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Karas Chinijoj
LONDONAS.—Pasak čia 

gauto pranešimo iš Hong
kong, vėl prasidėjo civilis 
karas Chinijoj. Didelis mū
šis įvyko tarp Nankingo 
valdžios kariuomenės ir su
kilėlių, prie Pinglo miesto, 
Kwangsi provincijoj. Viso 
užmušta ir sužeista apie 
1,000 žmonių, z u

Pinglo miestas yra už 200 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Kantono.

Kwangsi provincijos mili- 
taristai deda pastangas už
griebti Kantono miestą.

Išdygo Treti Dantys Sulau
kus 93 Metų

SALINA, Kan.— Michael 
Gray yra 93 metų amžiaus. 
Pereitą mėnesį jam išdygo 
penkiolika naujų dantų. Tai 
jau treti dantys jam išdygo.

Kovoja Prieš Sindikalis- 
tinį Įstatymą

ČiaDETROIT, Mich.— 
sulig Michigan valstijos kri
minalinio sindikalistinio įs
tatymo suareštuota 16 Ko
munistų Partijos narių.

Komunistų Partija mobi
lizuoja darbininkus kovai 
prieš tą įstatymą. Rengia
ma masiniai protesto mitin
gai.

Palindo Po Traukiniu, Kad 
Nusižudyti

GASTONIA, N. C.— A. 
Murray, knygvedys, nusi
žudė čia pirmadienį palin
dęs po traukiniu, Trauki
niui stovint, prie stoties jis 
kalbėjosi per penkias minu- 
tas su negrais darbininkais, 
kurie kasė sniegą nuo plat
formos. Pradėjus eiti trau
kiniui jis palindo po juo ir 
'tapo ratų sutrėkštas.

Numirė Žymus Vokieti
jos Komunistų Vadas

BERLYNAS.— Sekma
dienį po operacijos numirė 
Ernst Meyer, Prūsijos sei
mo narys komunistas, 41 m. 
amžiaus.

Meyer prie revoliucinio 
judėjimo priseidėjo 1908 
metais būdamas studentu. 
1912 metais jis patapo 
“Vorwaerts” redaktorium

Garsus elektros išradėjas 
Edisonas dabar darbuojasi 
naujam savo išradimui pa
tobulinti. Jis norįs pakeis
ti popierį plienu. Pasak

DETROIT.— Čia policijos Edisono, jįs sugalvojęs bū-
, ’ departmentas reikalauja, dą padirbti tokiam plonam

bet 1910 metais^ tapo prasa- policijos reikalams i plienui, kad dviejų colių
į miestas šiais metais pa- storumo knyga turėsianti

40,000 puslapiu ir sveršian- 
ti tik pusę kilogramo. Be 
to, tokios plieno knygos kai-; 
na būsianti mažesnė už po
pierinės, knygos kainą. Edi
sonas tikrina, kąd plieno, 
knyga bus pastovesnė ir, 
lankstesnė už popierip kny
gą. ’ Taip pat, esą, pldnutė- 
liš plieno lapas galėsiąs ge
riau įtraukti rašalą, negu 
paprastas spausdinamas po- 
pieris. Tuo būdu, jei tikėti 
Edisonui, išeitu, kad plieno 
knygos ateity bus pigesnes 
ir stipresnės už' dabartines 

Pylė Seserei į Veidą Sierinę popierines. •

lintas už priešinimąsi ka
rui. Jis bendrai veikė su i 
Karoliu Liebknechtu ir Ro
že . Luxemburg suorganiza
vime Spartakų Lygos. Jis 
aktyviai dalyvavo komunis
tiniam judėjime. Buvo vie
nas iš žymiųjų Vokietijos 
komunistų vadų.

NuUapoja Algas

GRAND RAPIDS, Mich. 
—Čia Globe Knitting Works 
kompanija nukapojo darbi
ninkams algas , ant 8 nuo
šimčių. 34 darbininkai, ku
rie dirbo toj dirbtuvėj, pa
skelbė streiką. Didžiuma 
darbininkų yra jauni vaiki
nai ir merginos.

Rūgštį
BUCHAREST, Rumuni

ja.— Užpykus kam jos se
suo romansavo su jos myli
mu, Ileana Marku, šokikė, 
sekmadienį pylė jai į veidą 
sierinę rūgštį.

Jos yra dvynukės ir taip 
vaičių atleido iš darbo su-i panašios viena į kitą, kad 
virš 900" darbininkų. sunku’atskirti.1 .

San Francisco, Cal.—Sim
mons kompanija, viena di
džiausių rakandų išdirbimo 
kompanijų Pacifiko pakraš
ty, bėgy pastarųjų kelių sa-

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Ką Turi Daryti Neunijinėse Dirbtuvėse 
Dirbanti Moteriškų Drabužių Siuvėjai

Tarptautinis Vagis Pabėgo iš Philadelphijos Bedarbiai 
Kalėjimo Vokietijoj Kovoja su Policija

NEW YORK.— Moteriš
kų drabužių reakcinės uni
jos (International Ladies 
Garment Workers) vadai, 
susitarę su darbdaviais, pa
skelbė neva “streiką” mote
riškų drabužių siuvimo pra
monėj New Yorke. Jų tik
slas yra dar labiau pasikin
kyti toj pramonėj dirban
čius darbininkus, kad juos 
galėtų labiau išnaudoti 
darbdaviai ir International 
Ladies Garment Workers 
Unijos reakciniai vadai.

Darbininkai, kurie dirba 
neunijinėse tos pramonės

Sunki Ekonominė ! Bosų Gengsteriai
Padėtis Latvijoj | Nužudė Darbininką

PATERSON, N. J.—John 
Alli, indusas darbininkas 
narys Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos, numirė 
sekmadienį. Jis dirbo da
žykloj. Buvo kovojantis 
darbininkas. Pereitą penk
tadienį jis ir keturi kiti dar
bininkai tapo darbdavių 
gengsterių peršauti.

Kiti peršauti darbininkai, 
Sorug Alli, Gather Alli i y 
Samir Alli, randasi pavo
jingoj padėty.

Policija nededa pastangų 
su j ieškoti ir suareštuoti
žmogžudžius. Vietoj to, po
licija darbuojasi, kad sua
reštuoti ir išdeportuoti in- 
dusus darbininkus, kurie 
yra kovotojai ir kurie pri- 

Toliau ministeris palietė Įklauso prie Nacionalės Tek- 
muitų pakėlimo klausimą stilės^ Darbininkų Unijos.

RYGA.— Nesenai biu
džeto komisijoj finansų mi- 
nisteris Petrevits, sąryšy su 
naujo biudžeto svarstymu, 
turėjo pranešimą apie Lat
vijos ekonominę padėtį. Mi- 
nisteris pabrėžė, kad po ka
tastrofiško 1928 m. neder
liaus žemės ūkis Latvijoj 
vis dar tebėra kritiškoj pa
dėty. Užsienių prekybos 
balansas praėjusiais metais 
davė 81,9 milijonų latų pa
syvą. Importas pernai, pa
lyginti su 1926 metais, pa
didėjo 50,000,000 latų. Dau
giausia įvežta javų ir žemės 
ūkio bei fabrikų mašinų. 
Importas svarbiausia padi
dėjo iš Vokietijos ir Lenki
jos.

kai kurioms įvežamoms 
prekėms. Šita priemonė, 
pasak ministerio, reikalin
ga Latvijos pramonei ap
saugoti nuo užsienių prekių 
konkurencijos.

$12,000,000 Policijai, Bedar
biams Nei Cento

skirtų $2,000,000 dau
giau, kad Viso policijai bū
tų paskirta $12,000,000; Ma
noma, kad tiek bus policijai 
paskirta,1 nes naujas majo
ras tapo . išrinktas ant 
“griežto įstatymų vykini- 
mo” platformos.

Pdlicijai milionai dolerių, 
o tūkstančiai bedarbių ne
gauna jokios pašelpoš.

'Komunistų Partija orga
nizuoja bedarbius į Bedar
bių Tarybą, kad kovoti už 
pašelpą bedarbiams.

dirbtuvėse, neturi kreipti 
domės į tą apgavikišką 
streiką, bet kaip galint grei
čiausia turi susisiekti su 
Needle Trades Industrial 
Workers Unija, kuri pasi
stengs vesti tikrą streiką 
po komunistine vėliava. Ge
riausia, tai nuvažiuoti į tos 
unijos ofisą, kuris randasi 
po No. 131 W. 28 St. ir ten 
pasitarti su unijos vadais 
apiė kairiųjų darbininkų ve
damą kovą prieš darbda
vius ir reakcinius Interna
tional Ladies Garment 
Workers Unijos vadus.

Knygos iš Plieno

žemės Drebėjimas Idaho 
Valstijoj

čia 
žemės 
tęsėsi 
Nuos-r

GRANGEVILLE, Idaho. 
—Pirmadienio vakarą 
ir apielinkėj jausta 
drebėjimas, kuris 
pusantros minutos. 
tolių nepadaryta.

BERLYNAS.— Tarpiau- 
tiniai pagarsėjęs vagis, 
Herbert Sandowski, pabėgo 
iš Tagel kalėjimo.

Sandowski gyveno Jung
tinėse Valstijose ir už va
gystę buvo kelis kartus su
imtas. Jis, pabėgo iš kalė
jimo Palm Beach, Florida, 
ir iš Sing Sing kalėjimo. Į 
Berlyną nuvyko 1926 me
tais.

Jis su savo šaika vogdavo 
nuo turčių brangius papuo
šalus. Sakoma, Floridoj jis 
su savo šaika pavogęs bran
gių daiktų vertės $1,700,000.

Sovietai Veža Per Liepoją 
Mišką

RYGA.— SSSR užsienių 
prekybos komisariatas nu
tarė išvežti per Liepojų į 
užsienį 3,000 vagonų įvai
rios miško medžiagos. Są
ryšy su tuo Liepojuj Sovie
tų prekybos1 atstovybė Lat
vijoj išnuomojo didelius 
plotus miško medžiagai 
krauti.

su-

Hughes Paskirtas 
Vyriausiu Teisėju

WASHINGTON.— Wil
liam Howard Taft, 72 metų 
amžiaus, pirmadienį del li
gos rezignavo iš Jungtinių 
Valstijų augščiausio teismo 
vyriausio teisėjo vietos. Jo 
vieton prezidentas Hoove- 
ris nuskyrė kitą Wall Stree- 
to ištikimą tarną, Charles 
Evans Hughes, 68 metų 
amžiaus.

Taftui bus mokama pilna 
mokestis—$20,500 į metus, 
pasitraukus jam iš tos vie
tos.

Lenkas Rašo Lietuvos 
Istoriją

PRAGA.— “Prager Pres- 
se” praneša, kad lenkų 
mokslininkas L. Koliankov- 
skis rašo plačią Lietuvos is
toriją. Tos istorijos pirma
sis tomas, kuriam yra 483 
puslapiai ir kuris apima lai
kotarpį , nuo 1377 metų iki 
1499 metų, jau pasirodė. Jį 
išleido Varšavoj Kasa imi 
Mianoivskiego. Tomas pa
vadintas’ “Dzieje Wielkiego 
Księstwą Litewskiego za 
Jagiellonow.”. $ .

Meksikos -Valdžia Gina 
Amerikos Imperialistus

. MEXICO CITY.— Suži
nojus, kad Komunistų Par
tija rengia demonstraciją 
prie Jungtinių Valstijų am
basados del Amerikos impe
rialistų įsakymo Meksikai 
nutraukti diplomatinius 
santikius su Sovietų Sąjun
ga, pirmadienį Meksikos 
valdžia pastatė ginkluotą 
sargybą prie Amerikos am
basados, kad išdraskyti de
monstraciją. " i r

PHILADELPHIA, Pa. — 
Anksti pirmadienio rytą 
įvyko susikirtimas tarp 
1,000 bedarbių ir policijos 
prie Budd Auto Body kom
panijos dirbtuvės, kur 
“normališku” laiku dirba 
5,000; dabar dirba tik 2,000. 
Atleisti tos kompanijos dar
bininkai susirinko 
dirbtuvės ir reikalavo dar-

I bo arba pašelpoš.
Bedarbių susirinkimą už

puolė policija ir įvyko su
sikirtimas. Tapo sumuštas 
buvęs policijos kapitonas ir 
du dirbtuvės policistai. Pen
ki darbininkai tapo suareš
tuoti.

Atrado Smegenis Ledų 
Gadynės Žmogaus

NEW YORK.— Mokslinis 
žurnalas “Popular Science 
Monthly” rašo, kad nesenai 
tapo vienam daikte atrasta 
senovės milžiniško gyvūno 
dantys ir suakmenėjusios 
žmogaus smegenys, Odinzo- 
ve, Sovietų Sąjungoj.

Studijuojant milžiniško 
gyvūno dantis, atradėjai 
aprokavo, kad smegenys 
yra ledų gadynės žmogaus, 
gyvenusio 12,000 metų at-

Naujas Sovietų Patvarkymas
MASKVA.— Pirmadienį 

Sovietu valdžia išleido nau
ją patvarkymą, uždrau
džiantį išrandavoti žemę 
arba samdyti ūkio darbinin
kus kolektivizuotuose agri- 
kulturiniuose distriktuose. 
Taipgi išleista griežtesni 
patvarkymai prieš kulokus, 
kad panaikinus juos kaipo 
klasę.

Žydai Esą Ne Semitai Bet
Hititai

Garsus čekoslovakų orien
talistas, Prahos universite
to profesorius Hroseny, sa
ko, kad žydai esą ne semi
tai, bet hititai. Jie esą ki
lę iš žmonių giminės, kuri 
prieš tūkstančius metų 
viešpatavus visuose rytuo
se. ''’ /

Profesorius Hroseny savo 
tvirtinimus remia ilgų me
tų tyrinėjimais ir kasinėji
mais Mažojoje Azijoje. Jis 
sako, kad jo ekspedicijos 
atkasti monumentai parodą, 
jog armėnai, persai, žydai, 
asirai ir hititai^ priklausą 
tai pačiai etnologinei šeimy
nai. •

100,000 Bedarbių San 
Francisco

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Aprokuojama, kad suvirš 
100,000 darbininkų yra be 
darbo San Francisco, Oak
land ir San Francisco apie- 
linkės teritorijoj.

TŪKSTANTIS BEDARBIŲ DEMONSTR A 
V0 PRIE MIESTO SALES BOSTONE

/ • ’ ‘'M

Reikalavo Darbo arba Pašei pos; Policija Brutališkai Už
puolė Demonstrantus; Gubernatorius Pabėgo

BOSTON, Mass.— Pir-lmi delei tarptautinės1 de- 
madienį Komunistų Partija Į monstracijos prieš bedarbę, 
ir Darbo Unijų . Vienybės j vasario 26 d.
Lyga suorganizavo bedar
bių demonstraciją. Suvirš 
tūkstantis bedarbių demon-Į 
stravo prie miesto salės ir 
valstijos namo, reikalauda
mi darbo arba mokėti be
darbiams algas, kad jie ga
lėtų pragyventi.

Buvo smarkus susikirti
mas, kuomet policija bandė 
išdraskyti demonstraciją. 
Darbininkai pasipriešino 
policijos brufališkam puoli
mui. Tik daugiau policijos 
spėkų pašaukus pagalios 
demonstracija tapo išdras
kyta. Susikirtime su poli
cija darbininkas vardu Pe
ters tapo labai į galvą su
žeistas. Daugelis kitų 
bininkų tapo sužeista, 
liolika demonstrantu 
reštuota.

Pirma maršavimo į mies
to salę ir valstijos namą 
buvo bedarbių masinis mi
tingas svetainėj po No. 22 
Harrison Ave.

Susirinkime kalbėjo Ko
munistų Partijos distrikto 
organizatorius Roy Stev
ens; Darbo Unijų Vienybės 
Lygos organizatorius E. 
Anderson; Bedarbių Tary
bos . organizatorius M. 
Whittier, ir Ben Gold nuo 
Pramoninės Adatos Amatu 
Darbininkų Unijos.

Po susirinkimo Bert Gold 
tapo suareštuotas. Jis kal
tinamas “šmeižime” vyriau
sybės.

Už dalinimą lapelių del 
bedarbių demonstracijos 
Sarah Halperin ir Howard 
Weisberg, Jaunųjų Komu
nistų Lygos nariai, tapo su
areštuoti .

