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Marty, Francijos Jūrei
vių Sukilimo Vadas, Pa

smerktas Kalėjiman
• PARYŽIUS. — Andre 

$ Marty, komunistų atstovas 
parlamente ir vadas jūrei
vių sukilimo Francijos Juo- 

*dųjų Jūrų Laivyne 1919 
metais, penktadienį Seine 
militarinio tribunalo tapo 
nuteistas ant keturiu metu t- c

Darbininkai Visų šalių> 

Vienykite*! JG* Nieko 

Nepralaimesit, Tik 

tezių*, o Išlaimėiit 
Pasaulį!

j kalėjimą ir užsimokėti 17 . 1Z .
3,000 frankų už tai, kad jis Kaltina Vestns Kapito- VOLDEMARAS PASIDAVĖ LENKIJAI į 

TAUTŲ LYGOS TARYBOS POSĖDY
Litvinovo Laiškas Paskelbtas 

Nusiginklavimo Kląusimeparašė atvirą laišką marša
lui Foch, kritikuodamas tą 
militarista. v

Savo atviram laiške Fo-
chui Marty nurodė, kad son Hoover, generalis ins- 
Francijos intervencija prieš pektorius laivų inspekcijos 
Sovietų Sąjungą/1919 me- tarnybos prie Prekybos Dė
tais žlugo del 
lo Francijos , 
Laivynas (Marty vadovau- tį laivo Vestris nelaimėj,

| jamas), o ne del to, kaip savo raporte suverčia visą kui Loudon, gruodžio 6 d. tardytojo teismo pulkininko 
Foch išsireiškė pasikalbėji- kaltę ant laivo kapitono Ca-,Tame laiške Litvinovas rei- Balbacho įžepgiamoji kvota 
me su Anglijos laikraščio rey ir įgulos narių. Jis sa-jkalauja, kad nusiginklavi- i šiomis dienomis jau užbaig- 
“Referee” atstovu, kad jis ko, kad žmonių žuvime kal-imo konferencija būtų grei- ta ir visa kaltinamoji me- 
(Foch) gavęs įsakymą “ne-į tas kapitonas Čarey, nes jis, tai sušaukta. Reikalauja, džiaga išsiųsta kariuomenės

ną ir Įgulos Narius
WASHINGTON.— Dick- 

generalis ins-

me- tarnybos prie Prekybos De- 
& kad suki- partmento, kuris tyrinėjo 
lodųjų Jūrų 111 žmonių žuvimo priežas-

nušluoti bolševikus.” Tame suvėlavo pasiųsti ŠOS sig- 
laiške Marty taipgi pareiš- j nalus. Taipgi jis savo ra
kė, kad jeigu Francijos ir į porte sako, kad įgulos na- 
Anglijos imperialistai vėl iriai “nesidarbavę” kaip rei- 
atakuotų Sovietų Sąjungą, kia. 
kaip kad Foch ragino tą 
daryti pasikalbėjime su an
glų laikraščio atstovu, tai 
kareiviai ir jūreiviai vėl su- 

a kils ir sulaikys bile bandy- 
v mą nuversti Sovietų val-

su

Francijos valdžia tuojaus 
išaiškino laišką ta prasme, 
kad Marty “kursto karei-1 
vius prie sukilimo,” ir pa
traukė Marty teisman mė
nuo laiko atgal.

•Tuo laiku abu—Painleve, 
Francijos karo ministeris, 
ir Foch užginei no, kad jie 
turėjo pasikalbėjimą
laikraščio “Referee” atsto- 
vthy- Bet kuomet Preston, 
tb laikraščio • redaktorius, 
prisiuntė kaltinamojo advo
katui laišką, pareikšdamas, 
kad jo atstovas ištikrųjų 
turėjo “interviu” su tais po
nais, tai Francijos milita- 
riškas teismas atidėjo bylą 
ant mėnesio laiko, tikėda
mas per tą laiką sufabri
kuoti kaltinimus prieš Mar
ty, kad įgrūsti jį kalėjiman.

Kuomet byla prasidėjo 
kelios dienos atgal, Pres-

Garsioji Lašiniu Byla Bjauriai Darbininkai Išnau- 
Kaune Baigiasi FAiinėj Italijojdojami Fašistinėj Italijoj

LUGANO, Šveicarija. — 
Penktadienį čia tapo at
spausdintas Maksimo Litvi
novo, Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų vice komisa
ro, atviras laiškas, prisiųs
tas Tautų Lygos nusigink
lavimo komisijos pirminiu- tingai

WASHINGTON.— Ame- 
atstovas 

i pri-
i Žinios” rašo: ■ rikos komercinis ats 
uis teko patirti, I fašistų sostinėj Romoj

“Lietuvos
Kiek mui

! garsiosios ūkininkų sąjun- i siųstame savo raporte" Wa- 
!gos veikėjų, kaltinamų laši-jshingtono valdžiai sako: 
nių antspaudų skutimu by- 

i loj, kariuomenės teismo ypa- 
svarpioms byloms

kad nusiginklavi-į šiomis dienomis jau ūžbaig

Stokavo “disciplinos.”
Matomai, tyrinėtojų tiks

las buvo, tai suversti kaltę 
kapitonui, kuris žuvo ir 
įgulos nariams, kad patei
sinti kompaniją, kuri išlei
do į juras supuvusį laivą; 
kad pateisinti Amerikos 
valdžios inspektorius, kurie gūsių spalių 1 d 
neapžiūrėjo laivo tinkamai. |amerikonų

Jis savo raporte 1 
sako, kad inspektoriai 
rai apžiūrėję” laivą, kad jie cų 28. ,
nebuvę girti ant laivo, kad j 13,000 išradimų, 
valtys buvusios 
žiūrėtos” ir buvusios 
1-0j padėtyj”.

Bolivija Kalba Apie Naujus 
Susikirtimus su Paraguay

valdžiai sako: 
“Skaudžiausios vietos Itali
jos padėty yra augštos tak
sos ir palyginamai žemas 
atlyginimas darbininkams; 
pragyvenimo 1

Sutiko, kad Vilniaus Klausimą Tyrinėtą Tautą Lygos Komi
tetas ir Raportuotą Kovo Mėnesį; Tuomet Lyga 

Galutinai Išspręsianti Ginčą
LUGANO, Šveicarija. — 

Žingsnis po žingsnio Lietu- 
*, vis

. , ' I IgOUAlO pu Z/lllgOlULU A-

• , na, *a’)al i vos fašistinė valdžia \ _
augsta. Senai laukiamas tesmaugiau ir daugiau nusilei-

nusistatymo, lyg ir žinoda
mi, kad Voldemaras ne iš 
širdies tą sako.

Padiskusavus Lietuvos- 
Lenkijos klausimą, penkta
dienį pagalios Voldemaras 
sutiko, kad Tautų . Lygos 
Tranzito Komitetas ištyri
nėtų padėtį, susidariusią 
Lenkijai spėka užėmus Vil
nių. Komitetas išduos savo 
raportą Lygos tarybai ko
vo mėnesį. Manoma, kad 
tuomet taryba padarys ga
lutiną tarimą Vilniaus klau
sime, ir tuo būdu Lietuvos 
ir Lenkijos ginčas bus iŠt 
rištas ant visados. Su Taū- 
tų Lygos tarybos nuospren
džiu turės sutikti Lietuva ir 
Lenkija. Aišku, kad taryba 
padarys sprendimą Lenki
jos naudai.

situacijos pagerinimas dar 
nematomas.”

džia Lenkijai—vis toliau ir 
toliau žengia prie pardavi
mo Lietuvos Lenkijai.

Šiuo tarpu Tautų Lygos 
tarybos posėdyj vėl buvo 
svarstomas Lietuvos ir Len
kijos ginčo klausimas. Svar
stė viešai ir slaptai.

Imperialistai nusistatę, 
kad Vilnius turi pasilikti

_ i Dyjoj naiunanm 11 organizacija praneša JOS'f Lenkijai, nes to reikalauja 
Sovie- asmenų, jų tarpe keli kans-j viename tik bh.weno kalėji- lAnglijos-Francijos intere

se Bulgarijoj yra 120 poli-1 sa^ Voldemaras, kad nepa- 
timų kahnių,^ jų skaičiuje1 sirodyti Lietuvos žmonėms 
86 komumstai, 22 anarchis-1 Lietuvos pardaviku,' 
tai ir 12 narių valstiečių są-1 kalbėjo, kad Lenkija priva- 
jungos.. Du kalimai pajlo Vilnių Lietuvai sugrą- 
smerkti imrcim; 33 ^nuteisti. | žinti. Lenkijos delegatai
J’P J.k1 15 metų kalėjimo; 12 tik juokus darė iš jo tokio

Reikalauja, džiaga išsiųsta kariuomenės 
‘ ‘ 7 ' ’ . Kal-

Kritikuoja Einamasis aktas būsiąs pa- 
konferenci- ruoštas ne anksčiau, kaip 

po mėnesio. Tokiu būdu, 
----- (garsioji lašinių byla karino- 

Daug Išradimą Užregistruota “engs teisme bus nagrinė- e • . c •- - - - • jama ne anksčiau, kaip šių□OVietų Sąjungoj metų pabaigoje.
--------  i Šioj byloj ’kaltinama 11

kad tuo klausimu būtų atvi-/teismo prokuratūrai.
ros diskusijos.
nusiginklavimo
jos atidėliojimą.

WASHINGTON.— I 
tų Sąjungoj patentų ofise kiai. 
bėgy iždinių metų, užsibai- 

1928 m., 
i išradimų užre- 

taipgi gistruota 141, vokiečių 917, 
ge- anglų 64, švedų 29, francū- 

Viso buvo patiekta 
. Juos pri-

LA PAZ, Bolivija.— šeš
tadienį Bolivijos valdžia 
viešai paskelbė savo atsaky
mą Tautų Lygai, kuri kelios 
dienos atgal prisiuntė pra
šymą, kad ji taikos keliu iš
spręstų ginčą su Paraguay 
respublika.

Bolivija savo notoj tvir
tina, kad yra logiška tikė
tis susikirtimų (karo) su 
Paraguay. Ji kaltina Para-

Tunney Meldžiasi Už 
ralių

PORTHSMOUTH, Angli
ja.— Šeštadienį čia buvęs 
pasaulinis bokso čampionas 
Gene Tunney vadovavo ma-gerai ap- davė rusai išradėjai ir išra- Gene lunney vadovavo ma- 

2203 “ge- dėjai iš kitų šalių. I^nų korpusą, poteriavime
už karaliaus Jurgio sveika
tą.

Tunney sakė prakalbą 
marinų korpusui, įteikda
mas jiems taurę nuo Ame
rikos i i 'marinų; • . /Užbaigęs 
prakalbą sumanė sukalbėti 
poterius : už' Anglijos mo
narchą,

Berlyno Socialistai Uždraudė 
Darbininkų Susirinkimą

BERLYNAS.— Šio mies- 
to policijos prezidentas Zo- 
ergiebel, socialdemokratas, j 
penktadienį uždraudė Raut- lionierka7 jaučiasi 
donojo Fronto Kovotojams aristokratu.”

ton, to laikraščio redakto-|g»ay respubliką agresyviš- tijos. 
rius, atsilankė ir paliudijo, i kūme, užpuolime ant įBoli- 7 

1 1 1 11 - • • Ir n vn 11 Art ' ‘kad laike pasikalbėjimo su vijos kariuomenės.
jo reporteriu Foch padarė Pan-Amerikos Konferenci- policijos.

donoj o Fronto Kovotojams 
lauke laikyti mitingus ir de
monstracijas.

Raudono Fronto Kovoto
jai yra kairiojo Vokietijos 
darbininkų sparno apsigy
nimo organizacija, po įtaka 
.Vokietijos Komunistų Par-

Tai tokia yra demokrati
ja Vokietijoj prie socialistų

Politiniai Bulgarijos 
Kaliniai

BERLYNAS.— ■ Raudono
sios Pagelbos tarptautinė 
organizacija praneša, jog!

įkalinti 5 iki 10 metų; 4 gi 
turės sėdėti tame urve 1 iki 
5 metų. Kaliniai be galo 
spaudžiami ir kankinami.

Sovietų Baltarusija Šelpia 
Lietuviu Mokyklas

Sovietų Baltarusijos .švie-

Surado Italijos Karo Medžia
gą, Siunčiamą Vengrijai

Sovietų Sąjungoj Kunigai Re
zignuoja iš Vietą

VIENA, Austrija.— čia 
prie išliodavimo dirbanti 

' darbininkai atrado kulka- 
svaidžių dalis. Jos buvo pa
ruostos siuntimui į Buda-areną. sovietu Ebaitarusijos .svie-j .. __ /•

Tunney, apsivedęs su mi- timo komisariatas atleidope^ ^el}g7j0.s sostm^- 
“dideliu 6000 rublių lietuvių valstie- Ant kodavimo

MASKVA.— Dvidešimts 
mahometonų bažnyčios ku
nigų autonominėj Kasaks- 
tano Sovietų Respublikoj 
Kustanei distrikte Šiomis 
dienomis metė kunigystą

| Ant liodavimo popierų pareikšdami, kad religijį 
s buvo užrašyta vardas vie- buvo atsakominga del killIčiu jaunimo mokyklos rei- buvo užrašyta, .vardas vie- puvo atsaKominga ae 

'kalams. Skubiai komandi-,tos mzmienų firmos, bet tą .turnuo atsilikimo^ žmonių 
ruojamas į Vitebsko apy
gardą lietuvių kultūros in-

firma pareiškė, kad josvar- toj srity. Jie dabar , nų- 
!g*ruą nvLuviu mutura m- das b?vo sufabrikuotas ir sprendė dirbti naudinge$| 

-ir? * ,. „ ^spektorius; jis galutinai tu-'kadJ1 nesiuntė tų dalių.
ŠĖTA. 17 d. spalių Ga- pgg parjn.kti mokyklai vietą' Aišku, kad tai buvo Ita- 

ruiškių kaimo_ gyventojas ir gustatyti mokyklos užlai-' HJ0S fašistinės ■ 
Stepas Pilipavičius sauda- Lymui sąmatą, po ko švie-.. v. . 
mas kiskj sužeidė lauke be- timo komisariatas atleis dar!Y.e.nFnJos fašistinei 
sidarbuojancią Gaizūnų kai-1 jĮjjesnes pinigu sumas, 
mo gyventoją VI. Ivanaus/j BSSR švietimo komisą- 
kaitę į veidą

Į Zuikį šovė—žmogui 
Pataikė

darbą.
Toj respublikoj antirreįi

_______ valdžios ginė . propaganda plečiasi.
| siunčiama karo medžiaga Valstiečiai jau nebeduoda 

vai- savo dešimtos dalies gamy- 
jdžial, "laužant visas tarp- bos kunigams. Moterys jau
tautines sutartis. 'meta šalin veidų uždanga- 

liūs.riatas užpirko 13 bibliotekų, 
kurios jau išsiuntinėtos į vi-tokį pareiškimą, ką mini ja Siūlosi Tarpininkauti

^rt^t^emiaDioe,Drie dvi£ Washingtone besitęsianti Išrasta Nuodingas Gazas, Kuriuomi Galima Išnaikinti Ištisas 77
aar ant zemiapio prie avie- . Pan-Ameri- &. .. n i ■■ i i. . i liotekos kainavo 435 rub-jų armijos oficierių rodė ;aip vaamama ranAmeii- 
vietas, kur Sovietu Sąjun-|^?s Konferencija, Wall 
ga gali būt atakuojama su- |Str^° - k™trol™°Jama> 
jungtomis Francijos ir An-

tfc ghjos spėkomis. Teisėjai 7'” " 
taip susimaišė, kad jie net‘ 
teismą uždarė.

