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Išdirbo 67 Metus Ant 
Gelžkelio

Hooveris Planuoja Griež
čiau Vykinti Blaivybes 

Įstatymą ✓

Fordas Planuoja Išleisti 
$30,000,000 Plėtimui 

Dirbtuvių

“Sli
AHA, Neb.— Rudolph 
Mehren, buvęs skaito- 
ymiausiu karo laiko 

” (besislapstančiu

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio X)

'Studijuoti Ūkio Mašinerijos 
Gaminimą

NEW YORK.— Septynio
lika Sovietų Sąjungos agri
kultūros inžinierių sekma
dienį atvyko Holland-Ameri
ca linijos laivu Nieuw Am
sterdam studijuoti ūkių ma
šinerijos gaminimą Jungti
nėse Valstijose. Apart kitų 
dirbtuvių, jie aplankys se
kamų kompanijų dirbtuves: 
International Harvester, 
Cleveland Traktorių Kom
panijos ir Fordo Kompani
jos Detroite. a

K. V. Ševčenko, grupės 
vadas, pareiškė, kad Sovie
tai planuoja pabudavoti pa
sauly didžiausią išdirbystę 
Nižni-Novgorode gamini
mui ūkio mašinerijos 
įrankių.

Sako, Žmogus Atsirado 
50,000,000 Metų Atgal

DES MOINES, Iowa. — 
Profesorius Henry Fair- 
field Osborn, galva Ameri
kos Gamtos Muzėjaus, penk
tadienį čia mokslininkų su
važiavime savo prakalboj 
pažymėjo, jog esą reikalin
ga modifikuoti (pataisyti) 
Darwin’o teorija apie žmo
gaus atsiradimą ir išsivys
tymą.

Darwino teorija, kurią 
nesenai patvirtino moksli
ninkas Sir Arthur Keith, 
prezidentas Anglijos moks
lininkų draugijos, nustato,
Ikad žmogus atsiradęs apie 
■1,000,000 metų atgal, tro
pikam krašte. Profesorius 

born pareiškė, jog jo pa- 
fes. studijavimas, paremtas 

studijavimais kitų moksli
ninkų, parodo, kad žmogus 
^atsirado ant žemės apie 50,- 

000,000 metų atgal, kuomet 
žmogiškoji veislė pirmiau
sia atsiskyrė nuo kitų gy
vūnų veislių.

Osborn tvirtina, kad žmo
gus neišsivystė iš beždžio
nės, bet beždžionė ir žmo
gus atsirado iš bendros gi
minės; žmogus nepergyve
nęs beždžionės stovio; da
bartiniai tyrinėjimai paro
do, kad žmogaus smegenys 
turėjo įtalpą pabaigoj treti
nio periodo (Tertiary)—1,- 

■ 500,000 metų atgal—lygią 
smegenų įtalpai mažiausia 
trijų šiandieninių gyvenan
čių rasių.

Osborn pareiškęs, kad 
studijavimas tretinio perio
do žmogaus turi būt svar- 

, bi užduotis dvidešimto 
šimtmečio antropologų.

Naujiena Chirurgijoj
PARYŽIUS.-- “Echo 

^Paris” praneša, kad prieš 
Jkelias dienas vienoj klini- 

buvo pirmą kartą pada- 
operačija visai nauju 

•^inėtodu, kuris galės padary- 
perversmą chirurgijoj, 
operacija, kuri buvo la- 
sunki ir pavojinga, bu- 

; padaryta lie operacinio 
jBio; jo vietoje buvo pa- 

tos elektros kibirkštys, 
Iriomis buvo padaryti visi 

kalingi pjūviai. Jei Olek
os kibirkštimis bus gali

ma galutinai pakeisti peilį, 
racinės infekcijos pavo- 
bus visiškai pašalintas, 

gi visos bakterijos 
Užmuštos elektros ki-

de

Į 10 Mėty Amerikoj Gyven
tojų Priaugo 14 Miliony

Darbininkai Visų Salių,

Vienykitės! Jūs
Nepralaimėsit, 
Retežius, o Islaimėsit 

Pasauli!

Nieko

Tekstiliečiy Unijos Sekretorius Revolveriu 
. Apsigynė nuo 125 MušeikųWASHINGTON.— Sulig 

Ekonominio Tyrinėjimo Na
cionalio Biuro paskelbtų 
skaitlinių, per dešimts me
tų periodą, pasibaigusį lie
pos 1 d., 1928 metais, Jung
tinėse Valstijose gyventojtj_____
skaičius padidėjo ant 14,- jųj’ Unijos' stovėjo' savo na-i 
000,000. - m0 tarpdury su revolveriu

1928 metais gyventojų bu- rankoj. Jo žmona, taipgi 
vo priskaitoma 119,306,000. apsiginklavus revolveriu ir 

pasirengus ginti uniją ir sa
vo namą, stovėjo greta jo. 
Jo namą buvo apsupę 125 
mušeikos, suorganizuoti 
Mansfield. dirbtuvių bosų. 
Caudle pareiškė jiems, kad 
jis šaus į juos, jeigu jie ar
tinsis prie jo namo. Mušei
kos tūlą laiką pabuvę paga
lios pasitraukė.

Pirma užpulsiant Caudle 
kad nekuriose srityse blai- tie Juodašimčiai tūlą 
vybės vykinimo prižiūrėto- laiką buvo ofise Sam Turn- 
jai bus prašalinti, kaipo ne- er> generalio manadžeriaus 
tinkaįni tam. darbui.

WASHINGTON.— Pra
nešama, kad prezidentas 
Hooveris planuoja pertvar
kyti blaivybės įstatymo vy- 
kinimo štabą, idant būtų 
griežčiaus vykinama blaivy
bės įstatymas. . Manoma,!

O] 
Ver 
mas 
“sliaUeriu 
nuo kariuomenės) Nebras- 
kos yalstijoj ir jieškomas 

są šalį, pagalios tapoP° , . .
paliuosuotas nuo bausmės. 
Jis paeina iš pasiturinčios 
šeimynos.

Jis buvo suareštuotas ir 
nuteistas ilgiems metams 
kalėjimo, bet pabuvęs kalė
jime trumpą laiką pabėgo.

Apie jį nebuvo nieko gir
dėti iki kovo mėnesio, kuo
met jis vėl pasidavė, kad le
galizuoti save. Armijos vir
šininkai Fort Des Moines 
patarė jam dar slapstytis ir 
tylėti, jeigu jis nenori sėdė
ti kalėjime.

Bet jis perdavė savo bylą 
Teisingumo Departmentui 
ir jo kalėjimo bausmė tapo 
sumažinta iki vienų metų. 
Jis tačiaus nesutiko nei tiek 
sėdėti. Apeliavo į Jungti
nių Valstijų apskričio ape
liacijų tfeismą ir tas teismas 
visai jį paįiuosavo nuo bau
smės.^ 3

Išrado Naują Plieną
LONDONAS.— Anglijos 

plieno gamintojai ir hidro- 
planų statytojai po ilgų ty
rinėjimų išrado naują plie
no rūšį, kuri yra atspari 
sūraus vandens veikimui. 
Tas plienas bus vartojamas 
statant hidroplanus vietoj 
iki šiolei vartojamo aliumi
ni jaus, kuris, pabuvęs ilges
nį laiką vandeny, imdavo 
rūdyti ir nustodavo savo 
pirmykščių ypatybių.

Sovietai Tikisi Surast
J. V. Dingusius Lakūnus

LUMBERTON, N. C. — 
Penktadienio vakarą T. M. 
Caudle, sekretorius vietinio 

>■.11 s

lokalo Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų (audėjų-verpė-

Mansfield kompanijos dirb
tuvių. Jie ten, matomai, 
gavo instrukcijas ir veikiau-, 
šia išsigerti.

Ši ataka yra dalis darbda
vių atsargiai suplanuotų 
puolimų ant kovojančių dar-, 
bininkų, idant sunaikinti 
Nacionalę Tekstilės Darbi
ninkų Uniją čia.

Čia ir apylinkėj darbinin
kai dedasi prie unijos. Darb
daviai desperatiškai deda 
pastangas užkirsti tam ke
lia.

Caudle yra aktyvįs unijos 
veikėjas Lumberton. Perei
tą savaitę čia buvo unijos 
organizatorius ir į tris die
nas gavo 60 narių į uniją. 
Jeigu būtų turėjęs progą 
kalbėti darbininkų susirin
kime, būtų gavęs šimtus na
riu^ ,

MASKVA.— Gavus pra
nešimą nuo gyventojų šiau
riniame Sibire, jog jie matę 
skrendant orlaivį dingusių 
Amerikos įakūnų, Eielsoų ir 
Borland, Sovietų valdžia 
pirmadienį pasmarkino jieš- 
kojimo darbą, Tikimasi 
dingusius lakūnus surasti.

Ivan Čuchnovskis, pasižy
mėjęs lakūnas gelbėjime 
italų dirižablio Italia įgulos 
narių leduose, su lakūnais 
Straube, Aleksejevu ir Ster- 
ligovu antradienį (šiandien) 
išvyksta į Krasnojarską, 
centralinį Sibirą, ir tikisi iš 
ten išlėkti į Cape North 
sausio 6 d. su tvirtu orlai
viu jieškoti lakūnų.

SOV. SĄJUNGA DABAR GALI APSIEITI 
BE KULOKŲ, SAKO STALINAS

Kolektivizavimas Ūkią Smarkiai Plečiasi; Del Ko Klydo 
Trockis Žemės Ūkio Klausime

31 Moteris Kaltinama
! T 1

Nužudyme 50 Ašmeną
Lietuvos Fašistai

Pastatė Naują Kalėjimą
BUDAPEST, Vengrija.— 

Szolnok mieste, Vengrijoj, 
greitu laiku prasidės teis
mas 31 moters.' Jos kalti
namus nunuodijimer 50 as
menų.

Keturios moterys, kurios 
bus pirmiausia teisiamos, 
yra: Rosa Holyba, 71 metų 
amžiaus; Lidia Olak, Ju- 
liane Lipka ir Maria Kote- 
les. Juliane Lipka, 66 metų 
amžiaus, bus teisiama už 
septynias žmogžudystes. 
Visoms joms gręsia kartu
vės.

Susi Olak, visų jų vado
vė, nusižudė, kuomet prasi
dėjo tyrinėjimas. Ji visoj 
apielinkėj šuteikdavo nuodų 
(arseniko) toms moterims, 
kurios nebenorėjo su savo 
vyrais gyventi.

Pradėjus vyrams smar
kiai, mir£i, vyriausybė pra
dėjo tyrinėti. Tapo iškasta 
50 lavonų ir išegzaminuota. 
Surasta, kad tie žmonės bu
vo arseniku nunuodinti.

Nekurios tų moterų ne tik 
savo vyrus . nuodijo, bet 
taipgi ir kitus šeimynos na
rius; nekŪrios tardei turtoy 
tai *del kitokio • išrokavimo 
nunuodijo savo tėvus, moti
nas ir vaikus j 1

Maria Szendi nunuodijo 
savo vyrą, kuomet jis pra
dėjo jai išmetinėti, kad ji 
užsiima su kitais vyrais. Ji 
apsivedė su kitu. Kuomet 
tas pagrąsino jai atsiskyri
mu, ji ir jį nunuodijo. Pa
galios ji nunuodijo savo sū
nų,, nes nenorėjo, kad jos 
mylimieji sužinotų, jog ji 
turi 23 metų amžiaus sūnų.

Utenoj atidarytas naujai 
pastatytas 2 augštų mūri
niame name^ kalėjimas.' Į 
kalėjimo -atidarymo iškilmes 
iš Kauno Utenon važiavo 
teisin. min. p. ‘Žilinskas, 
gener. sekr. p. Brazaitis ir 
kalėjimų inspektorius p. 
Garbaliauskas. z

Kalėjimo namai ir įrengi
mas valdžiai kaštavę apie 
du, šimtu penkiasdešimt 
tūkst. lt. Naujame Utenos 
kalėjime būsią galima lai
kyti daugiau kaip 80 žmo
nių, bet reikalui esant pa
reisią ir 150 žmonių.

Detroit, Mich.— Sekma
dienį Fordo kompanijos pre
zidentas Edsel B. Ford pra
nešė, kad Fordo kompanija 
planuoja išleisti sekamais 
metais suyirš $30,000,000 
plėtimui automobilių dirb
tuvių.

Suvirš $20,00Q,000 bus iš
leista budavojįmui naujų 
namų ir suvirš $10,000^000 
mašinerijai ir kitokiems 
įtaisymams.

MASKVA.— J. Stalinas, 
generalis sekretorius Sovie
tų Sąjungos Komunistų 
Partijos, sekmadienį kalbėjo 
marksistų agrikultūros dar- 
buotojų-teoretikų susirinki
me. Jis analizavo dabarti
nę žemės ūkio padėtį . So
vietų Sąjungoj.

Savo kalboj jis pastatė 
tris sekamus klartsimus ir į 
juos atsakė:

Ar kulokai (turtingi vals
tiečiai) bus palikti ant ūkių 
tose srityse, kur kolektyvis 
žemės apdirbimas tapo įves
tas? Stalinas atsakė, kad 
ne. Kulokai bus nuo ūkhi 
pravaryti, jeigu jie toliaus 
priešinsis kolektyviškam 
ūkių apdirbimui.

Antras Stalino klausimas 
buvo: Kodėl Sovietų val
džia nepriėmė dabartinės 
politikos (griežtos kovos 
prieš buožes), kuomet du 
metai atgal ją siūlė Trockis 
ir Zinovjevas?

Pabrėždamas, jog Sovietų 
valdžia nemano palikti ku- 
lokų ant1 ūkių kolektivizuo- 
jamuose distriktuose, Stali
nas nurodė, kad 1927 me
tais, kuomet Trockis reika
lavo tuojaus pradėti griežtą 
kovą prieš kulokuš, tokia

kova būtų buvus pavojingas 
avantiūrizmas. Kulokai 
tuomet pagamino suvirs 
10,000,000 tonų javų, o val
stybiniai ir kolektyviai 
ūkiai pagamino tik 1,250,- 
000 tonų javų. Gi šiais 
(1929 metais) valstybiniai 
ir kolektyviai ūkiai* jau pa
gamino 8,000,000 tonų javų. 
Sekančiais metais humato- 
ma, kad valstybiniai ir ko
lektyviai ūkiai pagamins 
12,000,000 tonų javų. Tuo 
būdu kulokai nebereikalingi 
ir juos galima pašalinti nuo 
ūkių.

“Jeigu mes palaikome Ne- 
pą (naują ekonominę poe
tiką), tai todėl, kad NepaLiną;, Lai Louei, nau nepa ■. 
tarnauja socializmo darbui, 
bet kuomet Nepa tam nebe- | 
tarnauja, tuomet mes turi
me ją mesti po velniais,” 
pareiškė Stalinas.

“Leninas sakė,” Stalinas 
pareiškė, “jog Nepa buvo 
pasitraukimas, o ne sumu
šimas, buvo* prisirengimas 
prie naujos atakos ant ka
pitalistinių elementų mies
tuose ir kaimuose. Leninas 
sakė, kad Nepa buvo įvesta 
rimtai ir ant ilgo periodo, 
bet jis nesakė, kad ji tapo 
įvesta ant visados.” •'

Zabkowice, Lenkija.—Wa
ler j an Janowski, 93 metų 
amžiaus, jau išdirbo ant 
gelžkelio 67 metus ir sakosi, 
kad jis yra seniausias gelž
kelio darbininkas pasauly. 
Jis dirba gelžkelio stoty.