Gubernatorius Paspruko
Kuomet bedarbiai susirin- , vvv

ko piie valstijos namo, Royi ^iesto darbo suradimo biu- 
btevens, pasistojęs ant laip-;ras kasdieną gauna nuo 700 

saJ'e’ Pakalbą. Delega-ij^j j aplikacijų nuci’be-

dar-

sua-

cija iš penkių bedarbių nu
ėjo pas gubernatorių. Gu
bernatorius, sužinojęs, kad 
susirinko bedarbiai prie val
stijos namo ir delegacija 
nori su juo pasikalbėti, ap
sivilko ir išdūmė per užpa
kalines duris. Delegacija 
sugrįžus pranešė susirinku
siems bedarbiams, kaip gu
bernatorius pasielgę.

Paskui pradėjo atvykti 
policija ir atakuoti bedar
bius. Darbininkai kovojo 
prieš ataką, ir policija ne
galėjo išdraskyti susirinki
mo, kol nepribuvo daugiau 
policijos.

Čia sėkmingai eina orga
nizavimas bedarbių į Be
darbių Tarybą, kuri yra 
prisidėjus prie Darbo Unijų 
Vienybės Lygos. v t

Darbininkai mobilizuoja-

Darbininkai Visų šalių.
Vienykitės! Jūs Niekę., 

Nepralaimėsit, T ik
- Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Sovietą Spauda 
Atakuoja Francijos 

Reakcionierius
MASKVA.— Sovietų val

džia labai pasipiktinus 
Franci jos kapitalistinės 

į spaudos šauksmu, būk So
vietų slaptoji policija Pary
žiuj pagriebusi baltagvar
dietį generolą Kotepovą. So- 

i vietų spauda smerkia Fran- 
cijos valdžios pasyvišką nu
sistatymą delei baltagvar
diečių daromų provokacijų 
prieš Sovietų Sąjungą.

Sovietų valdžios organas 
“Izviestija” rašo:

“Ar Franci jos valdžia la
biau nori palaikyti diplo
matinius ryšius • su Sovietų 
Sąjunga ar toliaus koope
ruoti su baltagvardiečiais 
emigrantais?, Normališki 
diplomatiniai santikiai yra 
negalimi, jeigu Franci jos 
valdžia leis Kerenskiui ir 
Miliukovui šaukti prieš So
vietų Sąjungą Fraricijos 
parlamente. Kas yra suda
ręs diplomatinius santikius 
su Sovietų Sąjunga—ai* 
Tardieu ir Brian d ar ri<e- 
renskis ir Miliukovas? Kur 
Tardieu valdžia?”

Abudu Sovietų laikraš
čiai, “Pravda” ir “Izviesti
ja,” pažymi, jog tai yra 
nauja imperialistų provoka
cija prieš Sovietų Sąjungą.

70,000 Bedarbių Newarke

NEWARK, N. J.— Ed
ward L. Parker iš Sociąlės 
Tarnybos biuro aprokavp, 

į kad šiame mieste da
bar yra 70,000 bedarbių.

darbių.
Šimtai bedąrbių sukren

ka prie dirbtuvių jieškoda- 
mi darbo. , , . ,

Šiomis dienomis prie For
do Motor Kompanijos dirb
tuvės, Kearny, N. J., susi- • 
rinko 3,000 ^bedarbių. Buvo 

I pašaukta policija, kuri per 
i spėką išvaikė bedarbius nuo. 
j dirbtuvės. . j • į,O

Komunistų Partija orga
nizuoja bedarbius į Bedar
bių Tarybas, kad bedarbiai 
galėtų sėkmingiau kovoti.

ST. PAUL, Minn.— Ap- 
rokuojama, kad nuo 1910 
metų farmerių pragyveni
mas padidėjo ant 64 nuo
šimčių, o per tą laiką far
merių įplaukos padidėjo tik 
ant 40 nuošimčių.

x• «
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APŽVALGĄ

Darbininkų klasė negali 
tapti, tikruoju \gaspadorium 
šalies, jeigu ji nepajėgs iš
sikasti iš nekultūringumo. 
Jeigu ji nemokės sudaryti, 
išauklėti savo inteligentiją; 
jeigu ji neišmoks naudotis 
mokslu ir nemokės valdyti 
šalį pasiremiant savo mok-

Prieš mus stovi tvirtovė. 
Ji vadinasi mokslas, su savo 
daugeliu įvairių šakų. Ta

Negalima į metus-kitus 
suindustrializuoti šalį, iš- 
budavoti galingą pramonę, 
sujungti į kooperacijas mi- 
lionines minias valstiečių, 
įvesti naujus technikinius 
įrankius žemės ūkyj ir pra
monėje, išplėsti sovietinius 
žemės ūkius, nugalėti kapi- 
listinius elementui, kaip 
miestuose taip ir sodžiuose;

reikalingi metai ir me- 
sunkaus budavojimo 
proletariato diktatū-

ĮDOMUMAI
Kanapėms Sudrutinti 

Skystimas

kurie dar neprąregėjo.

tam

Apie savaitė 1 
f žiuj j pražuvo j

Ii / tiepfivas. Kas jį nudžiovė 
ar Aavogė, pasilieka miste
rijai! jYra davinių, būk 
KaiAiėpovas susipešęs su 
pačiį ir pabėgęs į Pietų A- 
meriką. Kiti liudijimai sa
ko, skad jis- tapęs keno tai 
pavogtai. Baltagvardiečių 
spauda, kaip ir paprastai, 
del lo kaltina (bolševikus — 
Sovietų ambasadą Pary
žiuje. Esą, tai jie būsią pa
siėmę Koutiepovą. Kerens
kio *dr Milukovo > spauda, 
ako&pafiuojant vietinei Pa- 
ryžipus kapitalistų reakcio- 

! r #»ęrtų spaudai, ėmė visa 
gerkle šaukti, kad Franci j a 
turinti ‘nutraukti, su Bovie- 
taisiryšius dėl. tp. Organi
zuojama baltagvardiečių 
būrįii užpuolimui aiit So
vietų ambasadoj ' rūmį, 
idaiįt, prisidengus jiėškbji- 
mu Jgen. Kąutiepovo, būtų 
galimam išdraskyti Sovietų' 
amtiiasatlja ii?. įųėšti' tarpe' S 
SSR ir;"Francijos 'daugiau 
nesūsi|raįųnų.. i •? ’ i ’ !;

SdvietQ Idikraščiai * Mas
kvoje, rašydami apie šitr 
baltagvardiečių ir kąpįtaiis- 
tų pasiryžimą pulti, amba
sadą, reikalauja* pasakytai:1

Ar -francytijos ; valdžia no
ri geriau laikyti diplomatinius 
ryšiu šų- Sovietą Sąjunga al
su ^baltagvardiečiais emigran
tais? •* Normališki • diplomatė 
nia|?j*yšiai nebus galimi, jei 
Frajjcūzų vyriausybė leis Ke- 
renjįkiui ir Miliukovui dekla- 
muįti-prieš Sovietus.”
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Teisinti ambasadą arba. 
L'Spvfetų vyriausybę del to-

f

a 
į

So-

kAMsiENt UOtlCliOŠ SUMUŠTA IR BUS
įkAuntA n,‘bl

tvirtovę mes turim paimu 
kad ir kaž kaip. Tą tvirto
vę! turi paimti jaunimas, 
jeigu jis nori būti budavo- 
toįju naujo gyvenimo, jeigu 
tab jaunimas ištikro nori 
patapti ipakčitėjąis, senosios’

Sovietų mokslininkas Pi
sarevas atrado skystimą, 
kuris 50 nuošimčių" padaro 
drūtesnes virves, tinklui ir 
kitus daiktus, padirbtus iš 
kanapių. Skystimas vadi
nasi “naftiol”. Jį pagami
na iš' padugnių košės, kuri 
lieka, kada būna nafta va-'; 
loma ir perdirbama į kero-f • 1 • • 11 / / Tk T A •'

Jau rašiau “Laisvėj”, ... kad 
drgė. Karosienė buvo sumušta 
policijos Oaklandę, Cal., už va
dovavimą 'bedarbių demonstra
cijos. Dabai* tenka dar smulk- 
meningiau pakalbėti, nes gavau 
daugiau informacijų.

Komunistų Partija pradėjo 
daugiau veikti tarp neorgani
zuotų darbininkų, suorganizavo 
branduolį USL Battery Co., au
tomobilių išdirbystėj ir veda 
smarkią agitacijai su T.U.U.L. 
Išleidžia laikraštuką, del U.S.L.

Pranciškaus Sūnus” 
įDolęięius įyejoįą..

Vienas fanatikas So. Bos-__ _________________
tono kunigų laikraštpalai- gvardijos pavaduotojais.

; . į* ,* * :

Visos iki šiol viešpatavu-

tų klasių kovos aktyvių, veda 
T.D.A. 'Teismas bus kovo 25 
dieną. Oaklando turčiai ruo
šia įkalinti draugę Karosienę 
ant ilgo laiko sunkių darbų ka
lėjimam Ar mes, darbininkai 
ir darbininkės, leisime įkalinti 
draugę Karosienę? Aš iš savo 
pusės atsakau, kad ‘ne. Drg. 
Karosienė daug dirbo ir dirba 
del darbininkų klasės, pamirš
dama savo ypatišką gyvenimą. 
Kur tik ji nepasisuko, ten ji' 
pirmutinė kaujasi už darbinin
kų klasės reikalus. Aukoja sa-siną, gazoliną ir kt. l\ai- 

tipl” . yra gana pigus—lO 
svarų už rublį. Sumirkius 
kanapių dirbinius į tą skys-, 
timą, jie ne tiktai ilgiau 
tarnauja,' bet ir didesnius 
švoriuą .atlaiko.

vo spėkas ir Visus gabumus, 
kad tik daugiau išjudinus dar
bininkus į kbvą prieš išnaudo-

me aiškiai nušviečiama darbi
ninkų sąlygos ir išnaudojimas. 
Darbininkai pradėjo dėtis .prie 
TUUL. :
TUUL laikė prakalbas 'priei 
dirbtuvės vartų khs penktadie
nis, pietų laiku. Kalbėtoja'bu
vo drgė. Karosienė’) ir • kiti. 
Kompanija siuto iš piktumo.; 

i Samdė policiją, mušė kalbėtojus 
ir areštavo. Jų tarpe ir drg. 
K. B. Karosienė likosi areštuo
ta per kelis kartus. . Bet dar
bas nesusitrukdė, prakalbos bu
vo laikomos kas savaitė. Kom
panija uždraudė darbininkam 
išeiti laukan laike pietų. Bet 
darbininkai nepaisė tokio kom
panijos nuosprendžio, ėjo vis 
daugiau ir daugiau klausyti per 
pietus kalbėtojų.

Teisme jokio kaltinimo kom
panija negalėjo sudaryti. Kal
tinamieji paliuosuoti. Sulau
kus penktadienio vėl buvo su
rengtos prakalbos prie USL. 
Battery Co. Šiuo kartu kompa
nija suvarius darbininkus už 
vartų ir uždarė vartus^ Pra
kalbos buvo laikomos, ant gat
vės. Vadinasi .vienpj pusėj tvo
ros kalbėtojai, kitoj pusėj dar
bininkai. Areštuoja du kalbė
toju, sudaro kaltinimą vagran
cy (bomavimą). Kalba kiti kal
bėtojai ir drg. Karosienė, bet 
jau daugiau neareštuoja. Dar
bininkai, išgirdę, kad areštavo 
du kalbėtojus,, padaro tarimą, 
jog turi būtį ,surupštas masinis 
rųįtingas vakąre ir pačiame, fnie- 
ste ir jei bus reikalas—demon-

Nežiūrint, kad kom
panija atskyrė darbininkus nuo 
organizatorių, vienok darbinin
kai padarė savo žygį.

Vakare jau apie 7 valandą, 
buvo daugiau kaip 300 darbi-

OGUP. (slaptoji SSRS.' 
policija) yra baisi buržua
zijai, nesnaudžiantis' sar
gas revolįųcijos, aštrus kar
das proletariato. Ji, yra 
reikalinga revoliucijos ‘per
galei, ir ji gyvuos tol, : ‘kol 
bus pasipriešinimas ., išnau
dotojų, ir gyvuos del bai-

Komunistų Partija ir j tojus. , Nei vienas darbininkas

kyj rašo: :
Seniau girdėjome, kad žada 

ti- sios klasės buvo vergu savi- _ , 2 J . v' mes proletariato priešų.
* * *

Mums nereikia jokios spe
cialūs propagandos nei va
karų Europoj, nei Rytuose 
—Azijoj, po to kaip pačių 
darbininkų delegacijos at
vyksta pas mus, susipažįsta 

ės j su mūsų tvarka ir išnešio
jo žinias kaip vakaruose, 
taip ir rytuose po visas ša
lis. Kiekvienas chinietis, 
kiekvienas egiptietis, arba 
indusąs, atvažiavęs į mūsų 
šalį ir pabuvęs pusę metų, 
tufi progą įsitikinti, kad 
mūsų šalis yra vienatinė ša
lis, kuri supranta padėtį pa
vergtų baudžiu Ir kuri mo
ka geruoju suderint reika
lus įyairių tautų savo vi
duj, kurios pirmiau buvo 
pavergtomis. Jokios kito
kios pĮrop'agandųš mutns ne
reikia. Tai patį geriausio
ji, pati tvirčiaūsioji pro
paganda už Sovietų sistemą 
prieš kapitalistinę tvarką.

* * >
Dalyvis PibmOjo Komu-

atvažiuoti iš Lietuvos vienas 
Pranciškonas. Nenorėjau 1 
keti, kad tektų mums kada pa- 

. matyti švento Pranciškaus sū
nų, savo brolį lietuvį tautietį. 
Išgirdęs nustebau, kad tikrai 
Vienas pamačiau ir šnekėjau
si, nes Pranciškonas iš Lietu
vos atvažiavo pas mus į -So. 
Boston, Mass.
Matomai “šventasis” ra- 

šytpjui taip protą apšventi
no, kad pastarasis nė žmo
niškai parašyti negalėjęs— 
iš šventumo protas susimai
šęs. Taigi Amerikoje bus 
dar vienu darbininkų mul
kintoju daugiau. Matomai, 
.tąsai; “štyąnto Prano sūne
lis” tikisi1 gerokai bedieviš
kų Amerikos dolerių prisi- 
ž ve joti.

Tai “Didvyris!”
. “Sąridaroje”' tūlas P. K-as 

praneša, kad Vilniuje, lietui 
vtų kliube, Naujų Metų 
naktį buvę prakalbų, kurias 
sakę, daktaras Alseika ir ki
ti.* Po Alseikos'kalbos, pa
sistoja tūlas Mackevičius ir 
užreiškia, jog “šiais metais 
turi pranykti iš lietuvių tar
po visi tie Jagailos, 
kenkia savo tautai”, 
met, sako rašytojas,

Dr. Alseika atsistojo
xėjęs prie Mackevičiaus paklau
sė ką jią turėjo omenyj minė- 

’ damas “Jogailas”. Kuomet 
tas neatsakė Dr. Alseika šu

kurie
Tuo-

ir pri-

kių ^altinimų, kaip pavogt-1 davė jam per veidą.
• * F * . • • j* mas^' ‘Kąutiepovo, Sovietų 

<8pai|dą mano, būtų neišmin-
• tingį. Sovietų priešų tauš- 

kimis yra perdaug idiotiš-
^kasi kad į jį atsakinėjus, 
čjnuredo “Izviestija.”
f Darbininkai turi suprasti, 
^Gkad|$is reakcionierių žygis

Henu.iš' daugelio impe- 
Ftų pašimojimų pulti 
^tų Sąjungą. Juk ka-j 
i Anglijos reakcionie- 

joįkios priežasties ūž- 
p ant;Sovietų'prekybos 

Jnes tLondonje, r Nesenai 
01įiku8'VaIdžia(, paragintą 
lAingtono imperialistų, 
įmukę ■' šit 'SSSR ryšius 
■ lodei,' kad New YorkO, 
lelios Aires, ir Rio de Ja- 

darbininkai suruošė 
>tfetą prieš reakciją toje

»o.