Nuteisimas,Marty, nepai
šant Focho ir generalio šta
bo melavimo,, parodo, kad 
Francijos valdonai pasiryžę 
užgniaužti bile kokį anti- 
ntilitarinį judėjimą ir a'š- 
triausia bausti tuos darbi
ninkus, kurie pasisakp už 
gynimą Sovietų Sąjungos.

Francijos Komunistų j 
Partija deda pastangas su-' 
pažindinti ne tik Francijos, 
bet ir viso pasaulio darbi
ninkus Su bjauriu Francijos 
kapitalistinio teismo -nuo
sprendžiu.

Marty savo laiške, ir Fpch

Armijas, Sako Mokslininkas liūs.
Karolio Markso kliubo lie-

Valstietis Išpranašavo, Kurią 
Dieną Jis Numirs

(c.’

r- Clevelande Šį Vakarą R. 
Mizaros Prakalbos

} Šį vakarą, gruodžio 17 d., 
atsjbus3 R. Mizaros - prakal
bos, Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave. Rengia prieš- 
fašistirtis komitetas. Pra
kalbos bus įdomios. Visi ir 
visos dalyvaukite. \

_t ...    CHICAGO.— Dr. Hilton 
įsiūlė Bolivijai ir Paraguay jra Jonės, tyrinėtojas che- 
tarpininkauti išrišime tarp pūkas, penktadienį čia kal
tų šalių ginčo rubežiaus, bedąmąs Sherman viešbuty 
klausime________________ ! nurodė, kad mokslininkai

K Jungtiniu Valstijų impe- Yra išfadS labaj nuodingą 
rialistai turi svarbius aliė- kuris gali išnaikinti 
jaus šaltinius ginčijamoj te-farmiJas- Taipgi yra išradę 
ritorijoj. Amerika daugiau naW metalą, kuris yra du . .. .
palaiko Bolivijos pusę Vei- kartu tvirtesnis uz plieną, tikti. • • Tai yrą iviena prie- 
kiausia, kad ir. tas susikir- M perpus . lengvesnis už 
timas yra Amerikos impe- aluminą. Jis sako/ kad tai 
rialistų išprovokuotas. ' : '.... ""

nuo j a daug pigiau, negu pa- tuvių sekcija savo susirinki- 
rakas ir kanuolės, o tuo pa- me lapkričio 18 dieną nuta- 
čiu sykiu jis dar sekmin-'rė paimt ant Minsko apy- 
giau ir greičiau sunaikins' gardos lietuvių kaimų šefa- 
armijas. |vimą ir pradėt rinkt kny-

•“Gal būt, kad tai skam- gas ir laikraščius, kuriuos | 
ba baisiai. Aš sutinku, kad, siuntinės į lietuvių kaimus, 
'taipj yra. < (Tačiaus tai yra 
'.faktas ir mes turime jį su-.

me lapkričio 18 dieną nuta-

klausia, kad ir, tas susikir- bet perpus lengvesnis už

Vilkas Pastojo Kelią
JONAVA.— Lapkričiais 

dienos rytą, jau gerokai 
prašvitus, ant Ukmergės 
plento nuo Pagelkžių pir
mame kilometre Jonavos 
link, senas vilkas išėjo iš 
miško ir pamatęs čia pat 
atvažiuojantį vežimą, atsi
sėdo vidury plento. Bet tuo 
pačiu metu iš užpakalio pri
vijo važiuojantį motociklįs- 
tas X, kuris aplenkęs veži
mą, pasuke mašiną tiesiog 
į vilką. Vilkas visai šaltai 
pakilo ir lėtai nukeliavo 
miškan. ? i iyu-7

KOPRINTCA, Jugoslavi
ja.— Vietos valstietis iš
pranašavo dieną, kada jis 
numirs. Per pereitas kalė
das jis ūmai atsistojo savo 
šeimynai bevalgant ir pa
reiškė, kad jis numirs spa
lių 4 d., 1928 metais. \ 
, Nuo to laiko jis rengėsi 
prie, laidotuvių. Užsisakė 
grabą; įsake, kad grabas 
būtų pristatyias rugsėjo 
męnesio pabaigoj.

Nei, vienas iš draugų ir 
šeimynos narių rimtai neč 
mė domėn jo pranašavimą. 
Net ir tą dieną, kada jis ta
rė jiems paskutinį atsisvei
kinimą, jie išėjo į laukus 
dirbti juokdamiesi. Tai bu
vo spalių 4 d.

Sugrįžę namo iš darbo jie 
atrado jį gulint grabe; jis 
jau buvo nebegyvas. Dak
tarai sakė, kad jis nenusi
žudė, bet numirė naturale 
mirčia iš priežasties seno 
amžiaus.

Visas šefavimp darbas bus 
vedamas: sutartinai su apy
gardos šefų draugija.

žpionės Nori Svetur Va- 
, žiudti

jžastis; kodėl aš sakau, kad 
aš j netikiu, jog šalys iiųaujp- 
tų jį^-jos norės naudoti to
kį - išradimą, kuris .sulaikys 
armijas anf^tulo laiko, bet 
neišžudys ja$.” . ■

Po to Dr/ Jones išsiėmė 
šmotelį metalo ir pareiškė: 

■ “čia yra kitas dabartinis 
kusuojama.1 jis aiškino, išradimas. Tas metalas va- 
kad gazas yra taip nuodin- dinamas Beryllium ir jis 
gas,. kad jis gali nušluoti surevoliucionizuos nekurias j turtingų ūkininkų sūnūs ir 
armijas, kaip žmogus gali pramones, ypatingai oriai- net Liet, kariuomenės sava- 
užgesinti žvakę, jis sakė, vių pramonę. Jis; yra du noriai. Išvažiuojantieji ne-

yra išradimai^ kuriais pa-‘ 
saulis gali būt sunaikintas.

Jis sako, kad tas naujas1
* „ 1 • /'"i i i I.. . Rumu- jgazas vadinamas Cacodyl 

n,JOJ ilsocyanide. Amerikos val-
VIENA, Austrija.— Čia ūžia davė įsakymą, kad apie 

gautas pranešimas iš Bu
charest, Rumunijos sosti
nės, sako, kad Maraseci sri
ty šeštadienį pasireiškė du 
smarkūs žemės drebėjimai. 
Žmonės labai išsigando, bet 
apie nuostolius pranešimas kad tą gazą turi visos di- kartu tvirtesnis už plieną, 
nieko nesako. džiosios pasaulio šalys. Jis tačiaus jis daug lengvesnis.

tą gazą nebūtą plačiai dis

; ŠĖTA.-—Šėtos apylinkėje 
Įąbai * plečiasi emigracija. 
Pavasarį ketina gerokai 
žmonių išvykti į Kanadą 
ir kitas Amerikos valstybes.

Važiuoti rengiasi ne tik 
'biednieji, bet ir ūkininkai,

Chicago.— Influences, epi
demija vakarinėse ir vidur- 
vakarinėse valstijose suma
žėjo, pasak United Press 
pranešimo.

Jis sveria - apie pusę tiek,

Cobh, Airija. — White bus pražūtingas; jame ne- 
Star linijos laivas Celtic dar bus kariaujama kulkomis.

Tai negali būti, nes yra 
daug pigiau plačiai naikinti 
gyvybę tuo nauju gazu: Ga
lima jo pagaminti tūkstan
čius tonų į dieną ir jis kai-

tebėra ant uolos netoli 
Cork prieplaukos. Bijonta, 
kad jis nebūtų sudaužytas. 
Dar jame yra daug įkro
vos.

išsireiškė apie khrą: Jis sveria - apie pusę tiek,
“Jeigu karas vėl įvyks, tai kiek aluminas.1 Jis taip kie

tas, kad gali pjauti stiklą.
“Iš jo galima būtų pada

ryti 400 arklių spėkos or- 
laivinį f motorą. ir tas moto
ras būtų toks lengvas,; kad 
žmoguj galėtų jį lengvai 
pakelti’! ir nusinešti.” i i..

turėdami kelion,ei savo pini
gų užstato savo ūkius už 
menką atlyginimą tam, kas 
duoda kelionei, pinigų.

Londonas. — Daktarai 
pranešk, kad Anglijos ka
ralius geresnėj padėty. )

: i i j .

Indianapolis.—t Trys dar
bininkai tapo pavojingai su
keisti eksplozijoj, kuri įvy
ko Kneflęr Bates Manufac
turing Kompanijos dirbtu-

. H 77 7 7

IBelmond, Iowa;— šešta
dienį čia gaisras sunaikino 
American Beet Sugar Kor
poracijos sąndėlį ir daug 
cukraus. Nuostolių pada-. 
ryta už $1,000,000.

Antigo, Wis.— Ameriko
niškas z aras, sugautas vilko 
siųstuose, prie miestelio Vi
las, turi sparnus ilgumo 
pusaštuntos pėdos—niieruo- 
jąnt nuo vieno galo iki ki
tam.



ją besimaudant nusinešė?” (
Raguočius: “Ne. Vienas 

gyvasties gelbėtojas (life sav- i 
er) įsitraukė ją Valtelėn ir’nu
sivežė.• • j t ;

Puslapis Antraą, ?

i Per year •1.00

SVARBIEJI DIENOS KLAUSIMAI

jie jai' turi paskolinę $33,- krai; ar išgydys

gaminti skysčiai vat nepataiko tik vien gatvekariais važine- žmones mašina meta lauk iš

raščių jau ir

(Toliaus bus)

PAST A R 0 S Beragis: ’“Oi tu ne laimingas 1 n M 1 n U V U mano drauge! Ar tai vilnis

<)<S

bo, kurio negali atlikti ir 
pats turi apleisti darbavie-

tu,” veik išimtinai kitokių 
darbinihkų nepriimu, kaip 
tik juodukus ir italus. Bet

“Mažytės moteriškaitės vi
sados daug pavojingesnės už 
didžkes.” Taip pareiškė tū
las senbernis, išgirdęs, jog vie
nas jo draugas, šešių 3pėdų 
gremėzdas, apsivedė su trijų 
ir pusės pėdų mergina.

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

šita mašina,

kontroliuoja Bolivijos žiba
lo šaltinius ir dabar nori už
griebti Gran Chaco. Bolivi
jos valdžią kontroliuoja 
Wall Stryto bankieriai, nes

SUBSCRIPTION RATES: 
-----— 16.001 Foreign Countries

Tikriausia Įrodymas
Verutė: “Ar. tu, Katriute, 

tikrai jau apsivedusi?”
Katriutė: “šiūr, apsivedusi; 

ir dar kaip: net trys teisėjai 
jau atsisakė duot man persi
skyrimą !”

pasitaiko, kad įvairių žolių pa- sitrankęs, praleidęs apie $5 daugelyj vietų jau ir tuos 
clr vcn io i vnt nonotailzn j •!_. _ _____ 1_____________'_______ _

ga padaro tam ar kitam žmo- darbas, bet ir čion apsivilta. 
gui ta žolinę slogą. Itin dažnai Visą savaitę po miestą pra-

Jūra Kalta
Raguočius: “Mano pati pra

žuvo jūroje.” .F

Kumštynėse niekuomet iš ank
sto negali (tikrai žinoti, kas 
pralaimės, ženybose gi, pra
laimėtojas visuomet žinomas.”

su adrenalinu
palengvina. Beladona, ir jos 
išdavas atropino, galima var
toti skyrium arba kartu su ki-

Nuo to įdeg
tos, išpurtę plėvės kiek atslūgs-

gražiai tą liga ėiausius i? jiems patinka- jokiu būdu taip gražiai ne
muš žmones. Daugelyj laik- sumesi. ,
raščių jau ir pačiame pa- vienas žmogus, atidirba už 
garsinime yra pažymėta net 30 vyrų, kurie jau atsidūrė 
juodesnėmis raidėmis šito- bedarbių armijoj.

tikrų gyvulinio ar augmeninio 'plotkelių 
paėjimo dulkių.
da laukuose žydi. (
ir tūlos kitokios žoles, tai jųjų'donos lašų, p6' 16—20’lašų šif 
sėkladulkės orė ir sujaudina tas I vandeniu tris- kartus į dieną.- 
liguistai jautrias nosų..'plėves,

į tašką ir, ganą. Kas gi tada 
daryt? Ogi prisieina tenkintis 
bent tokiomis priemonėmis, ku
rios bent dalinai ligą palengvi
na, čia žymią vietą užima ad- 
renaliniu liaukų pteparatai. 
Adrenalino skiedinio lašina į

LITHUANIAN DAILI LAISVE
I ; | • JPuVlished by J 1 * '

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, INC. 
■very day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

ma po vieną šimtinę grano: dalį 
,tris kartus į dieną., Vaist-inin- 

labai greit susijaudina1 nuo tąnpąkas Jurps galėtų suteikti Įokių.
/ ' /'j:, atropine( , įmlphate,, 

Rudeniop, ika- \ge. 1—100, . Np. 2^. j . galėtute* 
mksarykštė;vietoj tų ploįkelių vartoti bela- 

4-.;: i ’ h A x..

nosis, į akis; adrenalino mosčia subėga pulkai bedarbių ir 
tepa nosis įš vidaus. Yra ir bosai išsirenka sau pačius 
kitokių vaistų, kūne sąjungoje geriausius, pačius atsakan- šono supila, kad su lopeta

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J.

lis, Gruodžio 17,1928

Senas Vincas.

