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Girtuoklystė.
Baitas Šovinizmas.
Farnieriai.
Apšvieta.

Rašo Dimas Benamis

j. Girtuoklystė labai blogas ir 
smerktinas užsiėmimas, žmo
nės, alkoholiuje paskandinę sa
vo visą organizmą, nebetinka 
bent kokiam svarbesniam dar
bui. Girtuokliui pasitikėt ne
galima. Darbininkai, kurie pa
skęsta girtuoklystėje, atžala nuo 
dąrbipinkiŠko judėjimo, nuo 
klasių kovos. Visas tokių žmo
nių nusiraminimas—girtuoklys-

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Islainiėait 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI
-------- ---------------- •--------------------------------------------- — ------------- ------ ■■■■ . • --------- - -

Aš pažinojau keletą darbinin
kų, kufie buvo veiklūs, energin
gi ir naudingi darbininkų judė
jimui/ Bet kuomet pasileido 
nuodyt savo kūną ir protą alko
holiniais svaigalais, tai jie nu
puolė-ant žemiausio laipsnio ir 
liko išmatomis.

‘Tas labai patinka ir ant nau
dos kapitalistų klasei. Darbi
ninkai, ypač klasiniai susipratę, 
komunistai, neturėtų toleruot ir 
pakęst girtuoklystės. Prieš ją 
turi būt pradėta griežta kova.

į Mandžuriją, 
metais, ketvirtadienį 

išteisinti. Ju teismas 
slaptas, tęsėsi apie su
laiko.

Del kokios priežasties jie 
tapo išteisinti, viešai nepa
skelbta.

Pirmas Lietūviiji

Darbininkų Dienraštis

Į Išteisino del Gabenimo Ginklų 
Mandžurijon ,

i Tur būt nei viena politinė 
partjja niekuomet pirmiau Ame- 

. rikos gyvenimo ir kovų istorijoj 
' * dar nevedė tokios intensyvės 

propagandos už rasių ir tautų 
lygybę, kaip kad Komunistų 
Partija.
Kaip kad caristinėj Rusijoj, 

ypač prieš žydus, tai dar bjau
riau Amerikoj prieš negrus per 
amžius buvo sėjama juodašim- • 
tiška neapykanta. Tos bjaurios 
sėklos vaisiai prigiję čia ne tik 
tarpe amerikonų/ bet ir tarpe 
ateivių.

“Laisvėje” jau tilpo kores
pondencijų iš Baltimorės, kur, 
sakoma, lietuviai darbininkai; 
mums simpatizuojanti J jau ne
kalbant apie tamsius, neprita
riančius mums)’ apleido sve-

.‘-Z.. . , .
rąi į Komunistų Partijos pa
rengimą.

LONDONAS.— Ketvirta
dienio vakarą čia Albert 
svetainėj susirinko apie 5,- 
000 religinių fanatikų, dau
giausia buržujų moterų, už
protestuoti prieš Sovietų 
valdžią del kovos prieš reli
giją. Susirinkimą sušaukė 
Krikščioniu Protesto Komi
tetas.

Susirinkime reakcionie
riai kalbėtojai visaip nieki
no Sovietų Sąjungą. Priėmė 
rezoliuciją, kurioj reikalau
ja, kad Anglijos “socialisti
nė” valdžia darytų spaudi
mą ant Sovietų valdžios dė
lei sustabdymo kovos prieš 
religiją Sovietų ‘Sąjungoj. 
Taipgi nutarė pasiųsti tos 
rezoliucijos kopijas visoms 
“civilizuotoms valdžioms.”

Šešiolika Komunistę 
Pasmerkta Kalėjimai!

Lenkijoj
VARŠAVA. — Ketvirta

dienį užsibaigė komunistų 
teismas. Fašistinis teismas 

tainę todėl, kad atėjo keli neg- pasmerkė šešiolika komuni-

' i ’ '

Amerikos Komunistų Parti
jos kova prieš baltąjį šoviniz
mą bus pasekminga, kuomet 

1 darbininkai stos jai į pagelbą. 
Komunistų Partijos lietuvių 
frakcijos. įvairiose organizacijo
se ne tik turi kelt ir digkusuot 
tų organizacijų susirinkimuose 

z baltojo šovinizmo blėdingumą 
del darbininkų klasės, bet taip 
pat turi būt rengiama visuose 
miestuose^ prakalbos tuo klausi
mu.

stų kalėjiman ūž kofnūfiišti- 
nį veikimą. Keturi tapo iš
teisinti. Vienas tapo nutei
stas astuoniems metams ka
lėjimo. Penkiolika kitų nu
teista nuo dviejų iki šešių 
metų kalėjimam 1

4

Sovietu Gamyba Didėja

/

■

MASKVA.*- Sovietų Są
jungos Augščiausios Ekono
minės Tarybos paskelbtos 
statistikos parodo, kad pra-

Kažin kodėl mūsų spaudoj m?nin? gamyba per spalių 
beveik nieko nerašoma apie far- menesį, sulig Penkių Metų 
merių padėtį? Yra žinoma, kad Industrializacijos Plano, bu- 
daugelyj vietų yra’lietuvių far- vo 24 nuošimčius didesnė, 
merių, nekurie iš jų t skaito 
'‘Laisvę,” kiti gi skaito buržua
zinius laikraščius, priešingus jų 
reikalams.

Reikia žinot, kad biednesnių 
farmerių padėtis yra apverkti
na gadynėj neapribūotos truštų 
galios viešpatavimo. 

. Taip .pat reikia žinot, kad 
fermeriai .augina vaikus, kurių 
didŽipma bėga į miestus laimės 
jieškot. Todėl, m^no suprati
mu, reikėtų apie agrikultūroje 
kapitalo išnaudojamų žmonii] 
padėtį kalbėt komunistinėj 
spaudoj.i Nes juk tie žmones 
klasių kovoj irgi didelę itdę lo
šia, o dar Svarbesnė jų rolė bū
na revoliucijos metu. 

\ ? ’ 1 i 11 sf11 * ;
Jatr beveik pusė žiemos pra- 

Fjėjo, o apšvietos darbas tarpe 
lietuvių darbininkų beveik dar 
nepradėtas. Ką veikia 1 mūsų 
ALDLD. ir LDSA. kuopos?

Vienam parengime suėjau 
draugą iš Yonkers, N. Y. Klau
siu, kaip jūsų mieste veikimas? 
Sako: tbuvome nutarę rengt 
prakalbas Mockui, bet nesusi- 
taikėm, dabar lauksime Seno 
Vinco.

Vienok Čia, pat ant vietos, 
Ęrooklyne, randasi visa eilė 
kalbėtojų, kurie vienu arba ki- 
,tų klausimu galėtų pasakyt ge- 

prakalbas.
" Žiemos laiku Veikia* rėngt ne 

prakalbos arba paskai
tai L kelius mėnesius, bet kas 

trys savaitės.

negu pereitais metais, per tą 
patį mėnesį. Sunkiojoj pra
monėj gamyba pakilo ant 
28.4 nuošimčių/ Lengvosios 
pramonės , gamyba pagilo 
ant 21 nuošimčio. Tekstilės 
pramonėj gamyba pakilo 45 
nuošimčius, odos 49 nuoš., 
gurno 40'1 nųoš., chemikalų 
33 nuošimčius.

Detroit, Mich. — Vietos 
miesto^ i majoras užkvietė 
visų Detroito automobilių 
kompanijų > prezidentus į 
konferenciją su miesto be
darbės komisija apsvarsty
mui planų del sumažinimo 
bedarbės šiame mieste. • , » •

NEWARK0 DOMEI

• šiandien, 21 d. gruodžio, 
J. Kubio svetainėj, 79 Jack- 
son st., 8 vai. vakare, įvyks 
Darbininkių Susivienijimo 
10. kuopos" vakariene.

Dainuos seserys I. ir J. 
Paujiukohiutės, ktnios taip 
puikiai pasižymėjo “Lais
ves” koncerte.

Ten bus “visas Newar- 
kas”.» Bus svečių ir iš kitų 
New Jersey miestų.

BERLYNAS.— Ketvirta
dienį keliuose didžiuosiuose 
Vokietijos miestuose įvyko 
bedarbių demonstracijos po 
Komunistų Partijos vado
vybe. Bedarbiai reikalauja 
pašelpos.

Visur policija brutališkai 
atakavo demonstrantus. 
Įvyko kruvini susikirtimai.

50 Žmonių Sužeista New 
Yorke Traukimo 

Nelaimėje

Jč * 1(>įn,Rs?.vietaiBerlyno Policija Nužudė Du DarbininkusKovoja Pnfcs Religiją i J . ■ .. ..

Laike Bedarbių Demonstracijos
________ i

Smarkus susikirtimas 
darbių demonstrantų su 
licija įvyko; Berlyne. 1
nešama, kad policija nužudė 
du bedarbius^ Desėtkai be
darbių tapo sužeista.

Daug policijos buvo sumo
bilizuota prie miesto salės, 
kad nedaleišti bedarbiams 
prisiartinti.

MacDonaldo Valdžia 
Vos Tik Nežlugo

KIEL, Vokietija.— Septy
ni asmenys, jų tarpe vienas 
buvęs armijos oficierius ir 
vienas buvęs laivyno oficie
rius, kurie buvo kaltinami 
bandyme nęlegališkai ga
benti suvirš $100,000 vertes 
amunicijos 
1928 
tapo 
buvo

400 KENTUCKY MAINIER1Ų PRISIDĖJO 
PRIE ILLINOIS STREIKO i ‘

Nacionalė Mainierių Unija Atsišaukia į Gelžkelio Darbi*., 
įlinkus, kad Negabentų Skebų Iškastos Anglies

NEW YORK.— Penkta
dienio rytą apie 50 pasažie- 
rių tapo sužeista ištikus pa
nikai B. M. T. požeminio 
gelžkelio traukiny, tunely 
po East Upe, New Yorke, 
kuomet traukinys užėjo ant 
trečiosios (elektros srovės) 
relės, susijungusios su že
me. Iš to kilo liepsna.

Traukiniui sustojus, persi
gandę pasažieriai1 pradėjo 
daužyti traukinio duris ir 
langus, kad išeiti. Per dide
lį sujudimą daug ‘ asmenų 
tapo sužeista. Traukinys 
susidėjo iš šešių vagonų; 
buvo apie 500 pasažierių.

Daugelis pasažierių išėjo 
per tunelį į Queens Plaza 
stotį, kiti išėjo į Welfare 
Island.

Traukinys^ ėjo iš Bridge 
Plaza stoties, Long Island 
City. Prisiartinęs tunelį po 
East Upe, traukinys pradė
jo smarkiau eiti, ir tuojaus 
ištiko nelaimė. Tai buvo 
apie 8 vai. ryto/ '

LONDONA^.— Ketvirta
dienį parlamente tik aštuo- 
niais balsais didžiumą lai
mėjo MacDonald o valdžia 
mainų biliaus klausime. Bu
vo balsuojama valdžios pa
tiektas mainų bilius. Už bi- 
lių paduota 281 balsas, prieš 
273. Parlamente nebuvo 
32 konservatyvų. Dalis li
beralų balsavo su MacDo
naldo valdžios rėmėjais ir 
tuo būdu daugiau balsų pa
duota už bilių.

MacDonaldo.kabinetui bū
tų prisėję rezignuoti, jeigu 
bilius būtų biAręs .atmestas.. 
Paskelbus balsavimo pasek-, 
mes, konservatyvai atstovai 
šaukė, kad McDonaldo vai-1 
džia rezignuotų. į ;

Nogaies, Ariz.— Ketvirta
dienį čia gauta pranešimas, 
kad trečiadienį, Nogales 
mieste, Sonora valstijoj, 
skersai rubežiaus, grupė 
Meksikos federates valdžios 
kareivių sušaudė generolą 
Carlos Bouquet, kuris ofi
cialiai buvo skaitomas mili- 
tariniu vadu vėliausio reak
cionierių sukilimo Meksikoj.

Mergina Kaltina Kunigą

Įšokęs į Vandenį Sugavo 
300 Svarų žuvį

Miami, Fla.— Bežuvau- 
jant nuo laivo 300 svarų žu
vis nutraukė ponios A.'Can- 
nanzie iueškerę? Laivo ka
pitonas Samsoe tuojaus nu
šoko į vandenį,' pagriebė už 
meškerės galo ir atitempė 
žuvį prie laivo.

Chicagoj Daug Sniego
Chicago.— Chicagoj ■ šio

mis dienomis prisnigta su
virš 14 colių sniego. Neku
rtose vietose vidurvakarinė- 
se valstijose prisnigta 
virš 15 colių.

Laimėjo Streiką

'SU

Mexico City.— Meksikos 
gelžkeliečiai darbininkai, 
dirbanti ant Meksikos Gįelž- 
kelic/ Kompanijos valdomo 
gelžkelio, laimėjo streiką. 
Išreikalavo pagerinti darbo 
sąlygai.

Tas. gelžkelis priklauso 
Anglijos Ippitalistams.

---h-;-—-~ ' I
žuvo 4 Darbininkai

Groningeo, Holandija. -r- 
Penktadienį keturi darbi1 
ninkai žuvo ir keletas tapo 
labai sužeista eksplodavųs 
boileriui ant laivelio, naudo
jame traukimui laivų. •

Anglija Priėmė Sovietų
Ambasadorių Sokolnikovą

•Londonas. — Penktadienį 
Sovietų Sąjungos. ambasa
dorius K. Sokolnikovas įtei
kė savo paliudijimą Angli
jos sbsto įpėdiniui, Vali jos 
kunigaikščiui. Tuo būdu už
baigta atsteigimas diploma
tinių sahtikių tarp Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos.

SAYER, Okla.— Penkta
dienį čia prasidėjo teismas 
kunigo Harry W. Davis, bu
vusio klebono baptistų baž
nyčios Erick, Okla. Jį pa
traukė teisman Maxey 
Merle Stayton, 17 metų am
žiaus mergina, buvusi jo 
parapijonka.

Mergina tvirtina, kad 
“dvasiškas tėvelis” pasikvie
tė ją į/savo namus svečiuo
se ir/ išžaginęs. Kuomet 
mergina jį patraukė teis
man, jis buvo pabėgęs į Ca-y 
liforniją. Kunigas yra ve-

HARTFORD, Ky.— Prie 
Illinois mainierių kovos de
dasi ir Kentucky mainieriai. 
250 mainierių, dirbančiu 
Duncan Anglies Kompanijos, 
kasyklose, Muhlenberg ap
skrity, ir 150 mainierių, dir
bančiu Louisville Gazo ir 
Elektros Kompanijos kasy
kloj, Ohio apskrity, ketvir
tadienį paskelbė streiką. 
Taipgi nežinomas skaičius 
mainierių sustreikavo Gib
raltar, Ky., apielinkėj.

Darbininkai išėjo į streiką 
nesiskaitydami su reakci
niais vadais iš United Mine 
Workers Unijos.

Kentucky mainierių dele
gatai, kurie dalyvavo Na
cionalės Mainierių Unijos 
trijų valstijų sušauktoj mai
nierių konferencijoj, gruo
džio 1 d., pareiškė, kad 
Kentucky mainieriai prisi
dės prie Illinois mainierių 
kovos.

Senosios mainierių unijos 
(U., M. A.) vadai čia, kaip 
kitur, deda pastangas, kad 
sulaužyti streiką.
Atsišaukia j Gelžkeliečius 

Darbininkus
West Frankfort, Ill.—Na

cionalės Mainierių Unijos

Illinois D i strik tas išleido-
25,000 kopijų atsišaukimo: 
“Plėskime Streiką.” Tame •' 
lapely taipgi atsišaukiama 
ir į gelžkelio darbininkus ir 
Į trokų operuotojus. Atsi
šaukimas sako:'

“Gelžkelio darbininkai! 
Trokų operuotojai! Atsisa
kykite gabenti streiklaužių 
iškastą anglį. Remkite mai
nierių streiką. Mainierių 
kova yra darbininkų klasėj 
kova.”

Į pasilikusius dirbti mai
nierius sako:

“Mainieriai! Dėkitės prie 
streiko! Organizuokite \ sa
vo spėkas kiekvienoj kasy
kloj ir streikuokite. Sudary* 
kite masinius pikietavimus^ 
Streikuokite už: šešių va
landų darbo dieną, penkių 
dienų darbo savaitę, už pri
pažinimą Nacionalės Mai- 
nierių Unijos, už socialę ap- 
draudą bedarbiams, prieš 
skubinimo sistemą, už 15 
minutų poilsio prie darbo 
kiekvieną valandą dirbant 
prie mašinų, už $35 mini
mum algą į savaitę, už pa
naikinimą “check off” si
stemos, už lygią mokes'tį 
jaunuoliams mainieriams.”

Nužudė Pačią Ligoninėj
Popiežius Išlindo iš Vatika

no; Apsilankė Italijos 
Teritorijoj

Birmingham, Ala.— Kuo
met policija jieškojo jį su
areštuoti už bandymą nu
žudyti savo pačią, W. Ross 
Keith trečiadienį nuėjo į li
goninę, kur jo pati gulėjo, 
ir paleido į ją tris šūvius. 
Ji greitai numirė. ; Ji buy o 
atgabenta* į; ligoninę- peiliu 
sužeista. ‘ Sakoma, jis ban
dė ją papjauti -namie.
‘ Keith paskui bandė nusi
žudyti, paleido į save šūvį 
ir susižeidė. .j r > ...