Trisdešimts Komunistų
Suareštuota Meksikoj

Kaune Aulą Dirbtuvių 
Darbininką Streikas

Indijos Darbininkų ir Valstiečių Masės 
Demonstruoja Prieš Imperialistus

gražiuoju išprašyti nuo An
glijos imperialistų nepri
klausomybės Indijai. Aiš
ku, kad be kovos Indija ne
galės pasiliuosuoti nuo An
glijos imperialistų jungo.

, Pirma atidąrąnt ketupas- 
■.dešimts ketvirtą sesiją, Na- 
cibnalio Kongreso pildoma
sis komitetas pasisakė už 
pilną nepriklausomybę Ihdi- 
jaL, f

Pamatęs masių revoliuci
nį sentimentą, kad geriau 
suvilioti jas, buržuazijos va
das Nehru kalbėdamas pa
vartojo keletą “revoliuci
nių” frazių. Jis pareiškė:

“Jeigu Kongresas arba 
Indijos tauta prieis prie iš
vedimo, kad spėka išgelbės 
mus iš vergijos, tai aš ne
abejoju, kad ji bus priimta. 
Spėkos naudojimas yra blo
gas daiktas, bet dar bloges- 

aiškina masėms, kad reikia uis daiktas vergija.”

LAHORE, Indija.— Šau
kiant “Lai gyvuoja revoliu
cija,”* sekmadienį masės 
darbininkų ir valstiečių per- 
simušėiper policijos kordo
ną ir apgulė platformą, ant 
kurios Pandit Jawaharlal 
NehrU, prezidentas Indijos 
Nacionalio i Kongreso, ati
darant kongresą' ■ kalbė j o 
apie atsiekimą nepriklauso
mybės ramiu būdu.

1 Valstiečiai ir darbininkai 
stoja, už /revoliucinę kovą 
prieš Anglijos' imperialistus.

Suvirš 50,000 valstiečių ir 
darbininkų čia suvažiaVo iš 
įvairių Indijos dalių pareik
šti protestą prieš’Anglijos 
imperialistų jungą.

• Jie -reikalauja aštresnės 
kovos. Bet Nehru, Mahat
ma Ganįhi ir kiti naciona
listinio judėjimo (buržuazi
jos) vadai, pataikaudami 
Anglijos imperialistams,

MEXICO CITY.— Meksi
kos valdžia, sulig Wall 
Streeto įsakymo, suareštavo 
30 komunistų. Jie laikomi 
militariniuose barakuose ir 
policijos stotyse priemies
čiuose.

Meksikos valdžia, parsida- 
vus Amerikos imperialis
tams, įvedė terorą prieš re
voliucinių darbininkų ir val
stiečių organizacijų vadus.

Meksikos valdonai bijo 
masių sukilimo. Už tai jie 
puola revoliucinį judėjimą, 
kuris smarkiai plečiasi po 
Komunistų Partijos vado
vybe. / į i į r i •

Pagimdė Kieme
Gruodžio m. 11 d. Juoza

pavičiaus prospekte 31 • nr. 
pil. Ona Morišinskaite įėju
si kieman pagimdė kūdikį. 
Ji kilusi iš Joniškio, tačiau 
nuolatinės \ gyvenamosios 
vietos neturėjo.

Kaune yra 2 aulų dirbtu
vės: Žuko ir Levino, kur 
dirba virš 30 darbininkų. 
Darbas ten sunkus, atlygi
nimas visai, mažas. Dirba
ma 10 ir daugiau valandų 
per dieną, o už gaunamą at
lyginimą vos tegali viengun
gis darbininkas pramisti. 
Darbdaviai priima ir atlei
džia darbininkus nieko ne
paisydami.

Darbininkai iškėlė d&rb- > 
dariams visą eilę reikalavi
mų : 8 vai. darbo dienos, ge
resnio atlyįinimoj Manda
gesnio elgimo, priimti nau
jus darbinįnkus tik su jar- 
bininkų sutikimu . j j. tt. 
Darbdaviai tų reikalayimų 
neišpildė. Darbininkai tuo
met paskelbė streiką. Darb
daviai dabar patys dirba

Varšava. — Prezidentas 
Mosčioki sekmadienį užgy
nė naują Lenkijos fašistinį 
kabinetą. Pilsudskis užima 
karo ministerio vietą.

Newmarket, N. H. 38 šei
mynos darbininku, streikuo
jančių x prieš Newmarket 
Mill kompanija, tapo išmes
tos iš kompanijos stubų.

. Washington.— Karo se
kretorius Hurley išleido 
įsakymą, kaęl Jungtiniu 
Valstijų armijos oficieriąi 
mokintųsi . ispanų kalbos. 
Reiškia, nori padaryti ofi- 
cierius geresniais ‘ Wall 
Streeto įrankiais lotyniškoj 
Amerikoj.

a*

Pabėgo Kalinys

Vancouver, Kanada.—Čia 
Komunistų Partija organic 
zuoja bedarbius kovai 1 ** 
pašelpą bedarbiams.

Gruodžio 11 d. iš parašų 
arešto namu pabėgi 
Juozas čipliavokas.

ą Visi Dalyvaukite Lyros Choro Parengime Pasilikimui Naujų Metų, Lenkų Svetainėj, 91 Clinton Ave., Maspethe. Pradžia 6 Vai Vakare.
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AMERIKA IR PASAULINIS KRIZIS
Kaip Amerikos, kapitalo krizis atsiliepia į pasaulinį ka

pitalizmą? Tą klausimą gvildena “Pravda,” Sovietų Ko
munistų Partijos centro organas (gruodžio 13 d.):

Jungtinių Valstijų krizis turės milžiniškas pasekmes.
Kad išeit iš križio, Amerikos firiAnsinis kapitalas daro 

didesnį gulimą ant pasaulinių rinkų.*
Pasmarkintas kapitalo išvežimas iš Amerikos (į<ad pel

ningai jį įdėt' užsieniuose) ir dar labiau pasmarkintas 
tavorų išvežimas bus pirmais vaisiais* pakrikimo rinkos 
pačiose Jungtinėse Valstijose net tokiame atsitikime, 
jeigu krizis; rieišklibins visos bankinės ir finansinės siste
mos, net tame atvejyje, jeigu pavyks Amerikai išvengt 
masinius bankrutavimus.

Paaštrėjimas kovos už rinkas pardavimams; už žalių
jų medžiagų šaltinius, už vietas pelningam įdėjimui ka
pitalo bMs viena iš pasekmių dabartinio krizio Jungtinė
se Valstijose.

Bedanbes augimas, jau prasidėjęs uždarbių numušine- 
jimas darbininkams, nauja banga racionalizacijos (griež
tesnio išnaudojimo sistemos) turės paaštrint klasių kovą 
Jungtinėse Valstijose.

Amerikos Komunistų Partija, tuo būdu, susiduria su 
milžiniškais^ uždaviniais, kurių vykdymą palengvina la
bai palankios objektyvūs apystovds.

Fąrmerių bankrutavimas, laukininkų krizis nepapras
tai apsūnkina Amerikos valdžios padėtį. •

Visuomeriinį (socialį) valdžiai pagrindą siaurina tas 
faktas, kad pasekmėje Šerų pakrikimo tapo apiplėšta pla
tūs sjųogsniai smulkiosios buržuazijos, kad taipgi liko 
tuomi apiplėšta žymūs sluogsniai darbininkiškos aristo
kratijos ir kad auga bedarbė.

Bej; imperializmo laikotarpyje ir dabartinėse sąlygose 
pasaulinio ūkio Jungtinių Valstijų krizis negali pasilikti, 
kaip koks atskiras dalykas, neturintis ryšio sų užsieniais.

Šėyiį pakrikimas Nėw Yorkė atsiliepė ir į kitas pasau
lines biržas. ' ■'

Londone dar įik šįotnis dienomis, po sužlugimui stam
bios trupines Gerty kompanijos, susprogo dar stambes
nė Horno kompanija.

Anglijoj juo sparčiau plėtojasi bedafbe. A
Nors Vokietijoj tik dabar prasidėjo pramonės siaurini- 

mas, jau susidaro 20 nuošimčių bedarbių daugiau, nekaip 
buvo šiuo laiku pernai metais.

Nupuolė kainos mineralinėms medžiagoms ir lauko 
ūkio produktams ir iššaukė krizį šalyse, kur tie produk
tai gaminami. * /

Krinta cukraus kainos—nuo to kenčia Indonezija ir 
Kuba.

Krinta gumos kainos—ir kenčia krizius Malajaus pu- 
siausalio kraštai ir Sumatra.

Smunka kviečių kainos—iį* įpuola į krizį Kanada, Ar- 
gentina, Australija.

Nupuola medvilnės (bovelnos)tkainos—ir del to girdėt 
Verksmai Indijoj ir Aigipte.
, Nusmunka vilnų kaina—ir Australija ir Pietų Afrikos 

Sąjunga kenčia milžiniškus nuostolius.
Jungtinėse Valstijose krizis—ir Japonija negali par

duri šilko.z ’
Pramonės nupuolimas vienoje vietoje dar labiau gilina

PA.

apitalo laikinas nusistovėjimas (stabilizacija) vis pla
čiau kliba. ■> z

Įvykiai puikiai patvirtina tą, ką numatė šeštas Kon
gresas Komunistų Internacionalo ir Dešimtas Plenumas 
Kominterno Pildomojo Komiteto.

Trečiasis pokarinis laikotarpis imperializmo vystymosi 
pasirodė tikrenybėje laikotarpiu paaštrėjimo visų pama

li tinin imperializmo prieštaravimų.
Tikrenybės faktai kiekviename žingsnyje < patvirtina 

į Šešto Kongreso ir Dešimto Plenumo poziciją.
italizmo nusistovėjimas. krinka; o Sovietų šalyje 
riatas, kuriantis socializmą, stato sau visai prak- 

gk^^čpkretį uždavinį—bėgyje keturių metų padaryt
6 užsibrėžęs Penkių Metų Planas.
tarp dviejų visuomenės sistemų, kovoje tarp

* ‘o SOcializmo, iš vienos pusės, ir kapitalizmo, iŠ 
pats gyvenimas parodo sovietinės tvarkos

22 d. įvyko A. L. 
kuopos metinis} 
Nąrs kuopoj 

d, bet į metinį 
<pu«ė nepribu- 

aio apsileidimo 
ląoK kkd tie 

; dfwwtijoj tik 
littakta nauja

■ J., Pa-’ 
KūžmCč-

Uza, ižai*

ninku J. Stagniūnas. Linkėti
na naujai kuopos valdybai 
energingai pasidarbuoti kuo
pos ir visos draugijos labui.

A.L. D. L. D. 17-tos Kuopos 
Korespondentas.

Mm
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Gruodžio 31:
-Gimė dr. V. Kudirka, 1,858.

Dedžš Šerno Paminklas ,;. Galvoj Negerai!. 
ir Fašistai . ■<

Drg. Senas Vincas aplan
kė Chicagos lietuvių laisvas, 
kapines, kuriose i yra palai
doti, tarpe kitų, B r. Varg
šas ir Dėdė Šernas. Ant 
abiejų kapų stovi po pamin
klą. Pagyręs Vąrgšo pa
minklo stylių ir bendrai ap
dirbimą, rašytojas (“Vil
nies” num. už gr. d.) sa
ko: * 1
( . Prieiname pritf Dėdės Šėr- 

no išgirto per J‘Nąuji^nas” 
paminklo. O , įiĮ mąno'; sviete
li! Stovi jokio skonio netu
rintis cementinis gremėzdas, 
keturkampiai plokščias ’cęnlen-; 
to šmotas. Netik kad jau jo-, 
kios reikšmės jisai neturi; bet> 
ir pati viršūnė, tarsi neuž
baigta—keturkampė. Jau ge
resnį skonį žmogus turintis, 
net ir tvoros štulpą pagrąži
na, keturkampiai jį nusmaily- 
damas, bet čia ir tai nesu
prasta padaryti.
Reikia atsiminti, kad prie 

šito paminklo statymo dar
bavosi visos Chicagos “gal
vos,” advokatai, rašytojai ir 
kitoki fašistų ir social-fašis- 
tų profesionalai. S. V. už
baigia :

Palingavęs galva, pamaniau 
sau—ir už šitą gremėzdišką 
cemento šmotą jokios minties 
peturintį kerplėšą, dar turima 
tiek drąsos girti per laikraš
tį ir reikalauti 4,000 dolerių 
užmokesnio. . • l
Drg. Senas Vincas tur būt 

pamiršta, kad tie žmonės 
turi geras akis. Dar stebė
tina, kąd jie ir už keturis 
tūkstančius dolerių bent’ to-' 
kį paminklų' pastatė. Gėriai, 
kad neatsitiko panašiai, 
kaip su Chinijos aliejaus 
šaltiniais, Lietuyos Atstaty
mo Bendrove ir kitais? Ge- . 
rai, kad nebuvo panašiai, 
kaip su Žemaites raštų lei
dimu ir tam tikslui rinktom 
aukom. Senas Vincas turi 
žinot, kad paminklą Dedei 
Šernui statė fašistiniai ir 
social-fašistiniai elementai, 
kurių nagai labai palinkę “į 
save.”

. Dr. A. Petriką
Šių metų gruodžio mėne

sį per keturias dienas Penn- 
sylvanijos hotely NewYor- 
ko apielinkės dantų gydy
tojai turėjo savo suvažiavi
mą, vadinamą “Better Den
tistry-Meeting”. šis suva
žiavimas atsibūną kas metai 
gruodžio • mėnesį. ' Skirtu
mas šienjet buvo tiktai te
kis, kad jisai buvo daug 
skaitlingęsnįs; ■ nes prie jo 
surengimo i . prisidėjo ir 
Brooklyrio orgahizacija (An
trasai Distriktas New Yor- 
Xo Valstijos Organizacijos).

Suvažįąvimąš'tupėjo užė
męs f visą | viršutinį aukštą 

Pradedu .skaityt Pasirodo iš (Roof Garden) minėto' ho- A I TAT H o Iniorn Imo iaa- ' z •

Vietiniam fašistu juodla- 
pyj tūlas “Nustebęs” rašo 

, ųeva “straipsnį,” neva “ko
respondenciją,” kurioje pri- 
tauškia tokių! niekų, kokių 
nė jokis šiek tiek turįs sa
vęs pagarbos .laikraštis ne
talpintų. “Nustebęs” už
ėjęs; pas “porą, šeimų” Phi- 
ladelphijoj. 1 Esą, L - ■ 

‘t s • i . : 1
Vienoj vjetoj randu ppra 

“toyarščių.” š.eimįhįnkas kni
sasi kampuos, ko1 ;taį ieško. 
Duoda “tovarščiaips’’; ^kaįtyti 
laišką, bet tįe sako, kad( ir jie, 
tokius laiškus turi. Tik neži-, 
114,ką ,ten i;ašo. Angliškai(ya- 

t šyta. Tai sako ‘ man: M<ar' 
draugas nemoki perskaityt?” 1 - 1 - - - ■- -
ALt>^D tame ( laiške tiesiog 
grąšipančiai reikalaujama 
kiekvieno nario pilno jo turto 
sąrašo: ar turi namus, kiek 
namai kainuoja, dt yra pasko
los ir kiek jos, ar turi auto
mobilių — kiek kainuoja, kaip 
senas, kiek turi pinigų pasi
dėjęs kokiam banke ir tt. Ne-’ 
suteikus atskaitos centrui, bus 
baudžiami $50, nes pinigai esą 
reikalingi audinyčių streikui 
juodiesiems!... » ' •
Norint argumentuoti su 

tuo kalbamos “koresponden
cijos” rašytoju, tai reikėtų 
shidijotėti taip, kaip . jis 
pats. Pasakykim trumpai 
ir atvirai: jokių -raštų, jo
kių panašaus turinio laiškų 
ALDLD. nėra išleidus. ’ Ne 
tik ALDLD., bet jokia dar
bininkų orgahizacija tokių 
laiškų nėra siuntinė jusi’.
Tai y^ąibjąųĮuą jfašistįų jprai-r 
simariymaš ii* jis daromas1 
tik tuo tikslu, kad suklaidi
nusi šayo; ;.ii‘ tMp nėlaimiii- 
gus' pasėkėjus. Be To, ~'jiid- ‘ 
mi bandoma sukelti t. v. 
baltasis šovinizmas prieš 
juodveidžiųš r dhrbininktis. 
Bet fašistūkūmš; ir čia ne
pavyks, kaip jau daūg sy- 
1 • • • n J w t 1 mkių jiems nepavyko!

on Ma

a: L d. l. d. reikalai

telio ir1 du žemesnius aukš
tus. Kasdien popiečiais bu
vo , skaitomos paskaitos' Spe
cialistų .įvairiose profesijos 
šakose, -moksliniai refera
tai, diskusijos ir tt. Prieš
piečiais buvo duodama 
praktiškojo darbo4 demon
stracijos vedamos pažan
giausiųjų,. profesijos ele
mentų. Stei vienoj. profesi
joj, medicinos, inžinerijos, 
advokatūros ar dentisteri- 
jos nėra visi nariai vienodo 
išsilavinimo: vieni yra su- 
gabesni, sumanesni, pažan
gesni, kurie seka savo pro
fesijos progresą, kiti gi vel
kasi paskui,, tenkinasi tuo, 
ką išmoko mokslainėj kele
tas ' metų atgal. Tokiuose 
suvažiavimuose pažanges
nieji daktarai duoda prak
tikos pavyzdžių kitiem atsi- 
ląnkiusiėm savo, kolegom, 
kaip! geriau,, tobuliau pada
lyti vieną ar kitą'teknikos 
ar tėrhpeūtikoš darbą, kaip 
moderniškiau, estetiškiau 
ar sanitariškiau padaryti 
vienokią ar kitokią restora-

Gruodžio! 8
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NEWARK, N: J. j Į
Didelis smūgis Ohai ir . 

tanui Janušoniams; nes* 
lemtoji .mirtis išplėšė ją vj 
riausią dukrelę JfifenįP Vėli 
nė buvo voš tik kėturioli 
metų amžiaus, bet ri'eleii 
širdies liga išplėšė iš inftk 
po. Tiesa, velibtfė hefc 
mums hidko dboti šdvo j'ž 
se .dienoše, bet jos atėltii 
mums žadėjo. Jinai tub 
bai gražų soprarib bals^ 
ko mokintis fnužikbs bei <di 
vimo ir, be abėjonėš, nuli 
daug būtų pagllbfcj(i& Bail 
ir t. t, Elepa pasiiAIrS' 
lios vakare, 22 d grdoBžf 
visai nesirgus. Tokifi’ 
mirtis lapai užgavo tėvus.*? 
laidota ketverge, 26 d‘ i? * 
džio, Arlingtohį N. J.,

< r ( 

į < )

, Draugė Janušoniene. i į 
klauso prie L. D. S. A. 10- 
kp. ir kurioje energingai d 
,bavosi, todėl, minėta kuopa 1 
pirko vainiką. Taipgbvisi j 
minės ir draugai atsiuntė 
nikus, kurių viso buvo < sė] 
niolika. Į kapuš lydė j b try 
ka automobilių. Tapo pal 
dota laisvai 10-tą vai. ryte 
liko nuliūdime matūšę, vą 
ir vieną sesutę.

Draugai Janušoniai f 
visiems širdingai ačiū kaip už 
gėles, taip ir palydėjimą 
pus jų dukrelės.^

Deki Vytauto “Didžiojo” 
Sukaktuvių

Rašydamas, apie lietuvių 
fašistų ruošimąsi minėti 
Vytauto ‘‘didžiojo” mirties 
sukaktuves, kriaučių orga
nas “Darbas” pastebi:

Į tą bačką patriotinio me
daus susipratę darbininkai tu
ri įpilti gerą dožą sveikbs kri
tikos. Jei lietuviška buržuazi
ja nori paspekuliuoti senove, 
tai mums reikia palukštenti, 
pagvildenti LiėtūVds gyvenimą 
pabąigoj keturiolikto 'ir. pra
džioj 'penkiolikto amžiaus. • Tik 
šviesėję ekonominių aplinky
bių galima bus suprasti ta ror 
lė, kokią sulošė Vytautas. x Vi*, 
same jo veikime n'ėbdvo anėi 
krislo taip vadinamo genialu
mo. Tai buvo žiaurus bruta
las, žemaičių skerdikas, kleri
kalizmo skleidėjas Lietuvoje. 
Jojo vedama politinė linija žyr- 
miai sustiprino Lenkijos bajo-' 
riją. Jeigu Vytautas buvo 
milžinas, tai jis buvo milžinas 
ant molinių kojų. 1 x
Tai tikra tiesa. Savu lai

ku “Laisvėje” bus duota vi
sa Čile straip'šnių Vytaūto 
klaušimu, kuriuose bus pla
čiau nurodyta tb “didžiojo” 
darbeliai. Lietuvių darbi
ninkų organizacijos nepri
valo \ duotis save Suvedžioti 
fašistams, kurie bandys 
rengti įvairius Vytauto gar
binimui mitingus.

Knyga Seno! Vinco Raš
tai jau gatava ir tuojau 
pradedama siuntinėti kuo
poms ir pavieniams na
riams. Knyga pusėtinai 
stora ir labai gražiai at
rodo.

Visų kuopų sekretorių 
yra prašoma, kad kuo- 
greičiausiai prisiųstumėt 
narių mokestis, jei dar jų 
nors kiek turite, mes Seni 
metai jau pasibaigė, tai 
turi pasibaigti senųjų, me
tų reikalai. <
M kąm nor^.Ją^ męikią” 

•angliškų Jęnygųįhiėkp; nėr 
,laukdami^ piane^skitų .Cen
trosekretof Įw| I

Jfei turite narių, 
Siųskite jų. mieštis Čen-
'traų ir jie gaus’visas pri
klausančias knygas,, kaip 
ir yisi kiti DiiaūgijoS na-

•«. J ‘ j I! ,.f ■ !

Ig.! Baėhės,
■ ALDU). Sek

riai

v. , «. ‘ »r ' .»

Draugijų Atydai
Gerokas skaičiiis draugijų, 

kiiriom senokai padaryti spau
dos darbai yra dar neužsimo
kėjusios. Baigiantis metams, 
“Laisve” turi daug įvairių is? 
mokėjimų ir labai reikalinga 
pinigų. Todėl prašome držfti- 
gijų komitetų išlyginti užsili
kusias “Laisvei” už spaudos 
darbus ir skelbimus visas sko
las. Tas daug/ palengvins

Tokie periodiniai suvažia
vimai yra būtini medicinos 
ar dentisterijos profesijom 
ir, savo 
kuriem 
nauja, 
sionalas 
ganizacijos darbuotę ir pa
žangą, jeigu jisai pats nori 
būti pažangus, o ne pasi-j 
likti savo kolegų užpakaly. 
Organizacijos susirinkimuo
se ar suvažiavimuose . vi
suomet būna paskaitos ar 
praktiško darbo demonstra
cijos, nes tokie susirinki
mai visuomet būna moksli
nio pobūdžio. Svarbu taip
gi 1 sekti 'savo profesijos li
teratūrą, kur būna gvilde
nama’-klausimai, liečianti jo 
profesijos pažangą. Profe
sijos ■mokslumas ne stovi 
yiėtojį.šbėt einū pirmyn-i <tb« 
dėl rėįįalinga profesionalui 
kartas Į nuo karto pastudi
juoti nąujus klausimus pra- 
tęsiamūose kursuose (Post- 
Graduate Study), duoda- 
muose-vienos ar kitos sri
ties z specialisto. Metodos, 
vartotos penki ar dešimt 
mėtų atgal, šiandien jau 
skaitomos ' pasenusiomis. 
Gydytojai, kurie nepriklau
so savo profesijos organiza
cijose, nelanko mokslinių 
susirinkimų ’ bei suvažiavi
mų, neseka literatūros ir 
nesilavina pratęsiamuose 
kursuose—-atsilieka nė tik 
nuo žiliojimo bei pdžangbs 
savo kdlėgų, bėt ir nuo SU- 
pratinio savo inteligentiš
kesnių pacientų. Pažanges-

keliu, pacientam, 
tie daktarai tar- 

Kiekvienas profe- 
turi sekti savo or-

lyg to sprendžia apie pą- 
žangą paties profesionalo. 
Žiįogus turi tiktai vieną 
kūną ir jam reikalauja ge
riausio profesionalio patar
navimo, nes žino, kad' kar
tą sugadytas kuris nors or
ganas, jau sunku pataisyti. 
Atsilikęs savo profesijoj 
daktaras, ar tai medicinos 
ar dentisterijos, yra aplei
džiamas pažangesniųjų pa
cientų, kurie pamatd, kad 
kitas daktaras gali patar
nauti ' moderniškesniais bū-< 
daiš.' Tokiam atsilikusiam 
daktąrui nieko daugiau ne
lieka, kaip tiktai taikytis 
prie tamsiosios publikos, 
kuri nieko nežino apie pro
fesijos pažangą, kaip ir ji
sai pats, p tik žiūri, kad kas 
jiem pigiau patarnauja. Pi
gumas tokiem žmonėm pa
vaduoja viską, nes apie pro
fesijos progresą jie nieko 
nežinom kas jieifr buvo gera 
dešimt metų atgal, tas jiem 
gera ir dabar, bile tik jiem 
kaina ta pati, kokia buvo 
tada, kada dar “porkčiapo” 
svaras buvo šeši centai, o 
geri čeverykai du doleriai. 
Tiktai pigumu toksai profe
sionalas tada ir tegali vers
tis, nors* kartais ir tasai 
pats pigumas, o būna per- 
briangus. ■ ' '

Žinoma, toksai sekimas 
profesinės pažangos reika
lauja laiko (ir lėšų. Reikia 
tam pašvęsti kartais net 
keli vakarai savaitėj,.teikia 
dar be to užmokėti už pra
tęsiamuosius kursus in
struktorium'. ' Išlikus iš ofi
so vakarį susidaro riūosto- 
lių, bet tai būtinai feikhlin- 
ga ir tą išsilavinimą profe
sionalo įvertina pažangesni 
pacientai. Sėdėdamas savo 
ofise* iki vidurnakčio kas 
vakarą negi ką nors naujo 
išmoksi.

Po Naujų Metų rengiama 
Brooklyne panašus suvažia
vimas, kuris irgi tęsis per 
. j, . i. X- / . riai priąirase, uzsixnuneuttsketurias dienas, čia taip už 19p30 metlis. Taigi, 
pat, kaip ir newyprkiniam nantiems metams jau turim 
suvažiavime, bus nagrinėja- du naujus narius. Draugės 
ma įvairūs moderniškieji jdraUgai, sekančiais metais t? 
būdai, kuriais geriau gali- *'in?e kuop^.

SOUTHBURY ir OXFORD, COHN.

Pas mils, kol kas, da žiemos 
didėlės nėra. Nors sniego tu
rime biskutį, bet nėra da didė
lio šalčio, ūkįninkai sako, kad 
visa tokia žiema būtų, tai' bū
tum užganėdinti. A.L.D.L.ĮL 
225 kuopa gyvuoja'J gerai. 
Gruodžio 1 d. įVyko mėhėsftrūš 
suširmkimas, kiiris Aariais tir 
vo škAitlirigaš. ' TAip ir* rėifti 
dVąugės ‘ ir dHttigai.1 Laikyk 
mės1 Ir ’toliatlš' tokios sisteftH 
Visada būkime visi’ susSrini 
mudse.

Pikniko komisija išdavė^ 
skaitą įvykusio pikniko 1 
jo 29 d., pranešdama, k 
pelno liko $66.98. Nutatep trill V linu <į>uu.uu. i IrĮfl

mokėti už 1930 metus į Tarp*; ,' 
Darbininkų Apsigynimą $5.00;
pirmiau mokėjome po $2.i 
metinių. /Taipgi du nauji 11 
riai priąirašėį užsimokėdai 

Taigi, ab

ma būtų savo pacientam pa
tarnauti. Bus skaitoma pa- ___
skaitos ir duodama prakti- nesinius 
ko s pamokų.

BOSTONAS IR APIELINKE
Gruodžio 7 d. lietuvių 

kriaučių 149 skyriaus buvo su
rengta nepaprasta vakariene! 
arba bankietas apvaikščioji- 
mui 15 mėtU jdbilėjaūs nuo 
Ąmalgarneitų unijos gimimo 
dienos, kuri buvo gruodžio mė
nesį, 1914 metais,’ Bankietas 
pavyko gerai. ( Svečių buvo 
Apifel 250 ir visi likdsi užga
nėdinti. Programa buvo gera j 
'buvo muzikos, dainų; mandoli
nų orkestrą ir dvi jaūnos mer
gaitės pašoko porą k laši kiškų 
šokių. Valgiai buvb geri i ir 
gerų gaspadinių sutaisyti. Lai
ke vakarienės 
Lėky perstatė 
jų iš kriaučių 
ir atšilankiušių

Buvo specialiai užkviesti da
lyvauti visų lokalų atstovai, at
stovai nuo Joint Board o ir nuo 
genėralio ofiso.

Ama!g-tu Senas Narys.

gaspadorius J. 
daug kalbeto- 
aktyvių narių 

Svečių.'

dienraščiui atsit^tl sįi tais, greitai -pamato .
/ _ .^'aĮrgSą,' ;fr-.

Katinas.— Naktį einant 
2-j o Ulanų pulko' kareiviui 
Kaziui Učdsui' į kareivines, 
užpuolė jį piktadariai, Sun
kiai subadė peiliu ii'- atėmė 
100 lt. Nukentėjęs padėtas

dešimts narių. Todėl visi p£ 
sidarbuokime, o pasekmės bii 
geros. Taipgi nutarėme nū 

i susirinkimus laiky 
toj pačioj vietoj, būtent, pfl 
draugą Juozą Ivanauską, antt 
nedėldienį kiekvieno mėnesi< 
pirmą valandą po piety. S( 
k antis susirinkimas įvyks šii 
šio 12 d. Visi būkime susirir 
kirfie. ' Nutarėme parsitrauki 
36 ^Darbininkų Kalendorius 

i ir 30 atviručių su Rusijos Sč 
i vietų lakūnų paveikslai^. Pi 
inigus pasiuntėme sykiu su oi 
deriais. Tapo išrinkta (tubpo 
nauja valdybą ateinajntiem 
mėtamš : * organizatorius} J. J

kąs; KJ SiųkėViče, jaunasis, H 
dininkas Volter Dūda, khj 
gins J..P. Chepulis. Buvo ba! 
su ota Ceritrt) pildom o j i valaį 
ba. Išrinkti du delegatai 
UI Apskričio konferenciją — 
Nelė Plunkiūtė, jaunuolė ir 3 
P. Chepulis. Konferencija a< 
sibus sausio 5 d., New Britain 
Conn. Buvo ir daugiau nuW 
rimų, bet nėra toki svarbūs, 
čia nei nėžymėsimė.

Kuopa da sykį taria višiieni 
dalyvavusiems piknike, kai! 
programos- dalyviams, taip i 
visai publikai, ačiū už si 
lingą atsilankynią. Nbrs 
Čionai ir maža ūkininkų 1 
pelė, bet mes turime da 
pritarėjų ir rėmėjų iš • J 
tų kolonijų. Taigi, dra " 
ir draugai', turime dirbti 
šiai už darbininkijos reik

ssdtfitasrio Gi

Kaiv’y* •«. A "'
>-T Ą M

K r

kuriems ’ jis skbnhgds.