Dabar FVancijos

Matot, koki “karžygiai”! 
Net per veidą suduoti gali! 
Amerikoje tokių “karžy
gių” galima matyti ne tik 
spykyzėj, bet ir ant gatvių 
kampų.

ninkai, dvarponiai ir kapi
talistai, buvo turčiai. Jie | 
turėjo galimybę mokyti sa
vo sūnus žinojimo ir būtino 
reikalo prie valdymo. Dar
bininkų ; klasė’ skiriasi nuo 
jų, tarp kitko tuom, kad ji 
yra klasė biednųjų. Pir
miau ji neturėjo galimybės | 
mokyti savo, sūnus žinoji
mo ir būdo valdymui; dar
bininkų klasė gavo tą gali
mybę tik dabar, kada ji (S 
SRS) paėmus galią. Tame 
ir -yrą. aštrumas Idausimo 
apie kultūrinę revoliuciją 
pas mus. :

Kad 
žinoti, 
timas. 
reikia t \mokytis..; Mokytis 
pasiryžusiai,, kantriai. Mo
kytis pas1 višūs ’ iV pas prie
šus ir pas (įraugus; o ypa
tingai’nuo priešų. Mokytis 
sukandus dantis, nesibijant, 
kad priešai juoksis iš mūs, 
iš mūsų nežinystės, iš mūsų 
atsilikimo.

i z I t ■

Mums reikia ne bile ąąva- 
kritikos. Mums reikalinga 
tokia savakritika, kuri ke
lia kultūringumą darbinin
kų klasės, auklėja jos ko
vingumo dvasią, drūtina jos 
pasitikėjimą į pergalę, dau
gina jos spėkas, ir gelbsti 
jai patapti tikruoju šalies 
gaspadorium.

budavoti, tai reikia 
reikia turėti supra- 

O kad žinoti, tai

Pagerina Miltus Ultra-Vio
letiniai Spinduliai

“American Miller” paduo
da, kad vienas didelis Vo
kietijos malūnas perleidžia 
ultra-violetinius spindulius 
per miltus, pirm pilant į 
maišus. Tuo tikslu naudo
ja speciales elektrines lem
pas. Daktarai paliudijo, 
kad ultra-violetiniai spin
duliai priduoda miltams 
svarbaus vitamino D, kuris 
saugoja nuo kaulų gedimo. 
Apart to duona iš 
spinduliais perleistų 
esanti gardesnė.

šiais 
miltu c

nei. darbininkė negali pasilikti 
nuošaliai, Vieko neprisidėję'jirie 
ąpgynimo draūges ' Karosienės.

Draugai darbininkai ir darbi
ninkės, subfuskite skubotai ‘ į 
pagelbą apgynimui drg. Karo
sienės. Aukokite ir rinkite au
kas del TDA., kad išgelbėjus 
ją iš kalėjimo. Ji būtinai rei
kalinga klasių kovoj.

Nors draugė K.B. Karosienė 
buvo sumušta ir jai gręsia ka
lėjimas, vienok ji nei puse lūpų 
nedrįso prisiminti lietuvių 
spaudoje. Ji pasirenka geriau 
pūti kalėjime per metus, negu 
ką nors pasakyti apie savo 
areštą mūsų spaudoje. Ji.jau
čia, kad tai bus užduotas rū
pestis darbininkų klasei ir or
ganizacijoms, del kurių ji pati 
darbuojasi. Dar daugiau, drg. 
Karosienė džiaugiasi, kad jos 
areštas išjudino daugelį darbi
ninkų į kovą ir padidino or
ganizacijas narių skaičium, ne
žiūrint, kad ji turėjo ir turės 
daug nukentėti.

Nemanau, kad bent viena 
mūsų organizacijų kuopa bei 
sąmoningas darbininkas nepri
sidės prie šio taip svarbaus ir 
būtino darbo. . Tad( visi ir vi
sos budą.vokim TDA., neduoki
me įkalinti drąągę. K., B. Ka-

ž.

Kaip Daug Yra Iškasta 
Pasaulyje Aųjtso?

Nuo to laiko, kai Kolum
bas atrado Ameriką, iš vi
so iki šiol buvo pagaminta 
pasaulyj aukso tiktai apie 
1,003,5.00,000 uncijų.—Į sva
rą eina 16 unciją. 1 ' ' '

•Tokį apskaitymą padarė stracija.' 
Jungtinių Valstijų Kasyklų 
Biuro direktorius Scott 
Turner. ■ . ’

I

i(7 .. Jeigu visas nuo to laiko
nistų Jaunimo,, Internacio- iškastas ir apvalytas, auksas 
nalo, kuris atsibuvo Berly- būtų sulydintas į! vieną ga
nė, d. Satczkin, pasakoja balą, tai būtų apie 38 pėdų 
sekamai, kaip jie perėjo ru- * " ’ ’ ......."
bežių, nes tais laikais siuto 
social-niekšo Noskės gau
jos. '

Į x

—Dvi valandas važiavom 
traukiniu... Mažoj stotyj 
išlipome ir greitai perbėgo
me apšviestą erdvelę ir ei
name pėsti... Rubežius jau 
arti. Matosi miškas, ten 
jau randasi rubęžiaus sar
gai. Einame susilenkę, su
sitraukę. Visi sujudę, į- 
žengėmę į girtąj . Lapai ir 
samanos -braška po sniegu 
nuo kojų. Menulis tartum 
tačiaj.kas is neį‘ekenkia gazolinui,
debesų, ną^ąisįMamBji^ūsų 
Keiksmų / jo antrašu.Guli- 
ihe, kbl ?Vel nien^lis pasisle-į

rosieųę.;

CLEVELANDO ŽINIOS

Bedarbių Demonstracija
Sausio 20 d. bedarbiai, skai

ninku pažymėtoj vietoj ir lau- eiuje 300-400,' demonstratyviai
kė kalbėtojų, jų tarpe nemažai 
bedarbių. čia vėl pasirodo 
draugė K. B. Karosienė su ki
tais kalbėtojais. Kuomet minia' 
išgirdo, kodėl buvo areštuoti 
per pietus kalbėtojai, kilo pa
nieka prieš valdžią, ypatingai 
bedarbiuose. Jie aiškiai supra
to, kas jų laukia. Tad pareiš
kė sekamai: “Jei daleisime, tai 
ateityje visus bedarbius, kurie 
tik organizuosis, areštuos už 
vagrancy.” Minia griežtai rei
kalavo eiti prie City Hali, ir 
reikalauti paliuosuoti kalbėto
jus. Didelė minia nusidriekė 
per gatves, prie miesto rotu- 
žės. _ Jau penki kalbėtojai buvo 
pasakę po prakalbą. Pasistojo 
drgė. K. B. Karosienė kalbėti. 
Nespėjo neį kelių žodžių ištar
ti, kai tvirta policijanto ranka 
nutvėrė ja už pečiu. Ji kalbė- 

T. G [ jo prie atviro skiepo af)ie 50 j
1 pėdų gylio. Pajutus, kad ‘ bus 
nutrenktą tvirtos poličijanto 
rankos ' į sklėpą, greit griebėsi 
už tvoros.1 .Tuomet įbličijantaš 
'kirto jai buože per'^i'dk," Gorė
damas nutrenkti ją
skiepą. * Bet drg. K. B:' Kai’d- 

b ir kartu 
_____r____ jo žiaurumą. r___ t 

> SU policijantas, dar smarkiau kir-

“Kad ! netdka ^sąmonės. Minioje ‘ kilo 
kerštas prieš policijos žiauru
mą. Bet gebėti daug į nesiejo. 
Apie j 50 policijantų/ išHėgo,’tar
si įsiutusių šulių gauja puolė 
prie į minios t daužyti buožėmis. 
Taip Ir iŠvAikė demonstraciją. ' 

Kuomet drg. K.B. Karosienė 
mo. • Rankos kruvinos nuo bLLV0 velljama į vidų, į kalėji- 

iiną, Anna Robbins užprotesta
vo, tad ir ją kartu areštavo ir 

l , kurie protestavo,

ir pusė gabalas skersai išil
gai ir augštyn, arba kitaip 
sakant, kubas, kuriuo šonai 
turėtų kiekvienas tikta'i 38 
ir pusę pėdas ilgio.

atmaršavo į Miesto Darbo # 
Biurą, kuris būk parūpina 
darbus bedarbiams. Bedar
biams vadovavo komunistė 
Sadie Van Veen. Darbo biuro 
direktorius ponas Seiple pasa
kė būriais atsilankiusiems, kad 
jis neturi nieko. Jis svarsto 
darbo jieškojimą individualiai. 
Bedarbiai išėjo laukan. D^gė 
Van Veen pasakė prakalbą, 
kad bedarbiai turi organizuo
tis, nurodė Bedarbių Tarybos^ ’ 
ofisus. i

Iš čia bedarbiai ėjo į Fede
ral Reserve Namą, kur randa
si Community Fund vadai-di- 
rektoriai, kurie kas metai su- 
plėšia iš darbininkų po apie 
5 milionus dolerių, būk tai pa- 
šelpai nelaimingų šeimyną. Tie 
ponai iš Community fondo ly-( • 
giai atsakė į bedarbių reikalą- 
vimą: “Darbo ar duonos,v kad ) 
jie individualiai viską tvarko. .. '■ 
Lai kiekvienas bed'arbis krei- ( ; j 
piasi į-Jų biurą, o jie ištyrę drr.»i4 
sutvarkę tok į o bedarbio šeimy- si 

x ->vivtcx, uvfC- nos reikalus (finansinius rei-rtv 
ją 1 56 ' pėdų į "kalus) I ir jei <pasirodys esanti »; 1 

reikalinga, pagelba, tada im-iHf 
" ~ imui. . i-' 
išklausyti šitas* u 

ponų ir ponių “instrukcijas,” > 
policija areštuoja Sadie Van ,, 
V.een už surengimą demonst
racijos be policijos leidimo.

Bedarbiai, patyrę' savo vado? 
vės areštą, baisiai pasipiktino 
policijos direktoriaus p. Graul

(Pabaiga ant pusi. 3)

Spinduliai Gadina Gazoliną
Saulės spinduliai gadina 

gazoliną, jeigu jis būna su
piltas paprastoje stiklinėje. 
Bet kada stiklas esti pa
dirbtas su primaišomu tam 
tikrų žemių, ir įgauna įvai
rią spalvą, tuomet saulės 
spinduliai per tokį stiklą

atstovai prašalina iš atsako- 
mingesnių vietų pareigų lietu
vius daktarus Ii’ jų vieton pa
skiria svetimtaučius—lenkus, 
kroatus ir pan. Reiškia, ne 
tik ligoninės pavadinime nėra 
nieko lietuviško, bet ir jos vį*- 
du j e nebelieka to, kas buvo 
žadėta. Kardinolas Mundelein 
pasiėmė ją pilnpV savo kon
trolei! ir bile kita' tautifiė gru
pė turės tokias ?pats teisęs,

Klerikaly Patriotizmas
Ir Doleriai

Kiek laiko atgal, Chica- 
gos. klerikalai rinko .aukas 
pastatymui lietuvių’‘ligoni
nės. Surinkę milžinišką Su- 
įną ■ plnigį,’ /ji.ėr ligoninę ’ iš
statė ir pavadino ją “Šven
tojo Ęryžpatjs. Ligonine,“ 
Nemažai lietuviškų, pairi jo
tų kiek drūti, šaukė remti 
šitą svarbų “lietuvybės dar
bą.” Net tūli) “liberališkį” 
ir “kairūs” lietuviai dakta
rai dėjo šimtines, kad pas-

Deja, 
kaip greit ligoninė buvo 
atidaryta, taip greit kardi
nolas Mundelein paėmė ją 
į savo rankas. Delei viso

rialistai gali nutraukti gavus darbelį.
&raius del žuvimo balta- 
įžįidiečio generolo. Tas 
RMuS daroma su žinia ki- 
MĮgyaštą imperialistų. Tas

Kl - * .. : .. . , , i odvu iciniwc. vi v i viov

ama. tiksliai del Mundeleinas įsileido-ke-
o naujo imperia-

įįt . imperialistam tuomi timtautį.
■lUd riato neap- ša “Sandara
■L ’ Pastarieji kaip sto-
Rsargyboje SSSR, taip

‘Tie manievrai'

lėtą ir lietuvių gydytųjų, 
nors užvėizda paskyrė' sve- 

Bet, kaip prane
šu 

•>

pradžioje šių metų šento Kry
žiaus ligoninėj įvyko savotiš
kas . perversmas.' Kardinolo

Štai jums? kunigų p^io-- 
tisįmas! * Prisidengę patyi-* 
jotiznlo skraiste, iškauliję 
šimtus1' tūkstančių dąl^riu iš 
lietuvių parapijonų, 'Viską 
pavedė kardinolui, kuris su 
ligonine gali daryti, kaip 
jam patinka. O kardinolui 
patinka turėti savo rankose 
ligoninę, kaipo įrankį pro
pagandai už katalikizmą, 
nežiūrint į fantas.

Kas liečia mus, tai mums 
nei šilta, nei šalta: nežiū
rint, ar ligoninę turėtų lie
tuviai klerįkąlai ar ji bus 
“tąrptautįjška”, visvien ji 
atstovaują reakciją. Bet tie 
lietuviški patrijotai, kurie 
sakėsi remia ligoninę tik to
dėl, kad jį*būsianti tautinė, 
gavo didelį antakį.

Sulaikę dvasią, jaukiame jo, 
paskiau yel? j&k pasiirta
me pirmyn. > pirmus vokie
čių sargybinius t jau praėjo
me. Miškas retėja. s Štai 
rubežius—vadai ’ radoj juo
duojančius priešakyj kalne
lius. Jeigu šaudys—gulki
te. Jeigu suims tai nuduo- 
kim, jog hies su jūmi nepa
žįstami. Išėjom tik taip 
pasivaikščioti. Taip susitar
ta. Einame ant. visų keturių, 
laukas pilnas halelių. • Kas 
tai suskambėjo, tai pirmos 
dratųytvoros, atsargiai. per 
jas parlipome. z Kas tai Už
sikabino ir pasikorė. Atsi- 
kajjįnaįne ir s,tąįgiai t įkrin- 
tam į,griovį, pilpą vandens., 
Iš ten šlapi iki galvos, per-

bėgome iki sekamos dratų 
tyoroš.' ‘Atistokite, sustoki- 
fę,”—kuždą, vokietis drdii- 
gas,—kas’ tai eina.”—“Gul
kite tiesiog. į vandenį,” Gir- išsilaikė 
■disi įzipg^ąi ir kalbą,—tai. Uvo prife jo ži 
sargybinis vaikštinėja 1 
“širįinga’į«mergina. 
gražiaiH burkuoja.
juos velnias kur paimtų, ąr 
ilgai jie čia burkuos.” “Bu
kite ramūs,—sako vokietyš 
draugas. Žingsniai ir kal
bos tolinami. Pa’sikeliam ir 
kopiame ant kokio augštu*

•i;
si
rote^-i sis būdų pagelbėji 
dilias I . Nebaigus iškla 

r“, 
. Abu tų jai buože per gAKą, ’iki Jjiiląi' n ~__1 ~ ne_ __ <

spigliuotų dratų. Jau dvy
likta valanda nakties. Taip penkis, kujrie protestavo, 
mes grįžome iŠ. socialdėpio- prieš policijos žiaurumą, j 
kratinės Vokietijos. Prieš draugę Karosienę suda-

Tv j • TT Tr i ‘' / Te kaltinimą'Tiž kalbėjimą‘ bū- Is Bendio Vals. Kalen-. įenį ųfdrkustoj vietoj ir už 
,i domaus” (SSRS.) ; f (! “m;Qve on ordinance,” taip ir

Verte D. M. Šolomksas. ant kitų. Jos bylą, kaip ir ki-

kratinės Vokietijos.
Iš “Bendro Vals. Kalėm

..   'm miniiiiiii I Mill

DARBININKŲ , 
i KALENDORIUS

• ‘ 1i ‘ *
1 Vasario 5;

—Verą Žąsųlič Šovė į Trėpo- 
vą, . 1878.—Popiežius neteko 
svietiškos valdžios, 1869.



KOLUMBUOS UNIVERSITETAS JUŠKOS DANUI
GEDIMO PRIEŽASČIŲ ' '

DR. A. PETRIKĄ
Prieš savaitę laiko New Yor- 

ko laikraščiai paskelbė, kad šio 
miesto paskilbęs Kolumbijos 

£ Universitetas pavedė savo Den- 
d l tisterijos Kolegijai trijų metų 

darbą, kur bus moksliniai ty
rinėjama dantų gedimo prie-, 

^žastys ir j ieškoma būdų to ge- 
*^dimo suturėjimui. Dantį] gedi

mas Amerikoj labiau išsiplati
nęs, negu paprastosios slogos. 
Klasikinė teorija, kurią pir
mas paskelbė daug metų atgal 
Dr. Milleris, būk dantys genda 
nuo laktinės rūkšties, susida- 

T riusios apie dantis nuo pūvan
čio maisto, krakmolinio bei cu
krinio maisto itin, yra be abe
jonės teisinga, bet ji neišaiškir 
na gedimo. priežasčių kiekvie
name atvėjy. Bile teorija, tu7 
rinti mokslinį pamatą, nepri
valo turėti savy išimčių. Gi 

. gedimo dantų teorija turi išim
čių. Kitaip sakant, numato
ma daugiau gedimo priežasčių, 
kurios ar tai veikia bendrai su 
Millerio teorija ar atskirai, bet 
kurios vaidina labai svarbų j 
vaidmenį saugojamojoj (įspėja
mojoj) dentisterijoj. Viena to
kių priežasčių, tai dieta (mais
tas). Neabejotinai tapo įrody
ta, kad maistas (dieta) turi 

. neapsakomai daug įtakos į dan-į 
* tų sveikatą ar gedimą. Svar

bos turi ne tik paties žmogaus 
dieta, bet ir dieta motinos, ka
da ji buvo nėščia juo. Kitaip 
sakant, dar 
siant, d jau dieta jam nulėmė, 
daug maž, jo dantų sveikumą 
ar blogumą. Tokie paveldėti 
silpni dantys yra jam aitros 

t priežasčia visam amžiui.
•J Kolumbijos Universiteto prezi- 

dent. Dr. N. M. Butleris praneša, 
kad “Commonwealth Fondas” 
paskyrė Universitetui $105,000, 
kurių duaos kas metai po $35,- 
000. Tie pinigai bus suvar
toti tyrimui dantų gedimo prie
žasčių. Darbas bus vedamas 
Dentisterijos Kolegijos, kuri 
paskyrė tam darbui kompeten-' 
tingą komisiją, vedamą pirmi
ninko, profesoriaus Ch. F. Bo- 
deęker’io, žinomo visame pa
sauly histologoj i ;ir patc$6go. 
Komisija veiks savo tyrimo 
darbą bendrai su tokia pat vei
kiančia Yale Universiteto ko
misija, kurios darbą finansuo
ja Rockefellerio Fundacija. Bus 
tartasi ir su kitom tuo darbu 
susidomėjusiom įstaigom čia 
Amerikoj ir Europoj.

Kolumbijos Universiteto Den-
• tlstėrijos Kolegijos dekanas,

Vasario 5, 1930 Puslapis Trečias

kad*14-ta kuopa prisidėjo’Vy
tauto "jubilėjų švęšti.‘ - ' ’ ‘ ‘

Diskusijos tokios buvo., ypač 
kada Mažeika kalbėjo, visi fa
šistai staugė, ttype, rėkė, kad 
užmušus dalyką. Tokiu rėks
niu labiausiai pasirodė buvęs 
saliūnininkas nuo St. Clair 
Ave. šmigelskis gali džiaugtis, 

Bet tie 30,

šio destruktyvio darbo yra pū
vančio maisto rūkštis, paga
minta tam tikros rūšies bakte
rijų, bet yra ir daug motyvų tai jojo dalykas, 
daleidimui, kad šalę minėtos te- kurie susilaikė ir daugelis ki- 
orijos gali būti dar ir kitos, iki tų S. L. A. 14-tos kuopos na-

į rių, patyrę apie Vytauto tiro
niškus darbus del lietuvių, ga
li kitą kartą antraip nubalsuo
ti.

Ponai fašistai su melais ir 
triukšmu galite dalykus palai
kyti tamsoje, bet ne ant ilgo. 
Gerai narys Martinaitis jums 
pasakė,: “Norite Vytautą gar-

šiol nežinomos, priežastys.
“Daugelis sveikatos srities 

darbuotojų mano, kad suradi
mas dantų gedimo priežasties, 
ar priežasčių, ir būdo pašalini
mui šios nelaimės, būtų nei 
kiek ne menkesnės sv'arbos, 
kaip kad būtų atradimas prie
žasties ir gydymo būdo vėžiui.^

Daug dar teks mokslui pasi- binti todėl, kad jis išžudė tūk- 
darbuoti, kol taps išrišta tūlų stančius žemaičių, tai jūsų da- 
ligų priežasties bei gydymo 
klausimai. Medicinoj mes tu
rime .vėžį, kurio priežastis dar 
nežinoma, kaip nėra nustatyta 

■ir jo gydymo būdai: viskas ką 
gydytojas gali ligoniui padary
ti, tai išpjauti jį (vėžį) ar | Vytautas 
bandyti radiumą bei Xnspindu-1 krikštino žemaičius, 
dius. Yra ir’nemaža kitų ligų, 
[apie kurias nedaugiau žinoma, 
į kaip apie vėžį. Dantų gedimo 
'bei1 dėsnų pūliavimo (pyorr- 
'hea alveolaris) priežasčių, tik- 
Irųjų konkrečių priežasčių, kol 
kas dar irgi- nesurasta. Tuo 
klausimu, kaip matote, susido
mėję viso pasaulio mokslo žmo
nės. Viską ką dantų gydytojas 
šiandie gali padaryti su pūvan
čiu dančiu, tai, jeigu dar ne 
perdaug išpuvęs, pašalinti jo 
išgedusią dalį, išsterilizuoti ir 
užlieti atatinkama medžiaga. 
Gal būt ateity, jeigu jau nebus 
galima kam nors dantis apsau
goti nuo gedimo, tai gal bus 
galima išgydyti ir atauginti iš
puvusią danties dalį, kaip kad 
dabar sugydoma perlūžęs kau
las rankos ar kojos. Tai yra 
galimybė. Ve kodėl mes tiek 
daug tikimės iš 
nio tyrimo. Jei 
renybe, pasaulis 
kuo pasidžiaugti.

Kol- moksliniai 
mum ką nors konkrečio, ginki
mės nuo tos plėgos—dantų ge
dimo—bent tais įrankiais, ku
riuos jau šiandie turime, ku
riuos ‘mokslas ir praktika pa
rodė esanl jei ne pilnai, tai 
bent dalinai efektyviais: 
laikykimės kiek galint tokios 
dietos, kurioj būtų juodidžiau- 
sia proporcija tokių valgių, ku
riuose yra daug mineraliųūį 
druskų, k. t., daržovių, vaisių 
ir tt.; 2) užlaikykime dantis 
kuošvariausiai, nes tas tikrai 

\padės dantis išsaugoti nuo ge
dimo', nors gal visai ir neišsau- .. v n
gos; 3) periodiniai, bept kartą užmoka tik nuo 6 iki 8 
į metus duokime išekzaminuoti dolenų į dieną, ir 

Dr. Owre, sako, kad tokio tri- savo dantis ir, jei reikia, nieko

lykas, bet neverskite kitų, čia 
organizacija ne politinė.”

S. L. A. 14-tos kuopos na
riai, tė mykime pačių tautiečių 
istoriją, parašytą Simpno Dau
kanto. Jis tenai pasako, kad 

ugnia ir krauju 
Su sve

timšaliais žudė juos, vietoj gy
mis. O Daukantas juk nebm 
vo bolševikas. Bet jis taip ra
šė apie “garsų” Vytautą, lie- 
tuviu-žemaičių kraujo liejiką.

M-ka.

BUTTE, MONTANA
apie 

Lietuvių

prieš jam gim-

šiame mieste randasi 
60,000! gyventojų.
randasi šešios šeimynos ir apie 
tuzinas pavienių. Kiek paste
bėjau, tai veik visur matai pas 
lietuvius 
stubose. 
čia jokių 
raščiuose

Kaip visur, taip ir čia mai
nas uždaro neapribuotam lai
kui ir darbininkus tūkstančiais 
atleidinėja. Jeigu dar vedęs

“Laisvę” ir “Vilnį” 
Bet neteko matyti iš 
žinių minėtuose laik- 
parašyta.

tokio moksli- > ir turi didelę šeimyną, tai bo
sas tokį priima, nes žino, kad 
bus geras Vergas, nersis iš kai
lio, kad tik nepraradus darbo, 
nes reikia šeimyną užlaikyti. 
Bet su pavieniais kitaip elgia
si, jų nenori priimti prie dar
bo. . ■ • ■

čia yra įvesta bpnų sistema 
arba kontraktas., Bet ųž kon-' 
traktą bosas moka tiek, kiek 
jam patinka. Mainieriui ar 
ba muckeriui moka už 8 va- 

i landas $5.50, bet įsakyta, kad 
jis daugiau padarytų. Jeigu 
daugiau nepadarai, kaip die
nos užmokestį, tai žinok, kas 
tave laukia.' Jeigu mainieriai 
gautų užmokestį teisingai, kiek 
jie padaro, tai kasdien uždirb
tų nuo 10 iki 15 dolerių. Bet

tai taptų tik- 
tikrai turėtų

tyrimai duo

1)

jų metų tyrimo pasėkos gali 
visai revolilicionizuoti dentis- 
terijos praktiką: restoratyvės 
(taisomosios) dentisterijos da
lis gali būti visai pakeista įspė
jamosios (priventatyvės) den
tisterijos darbu. Pažangus, 
profesijos progresą sekąs dan
tų gydytojas, ne atsilikęs Rip- 

/Van-Vinkle,. galės daug ko pa
simokyti iš kalbamosios komi
sijos mokslinių tyrimų.

“Nuo daugelio metų,” sako 
dekanas Owre, “ekzistuoja ar
timi bendradarbiavimo ryšiai 

* tarp medicinos ir dentisterijos 
gydyme daugelio sisteminių 
(bendrųjų) ligų, -paeinančių 
nuo pūvančių dantų.

nelaukiant juos pataisyti.

CLEVELAND, OHIO
(Pabaiga nuo pusi. 2) 

pasielgimu prieš bedarbius. 
Ot, jum darbininkai, “Com
munity Fund,” kurian mokėjo
te bosų spiriami. Reikalauja
te pagalbos, tai turite save pir
ma išsilicituoti. Kol to nepa
darysite, “Community Fund” 
pagelbos jums neduos.

Vienas Bedarbis.

puvauvių vicutvig. JeigU į 
* taps tyrimo faktais įrodyta, 

kad menamąją dantų gedimo 
bei dėsnų pūliavimo' priežasčia 
yra blogai nustatyta dieta ir 
tūlos sisteminės ligos ir kad 
pataisius dietą bei pašalinus 
sisteminę ligą ar ligas dantų 
ir dėsnų gedimas taps sulaiky
ta—tas dar tampresniais ry
šiais suriš krūvon kalbamąsias 
profesijas.

“Senoji teorija, būk dantys 
genda tiktai nuo susidariusių 
rūkščių, paeinančių iš pūvan
čio maisto apie dantis, nėra pa- 
kandama. Dantys ne visuomet 
genda, kada apie juos guli 
sluogsnis pūvančio maisto. Yra 
žmonių, kurtė niekad nevartoja 
dantų šepetuko, bet jų dantys 
yra pusėtinai geroj padėty. Ki
ti nelaimingi žmonės, jų didelė 
didžiuma, valo dantis penkis 
kartus per dieną, bet negali su
turėti dantų puvimo. Gali bū
ti, kad kalbamasai tyrimas įro
dys, būk aktingasai veiksnys

S. L. A. 14-tos kuopos me- 
I nesiniame susirinkime fašistai 
I pervarė įnešimą prisidėti prie 
! Vytauto 500 metinio jubilė- 
jaus—r2Q balsų prieš 7 ir prie 
30 susilaikiusių. “Tėvynės” 
No. 3 šmigelskis džiaugiasi,

r. tai dar turi 
i lupti ir būti bosui geras.

Jokios organizacijos nėra, 
tai kiekvienas darbininkas 
žiūri, kad tik jam būtų gerai, 
ir kad bosui įtikus. Atsiranda 
ir tokių, kurie vedasi į namus 
bosus ir jiems fundina. O bo
seliams to tik ir reikia.

Mainos labai gilios ir nesvie
tiškas karštis. Daugelis žmo
nių iš kitur atvažiuoja ir ne
galėdami karštį pakelti, vėl 
apleidžia. Antras dalykas, tai 
dabartiniu laiku ir darbą ne
galima gauti. .Pora mėnesių 
atgal čia dirbo apie 12,000 
darbininkų, o dabar pasiliko 
tik apie 6,000, bet manoma, 
kad toliaus ir tiek nepasiliks. 
Todėl nepatartina į čia va
žiuoti darbo jieškoti, nes sta
čiai negalima, gauti. Bedar
bių tūkstančiai gatvėmis vaik
štinėja. i

Iš Alaskos Parvažiavęs.

Cliffside New Jersey Cliffside
LINKSMAS IR DIDELIS ŽUVŲ BALIUS

Nedėlioję Vasario (February) 9,
N. CARRELLO’S SVETAINĖJ, WALKER ST.

Rengia T. D. A. 40-ta Kuopa ir L. D. S. A. 68-tą Kuopa 
Prasidės 6-tą Valandą Vakare » »■

Tai bus pirmas toks Cliffsidėj žuvų Balius—linksmas ir di
delis. Kurie patyrę gerai žuvaut, tai pagausite daugelį žu
vų. Taipgi kviečiame atsilankyti ir iš kitų apielinkės miestų 
į šį žuvų Balių, kuriame linksmai laiką( praleisite.

Muzika bus puiki po vadovyste V. Retikevičiaus iš 
/ Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

v.

LOWELL, MASS, 1
i--------j.;. ( I

■ ' i • t 1 , I ! 
Darbdaviai Ryžiasi Dar šlykš

čiau Išnaudoti Darbininkus
Jau aštuoni metai, kaip be

galinė bedarbė smaugia šio mie
sto darbininkus. Pirmiaus dar 
daugelis darbininkų turėjo viltį, 
kad visgi praslinkus tūlam lai
kui, darbai kiek pagerės ir ga
lima bus šiaip tąip stumtis. 
Bet metai po metų bėga ir be
darbė visu smarkumu didėja. 
Daugelis darbininkų, nebepa- 
kęsdami spaudimo sunkaus gy
venimo, išvažinėjo į kitus mies
tus skursti. Ir šiandien nors 
ir daugybė darbininkų išvaži
nėjo, dar didelės masės slan
kioja be darbo, keikdami savo 
sunkų likimą. Sulyginant su 
pirmiau, visai maža dalis beliko 
iš darbo žmonių; dirbančiųjų. 
Darbininkų, gyvenimas tiesiog 
apverktinas. Vieni visai be 
darbo, pusalkani, nepakenčia
mose šiurkštaus gyvenimo są
lygose skursta, o kiti1 kad ir 
dirba kiek, tai irgi nebepakelia
mą išnaudojimą prisieina kęsti.

Tačiaus neatsižvelgiant į to
kį žiaurų gyvenimo padėjimą, 
vietos darbininkai, dirbantieji 
ir bedarbiai, nei nemano orga
nizuotis į uniją. Esant neorga
nizuotiems darbininkams, darb
daviai su jais elgiasi kaip tik 
jiems patinka. Taip esant, vi
sai neprisieina daug galvoti, 
kokia padėtis laukia neorgani
zuotus darbininkus ir ant to
liaus. Negana tos sunkios pa
dėties ir žiauraus išnaudojimo, 
kokis buvo iki šiam laikui — 
darbdaviai ryžiasi ateityje dar 
bjauriau išnaudoti savo algi- 
nius vergus.

štai, šiandien, sausio 22 d., 
Uxbridge Woolen Company, 
Lowell, Mass., pridėjo audė
jams po dvejas stakles daugiau, 
negu iki 
audėjai 
Darbas 
Audėjai
išlaikyti savo laiką bebėgiodami 
apie šešerius stakles', o čia dar 
užsimota apkrauti dovanomis 
daugiau, i Be to/.žinoma, ir al- 
gasx numuša. Taip nprtma pa
daryti, .kad, .darbininkas daur 
giau tavorų pridirbtų, bet už
mokestis kad neišeitų didesnė. 
Geriau sakant, kad darbinin
kas padarytų vieną ketvirtą da
lį dabartinės skalės daugiau ta- 
voro kompanijai dykai. O jei
gu darbininkai kur kas dau
giau išeikvoja savo energijos 
ir sveikatos, tai tas niekis, ka
pitalistų supratimu. Juk ir vi
sas kapitalas sukrautas vien 
tik iš darbo žmonių prakaito 
ir kraujo, tad ko čia paisyti.