” Jis policijai pasakojo, kad 
jo pati pradėjo užsiimdinėti 
su kitais vyrais ir del to-jis 
ją nužudė., ;.

Tyrinės Socialę > Padėtį

Washington.—j Preziden
tas Hooveris sudarė iŠ pen
kių asmenų tarybą tyrinėji
mui socialės padėties Ame
rikoj. Tarybą. tyrinės so- 
ciales permainas Amerikos 
gyvenime. Tarybos^ pirmi
ninku paskirtas Welsley C. 
Mitchell, ekonomijos profe
sorius Columbia Universite
te. ? , -U

Roma.— Penktadienį po
piežius. iš Vatikano terito
rijos. įėjo į Italijos teritori
jų* . (

Popiežius automobiliu nu
važiavo- iš Vatikano į šv. 
Jono Lateran bažnyčią, kur 
vasario, mėnesį š.. m. tapo 
pąsirašyta sutartis tarp Ita
lijos ■. fašistinės valdžios ir 
popiežiaus, suteikiant popie
žiui teritoriją sudarymui at
skiros valstybės.

Tai dar pirmu kartu į 60 
metų popiežius viešai aplei
do Vatikaną. Nuo 1870 me
tų, kada popiežiaus galia ta
po sudaužyta, popiežiai ne
išeidavo (viešai) iš Vatika
no; jie save rokavo “kali
niais.” , Dabar, su Italijos 
fašistais padarius sutartį, 
popiežius jau gali keliauti, 
kur tik nori, nes jau nebe- 
sąs “kalinys.”

i'i'i

d Vi

Naujosios Anglijos Draugėms

, t

•f

,i|

,'sįjjį

ri yra prisidėjus prte Rau
donojo Darbo Unijų Inler- 
n acionalo. Sustreikavę'/ (įar- 
bininkai pradėjo reikalauti 
ir algas pakelti. ?

Manoma, kad nelaimė ištiko 
sugedus vienam iš trijų mo
torų.

30,000 Darbininku Pro
testo Demonstracijoj
SYDNEY, Australija. — 

Čia įvyko milžiniška darbi
ninkų demonstracija prieš 
policijos ataką ant Rothbu
ry kasyklos streikuojančių 
mainierių. Pereitą šeštadie
nį policija užpuolė piketuo
jančius mainierius. Vieną 
mainierį nužudė, apie 40 
sužeidė.

’Čia protesto demonstraci
ją surengė šio miesto Dar
bo Unijų Taryba, didžiusia 
organizacija New South 
Wales Darbo Uniją, kurios 
yra prisidėjusios prie Rau
donojo Darbo Unijų Inter
nacionalo ir prie Pan-Paci- 
fiko Unijų Sekretariato. 
Deihonstracijoj dalyvavo su
verš 30,000 darbininkų. Po
licija brutališkai užpuolė 
demonstraciją ir apie 30 
darbininkų sužeidė.

Kongresmanas ir Keturi Kiti 
Žuvo Orlaivio Nelaimėj

WASHINGTON.— Penk
tadienį čia susikūlė orlaivis 
Bolling orlaivių lauke. Žu
vo kongresmanas William 
K. Kaymor iš Massachusetts 
ir keturi kiti asnienys.

Iškilęs tris šimtus pėdų 
orlaivis bandė pasisukti įSuva, Fidži Sąlos.— Nuo *

audrų, kurios; siautė Eidži .^ieną pusę ir krito žemyn. 
Salose nuo 9 iki 13 d. gruo- 
džio, žuvo 16 žmonių. ,Daug 
nuostolių padaryta.

Dar 1,000 Francijos 
Mainierių Sustreikavo

PARYŽIUS.— Tūkstantis 
mainierių Briey Basin srity 
prisidėjo prie Piennes mai
nierių streiko. Jie reika
lauja pakelti algas penkiais 
frankais. į dieną.

Piennes apielinkės mainie
riai paskelbė streiką gruo- > 
džio 16 d. del to, kad darb- 

Idaviai prašalino iš darbo 
mainierį, priklausantį ko
vingoj mainierių unijoj, ku-

Sekmadienį, 22 d. gruo
džio, įvyksta Liet Darb. t 
Susivienijimo Il-tro rajono 
metine konferencija, Lietu
vių Piliečių Kliube, 376 
Broadway, So. Bos 
Mass. • Prasidės 10:30 
ryte.

šioj konferencijoj <LV 
vaus nuo Pild. Komiteto d. 
Bondžinskaitė, kurį išduos 
platų raportą apie musų or
ganizacijos veikimą ir jos 
uždavinius. Tad visos kuo
pos pasiųskite delegates ir 
visos draugės, kurioms 
galima, dalyvaukite ko 
rencijoj.
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KO BIJO IMPERIALISTAI
Švažas revoliucinio veikimo yra kapitalistams baises- 
|^zolfaęij}! diskusijų.

Kfeip paskutiniu Ikiku prasidėjo smarkesnės, komunis
tų yądovaujamos, demonstracijos, įvairūs kapitalistų 

. laikraščiai Amerikoj sustaugė apie koifiunizmo pavojų. 
‘Washington “Star,” minėdamas apie jaunuolių demon

straciją ties prezidento rūmais prieš Amerikos imperia
lizmo skerdynių politiką Haiti’je, persergsti. valdžią, kad 
tokios-.demonstracijos nėra “nekaltų vaikelių” žaidimas; 
ir'prįmena, kad Amerikos pramonės centruose randasi 
“ilgos ’eilės jaunuolių komunistų,” kurie sudaro veikliau- 

, šią Partijos elementą. Nepražiūri “Star” ir komunisti- 
nių mokyklų; sako:

“Yra komunizmo mokyklos, kuriose berniukai ir mer
gaitės yra lavinami ir mokinami tos pavojingos ir pra- 

. gadšįingos‘religijos.’” <
'Tai imperialistų dienraščio atsakymas pačiam prezi-

• dentui Hooveriui, kuris, liepdamas palihosuot areštuotus 
demonstrantus, buvo pareiškęs, kad tie vaikiščiai ir mer
giščios norį patekt į kalėjimą, idant galėtų pasirodyti

fijiankiniaiš, x
L Amerikiečių demonstracijos, stojančios už “juodukų 

■ respubliką” Haitį prieš Jungtinių Valstijų kruviną smur
tą, duoda drąsos sukilusiems Haiti darbininkams ir vals- 
tiArns ir palaiko.juose kovos dvasią, kaip kad urzgia 
į>fas imperialistų didlapis “Chicago Tribune.” Sako, už 
/ A’OS .dienų haitieciai gal jau būtų nurimę ir būtų buvę 
/alima panaikinti karo stovį, kurį įvedė tenai Amerika. 
Bjet haitiečįai gavo pranešimų apie priešimperialįstines 
dęmonstracijas New Yorke.
:;“Tie pranešimai pakurstė (Haiti) agitatorius prie nau
ji kraštutenybių, ir po to ?pasėka yra tokia, kad karo 
stovis 'padarytas dar griežtesnis.”
: Amerikos/ valdininkai Haiti’je darė viską, kad sukilė- 

’ llai negautų jokių žinių apie' jiems pritariančias demon
stracijas Jungtinėse Valstijoje,—aimanuoja “Tribune,”— 
tariaus’.SUfcilėliaj'tuo j aus. viską sužinojo ir pasmarkino 
kbyą prieš Amerikos imperializmo buldogus “juodukų 
reŠpuif Ai k •Masinės demonstracijos, vadinasi, yra priemonė ne tik
tai pakėlimui kovos ūpo prieš savo šalies kapitalistus; 
jos* taipgi yra cementas tarptautinės darbininkų kovos 
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Antras Kovo jančiu Audėjų Suvažiavimas
SV ’ A 7Šiandie prasideda antrasis suvažiavimas kairiosios Na- 

cionalės Audėjų Unijos, Patersone, N. j.,—mieste, kuris 
su -savo šilko audėjų kovom yra pagarsėjęs visam pa
sauliui.

Suvažiavimas susirenka tokiu momentu, kur audimo 
pramonė pe/gyvena krizį ne tik pačioje Amerikoje, bet ir 
visuose kituose kapitalistiniuose kraštuose. Vien Jung
tinėse Valstijose šiandieną yra virš 250,000 bedarbių au
dėjų ir verpėjų.

Naujoviškos automatiškos mašinos į audyklas verpyk- 
las įvestos ne tiktai Amerikoje, bet ir Europoje ir Azijo
je.- Tomis mašinomis ir vejant darbininkus vis sparčiau 
difbti yra prigaminama tiek audimo produktų, kad trūk
sta jiems išparduot rinkų ir namie ir užsieniuose.
-Kiek iš tos pusės nukenčia fabrikantų kišeniuSy- tiek

• žiauriau jie užgula išnaudoti darbininkus, pakartotinai 
kapodami jiems darbo mokesnį ir vis skubiau vydami 
dirbti.

* Jeigu audėjai kaip reikiant nesusiorganizuos ir nepri- 
fabrikantus atliuosuoti tą racionalizacijos (moksli-, 

išnaudojimo) sistemą, tai. audimo'pramonės darbinin- 
kilfejklė kas* kartą blogės ir blogės; jų bedarbių fermijos 
temose sąlygose turės nepaliaujamai augti.

pastpti kelią tiems blogumams, Nacįonalė Audėjų 
Unija reikalauja sutrumpinti darbo dieną iki 7 valandų; 
ĮOR peri savaitę būtų dirbamą! tiktąjį penkios dienos’ 

’Jr&|ėrsorian suVažiavę atstovai brganižuotų ir neorga
nizuotų audėjų, be to, reikalauja, kad būtų mokama ne 
itffcžflau kaip $20 į savaitę audėjams pietinėse valstijose; 
lį^vidutinis jų uždarbis siekdavo tiktai’nuo $10 iki $12*, 

< 4$$4kint jautiarrtečių vaikų' darbą; sulygiht moterims 
snį su vyrais už tą patį darbą; panaikint nežmoniš- 
tiku bos sistemą ir tt.
i priverst fabrikantus prie tokių fiusilefdimų, reikia 
les unijos, kuri apimtų didžiumą audėjų, verpėjų 
ikoje, kur jų skaitoma iki suvirš 1,000,000.
gi organizavimas neorganizuotų ir bus svarbiausias 
ficos klausimas šiame- antrame kairiosios Audėjų 
& ąųvažiavime.
I paklst kovojantiems audėjams koją, iškrikdyt.. tą 
MsįL tai; Amerikos Ddrbo Federacijos sociaLrefor-' 
Ffradevaujami Mustės) šaukia savo neva audėjų 
įj sąusio 6 d. 1930 m, CHarlottėj, N. C. Bet jiems 
Įylte. Nes Gaston i jos, Mhriono, Elizabethfono,

N«w Bedfordo ir kt. audėjų kovose patentuoti 
gaivalai ir geltonieji* social- ref of įkirstai pasi- 

“miegančiais broliais,” bet begėdiškais parda-

oje.
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APŽVALGA
Kur Pasiuntė Bostbnb> 
Fašist&i-MfenSevikai ’ Aukas?

So. Bostono menševiku laT

tą. pačią ‘Tėvynę’ šaukdamies 
į :amęri|<iečiįis 1 aukų šiaurės 
Liettivai šelpti.

“Tėvynės” ! j redaktorius,
pas (už gi. 18 d.) praneša, cituodamas niūs šitą pasta-

25 d. likvi-kad ten lapkr. 
duotas “pažangiųjų lietuvių 
komitetas šelpti badaujan
čius Lietuvoj.” Esą,

Minėtas komitetas buvo ■ 
sitvėręs Bostone pereitą 
landžio mėnesį su tikslu pa
rinkt auku nUo Bostono ir 
apielinkės geraširdžių lietuvių 
kad sušelpus badaujančius bro
lius Lietuvoje. ' (/

Žinote .kiek šis “pažangių
jų- lietuvių ■’ komitetas1 Mi- 
.rinko “baduoliams” aukų? 
Ogi $17.00! Ir tuos komi
tetas nutarė pasiųsti “ąta- 
tinkamui tam reikalui ko
mitetui.” Kas per komite
tas— nepasakoma. Veikiau
siai tai bus Smetonos Kru
vinojo bobos komitetas,1 ku
ris savo naguose laiko virš 
300,000 litų ir už kuriuos 
mano pirkti kurortus Lietu
vos buržuazijai.

su- 
ba-

bą, žodį “kruvinos” išmeta 
ir pasididžiuodamas pareiš-, 
kia: “išbraukiame kraują^” 
Primąnytų, Vitaitįą liežuviu 
nulaižytų darbininkų krau
ją nuo Smetonos Kruvinojo 
ir jo klikos -nagų, kad tity 
jie, fašistai, padarius baltes^ 
mais. į

Neblogai užsitarnavo Vi- 
•taitis pas 1 Smetoną = Kruvi
nąjį. Visai nešištdbėtūm, 
jei paątĄrasią prisiųstų jam 
“Gedominb ordeną.” d gal 
del žvalgybininko vietos ;Vi- 
taitis laižosi prie Smetonos, 
baltindajnas jį? Būdamas 
SLA. organo redaktorium, 
jis turi progos tatai daryti: 
SLA. narių lėšomis savo 
karjerai jis kelią dirbasi.

SLA. nariai darbininkai 
turėtų tatai įsidomėti, i

ĮDOMUMAI
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Patriotiški Nesąmonių Pasakotojai;
Jau buvo rašyta apie įvyku

sį viešą susirinkimą gruodžio 
8 d. Bronx’e, N. Y., del staty
mo Lietuvių Tautiško Namo. 
Ten buvo rašyta daugiau apie 
pačią to susirinkimo eigą, daug 
neliečiant kalbėtojų kalbų. O 
kadangi jie ten prikalbėjo dau
gybes nesąmonių, tai matau rei
kalo apie tai pakalbėti daugiau. 
Kalbėjo S. Vitaitis ii’ Klinga. 
i S. .Vitaitis pradėjo savo pra
kalbą prirodinėjimais, kodėl 
reikalingas ' New York o lietu
viams ‘ savas namas. Sako, esą1 
datig lietuvių jaunuolių, vieti
nių ir atvažiavusių ' iš kitur, 
kurięmb1 besą kur‘pasidėti, pa
silinksminti, kūną pasiniankš- 
tinči, Sportu užsiimti. ’ Netu
rint savo tautiškos1 vietos,, tie 
jjaundoliai einą į “pUlri^imius” 
į’r kit'as gemblėrystčs vietas ir 
ištHrkstą; jauiiOs merginos 
nuslfenką į visokias ’ privatiškias 
šokių1 sales, ' kur sueiną su vi

ii u einą

Kuo Jie Didžiuojasi!
f Chicagos menševikiškas 
žvirblių baidyklė didžiuoja
si, kad Argentinoje lietuviai 
socialistai taip progresuoja, 
kad jau net antrą savo laik
raščio numerį išleidę. Įdo
miausia tas, kad jame iš
spausdino Grigaičio pasvei
kinimą, taikomą tai “sąjun
gai,” kurią sųdaįrb ąfęrįstas' 
Norkus, pfovokatorius-žvaf- 
gybininkas ičifičelis ir įįrėikr 
laužis Židelis.

Grigaitis vėl aterioja; kdd 
komunistai Argentinoje 
“smunka,” o socialistai “ky
la.” Bet juk akliausias ga
li matyti sekančius faktus: 
jeigu socialistus taip masės 
remia, tai kodėl jie negali 
net laikraštuką išleisti regu
liariai ? Kuomet Grigaičio 
typo socialistai išleido savo 
organo du numeriu, tai ko
munistai savo laikraštį lei
džia jau treti metai regu
liariai kas savaitė.

Antra, Grigaitis su di
džiausiu pamėgimu cituoja 
“Darbininkų Tiesos” (lei
džiamos išmesto iš Komuni
stų Partijos B. . Švedo ir jo 
klikos) šmeižtus ant Argen
tinos lietuvių komunistų. 
Tai pacitavęs, jis sušunka: 
žiūrėkit, ką kalba koinunis- 
tai ant komunistų! Mes ga
lime, pasakyti Grigaičiui:; 
“Darbininkų Tiesa” yra tiek; 
korfiunistiųė, kiek tas k gefe 
tonlapis, kurį redaguoji 
Grigaitis^ h.. • ?; t 'V : Az R J

fcip Vitaitis Baltina Fašistus
Anįai .mę^ rašydami ąpU 

D; L. K. Vytautor jubiiėjau^ 
rengimo komiteto atsišauki
mą, kuriame j is \ žauni j a 
afpie “kilnius tėvynės reika^ 
lūs,” nurodėme: •

Mes žinome, ką reiškia ‘kil
nus tėvynės•-.reikalai/ Tai fa
šistų- reikalai. Jų kišėnių pil
dymas. Apie pusmetis tam 
atg’al, tos paČįos kruvinos fa
šistų klikos nariai kreipėsi ‘per

Judžiai, Vaiky Mokslas ir 
Prasižengimai

Chicagoj buvo išklausinėta 
suvirš 1,000 mokiųjų pradinė
se mokyklose: kaip tankiai ei
na į krutamuosius paveikslus.1

Atsakymai parodė va ką. 
Kui;ie dažniau . l^pko judžius, 
prasčiau (rįiokjn^lį Tadariuš 
proto tyrinėjimui, Ijiė ’ pasirod^ 
ne j tokie gabūs. Mylėtojai ju- 
džių dažniau neateina į mo
kyklą, -taip sau praskvalkiojli; 
su kitAis p’ahiašiaferkai$ ‘ir ji|e; 
patys. Bet iš dalies, jie išsisu
kinėja ■■ nu6 mokyklos - ’todėl, 
kad jiems mokintis nesiseka.

Tarpt tų, kurie dauginusia 
laiko praleidžia judžiųpse, bū
na ir didžiausias procentas 
prasižengėlių, .ąreštuojamų ir 
į teismus statomų.

Dabar ypač daug 
krutamu j ų-kalbamų jų 
slų, apie kriminalistų 
darbus, gudrybes ir 
mus.” , .<•<

Pasirodo, kad jaunuoliai 
daugiausiai blogo pasimokina 
iš dabartinių judžių.

rodoma 
paveik- 
žygius, 
“išradi-

sokia’is ištvirkėliais ir 
prostitucijos keliais.

Jeigu būtų tautiškas 
sako, jaunuolius būtų 
sulaikyti nuo prastų užsiėmi
mų ir nuėjimų blogais keliais. 
Ten būtų galima įrengti šo
kiams vietą, žaidimui, kūno la
vinimui ir taip sau liuosą laiką 
praleisti. \

Čia mes matome, jog Vitai- 
tis norėjo įkalbėti Bronxo lie
tuviams nesąmones, kokias jau 
buvome girdėję, kad reikėtų sa
vo locnojnamo sulaikymui jau
nuolių inio prastų, pažeminan
čių ir pragaištingų užsiėmimų. 
Ką,gi tas^ savas namas, šokių 
vieta ir žaislų gali jaunimą 
pamokinti, jeigu senieji sveikai 
■protauti jo nemokina iš ma
žens? Nieiio!

Jeigu Vitaitis ir jo vienmin
čiai taip labai rūpinasi ateinan
čios. kartos išauginimu dorais | 
žmonėmis, tai pradžiai jų dar
bo visai locno namo nereikia. 
Jie ’jau :galėjo 'senai tverti 
draugijėles mokinimui jaunuo
lių 
sako. 
sakė,1 kad

namas, 
galima

rd g^vėnimo”, k^ip 'jie 
Juk patA Vitaitis1 basi-' 

jis nežino, kur jo 
trys 'vaikai vakarais 'išeina ir, 

Reiškia, jam

merginai to išpildyti, • iies vieil 
tik valgis, kambarys ir važinė
jimas į darbą ir iš darbo tiek 
kašttioja; geriau apsirengti ne
bėra iš ko.

Tą išpasakojęs, Vitaitis sako, 
jog šimtai esą tokių merginų. 
Ot, sako, jeigu būtų tautiškas 
namas, lietuviškas centras New 
Yorke, joms daug būtų galima 
pagelbėti ir padaryti jų gyveni
mą linksmesniu. .

Nežinau, kokiu būdu “tautiš
kas namas” galėtų tokioms mer-, 
ginoms pagelbėta Aš manau, 
kad nei jokiu. Tokis “argu
mentas” galima pavadinti la
bai, netikusiu ir nesąmone.

Iš to kiekvienas gali matytų 
jog tautiniai patriotai tįkj nori 
kit^s mulkinti ir ,iš jų pasinau? 
dotįi, neturėdami nieko gero pa
sakyti.

i- r' ,

i Kam Buvo Reikalingas 1 
Klinga? '

Kam siisirinkimo rengėjai 
kvietė Klinga kalbėti, visai ne
suprantama. Manau, jis ir 
jiems patiems akis svilino savo 
“kalba.” Tai žemiausios rūšies 
melagis ir šmeižikas.

Jis' pradėjo kalbėti namo rei
kalais, bet apie tai daugiau ne
pasakė, kaip kokią porą saki
nių.' Viskas, ką jis pasakė apie 
namo reikalingumą, tai kad, 
turint lietuviams tokį savo na
mą, būtų galima priveisti ne 
tik pačiame New Yoi'ke, bet ir 
visoje Amerikoje Šarkių, tai 
yra, gerų kumštininkų, kurie 
iškeltų lietuvių tautą į padan- ’ 
ges. O daugiau nieko .kito ne
sakė, kaip, tik kitas tautas šmei
žė. *

Italai esą negeri:, jie kitus 
žmones peiliais.pjaustą; o rusų 
tauta “pasinėrus iki kaklo”; 
rusai esą dideli tinginiai ir sva
jotojai, 
teorijas, 
fabrikus,
debesų, bet kaip: tik.’reikią kokį 
nors tiltelį per ravą pabūdavo
te, tuoj jie bėgą Vąkiėtijon žmb- 
nių tam dai’bui paysivežti; !

Kad parodžius,/kaip.rusai esą' 
tinginiai, .jis papasakojo šthi 
kokį pavyzdį; Keli metai atgal, 
kada Rusijoj buvo didelis ba
das, amerikonai paskyrę kelis 
milionus dolerių rusų šelpimui 
ir pasiuntę keletą žmonių ten 
jiems tą pašelpą išdalinti. Jie 
nuvažiavę bado palieston ^vieton 
ir pasiėmę vieną miestuką savo 
kontrolen, kur žmonės buvę jau 
iškritę ir g'ulėję ant žemės iš 
bado. Amerikonai tuoj ėmęsi 
darbo: visus atgaivinę, pavalgy
dinę ir aprengę.

Atsigavus ir pasveikus žmo
nėm, amierikonai pareikalavę iš 
jų, kad jie dabar išsišvarintų 
savo butus, pasitaisytų kelius 
ir pasidarytų kitus paranku- 
mus. “O ar jūs žinote,” Klin
ga sako, “ką tie ruskiai pasakė 
amerikonams? Jie sako: ‘O, 
jūs čia atvažiavote mus*gaspa- 
doriauti, ą? Laukan iš čia, 
mums tokių, nereikia!’ Taigi 
matote, tie’ burliokai tokie tin
giniai, kad nei sau nenorį pa
sidaryti gero. .

Jis neapsėjo nepalietęs ir chi- 
nų. Sako, nesenai visokį ruskių 
agentai bėgiojo, šaukė, rėkė, 
jog Chiniją “ imperialistai už
puolę ir norį ją sunaikinti. Tai

Jie išsvajoję visokias 
išbudavoję visokius 
namus ir kitką ant

* £ ’U.'*. •
tik juokas ,^ą. Matį nueis’ iofcš 
šimtas .įpiįonų jąmėyikonų ir 
uzihls keturis {šimtui 
chiniečių! Tiems žųipnėms gal- 
v6j negeraiį esąl« ‘
'Ką tokia kalba bendro turi 

su statymu ar pirkimų, tautiš
ko namo, man jokiu bOdb^iesu? 
prantama; ir visa Klingpš kal
ba liudija, kad jo protelis yra 
labai išgveręs.

Negalima sakyti, kąd; ( nėra 
reikalo turėti nuosavą namą . 
organizacijoms. Jeigiį organi
zacija laiko susirinkimus ir ki
tokius parengimus, tai jąi^ rei
kalinga ir vieta; o vieta ‘ 
sava, tai dar parankiau.'

Bet kuomet . tau tip Įnikai fa
šistai jr Itlerikaiąi sumano y ar- ’ 
dah tautiško namo , pasivėžinti' 
svetingomis, daugiausia ’.dafbi- ' 
ninku lėšomis, prieš darbinin
kiškus principus ir įsitikininfus;

taį jau' visai .įčitas dalykas?
Mūšų 1 1 tautiečiai—fašištaV ir 

klerikalai turi stebėtinos drąį-f ’ 
ęos. Jie užsispyrę reikklauja 
visų darbininkų, kad išsižadėti) ‘ 
savo idėjos, savb partijos, savo"! 
įsitikinimų ir remtų, juos, vi
suose jų darbuose. Mat, jįė’pa
tys galį ir turį teisę turėti savo ' 
partijas, savo religines organiJ 
zacijas, bet jūs—susipratę dar
bininkai, kitų minčių žmonės,, 
jums jokią partiją nevalia tū- > 
rėti, kuria galėtumėte atsispirti 
prieš visokius parazitus ir dar
bo žmonių išnaudotOjūs.

A. Gilutan. -

Ką Žymūs Žmonės Sako 
Apie Dievą ir Religiją

. Aš prašalinau- iš jūs yėžio IK 
gą (kunigus) ii’ dar jūs kląuC 
siate, ką aš padėsiu jų vietbj. 
—Voltaire. ' .

Dievų pradžią padarė baim£. 
—Petronius.

Vienu supratimu dievas visa
da tas> pats,—»ryte, po, pietų-. ir 
naktį,—visada jo nėra.—MV.

Kas .‘nors’.būtinai’. tūri, p4aaWyt). 
teisybę apie .bibliją.—

Jeigu krikščionims būtų’..'tfath 
koma, kad ne bangžuvė prarijo 
Jonošių, bet Jonošius : pr&rijdl 
bangžuvę, jie pilnai tam tikėtų. 
—Bob Lyle. ' V >

žmonės pasidirbo die|vą sulyg 
savim. Jeigu verbliūdas turė
tų dievą, tai jis būtų su ketu
riomis kojomis ir su kupra.—X.

iš ' kur pareina, 
jau senai turėjo rūpėti išaugi- 
nimas jaunuolių “dorais pilie
čiais”. Bet nė./Jis ir jo vien
minčiai laukė ligi dabar ir su
manė Bronxo lietuvių darbinin
kų kišeniais pastatyti tautišką 
namą, ir tik tada pradėti rū
pintis jaunuoliais. Tai gud
ruoliai ! čia aišku, kaip diena, 
jog norima keno nors kišenių 
pasinaudoti.

Jeigu kas nori rūpintis jau
nuolių auklėjimu, tai tiems ne
reikia pirma savo namą įsigyti, 
o tik paskui pradėti darbą. Vi
sur didesnėse kolonijose yra 
kairiosios sriovės, komunistų, 
sutvertos Ateities žiedo Drau
gijėlės, ir jose jaunuolius taip 
rengia iš pat mažens prie gy
venimo,-kaip geriausiai supran
tama; Ir po keliolikos; metų 
darbo jau pasirodo gana pa
vyzdingų vaisių. Daug jaunuo
lių ‘išmokinta vartoti savė tėvų 
kalbą, šiek tiek strprasti politi- 
ką-ekohomiją ir kitų būtina)' 
rėikalihgų žinoti dalykų, kurių 
Valdžios mokyklose1 nemoko. O 
nei viena' tokia draugijėlė sa
vo. ’ locno haniė ' nčtbri!

j tėvų vaikai,‘f kurie "Unkė 
ir ihokinosi Ateities žiedo 

\Dilaugijėlesę, yrd daną ’ tvirteė- 
■ni1 ątsilhikyti ^y^enime ’ nuo vi-, 
įsokiiĮ nukrypimų, negu tie,*uku- 
jri'b išauklėti vien tautiškoj-pa- 
Triptiškoj \dvasioj. O tas yra 
todėl; ’ kad valdiškos mokyklos 
neparodo priaugančiai kartai 
tikrojo gyvopim’p-t-jos, 'išmoko 
vienpusiškumo, buržuazinio pa
triotizmo. O po Ateities žiedo 
dabar yra įvairiose vietose su
sikūrę paaugesnjų jaunuolių 
darbininkų kliub'ai. "

Būtinai turiu pastebėti dar 
vieną Vitaicio argumentą. Jis 
pasakojo apie tūlą savo gimi
naitę, del pavyzdžio, kaip ji 
'ątvažiavUs. New, Ydrkan ^gavo 
’darbą banke liž $45 savaitei. 
DarbdaViš pasakęs jai, jog ji 
turinti būt visuomet' gefai ąp- 
sirengus, taip sakant, “repre
sentable”, ir įgyventi ten, kur 
“gęfi žhipnės f’gyvena, o ne 
ton, kur skurdžiai. ,Už $15 s.a- 
yait^j ’j’o|:iū.‘budii ’nesą galirįa

Nė vienas žmogus nematė, 
negirdėjo ir nejautė diego. Bet 
bijo jo, ir dreba prieš nieką.— 
F. S.

Netikri Litai
Kybartai.— Lapkričio m. 

20 d. pasienio .policininkas 
gavo iš Emos Feipsilberie- 
nes netikrą 1 lito monetą, 
kurią jis pristatė Kybartų 
miesto policijai, , , •

Moneta padirbta febai vy
kusiai, sunku iš; pirmopa- 
žvelgimo atskirti' nuo vtikro 
lito. 1 Šiaip padirbtoji mone
ta' jyra a kiek i . Jengvbšhė ir 
juodesnės; v spalvos, r Spėja- 
ma< iiUVlRQtfh atkeliavusi j Tų tėvų vaikai 
iŠ užsienio. '. /-

Tai ne žmonių kaltė, bet ap
simetėlių kunigu ir karalių, ku
rie vieni visur sunaikino tiesą, 
o įsteigė garbinimą dievo bei 
dievų.—Talleyrand.

Istoriškai yra lengva priro
dyti, kad Kristus negyveno; taij)\ > 
panašiai, kaip negyveno sirenos 
ir mėnulio veršiai. j

Gerald Mossey. z (

Mes esame tingiajai, kad l^įr,, 
džiąrpe saujelei fapatiįų raupus.j 
valdytų-7-jascp/i McCabe !. >

ii ; i. •

KALENDOJ
Gruodžio ’21

’—Anglijoj .t įkurtas ;’pirmas 
kooperatyvas, 1844.—Suareš
tuojamas Leninas, 1895.

'■ -i ■■■" . '.'/L ?

; Gruodžio 22 .
iiy

—Maskvojsįvykpfzyštuntas So
vietų suvažiavimas, kuriame 
pradėta* diskusuoti šalies elek
trifikacijos klausimas, 1920*

-■: <•• •■ ... ■ ' 1—------------------------------................. ......... .....—

vikais ir kapitalistų bizūnais,—kuomet kairieji/bkomunis
tiniai. audėju vadai tose kovose dėjo galvas už darbinm-

Audėjų m^šė- jMu įfaniatė ir neužilgo dar Mąųi’atys, Į)’a- 
rlafihivkKįfttimą tafp teisingų v'adi^kovbtbiąLūš vjėU{)s 
jMišės;;-if p^rdavikti; iš ahtfoą. * !5 ’ J ;l ■

JH)W
• ' 7 * ' . . pi!. j 4 t ; r į ! j. L L -V ‘ .J3 b
Šiomis dienomis' išėjo IŠ spaudos PafBihinlęų Kar

! lendofius 1930 Metams. ’Tai virš 200 puslapių ųiet- 
1 ramtis, kuris, be kalendoripio: skyriaus,’ pilnas statifc- 

i tinių žinių, eilių, apysakaičių; visokiaiš klausimais 
turiningų straipsnių, b taipgi iliustracijų;

h 1930 metų Kalendorius sumušk visus rekordus se 
niau leistų-mūs Kalendorių savo turiniu ir didumu*

IFj to milžiniško metraščio kaina tik 25 centai už 
kopiją. 't. • 17 . • .

‘ Taip pigiau jį jgahme ątįdūbti vien tik todėl, kad 
daug kopijų galime išplatinti. :

Todėl kiekvienas darbininkas privalo nųšipir^ti 
platinti*:' < •/ !. ? z '! f

Imantiąji dideliais pundais pąfdavinėjirnui, 
. ntmiaidtis. < < ' /,.,., &.

Tiemš, kurie yra užsisakę iš anksto 
jau siuntinėjamas. / . .i ■ J <;

Bfooklyniečiai, jūs galite VLaUvs*” 
stracijoj.

admini
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Šeštai, Čruodžib1’21, 1929 ’
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LAI S V B " Puslapis 'Trečias ri

Laikraščiai, Kuriuos Visi Darbininkai 
Privalo Skaityti ir Platinti

į WATERBURY, CONN.
» I • * , V <r ,

Gruodžio 8 d. įvyko Vilijos 
Choro margumynų vakaras. 
Programa buvo turtinga. Pir
mučiausia buvo suvaidinta

ismBiiiBiiisiiiBinQiHBiiiememsiiiBiiioiiigmon

btors darbininkai yra pasida
linę į tautas, kalba skirtingo
mis kalbomis, tačiaus jie, ypa
tingai Amerikoje, yra gyveni
mo priversti dirbti ir veikti 
bendrai: tose pačiose dirbtuvė
se ir fabrikuose. Jie yra iš
naudojami tų pačių kapitalistų 
ir spaudžiami tos pačios kapi
talistų valstybes. Norint pa- 
greitint išsiliuosavimo darbi
ninkų valandų, reikalinga švie
stis ir organizuotis. Kad ta 
pasiekus', reikalinga, kad kiek
vienas darbininkas skaitytų ge- 
rus laikraščius, kurie jam.‘iš
aiškintu .einamąjį momentą ir 
nurodytų kęlius į išsiliuosayi-

t>a^nai daugelis lietuvių su
sipratusių darbininkų bando 
paagituoti kitataučius darbinin
kus prie darbin. apšvietos. Bet 
kuomet pastarieji paprašo re
komenduoti jiem kokį nors ge
rą jų kalboj laikraštį skaityti, 
tai neturima ir adreso nežino- < T

ma. Čia ir susiduriama su ke
blumais. Kad užbėgus tam ke
lią, mes žemiau talpiname 
visų -komunistinės kryp
ties laikraščių antrašus, koki 
tik eina J. V. Tikimės, kad 
draugai lietuviai darbininkai 
tuo pasinaudos ir pašalins ke
blumus, su kuriais susiduria.

Štai tie laikraščiai:
DAILY WORKER, ’J. V. Ko

munistų Partijos organas, 26- 
28 Union Square, New York, 
N. Y.
ELORE, dienraštis, vengrų,

26 Union Sq., New York City.
ETEENPAIN, dienrašt., finų,

54 B.ęlmopt St., Worcester,
Mass.

• K

FREIHEIT, dienrašt., žydų,
30 Union Sq., New York City. 

LAISVĖ, dienraštis, lietuvių, .
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 

' N. Y.
RADNIK, dienrašty So-, slavų,

1806' S. Racine Ave., Chica
go, Ill.

TEVERI; dienraštis, \finų,
P. O. Box 99, Astoria, Ore. 

TYOMIES, dienraštis, « finų,
Box 553, Superior Wise. 

UKRAINIAN DAILY NEWS, 
dienraštis, ukrainų.

17 E. 3rd St,, New York City. 
VILNIS, dienraštis, lietuvių, 
, 3116 S. Halsted St.,. Chica

go, Ill.

DESTEPTEREA, savaitinis, ' 
rumunų,

1343 E.' Ferry St., Detroit, 
Mich.

EMPROSS, savaitinis, graikų 
433 W. 41st St., New York 
City.

IL LAVORATORE, sav., italų, 
89 E. 10th St., New York 
City.

NOR ASHKAR, sav., armėnų, 
Box 441, Madison Sq. Sta.f 
N'evV* York City.

NOVY MIR,J savaitinis, rusų,1 
30 Union Sq., New York City.

■NY TYD, savait., skandinavų,
[ 930 Belmont Ave., Chicago.
OBRANAj šavait., čekoslovakų, 

347 E; 72nd 'St., New York 
City.

ROVNOST LUDU,, savaitinis, 
slovakų, . į t
1510 W. 18th St, Chicago, Ill.

TRYBUNA ROBOTNICZA, 
savaitinis, lenkų,

5327 Chene St., Detroit, Mich.
JUS ILM, savaitinis, estonų, 

1787 First Ave., New York 
City.

AMERIKAS ZIHNA, dvisavai
tinis, latvių, c-o Preedin, 
794 Home St., Bronx, N. Y.

DER ARBEITER; dvisavaiti
nis, vokiečių,
26 Union Sq., New York City.

SAZNANIC, dvisav., bulgarų, 
1343 E. Ferry Ave., Detroit, 
Mich.

RODO SHINBUN, mėnesinis, 
japonų,
145 Turk St, San Francisco, 
Cal. ■ ■

VANGUARDA, mėnesinis, por
tugalų, 
c-o Maria C. Correia, 
49 William St., ■ New Bed
ford, Mass. ■

VIDA OBRERA, mėn., ispanų, 
43 E. 125th St., New York 
City.

WORKING WOMAN, mėnesi
nis, amerikonų,
Womens Dept.', CP USA, 43

' E. 125th< St., New York City.
YOUNG- WORKER, mėnesinis, 

Young Communist League of 
USA., 43 E. 125th St., New 
York City.

YOUNG PIONEER, mėnesinis, 
Young Pioneers of America, 
43 E. 125th St,1 New York 
City. > 1 '

DARBININKIŲ BALSAS, mė
nesinis, lietuvių,
46 Ten Eyck St., ‘Brooklyn, 
N. Y.

T. D. A REIKALAI

juokinga komedija “Aukso 
Veršis.” Lošimas išėjo viduti
niškai gerai, bet buvo galima 
sulošti geriau, jei aktoriai būtų 
mokėję roles ant atminties. 
Viršminėtoj komedijoj dalyva
vo šios ypatos: Rozenblatt, 
bankininko rolėj—T. Latvė- 
>nas; bankininko dukters rolėj 
—M. Vaitonaitė; bankininko 
kasininko rolėj—J. Tamošai
tis; Golsterno, godaus pini
gu oči o rolėj—V. Ųra^nitskas 
ir Golsterno sūnaus rolėj — 
V. Joktibonis. Po lošimui se
kė muzikalė programa. Pir
mučiausia solo sudainavo tris 
daineles- labai vykusiai Elena 
Tamošaičiūtė. Jei ji lavinsis 
ir toliau pas geresnį mokytoją, 
tai darbininkiškas menas susi-i 
lauks dar, vienos geros daini-j 
ninkės solistes. Antras buvo! 
trio^-A. Tamošaičiūtė. pianis-i 
te, B. RasimaviČiūtė smuikinin
kė ir G. Seder celistas; sugra- 
jino keturis kavalkjis gana ge
rai, publika iššaukė net kelis 
kartus * reikalaudama, kad 
daugiau grajytų. Vyrų choras 
sudainavo dvi daineles gerai/ 
Bravo, vyrai, kad taip gerai 
galite dainuoti. Piano duetą 
sugrajino E. Muraškiūtė ir B. 
RasimaviČiūtė; kaipo geroms 
pianistėms duetas išėjo gerai. 
M. Vaitonaitė sudainavo solo 
dvi liaudies daineles gana vy
kusiai ; kaip pirmą kartą dai
nuojant solo, negalima ‘reika
lauti geriau dainuoti. Vyrų 
kvartetas—J. Tamošaitis, J. 
Stokes, W. Mamonis ir G. Veil- 
listas sudainavo kelias anglų 
kalboj daineles* labai gerai, šis 
kvartetas turėtų lavintis ir lai
kytis toliau, nes jų balsai labai 
gerai harmonizuojasi; ypatin
gai kvartetas reikalingas pa
tarnavimui d a r b ininkiškuose 
parengimuose. W, , Mamonis 
sudainavo solo tris daineles; 
pirmutinė sudainuota silpniau,! 
bet paskutines dvi įšėjo; tikrai 
artistiškai., nDrg4!. Walter, la
vinkis ir toliau, o būsi, pirmoj 
klasės dainininkas. Duetą E. 
Tamošaičiūtė ir Olga Kentriū- 
tė sudainavo keletą liaudie^ 
dainelių labai vykusiai. Ei
nant prie pabaigos programos, 
pats Vilijos Choras, po vado
vyste B. Rasimavičiūtės, sudai
navo tris daineles gerai, be jo
kios klaidos. Suėmus visą to 
vakaro programą į krūvą, ga
lima tik pasidžiaugti. Visa 
muzikalūs programos dalis, iš
skiriant lošimą, buvo išpildyta 
čia augusio jaunimo. , Muzika- 
lę programą rūpestingai sutai-

TAI BAISUS SUJUDIMAS
KOKIO KE* VOKKE MII IEKIVO

Tokios Minios! Tokis Nupigintas Toks Pirkimas!
VERŽĖSI, VERŽĖSI, VERŽĖSI MILŽINIŠKOS MINIOS

Langai tapo iškrusinti, stallii sulaužyti, bet, dėka pavyzdingai tvarkai, niekas iš žmonių nebuvo už
gautas. Iš savo gero ūpo jie visi juokėsi, juokėsi ir be paliovos artinosi prie to stebėtino bargymo— 
nupiginimo.

Del Šios Savaitės Tapo Suplanuotas Naujas įtakas—Tavoras
• 1 ' I - ' I , I > I ; ■

Daugiau patarnautojų tapo pasamdyta. Takai padaryti platesni ir didžiausias sandėlis- išpardavimui 
daiktų bus čia. Ateikite ir vėl pasistumdyti aplinkui. Tas išpardavimas yra vertas pasistumdymo.

TAI GARSIAUSIAS DARGANAS! DIDŽIAUSIAS DARGANAS! .
• • i r *

' . I ’
t '

Tokio jūs dar nesate matę savo gyvenime Daiktai bus atiduodami už tokią kainą, kai veltui!

Ateikite—Pažiūrėkite—Pirkite—Palyginkite
Stebėtinas sutaupymas! Pamatykite savo akimis. Tai yra proga jūsų visam amžiui. Tikrai, kai 
už dyką mėtomos puikiausios prekės. Virš $200,000 vertės daiktų, susidedančių iš VYRAMS, MO
TERIMS ir VAIKAMS PARfcDŲ. Mergaitėms ir berniukams drabužiai; moterims ir merginoms 
dresės, apsiautalai (coats) ir kepurės. Visko del kūdikių. Tūkstančiai del vyrų šilkinių marškinių, 
kaklaraikščių ir kalniėrių. šilkiniai papuošalai, auksai ir brangakmeniai; skūriniai daiktai, uŽklodalai, 
įvhiriis divonai, langam užtiesalai, firankos, kambarių rakandai, čeverykai, grainafonai, rekordai, pan- 
čiakos, įvairiausių apatinių ir t. t. ir t. t. Ir 1,000 kitų išpardavimų, kurie perdaug vietos užimtų 
suminūjiinu:. Tą viską reikia matyti, jog tinkamai Įvertinti.

ATYDOS! IŠ priežasties taip didelės daugybės prekių (stako) ir del patogumo tūkstančiams ir 
tūkstančiams kostumerių, kurie dalyvaus šiame dideliame išpardavime, pavesta se

kančios lubos, krautuvės ir skiepai del Manhattan©, Brooklyn© ir New Jersey:

132-136-140 West 14th St., New York, tarpe 6th ir 7th Avenue
_________________________________________ __ ____________ I_________________________________________________________________________________________________________________

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

pirkti po daug ir tuomi garantuojame progą visiems.

IŠPARDAVIMAS TĘSIASI

ŠIANDIEN, GRUODŽIO (DECEMBER) 21 DIENA
IR TĘSIS TIK TRUMPAM LAIMI

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

PRANEŠIMAS Iš LIETUVIŲ SEKCIJOS RAŠTINĖS

sė ir sumokino talentinga Vi
lijos Choro mokytoja B. Rasi
maviČiūtė.

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS";

' GEORGE NOBILETTI, U
• i * 1 ’ < I . » r f*' • ■ 1 k J - > i J i
Įgaliotas ir Pąliūdyta^ New Yor^fl.2 

Universiteto Mokinti Progresyvą 
Seriją (Eilę)

•I . ; 1 i :

PIANO LEKCIJŲ ai;
f

Pamokos Duodamos Studijbj^ 
ir Mokinių Namuose ,

STUDIO i fh
1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N. T.’1 

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS - ■ 
981 Broadway, Brooklyn, N.^V 

Tel., Jefferson 6393

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimą, pleiskanas h 

kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok- 
sliškąis būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins buir> 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Praeitas Ęiuro posėdis nuta
rė pasiųsti delegatą nuo Biu
ro, 'drg. V. Andriulį, į T. D. 
A. nacionalį suvažiavimą 29, 
30 ir 31 dd. gruodžio, į Pitts
burgh, Pa.

Draugai Pittsburgho apielin- 
kės, teiksitės surengti keletą 
prakalbų bei susirinkimų su
šaukti, nes Apsigynimo kuopos 
visur pakrikę, išskyrus Mc- 
Kėės Roėkh ir Carnegie, Pa., 
o pačiame Pittsburghe kuopos 
pakrikusios ir tokiame svarbia
me momente, kada visoj šalyj 
darbininkų, judėjįmaą, 
Dabar;rnįdš turiirfe' Illinois ' ang
liakasių 1 streiką, kuris reika
lauja finansinės paraęnbs, *iies 
pirmose streiko dienose/ąu'arMU 
tavo apie 50 darbininkų, kurių 
bylas veda /Apsigynimas ir tu
ri nemažą!i išlaidų. Pittsbur
gh o draugai nemato svarbumo 
prigulėti prie organizacijos. 
Draugai ir draugės, jūs \nusi- 
dedate prieš darbininkų klasę, 
įieprigulėdami prie Apsigyni- 
riio' organizacijos.

T. D. A. L. S. Biuras ragi
na visas kuopas, kad jos im
tųsi .daugiau veikimo. Kur tik 
yra būrelis lietuvių, ten gali
ma suorganizuoti kuopas, nes . 
prie Apsigynimo yra maža 
mokestis: įstojimo 25c ir mė
nesinių 15c. Ir kiekvienas dar
bo žmogus > turėtų prigulėti, 
r0nti streikus ir politinius ka

ip, kurie kovoja ’už visos 
nkijos reikalus.

ų kuopų sekretoriai

turi aplaikę balsavimo blan
kas Centro Biuro viršininkų 
rinkimo 1930 metams. Dar 
iln šiol mažai blankų sugrįžo. 
Kiekviena kuopa turi dalyvau
ti Biuro rinkimuose, nes nuo 
Biuro priklauso visas judėji
mas Lietuvių Sekcijoj. Blan
kas reikia sugrąžinti ne vėliau 
1 d. sausio, 1930 m. \

Chicagos distriktas prisiun
čia 30 delegatų į Apsigynimo 
nacionalę konferehciją Pitts
burghe. Bet kurios kuopos ne- 
siuntėtę delegatų į distriktp 
konferencijas, tos viSoš gali 
šiųsįi ^eleg^atuš tiesiai įj ųa- 
čionalę: konffenciją. Taipgi 
yįsus įnešimus, pasveikinimus 
iy kitais < reikalais kreipkitės 
prie Biuro sekretoriaus V. V. 
Vasio, '3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. Konferencijos 
reikalus siųskite ne vėliau į7 
d. gruodžio, nes drg. Andriu
lis tą dieną apleis Chicagą, 
t'ai važiuodamas nusiveš visus 
įnešimus ir pasveikinimus į su
važiavimą.

Kuopos iš veikimo turėtų 
pranešti Biurui, rBiuras 
rengia išleisti biuleuną, kuria
me bus sudėta trumpa istorija 
kuopų veikimo'• ir finansinė 
apyskaita, kiek kas kam auko
jo.

Todėl, draugai, pasitengkite 
prisiųsti raportus iš kuopų vei
kimo me vėliau 1 d. sausio, 
1930 m. .

Centro Biuro Sekr.

Operete ‘‘Kova Už Idėjas1’

Vilijos ^Choras viršminėtą 
operetę rūpestingai mokinasi 
kaip dainavime,, taip ir lošime. 
Ši operetė bus perstatyta už 
dviejų savaičių prieš užgavė
nes.

Noriu tarti žodį kitą Water- 
burio jaunuomenei, kuri tinka
ma chore dalyvauti. Kadangi 
Vilijos Choras turi paėmęs to
kį didelį darbą, kaip su,loši
mas operetės, “Kova Už Idė
jas,” t'ai chorui reikalingą gau
ti daugiau dainininkų bei dai
nininkių. Todėl kviečiame, 
kad visi, tinkami chorui, at
eitum et ir prisjrašytumėt prie, 
choro. Vilijos Choras laiko 
savo pamokas , kas pėtpVčios 
vakarą, svetainėj 774 Bank St.

Reporteris. ;

PLYMOUTH, PA.
Gruodžio. 9 d. įvyko S. L. 

A. 5 kuopos susirinkimas, ku
riame , atlikta nominacijos, į P. 
Tarybą ir išrinkta kuopos val
dyba. Kaip visur, taip ir mū
šų kūopos tautininkai vartojo 
visokius šmugelius,, kad tik fa
šistu pjanti elementai daugiau 
balsų gautų. Taisyklės reika
lauja, kad į tokius susirinki
mus sekretorius turi laiškais 
visus kviesti, bet mūsų sekre-, 
torius Kunigonis kvietė tik sa
vuosius. Išpildant nominaci
jos blankas, nemokantiems 
rašyti rašė ne tuos, kųriy jie 
reikalavo, bet savuosius. Vie-

Mlle SUZANNE DANNELL
* 308 West 94th Street •» 

New York City j t

Telefonas—Riverside 2229. ;
Užsakymai laiškais greit išpildo*) 

. ma; persiuntimas apmoVoWQ

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietii, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bulių alleys.
1 KATNoc ^P’EINAMOS.

PARAŠĖ SENAS VINCAS
Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Ktiygutė turi 82 puslapius
KAINA 40 CENTŲ7

Reikalaukite pas A. L. P. M. S. Sekretorių 
, P. KRAKAITIS

\ 3240 Thopias Street, Chicago, Ill,
, . X • - r' »»'■ f ' ‘ j !• •

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekus, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Šavininkas
8701 JOS. į CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

949-959 > oughby Avenue

. 1 ; aatns ‘‘pj.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

importuotų tabakų.
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nas tokių parodė išpildytą | 
blanką kitam ir paklausė, ko-i 
kie kandidatai1 parašyti. Jam 1 
pasakė, kad Viši tie, kuriuos' 
stato tautininkai. Tuomet1 jis I 
pas sekretorių reikalavo nau
jos blankos, kad parašytų pro
gresyvius kandidatus. Sekre
torius atsisakė duoti. Narys 
supykęs sudraskė blanką.

Taip elgdamiesi tautininkai 
surinko už savus 17 balsų ir 
už progresyvius paduota ( 6 
balsai.

Kuopos valdyba išrinkta ta 
pati, tai ir toliaus ghlės laip 
elgtis, kaip iki šiol elgėsi.

------------------------------------------ —

Lietuvos darbininką ir kai
mo biednuojmehės ! dvi

savaitinis laikraštis
■ ! (su! pavįikslaiš)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE;

Metams .............  $Ž.OO
6 mėnesiams.............f 1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”; Tilsit, 
Pr.’ Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, ,“,B also” Redakcijai/ 
Germany. <

Kas NŽsfeako “Balsą,? ,; tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą >ir padeda jų 
kovai priei fašistų valdžią. ,

, Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn. N. Y.
A. M. Balchnnaa. Savininkas '’ai. Staeęg 6533

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ
Naujas Teatrališkas Veikalas
t TRIJŲ AKTŲ DRAMA 

_________________ L___ -------------------------------------------------

|,Tai Tie švelnūs
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš Suderintų
Tabakų. Vidurys vien tik

Išbandykite Šiandien ,

' Juos išdirba
STANLEY PAUL 2

1035 Spring Garden St ?? 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga-' 
rus taipgi ir per paštą išsiuntė' 
nėjame, kaipo užsakymilįi- 
(orderius).

III.... ■■■■■■——F;

$1,000 Tik už 60 Genią i.
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visoldt 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolprių. Ką tas tūkstantis ► dolerff 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apįmtM. 
kokios nors ligos bei vidurių suge* 
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumu .ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė putų sveikata, negu tas; aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties’ esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai* 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą. I , < '

Vaistžoles yra nuo sekančių ligui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
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 suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru,• 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaud 
njūsų gausius vaistus, taip vadina- . 
mus “Nervu Preparatas.“ Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai Il
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų."

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

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

M. ZUKAITIS
25 GiRet Road. Spencerport, N. T.
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| SLIAKERIS !
r,; ■ Mikas rasoda —- - • —....... -...... - \ -

(Tąsa)
Tik apie 12-tą valandą dieną staiga pra

dėjo kaukti fabriką švilpukai ir skambinti 
varpai! Iškarto tūli mane, kad kokia ne
laimė, kokia katastrofa užpuolė miestą, 
bet ūmai, žaibo greitumu, nuaidėjo žinia: 
“taika, taikaT Karas pabaigtas.
: Visas miestas pasijuto esąs chaose. Ne
žinančiam būtų išrodę, kad visas miestas 
sukvailiojęs.

Žmonės veržėsi į gatveš. Ėjo į .centrą. 
Bėgo seni ir jauni, dideli ir ipaži, niekeno 
nevaromi ir neprašomi. Vakare visas Bos
ton’Common, visos didžiosios gatvės už
plūdo minia, kuri užliejo1 kiekvieną mažiau
sią plyšelį. Restoranai, * viešbučiai, galiū
nai ir kitokios įstaigos pasiliko tarsi be 
užžiūrėtojų. Visur ėjo žmonės. Lindo, 
valgė, gėrė, juokėsi, šaukė, dainavo, gie
dojo ir kitokius šposus išdarinėjo, kaip 
maži.vaikai; kaip padykę, neklausą tėvų 
ir vyresniųjų vaikai.

Gatvėse maršavo jauni ir seni, dainuo
dami militariškas dainas. Vienur matėsi 
išstatyti kaizerio paveikslai, kitur stovylos, 
nulipintos iš vaško ar iš kitokios medžia
gos. Jauni vyrai jas lynčiavo, degino, ba
dė, pajuokai statė, vis šaukdami: “Šalin 
kaizeris! Lai gyvuoja demokratija!”

Iš šalies žiūrint išrodė, kad tą dieną vi
sas miestas buvo atsiskyręs su protu, su 
etika, su dora!

Tąj buvo džiaugsmo triukšmas!
Tūi taikos ekstazo iššaukta beprotystė!
Tai neseyietiškai ilgo ir įtempto žmonių 

Kraujo liejimo pertrauka!
Tarptaika!
Apnyderis, 

Bostonas savo

Los Angeles, Cal., 12 Mėty 
Kova Pasibaigė Progresyviu 

Laimėjimu

Į .... - ; •«—:
žemės Drebėjimas

Honduras

......................... r................... ..............................................—

Brdadwriy, So. Boston,,ifrassi Prasi
dės -taip 10:80 vai. t pries'* pfeį. II; 
Raj. sekr. V. Taraškienė. 3012

Tegucigalpa, 'Honduras.— 
Trečiadienio jiaktį smarkus 
žemės drebėjimas jausta 
Santa Rosa, Copan ir šiaur
vakariniuose distriktuose.

Telefonai: So. Boston 1662—1378

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS 
f

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo' ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mps.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Gruodžio 2 d. Lietuvių Ne- 
prigulmingas Kliubas turėjo 
mėtinį susirinkimų. Išrinkta 
nauja valdyba: pirmininku A. 
Bytautas, protokolų rast. J. 
D. Davis, iždininku K. Luben. 
Paskui sekė nutarimai. B. Lin
gė pasiūlė, kad priimti ir mo
teris į šitų kliubų. Sukyla 
čiela audra. Tautiečiai neno
rėjo duoti nei prisiminti apie 
moteris. Bet įnešimas buvo pa
remtas, tai ir; prasidėjo disku
sijos. Čia pasirodė, kad pro
gresyviai toli nužengę, o tau
tiečiai dar nei nesikrutina. Jie 
patys nustebo^ kada progresy- 
vis narys tdip nurodo - daly
kus, kaiį tikras oratorius.’ Io 
ilgų diskusijų, tautiečiai tapo 
sukritikuoti ir net jų ly’d'e’riš 
K. Luben pripažino, kad jau 
laikas moterims duoti lygias 
teises.

Atsirado ir : tokių, katrie 
bandė šmeižtais pasipriešinti. 
Bet tas nesvarbu. Nubalsuo
ta priimti moteris. Per 12 me
tų buvo vedama kova už pri
ėmimų moterų ir šiandien ta 
kova laimėta.

Diskusijos atsibūna kas pir
mų ir Trečia šventadienį, So. 
Park Auditorium, 4000 Ava
lon Blvd. Tema imama iš 
Dr. Kaškiaųčiaus knygos “Pa
saulio Stebūklai.” Priedas 
prie to bus diskusuojama-aiš- 
kinama geografija. Publikos 
susirenka daug, ypatingai mo
terys lankosi skaitlingai.

Moterys, rengdamosios pri
sirašyti prie Lietuvių Nepri- 
gulmingo Kliubo, norėdamos 
daugiau informacijų, kreipki
tės pas protokolų sekretorių: 
J. D. Davis, 224 E. 62nd St. 
Telefonas Thornwall 5260.

Pakuršietis.

—Tu savo atlikai.
—Nė gabiausias rašytojas negalėtų ap

rašyti tų kančių, kurias mes pergyvenon^e 
karo fronte. Ir už ką?... Už ką?...-— 
įnirtusiai klausė Degutis.—Už ką?!...

—Nekalbėkim^ Jonai, apie tai. Neverta ! 
—ramino Adomas Degutį, matydamas, kad 
pastarasis arti ašarų, kurios Adomui įky
rėjo, kurių jis matė perdaug.

Jonas apsiramino.
—Einam.
—Kur?
—Namon.
—Neisiu.
—Kodėl?
—Nenoriu...
—Kodėl? Kas yra?

, —Žinai, Adomai,—atleisk, kad nevadinu 
Albertu, niekas negirdi.—Nesikenčiu pats 
savęs. Kaip pamąstau apie ateitį, apie sa
vo tėvus, jei dar jie gyvi; apie likimą..., 
Brr!... Bjauru! Kas dabar iš manęs? 
Kodėl manęs nepatiko tokis likimas, kaip 
tavo brolį?

Adomas nuskubėjo namon.
Degutis pasiliko triukšrhaujančioj mi

nioj bestovėdamas ant kampo Washington 
ir Boylston gatvių.

Aplink jį sukosi svieto minios; ęjo vai
kinai, ėjo suaugę, ėjo būriais merginos, ku
rios kadaise, pradžioj karo, mesdavo sim
patišką žvilgsnį ant jo. Dabar praei
na, praskubi, kai kada tiksliai ar ne, pa- 
stumėdamos į šalį, užgaudamos jo šoną, 
tą berankį šoną. t

Degučio galva sukosi, akys temo. Ciga- 
’retas, kurį jis laikė dantyse, iškrito, užsi
laikydamas ant krūtinės. Jonas pastūmė 
jį viena ranka žemyn. Pelenai nubaltino 
visą priešakį. • > . • t

Jo galva dvoko. Rodėsi, kad tie mūrai 
krinta ant jo. Tik aitrūs ir įkyrūs minios 
šauksmai, susipynę iš juoko, džiaugsmo, 
įvairių skardžių žodžių, skambėjo po ankš
tas ir suktas miesto gatves, tarpe iš langų 
krintančių confetti, atsimušdami į Degučio 
nuo bombų ir armotų pekliškų garsų atši
pusias ausis. Iš to viso triukšmo berankis 
jaunuolis tegalėjo atskirti tik kai kuriuos 
ryškesnius ir jau perdaug girdėtus atsibos
tus žodžius: “Mirtis kaizeriui!” “Lai gy
vuoja demokratija!” “Lai gyvuoja taika!” 
“Cha, cha, cha!”

III.
Adomo žodžiai *jų karas užsibaigė, bet 

mūs tik prasidėjo”, pasireiškė pilnoj pras
mėj. Tai buvo 1919 metais, ‘kurie ištisai, 
galima sakyti, buvo užpildyti kovomis. 
Lapkričio /Revoliucija buvo vyriausia dar
bininkų įkvėpėja. .Vis daugiau ir daugiau 
aiškesnių davinių iš ten tryško į.visą pa
saulį tarsi iš gigantiško' fontano vanduo. 
Tas gilino darbininkų sąmonę, kėlė jų ūpą,, 
■degė noru kovoti. Visa eilė streikų pasi
reiškė didžiosiose industrijose. Darbinin
kai reikalavo didesnių algų, trumpesnių 
darbo valandų. Jeigu 1917 metais jie bu
vo nusiminę, be ūpo, be drąsos, tai šiuo 
tarpu viskas atbulai: visų pakilus dvasia, 
visur pasirįžimas, kovingumas.
x Adomas labai domėjosi Lapkričid Revo
liucija. Jis bendrai su kitais kairiaisiais 
socialistais lakstė, kalbėjo, organizavo dar
bininkus ir drauge kėlė jų neapykantą 
prieš tuos, kurie, jį-ir tūkstančius kitų nu
vylė 1917 metais,/ prieš socialistų partijos 
vadus.

Sugrįžęs iš Sovietų Rusijos John 'Reedas 
sakė visą eilę prakalbų ir referatų. apie 
tai, ką jis ten‘matė, ką girdėjo. Tai pir*- 

• marankės žinios ir jos buvo nepaprastu 
įkvėpimu darbininkams.

—Sovietų Rusijoj—kartą kalbėjo Ree
das Bostone, dalyvaujant ir Adomui,—tve
riamas naujas pasaulis. Darbininkai nu
vertė carizmą, sutriuškino ir buržuaziją ir 
šiandien patys savo pajėgomis budavos 
naują sistemą, kurioje -nebus klasių,—so
cializmą. Bet imperialistai,—tęsė kalbėto
jas—nenori leisti ne valandėlei gyvuoti 
darbininkų valdžiai. Jie šiandien siunčia 
savo armijas ir amuniciją sutriuškinti pro
letarų šalį. Amerikos darbininkų uždavi* 
niu yra kovoti prieš savo_buržuaziją, sau
goti Lapkričio -Revoliuciją nuo imperialis
tinių vilkų; kovdti už'pasiekimą to paties, 
ką įvykdė ‘Rusijos darbininkai. Bei, no
rint ’tai pasiekti-—reikia turėti savo stipri 
partija—^bolševikų (partija (tai pasakė pa
brėždamas ir- už .'tai - tapo nulydėtas griaus
mingais aplodismentais.). Socialistų In*į 
ternaėionalas suklupo karo metu; jo vadaį; 
užuot ^kovojus -’prieš Jkarą, šaukė darbinin
kus žuįytįs.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Puikus šokių vakarėlis bus nedė- 
lioj, 22 gruodžio, kliubo kambariuo
se, 60 So’. Park St. Kviečiame visus 
atsilankyti. L. D. P. Kliubąs.

BRIDGEPORT, CONN.
A. L. D. L. D. 63 kuopos' susirin

kimas bus nedėlioj, 22 .gruodžio, :po 
num. 407 Lafayette St. Prasidės 10; 
vai. ryte. Visi nariai /V?ikit, nes 
bus renka iria kuopos ‘ va’D’rVn ir 'de
legatai į apskričio k v.^.ręnciją. 
Sekr. M. Kartis. £02-3

NEW KENSINGTON, PA.
- A. P. L. A. 9 kuopa rengia gra 
žų balių 4 sausio (January), 1930 m., 
savoj svetainėj. A. P. L. A. na
riams įžangos nereikės mokėti. Grieš 
J. Zenevičiaus orkestrą iš Pittsbur- 
gho. Tat visi jsitėmykit dieną ir ne 
tik patys atsilankykit, bet ir savo 
draugus bei pažįstamus atsiveskit.

A. P. L. A. 9 kuopos ekstra susi
rinkimas bus nedėlioj, 29 gruodžio, 
savoj svetainėj, 1126—3rd Avė. Šis 
susirinkimas šaukiamas tik naujų 
narių priėmimui. Tat kurie turitp 
naujų narių arba norite prisirašyti, 
malonėkit atsilankyti. Sekr. C. Sta- 
shinskas. 302-4

Bell Phone, Poplar 7548

A. F. STANKUS I
LIETUVIS GRABORIUS

* < ! ‘

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

OI žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

. 162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

SOL BOSTON, MASS.
Teki’ So. Boston 0304-W

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numi-j' 
rugius ant visokių kapinių. No- 
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemą kainą, nuliūdimo ' 
valandoje šaukitės pas mane. > 
Pas mane galite gauti lotus ant 
visokių kapinių kuogeriausiose 
vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street *
PHILADELPHIA, PA.

n

ATEINANČIŲ KETU MADOS

FORNISIAI
i IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

visiem be skirtumo.

j

-

Notary 
Public

Muzika 
vakare. 

’301-3

PHONE 
Stagg 
5043

■r,

73^ "Grand Street 
BROOKLYN, N. Y

MATTHEW P. BALLAS
į (BIELIAUSKAS) 

h • t \

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

V,A

■ t j ■; y w

HM

chaosas, triukšmas, kokio 
istorijoj gal nebuvo matęs.

n. /
draugais landžiojo per mi-

PHILA DELPHI A, 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

Adomas su draugais landžiojo per mi
nią. Jis’ buvo vienu iš tų, ką džiaugiasi; 
jo siela buvo su jais. Tik jis nerėkė, ne 
šūkavo^ nearmyderiavo. Jis žvalgėsi į vi
sas pusės ir kalbėjo sau: “Žmonės vis žmo
nes! Jie trokšta taikos. Jie nekenčia ka- 
iO/: /

Jis atėjo į tą vietą, kur sueina Tremont 
ir Boylston gatvės. Netikėtai susitiko du 
uniformuotu vyru—kareiviu,—kurių vie
nas buvo be rankos. Pastarasis pažino 
Adomą ir suriko:
fe -r-Sveikas, Adomai! .

Akylai pasižiūrėjęs į užkalbinusįjį, Ado
mas net sudrebėjo. Lyg savo akimis dar 
vis nenorėdamas tikėti, dar sykį pažvelgęs 
į jį, atsakė:

—Sveikas, sveikas, drauge. Bet... kas 
tau?

Tai buvo Degutis!
Pastarasis susinervavo. Jam, matomai, 

prisiminė tie karšti debatai, tie ginčai, tu
rėti su'Adomu, klausimu: eiti kariauti, ar 
ne. | i,

—Kaip čia tas nutiko?
—Nugi matai...—liūdnai atsakė Degu-

—Mūšyj praradai ?
—-Taip... Jau senai...
Pasivedėjęs Degutį *į šalį, jis tarė:
—Mano vardas dabar Albertas Žioba.
Degutis linktelėjo galva.
—Tai turėsim taiką!
—Kas iš jos!—šaltai, nusiminusiai atsa» 

kė Degutis.—Aš jos nepaisau... Matai!— 
rodydamas dešine ranka į kairį šoną, kur 
kadaise buvo ranka.—Matai!...

—Matau!... Ar 'žinai, kad mano brolis 
Juozas užmuštas?