DARBO BEJIEŠKANT
f I . I , •

Vėl Sovietai Spirgina Padus 
. Imperialistams

/ Dar kartą Sovietų Sąjun
ga išverčia, aikštėn pasaulio 
imperialistų šunybes ir 
veidmainystę. Spvietų už
sienio reikalų komisaro pa
galbininkas i Litvinovas pa
rašė atvirą : laišką,., Tautų 
Lygai ir ipastatė griežtą 
reikalavimą,, kad imperialis? 
tiniai «f diplomatai liautųsi 
veidmainingai' .raliavę apie 
nusiginklavimą, kuomet tuo 
pačiu laiku visais garais va
romas apsiginklavimo dar
bas. Mes matome, kaip uo
liai didina ir drūtina savo* į į • i • <’ i raguajaus priežastis,
fe Nu? to,..neatslheka las sudaro tiems g
Francija ir Italija.
\Drg. Litvinovas, Sovietų 
Rešpublikos vardu, siūlo, 
kad tuojaus laikytų susi
rinkimą Tautų Lygos “nusi
ginklavimo komisija” ir 
svarstytų nusiginklavimo 
klausimą. Sovietai vėl siū-

000,000. Be jų žįnios Bpliyi- 
jos valdžia negali nė piršto 
pajudinti. Jų rankose yra 
Bolivijos finansai. t Ir štai 
Standard Oil Trūktas rei
kalauja, o Wall Stryto ban
kieriai, kurie taip pat kon
troliuoja Standard Oil Tru- 
sto serus, prisako Bolivijos^ 
valdžiai savintis Gran Cha
co. * .

Tai vienatinė dabartinių 
ginčų tarp Bolivijos ir Pa- 

. Žiba- 
__  _____ ___ , ginčams 
pamatą. Ir žibalas laimės.

Colombijos Darbininkų 
Kraujas

Colombijos respublikos 
darbininkų kraują taip pat 
lieja ir laka ne kas kitas,

Žoline Sloga. Mėlynos 
. Dėmės

Drauge gydytojau, malonėki
te duoti patarimą per “Laisvę” 
apie mano ligą, kuri mane taip 
baisiai kankina jau kelinti me
tai, ir aš negaliu nė jokiu būdu 
išsigyti. Norėčiau žinoti, > at 
galima išgydyti “hei fiver”, ku
rią man daktarai pripažino^ 
Trys daktarai atsisekė, o Įkėtr 
virtas — specialistas apsiėrh^ 
gydyti, ale sako, kad nežiųpj įij- 

; ar ne,—-ban
dys. Tai jisai man leido gy
duolių į ranką aštuonis sykius, 
tai pareitais metais man ir din
go, o va šiemet ir vėl atsirado 
nuo rugpjūčio 15 d. Ir vėl ma
ne -kankina, kad net naktį ne
galiu miegoti. Labai čiaudaii 
ir nosį taip niežti, net akis ima 
skaudėti ir galvą dažnai sopa.

Ir da antra. Aš turiu mėly
nų dėmių po oda ant strėnų, 
ant kojų ir ant pilvo. Skaudėt 
man jos neskauda, bet, kuo to
lyn, tuo vis daugyn jų atsiran
da. Gydytojas sakė, kad tai 
niekai, nekenks, ale man visgi 
neramu, kad kūnas vietomis da
rosi mėlynas. Aš kokia 12 me
tų kaip sirgau inkstų liga, tai 
man nuo to ir atsirado. Aš esu 
pažiūrėt diktas vyras, virš 6 
pėdų ūgio ir sveriu 225 sv., 35 
m. amžiaus. Valgyt turiu ge
rą apetitą. Iš'kalno ačiū.

Atsakymas.—
žolinė sloga (“hay fever”), 

kaip ir dusulys, yra gana įkiri j tokiais vaistais, 
liga ir gana atspari, nesiduoda____ _
gydyti. Paeina ji del tam tik-|ta, pasidaro sausesnės, nebeto*- 
ro tūlų asmenų jautrumo, kuris kios skaudžios. L Atropinos ima- 
pasireiškia nosų ir šiaip kvėpa
vimo takų plėvėse. Tos plėvės

audinius leidžia tų kaltinamųjų 
žolių dulkių vaistų. Įleistos į 
audinius tbs dulkės ilgainiui
pagamina organizme savingo
pakantrumo, taip kad ydskui 
nuo tų dulkių įkvėpavimo' liga 
nebepasikartoj a. Svarbiausia
čią yra — atitaikytį ta žolių 
rūšis, nuo kurios liga papras
tai prasideda. Jeigu žolinė slo
ga .paeina, sakysim, liUo aukša- 
lįykšČių dulkių, tai tokių dulkių 
įHidinėjiipas; po oda galų gale 
žnkogų pagydo. Bet, jei t liga 
paeina nuo kitokių žolių dulkių, 
tai reikia pirma to įgerai ištirti, 
tų, žolių rūšis, ir jąų .paskui ,iš 
jų padarytais skysčiais ąydytj., 

čia turiu patėmyti, jog to
kiais žolių skysčiais gydyn-įas 
toli gražu nėra tąip jau pasek
mingas. Mat, ipelepgva atitai- 
kyti, kokių būtent žolių sėkla-, 
dulkės arba šiaip kokia medžia-

. Išprakaitavus per vasarą metamas už dirbtuvės var
ant ūkės ir nė ant taksų bei tų, kaip išmata, bet tampa 
procentų už paskolą neuž-! pastatytas prie kitokio dar- 
dirbus, prisieina jieškoti 
kur nors darbo, kad nors 
kiek prisidūrus, kad nerei
kėtų lysti į didesnę skolą, 
kad neprieiti prie “katas
trofos” — šerifo diktatūros.

Nors ir čion ant vietos y- 
ra užtektinai didelių ir ma- 
z!į dirbtuvių, bet yra ir 
kliūčių.. Vienur “jau perse- 
rias,”' kitur .darbas apsisto
jęs iy savo senus darbinin
kus | atleidžia, ab, kaip jie 
sako, neturi kpr' padėfi, < tre
čiur daktarai išmuštravoję,' 
iškraipę, išbarškinę, iščiu- 
pinėję — Išbrokuoja. : ■

Išvažiuoju į Philadelphiją 
'su vilčia, kad tokiame milži
niškame mieste, vis tik bus 
galinta gauti šiokis to kis

Tai tragiškas Amerikos 
darbininko likimas, tragiš- 
kesnio ir būti negali... Tai 
šlykštus pasityčiojimas x iš. 
žmogaus, kuris visą savo 
amžį nešė ant savo pečių vi
sas šalies nelaimes, karus ir 
kitas sunkenybes, išbudavo- 
jo miestuš, nutiesė gelžke- 
lius, , užvertė rinkas bei 
krautuves produktais, o su
laukęs žilos galvos, miršta 
kur patvoryj badu... Ar rei
kia dar didesnės ironijos, 
bjauresnio pasįtyčibjimo?

* Priėf ■■ sunkiu1 darb

01
Kurio Teisybė?

Vienas Kareivis: “Sulyg Hlft* 
no nuomone, kai vyriškiui atsi- 

' bosta kariauti, tai jis turi ap
sivesti.”

Kitas Kareivis: “Visai ne- 
taip, brolau; kai vyriškiui at-. 
sibosta kariauti, tai jisai turi 
persiskirti!

Čia Kitaip
Sporte (tėmydama su sayo 

draugais kumštininkų rungty- . 
nes): “Kumštynės visai ne ' 

_ . . ....... ..... . . našios; į ženybaą.”
1 Prie; ■ sunkių; darbų, taip Vienas su ja esančių spor-, 

vadinamų “su pikiu ir spa- tu:’“žinoma, jog nepanašios.

persitikrinau, kad darbo. Jeigu prisiėjo kur 
griovis kasti, atvėžliojo ma
šina, vieno žmogaus valdo
ma, ir vėžlioja želvės risčia, 
o paskui ją driekiasi gra
žus, lygus, tarsi šniūru nu
tiestas griovis-grabė ir že
mes taip gražiai ant vieno

damas, 
darbas gauti nėra lengva ir 
bedarbių padėtis gana rūsti, 
šiurpulinga-kritiška.

Ant vieno pareikalauto 
per laikraštį darbininko,

Tbar vėl reikalauja paleisti‘kaip Jungtinių Valstijų im- 
armijas, sunaikinti kariš- perialistiniai plėšikai. Co- 
kus laivynus, uždaryti amu- lombijos valdžios armija 
nicijos gaminimo fabrikus šaudo ir terorizuoja fruktų 
ir 1.1, r ‘ -auginimo darbininkus var-

Paregėsite, kaip praeityj, i dan Jungtinių Valstijų
taip dabar, imperialistiniai Fruit Kompanijos, kurį vai-1; 
plėšikai Anglijos, Amerikos-do tą Coloi|ibrjos pramonę., 
ir Frakcijos nekreips aty-! O kodėl taip ščyrai. ir_ pa-į 
dos į šitą Soyietų siūlymą, klusniai ’Colombijos valdžia 
ir rdkįlavimą, Kaip varė tarnauja J. V. Fruit Kcim- 
pirmyrf,' tdip ir varys gink- Jpanijai? Kodėl ji taip iš- 
lų didinimą ir drūtinimą. 
O tų kraštų socialistmĖa 
feikeriąi ir išdavikai impe
rialistais padeda, šmeižda
mi Sovietų valdžią ir bol- 
ševjkus i ir seilėdami apie 
“raudonąjį imperializmą”. 
Tačiauį mes tikime, ilgai
niui darbo masės pažins im
perialistinius vilkus avies 
kailyje ir jų socialdemokra
tinius klapčiukus.

kią pasargą! “Norintis šią 
poziciją gauti, neturi būt 
virš 45 metų amžiaus.” O 
jau patys bosai, kuomet pri
sirenka pulkas; darbininkų- 
aut i vieno pareikalauto, į 
senesnį • darbininką ne akių 
neatkreipia. . ! • Tinkamiausi 
jiems tie * darbininkai, už 
kuriu jie, reikalui- esant j 
M^iasi ir laikraščiuose'pa

tai nuo 25 iki 35 metų 
. žemiauš to amJ 

Žiaįte dar skaito vaiku ir 
moką vaiko algą, o virš to 
amžjąus .jau persenas. ■’ ,

Jeigu pas.mus, toj “aukso 
šalyj” šitokie dalykai deda
si, jeigu žmogus,- sulaukęs

Nė Komunistų, bet “Keleivio” 
i Auka , . | • 

iri ’ ' '“Keleivis,” rašydamas apie 
Okvydo (Čiuberkio) tragediją, 
sako: “Sakoma, kad beskaity
damas komunistų raštus jis iš
ėjo iš proto.”

Jeigu, jau jieškoti priežas
čių iš proto išėjimo tokių, ko
kių dabar jieško “Keleivis,” 
tai reikia pasakyti, kad jis yra 
“Keleivio” auka. Rodos, 1913 
metais Okvydas (čiuberkis) 
garsinosi “Keleivyje” pajieš- 

i mergi
nos. Iš Brightono Vaškiūtė 
perskaitė tą pajieškojimą ir 
atsišaukė. Paskui ir apsivedė. 
Bet šeimyniškas gyvenimas 
buvo nelaimingas, ‘•kuris, kaip 
sakoma ir privedė prie tokios 
baisios tragedijos.

Taigi, piršlys buvo “Kelei
vis,” bet dabar apie tai tyli 
ir ant komunistų nori bėdą 
suversti. Socialistinė “dora” 
neleidžia teisybę pasakyti.

troškusiai lieja nekaltą 
^kraują savo krašto darbi
ninką? It Vėl th įpati isto- ir iš to įsimeta žolinė liga. Tū- 
riją. Colombijos valdžia Jiems ta liga prisimeta nuo ka- 
Wall stryto kišeniuje. O 'čių, šunų, arklių’ir kitų gyvu- 
tas pats Wall Strytas valdo 
Fruit Kompaniją. Taip ir 
sukasi tas amžinas imperia
lizmo ratas.

Visur, matote, Jungtinių 
Valstijų imperialistiniai in
teresai turi suleidę _> savo 
šaknis. Tos milžiniškos pa
skolos, kurias taip' duosniai 
teikia įvairioms buržuazi- listas bando daryti, tai taip pa- 
nėms valstybėms Amerikos 
valdžia ir bankieriai, nepra
eis veltui. Tie bilionai do
lerių, įvestų į Centralinės 
Amerikos ir Pietų Ameri
kos pramonę, negali pražū
ti be kovos už juos.

Šiandien, kol kas, Colom- 
bija bei Meksika; tai yra, 
tų šalių buržuazinės val
džios, dar savo spėkomis ga
li apginti Jungtinių Valsti
jų imperialistinius intere
sus. Bet rytoj ar po ryt, 
jos nebepajėgs, kuomet tų 
kraštų darbininkai dąugiau1 
—_•---- -erjaus pūsior-

f. ųomet .Wash- 
ihįtpna' Valdžia; 4 riįcibilįzuod 
ir siiįsf saVo toeną af nriją į į 

t - t tas jsalis žudyti; fSiĄilįisius 
ve .vi. Jisj.guri>(iarlJinihkus.;'iUžtenka!hn ' 
Bolivijos rubeziaus. įžvelgti--.j Nicaragua, i > Tąn G’.honn nraf»_ I-1 T.-i 

Valstiją ginkluotų’.: spėkų 
rankose. Tas pąts Jilfijriįs 
laukia visų Centralinės1 A- 
merikos ir. Pietų s Aipepkoę 
respublikų.. Jos įyvūoja ner 
priklausomOnųs tik-ant po* 
pieros. Tikrenybėje jos i

Ir čia žibalas Liepsnoja
Bolivijos ir Paraguajaus 

armijos surinktos mūšiui. 
Gali* kilti karas. Dvi nedi
delės Pietų Amerikos šalys 
gali susiimti už gerklių. O 
paskui įsiveltų, be abejonės,

lių poko. > r ,s
Šitokio liguisto plėvių jaut

rumo pamate yra vidujinių — 
aklųjų liaukų pakrikimas. Aunt- 
inkstinės (adrenalin ės) liaukos 
esti persilpnos, neveiklu) ir 
kartais da ir kaklinė ir posme- 
geninė liaukos nėra tokios vei
klios.

Kaip dabar Jum anas specia-

’prastai ir gydoma, norint pa
stoviai pagydyt. Į kraują, į

Pa prašyk į t: ?JL=
d tos mostieš’ vnTdhš ! "ad/en:a-, 
lį/i ointment, ! oz. Galima tepr j 
ti nosų vidūs, galima ir į akis (ąiKZji.aus.
po truputį dėti,, .už*.vokų<> . ,

Šiaip reikia vengti J dulkių, 
ypač žolinių, dųĮkįų, Gerai esti 
išvąžiaVus IpįĮv j įį,pajūrį arba 
kitaip ^pakeitus ^įžhatą, kad 
nebūtų'ore tų , kaltininkių dul
kių, ypač rudens,iriętu, kuomet 
paprastai žolinė .Slųga atsinau
jina ir paskui įišsilaiko gerą 
porą mėnesių. Lengva, mais-

Apsaugotas
Jaunavedė: “Kaip gi tu su

valdai savo vyrą, kai vieną 
išvažiuoji atostogų?”

Senavedė: “Aš palieku jam 
kūdikį.”

. . v* !• Į fe C4 JL OI 1 LvOl IkvLvLYVJv

45 pietus amžiaus, negali k0CĮamas apsivedimui
gauti darbo, rokuo jamas 
“pbrisenu,” tai ką jisai turiJjOl <x 1111; 11 Co 114 • JLjCllfeVčtf 111 čl 1 o ~ X į , * / L *■ •

tinga dieta, geras? poilsis,{ saįdė's pradėti ?^ Niekūs kitas jam 
šviesa ir šiaip higiena nemažai 
prisideda ir čia. '

GEGUŽIS PRASTAS BIZNIO, AGENTAS
______ ' -fe > ' fe - ■

Bet kas kaltas? Į šitą 
klausimą atsako komunistų 
“Daily Workeris,” kurio 
korespondentas Washingto
ne, d. Įiarrison George, iš
kelia aikštėn Jungtinių Val
stijų žįjįalo ir Wall Stryto 
bankiernį šunybes. Pasiro
do, ir čią kaltai žibalas.

Paraka jaus , respublikos 
teritorijdj yra*didelis “pūš- -ganiziids.' *‘Ti

k < -a r_ 3 • L. ! i' •čios pfotž^s vardu Gran

.Hpinmos rubeziaus _ _
Staiga Č»ran Chaco pagalėjau Visąį kraštai Jungtiniu 
sėjo, lyagarsėjo tuomet,

! kuometNpaąiškėjo, kad , ten 
Ik randasi, žibalo šaltiniai. Bb- 
k' Įivija pradėjo savintis šitą 
F teritoriją. Paraguajaus 
jf respublika sutinka duoti tos 

teritorijos dalį, bet Bolivija 
reikalauja visos. Delei to 

į kyla ginčai ir abi šalys su-
i mobilizavo savo armijas ka

rui.
Bet kbclel Bolivija taip- 

užsispyrus šiame atsitiki
me? Jdkių stebuklų ir čia 

Ta nelaiminga s šalis 
ir turi šokt taip, kaip 

gHižia jungtinių Valstijų
* • įtagnatai ir bankie-įfoąlo

ykii. Stingąpd Oi! Trinas

pieros. Tikrenybėje 
yra Jungtinių Valstijų ko
lonijos. •

Prezidentas Coolidge dabar 
medžioja, šaudo ir šaudo. Bet 
ar žinote, ką jis šaudo?*

Nagi paskutines savo prezi
dentavimo dieneles. . .
- ............ .................................................................■

SKAITYKIT IK PLATIN-
,, KIT “LAISVĘ”

“Keleivio” leidėjas p. Ge
gužis važinėjo po Lietuvą, 
kad susitarti su kraugeriu 
Smetona, kad pastarasis 
priimtų į savo glėbį jo ga- 
zietą ir leistų į Lietuvą.' 
Bet, matyt, Gegužis būvb 
žioplas ir neišlaikė kvotos 
•prieš Smetoną ir Maikio or
gano neįsileido į Lietuvą. 
Reiškia, Gegužio planai ne- 
jsdegėį h b '* o

$ti|hel£onuį Biznis .N.usi-... 
,ff j sekc
• ' '4

.orgauo 'leidėjai 
ipątydami, kad bižnis gali 
būt geras, nutūri dėt y'isas 
pastangas ir lenkt galvą, 
kad tik padaryt biznio su
tartį su Smetona. Sumany
ta ir padaryta. Išleistas p. 
Michelsonas į Lietuvą rięva 
svečiuose pas tėvus, bet iš- 
tikrųjų biznio reikalais. Ne
spėjus p. M. koją įkelti į 
Kauną ir pabučiuoti Smeto
nai į pantaplį, tuojaus ir

nelieką daryti, kaip tik ap
leisti savo moterį, tapti plė
šiku, nupulti ant gyvenimo 
dugno, ar rezignuoti iš gy- 
'veųimo! Ot prie ko veda 
^is'surėdymas pačiame su- 
bręridime, pačiame nusisto- 

iškovota laikraščių leidi- vėjįsiame gyvenimo laips-n.

mas į Lietuvą” ir dabar jąu 
eina. Tai labai “puikus 
obalsis”. Bet ■ j pasiklausk, 
mielas ■ $kąį^ytm|ūji
vę, kas nulenkė galvą, ar 
Smetona prieš1 - 'šbčialistą 
“Keleivį”, ar “Keleivis” 
prieš Smetoną? Tuoj po fa
šistų perversmo “Laisvėj” 
buvo gera pastaba, kad 
‘/Keleivis” tik klaba r keikiai 
fašistus, o už dienos kitos

žodžiais, bet darbais fasiš- 
tus .remią. lĮtik^ųju nę-j 
daug laiko tepraFėgo ir jau 
“Keleivis”, akyse, visą^ bu
čiuojasi su kruvinuoju Sme
tona ir vardan m “revoĮiu- 
cijoniškos idėjos” jau va-

“Pavardėš Neisoosime
“Keleivis” ant .pirmo pus

lapio Įdėjo neva bendradar
bio laišką, kaipo pranešimą, 
kad “K.” jau eina Lietuvon; 

paskelbta Smetonos mani-i bet pats x“Kelėivis” į nuda-
a i 1 1 a iLT-r i — .1 2 _. s . __ _ Y » -1 _ Y. • festą, kad Amerikos “Kelei
vis” jau eina į Lietuvą.
Smetona “Nulenkė Galvą” 

Prieš “Keleivį”
Tuojaus pasklydo Maikio

’ a.š >
organe . gąnd.ąi,... kad, girdi, norimą 2

ve dar 4 nieko, nežinąs 
(n o r s p. Michelsonas tą pir? 
m a visų žinojo). Girdi, mu
sų bendradarbis rašo, taip, 
“Kel.” priduria: “y ienas 
veikėjas, kurio pavardės ne- 

skeįbtig 4 sveikiną ? T '• 4 ‘ I S '5 C v. ? ■

nyjfe žmones.
Yra daugelis atsitikimų 

ir ių pačių lietuvių tarpe, 
lead žmogus, išdirbęs kėlioli- 
Ką metų vienoj dirbtuvėj, 
prieį vięno ir to paties dar- 
bo;iaip tik spėjo sentelėti, jos incas Bel jei jis tai 
peiįzenge per 45 metus am.i 
žiaįus, nors . tiesiai ir ner-a

Anglijos karalius Jurgis V, 
buvusio Rusijos paskutinio ca-J 
ro Mikės pusbrolis, jau ren
giasi važiuoti pas. Mikę į sve
čius. Ant Jurgio sosto ruošia
si užsirioglinti jo sūnus, Vali-

'‘Kelį’ .iškoypjus. yėl( atdarą' 
kel į \ Lietuvą < įr rašo../' 
Makote, > kaip! puikiai ‘išeina.
“JškibVojo’’,- - geriau sakant, 
więjikė' galvą prieš Smeto- 
ną ^el'šavO'biznio.’ 1 ■ :

ŠUi vienas ’dalykėlis? Iš
mestas iš Komunistų Parti
jos -Anupras Kardliu's, ku
ris’ dabar randasi* Biržuose,
rašinėdavo “Keleivyje” ir 

is. Bet 
paskutiniais laikais jau ne- 

kmajtyt Karaliaus ;raštų po 
tikra pavarde. Tai veikiau
siai jis rašinėja"• po slapy- 
varį^iu. Todėl, kad jis da- 
baiy yra garsus Biržuose, 
nesyt tarnauja1 .*' 
Veiįiiaušįąi pats “Keleiviui’’ 
ir pranešė tą naujieną. Bet, 
matote, ,“K.” bij.ojo jo'• pa
vardę paskelbti, nes pasirpt 
dytiU su kuo> jis turį ryšius.

plūsdavo komunistu

mokės šėdėti soste, ,kaip ir 
balne jodydamas arkliais, tai 
lie ilgas jo'viešpatavimas. Juk 
jis tikį ir pagarsėjo tuOihi,' kad 
kaip'-greit įsirita į balną, taip 
greit stačia galva iš jo išsirita.

Profesorius Voronovas daro’ 
atnaujinimo operacijas ne 
vien turčįamš, bet. ir jų ark
liams. Jeigu ir turčiai po ope
racijų taip jaučiasi, kaip ark
liai, tai mes jiems tų operaci
jų, nors už jas' ir labai bran
giai mokamą,, nepavydime. Pa
staruoju laiku jis Europoje 
padarė dviem reisiniam ark
liam atnaujinimo operacijas ir 
abudu antroj dienoj pastipo...

"L3’1 Ą.
i h.'U i

žvalgyboj.

M. Biržietis.

Geriausia Patarimas
Vieno mechanikos žurnalo 

redaktorius gavo sykį šitokį 
užklausimą: “Mielasis, patar
kite, kaip aš galiu įkalt vinį, 
nesumušdama sau kūjeliu pirš
tus ?—Barbė' Penkiapirštė.”

Redaktorius patalpino laik
raštyje klausimą ir prie jo da
vė 
te

šitokį atsakymą: “Laikyki 
kūjelį abiem rankom!”

Surinko J. Barkus.

WORCESTER, MASS.
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Dar Neišgaravus Religinė 
Rūgštis

Su pradžia spalių mėnesio 
buvo įvesta lietuvių svetainėje 
subatų vakarais šokiai. Partį-. 
pinta gera orkestrą ir taip pa-,
.tvarkyta, kad, nepaisant kas f 
toj svetainėj rengtų balių, pri
valo samdyti tą pačią orkest^ - 
ra, kad .šokikai pasitenkintų.1

Viskas ėjo gerai ir kiekvieną . 
subatos vakarą jaunimo prisi-| 
rinkdavo daug. Bet *štaiįj8 
d. gruodžio šokikų atsilanko; 
kokis tik trečdalis, kaip pir-. 
miau atsilankydavo. Mat, už
ėjo katalikiški pasninkai—ad
ventai ir daugelis jaunimo, net 
kuris lošia progresyvių roles, 
pabijojo, kad nenusidėjus ir 
už tai po mirties kad velniai* 
jų dūšelių nespirgintų ant pe- 
telnių.

Rengėjai matydami, (kad 
mažai lankosi į šokius, nutąrė 
juos uždaryti per adventus ir 
bus atidaryti po kalėdų. 
; Pasirodo, kad čia dar ^iš
garavus religinė rūgštis. 1 Šio
kiais vakarais nesilanko laike 
pasninkų į parengimus, o ne- 
dėldieniais per apskritus me
tus valdžios uždrausta rengti 
jokius nors parengimusį kiųr 
būna įžanga.

Kalakutas* V i t

■jį

<

f

flifc*

, r r'C

h

Daugebs S. L. A. kuopų per
ėjo į “pogrindinį” gyvenimą. 
Tik nemanykite, kad, Ameri
kos reakcija jas prie to pri
vedė. Ne, jos slapstosi nuo 
progresyvių narių, kad pasta
bieji nesužinotų, kur ir kada 
mitingai įvyksta, ; kuomet da
bartiniu laįku renkamos kuo
pų yaldybos, ’ ' \ ' į

j Y 'Švenčioniškis.,



vadovy-

LIETUVIS GRABORIUS

NANTICOKE, PA

Cen

LAWRENCE, MASS,
Pasekminga Vakariene

iiaip

STANKUSKLAIDOS PATAISYMAS

GRABORIUS

BALZAMUOTOJASSKAITYKITE IR
PLATINKITE

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

FORNIČIAI
SCRANTONO ŽINIOS

PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen Suite
Karpetai ir t. tMACYS BROS. FURNITURE CO
Tarpe Bedford Driggs Avenues

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

Telephone, Greenpoint 2372

ekstra-kairią 
nepaprastas 
Rusų Revo- 
tarptautinės 

kad pirmam j

Opozici 
dešinio 
nuo ki 
Komin

skirtumą 
mes pri-

Ji**.
. M-ft

Living Room Suite - 
Dining Room Suite 

Pečiai

Room 32, Weitzencom Bldg.
PUBLIC SQUARE

WILKES BARRE, PA,

Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

(rezervacijų) linkui 
įvertinimo Amerikos 
masių radįkalizącijos, 

Id. Komiteto.

Wbksai gi yra skirtumas, jei bent 
koks skirtumas yra, tarpe trockinės 
rūšies oportunizmo ir atviro oportu
nizmo, kuris yra skirtingas nuo troc- 
kist i n ės ideologijos? Skirtumas yra. 
Būtų klaida neatskirti vienos rūšies 
oportunizmo nuo oportunizmo kitos

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėje.

tybes. 
pradžią; 
ypatybe: 
Jiucljos;

'‘Ėjo, ėjo mergužėlė kranteliu,
Varė namo gaigalėlį rimbeliu. ’

Gana, gana, gaigalėli, plūduriuoti
Noriu tave čigonėliui jau parduot 

Už gaigalą Čigonėlis timpą duos, 
Magaryčioms dar dūdelę padūduos.

Dūduok dūduok, čigonėli tu 
brangus,

Gal užmiršit; savo skurdą ir vargus.
Žvalgas.

pro
ne tik Brook- 

visur 
Užeigose, 

ant Balių ir Storuose bei

Komunistų
paduodame ištrauką iš šeš-

Pasaulinio Kongreso tarimo

Darbihihkų (Komunistų) Partijos
Diskusijos Pirm Suvažiavimo

Mirė Dr. Birmingham, pas 
kuri lietuviai lankydavosi ir 
daug kas pažįsta; Kaip vieti
nis laikraštis paskelbė jo tes

tai savo pinigus iš
dalinęs, sekamai: del biednų 
žmonių — katalikams 50%; 
protestonams 35%; žydams 
15%. Tarpe žmonių yra kal
bama, kad turto paliko apie 
milioną dolerių. Dr. Birming
ham kada buvo gyvas, tai nie
kas nebūtų sakęs, kad jis yra 
toks turtingas žmogus.

L. Koresp. Biuras.

Lietuvaitė Fotografistė 
Fotografuoju, Didinu ir Numalja- 

vojų Visokiom Spalvom f 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki

5 vai. po pietų. <
MARGARETA VALINČIUS

Pareiškimas Amerikos Darbininku (Komunistų) Partijos 
Centro Pildomojo Komiteto

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

313 W. 3rd Street 
So. Boston, Mass.

'el., So. Boston 0804 W.

“Laisvės” Nr. 296 po 
straipsniu “Delei Draugu, 
Kurie Simpatizuoja Troc
kini” pasirašo “Vladas 
Strazeničius”, bet turi būt 
Vladas Stražęvičius. ’ Atsi
prašome autoriaus, kad įvy
ko tokia nemaloni klaida.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialia naujoyinis gydymąs, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16th ST, N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškią, jeigu jis yra apinitaa 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs,. 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam Žmogui' ir aūk« 
ainį kalną parodytum, tai jam pialo* 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties ėsąs(' 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vai s t žolių hub 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir’ 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių , 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (astu- 
ma), peršalimo, skaudėjimo : po kra
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisV, 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZUKAIT1S ?
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Lapkričio 29 d. Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo 8-ta 
kp. ir Amer. Liet. Darb. Lite
ratūros Draugijos 37-ta kp. tin 
rėjo surengę vakarienę su šo
kiais. Įžangos buvo 75c. Ap
garsinimuose buvo minėta, 
kad šokiai prasidės 4-tą vai., 
bet žmonių tuo laiku labai 
mažai atėjo, pradėjo rinktis 
apie7-tą vai. ,vak. Vakarienė 
buvo rengta tik apie del šim
to žmonių, bet vėliaus atėjo 
daugiau, kad net darbininkai 
neteko vakarienės. Bet jie at
sakė: “Tiek to, kad ir mums 
nebus, bile tik svečiams bus.” 
žinoma, labai sunku nutaiky
ti, kuomet tikietai išanksto ne- 
išparduoti. Daug žmonių sa
ko, kam man pirkti išanksto, 
aš galiu tą patį vakarą nusi
pirkt. Katrie buvo vakarie
nėj, visi užsiganėdinę, žmo
nių atsilankė apie 150. Po 
vakarienei šokiai tęsėsi iki vė
lumai. Draugijoms liks apie 
dvidešimts dolerių.

Mirė Lietuviams Žinomas 
Gydytojas

S.L.D.A. 63-čia kuopa buvo 
I surengus prakalbas drg. K. 
|Karosienei. Jos kalba buvo 
įspūdinga, tik gaila, kad ma
žai motęrų ir vyrų susirinko, 
net ir kuopos narės kai kurios 

i neatėjo. Priežastis mažai pub- 
1 likos susirinkimo, tai nebuvo 
i plakatai išdalinti. Ateityje 
įrengiant prakalbas reikia 
! stengtis gęrai išgarsinti, tai ir 
įpasekmės bus geros.'
i Draugė Karosiene; kaipo au- 
i dejų unijos organizatorė, ban- 
• do suorganizuoti audimo pra- 
: monėj uniją. Nes čia darbi- 
I ninkės dirba po 10 'valandų į 
‘dieną ir gauna po 10 centų į 
I valandą, o kaip kurios ir tiek 
!negauna.

Tam tikslui buvo renkamos 
ir aukos. Aukojo sekamai: 
D. Jankeliūnienė, V. Bračiu- 
lienė, O. Martuzienė, M. Stak- 
liunienė, M. Jankeliūnienė ir 
V. Jankeliūnas po 50c; J. Že
brauskas, P. Urbonienė, D. 
Paulauskienė, M. Navašinskie- 
nė ir J. Vitkūnas po $1; smul
kių 20c. Viso surinkta $8.

i Pinigai perduoti drg. Karo- 
Isienei. Visiems aukotojams 
i tariu varde L. D. S. A. 63 kuo- 
į pos širdingą ačiū.'

Ten Buvęs.

Pastebėkite tą didelį 
kritikoje. Be jokių išimčių 
imame Komunistų Internacionalo į- 
vertinimą mūsų veikimo. Mes esa
me tikri, kad pasirinkdami vieną iš 
tų dviejų įvertinimų, įvertinimo Opo
zicijos ir įvertinimo Komunistų In
ternacionalo, mūsų Partijos nariai 
pasiims sau už platformą nedvejo
jančiai ir aiškiai Kominterno tari
mus, o re platformą Opozicijos—ar 
ta Opozicija būtų .suvienyta, ar pa
sidalinus.

Opozicija, bent jau kas liečia A- 
merikinę. Partiją, aiškių aiškiausiai 
prieštarauja linijai Komunistų Inter
nacionalo. Neveizint to, kaip tankiai 
Opozicija žodžiais kartotų, kad jinai 
priima Kominterno liniją, savo dar
bais jinai pasiliks prieš Kominterno 
liniją taip ilgai, kol neatsižadės tų 
išimčių (rezervacijų) linkui Komin
terno įvertinimo Amerikos imperia
lizmo 
tro I

’ * (Tąsa)
Aišku, kad Kominterno ir 

jos įvertinimas trockizmo ir 
jo pavojaus skiriasi vienas 
to. Vienąs iš dviejų: arba 
ternas klysta, arba Opozicija klys
ta. C. P. ‘K. pilnai priima Komin
terno poziciją ir griežtai atmeta 
Opozicijos, politiką, kuri nedavęrtina 
trockinio pavojaus ir klaidingai jį 
perstoto Jungtinėse Valstijose šian
dien, sakydami,, jog tai yra kairysis 
nukrypimas.

Mūsų kovoje, prieš dešinįjį pavojų 
ir jojo aiškiausią išraišką, trockizmą, 
C. P. K. vaduojasi sekama politika:

”1. Vadovaujami ir atsakomingi 
Partijos nariai ir neproletariniai ele
mentai, kUrie. 'sąmoningai priima 
trockizmo, poziciją ir palaiko Canno- 
ną, turi būt išmesti iš Partijos.

”2. Eilinius proletarinius elemen
tus, kuri# parodo stoką ■ aiškumo tuo 
kausimu ir svyravįryą, reikia kant- 
iriui ir kietai perkalbinėti ir Įtikinėti, 
kad jie pataisytų savo nusistatymą 
tuo klausimu, kad juos laimėjus nuo 
trockizmo ir tos.-simpatijos, kiek jie 
yra turėję linkui Cannono. Bet jei
gu kurie iš šitų proletarinių elemen
tų aktyviai dalyvauja organizacijoj 
už Trockį, tad ir jie turi būt me
tami iŠ Partijos.

“Distriktų organizatoriams prisa
koma galutinus žingsnius prieš tuos, 
kurie pasireiškia už Cannoną ir 
trockizmą, pavesti Centro Pild. Ko
mitetui, o C. P. K. kiekvienam atsi
tikime vaduosis dalyko svarba ir da- 
rodymais.”

Perkalbinėjimas, o ne persekioji
mas, yra C. P. Komiteto politika 
tame, kas liečia proletarinius ele
mentus. Vyriausia C. P. Komiteto 
uonis yra nukreipta prieš sąmonin- 

tgšps oportunistus, ar tai jie atvirai 
tokiais pasirodytų, ar vis tebedangs- 
tytų savo reformizmą kairiomis fra
zėmis pagal trockistinę madą.’’

Opozicijos Dilema
Mūsų Partijos Opozicija susitiko 

veidas veidan su baisia dilema (keb
lia padėtim). Ji kaltina Centro Pild. 
Komitetą varyme tokios politikos,

“kuri padaro trockizmą vyriausiu 
pavojum Partijoj ir aptemdo ir su
silpnina kovą pneš dešiniuosius nu
krypimus ir prieš dešinįjį pavojų.’’ 
Čia mes matome dar daugiau mai- 

šalienės Opozicijos politikoje. Kaip 
tik priešingai. Kuomet Opozicija 
paskelbia, kari. trockizroas yra deši
nysis nukrypimas ir kad C,. P. Ko- 
ir.itetas yra vyriausias pavojus, tai 

t jiy i ir silpnina ir trukdo kovą prieš 
trockizmą. Trockistinis pavojus šian
dien yra skilimo pavoju?. Narys 
Politinio Komiteto, keli nariai Cen
tro Pild., Komiteto ir keli nariai Jau
nųjų Darbininkų (Komunistų) Ly
gos Pild, Komiteto jau atvirai skel
bia trockizmą. Cannoniečiai jau iš
leidžia du angliškus laikraščius prieš 
Partiją. ‘ Trockistai turi dienraštį 
vokiečių kalboje ir savaitrašti vengrų 
kalboje. Lorė, Eastmanas- ir buržua
zinė spauda sušilę padeda trockis- 
tams jųjų puolime ant Partijos.

Taigi, kova prieš trockizmą turi 
būt vedama po.Centro Pild. Komi
teto vadovybe. Bile kokia kitokia 
pozicija yra atmetimas pamato Ko
munistų Partijos. Jeigu C. P. K. yra 
vyriausias pavojus, kaip kad tvirti
na Opozicija, tai kaip gi Partijos na
rys gali kovot prieš išmestus iš Par
tijos trockistus, kurie padeda kovoti 
prieš tą C. P. Komitetą? Vėl, jeigu 
trockizmas mūsų Partijoje yra kai
rysis sparnas—kaip kad tvirtina 
OnJozicija—ir jeigu trockizmas reiš
kė skaldymą Partijos,—kaip kad vi
siems aišku,—tai vyriausia kova tu
rėtų būt vedama prieš kairįjį spar
ną. Tas reikštų silpninimą kovos 
Srieš dešinįjį pavojų. Bet Opozici- 

* tvirtina, kad dešinysis pavojus 
yra vyriausias pavojus ir kad troc
kizmas yra kairysis pavojus. Tuo 
būdu, Opozicijos klaidinga taktika, 
supintas padėties analyzas ir frak
cinis aklumas tiktai silpnina kovą 
prieš dešinįjį pavojų ir jojo šiurkš
čiausią išraiškąr—trockizmą.

Iš to aišku, kad P. K. pozicija 
yra teisinga, kuomet, jisai pareiškia, 
kad vyriausias pavojus yra dešinysis 
ir trockizmas yra nuosakiausia jo 
išraiška įr dešiniojo, sparno spieti- 
mosi centras. Tuo būdu, vaduojantis 
C. P. Kdihiteto politika, nėra jokio 
prieštaravimo tarpe kovos prieš de- 
šinįjį pavojų iv jppeš jojo aiškiausią 
išraišką—trockizmą. Padidinimas ko
vos prieš dešinįjį pavojų reiškia pa
didinimą kavos prieš trockizmą. Pa
didinimas kovos prieš trockizmą raiš
kia paskubinimą dešiniojo pavojaus

I
 Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės

HZ pas:

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST.,

mesti vien tik didžiumos 
bei-.’’ , ■ .

‘GERAI PATAIKOJ’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”
____ _ M. J. J. Urbszo,

■ ĮĮpįMjKI^MMMĮ 18? Oak Street, 
’ĮĮĮM Lawrence, Mass.,

I I i sav0 krautuvę
I kas menesi s po

kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo-

John Naujokas nis, 2759 Arsenal

i Partija ir Jos Darbas
J Konstruktyvė kritika Partijos, jos 
vadovybės ir jos politiko’s yra ne tik : 

j dienotvarkyje, bet labai pageidauja- • 
, ma. Tačiaus tas dar nesuteikia nie- 
■ kam teisės tiksliai dalykus pinti iri 
'klaidingai juos perstatyti. O kaip tik 
taip elgiasi Opozicija. Savo gruo- , 
džio 3 d. pareiškime jinai sako:

I

“Mūsų Partijos prityrimai paro
do, kad mūsų C. P. Komiteto de
šinioji linija ir dešinioji orientaci
ja yra vyriausia priežastis lėto mū-

I su Partijos augimo ir jos nepajėgi- į 
j mo pilnai išnaudoti visus prielan

kius faktorius dabartinėj padėtyj, 
kad išvystyti sąmoningumą ir kovą 
tarpe dirbančiųjų masių.’’

!

Paskui šitas Opozicijos dokumen- j 
taš kaltina C. P. Komitetą padary
me “naujų dešiniųjų klaidų paskuti
nėmis savaitėmis.” Vyriausias iš tų 
“dešiniųjų klaidų” esą galima rasti 
nepajegime paimti vadovybę vieti
niuose mainierių streikuose, nedavi
me pagelbos Darbo Unijų švietimo 
Lygai ir budavojimui audėjų unijos, 

j “nepajegime surišti parlamentarinę 
kovą su ekonominėmis darbininkų 
kovomis,” ir visoj eilėj kitokių ne
pajėgiųjų visuose šonuose. O tie visi 
kaltinimai paduodama sekamoj trum
poj sutraukoj:

“Šitos tendencijos, kurios sudaro 
mūsų Partijos Centro Komiteto li
niją, suparalyžiuoja Partijos ko
vingumo galimybę, sutrukdo jos 
veikimą vystyme masinių kovų ir, 
tuo būriu, silpnina darbininkų klasę 
ir stiprina jos priešus, šitos deši
niosios tendenęijos, atviros oportu- 
nistinės tendencijos, ir sudaro deši
nįjį pavojų Amerikinėj Partijoj, 
prieš kurį reikia kovoti ir kurį rei
kia nugalėti, jeigu norime, kad Par
tija vaduotųsi teisinga bolševistine 
linija.”
Ką reiškia šitas kaltinimas? Jis 

reiškia, kad C. P. Komitetas su savo
i politika silpnina darbininkų klasę ir 
stiprina buržuaziją. Kitais žodžiais,

■ mūsų Partijos Centro Pild. Komite
tas, sulyg Opozicijos pareiškimu, yra . 
kontr-revoliucinis faktorius. Tokio 
primetimo nėra buvę visoj mūsų Par
tijos istorijoj. <

Čia jau nebe kritika. Kaip tik ši
tokia yra užpuolimo linija trockisto 
Cannono ir jo kompanijos ant Cen
tro Komiteto. Tai ve kokia yra lo
giška prasmė bendros. platformos 
Fosterio, Bittelmano, Aronbergo ii 
Cannono—platformos, kuri jTa už 
vardyta “Dešinysis Pavojus Ameri
kos Partijoje.”

Kentucky ir Wyoming valstijose ' tamenta 
vietiniuose mainierių streikuose mū- 1 
sų Partijos frakcija Nacionalėj Mai
nierių Unijoje buvo vadovaujama ir 
skatinamoji spėka pasekmingam at
mušime kasyklų savininkų pastangų 
nukapoti algas. Jau daug kas nu
veikta Partijos frakcijos pastango- 
s? padaryti Nacionalę Audėjų Uni
ją tikra, gyva organizacija Paterso- 
ne ir kituose audimo pramonės cen
truose. Opozicija žino, kad C. P. 
Komitetas yra padaręs griežčiausių 
žingsnių, kad pagelbėti Darbo Unijų 
švietimo Lygai.

Gi puikiausias Įrodymas, kaip ne
pamatuotas yra Opozicijos kaltini
mas, randasi jos pasmerkime mūsų 
Partijos rinkirpų kampanijos. Net
gi ir aršiausi Partijos priešai pri
pažįsta, kad paskutinė rinkimų kam
panija buvo gyviausia ir didžiausia 
kampanija iš visų, kokias tik mūsų

I Partija yra turėjus. Tas tiesa, kad 
Į Partijos rinkimų kamapnija turėjo 
i daug trūkumų. Jos bėgyje buVo pa
daryta svarbių klaidų (pav., Califor- 
nijoj). Bet laike visos rinkimų 
kampanijos Opozicija parodė visišką 
savo politinę bejėgybę. Opozicija

i nedavė nė vieno įnešimo, kad sustip- 
! rinti ir pagerinti rinkimų kampani- 
I ją. Tikrenybėje, tūluose distriktuo- 
I se matėme Opozicijos šalininkus pa
darant dešiniąsias klaidas, pasiduo
dant prieš šunybes—pav., klaidos 
draugo Levinė Califomijoj, o buvę 
draugai V. R. Dunne, Skoglund ir 
kiti sabotažavo Partijos kovą prieš 
Shipsteadą Minnesotoj.

Opozicijos apibūdinimas Centro 
Pild. Komiteto yra tiktai atspindis 
to apibūdinimo, kurį daro Cannonas 
ij kompanija. Abiejų šių grupių 
metodai yra panašūs—mažinimas nu
veiktų darbų, klaidingas, perstaty
mas dalykų ir nė žodelio neprasita- 
rimas apie Partijos nuveikimus.

Palyginkite toną ir metodą, varto
jamą Opozicijos ir trockistinės Can
nono kompanijos jųjų kritikoje Cen
tro Pild. Komiteto, su konstruktyviu 
tonu ir kongtruktyve metodą, kurią 
vartoja Komunistų Internacionalas. 
Mes čia 
tojo 
amerikiniu klausimu:

“Darbininkų (Komunistų) Partija 
parodė gyvesnio veikimo ir pasinau

dojo progomis simptomų krizio A- 
merikos pramonėje, didėjimu bedar
bės (atsiradusiais iš nepaprastai 
greito kilimo organinės kapitalo su
dėties ir gamybos technikos). Vi
sa eilė atkakliij ir aštrių kovų (vy
riausiai mainierių streike) rado Ko
munistų Partijoje narsų vadą. 

Kampaniją prieš nužudymą Sacco 
ir Vanzetti taip pat vadovavo mū
sų Partija, kurioje galima paste
bėti susilpnėjimas įsisenėjusios 
frakcinės kovos. Tačiaus, pažymė
dami tuos pasisekimus, mes turime 
nurodyti ir j eilę dešiniųjų klaidų, 
padaryti} ryšyje su socialįįtų parti
ja, į tą faktą, kad Partija nepa
kankamai energingai dirbo organi
zavime neorganizuotų ir nepakan
kamai energingai organizavo juod- 
veidžių judėjimą, ir kad nepakan
kamai tvirtai kovoja prieš Jungti
nių Valstijų plėšikišką politiką 
Central ineje ir Pietų Amerikoje. 
Tačiaus šių klaidų negalima pri-

» Bell Phone, Poplar 7545 

J ADOLFAS F

Kas nofs tokio yra įdomaus 
apie tą “Grigutį,” . kad tiek 
daug eina kalbų visoms pu
sėms pas serantoniečius. Ir 
aš, kaipo žvalgas, būtinai tu
riu viską sužinoti. Aš ir šian 
einu ir ten lendu ir dar kitur 
bėgu, bet visą paslaptį sunku 
sužinoti ir gana, štai, susitin
ku vieną gerą prietelių, kuris 
man ir pasako visą paslaptį, 
tik su išlyga, kad niekam neiš
plepėčiau. Jis sako: “žinai, 
Marytė pamačius, kad Grigu- 
tis nuo jos šalinasi del kokių 
priežasčių, tad Tarno prigun
dyta eina pas raganą, kad 
gauti kokių nors burtų, meiluč- 

,kių, kad tik Grigutį prisL 
traukti atgalios prie savęs.” 
Na ir Marytė gavo Grigutį sau 
atgalios?—užklausiau aš savo 
prieteliaus. “Tu jau, perdaug 
nori žinoti pirm laiko”—atšo
vė man ir dar sako: “štai ke
letas “Grigučio” tikietų, tu, 
kaipo žvalgas, paimk ir par
davinėk visiems, kad paskui 
kiti neliktų be tikietų ir nega
lėtų įeiti svetainėn, kaip bus 
suloštas “Grigutis” 22 dieną 
gruodžio Junior High School 
svetainėj.” O pas kitus tikie
tų ar negalima gauti pirkti 
del to šaunaus vakaro ? — pa
klausiau aš savo pažįstamą, 
“žinoma, kad galima, kaip gi 
ne. Galima pirkt tikietus del 
“Grigučio” pas šias ypatąs: 
Stanionį, R. Janušaitį, Stelmo- 
kienę, Gluoksnį, Indriulį, Sida- 
rą, Valuką, Šlekaitį, Ruseckie- 
nę, Klevinskienę, Janušauskie
nę ir Pabalį, taip pat ir pas ki
tus A.L.D.L.D. 39-tos kuopos 
narius” ir ant pabaigos pridū-

tūmieriams John’s' Cigarų, ir be jų 
i negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
I Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
i Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir. kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje, po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai 
gresyviški biznieriai 
lyne, bet ir kituose miestuose- 
reikalaukite Restoranuose 
K1 i ubuose, 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

Trockizmas yra tokia oportunizmo 
rūšis, kuri turi tris tam tikras ypa- 

Pirma, jis turi 
antra—tūlas 

i, išaugusias iš 
trečia—tūlas 
toj prasmėj, 

laipsnyje savo išsiplėtojimo patraukė 
prie savęs ekstra- kairiuosius Ko- 
mjntemo elementus. Mūsų “Ameri- 
unj padarytas” oportunizmas neturi 

ypatybių. Jis turi savotiškas 
ypatybes, kurios išauga iš ypatingų 
amerikinių sąlygų. Tarp kurių yra: 
viena, jo šaknis yra pirmenybėje pa
saulio arenoj Amerikos imperializmo; 
antra, jojo socialia pamatas randa
si. darbo aristokratijos įtakoje ant 
mūsų partijos; trečia, jojo nihilisti
nis atsinešimas linkui marksizmo ir 
teorija abelnai arba revizinis įverti
nimas marksizmo.
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For pyorrhea
Del apsaugos 
kad neužnuodijus 
dantų smegenis, 
vartokite Zonite, > 
tą naują stip
rų antis eptiką 
Taipgi apsaugo
ja nuo Šalčio, ko
sulio ir labiau 
pavojingų nosies 
ir gerklės ligų.

atliktas pasekmingai, todėl 
reikia žiūrėti, kad sekantis bū
tų dar pasekmingesnis. Pa
žvelgus į pereitos vasaros pa
rengimus, išvažiavimus, kurie 
buvo surengti keli, į juos pavy
ko sutraukti skaitlingos publi
kos, nuo kurių, suprantama, 
paliko ir gražaus pelno del j 
spaudos naudos, ir del abelnai 
kitų darbininkiškų reikalų. 
Kuomet apmislini apie vis di
dėjimą mums simpatijos, didė
jimą mūsų parengimų, reikia 
nusidžiaugti. Juk ne kuo kitu, 
kaip tik savais skaitlingais pa
rengimais mes savo priešams 
pereitą vasarą įvarėm kinkų 
drebėjimą. Kaip kurie iš jų 
dar ir dabar negali atsipeikė
ti, nervuojasi ir pyktauja tik 
todėl, kad mums pavyko į 
mūsų vasarinius parengimus 
daug publikos sutraukti. Tai
gi, dirbkime dar sutartiniau, 
idant mūsų organizacijos kur 
kas labiau augtų, bujotų, iv 
stiprėtų,-o priešai tuomet liks 
dar greičiau parblokšti.,

Tad pakartotinai ragiua:> ./ 
kad kuopose rinktumėte 

jau ^atų kuodaugiausiai ir ap-' 
žiūrėkite, draugai,, svarstę duotumėte kuogeriau-

pų Nariams Pranešimas
Gerbiami Draugai:

Apskričio metinė konferen
cija jau nebetoli. Dabar klau
simas, ar visose kuopose rūpi
namasi apie būsiančią apskri
čio metinę konferenciją? Ar 
visose kuopose jau yra išrink-' 
tas ganėtinas delegatų skai
čius i konferenciją? Ar svar
stoma kuopų susirinkimuose 
davimas gerų konferencijai su
manymų ?

Gal visi, kurie i dalyvavo 
pereitoj metinėj konferencijoj, 
atmena, kad nebuvo pakanka
mas skaičius delegatų.i Kai 
kurios kuopos suvis po mažai 
delegatų, buvo atsiuntę, ypa
tingai didesnės kuopos. Ve,

- kad ir hartfordiečiai draugai 
prisiuntė vos du delegatu, ku
rių kuopa susideda iš apie 70

j narių ar daugiau. Kuomet 
būdavo laikoma dvi konferen
cijos’per metus, tai buvo ki
tas klausimas, bet dabar kar
tą į metus būna konferencija 
ir nuo tokio didelio skaičiaus 
narių, o tiek mažai pasirūpina 

"“pasiųsti delegatų. Tai . 
^■sarmata. !

-kad šį kartą visos kuopos pri-
- siųstų po užtenkamą skaičių 

delegatų. žinote, kad mūs
.. konferencijos visados turi būt 
;; skaitlingos delegatais todėl,

• kad apskričio veikimas 
šįkart vis didėja ir didėja. 
’■ kuomet daugiau draugų 
7 vyks, tuomet bus gyvesnė kon-
* ferencija, nes juo bus daugiau 
;; galvų, tuo daugiau proto, dau

giau bus galima padaryt or
ganizacijai naudingų tarimų. 
Tik, draugai, reikia daugiau 
kreipti domesio į mūsų vei
kimą ir visuomet turi būt min
ty, kad jeigu pereitą kartą 
buvo vienas ar kitas dalykas

kad daugiaus į tą koloniją sa
kė nevažiuos.'

Rengėjai taipgi buvo ne
draugiški, po lošimui pasika- 
vojo, negalėjome surast nei at
sisveikint, tik ką su vienu atsi
sveikinę išvažiavome. Kalbė- 
tojaus neturėjo ir kokias jie 
pasekmes turėjo, neteko patir
ti. Vieną paklausus, kodėl jie 
nesudraudė tą švilpimą, tai 
gavau atsakymą, kad jie ne
nori įžeisti savo publiką, o 
antra, tai jie garsino angliš
kai tik šokius, tai daugelis sve
timtaučių atėjo ir tikėjosi pa
sišokt, o paskiaus, šokius su
stabdžius,. jie užpyko. Tas iš 
dalies ir tiesa. ...

Gruodžio 1 d. lošimą “že
mės Rojus” turėjome Paterso- 
ne, N. J; * Kiek teko patirti,! 
tai publika likosi labai už
ganėdinta. Lošimas irgi išė
jo gerai. Kalbėtoją taipgi ne
atsiuntė, nors' ir labai buvo 
reikalingas, nes tenai tęsiasi 
audėjų streikas. Kiek jie 
skaitytojų bei narių gavę,; ne- 

! žinau, bet nuo lošimo pelno 
: liko gerai. Mano supratimu, 
ateityje tas klaidas turime pa
taisyt: kalbėtojas visur turi 
būt, o veikalas taipgi tinka
mas ir neperdaug ilgas. Tie- > 
s.-i, šiedu veikalai buvo geri ir 
visiems patiko. G. K.

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Lietuvių Sekcijos Reikalai

CASTON ROPSEVICH

kas

at-

. siu konferencijai sumanymų.
Konferencija bus laikoma 

6 d. sausio, 1929 m., 38 Howe 
St., New Haven, Conn. Pra
sidės 10:30 valandą ryte.

Beje, kuopų sekretoriams 
yra pasiųsta tam tikros blan- 
kos del išpildymo, kas kuopo
se buvo veikta per šį metą. 
Susimildami, kaip greit galima 
išpildę tas blankas grąžinkite 
apskričio sekretoriui, nes jei
gu suvėluosite, tai del stokos 
laiko nebus, galima sutaisyt 
tinkąmas metinis konferenci
jai raportas.

V. J. Valaitis,
A.L.D.L.D. III Apskr. Seki*.

j ššfašisiinis Prakalbų Mar
šrutas Pietinėj Dalyj III.

Valstijos

>*l’ f!
X .1

{spūdžiai iš ALDLD. II Aps. PersiatynŲ Maršruto
A. L. D. L. D. II Apskričio |Siurba. Kiek naujų narių ar 

bei kuopų perstatymų maršrū- skaitytojų “Laisvei” gauta, lie
tą atliko A. L. P. M. S. 7 kuo- sužinojau.
pa, newarkieciai, sulošdami 

< teatrališkus veikalus minėta
me apskrity. Kadangi buvo 
susimokinę du veikalu, tai ir 
buvo lošiama abudu. Lošimas 
prasidėjo su 6 d. spalių. Mi
nėtą dieną buvo lošiama Hill
side, N. J., “Trokštu Mirties,” 
trijų veiksmų drama. Turiu 
pasakyti, kad pirmas šūvis ne
išdegė taip gerai, kaip turėjo. 
Priežastis — draugų apsileidi
mas, nes nebuvo 
rai išgarsint, tai 
vo mažai. Apie 
neminėsiu, išėjo 
šiai. Draugas Prūseika pasa
kė gerą prakalbą ir visi liko- 
si patenkinti. Į draugiją na
rių tą vakarą negauta nei vie
no. “Laisvės” skaitytojų vie
nas ir pusė.
* 13 d. spalių turėjome loši
mą Linden, N. J. Nors ir ne
smagu sakyt, bet ką gi pada
rysi, kad Lindenas dar pras
čiau pasirodė, negu Hillside. 
Publikos buvo labai mažai. 
Kiek man teko patirti, pas 

^juos yra ypatiškumai—vieni 
rėrigČa, kiti ignoruoja todėl,

stengtasi ge- 
publikos bu- 
lošimą daug 
viskas vyku-

Kalbėtojas R. Mizara
A. L. Priešfašistinis Komi

tetas ruošia platų prakalbų 
maršrutą išjudinimui lietuvių 

■ darbininkų masių prieš fašiz
mą, kuris jau du metai, kai 
smaugia Lietuvos darbo žmo
nes. Todėl lietuviai darbinin
kai ir darbininkės tėmykit ge
rai vietas ir laiką, kur prakal
bos įvyks.

Prakalbos prasidės 
čiai:
6 d. sausio, 1929 m., 7

kare, Zeigler, 111.
8 d. sausio, 7 vai. 

J West Frankfort, 111.
9 d. sausio, 7

Johnston City,
10 d. sausio, 7

Herrin, Ill.
’ Drg. R. Mizara kalbės apie 

Lietuvą ir lietuvius, gyvenan
čius plačiame pasaulyj, pietų 
Amerikoj, Kanadoj, o taipgi ir 
Jungtinių Valstijų darbininkų 
reikalus.

Visus ir visas kviečia
Priešfašistinis Komitetas.

vai.
III. 
vai.

sekan-

val. va-

vakare,

vakare,

/ ————
Šiomis dienomis siuntinėja

ma atsišaukimai į visas pašel- 
pines draugijas, kliubus bei 
kuopas. Tuose atsišaukimuo
se nurodyta visa svarba orga
nizacijos ir jos tikslas remti 
politinius kalinius Lietuvoje ir 
čia, Amerikoje.

Todėl draugija ar kliubas 
bei kuopa, matydami reikalą 
ir svarbą, būtų gerai, kad pri
sidėtų prie Apsigynimo užsi
mokėdami metinę duoklę į or
ganizaciją. Duoklės nėra nu
skirtos—tas klausimas palik
tas ’ draugijos susirinkimui, 
bangelis draugijų moka $5.00 
ir $10.00 į metus. Būtų gerai, 
kad šitą.klausinių draugai pa
keltų draugijų metiniuose su
sirinkimuose, ir, apsvarstytų 
gelbėjimą kalinių. ' ,

Dabar mes pažymėsime, kas 
kur ką veikia. Jau senai bu
vo spaudoje rašyta apie mūšų 
organizacijos reikalus. šiai 
dabar prisieis daugiau parašy
ti.

/

Kadangi klasių kova; paaš
trėjo, tai atsiranda naujų po
litinių kalinių, kuriems reika
linga parama. Daugelis jų su 
šeimynomis. Vyrai kalėji
muose kenčia skurdą, o jų šei
mynos, likusios namuose, ken
čia tą patį skurdą ir badą, ne
tekusios 1 šeimynos rėmėjo.

Todėl mes, kol esame “lais
vi” ir išsigalime, vieną kitą 
centą paaukokime Kalinių 
Fondam Tokia auka suteiks 
didelę paramą draugams ka
lėjimuose ir jų šeimynoms na
muose.

Mes čia talpiname 
draugo laišką. Būtų 
kad ir daugiau tokių 
atsirastų su dovanomis 
Kalėdų. Jis skamba ■ taip :

“Draugai! Gyvenimo ap
linkybėms susidėjus, iau pra
bėgo keletas kuopos' susirin
kimų, ant kurių negalėjau da
lyvauti, taipgi ir sekančiam 
susiripkime negaliu ’dalyvauti, 
nes nesuspėju. .Bet atjausda- 
mas T. D. A. reikalą ir jb mil-

vieno 
gerai, 
laiškų 

del

. Ižiniškus darbus del' dai’biriin- vakare, •' - ...............

NASHUA, N. H,
Bedarbis Nusižudė

Tūlas vyras, 60 m. amžiaus,

Lapkričio 4 cl. prisiėjo lošt 
kitą veikalą, “žemės Rojus,” 
trijų veiksmų komediją. Tą 
dieną lošėme Newark, N. J. 
Kaipo pirmą kartą lošimas iš
ėjo biskutį, silpniau, bet pub
likos buvo daug. Kalbėtojas; 
buvo drg. Weiss. “Laisvei” Į 
gauta septyni šėrininkai. Kiek 
skaitytojų bei narių į kuopą 
gauta, neteko sužinot. Bet 
pasekmės buvo geros ir visi li
kosi patenkinti. j

Lapkričio 11 d. lošėme vei
kalą “Žemės Rojus” Elizabeth, atvažiavęs iš Vermont valsti- 
N. J. Lošimas išėjo gerai ir j jos, išlipęs iš traukinio’, tiesiog 
publikos buvo vidutiniškai; į nuėjo pas graborių ir paleido 
kuopa turės geras pasekmes. 
Kalbėtojaus noprisiuntė, tai 
po perstatymui buvo šokiai. 
Mat, elizabeth iečiai užlaiko 
darbininkišką kliubą, tai kliu- 
biečiai muzikantai dažnai pa
tarnauja veltui. Kiek kuopa 
turės pelno, nesužinojau. 
Taipgi nesužinojau, kiek gavo 
“Laisvei” skaitytojų ir naujų 

! narių A. L. D. L. D.
28 d. lapkričio 

, “žemės Rojus” Grea
kad jiem nepatinka ta ypata, N Y Kadangi diena 

deuri yta rengimo komisijoj.' bai netinkama, paiJ1i 
-KalbStojo neturėjo. Paklau-;karaS; tik pric, P.l(i 
H>iau kodėl, gavau atsakymą, Dieną> visiems ■ kto . ■ 
-■kad draugas A. Matulevičius. gjo dirbt visa : 
padėjęs atsiust, bet kodėl ne- Hs tiesiog įš’dirbtuve 

•-atsiuntė, tai jis nežinąs^ Ma-1 
*no supratimu, tai mes turėtu- 
Ome daugiau kreipti domės į 
^silpnesnes kuopas. Kalbėtojas 
būtinai turi būt pasiųstas. Rei
škia stengtis tas kuopas palai- 
Jkyt, kad jos neiškriktųi 
U * 21 d. spalių tą patį veikalą 
Jošėme Bayonne, N. J. Įteikia 
’pasakyti, kad bayonniečiai bis- 
3<į pasirodė geriau. Publikos 
'buvo vidutiniai, bet man vie
nas pranešė, kad būtų turėję 
daugiau, jeigu ne Romos a- 
4<entas būtų pakenkęs. Antra, 
.tai naujoj vietoj pasiėmė sve
tainę. Trečia, tai peranksti 

• apgarsinimus išdalino. Bet su 
f ta kuopa dalykai atrodo ne- 
tblcįgi. Kalbėtojas buvo drg.

metinę mokestį į Apsigynimą. 
Jis yra pavienis narys.

Great Neck, L. L, N. Y.-— 
T. D. A. L. S. 48-ta kuopa pa
aukojo $5.00 del Amerikos po
litinių kalinių. Taipgi būtų 
gerai, kad ir kitos kuopos tą 
padarytų pasižymėdamos su 
aukomis. O ypatingai su ka
lėdų dovanomis del politinių 
kaliniu.

Waterbury, Conn.—Draugė 
M; Strižauskienė prisiuntė- 5 
dolerius aukų nuo L. D. S. A< 
12 kp. delėi Apsigynimo,1 tai 
yra gelbėjimui Amerikos poli
tikių kalfriiį;

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
koš. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
m^ne, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbį. ' Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Sėredomis ir ketvergais: 
1218 So. 10th St.. Camden. N. J.

j 
o'

O

o

Brooklyn LABOR LYCEUft
a I f

darbininkų IŠTAIGIA.
ejalžs dėl Balių, Koncertų, Bau®’ 

Frietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir U 
JPuiku* steičius su naujaisiais 
maia. \Keturios bolių alleys. }

KAINOS PRIEINAMOS, - iz '

W—959 1 Willoughby
’S842 8taw*r.

Jau Išėjo Iš Spaudos “Laisvės” Išleistas

po dolerį—A. Bu- 
Mačiulis, B. Mis- 
Pozniks, M. Sub- 

Bitkaitienė, ir St. 
. Banan 50c; M.

Kenosha, Wis.—Drg. Ma
čiulis; prisiuntė laišką su $22 
75c., Aukos skirta sekančiai: 
A. D. P. rinkimų kampanijai 
$5.00; Lietuvos darbininkų ir 
politinių kalinių rėmimui 
$5.00; streikuojančių mainie- 
rių ir jų šeimynų sušelpimui 
$7.75 ir “Vilnies” dienraščiui j 
$5.00. Kaip matom, Keno-j 
shas atsižymėjo su aukomis. | 
Taipgi, d. Mačiulis prašo, kad j 
mes patalpintume aukotojų 
vardus, kurie aukojo mainie- 
rių sušelpimui. Aukojo sekan
ti draugai: 
činskas, J. 
kevįčius, P. 
liskis, Eva 
Še re i k is; R
Kurkliskis 25c. Aukotojų var
dai sunkiai įskaitomi ant blan- 
kos, su paišeliu parašyti, todėl 
atleiskite, kurių vardai nebus 
taip parašyta.

Dabar daugelis kuopų mo
ka miesto komitetui duokles. 
Tas gerai. Bet tuo pačiu sy
kiu, yra tokių, kurios visai nie
kur nemoka duoklių, o turėtų 
mokėti. /Kur nėra miesto ko
mitetų, tai reikia mokestis 
siųsti Lietuvių Sekcijos centrui 
ir iš čia gausite štampas nari
nių duoklių ir, kitas visas in
formacijas.

Centro Sękr. V. V. Vasys.
3116 So. Halsted Stręet, 

» , , Chicago, Ill.
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DARBININKU KALENDORIUS
1929 Metams

Straipsnių, Informacijų ir šiaip Įdomių Davinių
J Gausus šaltinist

Kalendorių suredagavo d. R. Mizara, o straipsnių 
jam davė: Dras J. Kaškiaučius, M.- Rasoda, A.

Bimba, V. Andriulis, švenčioniškis, Dras A. 
Petriką, D. šolomskas, P. žalpis, 

J. Siurba, Prof, Varga
Eilių ir apysakų davė: Senas Vincas, V. žalioms, 

Buolio Sūnus, Jonas Kaškaitis ir kiti.
Kalendoriuj rasite paveikslų žymesnių 

visuomenės veikėjų ,
Antro lygaus kalendoriaus Amerikos lietuviuose 

nėra. ‘
Darbininkų Kalendorius yra svarbus ne tik sekanr 
tiems metams. Jis1 turi pastovios nenykstančjos 
; ;. svarbos. > i i ? v j i.j > * ;-

Būtinai įsigykite Darbininkų Kalendorių.
JO KAINA TIK 25 CENTAI

Pagal didumo ir raštų gausumo tai pigiausias 
kalendorius.

Užsakymus adresuokite:
“LAISVE” ‘

2

ž

o

Automobilio Mokykla

Patarnauju vlZeins nt? Bitrriumo 
įsitikinimų ir /o^mas r.euaro del 
manęs 4X>;tu,no. I.L.. 
daras dieną ir naktį, 
lieku gerai, 
mane,

------------- ---------
i
I Tel., Stagg 5043

Skų klasės,; su šiuo laišku siun
čiu nors mažą auką del politi
nių kalinių ir streik'ierių gelbė
jimo fondo (Christmas Fund) 
—$5.00.

Daug gero velijantis del T. 
D. Apsigynimo,

Draugiškai,
T. Miller, 
Chicago, Ill.

West Frankfort, Ill., Lietu
vių Piliečių Kliubas, paaukojo 
$15.00 Lietuvos politinių kali
nių sušelpimui. Reikia žinoti, 
kad kliubas turi savus reika
lus, tad iš jo daug negalima 
norėti. Bet jis prisidėjo su 
žymia auka.

Roseland, Ill.—Draugų But
kų šeimyniškam vakarėly atsi
liepta su aukomis delei Lietu
vos politinių kalinių. Draugai! 
bevakarieniaudami suaukojo 
$9.00. Aukas pridavė drg. M. 
Už u ne ris.

Kenosha, Wis.—D-gė O.
Baubonienė prisiuntė 20 dole
rių ir 40 centų. Aukos dalina
si sekančiai: Lietuvos politi- 
niąms kaliniams $10.20 ir 

'fnainierių ••sušelpimui (jų šei-Į 
mynų). $10.20. Kaip matote,j 
kenoshiėčiai su didele auka , 
atsiliepia. Tik d-gė Baubonie
nė nepakakę, kokia organiza’-; 
cija aukojo, tik praneša, kad 
nuo parengimo pelnas -paskir
tas į Apsigynimą.

Earville, N. 
Werbalas,' per 
siuntė 
pimo. 
eityje

So. Barre, Mass.—Drg. ! J. 
Jaromėnas, irgi per “Laisvę” 
prisiuntė dolerį Apsigynimui. 
Gal kas pasakys^ kad maža 
auka. Bet jeigu visi lietuviai 
darbininkai paaukotų po dole
rį, būtų keletas tūkstančių do
lerių sušelpimui kalinių ir jų 
šeimynų, s , , {

PIym<juth, Pa.—L.D.S.A. 53 
kp. prisiuntė $15.00 odelei po
litinių kalinių. Auka yra di
delė ir ji sunaudota geibėjų- 
mui Amerikos politinių kali
nių. \

Seaside, Oreg.—Drg. J. Api-
;kflipo

NOTARY PUBLIC

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y,
(Užsakymus‘galite siųsti ir stampomis.)

K

s

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus* ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo< 
Pilnas kursai šoferio-Mechanlko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI* 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Avė., cor. 14th St„ N. Y.

GRABORIUSšūvį sau į galvą. Vietinis ka
pitalistinis didlapis spėjo iš
garsinti, kad nusižudęs todėl, 
kad bijojęs apakti, nes buvęs 
silpno regėjimo. Bet bijojo 
pasakyti tiesą, kad senas bu
vo, negalėjo gauti darbo, kuo
met milioilai jaunų žmęnių ne
turi darbo.

Jau buvo “Laisvėj” minėtu, 
I kad ir pas mus dirbtuvėse p 

i ■ ->p! vesta skubinimo sistema, bet
Nocke ' ne^ana *t°«. yra tam tikras 

1^’i žmogus pristatomas prie ,dar- 
* i' hininko per visą dieną^ i kuris 

sekioja jį, žiūrėdamas į laik
rodėlį ir užrašinėja kiekvieną 
o pasitraukimą nuo darbo. 

Mai*/t, jiems dar negana to 
įvesto skubinimo, su laiku dar 
gausimo daugiau darbo, nors 
ir dabar dirbame vienas dar
bininkas už tris.

Kp. K-tas.

Ms.no ofisas at- 
Darbą at- 

Reikale kreipkitės-pas 
o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių 

Jūs Pageidavot

rrąne* 
. p r ibi

Mj J“ 
tu rijo

me važiuot, bet ir tai tik pa
siekėme Great Necką devintą 
valandą. Rengėjai, žinodami 
iškąlno, kad mes būsime vėlo
kai, tai iš pradžių turėjo šo
kius, o paskiaus perstatymą. 
Bet kada jaunimas buvo įsi
smaginęs šokt, tai užpyko, 
kad šokiai buvo sustabdyti ir 
pradėtas lošimas. Dar pirmą 
ir antrą aktą sėdėjo ramiai, 
bet jau laike trečio akto pra
dėjo lošėjus švilpt nuo stei- 
čiaus, kad nustotų lošt ir vėl 
pradėtų Šokius, 
labai užgavo ir 
nebaigt lošimai 
taip užbaigėme 
dvyliktos ir vėl šokiai pradėti. 
Newarkieciai taip užpyko,

PORT CARBON, PA.

Tas lošėjus 
buvo norėtą

Bet šiaip
biskutį po

Aukų surinkta Lietuvos dar
bininkams kovojantiems prieš 
fašizmą per drg. R. Mizaros 
prakalbas, gruodžio 5 d.,
$4.50. Aukojusių vardai:

P. Spūdis $1.00,' J. ■ šipaila, 
K. Stankevičius ir O. Stanke
vičienė po 50c; J. Gogis, J. 
Smulkštis, F. Baranauskas, M; 
Zigmantavičienė ir M. Milevi- 
čienė po 25c. z

j S. V. Ramutis.

Drg. , J. 
Laisvę,” pri- 

aukų $1.00 del Apsigy- 
Būtų gerai, kad ir at- 

nepamirštų su aukomis.

naitis prisiųhtė £ $2.00

APDOVANOKITE ; S A V O 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAšTJ “LAISVĘ’

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dingą, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam 
z

Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
plątlnimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
!i Brooklyn, N.; Y.

MENDELO ‘
Padirbti iš suderintų Havanos tabajd^ 
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

Juos išdirba

STANLEY PAUL

526 N. 11th St. Philadelphia, Pa

Sulig pareikalavimo šiuos cigarui 
taipgi ir per paštą išsiuntinėjamej 

kaipo užsakymus (orderius)



^Tanfcdelis, Gruodžio 17,1928 Puslapis Penkias

Matomai todėl taip daro,
kad algų negavo pasikelti pra
eitame seime. Pastarosios dvi

EASTON, PA

d.

... 15c

tas, D. M. šolomskas, K. Ju- metams iš šių draugų: orga-

Bakanauskas, iždinink
Unikauskienė,

pati—O.

MARCY BATHS
musu v Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

PLYMOUTH, PA.

I DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKAPaskiau pair

NEW BRITAIN, CONN

įvai- ir

BALTIMORE, MD

įžanga į Politinį Ekonomiją

kad

Jau-

bosų akyvaizdoj nu-
val. dieną iki 12 vai.

naktiės 1būdu neįsikūrė.tokiu

gauti kitas, iš 
Visockis, kuris 
mokina chorie- 
bet ir netingi.

valdybai 
darbuotis

suor- 
komi- 
italų,

Susirinkimas praėjo gyvai.
Išrinkta valdyba sekantiems

100
20c

Tilvikas, P. švelnikas, J. Gri- 
ciūnas, A. Švėgžda, A. Ogen-

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedčliais ir 
Utarninkais

poetų; 
laiškai 
Knyga

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

į..............$1.00
drūtais audimo apdarais ir aukso rai- 

............... ............. .... $1.50

“ LAISVE ”

kovoje prieš fašistus, eastonie- 
čiai atsiliepė su finansine pa
rama. Aukavo: drg. Mur-

vrsas 
i v^e‘ 

tinę kuopą, bet eit j Wilkes- 
Barre. < O ji atsakė: “Ten irgi 
negeresnės.” ‘Kažin ko toki

/Keli Žodžiai apie Vilijos 
nų Merginų Chorą

Tasai mūs choras, kol
• gyvuoja neblogai, Buvo

Panedeliais nuo 12-tos 1 
valandos dieną per visą 

naktj 
Utaruinkais nuo 12-tos

UldUgdl LŲ JulUo J d. U-Į VU V'

nuolių gabumais pasigrožėti. Itoj.
Vikutis.

46 Ten Ėyck St., Brooklyn, N. Y.
Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis

bertaininės atskaitos, Įlipu
sios (“Tėvynės” 37 ir 47 num., 
aiškiausiai parodo, kokis be- Drg. r. Mizaros Prakalbos

f- ..-t

Iš to ir ga- 
kad tas “X.’’ 
skundęs, nes

Bf; ji, del paįvairinimo koncerto jau pamatė savo padarytą 
' programos yra pakviestas net klaidą. Manė atitaisyti

g Laisvės Choras iš Hartfordo, ganizuodami savo tarpe
Laisvės Choro mokytojas J. tetą (žinoma iš vienų

Zu' •>.- 45 A J ■ HH

S. L A. Centro Viršinin
kai Beržiniai Eikvoja 

S. L. A. Pinigus

Plikfinaš dąvė žodį, J kad bus'kad pašaliniai nęsuprąstų jų .draūgės, tai nereikia 
ir Imsi natini knntnpf. iin nil-1 ir uina 1 OVAirA*:!’ smeį'įtt' ir galį } begrįžtiir kas naujo, kuomet jie pil-' kalbos), ir eina , “kovoti” 'su 
dys dalį programos. Teks pa-'bosu. Bosas pasakė: “Mano 
matyti. Būtų geru daiktu, kad išlaidoms pinigų nepakanka, 
ne tik vietiniai, bet ir apielin-j reikia , nukapoti algas, o kas 
kės geros valios žmonės ir [nesutiks su tuomi, išeis iš dirb- 
draugai atsilankytų mūs jau-|tuvės laukan, lai neateina ry- 

žinoma, kiek pazurzė- 
jję prieš bosą išsiskirstė darbi- 
Į ninkai kas sau. Bet kur ir ko
i’kiam tikslui, tai patys nežino
jo. Už keleto valandų, bosui 
Įsakius, vėl visi susirinko

sąžiniai riebus apsimokėjimas 
pačių sau. štai, rugsėjo mė
nesio išmokėjimai siekia viso 
$22,222.50, kuomet pomirtinių 
ir paŠelpų tame pačiame mė
nesyje viso $16,059.25 ir štai 
tame pačiame mėnesyje algų 
surašė išmokėta S. Gegužiui 
du sykiai—vienas $125.00, ki
tas $170,00 ir kelionės ir su
gaišties $217.16. Reiškia, viso, 
$512.16 S.L.A. pinigėlių. Tai 
yra Susivienijimo prezidentui 
virš penkių! Šimtų dolerių iš
mokėtą rugsėjo mėnesį. Pir
mesnėje atskaitoje, t. y., bir- 

(Ą. želi o mėn., irgi, rodos, nema
žiau buvo išmokėta.
taičio, “T.” redaktoriaus, ir p.!
J urge liūtės, S.L.A. sekretorės, , • ~. -
rugsėjo mėnesį irgi užsimok ė- y^mos Lietuvos^ darbininkams 
ta po $345.00, kuomet jų re-! 
guliarė mėnesinė alga $230.00 
ir taipgi surašė kelionės ir su
gaišties dar yra skaitlinės iš
mokėjimui tiems asmenims. 
Be to, paskutinėje atskaitoje 
dar yra už legalį patarnavi
mą $350.00. Ot kam Ame
rika! Ir kuomet nariai ir 
kuopos stato klausimus rei
kalaudami paaiškinti tuos per- 
dėtus išmokėjimus, tai ty- 

v Ii, nieko neatsako, reiškia, ig
noruoja arba apšaukia komu
nistais, įsivaizdinusiais nebū
tų daiktų. Na, daleiskim, jei 
pradės tūkstančiais į mėnesį 
ar šimtais į dieną imti Susivie
nijimo centro viršininkai kaipo 
sau atlyginimą, tai, žinoma, 
eiliniams nariams vistiek ne
paaiškins, nes Pild. Taryba 
gyvena sulyg Vitaičio parla
mentarinių demokratijos dės
nių.

Pagaliaus, visviena būtų 
^^ingeidu girdėti, ką mano šva- 
^resni tautininkai arba social is-

■ tai? Jog gali prisieiti, kad 
vietoj pagerinti, pagelbėti 
kuopoms ir eiliniams nariams, 
dirbusiems’ veltui del išauklė-

’ jimo S.L.A., assesmentai mo
kėti, jei centras nebus suval
dytas nuo švaistymo pinigų 
sauvališkumo ?

S. L. A. Senas Narys.

Fašistų Skundai
1 d. gruodžio čia kalbėjo 

R. Mizara. Prakalbas rengė Į 
EDOBVK. bendrai su ALOPS.i 
Eastono skyrium. Prakalbos 
pavyko gerai, nepaisant priešų 
daromų kliūčių. Kalbėtojas 
labai interesingai kalbėjo, nu
piešė Pietų Amerikos, ypatin
gai Argentinos, darbininkų gy
venimą ir ten nuvykusių lietu
vių, daugiausiai pabėgėlių nuo 
kruvinosios fašistų ^valdžios. 
Kas buvo, .tas išgirdo labai' 
daug naujo. .Ir kur tik ,d. R. 
Mizara kalbės, mes raginame 

Pono Vi-! darbininkus dalyvauti ir išgir- 
jsti daug naujo.

Nurodžius reikalingumą pa-

Mūs Naujenybės
Tai tiesa, kad randas 

rių žmonių: vieni išrodo 
rŪRę/’ pikti, tartum per kelias i 
pėtnyčias būtų nevalgę, kiti, j 

|/rodos, didžiausios nelaimės 
1 *būtų paliesti, nes išrodo mar- 

katnais. -Bet tokiem paskai
tyk smagią apysakaitę arba 

' gražų juoką, tuoj ant jų vei
dų pamatysi šypsą ir pradeda 
kalbėti, net pamiršta, ką pir
miau yra mislinę. Tokių žmo
nių prajuokintoju yra mūs 
draugas Senas Vincas, kuris 
ne kartą yra parašęs gražių 
apysakaičių ir šiaip lengvų 
skaitymėlių. Apie jį geriau
siai 'žino “Laisvės” skaityto-

■ jai. Tasai Senas Vincas pas 
mus sakys prakalbą 20 d.

i gruodžio, Lietuvių svetainėj,
■ vakare. Todėl “Laisvės” skai

tytojai ne tik patys ruoškitės 
Vinco prakalbų pasiklausyti, 
bet ir kitus paraginkite,

žmonės nori ? Gal mano, 
jiems reikia atskirą organiza
ciją sutverti. Nes kur ji buvo, 
tai vis negerai.

M. Žvirblis.

JUOZAS

SKAITYKITE-SVIESKITĖS-MOKYKITĖS j 
Tik šiomis dienomis gavopie iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos < darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina .... — ... .. ............. ..............................

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
.ekonojni.nę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų -struktūrą Sovietijoje,: apie ;0i;bininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta: Sovietų j pramonė; gražiai vaiz-

KAVALIAUSKAS '{
• I < 4 ’ <1

LIETUVIS GRABORIUS;
tR BALZAMUOTOJAS 

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausiaa ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prai 
kreiptis prie manęs.

J----—7 ---- ---- * ~
ir j dirbti, tik jau su 10 nuošim

čiu mažesne alga. Tokiu bū
du “streikas” likosi pralaimė- 

; tas. i 
j Draugai darbininkai,.pamatę 
j savo padarytą klaidą, stengki- 
mės ateityje atitaisyti. Ir jei
gu bosas gali pasakyti, kad 
jam išlaidoms kapitalo perma- 
žai, tžfi. mes dešimts kartų' ga
lime tą patį pasakyti, nes mes 
vietoj : sau geresnį pragyveni

mą pasidaryti uždirbame ir jų hi^čio. i uiaiui nuovi^ob«, v«,ax.-

jam, jau jeigu mūsų menkutes duojąma kilimas' žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas, 
algas igali sumažinti 10 nuo- Knygelė iš 64 pdsLApių. Kaina....,................... 1'-
šimčių. Tą galime atremti tik 
organizuotoje sutartinoje ko
voje. Į kovą prie atsiekinio 
savo tikslo, draugai!

Vietos A.L.D.L.D. 25-ta 
kuopa laikė savo metinį susi
rinkimą 3-čią d. gruodžio. Su
sirinkimas šauktas atvirutė
mis, pasekmės buvo geros. Na-

Knygelė iš 64 pdsLApių. Kaina.. . .. ..................

Priešfašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Komiteto,- organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 phslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina........J................................................   15c

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai
I • (

(įia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
kauskienė $2• T šlanikas L rta atsilankė gražus būrelis. Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o KciusKiene , j. biapiKds, 1j. , , _t t ųil nnlrms visada hiein invnsi ir sunknlhinvn nrins LiniuvR

dickas ir V. J. Senkevičius po I 
$1; F. