotikus. 
Jjs yra 50 metų amžiaus.

Kalbančių judžių tiek privi
jus, labai sumažėjo darbai ir 
vodeviliniams aktoriams, ir 
Wm. Montgomery pasijuto iš
mestas į gatvę, be užsiėmimo 
ir be pinigų.

a delegation of two was sent 
ne-1 to help celebrate the - twelve 
ku-Į successful years of the first 

i Workers Republic—the U.S.S. 
bu-j R.
už 

už-

International, but it concretely 
opens up a new era in the life 
of the L.S.U.—an era of inter
national competition. It is 
therefore the duty of every in
dividual club to start preparing 
themselves by activising their 
clubs, So as to be ready to active
ly participate in the coming R. 
S.I. Spartakiades. Thus we will 
really materialize the benefits 
of our first sports delegation 
to the Union of Socialist Soviet 
Republics.

(From “Workers’ Sports”, 
an illustrated Labor Sports 
Magazine).

127
(Tarpe

East 84th Street l
Park ir Lexington Avcu.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

Svarbus A.LD.L.D. 185 Kp.
Priešmetinis Susirinkimas

Ketvirtadienį, 19 d. gruo
džio, svetainėj 218 Van Sick-j 
len Avė., įvyks A. L. D. L. D. j 
185 kuopos svarbus susirinki-1 
mas. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi nariai ir narės privalo šia
me susirinkime dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų. 
Reikės rinkti kuopos valdybą 
sekantiems metams, bus rapor
tai iš mūsų parengimo, reikės 
delegatus išrinkti į apskričio 
konferenciją, kuri įvykis J.2 d. 
sausio, ir daug kitų dalykų.

Reikia pastebėti, kad se- 
niaus nariai skaitlingai lanky
davosi į kuopos susirinkimus, 
bet pastaruoju (laiku matosi 
apsileidimas. Todėl nors da
bai* pasitaisykite. , Narys.

MIRTYS- LAIDOTUVĖS
i Marijona Bubelis, 30 metų, 
143 Maujer St., mirė 117 d. 
gruodžio; bus palaidota 21 d. 
gruodžio;’ šv.( ’Jono kapinėse.

Albert Simpson, : 14 dienų, 
1812—30 E.-18th Stj, mirė 15 
d. gruodžio;1 palaidotas 16 d. 
gruodžio, šv. Jono kapinėse.

Apeigomis rūpinosi grabo- 
rius J. Garšva. y

REIKALAVIMAI
'I'’-' , 1

REIKALINGĄS janitorius prie
artmentinio. namo. Turi turėt 

tyrimą apie abelną pataisymą, 
sišaukit tik laišku, pažymėdami 
liudijimus. K. Shapero, 95 E. 32nd 
St., Brooklyn, N. Y. , 299-301

ap- 
pa- 
At- 
pa-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA patogūs kamba

riai Williamsburghe. 3-4 kamba
riai su visais modeminiais įtaisy
mais: maudynės, elektros šviesa ir 
t. t. Kreipkitės šiuo antrašu: 
B. A. 'ZINIS, 123 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (2D8-303J

The Labor Sports Uhion has 
missed eleven celebrations, but 
the spirit and class solidarity 
that our delegates comrades 
Burke and Fisher express in 
behalf of the 7,000 members of 
the L.S.U. and the many thou
sands of worker’s athletes who 
are still outside our ranks will 
certainly make up for that 
which we lost in the past.

The twelve years of revolu
tionary achievements that were 
so successfully realized by the (kite laiku. Valdyba.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

L.. D. L. D. 138 kuopos prieš- 
susirinkimas bus pėtnyčioj,

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

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

A. 
metinis
20 gruodžio, pas drg. Zablacką, 70-42 
Link Ct. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai būtinai ateikit, nes reikės 
išrinkti kuopos valdybą, 
svarbių reikalų aptarti.

Yra ir taip 
Tat visi bū- 

301-2

Tel., 0783 Stagg

VAKARĖLIS su šokiais ir koncertu
Rengia A. P. L. A. 22 kuopa Williamsburghe

Įvyks Šią Nedelią, U Gruodžio
“LAISVĖS” SVETAINĖJ

J. L. Kavaliauskiute 
Mezzo-Soprano, duos keletą, 

linksmų dainelių.

46 TEN EYCK ST.

Pradžia 6 valandą vakare

Seserys Pauliukoniūtes 
bus New Yorke iki nedė
lios. Jos irgi pasižadėjo 
sudainuoti keletą duetų.

Edna Radžiūte-'Rodgers 
grieš smuiko solo ir jos 
orkestrą grieš šokiams.

Apart puikios muzikalės 
programos, linksmų šokių, 
skanių užkandžių, šiame 
vakarėlyje bus proga lai
mėti ir jtąlakutą (turkey).

Rengėjai kviečia kuo skait
lingiausia atsilankyti ne tik 
brooklyniečius, J bet new- 
yorkiečius ir visos apiėlin- 
kės publiką.

įžanga 50 centą ypatai

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

pažįstate mus, mes

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

J. LeVANDA
(Levandauskas)GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotogrnfuoja Lr 
numaliavoja viso- 
k i u a 'imveikslus 
įvairiom!* •palvo
mis. Atnaujina 
aenus ir krajavu* 
ir nudaro au 
amerikoniškais.

TET. •
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

STOKES
173, Bridge SU C. Brooklyn, 'NT

JONAS

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint nąturalį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paltą 65b.- ;

į KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
' GRABORIUS

(UNDERTAKER)

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER ;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir .laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; pa r samdo au
tomobilius ir karietas veeclijoms, 
krikštynoms ir «pasivažitičjir&ąms.

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