■ i.

1

vat

I
I



skilimo

Ash

(Cor-

7715 ayton

darbu

Park236

Muleranka Cedar

J. Kazlauskas Hud481
nu

1763

981

CASTON ROPSEVICH
paruošus

organizacinius Mas-

636

Division

1568

Ave

246,NINKUKAIENDORIUS
METAMS

AGAVO R. MIZARA

TECH

LAISV

Protokolo

209,

568,

West

Court,

Samuel

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rpcks, Pa.

Box

Eyck

Ave.,

Russell St, 
Ashley St 
Staugaitis,

■ ■“VT

Prašome p 
vieno paroj 
Kur tik si 
kalą. DaJ

drau- 
mums

|ojij neapleisti nei vieno susirinkimo, nei 
b neaprūpinto su darbininkų kalendorium, 
lami darbininkus, siūlykite tą svarbų vei- 
mSs, kad išplatinti visą.

> vii” apie 
snpki ir1 
dpsilen- 
įvairaus 
atsitiki-

Puikus rinkinfsvarbig informacijų ir turiningas 
straipsniais if ainy mokslo sričių. Jame' rasite 
gražios dailioj literatūros prozoje ir poezijoje.

visus r 
lingos i 
noma, 
prote.”]

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

IŠ 212 PUSLAPIŲ 
ina 25 Centai

K. Sliekienė, 8121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

L. A. KUOPŲ SEKR 
ANTRAŠAI

ės” Biuro Pranešimai)
Mockus Kalbės South 
> Bostone . ;

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

ą svarbų veikalą, skaitykite jj ir lai 
kaipo darbininkišką encyklopediją.

keturių 
bs sukdavo visą 
k; dabar rajono 
rinkta devynios 
iš savo tarpo iš7 
ą. Jos visos da
tų . posėdžiuose, 
o ir abelną vei- 
•a geras daiktas 

pagelbės su-

nutarė daug 
iš visko matė-

Overaifis, 4689] feran

rengti tern 
gi nutari 
pas, kad 
surengtų 
Agitacijos

Laike 
legates ir 
načioje

(rganizacijos turi rūpintis, kad Kalen- 
namas visuose miestuose ir miesteliuo- 
etuvių. Literatūros Draugijos ir Dar- 
ijimo kuopos privalo skaityti svarbiu 
darbininkų kalendoriaus.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

68 W. 10 St. 
Janiūnas, 
128 W. 49th SL

Pinigus persiančiam grei
tai ir žemomis vatomis

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

Hamburg-American Line
n WBOADWAY, iarar YORK

Iždininke M. Klima-
31 Clarence St.; Kasos Glo- 

736 N. Montello 
221 Ames St.; V.

LDSA. 28-ta, kuopa turėjo su
rengusi fėrus 7 dienų gruodžio

Fėrai įvyko visais atžvil-

PIANISTAS I
MOKYTOJAS

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumus pasek1 
mingai gydofne naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

pasiųsta paraginimai, kad 
. R ū p i n k i t es, 
atsinaujinti prieš

jau 
atsinaujintų 
draugai, 
Yiaujus metus.

“Laisvės” Administracija

Darbininkišl 
dorins būtų 
se, kur tik j 
bininkių Sus 
punktu plat

tą ir parinko susirinkime apie 
11 dolerių pirkimui Rusijos la
kūnams r traktoriuj •

“Na, ka gi mūsų S.L.A. drau
gystė turi su Rusijos lakūnais

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

46 Ten

Norwich

307 Plymouth
5o. Halsted St

ildas nedidelis, 
fcaukota. Bet 
Jotis sukėlimui 
pušiai nutarta 
Jį Stoughtone. Taip- 
Įkviesti visas kuo- 
bs, .kur tik galima, 
Įnt koki parengimą 
Fondo naudai, 
rtraukos visos do
vyčiai pietavo toje 

šilainėje, kur L. D. 
3puopos narės buvo 

šaunius pietus.

Užsakymus siųskite:
; Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

Lietuvos darbininkų ir kai 
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

ar ne. Jei išimti “maistą” iŠ 
lovio, tai ne tik opozicijos “va
dai” nesiskverbtų ten, bet ir 
tie patys ponuliai jį apleistų. 
Dar širdį “sopantis” įvykis. 
Tai kad S.L.A. 21-ma kuopa 
Detroite išrinko savo delega-

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTES 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Mą’ziliauskasj
/ \ 1 ./ ' 593 Avė. A.

Vice Pirmininkas A. Bočis, K

Iždininkas J
ward Ave.,

Finansų sekr. J. Urbonas, 1728 Jane
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Baigęs Philadelphijo? muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smal
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: V 
1218 So. 10th SU Camden, N. J-

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

im Ar dievąs sumaišė žmonių 
kapas prie Babelio bokšto?”

Abejos prakalbos įvyfcš Lie
tuvių Svętįinėj, kampaš ’.E ir 
Silver gatyių, So. Bostone. I 
Prasidės 8 vai. yakare.

Mockus pasirengęs išvažiuo-i 
ti į vakarines valstijas, tad 
šios ’prakalbos bus paskutinės 
šioje apielinkėje

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininke E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskiene, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizep, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškienė, 36 
Lansdowne St. 
vičienė 
bejos: V. Baronienė 
St., M. Dobiene.
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

po šiai konferencijai JI Rajo
ne . veikimas bus žymiai su
stiprintas. Centro atstovė už
tikrino, kad Ceptro Komitetas 
atsiųs moterį kalbėtoją laike 
būsiančio vajaus mėnesio, ku
rios 
tavuosius porą 
galėjo gauti 
Komitetą, n v r
kreipdamosi į| pavienes drau
ges kalbėtojas!

Rajono valdyba pakeista 
komitetu. Sėmiau m jono val
dyba susidėdavo 
draugių, kur 
rajono' vėikir 
komitetan ii 
narės, kurios! 
sirjnkš vai d 
lyvaus ra 
svarstys ra. 
kimą. Tai 
ir tas nerr 
stiprinti viš

i jone.
Rajono ii 

nedaug ir 
tarta darą

West

Ave.,
Chi-

437 Elm St., Tamaqua,

Box 2^8,

Vandalia

172 4

Box 400, 
, Buckner, 
/ f

Box 418, 
P. O. 2C2. 
, Blanford, Ind 
5768

GEORGU NOBIIf^TTI|
Įgaliotas dr Paliudytas Npw, ĮYorko. 

Universiteto Mokinti Progresyvę
' Šeriją (Eilę) ' - - . »" \

ietuvių ^‘Piliečių Kliubaš 
Bostone rengia du vaka- 
irąkalbas kunigui Mockui^ 
J(prakalbos įvyks ppt- 

; d. sausio. Kalbės 
“Ar žmogus gali ti- 

:elbos nuo dievo?” ir 
> stebuklų paslaptis.” 
sykį kalbės panedė- 

lušio.; Šiuo sykiu kal
bės taipgi dyįąjose temose, bū
tent: “Tvanas ir Nojaus arka”

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St. U Pirmininko Pagelbininkas K. 
Uštupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, Įt29 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 fAmes St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

/ KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa, 

Sekretorė A 
roy Ave.,

Tuojau įsigyk 
kykites po raj

rajono yajdyba per pas- 
uvirš metų ne- 

per Centro 
asmeniškai

60 dolerių.
Reikia priminti, kad šį kar

tą kuopos draugės pasirodė vi
sos puikiai, aukodamos kiekvie 
na palęi savo išgalę išlafrnėji- 
rhui, bė to, prisidedamos 
^Linksmas reginys.

Be to ačiuojarhė 'ir 
gams.—vyrams, kurie 
prigelbėjo. ' 1

Įvykęs meti tris viršminėtos 
kuopos susirinkimas buvo pa
vyzdingas.

Tos . pačios narės apsiėipė ir 
tolinus vesti kuopos reikalus 
sekmirigAi, kaip ir per pereitus 
dvejus metus.

Gavome pastaruoju laiku dvi 
naujas nares—E. Stuikienę ir 
O. Paulionienę.

Gerai, draugės, auginkime 
kuopą narėmis ir finansais?

15 dieną gruodžio įvyko šo
kiai, kuriuos surengė LDSA. 
28-ta kuopa ir ALDLD. 25-rta 
kuopa. Pelno davė $14.30.

Sekantis ALDLD 25 kuopos 
susirinkimas įvyks 6 d. sausio, 
Lietuvių svet„—metinis susirin
kimas.

i Taipgi bus renkama valdyba. 
Todėl visi nariai privalo daly
vauti, nes nuo valdybos žymiai

kas antrą 
ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa.
lis Sta.)

Vice-Pirmininkas— K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks,

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Turtų Kontr.:
G. URBONAS,

i .43'4 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS,

‘ 2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa.
J. URBONAS,

1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pu,

DBILIŲ Išmokiname pilnai ajfJ autor 
MOKYKLA mechanizmą, išardymą, p 

’ .. . . symą, sustatymą. Elektra deg
\ atydus. Mechaniko kursas—
\\ j, Taipgi mažesnis kursas^-užl 

X > į maa automobiiiaus ir važi*** 
(laisnius garantu*'**"’ 
Speciališkaa v

\Mokin#,‘Jl' ’

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, neslųskit pinigų paprastam 
laiške. ’l ■

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road. Spencerport. N. Y.

Scribner Ave.

Royalton, Ill.
Vine

Box

Box

Iš IR Į

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant. mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 

ir patarnavimas visose 
klesosc.

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

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

P. Fį-apLCKevičius, 3409 W. Carson St, 
Pittsburgh, Pa. 1
J. Siurmaičiūtė, 815 Carothers Ave., 
Carnegie, Pa.

■P. Grabauskas, 66 Swataru Rd., Shenan
doah, Pa. ,
•V. Labutis, 121 E. Monroo St., McAdoo, 

926 Wheelock Rd,, 
Elroy Ave., Brent- 

'Sarah _
655, New Kensing- 

Wentworth Ave., 

Box 441, Courtney, 

Maj>lewood Ave., 
42, Rices 

Braddock,

I s L. D. S. A. II Rajono Kon- 
^7 I;/ferencijos - •

Nedėlioį 22 d. gruodžio, So. 
Bostone įvyko L.D.S.A. 11 Raj. 
metinė .konferencija. Delega
čių dalyvavo apie 20, veik nuo 
visų didesnių kuopų.

Taipgi dalyvavo Centro Ko
miteto atstovė drg. J. Bon- 
džinskaitė iš Brooklyn, N. Y., 
kuri pasakė įžanginę prakal- 
bėlę prieš prasidėsiant konfe
rencijai ir nemažai pagelbėjo 
delegatėm laike konferencijos 
rišti įvairius 
klausimus.

Konferencija 
gerų* dalykų ir 

i, kad pas delegates yra ne- 
ižai energijos ir jos tą ener- 
ą sunaudos auklėjimui ir 
linimui L. D. S. A. II Rajo- 
kuopų.

Per pastaruosius porą metų 
Rąjono kuopose ir pačiame 
one veikimas buvo nemažai 
etatas, , < Delegatės dalmąi 

‘♦*no , II Rajono valdybą. 
yl?a ir- pati pripažino, ad 

1 dąųg trūkumų-, veikime, 
Mįigaiiaui, kad. rajono veiki
mą pakelti, padaryta gerų ta
rimų ir galima užtikrinti, kad

z ai 
veikimą šiame ra

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ. HA^lFOllD, CONN.

Valdybos Adresai
Pirmininkas P. Kriščius,

Terr.
Vice-pirm

E. Mahanoy

Wilsonville, I 
Dųųuoin St., Bcn-

,, 1119 Bushkill St.

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensonhurst 6631

121 E.

6— M. E. Custerienė, 
Cleveland, Ohio

7— J. D. Sliekas, 3121 
wood, Pittsburgh, P

8— W. Stačinskas, 2310 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasinckas, Box 
ton, Pa.

10— J. Albauskis, 1503
Chicago Heights, 111.

11— J. Baržkietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 489 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F.
Landing, P<

14— G. Urbonas, 
Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 
ųuippa, Pa.

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

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

peth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison’, 317 

Buffa.’o, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 

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

ton, III.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 

v Easton, Pa.
33—A. B. Shatkus, 1256 

Grand Rapids, Mich.
Bbx 113 

114

Pirm
Moline, Ill.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Ave., Moline, Ill. •

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

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

Iždininkas M. MilienS, 502—4th Ave., 
Moline, Ill.

xždo Globėjas B. Daucenskas, 1552—• 
; 10th Ave., E. Moline, 111.
Maršalka J. Kairis, 2435—33r St.

Moline. Ill.

Daugeliui yrą užsibaigusi 
prenumerata už “Laisvę” ir

Prot. rašt, 
son St.

Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour
Ave., W. Hartford, Conn.

Iždininkas A. Klimas, 36
NĮaršalka J. Giraitis, 174
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St/
Susirinkimai atsibūna

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, - 

MICH. '
Valdybos Adresai

Pirm. iChas. Jakems,. 1564 Turner 
Ave., N. W.: Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank žegūnas, 515— 
llth Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utaminką, sa
vam name. 1057-63 Hamilton Ave.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai;

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 
land, Ave.

Nutar. raštinihkas V. J. Geraltaųskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. <
done Ave. !

Iždininkas A. Vegela,
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vcgelienė ir Ona 
Gūntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno • mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

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

stebūklingų žolių vertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerią 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge* 
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo no krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj 
ligų. Atsiijsk 50c, tai gau 
žolių, kurios jums sugrąžini 
tą, panaikins minėtas ligas.

i Jeigu kenti nervų suirimų 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomai 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau 
mūsų gausius vaistus, taip vadini 
mus “Nervų, P-eparatas.” Nervų 1 
ga yra labai b/igas dalykas, bet nu 
sų Nervų Preparatas užbėga tai 1 
gai kelią ir suteikia žmogui ramum 

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūi 
žolių ir knygų katalogą. Reikalinj

daug diloda 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 ................. $2100 '
6 mėnesiams............ $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,** tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą if padeda jų 
kovai priei fašistų valdžią.

Finansų Sek. A. Arasimavičiusį < 
625 Boulėvdrti

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway

1 , Iždo Globėjas V. Vaclavičiu^,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
. 348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
, 167 W. 20 St.

Pirmilart girdint poną Žu
ką kalljit, įsivaizduoji, kad 
girdi, tai “Kalėdų Dieduką” 
pasakoji! savo įspūdžius.

Nors! kalbėjo apie 1 vai.
ir pusęlet nieko gero del S. tus į Friends of Soviet komite 

prodė. Tiesa, ragino 
tis prie šios taip ga- 
ganizafeijos, bet, ži- 
ik sveikus kūne ir

• ! j • ’ / I • > ' . .“Pasekmės tokios—-susimai
šę rašalų spalvos nesutiko, ne
sutiko su tuom1 ir kuopos 'na
riai ir įvyko kuopos skilimas.”

Juokinga/ ar ne? z Kad rą- 
šalo spalva, galėtų suskaldyti 
kuopą pašelpinėse draugystė
se. . Tokių bei tam panašių 
įvykių ponas Žukas pripasa
kojo to vakaro klausytojams. 
Tik klausimas, kiek tame ra
do pritarėjų.

žinoma, kiekvienas sveiko 
proto ir kūno S. L. A. narys, 
išgirdęs jo kalbą, pamanys ką 
kitą. Be to, ponas Žukas pri
siminė ir apie opoziciją, ky
lančią Susivienijimo draugijo
je. Bet trumpai užbaigė: 
“Jei nesirastų vienas milionas 
dolerių ižde, tai niekas nelys
tų lapnoti prie to lovio.” (Jo 
paties žodžiai.) *

Gražus savęs pasirodymas, priklauso kuopos veikimas* ii 
organizacijos augimas. Todėl 
draugės ir draugai, nepamirš 
kite savo tikslo..