, Vienok Uxbridge audėjai ne
sutiko ant tokios “dovanos” iš 
kompanijos puses. Jie paskel
bė streiką šį rytą, sausio 22 d. 
Ir tarias nepasiduot didesniam 
išnaudojimui—negrįžti darban 
kol nebus palikta po senovei še- 
šerių staklių darbas. Jau eina 
gandai, kad kompanija ketina 
atsisakyti savo užsimojimo. Ta-

šiol turėjo. Iki šiol 
turėjo po 6 stakles, 
nepanešamai sunkus, 
nusikamavę, vos gali

čihbfe darVihlrikai turi gerai ap
sižiūrėti, , kad nebūtų sugalvota 
kokia nauja apgavystė.- Vei
kiausia, bus sugalvotas naujas 
skymas suardymui darbininkų 
vienybės. Aišku, kad kompo- 
nija savo užsispyrimo taip 
lengvai neatsisakys. Arba dvi 
pakaitos bus panaikintos, o pa
likta viena (dabar dirbo tri
mis pakaitomis), arba laikinai 
apsiraminus iš naujo kompani
ja, geriau pasirengus, 
darbininkus dirbti ant 8 
lių.

Apgynimui savęs yra
vienas kelias, būtent organizuo
tis į Nflacionalę Tekstilinę Dar
bininkų Uniją. Ir visuomet būt 
pasirengus sutikti .naujus darb
davių puolimus. Tiktai organi
zuotai 'einant galima būtų, at
mušti žiaurius kompanijos pa
siryžimas.

■ ’ J. M. Karsonas.

spirs 
stak-

tiktai

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. L. D. L. D. 11-tos Kuopos 

Koresp., Worcester, Mass. — 
Jūsų pranešimas—ta? rengimo 
komisijai instrukcijos, kurias 
tinkamiau laišku pasiųsti, ne
gu kad per laikraštį skelbti.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimų, pleiskanas ir 

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City )
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI"’83
VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

Varpas Bakery, 38-40 Stągg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 5938

XiTZYCI Jaunatve,1 sveikata, gyvenimo' smagumas 'gali vėl kjJLv/0 jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslėsĄ/ Ą netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.I 2*. Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena
■* gyduolė, kuri virš 200 metų Ii*

goniams gelbėjo, padaryta ma-

MEDAL JIS
tikrąsias ir r,c'm^’tcT\Tlj''KT/A0 
kitų. Vaistinėse trijų JLJPjJL VU

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OILSKAITYKITE!
Jau Gatava Nauja ApysakaSLIAKER1S

Sąmoningas Kalio Priešininkas
PARAŠĖ MIKAS RASODA

Ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iš, 

virš trijų šimtų puslapių, kaina, 50 centų. Ta pati su 
audimo apdarais 75 centai

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE a. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj.
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revolfticijos vadui, Le
ninui, . Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs. \

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi aaeiia-; 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona- ; 
las ir biznierius. Apie, tą bylą klerikalų spauda nerašė ir šlepe pra
loto darbus nuo parapijonų.; i Vienok apie bylą iš mū8ų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pik
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas ,Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl 'jis smaugė Ustiianauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius .klausimus ir atsakys išleista brošiūra, kuries kaina tik lūe.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų Ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos/’ 
del pamiršimo savo J)čdų,—tai Šioje knygoje surasite rezultatus^, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisluntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavvdale skai

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo. 
Čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyks- 
tant taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip militariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris.

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 5Qc.

NAUJA {DOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Parašė V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vgL 

• kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose-—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. T, 
a?

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas.—ITB, 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimą® 
(laisnius garantuojame^------- |25
vSpecialiŠkas kursas važinėjimo |18. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojom yra lietuvis,
žymus auto ekspertas-instrukto-

NEW YORK AUTO SCHOOL rlus L. Tikniavičins. Atdara fld
228 Second Ave., Cor. 14th St, ® vai. vakare, nedėldieniaiB W

New YJrk * "*' *

AUTOMOBILIV 
TECHNIKOS MOKYKLA
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c PiUlapfe Ketvirtas ' \DAlSVfi Trečiadien., Vasario 5, 1930

Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin

MINERSVIIIE, PI

Vertė D. M. šolomskas

L J, (Tąsa)
Na, kas gi: atiduosime mes anglams 
tas drapanas kiek ten aukso, ir gerai, bet 
už tai žinosime, kad mūsų kareiviai _ ' 
tenkinti, o kartą kareivis patenkintas, tai 
jis ir mušasi gerai. Tai ir yra svarbiau
sia. Kareivį reikia tiktai aprengti ir pa
valgydinti ir jis klausys. Jis eis ir.užkariaus 
mums galią. Del to nereikia gailėti krū
velės aukso arba ko kito. Taip!

Oficieriai nutilo.1 Užsirūkė; priėję* arti- 
miausį kampą, pasisuko ir nusprendė už
eiti pas Baranovskį, prisiininę,. kad jis va- 
kaf buvo medžioti ir veikiausiai jis .turi 
ką ;nors; keps- kokius paukščius; Ofičie- 
rSi heapsigavo. Baranovskiš vakar me
džiojo labai sėkmingai ir gryžo namo su 
geru lobiu. Šiandien jis patsai triūsėsi 
apie pečių ir kepė laukines paukštis. Jis 
gerai mokėjo gaminti maistą...

J—Aha, atėjote! Na, ir labai gerai, o aš 
jau rengiausi jumi pakviesti, siųsti Fomą, 
—pasitikęs juos kalbėjo Baranovskis,— 
norius šiandien savo varduves iškelti. Pie
tus pagaminau tikrai ministeriams tinka
mus.

—Argi tai tavo varduvės?—nusistebėjo 
atėjusieji.

Baranovsis juokėsi.
—Ne, ne, mano varduvės bus dar gruo

džio mėnesį, bet velnias žino kur tuomi lai
ku būsime, o kada dabar yra proga, gali
ma turėti.

—Molodiec! molodiec, Jonai!—užgyrė ii 
Motovylov. ..

—Duok ranką laike varduvių. Sveikinu 
su taVo aniblo vardu. Ką ten dar laukti, 
kada šventė ateis, o pas mus, pas žmones 
karinius, kada yra kas valgyti, tai ir šven
tė.; Tą gerai tu, Jonai, sugalvojai. Teisin-

Užgiriu!
užpakalio Barąnovskio stovėjo namų 

yhinkė; ji linksmai tėmijo, kaip triū- 
apie pečių oficierius.

a, ką gaspadinyte, puikus iš jo kuko- 
juokavo Kolpakov. *

4 šeimyninkė jauna, graži našlė, susigėdus, 
prisidengė galais skareles, paraudonavo.

‘4—Ką jau čia kalbėti, ne virėjas, bet tik
ras auksas. O jau taip smulkmeniškai žino, 
viską, kaip, ką ir kur. O, žiūriu aš, nepa
našus jūs į baltuosius,—nelauktinai pridė
jo ji-

*-Kodel nepanašūs,—juokėsi ofiicerai.
—Taip kurgi ten, žinau aš baltuosius. 

Buvo pas mus pulkininkai ir kapitonai, Tai 
prie jų neprieisi, žodžio nepasakys tau, 
kaįp pridera, o vis rėkia ir piktai. Patys 
nieko nepasigamina. Dieve apsaugok juos! 
Vis denščikus verčia padaryti. O jūs ir su 
žmonėmis pakalbate; o jis ir valgį moka 
pagaminti ir dar kaip.

—Nu, gaspadinyt, mums iki kapitonų 
dar toli.

—Jau geriau nekalbėkite, ir kareiviai 
pas jus draugiški, moka apsieiti, ir tvarka 
pas jumis yra. Akyplotu jūs nieko nedaro
te... Jūs tikrai kaip raudonieji elgiatės.

—Ką tu sakei?!—susiraukęs suriko Mo
tovylov.

—Sakau į raudonuosius jūs esate pana
šūs. Raudoni pas mus čielą savaitę išbuvo, 
tai labai geri žmonės. O jūsų kiti baltieji, 
tai apsaugok tu viešpatie,—ir moteris mos
telėjo ranka. Motovylov piktai tylėjo. Kol
pakovas pastebėjo:

-/-Matyti tiesą kalbėjo tas belaisvis pul
kininkas, kad raudonieji dabar ne tie, kur 
pirmiau buvo, kad pas juos dabar yra tvar
ka; disciplina. Todėl juoš ir gyventojai; pa
sitinka gerai, draugiškai.

-r-Na, eikite, eikite į seklyčią; aš tuojaus

u z

pa-

fronto dviejose vietose, atkirto iš užpaka
lio Michailovką, o Trockis pas juos po no
se automobilium pabėgo.

—Fu! velnias!—nusispjovė Motovylov,— 
tai reiškia'jį nepaėmė?

—Suprantama kad ne.
—Na, tai, broli, tas ir nesvarbu!
■—Tau gal ir nesvarbu, o M-čiai ir dabar 

negali nusiraminti, gailisi, kad nepavyko 
jiems nuo paties Trockio mundierą nulupti,

Kolpakovas rūke.
’'—Juokinga ' ; pas mus tradicija armi

joj; Kaip tiktai pakliūva raudonasis į ne
laisvę, baigtai Iki paskutinio siūlo išren
gia visą. Staigiai atsiduria tokiose “dra
panose,” kokiose motina pagimdė. Nesvar
bu žiemą ar vasarą, vis tiek pat, nors ten 
didžiausis šaltis būtų. Tartum pagal poeto 
Krylovo principą—“su vilkais kitaip neda
ro taikos, kaip nulupus kailį nuo jų.”

—Tai ne juokinga, o būtinai reikalinga, 
—priešinosi Motovylov.—Drapanų maža, 
reikia jos atimti nuo priešų. .

Atėjo vėl naujas pažįstamas, štabo kapi
tonas Kapustin. Labai smagus žmogus. 
Jis turėjo neblogą tenoro balsą ir gerai val
dė gitarą. Atėjo dar keletas iš jaunimo. 
Nebuvo tik oficierio Ivanovo. Jam kulka 
suskaldė koją ir jis išvažiavo gydytis į Ii- 
gonbutį. Prieš pietus kalba ėjo apie padė
tį karo fronte su bolševikais. Kas tai sa
kė, jog generolui Denekinui sekasi kuo ge
riausiai, kad jis jau tik 300 verstų nuo 
Maskvos. Motovylov. kalbėjo:

—Gerai būtų, ponai, patekti pas gen De- 
nekiną. Jo armija tai ne mūsų. Ten liuos- 
noriai. Ot, ten tai galima ir pakariauti...

Baranovskis su pietąis pasirodė kuoge- 
, riausiai, visko buvo. Pirmiausiai po geros 
degtinės buvo valgiai—paršytis, krienai ir 
Smetona, košeliena ir grybai. Kada svečiai 
perleido po “mažytę,” buvo suteiktas py
ragas, ryžiai ir vištiena. Po to tikri ukrai- 
niškj barščiai.

Sausio 20 d. įvyko prakalbos 
drg. Z.C. Mažeikienės, kurias 
surengė ALDLD. 9-tas apskr. 
ir LDSA. 6-tąs rajonas.

Drg. Mažeikienė savo kalboje 
nurodė skirtumą mainierių se
nos ir naujos unijos, esančią ir 
būsiančią bedarbę, gręsiantį 
karo pavojų, savo patyrimus 
Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj ir 
daug kitų dalykėlių iš šiandie
ninės situacijos.

Drg. Mažeikienės kalba vi
siems labai patiko. Nors kal
bėjo ilgai, net tris valandas, 
bet visi labai žingeidžiai klau
sėsi ir prakalbas' užbaigus, 
klausytojai dar nenoriai skirs
tėsi.

^Publikos buvo vidutiniškai. 
Mat, žmones gauti del kokio 
nors pasilinksminimo yra daug 
lengviau, negu į prakalbas. Pas 
mus dabar dirba kasdien, tai 
darbininkai šiek tiek patenkinti 
ir mano, kad 
O kaip ateina 
kai, tuomet 
prakalbų bei 
kia, tik tada
klasės reikalais, kuomet paliesti 
aštraus kapitalistinio smūgio.

Aukų lėšų padengimui su
rinkta $9.25. Aukojo S. Petčiu- 
lis $1; P. Ramanauskas, M. 
žicba, K. Motuzą, J. Ališaus
kas ir A. Mulerčikas po 50c.; 
smulkių $6.02. K. R.

taip visada bus. 
bedarbė ar strei- 
'patys klausinėja 
literatūros. Reiš- 
susirūpina savo

HARTFORD, CONN.
Sausio 31 d. Jaunieji,Pionie

riai buvo surengę masin. mi
tingą ir koncertą. Programa 
buvo įvairi. Dainavimą ir lo
šimą išpildė Jaunieji Pionie-

Kalbėjo Jessie Taft apieriai.
Sovietų Sąjungą ir kaip tenai 
rūpinasi vaikų išauklėjimu.

Juos pakeitė keptos teter-1 
yoš, antys,; zuikis ir riebi naminė žąsis. Po dimo°s

baigsiu,—kreipėsi į oficierius Baranovskis.
Oficierai suėjo į seklyčią ir susėdo ant 

plačios kanapkos. Greitai po to atbėgo už
dusęs ofic. Petin ir duryse sušuko:

—Ponai, naujiena! Mūsiškiai vakar kad 
kiek būtų patį Trockį paėmę į nelaisvę!

Oficieriai sujudo. Motovylov nenugirdo,
kaip reikia. Jam pasirodė, kad Petin sakė i gyventu 
—‘‘Trockis suimtas į nelaisvę.” Kaip Į Kolpa

tįb ’“pudingais” ir kava. Oficieriai jau ilgai 
neturėję tąkių įpietų iš piliečių karo prie
žasties, gyre Baranovskį.-Išgėręs 'pusę 
pundelio kavos 1 Kąpūstin, pasiėmė gitarą 
ir plonu, gailingu tenoru, pritardamas gi
tarai pradėjo:

“Ek, privirė čekai košės, 
Prakaldavo Volgą mūsų.” 

Oficieriai, sušilę nuo geros degtinės jam 
padėjo: ' »

“Ah, šarabane mano; įšarabane,
Pinigų nebus,—tave parduosiu.”

Baranovskis sumosavo rankomis.—Ah, 
ponai oficieriai, meskite tą “šarabaną.” Tik 
ir žino, kad rėkia, ir rėkia tą marmalą. 
Oficieriai tęsė:

• “Rusai su rusais kariauja,
Čekai tik cukrumi prekiauja.”

Kopustin tęsė:
“Oh, šarabane mano, šarabane,
Aš vaikėzas amžinai girtas.”

—Anton Pavlovič,—tarė į jį maldingai 
pažiūrėjęs Baranovskis.

—Na, gerai, gerai, nutilsiu. Jeigu šei
mininkas nevelina, tai lai taip ir bus. Ne
mylite, reiškia, jūs baltųjų kūrinius. “Ša- 
raban” juk tai’ užgimė t$,įs laikais, kada 
baltieji valdė Volgą ir jos apygardą.

Kapustin sukratė garbiniuotus plaukus, 
užrietė galvą, pervedė .pirštais per gitaros 
striūnas ir šūktelėjo:? U

—Nenorite jūs baltagyardietišką, tai štai 
jums Permio gubernijos liaudišką ir pradė
jo : “Taip .mūs vargai/ taip mūs vargąib.”

—Oh... jūs!... Ho;-h6-ho!—Visi pašilei-' 
do juokais. Kapustijhc tiutilo ir bąįgę^savo 
kavą. Kolpakovas atsilošė krėsle, ;rūke ei-, 
garėtą ir pradėjo pasakoti savo įspūdžius? 
apie tuos laikus, kada jis buvo yejo.gau-' 
diskas mokinys., advokatiškame ; fakultete' 
ir traukęsis po miestą Kazanių.

-—Geri tai buvo laikai, kada aš,;mokinau
si universitete. Mokytis ten aš pradėjau 
rudenį 1916 metais, o kovo mėnesį 1917 m. 
jūs visi žinote, kokį džiaugsmą teko per-

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
* * ‘ j nors ligos bei vidurių suge- 

. Toks Žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas 'ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnąs-. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikaldbk mūsų vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgauk savo sveikatą.