—Jis laimingesnis! Kas iš manęs? Ga
zuotas... be rankos... Kam aš dabar reL 
kalingas!...

Adomas ramino /Degutį. Pasiūlęs jam 
cigaretą, pavadino į restoraną užvalgyti.

—Žinai, Jonaį, jų karas užsibaigė, bet 
mūs tik prasidėjo.

—Ką tai reiškia?
—Matysi, dabar Alijantai puls Sovietų

Rusiją. ’ "
—Aš jame jau nedalyvausiu—nereikalin

gas./. \
—Nenusimink, nenusimink! Ir tu būsi 

naudingas, drauge.
Nupasakojo jam apie Petrą Vilką ir ki- 

tUs įvykius; apie lynčus,.apie -dabartinį Ali- 
f jantų planą pulti Sovietų Rusiją. ,

DįgUtis buvo Ūbalęs. ValgČjtarsi ne sa- 
vsh dantimis. Žiūrėjo į Adomą it pavydo

A

Kyailąs buvau, kajp 'batas!—kalbėjo 
jis tetai, išsišiepęs, -.tarsi įjo‘krūtinėj kokia 
Rgnjs degė.—Kvailas buvau -ėjęs į karą.

1 aš negalėjau pasilikti, kMip jūs, slia- 
kerlu ?...

A d E-15 r..

Daug kentėjo nuo 
nevirškinimo

* ■ ■ ■ > .

turėjau didelį vidurių nevirfikinimą, 
... ir tas beveik visai
nukankino ir turėjau tokius ganus 

kad turėdavau vartoti sodų...w •. r—' • • •
nuo vidurių užkietėjimo. Dabar aš 

virš- 
yra geras, viduriai veikia gerai

l___ ,.l.” Evc-
Šis pareiškimas 

kurie kenčia kaip
patvirtintos, kad 

nuo. prasto apetito, prasto ne-

“Aš t__ ___ ___ . __
negulėjau nieko valgyti i 
mane nukankino ir turėjau 
viduriuose, kad turėdavau ... __  __ , .
kad juos' prašalinus. Taipgi daug kentė
jau nuo vidurių užkietėjimo, 
jaučiuosi daug geriau. Mano vidurių 
kinimas yra gef-as, viduriai 
ir manrt nervai yra daug stipresni.” 
rett Smith, Gallatin, Mo. 
bus .gera žinia kitiems, 
ponas Smith kentėdavo.

Nufpi-Tong taipgi yra 
veikia- gerai r",~ ____ ____
virškinimo, gaaų viduriuose, raugėjimo, silp
nų kepenį), silpnų inkstų Ir pūslės, silpnų 
nervų ir svarbių orgapų, praradimo svorio 
arba stiprumo, prasto miego, užkietėjimo 
ir kitų .trubelių. Nuga-Tonc jau yra su
teikusio- ^-’rš miliono žmonių geresnę svei
katų, " "nį stiprumų ir padaugino jėgų 
ir enci-'i;ų. Jei jūsų vertelga neturi jų 
savo sandėlyj, reikalaukit, kad jis užsaky
tų jums iš olsello vaistinės.

TORONTO, CANADA
Sūnų ir Dukterų Kanados Lietuvių 

Pašelpinė Draugija rengia metinį ba
lių ir teatrą utarninke, 31 gruodžio, 
St. Agrtes Svetainėje, kampas Dun
das ir Grace gatvių. Prasidės 7:80 
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 smagus šokiai prie geros 'mu
zikos. Šokiai tęsis iki 1 vai. ryto. 
Kviečia rengėjai. 301-4

BROOKLYN, N. Y.
Parengimas Gastonijos Streikieriam

Šios subatos vakare, gruodžio 21 
d., įvyksta labai puikus parengimas 
streikierių naudai—“Laisvės” salėje, 
46 Ten Eycle St. Bus programa. Da
lyvaus M. česnavičiūtė, Vyšniauskas 
iš Bayonne, N. J., Amilija Ziziįtė 
iš Hackęnsack, N. J., Lyros Choras 
iš Mašįleth. Visas- pelnas nuo pa
rengimo eis streikieriam. 
Retikevičiūtės. Pradžia 6 vai. 
Kviečia rengimo komisija.Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS’'s A 1I AJ ’>'LI£GAT£M ■ III IV BMifa.auih.aii v L D s A n Rajono būsia^ioj
Tau Tildo- Vakfiin«n konferencijoj, nedėlioj, 22 d. gruo- 

JUliį,. V <t loll JUS V džio, dalyvaus atstovė nuo Centro
________  Komiteto, drg. J. Bondžinskaitė, iš

< Brooklyn, N. Y. Visos delegatės, ku- 
Naminis linimentas naudojamas rios jau yra išrinktos dalyvauti nuo

per suvirs 50 metu greitam sus- savo kuopų šioje konferencijoje, bū- 
tabdynnu skausmų nuo Neuričio, Tu/^rbiųntreikalu nutaS 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, jr tos kuopos, kurios delei vienokių 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, ar kitokių priežasčių nerinko dele- 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti- Račių siuntimui j šią konferenciją, 
rusiu Muskulų ir Sąnarių. dabar nors kuopos valdyba turėtų

* £ pasirūpinti ir paskyrusi vieną drau-
Amerikos vyrai ir moterys gali gę ar daugiau atsiųsti. ’Konferencija 

tikrai pasidžiaugti, nesą bonką įvyks Lietuvių Piliečių Kliube, 376 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
žcnkliu, kuris tarptautiniai naudor 
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar, kiek
vienas galį lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blpgiausj iš visų seną 
skausmu) — Reumatizmą, arba 
Neurąify, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli

mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą-*- 
tik pavaktuokite kaip kelių miliu
tų patrynimas su Pain-Expellcriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą.,* Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

JO prašalinimūi apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
suštiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausnąų kūną 
ir lanksčiusį liaunus muskulus ir 
sąnąpus, .

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai [Pain-Expelleris su .Inkaro 
vaisbaženkliu veikia —‘daugiau 
niekuomet nebandysite save svai

ginti su kenksmingais ir vidurius
< apsarginančias^ Vaistais, kad' tuo 
i budu sumažinti skausmą.

' Patarnauju
Tolumas del. miMięs skirtumų ne
daro. Mano. ofrSas atdarąs, dieną 
ir > naktį. ’-Darbą atlieku .'gerai. 

’Reikale .^kreipkitės pris ; manė, oo^ 
. patarnausiu kkuoger|ausiai.

I

1 ?

A
JK
4
n

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

• i
PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS

MACYS BROS. FURNITURE CO. •
198-200 GRAND STREET

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

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nIų vakaro
uhhb. PIRTIS TURKIU

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
{Žanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 60c; po 6 vaL vakare 7*e.

r*V*r r> A Antroj klasėj lašais išsimaudymas ,EX1KA miegojimas per visą naktj ant Jį C etllUl t 
trečių lubų, onngam kambaryj x-

M. TEITELBAUM, Manadžeru
Naujai perdirbta Rusižkai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. _čia (taisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir maŽeuiis 

prūdas su sūruru vandeniu.
i 5 $

■Hj
MOTERIMS: į 5 

PanedSUaią »ir 
Utarninkais

LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ •

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

Trys gariniai kambariai delei iSsipėrimo: Rusiškas, TuridŠkae ir ’ 
garo yanpjinjosi kambarys. .Didelią, toęLągas miegojimui Jomba-- 
rystaip pat’RKSTČRAnAS bu geriausiu .garantuotu patarnavimų.
29-31 Morrell Street, 'tarpe Codk ir .Dėbevoise Sts.

Ties Broadway ir Mushing Avenue, Brooklyn, N. Y 
Telefonas: Pulaski 1090
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

RIVERSIDE, N. J

krepį T

Mas-

Samuel

209881 Massa’

X-Spinduliai,

dalykai del choro la

36th

Vardai

StateMiestan

Sharno

Harris-

West

Ave.,

buvo
Jar-

A ve. 

. 246

Castle

Fran k-
Collins-

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

vietą 
vice

rate liūs 
is juju

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL.

PHONE VOLUNTEER 2I77-Q474 •
MOKYKLA SU REPUTACIJA

Apskričio
Rušinskie-

kuopa

Zdaniūtė, finansų 
A. Kaspariūtė, iž- 

■Vitkūrias.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad 
way.

LIETUVIS GRABORIUS
* ’ IR balzamuoto jAš ’

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

• 4 < > New York

66-31 (.rand. Avi
69-21 Grahd Ave
Kraut lives Vedėjas Kaz

usetts Ave 
'(ferti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.

vėliava 
teatrales 

choJ 
biurus, 
lavini- 

ir Kt., juos' rem- 
verbUoti sau na-

■ Seredomis ir ketvertais 
121$ Sot WK •Št.7 C'atnd’efi.

. AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

139 S. Main St
Draugiškai,

D. Zdaniūte

Taipgi 
valdyba, 
užėmė drg, 
pirmininko vietą užėmė drg 
Zdanienė, protokolų Sekreto

Aido Choro metinis susirin
kimas įvyko 5 d. gruodžio.. 
Kaip visada, taip ir per meti
nį susirinkimą buvo tarta 'ir 
svarstyta

ar’ Orios Mikalauskienės
Klausimu

“VIENYBES” DRAUGYSTES- VAL
DYBA ,1929 M., BROCTON, MASS.

Piripi.njnkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininka? K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų 'Rįštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Fiųansų Raštininkas 
K. Vcnslauskas, 12* Andover St.; Li- 
eroniu Raštininkas, >B. KAvalčiuš, 715 
North Montell^ St.; -Kąsieriųs D. Pa
kojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: . A. Amšiejus, 129 Ames St.. 
M. Yązukevičia, 153 Ames St.j- P. 
Krušai, 99 Arthur' St.; MąrŠallpa F. 
Saulėhas,20' Faxon St. Visi iš 
Montello. Mass.

A9, žemiau pasirašą*, siunčiu VIENA DOLERI, už kunĮ malonėkit manpriiiųtti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, au nurodymai*, kaip varpoti.

Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj pasiimt cigarą, .
nkai !r pažangūs biznieriai netik Brooklyn®.

. visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
>a nro vafdu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu* 
Storuose bei kituose bizniuose mus IŠdirbystė* 
ardais, tik' pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 

l, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
) visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 

laug mažai, ir lėšas apmokame.
NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI .

Firmin InkaiH-F
’312 Oregon St.
lis Sta.)

Vicerl’ii'm įninkąs—K
Box 656,

Sekretorius—J t
626 Woodward Ave

Iždininkas—K. T----------
31

Turtų

buvo išrinkta nauja
Pirmininko

Valinčius

M. Ragauskas at- 
_ J, kuriuos sudėjo 
draugai1. (Lietuvos 

Dukterų Draugystė 
Piliečių -Kliubas $10 ir 

kitą sumą sudėjo pavieniai). 
J Lapkričio 28 d., buvo atsilan
kę keletas draugų iš Chester, 

, PK, kurie taipgi paliko kcle- 
• tą! dolerių. 11 > ‘ \

Mano vardų atsiųsta ir as
meniniai įduota .perduoti Mi
kalauskienei $132.40, kurie ir 

i perduoti. '
Varde Onos ir jos dukrelės 

;Narbertos tariu visiems už su- 
j teiktą paramą širdingą ačiū. 
; Manau, kad prie progos pa- 
[ačiuos ir pati Mikalauskienė.

Bejmoksle.

A. L. D. L. D. 48 kuopos 
metinis susirinkimas atsibuvo 
15 d. gruodžio, Central Stu
dijoj. Susirinkimą atidarė 
drg. P. Petkevičius, kuopos or
ganizatorius. Pirmsėdžiavo 
drg. Mikelionis. Drg. žvirb
liui ’ perskaičius protokolą, 
prasidėjo svarstymas įvairių 
dalykų. Svarbesnis nutarimai 
sekami':

Johh Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ar., 

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos.

Todėl draugai darbini 
bet ir kituose miestuose 
Made po 10 centų arb 
buo.se, ant Balių ir : 
cigarų vir.šminėtais v 
kuris visiems patinka 
me ant pareikalavimo 
kiems žmonėms

736 Lexington Ave., tarpe. 58th ir ,59th Sts., New York CU/ 
Įėjimas iš 786 Lekington Ave. .

{Įsmeigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir p - 
dek kelią j pasisekimu. ■ Mū?i^ instruktoriai išmokins jus vaziuou ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą^ 

i ŠptecialSs klasės motefinri. įeidilnaė ir užgahėdinimas užtikrintas. 
/Klasės dienomis ir vakafdisi ! ' r •'..J • „ ■ .
ė Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrinta*

TELEFONAI: nKSyskone’ ^^L9669 Bell, Oregon 5186

ELIZABETH, N. J.
i Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
j Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Firm. D. KRŪTIS, 211 First SI. 
Prot. Rast. B. BARKAUSKIS, „255 

Pine St.
Fin. Rast. A. GRIGUTIS, 2122 In- 

i trails Ave., Liridėri, N. J.
i Ižd. V. .Paulauskas, 228 Clark PI.
j Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
j J. KRAKAUSKAS, 300 First St.
Organo Raštininkas J. KENTRUS, 

201 E. Westfield Ave., Roselle Park,

rand Si., Brooklyn^ N. Y.» Vedėjus .1. šnieškųs 
Clermont Ave., Maepetb, N. Y„ ved. J. Zaleskis 

y 6075 I reah Pond Rd.. Maspeth, N. V.,

Scribner Ave,

113. Royalton. III.
I. Vine

. Box

(Can yr* didžiauBiaF žmogau* prieitas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias linas 1™’’°’ 
ir j grabę paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačių Amerikų paira paėjusius

, (Miltelius nuo žalčio) jokių Balčių nebijo. UŽUrban s Cold Powders nuo »voamžino priešo I
_T _ yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—-vidų-Urbo Lax Tabs rių\užkietėjimą—kurio Žmogui pagamina daug rūpesčių ir

aunkių ligų. 25 centai už skrynutę.
LIETUVIŠKŲ, BULGAIUŠKŲ, HOMEOPATI8KŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degiiųas 
atidus. Mechaniko kursas.—$75. 
Taipgi mažesnis- kursas—užlaiky
mas autpmobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius . garantuojame);----
Stycciališkas kursas važinėjimo $10, 
Mokiname Jietuvhj lų anglų* kal- 

įboje. Mokytojum yra lietuvis, 
’žymus auto ekspertas-instrjikto- 
ritįs.įL. Tikniayjčius. Atdara iki 
9 j vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

Siųsdami pinigus 
eu savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. ŲRBĄN’S PHARMACY 
151 MetVobolitan Avė., 

, Brooklyn, N. y. ‘

Gruodžio, 17 . d. čia 
dviejų lietuvių teismas. 
malaviČiusr patraukė teisman 
gerai žhiofaią garadžiaus užlai- 
kytoją Vftitaitį, reikalaudamas 
iš jo $600, pagal išduotą vek
seli. Vaitaitls aiškinosi, kad 
jis - liUėjo pas Jarmalavičių,

Būnant Pittsburgh© a'pielin 
kėše, teko susipažinti su P. Lo 
tuza—-jaunuoliu; 'nesenai' atvy 
kusiu iš Lietuvos į Leechburg

Po trumpo pasikalbę j i-1 —-----------------------------------
jis užsirašė “Laisvę.” Ir, TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IH

MOTERŲ DRAUGYSTĖ,
Moline? III.

VALDYBOS ADRESAI:
Milius,, 502—4th Avenue

Nors apię- tai jau buvo keb
lius sykius rašytaį ką da- 

! ryti, kad šis klausimas palie
čia platesnį draugų1 bįfį, negu 
mane ir Mikalauskiehę.

Apie tai, kad^ ji į sugrįžo iš 
ligoninės, buvo rašyta ir da
bar turiu pasakyti, kad ji vi
siškai sveika, nors fiziškai silp
na. Ji pradėjo dirbti prie na
mų, gauna $10 į savaitę. Už
darbis mažas, nes iš to į turi 
pati pragyventi ir mergaitę 
užlaikyti. Tuo tarpu reikia 
dirbti septynias dienas į sa
vaitę, nuo 8 vai, ryte iki 7 
vai. ^vakare. Bet ir čia kai 
kurie draugai suteikė jai pa- 
gelbą. Dar jai būnant ligoni
nėj, Burlingtono draugai su
dėjo $42 ir jai išėjus iš ligo
ninės tuojaus perdavė. Vė
liaus Riversides draugai surin
ko $47.90, kuriuos man per
davė. Iš Patersodlo dfg. Sin- 
kauskienė mano vardu atsiun
tė $10, drg 
siuntė $74.50 
Patersono 
Sūnų

mo, jis užsirašė "Laisvę.” Ir 
štai ką jis rašo savo laiške apie 
“Laisvę”: “Gaunu ‘Laisvę’ kas
dien 4 vai. vakare ir pažymė
tina, kad kiekvieną numerį 
gaunu tos pačios dienos. Laik
raštis ‘Laisvė’ man taip pati
ko, kad nemanai! nuo jos at
siskirti niekuomet ir steng
siuosi, kiek galėdamas, remti 
ją ir gauti jai daugiau skai
tytojų. '

“Turiu labąi padėkoti už 
knygą (L. Prūseikos ‘Karų irų Maršalka j’ 
Revoliucijų,- Gadynė’),, kurią 
beskaitant1 be galo daug įdo
mumo Sukėlė. Baigiu ją skai
tyti if 'pėr'du'dsiu kitiems savo 
draugams, tėgul ir jie "susipą- 
žįst'a su dabartine ’imperialistų 
tvarka, 'tegu ąiškĮaus supran
ta jos tikslus, .slėgimus /dar
bininkų; kurie,, turi vlįkti t£ 
sunkią jų' naštą, -dirbdami il
giausias valandas- fabrikuose;, 
sunkiausius pagreitintos siste
mos darbus ir su Širdgėla bei 
nutylėjimu1 žiūrėtL į kasdien 
kapitalistų daromus žygiuš nu
kapoti algas; : pi’aškli'nti visus 
tuos, kurių tik p'aširodo gal
voj žilas plaukelis, o jų vie
ton stato jaunęsnius, tvirtes
nius, kurie, kaip , ir pirmieji, 
užsipelno tą pąčią dovaną— 
išstumia vargšus gatvėn.”

Prip šios ištraukos iš jo laiš
ko netenka nieko daugiau sa* 
kyti. Tik reikia pasakyti, kad 
yrą h; daugiaus jaunuolių,, at
vykusių iš Lietuvos, kurie 
taipgi turėtų likti dLaisV^s” 
skaitytojais ir kovotojais. u\ 
darbininkų'' kjąsės reįkąlus. \ ■.

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

3409 W. Carson St, 

315 Carothers Avo. 

Swatara Rd., Shcnan- 
Monroe St., McAdoo, 

i, 9^6 Wheelock Rd., 

3121 Elroy Ave., Brent- 
Pa.

310 Sarah St.1, ' S. S. 

Box 6{>5, • New Kcnsitig. 

1503? .yVcnt^orth Ave',,

Box 441, Cotirtncy, 

Maplewood ' Ave., 

42, Rices 
Braddock,

Po šios • Draugijos 
galima organizuoti 
grupes, sporto kliubu 
rus, korespondehtų 
skaityklas, savitarpinio 
mosi 
ti ir 
rius.

: Sulyg Ą. Lj P. L, P,,JX Ap
skričio if L; Į). SU A. r VI Rax 
jono paskelbto maršruto, kųo,- 
pa nutarė surengti drg. Z. C. 
Mažeikienei prakalbas ant 12 

svetainėje, 
spausdinti 
tikslui ko- 
B. žvirblis

40 Ten

Norwich r 1
1 Ply/nouūi

Halstcd Sti . ■
Elne, St., Tamaqua

Box 568,

253, Weėt

kenčiate nuo:
. ............ .. ..ąokių Chroniškų
bendro Nusilpiiųo, Nusiminimu, Gal- 
£kitvia, Žarnų1 ir Mėšlažarnas1 Ligų, 

Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaųilpjiipo.Į Jeigu jūjs es&te nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai. .YjPH 
ir Moterų1 buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos it 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
Kraujo ištyrimai, Labor* torijd* Bandymai

valdybą sekau-i 
organi-!

• Petkevičius,' 
jąsis.tęntu J.l 

,'šierium J. Lescin-i

Specialiai sušauktame susi
rinkime, kuris įvyko v!2 d. 
gruodžio Central Studijoj, ta
po atgaivinta Laisvės Choras. 
Iš karto susirašė pusėtinas bū
relis jaunuolių. Vieni jų jau 
dainavę chore, kiti dar ne. 
Pas visus ūpas pakilęs ir, pil- 
lii energijos veikti. Į valdybą 
įtrinkti': pjrttiįilįhkt'i-^fghTiiz^ 
tbrium Eva . Senkūs, sėkr. Ma
rė Baubliūtė. Chorvedžiu nu
tarta kviesti gerb. Šibfiką iš 
Shenandoah, Pa. Svetainės 
suradimui j praktikoms; moky
tojaus užkvietimui ir sekamo 
susirinkimo sušaukimui išrink
ta komisija iš šių narių: J. 
Senkus, M. Baubliūtė ir J. D. 
Taunis. Laiką ir vietą nu- 
skirs komisija ir praneš kiek
vienam per atvirutes.

Bal&f> PhHadclphljop muzikos kon 
serdktoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kol^ Norintieji kad Jūaų vaikai bū 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
nuitafef 'd g»unitu tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

f: 47ią sth StreeJ . 
>HrLAb^LPHlX, PA.

2— ̂ -P. FrancKcvičius,
Pittsburgh, Pa.

3— J. Siurinalčiūtė, i 
Cdrnegle, Pa,

4— P. Grabauskas, 66 
doah. Pa.

5— V. Labutis. 121 E.
Pa.

6— M. E. Custerionė, 
Cleveland, Ohio

7— J. D. Sliekas,
wood, Pittsburgh

8— W. Stačinskas,
Pittsburgh, P

9— IK: Sta^iliqkas, 
ton, 1’h. , .

10— J. i Albauskis,
Chicago Heights,

11— J. Barfikietis, ‘ P.
Pa.

12— J. K indej'ih, •
Arnbridge, Pa.

13— iWm. OrbAn, R.
Lariding, Pa.

14— G. Urbonas, 434. Library- St. 
Pa.

15— 1*. Kavaliauskas, 300 Todd 
quippa, l’a.

17—K. Levine, 242
Turtle Creek, Pa

19— J. PreikSa/ Box 201,
20— A. Botyrius, Box 237. 
22—P. Cibulskis, 7042

peth, N, Y.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 817

Buffalo, N. Y.
26— A. Dapwauskas, 221 

Girardville, Pa.
27— M. Batutis, Box 24. 
30—J. Loonaitis, 107 N.

ton,. III.
Easton, Kuopa,--M. Urba

Easton, Pa.
33—A. B- Statkus. 1256

Mich
Box

114

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

kreiptis prie manęs.

Box
Vnndalia

172 Gertrude St.

, Box 400, Benld, ♦111.
261, Buckner, Ji).

Hess Ave., Saginaw, Mich 
O. Box 413, Zeigler, 

O. 262, Cuddy 
Blanford. Ind. 
168 Addison

Box

Eyck 
Jvc.,

. Tel. Porter ^T89 
^FIS0: VALANDOS; 
LNuov2-4 po pietų ir į 

MbNuo 7-9 vai. vakare.
Nėdėliomis; 10-12 vai. ryte

E. Mahanoy

Wilsonville, f
• Duquoin St., Ben.

, 1119 Bushkill St.

M. J. J.‘ Utbszo, 187 Oak Street, Law¥ehee/ 
Mass., j saver* krautuvę kas mėnesis per keliolifcą, 
šimtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.Rūkstančiais par-’ 
sitraųkia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės' visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli k

J kuopo 
tiems metams išrinkti 
zatorium drg 
sek r. I 
Sėnkus 
skūs. .

RODGERS, 
Pittaburgh, Pa. (Cor-

STAŠINSKAS, 
New Kenpipglon, l’a. 

MILIAUSKAS,.
!., McKeea Ročka, Pa 

URMONAS,
Norwich Ave., West View, Pa.

Kon U*.:
URBONAS,
434 Library St.,' Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
2321—6th Avo., Pittsburgh, Pa. 

URBONAS.
1911 Edgobrook Avq., Pittsburgh, Pa

>. l. aTkuopų sekr 
ANTRAŠAI

MES PATAIKOM ? ;
J -Li' • ... 1 • '
Taip sako . A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grana St., .Brooklyn,( N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad j 
mėnesį laiko po 500. Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių biokų auti syk po saujas parimą;, net 
jiems labai patinką, kad šfelnūs Hlkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir 'puikiai kvepį!” ’ \

DIDŽIO ' LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

. ; BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
; 693 Avė. A.

Vice Pirriiihinkas Az Bočis,
. p 68 W. 10 St.

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
' 128’ ‘W; 49th St.

Finaų^ų.' Sėk. AV Arasimavičius,
- r , G25 Boulevard

Iždininkas F.‘ Lūkąitis, L •
K f ’ Z 8$o Broadway

l izdo’ Globėjas'V./Vhclavičius. ,
> • 2ft E. 22n& St.

2. Iždoj mSJjii XILaurinAitls, . .
V 348 A^e.- C?

Maršalka JįJ. Rimša, J f I .' j 
' r ' ■ • . r- < A 167 -2Q-/SLi

’Gruodžio..,. 17 d. Herbert 
Jqyce, 34 metų amžiaus, 14 
Albert St., Roxbury, nužudė 
savo moterį už tai, būk ji tu
rėjusi fyšių su kitais vyrais, 
kuomet jis sėdėjo kalėjime še
šios mėnesius už neužlaikymą 
savo šeimynos. Nužudęs savo 
moterį, nuėjo pas brolį poli- 
cistą ir jam pasidavė. Pasi
liko dvejetas kūdikių, 7 ir 8 
metų amžiaus^ kuriuos paėmė 

• saVo globon brolis policistas.
Dabar žmogžudys laukia 

T" tettomdci ' . • } į ;»

Telephone: Newtown 1937 
štai jos yra jūsų reikia —čeverykų del kiekvieno

Pasirinkimas visokių staiiu

per susmuks,
džini prąk-iurs—atneškit
tuvę, duosime naujų poiiįi čeverykų viėt'di.'šeriiįjų.,. Bet

kuriems kojos prakaituoja, tai už aukščiau minėtus dalis 
' ' Pularn<;vim.q« viauoinet draugiškas ir mauda

Pen n Ave., Exton

Minclon, W. Vn.
iJurgetlftlown, l’a 

Link

BR.-J011N S. STANES10W 
fj ElETUVfŠ GYDYtpJ^S p

Valandos; 2-4 mo .pietų ir 6-8 vak. 
Ratais ir nedėliomis pagal sutartį.
709 Bank St. (virš Banko) 

Waterbury, conn.
THL.: Ofiso 7806-W. Namų 7806-R

Pirm. ' A
Moline,

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

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

Fių. Sekr-^K. Shimkus
St., Moline, III.

Iždininkas M. Miliene, 502—4th Avė
Moline. III. ,

x-2do Globėjas B. Daucenskas, 1552- 
10th Avė., E. Moline, 111.

________ J. Kairis, 2435—33r St.
Moline. UI.

Mass, valstijoj išleisti nau- 
pįulyarkynLai į • automopilisk-’ 

tysįlįkfe įlahaįį jcUpsuiikdua 
vinfįT Įeiuimyį į >Laįai :daūg i 

utomobllh) 
ir ’važinėjimo taisykles. Pa-i 
tar ina' vjsiems pirmiau ; nuęiti! 
į įitaigas, kur išduodami lei-j 
diirtai, fiž' ten gauti. knygutes, ’ 
kurios^ nurodoma visos taisyk-, 
lės. Tik jas išmokus, eiti 
ti leidimą (laisnį).

(“Laisvęs” Biuro Pranešimai) .pastarasis jį nugirdė, ir jis ne
žino,'kokiu būdu pasirašė po 
vekseliais, vienas $1,000 ir ki
tas $600. Vaitaitis, nenorė
damas skandalo, tūkstantį do
lerių apmokėjęs, bet kuomet 
Jarmalavičius jam pakišęs dar 
vekselį $600 vertės, tai jis jau 
atsisakęs mokėti. Teisėjas nu
sprendė, kad nugirdyto žmo
gaus išduotas vekselis neturi 
jokios vertės-ir Vaitaitį ištei
sino.

Tai matote, kas dedasi tar
pe mūsų lietuvių. R..

SERGANTI VYRAI .IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

. Kreipkitės į į DR. ■ ZINS, jeigu
' Kraujų, ę

■ Skaudulių
• vosvąijgioį

J Galvos

d. sausio, Norks‘ 
Plakatų nutarta 
500. Išrinkta tam 
misija*—J. Senkus, 
ir J. D. Taunis.

A. L. D. L. D. IX 
sekretorei drg. K. 
nei rekomenduojant 
'nutarė su drg. Mažeikiene lai
kyti pasitarimus. Tokis pasi
kalbėjimas įvyks 12 d. sausio, 
10 vai. Tytė, Central Studijoj, 
321 E. Centre1 St. Visi “Lais
vės” skaitytojai „/pasistengkite 
dalyvauti. > 1 , • i

Kas link, A., L. , D. L.. D. JX 
Apskričių kohierencijos tari
mo i angliškų km^M leidimo 
feikale,, kuopos nupmone, kad 
Centro Kopiitetaš , kas metas 
parinkęs^paskelbtų, kelias faų^- 
liškas [knygas iš jau išleistų, 
atatįnkanti. lietuviškom,, tais 

diena metais išleistom, ir jas pasiūly- 
: |tų nariams pasirinkti.

Prisiminus drg. L. Prūseikos 
literatinio darbo 25 metų su
kaktuves, kuopa sveikina jį, ir 
linki jam dar ilgus, ilgus me
tus darbuotis darbininkų tar
pe. Taip pat reiškiame sim
patiją ir užgiriame idėją tų 
draugų, kurie' pirmi vsumanė 
pagerbti drg. Prūseiką.

O kas link A. L. D. L. D. 
veikimo planų, kaip buvo pa
kelta klausimas “Laisvėje,” 
tai mūsų kuopa mato aibes 
progų veikti šioje organizaci
joje.

DRAUGOVĖ. I’ 
šiose dalyse: 

siūles pasileis, užkulniai 
i perlūš pirm, negu lindai prakiurs 
, duosimu naujų porų čeverykų viėtoj, šenųįų. 

neatsako nei dirbtuvė, nei krautuvnihkas,
PrdŠojno kreiptis į bile viėną šekii’ftČių vietų

MILCIUS SHOE SHOPS, Incorporated
Maspeth, N-Y.,. ved. Vik Januška 

lilhspetli, N.Y., ved. Alf. fekinnontas
Damtfrauskaę '

Grand Rapids,
34— —-J. Audiejaitis,
35— K. Bagdonas, 

kin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, III.
37— L. Aimanas, 

Shanon. Pa.
38— B. Yuškauskas, 

fort. 111.
39— J. Ohiplish, 6 

ville, Ill.
40— M. Andriuškevičius,

Akron, . Ohio,
41— J. Guzevicicne
42— 1<\ Miller, Box
43— K. Šatas, 215
44— -L. Lasky, j P.
45— Ig. V. Savukaitis,
46— D. Shnutis, Box :
47— J. Vaitkevičius, 

Detroit, Mick. į
48— 'A'. Malinauskas, 

kIinctsvilJc, Pa.
49*—'A. Matulevičius, 

■ Brooklyn^ -N., Y.
50'—M. ’ Unnoniūtė, r3 

,’V;ioKv^ tPa.-
51r- J. Stanislovaitis, 

'Wi)'keB-Ba»,tcJPa 
n' t , , . .. , • : 52—V. Linkus, 3116 So: Sekant kuopoš:I;ąusirinlqm ą> 'cago. III.' •* 

nutarta- /laikyti 19 d. ‘ sausio <*««»** “7; 
10 vai. ryte, ČOntral Studijoj 
321 E. Centre St.

Bon Amą

sekretorės- 
dininko

Buvo m/tarta surengti dfau- 
gišką’ vakarienę jir pasilinks
minimo vakarą1 gruodžio 29-tą 
dieną, 4-tą valandą po piet, 
139 So. Main St., viršuj Or- 
pheum teatro. Sykiu daly
vaus muzikantai, kurie links
mino publiką per operetę, da
bar palinksmihs choristus-per 
vakarienę.

Aidiėčiai gavo pakvietimą 
sulošti opefetę “Kova Už Idė
jas” Scrantone. Aidiėčiai su
tiko važiuoti į Scrhntorią su- 

! lošt.
Bet svąfb'iausia, tai kad 

mūsų choras aUga. Pereitą 
susirinkimą prisirašė keturi 
nauji dainininkai—rįvi daini
ninkės ir du dainininkai, tai 
yra, Eva Thonias, Ona Baur 
tyrienė, Jbhas Andfušis ir 
AJek. ' ; 1

Beje, dar vienas' dalykas: 
komisija išrinkta surengti ba- 
'lių. Bet apie tai vėliau para
šysiu, nes dar vieta 
nėra paskirta.

Prie užbaigos, kaipo kores
pondentė ir komisijos narė, 
kviečiu visus', vyrus ir mergi
nas, kurie tik gali dainuoti, 
atsilankyti į mūsų draugiškas 
vakarienes, pasilinksminti ir 
įstoti į aidinčių eilės. Nes ai- 
diečiai rengiasi sulošti dar di
desnes operetes ir veikalus, 
negu “Kova Už Idėjas.” Tai
gi reikia daugiau ir spėkų ir 
didesnio choro.

Pamokos laikoma kiekvieno 
ketverge vakarą, 7 :30 vai. va
kare



$

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Pasekmingos Religijos 
Klausimu Prakalbos

eitą savaitę vieną vakarą api 
plėšė dvyliką A? ir P. krautu- TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

fFurime Būti Šį Vakarą 
Puikioje Pramogoje 
“laisvės” Svetainėje

Šį vakarą turime eiti 
■svės” salę; Gastonijos 
ftėjUaiem streikieriam 
įturime padaryti pasekmingu. 
! Mes papratę rūpintis tik sa- 
tvais, lietuviškais reikalais. O 
įjuk darbininkų reikalai vjsų 
(vienodi. Jei mes esame fab- 
;ri£d darbininkai, tai mus vi
sits bOsąs škuta, kiek tik gali, 
jneskirdanaas tautų.
• Gastonijos streike darbo 
žmonės labai daug nukentėjo, 
į—žudymais; areštais; nuteisi
mais ilgiems metams kalėtitik 
AlŽr^jCęikalavimus žmoniškesnių 
sąlygų. Mes turime stoti 
jiems į pagelbą, padedant 
nore finansiniai.
* Šis vakaras rengiamas ketu
rių L. D. S. A. kuopų. Tai 
vienas iš svarbesnių parengi
mų. Programa bus neilga, bet 
gera. Dainuos M. česnavičiū- 
tė, visų mylima dainininkė; 
ViŠniauskas, malonus barito-i 
nas; jauna mergaitė Ziziūtė 
grieš 'smuiku; tai dar pirmu 
syk ji pasirodys Brook lyno 
publikai. Didžiulis Lyros Cho
ras sudroš keletą dainų. Sma-

yriečių jaunimas prisidės 
; šokių palinksminimo.

H. Retikevičiūtės orkestrą 
grieš šokius.
’-Bus valgymo ir gėrimo ir 
dar kai ko. šis parengimas 
turi būti visų paremtas. Kiek
vienas įplaukęs skatikas eis 
streikierių paramai.

Svetainė atsidarys 6 vai. va
kare.
f Kviečia L. D. S. A. keturių 
kuopų—

į “Lai- 
nuken- 
vakarą

Komisija.

Pereitą ketvirtadienį, Ukrai
ną Svetainėje, Brooklyne, į- 
vyko prakalbos, surengtos A

Sugrąžino $63,000 Vertės
SESERYS PAUL1UKONIOTES 
(DAINAVO'! COLUMBIA 
REKORDUS

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Pageibėkite Streikieriams 
Šiandien ir Rytoj

Gruodžio 21 ir 22 d., šešta
dienį ir sekmadienį, aukų rin
kimas su dėžutėmis delei strei
kuojančių darbininkų.^ 

t

lllinojaus mainierių streikas 
prieš suvienytas visoj šalyj re
akcijos spėkas,' kurios bjau
riausiai puola streikuojančius 
darbininkus. ;

Daugelis streikuojančių dar
bininkų pavojingai sužeista, 
šimtai areštuota toj ištvermin
goj kovoj. Jų šeimynos ba
dauja., ( KUO; greičiausia jiem 
pagelba būtinai ■. reikalinga.

New Yorke ir ‘Brooklyne jau 
keli mėnesiai tęsiasi sunki ko
va čeverykų dirbėjų. Strei
kuojantiems čeverykų darbi
ninkams Ridgewoode įtaisyta 
virtuvė, kur jie maitinami.

Darbininkų Tarptautinė Pa
gelba rūpinasi šelpimu tų visų 

Į kovojančių darbininkų.
Todėl visi darbininkai ir 

darbininkės yra prašomi šian
dien ir rytoj eit rinkt aukų. 
Dėžutes galima gaut po num. 
56 Manhattan Avė., Brookly
ne.

Remkit sunkiai kovojančius 
darbininkus streikų lauke!

J. L-tis.

Mirė Vincas Kriaučiūnas

brook-

širdies liga mirė Flemingto- 
ne, N. J., Vincas Kriaučiūnas, 
apie 45 metų amžiaus. Bus 
palaidotas pirmadienį Alyvų 
Kalno; kapuose;

Velionis buvo senas
lynietis; kadaise buvo ir kriau
čių kontraktorium.

Kiek-pirmiau jis buvo Am. 
Lietuvių Piliečių Kliubo sek
retorium; jis ir mirė, būdamas 
to kliubo nariu.

Kurią būtent valandą jį par
veš laidojimui, dar nėra ži
nios. Norintieji dalyvauti lai-

$20,000 Vertės Deimantų 
Išplėštaf“Saugioj” Vietoj.

Nežinia kas ketvirtadienio 
vakare, prieš uždarant krau- dotuvėse kreipkitės pas gra- 

borių Levandauską, kuris gaus 
greitesnių žinių ir galės parū
pins automobilius norintiems 
važiuoti į pakasynas.

Rep.

tuvę, išsinešė didelę blekinę, 
tacą (lėkštę) deimantų ir 
kitų brangumynų iš Bennet 
Brolių sankrovos parodinio 
kambario, ant antrų lubų, po 
num. 175 Broadway, ties Cort- 
landt St., New'Yorke. O tai 
brangumynų krautuvių cen
tras, kuris skaitosi geriausiai 
policijos ir detektyvų apsau
gotas.

Paivogti brangumynai 
verti $20,000.

L. D. L. D. 1 kuopos. Jos bu
vo paaukotos išimtinai religi
jos klausimu. Mat, drg. Prū- 
seikai nesenai apsilankius 
Mass, valstijoj ir girdėjus ir 
mačius tamsių žmonių susido
mėjimą Maldeno “stebuklais,” 
kuopa pakvietė jį pakalbėti 
apie tai brooklyniečiams.

Drg. Prūseika kalbėjo dviem 
atvejais: pirmuoju apie Mal
deno “stebuklus,” o antruoju 
—apie kun. Olšausko bylą 
Lietuvoje ir kitus klerikalų 
darbelius. Kalbėtojas nuro
dinėjo, kaip kunigija su visa 
buržuazija išvien dirbo del 
Maldeno “stebuklų,“ kaip bu
vo varoma propaganda už su
kvietimą daugiau tamsūnų 
“gydytis“ ant “švento“ Pow- 
erso kapo, ir kaip iš to ligonys 
nieko nelaimi, o kunigija— 
kraunasi krūvas pinigų. Kal
bėtojas tačiaus neapsistojo kri
tikavimu ir kėlimu aikštėn 
šelmysčių tik vienų katalikų 
kunigų bei dvasiškijos apskri
tai. Jis nurodinėjo, kad baž* 
nyčia, nežiūrint tikybos, yra 
išnaudotojų klasės įrankis/ir 
kad susipratę darbininkai pri
valo nesitenkinti kova vien tik 
prieš religiją arba vien tik 
prieš buržuaziją: reikalinga 
vesti kovą visu frontu prieš 
išnaudotojus ir jų sistemą.

Pertraukoje buvo parinkta 
aukų padengimui lėšų; surink
ta berods $16.

Antruoju atveju kalbėtojas 
nurodinėjo Lietuvos pagarsė
jusio žmogžudžio praloto Kon
stantino Olšausko darbelius 
seniau ir (šiaįs laikais, jo bylą 
ir kitus'kunigų ir išnaudotojų 
žygius darbininkų nenaudai. 
Prieš tuos išnaudotojus ir pa
razitus Lietuvoje šiandien yra 
tik viena organizacija, sakė 
kalbėtojas, kuri veda pasirįžu- 
sią kovą—tai Komunistų Par
tija. Ją mes turime remti.

Vakarui, pirmininkavo drg. 
J. Bondžinskąitė. įmonių bu
vo . artipilnė salė. Parduota 
nemažai literatūros. Gauta 
naujų narių į A. L. D. L. D.

Korespondentas.

* Nežinomas vyras padavė ry
šuliuką tarnautojui pamestų ir 
rastų daiktų ofisuko, Pennsyl- 
vanijos gelžkelio stotyje, New 
Yorke: pasakė: “štai radau,” 
ir nuėjo sau.

Atrišus, pasirodė New Yor- 
ko miesto paskolų bonai, ver
ti $63,000. Tuos bonus yra 
lengva parduoti.

Policijos rekordai 
kad balandžio 5 d. š. 
pametė turtuolė Ida
kuriai dabar ir sugrąžinta ra
dinys.

ir “O Dai- 
kompanijos

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitiKrin- 
sit.—Pabandykit I

esą

Pardavė Septyniolika 
Automobilių po Dolerį

Gaisro departmentas
Yorke pardavė septynioliką se_ 
nų automobilių, po 
mas už kiekvieną. 
1910 metų mados 
liąi. Parduotas ir

New

$1 gauda- 
Tai buvo 
automobi- 

paskutinis, 
arkliais vežamas, inžinas gais
rų gesinimui. Už jį gauta 
$108. •

parodo, 
m. juos 
Rodam,

Teisėjas To Paties Kliubo 
Narys su 28 Plėšikais

New York o Advokatų Drau
gija tyrinėja teisėjo Vitalės 
ryšius su kriminalistais. Suži
nota, jog 28 piktadariai yra 
to paties kliubo nariai, kaip 
ir Vitale. Jis juos pasikvietė 
į nesenai buvusį bankietą 
Bronxe, kur Roman Gardens 
užęigoje plėšikai apiplėšė sve
čiui ant $6,000. Galimas 
daiktas, kad Vįtale būsiąs iš 
vietos pašalintas.

Albany, N. Y.—-New Yor- 
ko valstijos pramonėse prie 
darbo žuvo 174 darbininkai 
per lapkričio menesį.

Už Grobio Nuošimčius
Parsamdo Revolverius

Kalėjimas Vyrui už Vaiką 
Pasiuntimą Vokietijon

Pasimetęs su pačia, vokie- 
tys Charles Dieck, 567 Pros
pect ’Avė., Brooklyne, pa
siuntė du savo vaiku į Vokie-

plėšimą, bijodamas, kad teismas 
drauge su trimis kitais sėbrais,; kartais nepaskirtų vaikus į pa-

Areštuotas už

David Shifter, 19 >metų am
žiaus,’ gyvenęs Brooklyne, po 
num. 584 Hegeman St., aiški
no policijai, kaip jų “gengė” 
gavo revolverius. Sako, yra 
žmonių, kurie parsamdo re
volverius; bet plėšikai turi 
jiems prižadėt atiduot 'tam tik
rą nuošimtį grobio “pelno.” 
Tų revolverių parsamdytojų 
vardus policija dar slepia.

Shifteris su trimis kitais pa
skutiniu laiku buvo išplėšę 
$800 iš Gheto Social Club’o, 
532 Fifth St., New Yorke.

čios globą.
Už tą gudrybę teisėjas Fa

ber padėjo Diecką į kalėjimą, 
kur jis bus laikomas tol, kol 
nebus pristatyti vaikai iš Vo
kietijos.

Antradienį seserys Pauliu- 
koniūtės iš Haverhill, Mass., 
įdainavo į Columbia rekordus 
daineles “Onytę’ 
nos.” Columbia
vedėjas pažymėjo, kad jąs ne
užilgo pakviesiąs ir daugiaus 
įdainuoti.

Pauliukoniūtės šį šeštadienį 
bus Newarko, N. J., L. D. S. 
A. 10 kuopos vakarienėje, ir 
tiems newarkieciams, kurie 
nedalyvavo “Laisvės“ koncer
te, gera proga išgirsti jas 
Newarke.

Paskutinis Pauliukoniūčių 
pasirodymas bus sekmadienį, 
gruodžio 22 d., A. P. L. A. 22 
kuopos parengime, “Laisvės“ 
svetainėje. Pirmadienį jos iš
vyksta į Haverhill, Mass.

A. Mat.'

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA didelis ir puikus 
frontinis kambarys, gražiai įrengtas, 
atskiras įėjimas, yra visi paranka
mai. Mrs. Gross, 345 Grand St., 1 
floras, Brooklyn, N. Y. 303-5 
PASIRANDAVOJA patogūs kamba

riai Williamsburghe. ( 3-4 kamba
riai su visais moderniniais įtaisy- 

imais: maudynės, elektros šviesa ir 
! t. t. Kreipkitės šiuo antrašu:
B. A. ZINIS, 123 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (298-303)

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

VAKARĖLIS SU ŠOKIAIS IR KONCERTU
Rengia A. P. L. A. 22 kuopa Williamsburghe

Įvyks Šią Nedėtų, 22 Gruodžio
“LAISVES” SVETAINĖJ 46 TEN EYCK ST.

Pradžia 6 valandą vakareĮžanga 50 centą ypatai

SESERYS 
PAULIUKONIUTĖS

praeitą antradienį įdainavo rekordą' Colum-

Lorimer Restaurant
F • J- MARČIUKIENE .

savininke • • -

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza
221 South 4th Street

(PrtefiaiB Bridge Plaza)
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet ; 2-8 po piet.
Ketvergai* ir subatomia iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
aulyg sutarties.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialists* de) visų ligų ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

Naujausi Diagnoze ir Gydymo būdai.

127 East 84th Street
(Tarpo Park ir Islington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel., Stagg 7057 '

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue,, r 
Maspeth, L. I. » J I f <

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stakg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper .Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS 
P. SIAURIA. VELIČKĄ ir
Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa-' 
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

Jje laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

8523Foxcroft

Mokytoja

L. B. ŠAL1NA1TE 
1277 Buahwick A venue 

Brooklyn, N. Y.

SHELLAN MUSIC ACADEMY
Mokina Pi ano, Balso 

Lavinimo ir Muzikbs 
! Tebrijos

Įsitėmykite naują

Mokytoja tirė* savo koncertą apie kovo mėnesį ir 
n<rt*i prirengti visus savo mokinius dalyvauti koncerto 

'i programoj. Todėl pageidaujama, kad nauji moki- 
/ TUĄi tuojau užairegUtrųoty.

Ubagas su $6.175 Banke
Požeminio gelžkelio stotyje 

ties 34-ta gatve, New Yorke, 
areštavo už elgetavimą Pete
rį Bortuzzį, 35 metų amžiaus 
sveiką vyrą. Pas jį rado dvi 
bankines knygutes, rodančias, 
kad jis i turi pasidėjęs taupy
mui <.$6,175. Grynais pinigais 
pas jį -rasta dar $13.85. ’ Kur 
jis. gyvena, nesisakė; tik prisi
pažino, jog, paprastai, nakvo
ja pigiuose nakvynių namuo
se, užsimokėdamas 25 centus.

-—■—---------
Plėšikai Nušovė Sėbrą 
“Krepsą” Lošėją

Vienas brooklynietis pikta
darys gavo galą nuo savo dvie
jų bfooklyniškių sėbrų, netoli 
Elizabetho, N. J., automobiliu- 
je aiit Lincoln Highway, i

Bunk Warren suklastuotais 
kauliukais “krepsu“ išlošė $1,- 
400 iš savo “draugų“ Harold 
George’o, 21 metų, ir Bernar
do Tonerio, 19 metų.

Bevažiuojant jo automobi- 
lium, sėbrai nusprendė pasiųst 
į kitą svietą Warreilą ir pa
siimti tuos $1,400. Revolverio | 
kulka / iš užpakalio pervėrė
jam; smegenis. Ištuštinę jam 
kišeniiįs, J‘frenta)” bandė pa
bėgt, bet buvo areštuotų Pa
sirodė, kad tai ta troika per-

kuVios praeitą antradienį įdainavo rekordą' Colum
bia Phonograph Co., 1819 Broadway, New York, 
paskutinį kartą Brooklyne dainuos šiame vakarėly
je. Jos turi labai gražų rinkinį liaudies dainų, ku
rių neturėjo progos sudainuoti “Laisvės” koncerte. 
Todėl turime džiaugsmo nedėlioję jas girdėti.

J. L. Kavaliauskiūtė, mylimoji vietos dainininkė, 
irgi sudainuos keletą dainelių.

Edna Radžiutė-Rodgers grieš smuiko solo ir jos 
orkestrą grieš šokiams.

Apart puikios muzikalės programos, linksmų šo
kių, skanių užkandžių, šiame vakarėlyje bus proga 
laimėti (ir kalakutą (turkey).

Rengėjai kviečia kub. skaitlingiausiai atsilankyti 
ne tik brooklyniečius, bet newyorkiecius ir visos 
apielinkės publiką. < \

Įžanga 50 centų ypatai \
. * . . .v. * ’ : : z

ttH
\
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REIKALINGAS PARTNER1S-M0TER1S AR VYRAS
. __ . j muzikos krautuvę, kur parsiduoda Pianai, Radio,

Gramafonai, Rekordai lietuviški ir visų kitų kalbų,
K tuSn ’r muzikališki instrumentai.

Jei kam rūpi įsigyti geras gyvenimas, meldžiam 
atsišaukti pas savininką:

; ’ JONĄ AMBROZĄITĮ
560 Grand St., Brooklyn, N. Y. Telefonas: Stagg 8642

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mūs, mes pažįstame 
jus, bet jau senai mątėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.H. ’ ' x r

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MAL10R1US
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja vlao- 
k i us paveikslus 
Įvairiom!* «p Aivo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro *u 
amerikoniSkai*.

TEL.:
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

Telephone: Stagg 4409 . . -

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

' 1 z

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) . 

BROOKLYN, N. Y.

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
j . ’ ■

Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta is Črynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Sis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugražint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi* 
sižkai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
Ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paltą 66c.

; KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford' Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORICS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiliu^ Ir .karietas veselijoma, 
krikštynoms iy pisi^ažinčjimama.

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

-
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