Vinco Duktė.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAU SKIS, 255 

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KR AKAU SKA S, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
’ VALDYBOS ADRESAI:

Milius,, 502—4th Avenue,

434 Library St.,

Todd
Ave., Exten

Minden, W. Va.
BurgettBtown, Pa 

Link

................. .J......  Į . |

bei jos traktoriais?” (Jo patiest 
žodžiai). Lai ponas Žukas ge
rai tą sakinį pagalvoji ir ne
reikės tada statyti klausimą. 
Kodėl? Juk ponas Žukas pasi
sakė esąs demokratas, pripa
žįstąs didžiumą, todėl lai lei
džia didžiumai valdyti 1 SLA. 
Tada pats žinos, kodėl ir kas 
perka Sovietų, Rusijai trakto
rius bei 'pasitinka jos lakūnus.

Pč to, kiek apsistoja 
kuopų skaldymą., Vi 
čia sp teisybe žymiai 
kfc, dangstydamasis 
jupkingo pobūdžio 
mais.

Štai koks pavyzdis 
Youngstown, Ohio, kuopos. Ei
nant valdybos rinkimams, pir
mininku išrinktas geras tau
tietis, o protokolų raštininku—- 
geras bolševikas, žinoma, .jie
du, kad ir valdyboje būdąmi, 
buvo vienas kiįam priešingi. 
Tad, kad užkenkus vienas ki
tam, protokolų sekretorius i Bėrai įvyko visais 
pradėjo rašyti protokolus rau-. giais ’ puikiai; pelno davė apie 
donų rašalu. Iš to kilo vaidai, 
kada reikėjo pirmininkui (tau
tiečiui) pasirašyti. Toki pat 
vaidai persimetė ir į kuopos 
susirinkusius narius, todėl jie 
nutarė pakeisti raudoną spal
vą juoda. Bet‘Visgi laikyda-4 
mosi “savo” prot., sekretorius 
maišė pusę raudono, puęę jųo-

VietosJ. L. A. 64-ta kuopa 
turėjo stengusi 22 d. gruo
džio šoiis, kuriuose ponas 
Žukas Mbėjo.

Shamo-

HarriB-

Castle

Frank-

Collins-

Gertrudf) St.,

Benld, Ill.
Ill.

Saginaw, Mich
Zeigler, Ill.

262, Cuddy, Pa

Addison

Shatkus,

34— J. Audiejaitis,
35— K. Bagdonas, 

kin, Pa. J
36— K. Vaičiūnas, 

burg, Ill.
37— L. Aimanas, 

Shanon, Pa.
38— B. Yuftkauskas,

fort. 111. :
39— J. Chiplish, 61 

ville/. III.
40— M. Andriuškevičius, 

Akrofi, Ohio.
41— J. Guzevičienė,
42— F. Miller, Box: 264.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave,
44— L. Lasky, P. O.
45— r-Ig. V. Savukaitis,
46— D. Simutis, Box 27
47— J. Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, J 

View, Pa.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa
52— V. Linkus, 3116 

cago. Ill.
53— J. GudiSauskas,
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Du Pasauliu
PAJIEŠKOJIMAIParašė V. Zazubrin Vertė D. M. šotomskas

•ir feldfebelis juokėsi kraipydamas

LIETUVIS (RABORIUS
ai ne tavo re'ikalas!

GraboHus-Undė

JONĄ PETRUKEVIČIŲ

PHILADELPHIA, PA.me

moteris? minimo

kbkio ten partizano

PARLOR

REIKALAUKITE TUOJAU!

EDMONTON, KANADA

ANGLIšKAI-LIETŲVJšKASŽODYNAS RUSIŠKA

Turkish Baths, Ine835 Puslapių

kambaryj

Reikalaukit

vėl antrą dieną nevalgę be
veik gerai nepasilsėję, p ant 
pečių dar tempėm baksus, kur 
buvom pasiėmę Manketus, bal
tinius ir kitus reikalingus daik-

DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

MOTERIMS: 
Panėdeliais ir 

Utarninkais

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ATDARA 
DIENA II

Į Pild.j Komitetą: 
Senas Vincas (Jakštyš)

jrei- 
kokį 
ojo, 
aug

simas l 
Hali, 1( 
lygiai 7 
kitės, 
šiant ir 
niai skambančias 
nas

Naujas ALDLD. -Piid 
Komitetas 1930 m.

Vilijos Choras, 
771 Bank St., 
Waterbury, Conn 
Korespondentas.

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.
KAINA PO 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Panedeliap 12 vai 
• lii-ną pcią D.'iklj 
Utaminkmo 12 v. 
dieną iki nakties.

Fotografuoju^ Didinu ir Ifa
Visokiom spalvom Paveik

Studija atdam kiekvieną di< 
nedaliomis ado 9:30 iki ą pc

MARGARETA. VALUS'
Room 32, Weitzencorn F

Publie Square ’
WILKES-BARRE, PA

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius *an t visokių kapinių. SNo- 
rintieji geriausio patamaviipo 
ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės \ pas ,«Ban6. 
Pas mane galite gauti IptujJ -ant 
visokių kapinių. kuogeriausiose 
vietose ir už žemą dairią. . t .

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus gąlima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

- <Tąsa) ■ •
Glybin nutraukė kalbą, atsikosėjo į kum

štį, pritraukė prie savęs stiklelį, juodas, 
senai neskustas, diktas kapitono veidas su 
nukabusiu gurkliu buvo pilnai patenkin
tas. Akys juokavo, ūsus judino.

Po gatvės būreliais vaikštinėjo ir bėgiojo 
kareiviai. Geležimis apkalti šautuvų kam- 

,'bliai .kietai atsimušdinėjo į gyventojų .du-
į ris. Augsi

kuppos, sū l .
1 kreivomis kojomis paoficieriųm ir dar, su 

•I dviem, kareiviais laužėsi į; gyventojo' Niko- 
Z lojo Čubukovo namus, h h ■ {‘ , 

r—Atidaryk, kalėš vaike!Kitaip sušau^ 
dysim visus! Jūsų motiną šiaip ir taip! 
Vartai po keturių vyrų spėka siūbavo ir! 
braškėjo. Namų savininkas išbėgo į kier

Bus gefh muzika, skanių 
ir gėrimų. Rengėjai.

162 Broaway 
Rezidencija:. 13W. 3rd St 

SO. BOSTON MASS.
Tel.: So. BostoiQ304-W

..Juos Išdirba

STANLEY PAUL;
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą •išsiuntinėja - 
pie, kaipo užsakymus (orderius).

—Ką jūs, ponuliai; "kbkio ten partizano. 
Mano duktė, o jos vyras taipgi čia-pat na
mie. Jokis partizanas jis nėra, nėra neigi 
bolševikas,-=-kalbė  j o senelis Čubukovas.

Vyras su juoda barzda, apnešiotais ka
reiviškais drabužiais, be pogonų išlindo iš 
užpečkio.

-—Aš, ponuliai, nesu jokis bolševikas. Aš 
buvęs. karo fronto kareivis, užsitarnavęs 
Georgijaus ženklus, zvodnas.

—Aha, bet tavo moteris vistik yra bol-

Trys gariniai kambariai delei irimo: Rusiškas, Turkiškai 
garo vanojimosi kambarys. D, oringaS piegojimui kam! 
rys; taip pat :RESTORANAS su įlįsiu garantuotu patarnavii 
29-31 Morrell Street, taiCook ir Debevoise SI

Ties Broadway ir FluahiFtnue, Brooklyn, N. T.
Telefonas: iki 1QM . x

Connecticut Valstijoj Lietuvių 
Darbininkų Organizacijoms ir 

Pavieniams Draugams 
Pranešimas

už šavo idė- 
kovo-je. Tai 

darbinin- 
Kurie 

draugai gali praplatinti įžan
gos tikintų arba patys pasi
pirkti, kreipkitės žemiau nu
rodytu adresu. čia turim 
draugams padaryti štai kokią 
pastabą. Nesivėluokit' atva
žiuoti iŠ kitu>: ir vietiniai, nes 
vėliaus atčjuaiej 
aite į svetaii 
skui nėr ūgi 
Svietas jau

Knygos, Kuri Yra Būtinai Reikalinga
Kiekvienam Gyvenančiam Jųrigtinėse Valstijose

—Palaukite biskutėlį broleliai. Aš var
tus atidarysiu,—balsas Čubukovo iš baimės 
drebėjo ir /fųtrūkdinėjo.

—Koki mes tau bolševikiškam šuniui 
broliai, a?!—rėkė feldfebelis.

—O argi aš pagalios galiu žinoti, kas 
jūs,—teisinosi atidarinėdamas vartus Ču
bukovas.

—Štai, žinok dabar, kas mes!—Ir kietas 
fęldfebelio kumštis atsimušė į čubukovo 
žandą, čubukovas sukando dantis ir nu- 
tilo. Feldfebelis plačiai atidarydamas du
ris .patsai pirmasis į namus įsilaužė.

—-Čia yra bolševikai?—Ir drožė šautuvo 
kambliu į grindis. Indai, esanti ant grin
dų, subarškėjo* Prabudo ir pradėjo verk
ti vaikutis. Jauna moteris išbalus iš bai
mės pradėjo supti vygę ir vos nepradėjo 
dampatf, bet balsas pas ją užkliuvo, liežtt- 
vis užkliuvo burnoj 
lindo iš užpečkio.

—Ponas dievas

PAJIEŠKAU
merginos arbt ' našlės 

vienu i 
iki 50 metų amžiaus, 
metų, turiu graSą farmą gražiausioj 
vietoj Bainbridgt, Ohio. Farma iš
mokėta. Meldžu greit atsišaukti, 
per laišką arba ypątiškai pasikal
bėsim daugiau, n-J aš greit išvažiuo
siu atąal ant sąro farmos. George 
Debeikis, 38 Graid SL, Brooklyn,' N. 
Y. (310-311)

Nesivėluokit 
vietiniai 
jei neįsigrū- 

, susimildami pa- 
ąt ant rengėjų, 
bruzda, tikietus 

arkiai perka. Nelaukit ir 
* het greitai pasiimkit ti- 

lėtumėt ir jūs|t 
^bar ki- □

KelionėMiškus Darbo .j 
J ieškant

Nors visur Kanadoj, žiemos 
laike, sunku darbų gauti, bet, 
turbūt, Edmontono Albertoj 
kebliausia. Čia yra nemanai 
ir lietuvių, iš jų tik du ar tqys 
teturi pastovų darbą. Kiti <gi 
bastosi po visus provincijos 
kampus.

Aš trumpai čia paminėsiu, 
kaip mes, septyni lietuviui, 
j ieškojom darbo miškuose. 
Girdėdami, nuo kitų, kad kem
pės dirba, iŠsipirkom tikietus, 
sumokėdami po $3.00, nuvy
kom traukiniu į vietą. Iš sto
ties į kempes dar buvo 25 my
lios, tai reikėjo eiti o pėstiems. 
Kelias buvo bjaurus 
žoįėmisj išvjįHv 
ir šakom’*' 
vakare 
kenu*

vęs. Motęris nūsigandė, Suriko, užvęrkė 
ir pradėjo stengtįs ištrūkti. . , ,

—To tai ne, pęnai karininkai,—pastoda
mas kelią 'tarė jo$ vyras. t ’ (' !i . i

—Taip ar ne,.: pai ne tavo 'reikalas!—su
riko feldfebelis ir skaudžiai dūrė; jos vyrui 
į veidą, revolverio vamzdžiu. t Ęeld£ebelis< 
verkiančią poterį vilko į kitą' kamohrį/. 
yąikutis verkė.' ■< ?. ; ;.
' i —Viešpajtie, kasgi čia tokio? Dievo mo
tina, užtarytoji brangioj i/^-ir senelė par- 
pĮLiolė ant Iželių’ir greitai žegnojosi. Sene
lis Čubukovas,' sunkiai atsidusęs atsisėdo 
ant gulvietės. Kitame kambaryj ant grin
dų girdėjosi kova:
) —Vladai, padėk! Oi, negaliu, negaliu 
aš! Vladai neleisk išgėdinti.

Feldfebelis bjauriai koliojosi ir suplėšy
tais drabužiais užkimšdinėjo jai burną. Jos 
vyras puolėsi prie durų. Paoficieris skau
džiai drožėjam į burną su revolveriu. Vy
ras suvaitojo ir griuvo ant grindų. Paofi
cieris įgrūdo revolverio vamzdį jam į bur-

Į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos Pild. Komite
tą, taipgi ir į altęrnatus 
1930 metams išrinkti šie 
nariai, gavę sękamai bąl-

iUmis, kareivėliai

ševikė.
kreivus juodus dantis. Žentas Čubukovo 
taipgi bandė nusijuokti, bet tik veidą per
kreipė. Veidas išbalo, akyse pasirodė aša
ros. Feldfebelis žengė prie moteries, pa-

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

Bimba—791; 
—751 ir R

k h i n ą, 
mo va- 

šauki- 
is pas:

fomišiai garantuojami.
išmokėsiantis.

DETROIT, MICH. *
aktų farsą “Audra Giedroje” 

L. A. 21 kuopa nedė- 
1930, Lietuvių Svetai

nėj, 25th St. ir Vernon Highway. 
Lošimas prasidės 5:30 vai. vakare; 
po lošimui šokiai. Veikalas “Audra 
Giedryje
Tai visi žino, kad audra giedroje 
yra retenybė, o 5 d. sausio tai tikrai 
bus. Matydami šį veikalą scenoj, 
persitikrinsite, kad ištikiu jų būna, to
kių atsitikimų, kaip audra giedroje,

gyvenimui draugės 
t - L - j, kad ir su

arba dvion kūdikiais, nuo 30 
s. Aš esu 50

BEDJOM — DINING ROOM 
rCHEN SUITES

4 ■ : - • wl
Pristatom kad ir liausiai. — Didelis pasirink:

Kaip pasirodo, tai jau net 
pradėjo draugai barti Conn
ecticut valstijos lietuvių darb. 
chorus, kad nestato scenoj 
operetės “Kova už Idėjas.” 
Taigi, draugai, šiuomi prane
šam, kad Waterburio Vilijos 
Choras jau baigia susimokin- 
ti. Waterbury, Conn., bus lo- 

d. vasario, Venta 
Green 'St. Pradžia 

O vai. vakare. Reng- 
d raugai, pamatyti lo- 

■ išgirsti taš taip malo- 
liaudies dai- 

Veikalas vaizduoja, kaip 
rinkų ir turčių išnaudoto

jų klasė kovoja 
jas, net ir žūsta 
ištikrųjų kiekvienam 
kul verta pamatyti

198-200 &AND STREET
Tarpe Driggs ir Bird Avenues, Brooklyn/ *

Tel.fieenpoint 2372 s U
< ^Valandos: nuogų ryto iki 9-nių vakaro

—Tik pasijudink, niekše, tai ištaškysiu 
smegenis! Ištaškysiu*!

—Tolkačev, eikšian, palaikyk ją, nesi
duoda ši kalė,—pakvietė rudabarzdis iš 
kito kambario.

Jaunas kareivis, .numetęs ant grindų 
šautuvą, išėjo pas rudabarzdį. Jos vyras 
rėkė ir raitėsi ant grindų. Senelė meldėsi. 
Vaikutis verkė užkimusiu balseliu.

Keli kareiviai įsilaužė į jnokyklą. Jau
na mokytoja geltonais plaukais ii’ mėlyno
mis akimis, pasitiko {juos aijt slenksčio.