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

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

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

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

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

springsas pašoko jis nuo kanapkos, pagrie
bė atėjusį už rankos, kratė iš visų spėkų, 
ir springdamas iš džiaugsmo statė klausi
mus:

—Kur? Kada?... Kas?... Kaip?...
—Sakau tau, kad vakar parbėgo vienas 

raudonarmietis į M-čių mūsų pulką, na, ir 
pasakė jiem, kad Trockis yra Michailovkoj. 
Mūsiškiai, kaip žvėrys puolė į ataką, kaętu 
su kazokų pulku persimušė, persilaužė per

Kolpakovas buvo kadetas, kiek liberalas. 
Motylovas, Petin ir kiti oficieriai čia esami 
buvo monarchistai, ir pasileido juokais.
.—Džiaugsmas, ištikro! Nėra ko kalbė

ti. Tokį balaganą ant visos Rusijos ponai 
socialistai iškėlė,-tokią tvarką įvedė, kad 
nors ir šventuosius neš iš Rusijos laukan.

—Na, ponai, mes nesiginčysime. Jūs mo
narchistai, o aš kadetas, ir todėl mes nie
kados nesutiksime.

(Tąsa bus)

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
o i ........... ‘ -gausite tikrai profesionalę pagel- 

bą . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

1218 So. 10th St, Camden, N. J.

■Ragino' tėvus rūpintis savo vai
kų i išauklėjimu ir leisti juos 
prie jaunųjų pionierių. Tode, 
lietuvių darbininkų pareiga 
leisti savo vaidus prie jaunųjų 
pionierių, kurie laiko susirinki
mus kiekvieną nedėldienį, 11 
vai. ryte, Lyric svetainėje, ant 
Park St. Kita grupė laiko su
sirinkimus Labor Lyceum, 
2003 Main St.

Vasario 6 d., 7:30 vai. va
kare, Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo susirinkimas bus 
Labor Lyceum, 29 Lawrence 
St. Kiekvienas narys turite 
dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi 
bus išduotas raportas iš atsi
buvusios konferencijos.

Vasario 8 d. bendras darbi
ninkiškų organizacijų parengi
mų komitetas rengia puikų 
balių Labor Lyceum, 29 Law
rence St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. ' Kiekvieno darbininko 
pareiga dalyvauti šiame pa
rengime ir tuomi paremsit dar
bininkiškas organizacijas.

J. K.

kimas;bus'ketverge,'0 d; vasajjo? po 
No.. 30f4> Yemans St., 7-tą ,val. .■yą-. 
kare/ [ fVifeos draugės !ateikit, yra' 
svarbių J reikalų. ' įkūrime išpildyti, 
statistikos blanką. Atsive'skit ir’ 
naujų narių.

Org. U. Daržinskienė.
(29-30)

Lietuvaitė fotografjstė |
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ij 
nedSliomis nuo 9:30 iki 5 po pietį;.

PAJIEŠKOJIMAI
Ona Rinkevičiūtė, po vyru Philipse, 

Suvalkų rėdybos, Rudaminos parapi
jos, Gurčiškių kaimo, jieško savo gi
minių ir pažjstainų. Taipgi Magdės 
Markevičiūtės, iš Gurčiškių, ir Mi- 
kolo Bučinsko, iš Marijampolės. Jis 
pareina'iš turtingų tėvų; jo tėvas bu
vo teisėju Marijampolėj per 10 me
tų. Mikolas gyveno Brooklyn, N. Y. 
Jo brolis Kastantinas nori surasti ji, 
nes jam priklauso pinigų Lietuvoj. 
Kas apie jį žinote, ar jis gyvas, ar 
miręs, malonėkit pranešti tokių ad
resu; Anna Philipse, 102 Clinton 
Ave., Stamford, Conn. (29-31)

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

LIETUVIS GRAB0R1US

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Norintieji ge1- « 
, riąusio . patąr- 
navjmo ir už 
Žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
nedelioj, 9-tą' d. vasario, Lietuvių 
svetainėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
ryte. Visi nariai ateikite laiku. Jei
gu laiku pradėsimo susirinkimą, tai 
galėsime padiskusuoti apie vietos 
darbininkų reikalus.

Organizatorius. (30-31)

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47-tos kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 9 vasario, Drau
gijų svetainėj, 4637 W. Vernon 
Highway. Pradžia 10-tą vai. ryte.. 
Nariai ir narės, dalyvaukit susirinki
me aptarti draugijos reikalus. Atsi- 
veskit ir naujų narių.

Sekr. J. Povilaitis. (30-32)

HILLSIDE, N. .1.
A. L. D. L. D. 200 kp. ir S. L. A. 

351 kp. rengia maskaradų balių su- 
batoj, 8 d. vasario, Barclay Hali, 
34-39 Bloy St., kampas Harvard 
Ave., Hillside. Prasidės 8-tą vai. va
kare. Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasilinksminti prie geros muzikos. 
Bus duodama 3 .dovanos už, tinka- 
miausį apsirėdymą. Įžanga tik 35 
centai.

Yra rengidmas puikus teatras, 3 
veiksmų komedija “DivorsasI” Tas 
veikalas bus lošiamas 22 kovo, Lie
tuvių svetainėj, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi jsitėmykit ir 
stengkitės pamatyti tą labai juo
kingą veikalą.

Vienas iš Rengėjų. (30-31)

MAHANOY CITY, PA.
L>. D. S. A. 33 kp. -rengia balių ir 

šokius, kurie jvyjts • subatoi, 15 d. 
vasario, 7:30 vai. vakare, Norkevi- 
čiaus salėje, West Mahanoy St. Šo
kiams grieš nauja ir gera orkestrą. 
Visi atsilakykite ir tokiu būdu pa- 
remsite ką tik Įsikūrusią moterų 
kuopelę.

A. L. D. L. D. 48-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks .16 d. va
sario, 10-tą vai. ryte, Central Stu
dijoj, 321 E. Centre St. Teiksitės 
susirinkti visi, nes daug dalykų yra 
pasvarstymui.

Perstatymas “Kova už Idėjas” ope
retės įvyks utarninke, 25 d. vasario, 
7:30 vai. vakare, Norkevųčiaus sve
tainėje. “Kova už Idėjas” veikalas 
labai gražus, pilnas puikių scenų ir 
gražių dainų. Įsitėmykite dieną ir, 
laikui atėjus, visi atsilankykite.

Rengia A. L. D. L. D. 48-ta Kuopa.
Komitetas. (30-31)

JERSEY CITY, N. J.
A. L. I). L. D. 16-tos kuopos susi

rinkimas įvyks ateinančio) nedelioj, 
vasario (Feb.) 9 d., 4-tą vai. po 
piet, ukrainiečių svetainėje, 160 
Mercer St., Jersey City, N. J. • Visi 
nariai malonėkit atsilankyt, nes yra 
daug svarbių reikalų. O taipgi ne
pamirškit atsinešt pinigų ir užsimo
kėti mokesčius už šiuos 1930 metus.

(30-31)

TORONTO, KANADA
Šiuomi pranešu visiems A. I . D. 

L. D. 162-ros kuopos nariams, kad 
sekantis visuotinas narių, mėnesinis 
susirinkimas Įvyks nedelioj, vasario 
(February) 9-tą dieną, 2-rą vai. po 
pietų, Ukrainų svetainėj, 302 Bath
urst Si. Visi nariai ir prijaučiantie
ji kviečiami atsilankyti į šį susirin
kimą, nes po susirinkimui bus labai 
įdomi paskaita. Prelegentu bus 
draugas Paulius Stukas. Taip pat 
bus duodama nariams Seno . Vinco 
knyga. Norintieji Įstoti Į Draugiją, 
kviečiami prisirašyti šiame susirin
kime.

Sekretorius Vladas Strazevičius.

NEWARK, N. J.
S. L. A. 245-tos kuopos susirinki

mas bus ketverge, 6-tą \ d. vasario, 
Lietuvių- svetainėj, 180 New York 
Avė., 7*30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų. Atsi- 
veskit ir naujų narių.

Narys.—,----------------------
HAMTRAMCK, MICH.

L. D. S. A. 130-tos kuopos susirin-

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

[Abalzamuoja ir laidoja numirusiai ant 
visokių kapinių. Norintieji gerinusio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas msne 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
gci Gausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.,

NAUJAUSIOS MADOS
Rusiška PIRTIS Turkiška

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAKARO 50c 

PO 6 VALANDOS VAKARO 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą-^aktį ant 

trečių lubų, oringam kambaryj—>35 CENTAI EXTRA,
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. • čra {taisyta- didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui. ..

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ ■ :
MOTERIMS, PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo1 12 v. dieną iki112 V.' naktji 

( i ' i ' 1 • ' ■ ’ : ' -i ■ • ' ų ; ‘ . ...Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas’ ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas mjegojitnui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

k Telefonas; Pulaski 1090 i

ŠIŲ METŲ MADOS

FORNISIA1
Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

r
1 / k

1/
ę

y

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

Kaina žemiausia — fomišiai garantuojami.
Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y. -
Tel., Greenpoint 2372

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



review., Vmm -5,4930-
Į J ,1.,; ”, ■< ■ ■■ ’ ' .......... '

' *1..............1 1............ 1...........    --—r-

BOSTONO IR APIELINKĖS NAUJIENOS j
(“Laisvės” Biuro Pranešimai).

' H \Lenino Mirties Paminėjimo
Dm*

Trachtenberg iš New Yorko.
Prakalbos pasibaigė apie

šalies kapitalistų klasei įžen
gus į pokarinį trečią ekonomi
nį periodą, jinai pati mato ne
sustabdomą krizio plėtojimąsi, 
kuris rengia darbininkus į ko
vą už gyvybės buitį! Nepu«p*v | Vą uz gyvyues ouių;

dvyliktą valandą nakčia ir su-J kenčiamų sunkių gyvenimo ap
sirinkusioji publika išsiskirstė Į linkybių darbininkai • organi 
su nauja komunistine dvasia, 
su energija. Per prakalbas 
prisirašė kelios dešimtys naujų 
narių prie Komunistų Partijos 
ir užrašyta nemažai Komunis
tų Partijos organo “Daily 
Worker.” 
Worcesterio Aktoriai Sulos 
Gražų Veikalą So. Bostone 

Vasario 22 d. So. Bostone 
bus suvaidinta puikus veika
las “Vergijos Griuvėsuiose.” 
Šį gražų veikalą suvaidins ga
būs ir gerai išsilavinę lošėjai 
iš Worcester, Mass. Rengia 
A. L. D. L. D. 2-ra kuopa.
Lynn, Mass., Nori Nukapoti 

Algas Lynn’o Čeverykų 
Siuvėjams

Lynn’o čeverykų industrijos 
bosai savo susirinkime nutarė 
nukapoti algas savo darbinin
kams ant dvidešimties ntio- 

m mistine vėliava del galutino išimčių. Apie tokį savo nuta- 
p4»iliuosavimo iš vergijos. Po rhną pranešė darbininkų uni- 
jo: kalbėjo Jaunųjų Komunis- jos viršininkams, 
tų Lygos atstove. Ji taipgi, klausimą pakeltų visuose su
kalbėjo trumpai ir aiškioje ’ 1 
formoje. Nujodinėjo, kodėl 
Amerikos jaunieji darbininkai 
turi stoti į J. K. L. ir sykiu su 
viso pasaulio darbininkais ko- 

*vdti prieš valdančią klasę.
(Toliau pirmininkas perstato 

atstovą nuo pionierių drg. L. 
Rkinard iš Cambridge, Mass., 
(įpūsų dainininkės d.J.Rainar- 
dienės sūnų). Jis drąsiai ir 
vyriškai pasakė gerą prakal
bę lę už pionierius ir gavo 

aplodismentų nuo 
:os. Po jo 

Unijų Vieny- 
'Ms Lygos distrikto organiza
torius‘d. Andreson. Ant galo 
p įsakė vyriausią prakalbą d.

grįžt 
pada- 
rengė 

taip

Sausio 21 d. Bostone įvyko 
Lehino mirties paminėjimas, 

jtionių prisirinko kupina sve
taine ir daugeliui jau nebuvo 
vietos svetainėj—turėjo 
atgal. Buvo ir rengėjų 
ryta nemaža klaida, kad 
tokias dideles prakalbas
mąžoje ir prastoje svetainėje. 
Bet nepaisant to viso, pas su
silenkusią publiką matėsi dide- 
lisĮ entuziazmas ir užuojauta.

Atidarant vakarą, žydų ko
munistu Ffeicheit choras labai 
sutartinai ir; gražiai sudainavo 
kelias dainas. Paskui pirmi
ninkas perstatė kalbėti d. Daw
son, negrai darbininką, kuris 
trumpoje įsąvįi prakalboje nu
rodinėjo, kąip. negrai darbinin
kai yra lepiau išnaudojami už 
baltuosius ( darbininkus ir kad 
nrigrai darbininkai turi orga
nizuotis ir organizuotis po ko-

smarkių aplodis 
skaitlingos publik 

tl kalbėjo Darbo U

SCRANTON, PA
Paskutinis Pareiškimas 

Scrantoniečiams
J ! - , ■ ( «, ,
£jOper;ętėč “Kova.už Idėjas” 

suosįimąą nę už kalnų, bet tik 
jalu beliko* kelios dienos, suba

rtoje, 8 d. vasario, todėl aš ir 
1 »noriu dari kartą pareikšti vi

siems Scrantono ir apielinkės 
lietuviams darbininkams, kad 
nelaukite paskutinės dienos 
nufiipirkinaui <tikietų; nes ga
ilina drąsiai sakyti, kad tikie- 
tu pritruks ir gal daugeliui 
prisieis grįžti namo nuo sve
tainės durų, tada nepykite ant 
rengėjų už neperspėjimą. Ren
gėjai trokšta, kad publikos 
būtų kuo daugiausia ir pasi
rodo, kad bus, nes tikietų jau 
mįžai beliko ant rankų neiš- 
pirduotų, todėl kurie trokšta
te^ pamatyti tą puikų veikalą, 
.nelaukit: nusipirkite tikietus 
d|bar. Tikietus galima gauti 
pįs rengėjus ir visus A. L. D.

D. 39 k p. narius ir L. D. S.
54-tos kuopos nares. O 

jd operetė “Kova už Idėjas” 
ikus veikalas, tai apie tai 
ug neprisieina kalbėti, nes 
ktąs yra tas, kad mūsų pri
rijai ir draugai iš tolimesnių 
£tij atvažiuoja busais. štai 

ugai, binghamtoniečiai ra- 
būtų- Jięms palikta už- 

tmsfi vįetos, ries jų atvyks 
nųtėlis busas h’’ jie nesako, 
al|”

kia ’pasakyti Ir apie kitų

s

f 
t

r

ri 
č
s

t f tikrai atvyksime 
yįis bUsas.”Tą patj

KAVALIAUSKASJUOZAS

tikrai

*>

X-Spinduliai,

Rengia A. L. D. L. D. 63 Kuopa

Pradžia 7:30 Vai. Vakare

ga
ri a-

žmo- 
nega-

pasakymo aišku, 
” redaktorius ne

ką reiškia džiazas..

šokius, ku- 
vadovavo ir 
perdaug vie- 
apleidžiu.

lošimo, tai kad ne 
su Zdaniu, tai pu- 
nušvilpus tuos ak- 

Mat, tiedu yra geri

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

tautiški šokiai, sako: 
džiazo šokių, pra- 
neateiti—jų ne-

vavo “Lyros” Chore.

CLEVELAMorild

—“Laisvės” kovotojai,”. į
Įeina net dvylika akto-, vaišių, o ką jau bekalbėti apie

Ęisbon,. Poętpgalij a.—Šio
mis. dienomis šiaurinėj Por
tugalijoj iš priežasties dide- 

veikti prie progresyvių, daly- Šalčio sušalo trys žmo- 
Bet ke- nes.

Puslapis PenHas
--1 ..................... —..«— <

Atėjus paskirtai dienai, 
sirodė, kad ta garsinta meno j ”'1* 
“grinorių” kuopa, tai tik Ar-j Ji kalba švepluodama ar 
nionas su Armoniene, atsive- į tai lenkuodama, ir tuo būdu

kovotojai,”. į tesnė už amerikoniškų lietu-

Vietos 
“Dirva” 
sausio, 
apvylė 
garsino, 
zavo meno kuopa, išimtinai 
tik iš jaunų ateivių, “grino- 
rių,” kurie sulosią teatrą taip 
gabiai, kokio Clevelando lie
tuviai nėra matę, ir parodysią 
Clevelando aktoriams, kaip 
turi būt perstatomi veikalai.

Garsino, kad bus tik lie
tuviški, 
“Kurie nori 
šome visai 
bus.”

Iš šito 
kad “Dirvos 
supranta, 
Jo supratimų, tai tik ameriko
niškas džiazas gali būti,'o lie
tuviškos polkos ir kitokį grie
žimai, tai klasiška muzika, šo- 
kiai. K.ągi. tas žmogiukas 
Ii kalbėti apie svarbesnius 
lykus, kuomet jis nežino,

Apvylė Publiką
fašistinis laikraštis 

surengė teatrą 19 d. 
Ir štai kaip gudriai 

publiką. Visą laiką 
kad būk susiorgani- 

kuopa,

rietas mėnesių atgal jiedu ap
leido progresyvį judėjimą, pri
stojo prie “Dirvos” ir jų var
du tas. fašistinis lapas daro 
bi^nį, apviįdamas Clevelando 
publiką. Reiškia, Armėnai 
pilnai pasiaukojo del fašistinės 
idėjos. Ar Armonas yra tik
ras fašistų šnipas, Smetonos 
agentas ? Pakol kas, 
negalimą pasakyti.

Kaip ten nebūtų, bet 
gus, turintis supratimą, 
lėtų tiek save leist išnaudot 
fašistams.

Kas del 
Banionienė 
blika būtų 
torius.
aktoriai ir nors mažose rolėse, 
vis gi pataisė vaidinimą.. Ar- 
monienė turėjo vadovaujamą 
.rolę, kurioj buvo proga paro
dyti tą, ką “Dirva” garsino, 
,t. y., kaip keikia veikalus vai
dinti. Bet kaip J. G. Palteris, 
taip ir Armonienė neturi ma
žiausio supratimo apie scenos 
romansą. Jų kalbos, elgėsis, 
vaidino porą senų špitolnin- 

!ku,/O ne įsimylėjusių jaunuo- 
pa'|lių.

zuojasi ir skelbia streikus bo
sams; bedarbiai organizuojasi 
ir demonstratyviai reikalauja 
duonos ir butų nuo valdančio
sios klasės. Kapitalistų kląsės 
diktatūra į darbininkų reika
lavimus atsako teroru, areš
tais, kalėjimais ir kulkomis. 
Kas yra vadu darbininkų kla
sės tų kovų ? Komunistu Par
tija. Kas daugiausia nuken
čia nuo kapitalo teroro už 
darbininkų klasę ? Komunistų 
vadovybė. Kas daugiausia 
gelbsti tiems kovingiems darbi
ninkams, kuriem kenčia kalėji
muos, teismuose bei nuo po
licijos teroro? Be abejonės, 
sąmoninga darbininkų kląsė, 
priešakyje su Tarptautiniu 
Darbininkų Apsigynimu. Nė
ra reikalo aiškinti bei agituoti 
tos organizacijos svarbą. Visi 
žinome, kokią p^gelbą ta or-Į reiškia džiazas? 
ganizacija teikia darbininkų 
apsigynime.- Streikai plečiasi, 
darbininkų vadai bei darbinin
kai tironiškai atakuojami ir
teriojami po teismus bei kalė-įže koki tai veikaliuką iš Lie- (jos kalba nesulyginamai pras- 
jimus. Tarptąutinis Darbiniu-’ tuvos 
kų Apsigynimas, su pagelba; kurį 
susipratusių darbininkų, renka ■ rių. 
aukas per stubas ir įvairinsi; 
organizacijas, teikdamas ma-'tai 
terialę bei moralę pagelba. T.
D. A. 9 kp. buvo atsišaukus į 
lietuvius darbininkus per tris 
sykius padėti rinkti aukas per 
stubas. Per du sekmadieniu 
smarkus lietus lijo ir visi rin
kėjai atidėjo ant tolinus. D a- žmonės, nesenai iš Lietuvos, 
bar ant 8 ir 9 dienos vasario Bet kuomet pamatu, kad tas 
yra organizuojama visų tautų viskas daroma tik prieš komu- 

Bet mes tikime, kad* darbiniu- darbininkai rinkti aukas per nistinį judėjimą ir fašistų: rė-

kad šie tą

vo lokaluose, apkalbėtų ir pri
imtų.

Bosai savo nutarimą remia 
tuomi, kad esą jų dirbtuves 
nustatytos ant tokfų išlaidų, 
kad jie negalį gaminti piges
nių čeverykų, kaip penkių do
lerių vertės, o dabar esą labai 
populiariški keturių dolerių 
prekės čeverykai, tad jie norį 
savo išlaidas sumažinti, numu- 
šinėjant darbininkams algas ir 
kitokiais būdais. Kaip Lynn’o 
darbininkai į tą jų reikalavi
mą atsineš, pranešime vėliau.

kai nesiduos numušti algas ir 
ves kovą už senąsias, ir taip 
nedideles, algas.

šis lošis nebus pakartotas ki
tu kartu Scrantone; pirmu ir 
paskutiniu kartu bus dabar ir 
tik dabar, todėl visi į šį pa
rengimą, kad vėliaus nereik
tų graudintis ir išmėtinėti sau 
už savo paties tingėjimą. Aš 
tai tikrai būsiu ir dar pats pir
mutinis, kad turėjus progos 
sueiti nemažai savo pažįsta
mų, o prie to, kaip gi negali
ma būti? Juk tik vien daina
vimas Antano ir Onos vertas 
nueiti ir paklausyti, pasigerėti 
jų maloniais balsais ir puikios 
dainos, kur juodu taip žavė- 
jančiai dainuoja:
“širdį su širdžia, sielą su siela 
Vienykim draugėn—gyvent bus

miela.”

Tik už šios vienos dainelės 
paklausymą verta doleris, jau 
nekalbant apie visą operetę, o 
tokių gražių dainelių viso lo
šėjai sudainuoja net dvyliką.

Iki pasimatymui, jūsų viso 
labo tik O-o-nufras.

PHILADELPHIA, PA
i Progresyvių Lietuvių Atydai

Draugės ir draugai! Mes 
matome aštrėjančią kapitalo 
sistemos reakciją visame pa
saulyj prieš darbininkų klasę, 
kuri racionalizuojasi krizio 
užpulta, vedą kovą už gyvy
bės palaikymą. Visur muša
mos algos, ilginamos valandos, 
skubinimo prievartos darbas,

I tūkstančiai darbininkų išme
tu Mos; a._pėęlihkės Į lietuvius j tami iš dirbtuvių lauk kas 
rbfrpnkuš, tat serantonie- dieną. Klasių kova didėja ir 
ms būtų didelė sarmata pa- žiauriausiai atkreipta prieš ko- 
ikti namie tą vakarą, nes! vingų darbininkų klasę, šios

: Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!

V

me

ress

reupation

munist Party U.. S. A.
East 125th Street, '

w York City.
, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
more, information.

City
I

Age

Armonas su
i Pauzuolis,

Clevelando
Banioniai

pačia ir koks 
kiti visi’ se

ni Clevelando tautininkai, 
kaip tai: Banioniai, Zdanis, 
Čigas, Karpavičius su pačia ir 
kiti. Kiek girdėjau, tai prie 
minėtos kuopos buvo ,pristo- 

iję ir Petrauskai, abudu jauni 
Da- žmonės, nesenai iš Lietuvos.

stubas del Illinojaus mainie- mimas, tai Petrauskai juos ap
ribų streikierių. Lietuviai tu-; leido. Su Petrausku man 
rėš nuosavą stotį—Liaudies kalbant, jis, tarp kito ko, 
Name, Fairmount Ave ir 8-tos sakė: “Nepaisant 'kur aš. 
gatvės. 8 d. vasario, subatoj, sįu> bet nedasileisiu, kad 
prasidės rinkimas nuo 
vai. po pietų, ir 9 d. vasario: darbininkų 
nuo 10 vai. ryto. Visi, drau-1 Armonas, 
gai ir draugės, organizuokitės fašistų 
ir atsiveskite daug rinkėjų ant' 
tų dviejų dienų rinkti aukas 
per stubas bei Visur, kur tik 
pinigų galima bus gauti.

Čia progresyviams tėvams 
reikėtų atkreipti domę į savo 
jaunuolius, kurie eina dainuo
ti į Lyros Chorą. Lyros Cho
ras del darbininkų klasės ko
vos rėmimo, pastaruoju laiku, 
nei piršto neprideda, apart sa
votiško pasilinksminimo. Tai 
yra prasčiausias reginys iš 
jaunuolių regreso.

Kol tėvai sotūs, jaunuoliai 
nesupranta klasių kovos svar
bos, o tėvai į tai žiūri per 
pirštus ir visai nepaiso to mo
mento, kada jam pačiam rei
kės stot į kovą už duonos kąs
nį, kuomet jo jaunuolis, nesu
prasdamas darbininkų klasės 
užduočių, eis ginti priešingą 
darbininkų klasę—kapitalistų 
klasę, tuomet, vadinasi, nebus 
sarmata tėvams matyti savo 
jaunuolį periant darbininkų 
bei jų pačių kailį, čia jokio 
pavojaus ir jokios sarmatos 
nėra remti savo klasės kovą, 
kuri vedama už geresnę ateitį. 
Draugai ir draugės, turėkime 
širdį ir simpatingus jausmus 
kovojantiems d a r b ininkams, 
kurie veda kovą už savo ir 
lygiai už mūsų pačių gyveni
mo reikalus. Visi susipratę 
lietuviai darbininkai eikime 
rinkti aukas ant minėtų die
nų.
T. D. A. 9-tQs Kp. Komisija.

be- 
pa- 
bū- 
su 

2-ros man0 vardu ir darbu kenktų 
judėjimui.” Gi 

kuris pasiliko prie 
i, rodos, 1925 metais at

važiavo iš Lietuvos ir veikė 
su progresyviais. £1927 metais 
išvažiavo į Lietuvą ir 19?9 m. 
vasarą sugrįžo apsivedęs, ir 
vėl abudu ,su motere pradėjo

PLATINKIT
“LAISVĘ”

A<1 No. 71

Del tų, kurie yra 
nuolatos pavargę

Thr nuolatiniu jautimasiu pavargusiu ir 
nusikamavusiu, ar abelnai menkos sveika
tos,' paeina nuo nusilpnėjimo, pakrikusio sto
vio, pasidariusio delei konetipacijos nuodų. 
Imkite Nuga-Tone ir atsikratyklt jo, pirm 
negu ji pavirs chronišku ir prives prie 
daug rimtesnės padėties. Nuga-Tojto išvalo 
kllną nuo tų nuodų, kurio ardo sveikatų Ir 
padaro gyvenimų skurdų, tada jūsų apeti
tas pagerėja, išnyksta virškinimo nesmagu
mai, jūsų miegas bus poilslngas ir atgai
vinantis, ir jūs Oasijusitę kokis buvote pir
miau.

Kartais būna didelis abelpos sveikatos pa
gerėjimas paėmus Nuga-Tone tik per kelias 
dienas, taip greitai jis veikia ir jeigu jūsų 
sveikata nėra tokia, kokia ji turėtų būti, 
Jūs turite pabandyti Nuga-Tone. Jūs galite 
gauti ji kur tik vaistai yra pardavinėjami. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų stake, pa
prašykit jj užsakyti jų del jūs iš • savo 
džiaberio.

TELEFONAI: ^stone, 9669
Bell, Oregon 5136

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikėt padaryt cigarus, kad į 
menesį laiko po 500 Johns Cigarą parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas paaiimą; nes, 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepi I”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų parsitraukia.

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

miniiką, gestikuliaciją? žo- 
džiu’.sakant, Armpnięnė nieko 
scenai tinkamo neturi. Ame
rikoniškos lietuvaitės galėjo 
tik pasijuokti iš tos grinorkos, 
o ne ^mokintis, kaip “Dirva” 
skėlbę. Apie A., Pauzuolį 
w Armoną, galima tą patį pa
sakyti. ' V?

Publika tikėjo “Dirvos” 
skelbimams ir buvo daug. 
“Dirva” pasipelnė, bet publi
ka nepatenkinta, apvilta. At
eityje Karpavičius su Armonu, 
kaip italas su “monke,” nega
lės biznio daryti. Apie lietu
viškus tautiškus 
riuos Armonas 
muziką, nenoriu 
tos užimtj, todėl

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

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmi 
vieliniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarą.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne. 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarą Hand 
Made.pb 10 centų arba po vardų Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, dnt Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs iėdirbystAs 
cigarų yiršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris vislemą-patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčią- 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privati!- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ŽlNS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišką 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gąl- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir .Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų^ Nosies -ir 
Gerklės Ligų, Reumat|zmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jflš esate nesveiki, ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. AŠ suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Eabaratorijos Bandymai

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: <J A. M. iki 8 P. M.
(Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.)

Nedčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Sukatoje, 8 i Vasario (February), 1930
Lietuviu Jauny Vyry Svetainėje, 407 Lafayette Street

Kas yra didžiausias žmoaaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jraro, 
bet įr i grabf) paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką pagaračjusiua

yv y * p 1 i n 1 (Miltelius nuo Šalčio) jokių šalčių nebijo.Urbans Cold rowders u* 75c užxb»ks« nu°amžino priešo I

IL-L- T nT—T Vrn tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešąUi 1)0 LaX Iai)S vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug
nųiesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

F- iubohas

Siųsdami 
su savo adresu,

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue,

pinigus 
užrašykite:

Brooklyn, N. Y.

Aš, žeminus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit man pri-,. 
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

No,

Miestas

..Street or Avenue

State.

K. Menkeliūniūte F. Stankūnas
Dainuos Geriausi Lietuviai Dainininkai K. MENKEL1ŪNIŪTĖ 

ir F. STANKŪNAS iš Brooklyn, N. Y. Pianu Akompanuos 
Elena Retikevičiūtė

Gerbiami Lietuviai ir Lietu varlės;
Viršminėti dainininkai jau ne pirmą kartą 

portiečius, ir kiekvienas jų atsilankymas ir 
lieka vis daugiau; klausytojų mylimąs, nes

linksmins bridge- 
dainavimas pasi- 
daininiųkai labai 

gerai dainuoja. Kur tik jie pasirodo, visur publika jų dainas 
myli ir brangina. šiame koncerte juodu dainuos ir duetus, o 
Elena Rętikevičiūtė duos piano solo.

Po dainų prie geros orkestros bus. šokiai.
Todėl kviečiami visi atsilankyti, nes tokia proga retai pasi

taiko.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25 ąietaj. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra- 

| pąsisęklmą. Mūsų instruktoriai išmokintus vaimoti/M
taisyti visokių išdirbimu karus per trumpą laiką ir už 
špecia^s klasSs moterims. Leidimas ir i 
KlasSs dienomis ir . vakarais.

Užgajaėdinijmas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

---  - ' v.
užganėdinimas užtikrintas, 1

EastIŠį>ildę Šitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 
125th St., Now York, N. Y.

( Užkviečia RENGĖJAI.
ĮŽANGA: SUAUGUSIEM 50c, VAIKAM 10c



Puslapis Šeštas
1 . ....... - *

VIETOS ŽINIOS
Y Tvirtina, Būk 5 Žmonių 

Šeimynai Užtenka $15 
I

lowos valstijos kolegijoj ex- 
profesorė Ruetta Day Blinks 
riečia prakalbas šio miesto 
buržuazinėms moterų organi
zacijoms, kur pabrėžia, kad 
penkiolikos dolerių pilnai už
tenka arba turėtų užtekti pra- j 
gyvent savaitę šeimynai, susi
dedančiai iš vyro, pačios ir 
trijų vaikų.

Jinai kaip ir kiti to kaulo 
profesoriai yra kapitalistų ap
mokami. Kada fabrikantai 
visu plotu varo vajų, kapoda- aptarti, 
mi darbininkam algas, tai pa-j 
'sikviečia talkon tokius “moks
lininkus” : tegu jie įkalbinėja, 
kad darbininkai nezurzėtų, 
ne,S' galima esą labai 
pragyvent, tiktai reikią 
kaip.

Užrašykite "Laisvę”
■ Jeigu turite savo gerų drau
gų ar pažįstamų Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite 
jiem “Laisvę.’’

“Laisvė” jiem bus geriausia 
dovana.

PAJIEŠKAU DARBO
PajieŠkau darbo į valgyklą už vi

rėją. Esu specialistas keiksų kepi
mo ir įvairių kitų kukorystes dar
bų. Kreipkitės telefonu: Stagg 
0676. 30-33)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

L. D. S. A. 111 kuopos susirinki
mas bus ketverge, 6 d. vasario, 
People Lyceum, 218 Van Sielon Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visos na
rės ateikit laiku, yra svarbių reikalų 

Atsiveskit ir naujų narių.
Komitetas.