—Kas jumis reikalinga, ponai kareiviai?
Jos akys buvo apimtos baimės įr nusir 

'Aštuoniolikos /metų* Amžiaus 
liuosnoris ęrie Kolčako armijos Koštas Že- 
stikov, greitai pagriebė, mokytoją :faž ran
kos ir balsiai, pabučiavo ją. Kareiviai juo
kėsi. Kostas nieko nelaukdamas,. parsiT 
griovė merginą ant grindų ir pradėjo įplė
šyti jos sijonėlį.

—Sustok, kas čia tokio ?—rSuriko į mo? 
kyklą įbėgęs oficierius Nagybin. Kosta$ 
paleido mokytoją ir pašoko nuo grindų. 
Oficierius minutę matė baltą nuogą mer
ginos kūną, suplėšytą sijonėlį, ir mėlynas 
dideles jos akis. - (Tąsa bus)

PASTABA A. L. I). L. D. III AP
SKRIČIO KUOPŲ DELEGATAM
Apskričio konferencija yra šaukia

ma ant 5 (rtsausio, 1930 metais, po 
num. 354 Park St., New Britain, 
Conn. Konferencij’a turės prasidėt 
10:30 vai. ryte. Todėl, kurie drau
gai esate apsiėmę atstovaut kuopas, 
turite būti laiku, nes kuo anksčiau 
pradfcsime konferenciją,' tuo greičiau 
ją ir užbaigsime. Be to, atminti tu
rite, kad šį kartą yra.be galo daug 
svarbių i reikalų aptarti. Tad delega
tų susivėlinimas sutrukdytų daug 
brangaus laiko ir viską tinkamai ne
pajėgtomis apkalbėti laiku, o arti
nantis vėlumai paprastai kai kurie 
skubinasi vykti namo. Veikiausiai 
visi apsiėmę delegatais pastebės šį 
pranešimą 
renciįą. 
sekr.

MONTELLO, MASS.
A. L. D. L. D. 6 kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 6 sausio, papras
toj vietoj, 7 vai. vakare. Viši na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. Ma
nome, kad jau bus parėjus nauja 
Seno Vinco knyga. Org. Geo. Shi- 
maitis. 311-2

apaugęs 
% medžiais

seika—1026; V. Paukštys 
t--§37 ; į Ig. ' B ach e ą—891 ; 
J. ,ę6njdl,4-809;) P.- Buk- 
įiys 761 D. M. šoloms- 
kaš^-714' bąl$ų.

Į alt'erhatus.
J./ Nalįvaika gavo 874 

balsūs; J/
H. J. Burkė
Me’ ’/s-—689 balsus.

Naujai: išrinktas komi
tetas savo pareigas pra
dės eiti su pradžia sau
sio mėn. 1930 metų. 
Smulkmehiškos rinkimų 
pasekmės bus paskelbtos 
vėliau, y

Ig. Baches,
ALDLD. Sekr. Kaina žem

Galima pirl ir lengvom

PHILADELPHIA, PA.
Liaudies Namas rengia šaunų va 

karėlį utarninke, 31 gruodžio, Liau 
dies Name, kampas 8th St. ir Fair 
mount Ave. Pradžia 7:30 vai. va 
kafe. Kviečiame visus atsilankyti ii 
pasilinksminti,^ užbaigiant senus 
tus. 
gių

Flushing Russian
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vakare KOe; po 6 y&l. vakare Tie. 

r’V'rm 1 Antroj klasėj Is išsimaudymas o — - •LXiKA Į1 miegojimas j visą naktį ant Jį CentlU 
trečių lubų, o Ai kambaryj

M. TEITELB4, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-TurC Pirtis dabar atidarė naujau 
stos rūšies maudynes su modeais pagerini m aix _čia įtaisyM- 
didelis plaukimui prūdas su ši Šulinio vandeniu ir mažesnif' 

prūdas su h vandeniu. /j
LAPUOTOS IšSIPĖHI VANTOS VELTUI

atvyks laiku į konfe- 
J. Valaitis, apskričio 

311-2

Dieną eidami radom tą pa
tį kelią, kuriuomi buvom at
ėję ir grįžom tuo, nes buvo 
daug arčiau, negu gelžkeliu. 
Bakelyj dar radome savo duo
ną, kur pirma buvome pali
kę. Nors buvo paukščių ap- 
lesta, bet -visi susėdę godžiai 
suvalgėme! ir net nuo žemės 
trupinius surinkome. Vakare 
parsidanginom į stotį. Buvo 
.sekmadiems, traukinys eina 
net antradienį* Turėjom lauk
ti, nes nebuvo kitos išeities., 
(Nakvynė brąngi-—$1 už' nak-. 
tį.‘ Via'lgis pujsė dolerio.|Krau-( 
tuvių niekur nebuvo, ijęs ma
ža; stotis, ; tik vienas fotelis, 
kurio rankose /viskas—įkrautu- 
ve, maistas ir kiti daiktai, čia, 
Imat, darbininkų daug pareina, 
tai juoš gerai išnaudoju. Ant- 
radidriį traukiniui atėjus, visi 
grįžom į' Edmontoną, išleidę 
po keliolika'dolerių, o kai ku
rie gal ir paskutinius. Gi dar
bo kur paklausi,, visur gauni 
atsakymą—nereikia.

Tai ve koks darbininkų gy
venimas ir kokia ateitis lau
kia. Broliai darbininkai, or- 
ganizuokimės, kovokime už 
laisvę. Skaitykime gerus dar
bininkiškus laikraščius, kaip 
tai, “Laisvę,” “Vilnį” ir kitus. 
Tada mes sužinosime, kaip ki
tur darbininkai veikia ir kovo-! 
ja už geresnį rytojų.

P. Joneliūnas.

ti operetę “Kova už Idėjas.” 
Taigi, kuo greičiausia praneš- 
kit Vilijos Chroui, kada jūs 
norėsit, kad būtų sulošta. Pas 
jus Hartfordas, New Haven, 
Bridgeport, New Britain, Tor
rington ir kitur.

Su visais reikalais kreipki
tės į Vilijos Chorą šiuo adre-

jr nares, vijf 
ir pašaliniai, 
velys, kviečiami .dalyvauti 
ant šokių ir vei' 
tik ant šokių ir 5Qc ypatai 
komitetas.

“LAISVĖ
46 Uen.Eyck St. .

TAI TIE ŠVELNŪS

^■CICARAn
VARDU

buvome pasiėmę kelionei, nu
mėtėme pakelėj, nes žinojom, 
kad kempėse valgis yra geras. 
Bet darbo čia negaunam, o 
valgyt norime. Paprašėm, 
kad ir mums duotų valgyti. 
Davė, bet taip prastai: bulvių, 
pajaus truputį ir kavos, už ką 
sumokėjom po 40 centų ir be
veik alkani likome, čia ap-

silikom ir nakvoti. Išsitiesę
b*lanketus, sugulėm. Bet tuo- 
jaus pajutom blakes, kurių 
čia knibždėte knibždėjo. Visą 
naktį beveik akių nesudėjom. 
Ryte gi anksti viską susitvar
kę, ėjom į kitą kempę, kurių 
čia buvo net penkios* . Apie 
pietus pasiekėm antrą. čia 
jad dirbo apie 50 žmonių, bet 
daugiau nereikalavo if >tą 'pa
tį atsakymą gavom, kaip ir 
'pirmoj. Ryžomės apeiti visas. 
Pasiekėme trečiąją; nebuvo 
nei vieno žmogaus. Tą patį; 
radom ir kitoje dviejose. Ka
da paskutinę pasiekėme, jau 
buvo vakaras, bet apsinakvot 
buvo negalima, nes durys iš
imtos ir langai išdaužyti, vi
sur šaltas vėjas vaikščioja. 
Pasilsėję vėl keliavom atga
lios, bet \jau gelžkeliu, nes 
tuom pačiu keliu grįžti, kur 
mažai žymu kelias, naktį greit 
galima paklysti ir prapulti, 
kaip vandenyje. . Apie devin
tą valandą beeinant, radom 
mažą stubelę ir apsinakvojom. 
Stubelė buvo baisiai šalta, tai 
vieni gulėjom, o kiti kūreno
me pečių. Ęyte anksti išsivi
rėm pupų, kurių Čia buvo pa
likta, matyti, gelžkelio sargo, 
dar pusė bakso. Nors noręjom 
valgyti, bet nebaigėm, ūįes bu
vo karčios dagi && druskos ir 

irį riebalų. Prąaušus\ kejiąvpm

FORMS I Al
- I-

Išparducųmi Prieš Nąujus Metus

i ir .dar, nepapr; ista .audra.
biamiej’i S. I. A, 21 Jcuopos nariai 

' y Vaii te. Taipgi 
is (pa
žanga 

•c ypatafy vien 
Kviečia

NANTICOKE, PA.
A. L. D. L. D. 135 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 5 sausio, po num. 
150 Pine St., 2 vai. po pietų. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų. 
Taipgi bus renkama kuopos val
dyba. Sekr. J. Kareckas. 311-2

Trijų 
stato senoj S

5 sausio,
25th St

prasidės 5:30 vai

jau iš vardo nepaprastas
žino

^Norintieji ge
riausio pAtar- 
’navimo ir už 
įem

IT ’

H
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6itag'Ilajonas

10.0.0 Išviso

6.00

5.00

6.00

enandoah
Šurna

3.25
Rumford

7.00
«2W»*U

7.804.75

4.75

MES PATAIKOM12.00
2.00

3.5011.85
1.751.75

1.50

2.25

12.00

2.00

3.25

3.00

6.00
irtašius, Hartford

5.00
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ROIT

9.00

Už stam
74.0236.25 Sinkevičių paveikslo

5.705.30
4.831.75

10.00

5.00

45.80
Paau6.30

25.00
6.25 Sovie]

20.05 25.00

10.00

1.75 DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA6.60

6.90

9.00

5.00

dovanų, dar kifekVienA'š

Vardo

HAARLIM OI

Stote
moterys, nilb 18 iki 50 mėtų aftižitiifs

Išleido Amerikos Lietuvių PČoIetatų Mėrib

aži

626 Woodward A ve
ittgljcls Kd

25.00
19.45

83.10
3.50

9.20
9.20

Už sena 
klišę j

5.35
16.70

10.00
6.50

. 1.50

4.60
7.30

5.00
2.00

3.40
1.00

8.10
17.35

1.00
2.00
2.00

1.75
1.75

Sek n 
Laisvi 
metii

3.00
11.10

7.00
3.35

6,00
1.00

7.80
1.50

$14'1.35
332.60

1.50

30.35

$5.20
1.50
1.75

3.60

11.5d

WILMERDING, PA.
Iškilmingas Metinis

on, Pa. 
Worcester.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177 0474
MOKYKLĄ SU REPUTACIJA

s bei apielinfcės bizniferia 
d teiksitės atsilankyt pas

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

Itoughton
>ę 
te s-Bar re

|ka, Paterson, N. 
j” linotype
0 d. Žukauskienė,

► J., “R.” linotype

238—J. Nori 
K. S. Lietu

ais.
Leidimas

Post Cards Cent

John Naujokas
Taip pat darbiniri'

Wilkes '' -
vietiniai 
noš. . V

Todėl

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

. ^Tžjnošiūn’hs, Brooklyn

-J. Šinkūnas, Waterbury

M. isakdlauskls, Brooklyn, 
. Y.
—P. Spūdis, ę*
J. K. Karusia,

Tumore, Md. 
Kelmelis/Tdirington 

Ptlidok;

Sužeistas ar apsirgęs gdusi paŠelpos kas savaitę
’■•J Pirmame Skyriuje $7df0 

Antrame Skyriuje $13.00

to Apskr. Rušin- 
jrsville, Pa., “R.’

Gardner, Mass 
Cleveland

Aukos Afgėiitiniečiij
Reikalams Plaukia Lėtai

736 Lexington ’Ayfe., tarpe 58tn ir 59th Sts., New 
Jojimas įs 736 Ixjxington Avė.

Įkteųri a ,25 .mfetai. Būk neprigulmingas. 
dek kelių j p&šiseknnų. Mūsų instruktpr 
talžyti' visokių išdirblmų katu 
Speciales klasės nioterim
Klaiėš dienoiniš ir vkkatž

Užganedinimaą

Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drarria
x PARAŠĖ SENAS VINCAS

Spalių Mėnesio {pi d irk o 
Kas prisiuntė ...

ėstis, Paterson

(^DUOLĖ, KURI 
ilSAB GELBSTI 
jos "New and Improved Gold 
ledai Haarlem Oil Capsules", 
gnomos kaip gyduolė inkstų, 
tepenų ir pūslės bėdose, yra ma- 
fipnios ir lengvos imtų Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
lavo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
’ktte kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai'*' 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

. A«.68 kp.t E. Baku- 
Cliffside, N. J. “R.” 

Ramunis, Amsterdam

Calif. 
_ r. Kaškiaučl

J., “Ryt.” 
39—P. šlekail 
112—K. Sun Ja, Tai 
47—P. Žiles®, -

Išplaukė $174.55
kričio Mėnesio Išlaidos
i del traktorių Rusijos
| I&fctttiataš A. L. D'.
Centro

Rusijos lakūnam
vėliava nuo

D. Centro

RAŠYKIT, DRAUGAI!
Sausio menesis yra Le

nino mėnesis. 21 d. sau
sio mėnesio (1924) numi
rė didysis proletarinėm re
voliucijos vadas Leninas. 
Tą dieną darbininkai ap- 
v^ikščioja, mobilizuoda
mi savo spėkas, šarvuo
dami jas leninizmui.

Sekamose sukaktuvėse 
“Laisvę” išleisime pagrą
žintą ir šu speciališkąis 
straipsniais \ apie leniniz
mą ir įreniną.

Draugai bendradarbiai, 
parašykit strdipšiiių le
ninizmo klausimu. Svars
tyki!, kaip pasekmingiau 
praplėsti leninizmas J. V., 
kaip greičiau išjudinti 
Amerikos plačias. darbi) 
mases į kovą už savo pa- 
siliuosavimą iš kapitaliz
mo. ’ .

Už prikalbinimą,Mujd nario duodama 50c dovanų 
j. m/AtisOS

McKees Rock&^.

25—J, Stanys, B
81—-v. -

Conn

Pirmiau paskelbta 
Ligi šiol surinkta

Visa eilė didžiųjų A. L; D. 
L. D. ir L. D. S. A. kuopų ir 
net apskričių tam tikslui dar 
nei cento neaukavo. Prašome, 
kad sekančiame savo kuopų 
susirinkime būtihąi paaukau
tume! ąrgentiniečiam. Aukau
kite gausiai ir greitai.
A.L.D.L.D. Kdjiriiitetks.

Viftiildtt&fa's, Wash 

loodis, Utica, N. Y. 
. Madlšoh, Youngs

Keturi Skyridi’ Pomirtinės: 
Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300 

Trečiame • $600, Ketvirtame - $1,000

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, . jeigu kenčiate nuo; 
.-YuritBr Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų

Skaudyįių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
įT vosvąigio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų,

11 y Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Būdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, ^ąųjnajtizmo, Sciatikos ir Strėnų 

k f * Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi- 
nfc, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 

» ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
sials, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku, Kainos prięinamos.

' PATARIMAI lA IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
X-Splnduliai, Kraujo lity rimai, Laboratorijoa Bandymai

Urbo Lax Tabs «
LtfetuviŠKV. BULGATR.gKMOMSO?iATl.|V

_, , . Colo
Jasenas, Grind Rap- 

Mlch.
EI m a na s, Chicago, Ill.

Deveikis, Burlington

Danisevichr, Poolville,

Pavienis
40—J.

Rtocks.
169—John Karrfičius, Bristol 

Conn.
L. D. S. A. Ijkp. A. Rai

nienė, Brbotfn, N. Y.,"

L.D.S.A
Minersville, Pa.

t. D. S. A. 17 Kp., Dėt

Raa yra didžiausias Žmogaus prie tas 7-r-taltia. jis ne tik tankiausias liyas (varo, bat 
ir i gtak« paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką paganljusius

Ūį 'y - ■ įn, • 4 1 ' (Miltelius nuo ialčio) jokių šalčių nebijo, ūki’ban s Cold Powders 760 baks< nao MTO amžino priešo I

prieš kitą amžiną Žmogaus prieių—ridn- 
—kuris žmogui pagamina daug rdpeačių ir 
ių ligų. 26 centai už skrynutę.

IR KITOKIŲ VAISTŲ

Vilo ’ $496.75
) Lapkričio Mėn. Įplaukos 

. D. S. A. 17 kp. M. Smit- 
reyich, Detroit, Mich., “R.” 
linotype

7—M. D. Stanislovaitiene, 
Plymouth, Pa.

)5—A. Laurinavičia, Philadel
phia, Pa.

A—J. Vaitkus, Philadelphia, 
Pa.

3-~A. Jeskevičius, New York, 
N. Y

2—L. Joni kis, Detroit, Mich.
2 J. Didžiun-šimkus, New

H .iven,«Xbnn.
rakirtiavičius, Norwood,

tos- jc “K” linotype
■ h. BoguŽienė, N. S. Pitts
burgh, Pa.

V Jakštas, Chicago, III.
J. Jackson, Gibbstown 
Zaleckas, Philadelphia

BfcfcWs, So. Boston,

Pav. F. Mille 
231—A. Pauki 

Station, L.
146—P. Miku

fnipt, Mich
, Huntington
N. Y..,( .
as, Chicago, I

Mugiienė; Oakland,

I, Newark, N. 
hotype

Scranton. Pa.
.JthMffik Pi

V PhilKdJipia,

nas, Utica, N.
Troy, N. Y. 

tė, Nfew York, 
linotype

skas, Montello,

;as, Milwaukee,

■,4 A, L. D. L. D., sykiu su L. 
D. S. A., nutarė nupirkti drau
gų argentiniečių “Rytojui" li
notype mašiną. Ta" mašina 
jiems būtinai reikalinga, no
rint Įsteigti gerą spaustuvę. 
LigLšiol Į Centro Komiteto at- 
šišaukimą nedaug kuopų teat
siliepė. Tai yra labai nege
rai. v . / .

Dar kartą raginame kuopas 
ir pavienius narius subrusti su 
aukomis argentiniečių reika
lam. Jei mes nepadesim, tai 
kas gi padės?

Aukų atsitirite: •
A. L. D. L. D. kp. Wat

erbury $5.00
Per “Laisvės" koncertą 108.45 
L.D.S.A. kp. Rochestery 10.00 
L.D.S.A. 5-tas Rajonas

(Phila, Pa) 10.00

CūcKs, Montreal

S. A. Centras aukavo 
tojui” linot;

ihiį 11 niiiiyiribiiM (mi bibijji M1 ■iairri^iMiii.iiiiyjĮjįriirrfiK.

DETROITO j LIETUVIŲ DARBININKU APT1EK0S
Čią randasi dvi lietuviškos aptiekos, kiiriosę galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabayŪpiu laiku.

ialistąs Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 
VALAąppS: 9 ii. UfJ fc P. M. NedšUoj 9 A. M. iki 4 P. M.

’ Siųsdami pinigus
< gų.aavo adrdsu, užrašykite: 4
FRANK A. URBĄJFS PHARMACY

. 151 MetrVpolitaa AVė.t 
Brooklyn, Y. Į ; . i , ,

—M. SavUKMitlenė, Cuddy, 
a. ... ,M. ..
—J. ĮPaulukonis, Los An-
Ms, CaĮĮf.

V. Prūsi
V‘Ry toi
ls. A. t 
/arg, 1.

.eliauskas, BrotJklyh, N.Y. 
linotype ,

depus, Brooklyn, N. Y., “h
Ktickis, Brooklyn, N. Y., “H

. J. šermukšnis, Chicago,

Paulukonis, Los An- 
Calif.

J. Baranauskas, Philadel- 
a, Pa.
L. Kazlauskas, Freehold,

Užeigose, KUu- 
i išdirbys**« 

gausite ei gi 
_ _arus pasiunč

kitus miestus biznieriams ir privati! 
ir lėšas apmokame.

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

York City

Išmok kanj amatą ir 
iai išmokins jus vaŽiuo! 

pfer trumpą laiką ir už mažą kf 
Leidimas ir užganėdinimns užtikrii

o > ■ t 1 1L55
;ka, HaveHūll, Muss. 1.50

22.75

6—A. Venį 
Mass.

56—A. Sa
Wis.

Reikalaukite pas A. L. P. Meno Sąjungos Sekretorių
P. KRAPAITIS /

3240 Thbrtiaš St. Chičago, Illinois

aukojoJL” linotype
Mlliaust, McKees

AU • A.

p. M. Stanis- 
Wilkes-Barre, Pa.

Lkns, Philadelphia
|kis; Detroit,, Nfi<?fi

Įidaro $235.15
y *»Ienesl<> Išlaidos
i išsiutinėjimui kny

62—L. Prūseika
Mass., “Rf” lit

43—F. Kutelis, 
Pa, .

17—K. Motuzą,

gręstų pavojus. (
Šioj kasykloj darbininkai la

bai išndudbjAihi. Turi dirbti 
pb 9 ir 10 valandų į dieną, o 
moka tik ‘ už aštūohių valandų 
darbo dieną.; Kompanija mai
tina darbininkus, bet valgis: la
bai prastas. Darbininkai guli 
sugrūsti kempėse labai ankš
tai, negalina Užtektinai oro. 
Todėl ailfhį ItOykldiSiė geria 
-gazus, d ne"
gali gauti užtetttiridi tyro oro, 
nes didelis susikimšimas. Bū
na ir tokių atsitikimų, kad 
dažnai iš kasyklij darbininkus 
išveža apalpusius.

Tai tokia čia darbininkų 
padėtis. Jau laikas būtų dar
bininkams pagalvoti ir apie 
tai, kaip galima būtų pagerin
ti savo būvį

M. J. J. ttrbszo, 187 Oak Stheet, LawrOhce, 
Masš., i savo krautuvę kas mėnesfs pb keliolika 
šimtų jų parsitraukia. . .. / “

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA^stanČiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
pardtibda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS vw 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!
ų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood A% 
iaip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 

s pristatyt pagal wholesale kai- 
oną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl drdūgai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklynef 
bet ir kitiidše mieštuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų 
Made pd 10 centiį drba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, 
buose, ant Balių ir šoruose bei kituose bizniuose mūs iždu 
cigarų viršminėtaiš vardais, tik pakeliant pirštą, o j 
kuris visiems patinka, ir rŪ* 
me ant pareikalavimo visur 
kiems žmortėms, daug ar mažai

5.00 
10:00 

Lietuvaitė, Brooklyn,
N. Y. 2.00

Ontarijos provincijoj, Have- 
ygold kasykloj, 14 d. gruo
džio tapo užmuštas lietuvis 
Mikolas Jažbk&s. paeinantis iš! A.L.D.L.D 
Lietuvos Ūkmerges Apskr., I 
Kavarsko valsčiaus, Promisla- Per 
vos vienkiemio. Pdbdigus dar
bą, jis važiavo taip vadinama- Pavienis 
me keidžiuj namo. Kadangi to L. D. S. A. 111 kp. E 
keidžiaus durys iš abiejų pu 
šių buvo atdaros, 
buvo apsvaigęs khšykloj nuo 
gazų, tai netikėtai jis 'iškrito 
ir krisdamas penkis šimtus pė
dų žemyn užsimušė. Reikia 
pasakyti, kad* daugelis darbi
ninkų važiuoja namo apsvaigę 
nuo ga^žų, o kanip'ąiiija nežiū-

roit, Mičh.
A.L.D.L.D. 23-čia Kp

• New York City
9 kp. Nori 

wbod, Mass.
Prūseika iš

Stoughton, Mass;

DjRBIfilNKAl St&^tĖ 
] AUGŠČSAUSIĄ PRIEGLAUDA

LIETUVIŲ AMERIKOJE
PASKELBTAS vajus žemesne <

; ĮSTOJIMO KĄINA .?
įjus prasideda su Spali® 1 vdiena ir tęsis iki 
Nauju Metų. Centro Komitetus vajaus laiku 
VIENU DOLERiU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

Visi įtariai su didėliu skubumu rašykite į APLA 
naujus narius. Skaitykite, ką jums Centro Jfddii- 

tetas siūlo už gavimą liauju hariį:
Nutarta duoti kiekvienam narinį, gavusiąm ne 

mažiau kaip 10 naujų narių labai gražią plunksną 
(fountain pen), ant kurios buš pažymėta, kad tai 
yra dovana nuo APLA Draugijoj,

TT~" kuris gaus nė mažiai! 'kUįp 20 n^ujiį na- 
j minėtą plunksną ir $5 pinigais.

kuris gaus ne mažiau 30 naujų nąrių* 
£ ;tą plunksną ir $10 pinigais. Ir taip to- 
1 kiekvieną 10 naujų narių bus ttiokama 
$ ^ais.
* jexpart viršuj paminėt^ dovanų, dar klfekVieri£š 
APLA narys gaus už kiekvieną ųaują narį pb 50 
centų, kaip, yra nutarta APLiA-x22'-ro seiiifo.

Ko geresnio bbgalitė byrėti?!
Pasitarnausite savo draugam ir dar gausite gra

žų atlyginimą už savo darbą.

Johns Cigarų parduotus; kurių - netik lietuviai 
syk po sąųjąs paąilmąJ W 

kad Švelnūs rūkyt, labai malonus skonit grfc-

pasveikinimas 10 
sukaktuvėse nuo

!>. L. D. Centro v 25.00
>kui už 3 mėhesių 

darblfel A. L. D. L. D. plo 
$5 j Ivaitę 65.00

r'j i i.Tzr.TLri.s
.     i.     . iijj _i lI'itotoByw

JUOZAS {KAVALIAUSKAS

'1«\ ori ®!?PWJ
Naujų Metų Vakare

SaBMft (Jan), 193
Pradžia 7:30 valandą vakare

Sūną Dr-j»§ Švetaiu
late St., Wilmerding,.1
uerdingo ir apielinkės. lieti 
pirmą progą išpiršti L.,J 
kuris (ląiyvaus šlarriė k<| 
jarttgMin^to l>eno, d-tr btif 
lainjwftuj ir .solisčių. I

Pittsbargho f1 
ta bu; tiki 

iu^rfis visi,

M. I. Jškftu^kas, Jersey 
ty, N. Ji
MSungąila, Tamaqua, Pa.

Mikutenas, Chicago, 

-A. Avižienis, Cicero, III. 
I. A. BaH-ašius, Hartford,

6 DIENOS—PfcR BREMENĄ 
Keliaukite įjfėiČidiisiu pasauly laivu

ĖfcEMtN‘
Laivas EUROPA dabar būdavojamae ir 
% veikt pradės puo kovo mėli., 193Ū rri. 1 
Mažiau Negu 8 DiėnoA i, Lietin

Pątogus ir tiesus. .susine^ifhAš. ’su bila tlurdpbš , 
šalimi. Reguliariaj ĮŠ'plauldmįii koŽtią s'avaitę 

popūliaridife Lloyd laivais.
Del Su prizinio liūdymų ir kitų infofmacijų 

atsiklauskit savo vietinio agento arba 

north eriiMAN 
JLOYD^ 

57 BROADWAY, NEW YORKL. D. S. i 
skienė, 

7 nn ; linotype 
7-0U 53—A. Šl<

190—J. žefiuskas 
Ohio 

68—J. A.
C“,Conn.

2S8-J. N< 
L. D. S. J 

lovaitien

New York
Jazokaš Dr. J. KąškiaUčius

7.85: viso
14.20 I !

/iikam bus dalinama saldainiai
Prieš Naujus Metus

i Gnrnd. (Dec.), 152

amanauskas, Newark,

ensBiusik&s,v Montello,

ThriolWMs, BhJoklyn, 
L 1 „ £ . L 21.00

-K. Jankauskas, Hillside

Wallace, Ėdwards-

Viso $50.00
I Abelna Sutrauka 
rudu mėnesiu įplaukė $734.90 
las nuo rugsėjo mėn. . 
F $3,642.73

Viso pasidaro $4,377.63 
įbu mėnesiu išplaukė 224.55 
skutine d. lapkričio ižde 
a, $4,153.08

IG. BACHES, 
A.L.D.L.D. Sekr.

J. BONDZI, i 
A.L.D.L.D. Iždin.

b D. L. D. ATSKAITA Už 
tŲ lfc LAPKRITI MĖNESIUS

1^0 Mkhj

^^■i. i! n ---- - - ---
A. L. D. L. D. ŽI1tos

1 PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New
i. BACHES, Sekr., 909 PefinsylvanLI Ave., Union

BONDZI, Jždininke, 46 Ten Eyck Street, Brook

ark City 
Ca Union, N. J. 
U N« Y.



TEATRAS-DAINOS-MUZIKAVIETOS ŽINIOS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

SPORTAS
IG 9105

Telephone: Stagg 4409

leniaia

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Yra

KUNDROTO APTIE
229 Bedford Ave., Brooklyn,

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai.

MALONAUS PASIMATYMO

amekas

MIRTYS—LAIDOTUVES

Litų
Litų

21.00
31.25

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

Pavalgi 
su k ij 

atsi

Jo nauja gyvenimo
319 Hooper Si

BROOKLYN, N.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

?ISTAS 
gnoza
Street

VISOKĮ 
LIETI

ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINA 
IR AMERIKONIŠKU STILIŲ

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

STOKES
C. Brooklyn, N. Y.

ASH 
ir Mrs. 
Crawford 
viliojan-

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

me 
lėdose visi

Paramount©
L21 

su GARSAIS—
Vidurnakčio

Metų Vakare!
Brooklyne

RUDY
VALLEE __

BOB
WEST

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JONAS
173 Bridge St.,

MATTHEW P. BALL, 
(BIELIAUSKAS)

Išplėšė $6,900 “Pėdžių” .
New Yorke pereitą šeštadie

nį tapo išplėšta $6,900 viso iš 
trijų \ atskirų pinigųešių, kurie 
iš bankų nešė bei vežė pinigus 
del savaitinių algų išmokėjimo 
darbininkams.

NINKĖ J. MARčIUKIENe 
ir Street “Laisvės” Ni

1000 Litų už 103.00

2?1 Bedford Ave., Brooklyn, N* Y.
264 Front St.. C. Brooklyn, N. Y.

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y»

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

Nauji) Fordų Paroda
Newyorkiniame Fordo auto

mobilių centre, Broadway ir 
54th St., yra rodoma znaujo 
modęlio fordukai, kurie še
šiais coliais ilgesni už senuo
sius. Esą ir kitokių pageri
nimų, palyginant su pernykš- 
čios' laidos “ližėmis.”

Griffithsū vąšą
Mljami, Floridoj

riffiths nuga

SKANIAI Pi
A. VELIč

čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
8, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
kę persitikrinsit.—Pabandykite 1

Užsakymus siųskite:
AP3ININKIŲ BALSĄS”

Brooklyn, N. Y

revoliucinius darbininkus.
Mitingą sušaukė newyorki- 

nė kuopa Visa-Amerikinės 
Priešimperialistinės Lygos.

į Teisėjas Grūmojo Sumušt 
Aukų Rinkėją Drg. Weissą

Areštąyo David Weiss, narį 
Jaunųjų Komunistų Lygos, už 
tai, kad jis su dėžute rankoje 
rinko aukas gatvės'e Darbinin
kų Tarptautinei Pą^elbai.

Flatbush’o magistratas Sab- 
batino buvo taip įdūkęs prieš 
komunistus abelnai, kad pa
čiame teismo kambaryje keik
damas grūmojo sumušti drg. 
Weissa.

Specialistai del visų ligi) ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles. 

Naujausi Diagnoio ir Gydymo būdai. 
, l ' \

127 Eąst!'84th Street 
(Tarpė Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M. >

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

i Virš 300 negrų ir ateivių iš 
Pietinės ir Centralinės Ame
rikos atlaikė protesto mitingą; 
New Harlem Casino svetainė
je, pereitą penktadienį, smerk
dami dabartinę Meksikos val
gią, kuri medžioja, areštuoja

AIDIETES DAINUOS 
BROOKLYNO RADIO 
STOTYJ

Aido Choro merginų sekste
tas, vad. mokytojai B. Šalinai- 
tei, dainuos iš Brooklyno radio 
stoties WBBR. Tai bus Nau
jų Metų diena, trečiadienį, 
sausio mėnesio 1 d., lygiai 7 
vai. vakare. Dainuos lietu
viškas dainas.

kurių, žinoma; turėtų apmokė 
ti kumštininkams, už stadiu 
mą ir. kitas lėšas.

Ne Sportas.

Užtroško Trys Moteriškės
Priėjus gažo į kambarius, 

užtroško P. Schnėideriūtė, 17 
metų amžiaus, !ir dvi1 kitos mo
teriškės, ponum. 28 W. 112th 
St., -New-. Xorke.

Teisėjas Vitale Buvo Sėbras 
Opiumo Šmugelninkų Galvos

Tyrinėjanti advokatų komi
sija surado, kad miesto teisė
jas A. H. Vitale turėjo arti
mus ryšius su opiumo, kokai- 
nos ir kitų nuodingų linksmy
bės vaistų šmugelninkų galva, 
Louisu Farracona, kuris jau 
nuo pirmiau pasodintas kalė- 
jiman ir laukia teismo. Per 
kratą paimtoje Farraconos 
užrašų knygutėje yra teisėjo 
Vitalės telefono numeris ir na
mų adresas, tarp kitų Farra
conos sėbrų vardų ir adresų.

Jau kiek pirmiaus buvo pa
aiškėję, kad Vitale skolindavo- 

—riigų iš Alberto Rothstei- 
milionieriaus gemblerio ir 

.ugelninko degtinės, opiumo 
.r kitų narkotikų.

Dabar areštuota trys krimi
nalistai, kurie buvo pakviesti, 
kaip garbės svečiai, į Vitalės 
bankietą, kur buvo apiplėšta 
50 svečių. Apiplėšimas buvo 
padaryta su žinia to bankieto 
rengėjų.

NAUJA {DOMI KNYGA ' 

Lietuvos Darbininkės ir Poniutes

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDĘS,
LIETUVIS ADVOKATE

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y. *
WALANDOS:

Nuo 9 ryte įki 6 po pie 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel., Juniper 67

Jūs pažįstate mus, mes paa 
jus, bet. jau senai matėmėsiJ 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mū 
del pažinties užeikite, o būsi 
loniai priimti.

J. ir QĮ VAIGINIS 
214 Perry Avenue, Maspeth,

SU KUOM IR KADA 
ŠARKIS KUMŠČIUOSIS ‘

Madison Square Garden 
manadžerius New Yorke pra
neša, kad 
sis t su 1 Tu 
rio' 27 d.
Pereitą savaitę
Įėjo J. Risk O.

Už šias kumštines Šarkis 
gaus 25 nuošimčius pinigų nuo 
visų parduotų tikietų.

Sporto rašytojas Damon 
Runyon numato, kad ateinan
čią vasarą galės įvykt Šarkio 
kumštynės su vokiečiu Maxu 
Schmelingu, ir galimas daik
tas, New Yorke.

Jis pranašauja, kad tos 
kumštynės duotų kokį milioną 
dolerių įplaukų rengėjams, iš

IŠRANDA VO.IIMAI
PASIRANDAVOJA fomišiuotas kam

barys del vieno arba del dviejr 
ypatų. Dvejais trepais. Atsišauki
te: 475 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(310-312)

Darbininkų Prieškarinė 
Konferencija Sausio 4
4 Visos darbininkų organiza
cijos, jų dirbtuvių komitetai ir 
savišalpos draugijos yra ragi
namos išrinkti ir pasiųsti sa
vo delegatus į Darbininkių 
Priešimperialistinę Konferen
ciją, kurią šaukia newyorkinis 
Komunistų Partijos distriktas 
ir kuri įvyks sausio 4 d., šeš
tadienį, 1930 m., 2 vai. po pie
tų, Irving Plaza 'Svetainėje, 
Irving PI. ir 15th St., New 
Ybrke; ' ’ • ’

Patarnauju
Tolumas del manęs Skirtumo 
daro. Mano ofisas atdaras d 
ir naktį. Darbą atlieku jh 
Reikale kreipkitės pas maae, 
patarnausiu kuogeriausiai.

GRABORIUS
(Undertaker)

Siūlo $1,000 už Liudijimą 
prieš Čeverykų Gadintojus

Brooklyno Prekybos Rūmas 
per “Evening Journalą” siūlo 
$1,000 tam, kas paliudys ma
tęs, kaip streijueriai įėję į 
dirbtuvę Bressler Shoe Kom
panijos, Brooklyne.

Sakoma, kas ten įsiveržę į 
dirbtuvę ir sunaikinę čeverykų 
už $75,000.

Bressler Shoe Kompanija 
yra viena iš dvidešimt dviejų 
firmų, kurios paskelbė lokau
tą, išmesdamos į gatvę visus 
darbininkus, priklausančius 
prie kairiosios Independent 
Shoe Workers Unijos. Tą pa
darė pagal įsakymą iš Wash
ington© valdžios, kuri yra pa
siryžus sunaikinti kovojančių 
darbininkų judėjimą, komu
nistų vadovaujamą.

Kaltė už minimus $75,000 
nuostolius Bresslerio dirbtuvė
je, suprantama, yra suverčia
ma ant streikierių, kurie iš 
savo pusės streiku atsakė į 
kompanijos paskelbtą lokautą,

Norėdami^ materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per t

Vakarėlyje Neužmiršo 
Gastoniečiy

Draugiškam pasilinksmjni- 
pas draugus Cedronus ka- 

meiliai pasišnekė
ję ir atsiminę apie Gąstonijos 
streiko kovotojus, aukojo šie: 
po $1.50—J. Cedronas ir 
Cedrotūenė; po $1—J. Kaulir 
uis, N. Kaulinienė, W. Škėma, 
A. Sabutis, B. Palskis, N. Gre- 
viškis. Viso $9.50

Nei

Bus Šlapias Naujų Metų 
Pasitikimas New Yorke

Pasitikimas naujų metų 
mot žada būt gi t iesti is 
būdavo praeityj 
noa išanksto užpirkta 
vietos madingesniuose girtu 
New Yorko kljubuose bei ka- 
baretirosn, kur lėbautojai pa
prastai sueina pasveikinti 
naujų metų.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

“Maršuojanti Šautuvai” ir 
“Žaibo Dievaičiai”

Maršuojanti šautuvai,” John 
De Santos dramatiškas veika- 
liukas, bus Darbininkų Labo
ratorijos Teatro suvaidintas 
naują metų’pasitikimo vakare, 
Rockland Palace, 155th St. ir 
8th Ave., New Yorke. John 
Reedo Kliubas perstatys . ke
lias scenas iš veikalo “Gods 
of Lightning,” > apie SaccO- 
V anzetti.

Bet tai bus vyriausiai kos
tiumų ir šokių vakaras. Grieš 
negro Vernoų Andrade’s 
džiazzinė orkestrą .

Tikietų kaina išanksto 75c; 
jie dabar gąųųami Workers 
Šchoolėj, po num. 2.6 Union 
Sq1., New Yorke. Gi perkant 
jjrie durų, tą patį vakarą, Ie
škos jau $1.

Visas vakaro pelnas eis 
streikuojantiems Illinois mai- 
nieriams.

Sitų viršuj pažymėtų vie 
.draugai nuoširdžiai ragi

Visiems Brooklyno ir 
■New Yorko Lietuviams 
1! : Komunistams 
r Ketverge, sausio 2 dieną, 
1980 m., 6:30 vai. vakare, 

^<|iaiSvės” svetainėje, j vyks 
^Brooklyno ir New Yorko lie 
-tuvių komunistų visuotinas 
jau s iri n k im a s, šaukiamas 
Partijos įsąkymu. Yra ke- 
litas neatiaėliojamą, labai 
Svarbių reikalų. Bus pora 
aŪtovų iŠ II Distrikto.

V Hi lietuviai, Partijos na- 
bffcį gyvenantieji New Yor- 
li&Jirįoklyne (įskaitant vi- 

Maspeth e ir 
ateit ir ateit lai- 

& 1* Neu&hirškite pasiimt 
nes be J08 

Sotim UMflŽiama susirink i-

Nufotografuoja tr 
numaliavoja viso- 
k 1 u 8 paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL.:
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

J. LeVANDA
(Levandauskas)

ALGYSITE PAS 
ir P. SIAURĮ

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

šie
ne k ąi p 

Kelios die
vinos 

ose

Lyros Chorui ir “I’epitos” 
Aktoriams

Gerbiami Lyros Choro dai
nininkai ir operetės “Pepita” 
aktoriai, ketvirtadienį, sausio 
2 d., 1930 m., visi ir visos pa- 
sistengkite susirinkt laiku, tai 
yra, 8 
kytojai 
perlošt 
turėsim 
pamokom;1 turėsime laikyt pa
mokas du kartu į savaitę; o 
gal reikės mokintis atskirai 
chorui ir aktoriams. Todęl 
kviečiame atsilankyt visus ir 
laiku. Komisija.

VIDURIAI UŽKIE1JĘ?
Kendrick’s Herh Ixvxativ 

Padaryta iš Grynų žol| 
Neturi Savyje .Jokių 

- -Chemikalų 
šis vaistas neužtrauki 

pročio ir atliuosuoja vidui 
pagelbsti sugrąžinti na 
vidurių malimą. Nereiki 
rint, o tik sumaišyt su y 
niu ir užsigert einant gul 
siškai nekenksmingas, ir 
ma duot vaikams—kūdil 
lygiai kaip ir suaugusi 
Kaina 60c, o per paštą

Tel. Stagg 991

DR. MENDELOVITZ
Sugrįžo atgal į Williai^urgh ir 
čia jis tęs savo pral 

medicinoje.

“LalSVE”

Greitai ir Pigiai Persiančia

PINIGUS į LIETUVA

TELEPHONE,

DR. A. PRRIKA
LIETUVIS DE] 

X-Spindulių
221 South 4tl

(PrieSais Bridge 
BROOKLYN,

VALANDOS: 
10-12 priėfc piet; 2-8 
Ketvergai« ir aubato 
Penktadieniais ir M 
Bulyg sutarties.

Tai žmones, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa • 
vo kostumeriu. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniau

Kur Bus Visko, Pasitinkant 
Naujus Metus?

Lyros Choro vakarėlyj pasi
tikimai naujų metų alkani ga
lės sočiai pavalgyt, o trokštan- 
tieji atsigert, nes bus skanių 
valgių ir gėrimų. Šokantieji 
galės smagiai ‘pasišokti, nes 
bus gera šokių orkestrą. Ir, 
apart visko, bus įvairi progra
ma : bus duetų, piano solo, 
mandolinų7 orkestrą ir pats 
Choras Lyra. Kurįe nenorėsit 
šokt, gert nei valgyt, tai galė
sit paklausyt gražios progra
mos.

šis vakarėlis įvyks 31 d. 
gruodžio (Dec.), 1929 m., Na
tional Hali, 91 Clinton Ave., 
Maspethe. Pradžia 6 vai. va
kare. Įžanga 50c ypatai.

Jonas.

vai. vakare, nes mo- 
nori, kad galėtume 

visą operetę. Taipgi 
pasirinkt kįįą dieną

Nelaimė Policmanui 
iš Netyčių

Plėšikai pavojingai revolve- 
irių rankenomis suskaldė gal- 
•vą policmanui*J. Brady’ui, ku
ris pereitą sekmadienį, užei
damas į “pulruimį” po num. 
1338 • Wilkins t Ave., Bronxe, 
netikėtai ten rado penkis plė
šikus, b'ekratančius kišenius 
trims desėtkams vyrų.

Plėšikai pabėgo su $300; 
policmanas guli ligoninėje.

Ex-Teisėjas 1 D. Kelly Varė 
Prigavystes Biznį

N. Y. Specialių Sesijų Teismo 
ex-teisėjas Joseph D. Kelly bu
vo partneris nešvaraus biznio 
su prigaviku Norman C. Mo- 
seriu. Moseris neva sumanė 
išleisti žurnalą “Medicinos 
Mokslas ir Tyrinėsimai,” ir 
tam pats ir per savo agentus 
rinko apgarsinimus, nors ištik- 
rųjų jis visai nei nemanė apie 
jokio žurnalo išleidimą, o tik 
šiaip pinigavosi iš lengvatikių 
biznierių.

Giliaus patyripėjus, dabai- 
pasirodė, kad prie tos sukty
bės prisidėjo ir buvęs teisėjas 
J. D. Kelly, kuriam, be abejo, 
teko dąlis pinigų, išviliotų už 
skelbimus į nebuvusį ir nebū
siantį žurnalą.

Moseris patrauktas teisman, 
o buvęs teisėjas K,elly kol 
dar nekliudomas.

LORIMER RESTAURANT
Lielnviu Valgykla

NEW YORK BROOKLYN
Timet Square Flatbuth at DeKalb

PARAMOUNT THEATRES
Paramounto Naujausias 4-2vaigidia 

Muzikaliai Romantiškas Maištas! 
Pradėkite Naujų Metų Dainavimą su 
Hfil.EN KANE, 'Sheet* GALLAGHEB. 
WILLIAM POWELL ir FAY WRAY 

—Jie vlai Linksmins Jus Judyje— 
“POINTED HEELS’’ 

(Smailios Kulnys)

F’aramounto KalbėjimoJuoko Komedija 
: :su::

O’DONNELL ir BLAIR 
“THE PLASTERERS”

•ALIOBINfi PRISIEKA
Kalbantieji Braižiniai 1 

Paramount© Žinios 
Ypatingai Smagus 
Rodymas Naujų 

New Yorke— 
PAUL 
Mr 
Jesse 

r kt. 
ioa naujenyb

> Antanas LeliaŠiuą, 58 metų, 
172 Gold St., mirė 28 d. gruo
džio; bus palaidotas 31 d. 
gruodžio, šv. Jono kapuose.

Kazimieras Bagdonas, 45 
metų, 307 Water St., mirė 28 
d. gruodžio; kūnas pašarvotas 
po num. 263 Front St.; bus pa
laidotas 31 d. gruodžio, Aly
vų Kalno kapuose.

George Bill, 54 metų, 89 
Wyckoff Avė.j tapo nušautas 
28 d. gruodžio, po nurp. 410 
Hudson Ave., velionio nuosa
voj mėsos krautuvėj. J&m at
sisakius atiduoti pinigus ir gi
nantis, tai galvažudžiai ant 
vietos nušovė. Bus palaidotas 
1 d. sausio,: 2 vai. po pietų, 
Alyvų Kalno kapuose.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius j J. Garšva.
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