(30-31)

Automobiliu Pirma Lekcija 
Uždyką

Jeigu interesu©jatės sužinoti apie 
automobilių sudėtį ir kaip pataisyti, 
galite gauti 17 lekcijų už $3.00. Tu
rintieji automobilius už pirmas lekci
jas sutaupinsite $100.00. Prisiųskite 
štampą, gausite lekciją.

JOSEPH J. STANKUS 
8448—63rd Rd., Elmhurst, N. Y.

28-50

pigiai 
žinot,

su darbda-

ir pereitos
ir kontrak-

TAI NE STREIKAS, 0 VADU SUOKALBIS SU 
• SUKNELIŲ FABRIKANTAIS

Antradieni paskelbė būk tai streiką vadai moteriškų dra
bužių darbininkų “socialistinės” unijos, kuri vadinasi Inter
national Garment Workers Unija, arba ‘dresmeikerių’ unija.

, Tai nėra joks darbininkų naudai streikas. Jis apšauktas 
su žinia ir pritarimu Suknelių Fabrikantų Sąjungos. Prigavi
kai dresmeikerių vadai su pirmininku Beh. Schlesingeriu gal- 
vinyj padarė sumoksią. Jų lygtuvių prasmė galima šitaip 
trumpai išreikšti: mes del svieto akių paskelbsime streiką;
jūs gi uždarysite tam tikram laikui dirbtuves; tai bus kaip ir 
lokautas iš jūsų pusės. Kadangi- kairiosios, komunistų vado- 
vąii^amos Industrinės Adatos Darbininkų Unijos nariai tuo lai
kui dirbs, tai mes, savo “socialistinės” unijos vadai, šauksime, 
ka8 jie stręiką laužo. ' ! . • i ' ■

( , ,t)e| vieno, dalyko nėra jokių abejonių, šis dresmeikerių 
^streikas yra bendras “socialistų” ir fabrikantų žygis, kad su
naikinti kairiąją kriaučių uniją.

Miesto majoras Walkeris ir policijos komisionierius Whal-| 
enas turėjo privačius pasikalbėjimus, ir užtikrino, kad polici
ją niekur nekliudys dresmeikeriams streikuoti ir “pikietuoti.” 
Negana to. Policija dar padės jiems tą streiką vesti. Kada 
būrys šių monelni,nkų''išvien su ginkluotais mušeikomis nueis 
pikietuoti siuvyklą, kur dirba nariai kairiosios, tikrosios dar
bininkų unijos, tai policija palaikys šių, neva pikietininkų 
PUSę.

Tai dar, rodos, pirmas toks atsitikimas Didžiajame New
Yorke, kad policija išanksto pasižada talkininkauti “streikie- 
riams.” Bet iš to lengva yra suprasti, kad ištikro nėra joks 
streikas, o tik humbugas, iš vienos pusės, ir suokalbis prieš 
kovojančius darbininkus, iš antros pusės.

Stambiausias New Yorko kapitalistų organas “Times” sa
ko komplimentus dabartiniam prigavikiškam dresmeikerių 
streikui; jų uniją giria už “civilizuotus santikius 
viais,” ir pareiškia:

“štai kodėl dabartiniame streike, kaip kad 
vasaros streike, geresnieji elementai iš fabrikantų
torių turi simpatiją (pritaria) šiam žingsniui, kurį daro dres
meikerių unija.”

Streikan, vadinasi, eina su išnaudotojų palaiminimu. O 
kur jūs girdėjote, kad fabrikantai laimintų kovą, kuri ištikro 
yrfųyedama už darbininkų reikalus prieš išnaudotojus?

I tai atsižvelgdama, kairioji Adatos Darbininkų Industrinė 
jaukia dresmeikerius stoti į teisingą klasinę kovą, atsi- 

petąnti nuo kompaničnos Schlesingeriu šaikos. Visi lietuviai 
"darbininkai, kurie buvote nariais International Garment Work- 
’ets Unijos, dabar tuojaus eikite į raštinę kovojančios Industri- 
nės-Unijos, 1&T West 28th St., New Yorke. Ši unija yra vie- 
nintSlė; ką grumiasi su išnaudotojais už siuvėjų reikalus. Ji 
dabar stengiasi paverst fęi^ęrišką “socialistų” dresmeikerių 
Vkdų suokalbį su bosais į tikrą darbininkų kovą1 ir1 organizuoja 
StTfeikd komitetus ir pikietus. ' < ' 111
—--- --------------- .n • Ii '■ ■ i i-................. . ........... . ...... .____ .------------------

Komunistai Nuvijo nuo ; 
Platformos Fašistą ir 
Patys Sakė Prakalbas

' Fašistas Amerikos legionie
rius O’Brien pirmadienį Union 
S&uare aikštėje, New Yorke, 
pradėjo “prakalbą,” šmeižda- 
mas Sovietų Sąjungą, meluo
damas apie jos žmonių badą ir 
apie/‘begalinę” Amerikos ge
rovę. Jis paskleidė ir savo 
juodašimtiškų lapelių tarp su
sirinkusių. Bet susirinkę dar
bininkai juos tuojaus sudras
kė. ' Paskui darbininkai jį 
tį nuo platformos nuvijo,
ėmė platformą ir pastatė ant 
jos komunistus kalbėtojus, ku
rie susirinkusiems išaiškino, 
kaip po teisybei yra Sovietų 
Sąjungoje ir Amerikoje.

pa- 
at-

Policijos Daktaras Bus 
Stipas Prieš Streikierhis

Prie New Yorko policijos 
tapo prisikirtas tam tyčia val
diškas daktaras-chirurgas. Jo 
pareiga bus apžiūrinėti , žaiz
das, (ąptųrėtas tokiuose atve
juose, Jcur dalyvavo policija.

Mat,, paskutiniais laikais 
dažniai! pasikartoja policijos 
kruvini užpuolimai ant strei- 
kierių, pikietininkų bėi demon
strantų. Darbininkai, su ko
munistais priešakyje, stoja . į 
apsigynimo kovą. Vadinasi, 
jeigu bus sužeidimų iš vienos 
bei kitos pusės, tai valdiškas 
policinis daktaras turės būt 
pirmutinis žaizdų “taisyto
jas;” bet, suprantama, di
džiausioji jo pareiga—-tai būt 
šnipu ir Rūdininku prieš dar
bininkus.

Už “Socialistų” Streiką 
Prieš Komunistus Telkia 
Policijos Būrius

New Yorke paskirta speci
alia policijos inspektorius, de
šimts policijos leitenantų, 26 
seržantai ir 240 tam tyčia po- 
licmanų prieš komunistus ir 
“raudonuojančius” jų šalinin
kus. Miesto valdyba numato, 
kad komunistai prieisią prie 
susidūrimų su “streikieriais” 
International Ladies Garment 
Workers Unijos, kuri būk tai 
stoja į streiką.

Kairioji Adatos - Darbininkų 
Unija teisingai sako, jog itai 
nėra streikas, o tiktai prigavy- 
stė, kurią “socialistų” vadai 
daro susimerkę su fabrikan- 

' tais. Jų tikslas yra—dresmei- 
. kerius paverst į visiškai kom- 
, paničną uniją ir išdraskyt kai
riųjų uniją.

. (Reakcinė miesto valdyba 
numato, kad kairieji siuvyklų 
darbininkai eis į pikietus ir 
darys demonstracijas prieš tą 
begėdišką- šmugelį, varomą 
paprastų siuvėjų lėšoihis. T'ai 
majoro Walkerio valdžia ir 
skiria specialius būrius ; polici
jos priėš kairiuosius, kad1 pa
dėt feikeriams ir ■ fabrikan
tams. i

New Yorko Žinios
Iš Dviejų Susirinkimų

Pereitą sekmadienį įvyko A. 
P. L. A. 49-tos kuopos susirin
kimas. Išklausius raportus, 
priimtas vienas naujas narys 
M. Kašėta. Naujuose suma
nymuose padarytas tarimas su
ruošti išvažiavimą ateinančią 
vasarą, ir vieta turi būt suras
ta New Yorke.

Mūsų kuopa yra Kuosa nuo 
pakvietimo, kad prisidėtų prie 
Vytauto jubilėjaus apvaikščio- 
jimo. Tik viena moteris po 
susirinkimui pirmininko klau-1 
sė, ar rengiatės prie Vytauto: 
jubilėjaus? Kuomet jai buvo 
paaiškinta, kas buvo Vytautas, 
tai pasakė: tai kas, kad jisai 
buvo tokis, bet reikalinga tu
rėti lietuviams didvyriai, čia 
jau aišku, kad šeštoko parapi- 
jonka persiėmus jo agitacija.

A. L. D. L. D. 23-čios kuo
pos susirinkime, įvykusiam 
pereitą sekmadienį, buvo iš
klausyti Apskričio ir Sąryšio 
delegatų raportai, 
mo, kuris įvyks 9 
komisijos planai 
turiu priminti, kad 
dienio parengimas, kuris įvyks 
2075 Clinton Ave., bus vienas 
iš puikiausių, kokie kada buvo 
mūsų kolonijoj.

Užmokėta $5 į Tarptautinį 
Darb. Aps., ir jau už šiuos me
tus užsimokėjo 14 narių. Va
dinasi, jau pirmam šių metų 
susirinkimė užsimokėjo geras 
narių būrys.
Prakalbėle

Pasibaigus susirinkimui, d. 
Sinkevičiūtė sakė prakalbėlę 
iš klasių kovos istorijos Ame
rikoj. Tai dar pirmas jos pa
sirodymas su prakalbėle susi
rinkime. Kalbėjo • gerai, bet 
daugiaus į jausmus. Iš , acci- 
tatyviško atžvilgio prakalbėle 
buvo gerai sutaisyta ir pasaky
ta; bet, mano supratimu, (rei
kėjo plačiau paimti tikruosius 
istorinius įvykius sulig pačia 
temą.
, Kitame susirinkime 
drg. Baleišis, sulig tos 
knygos “Klasių Kovos 
ją Amerikoj,” kuri dabar stu 
dijuojama. ’ '■

BROOKLYN, N. Y.
A

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
mėnesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
7 d. vasario, Kliubo kambariuose, 
220 Leonard St., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, yra 
svarbią reikalų aptarti. Kurie na
riai turite perstatę naujus ,kandidatus 
į kliįubą, paraginkite juos, kad atsi
neštų blankas nuo daktaro. Visi na
riai įsitėmykit sekretoriaus adresą: 
A. Deikus, 7003—6()th . Avė., Mas
peth, N. Y. 1 ' (30-31)

-------- -----------------
BROOKLYN, N. Y.

U D. S. A. 1-mos kuopos susirin-\ 
kimas bus ketvirtadienį, 6 d. vasario, 
“Laisves” svetainėje, 8-tą vai. vaka
re. Visos drauges dalyvauki! šiame 
susirinkime, nes bus raportai iš dvie- 

konferencijų.
Sekr. T. Sherry.

|30-31)
jų

SO. BROOKLYN, N. Y.
L. D. L. D. 147-tos kuopos su- 

7-tą va-
. f

Pradžia 8-tą vai. va- 
Visi nariai malonėkit atsilan- 

Taipgi 
Gau-

A. 
sirinkim>as bus pėtnyčioj, 
sario, Hanover Kliube, 738—5th Avė., 
pas Miliauską, 
kare, 
kyti, yra svarbių reikalų, 

j turėsim išrinkti naują valdybą.
šit naują knygą—Seno Vinco Raš
tus. Sekr. A. Bružas.

(30-31)

Parengi- 
d.' vasario, 
užgirti; ir 
šio sekma-

kalbės 
pačios 
Istori-

Dz. Rep.

S. L. A. 83-čios KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

S. L. A. 83-čios kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 6 d, vasario, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y., 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai ir narės kviečiami 
būtinai atsilankyti į susirinkimą ir 
užsimokėti savo duokles. Taipgi ■ 
yra svarbių reikalų, kuriuos turėsim 
apsvarstyti šiame susirinkime.

J. Kairys, Sekr.

r IŠ LIETUVOS
Birutes saldainiai, įvairios rūkytos 
mėsos, džiovinti grybhi ir trejos 
devynerios.

Parduoda lankydamas visus biz
nierius atvykęs tik kelioms die
noms iš Bostono į New Yorką mū
sų atstovas.
LITHUANIAN IMPORTING CO.,
818 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Del informacijų rašykite: 46

KAM REIKALINGAS maliorius-pen- 
teris. Aš pentinu namus iš lauko 

ir iš vidaus. Taipgi iškalu pone
lius. Darbą atlieku gerai ir už pri
einamą kainą. Kreipkitės šiuo ad
resu: John Burba, 794 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 4853.

(30-32)

MOTERYS IR VYRAI!
Susiraskit sau ištikimą draugą ir 

mylimą. Informącijos už dyką. .Ra
šykite “LONESOME HEARTS,” 100 
West 72nd St., N. Y. C. Pasirašy
kite vardą ir antrašą aiškiai. Įdekite 
štampą del atsakymo.

(30-35)

70,000 Bedarbiu Newarke
Sulig Social Service Biuro 

apskaitliavimu, Newark©, N. 
J., dabar yra nę mažiau, kaip 
70,000 visiškų bedarbių į ■ kiti 
iimtai tūkstančių idarbininkiį 
tik dalį laiko tedirbą.

Ridgewoodo L. D. S. A 132 
Kp. Narėms

Ridgewoodo L. D. S. A. 132 
kuopos susirinkimas įvyksta 
antradienį, 4 d. vasario, po 
num. 147 Thames St. Malonė
kite draugės visos būtinai at
silankyti, nes yra svarbiu rei
kalų aptarti; ir kaip žinot, 
draugės, rajono nutarimą, 
mums reikia gaut naujų mu 
rių; užtaigi malonėsit visos al
si vest po naįiją narę, j

♦ Orga^izitorė,
' (29-30)

Trūksta Pinigų ,
Krizis atsiliepia ir į rhiesto 

valdžios finansus; nesą iš ko 
pakelti algos policijos inspek
toriams, gaisrininkų., kapito
nams. Tačiaus iždo kontrolie
rius daro viešą ( pareiškimą, 
kad, girdi, miesto finansai yra 
sveiki ir greit visiškai Susitvar
kysią.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Ninon Balashoff, 2 metų, 
362—11th St.,, mirė sausio 31 
d., palaidotas vasario 3 d., 
Mount Olivet kapinėse.

Paul Mitchell, 3 metų, 1138 
Rogers Ave., mirė vasario 1 
d.; palaidotas vasario 3 d., 
šv. Jono kapinėse.

^Laidotuvių apeigomis: /rūpi
nasi graborius J. Garšva.

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA!

Kas nori gauti gerą darbą ir būti 
pats ant savęs bosu, štai gera pro
ga, tik reikia greit pasinaudoti.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ KARTU SU NAMU 
Brooklyne. Namas mūrinis, trijų 
augštų, ant kampo ir labai bizniško- 
je vietoje. Del dviejų šeimynų, po 
5 kambarius su maudynėmis ir du 
privatiški garadžiai. Namas jpilnai 
gerame stovyje ir biznis eina geras. 
PARDUODA GANA PRIEINAMA 
KAINA. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos. TURIU GREIT 
PARDUOTI. Kas nori, gali pirkt su 
kambarių rakandais. Malonėkite 
greit atsišaukti laiškais ar žodžiu: 
“Laisvė,” 46 Ten Eyck' St., Brook
lyn, N. Y. (29-34)
PARSIDUODA grosemė, labai geroj 

vietoj, biznis geras. Parduosiu pi
giai arba priimsiu į partnerius leng
vomis išlygomis. Kreipkitės po num. 
290 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 25-30

LORIMER RESTAURANT
< Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ j. MARčIUKIENė

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnozei 
Guzo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plhza) 

Brooklyn, N. Y, ,
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. L

Tel., Juniper 6776.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u a paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniSkais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

adresu:

JONAS

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialintai del visų ligų ir operacijų:
Akių,................................- --

Naujausi
Ausų, Nosies ir GerklSs. 
DIagnozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Axes.) 

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

Nedeliomia 10 A. M. iki 1 P. M.

127
(Tarpe

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
6043

Patarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas de! manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdarau dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogetiausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
’ Kendrick’s Herb Laxative yra padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su. vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ..... ..................................60c, per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, /gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir (?erą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. ■ Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir pasiuskit kartu su užsakymu

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

-I-G-A
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikįte, o būsite ma- • 
loniai priimti. ' <

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

Te!., 0783 Stagg

J. LeVANDA 
(Levandauskas) 

GRABORIUS 
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y. į

IM0M
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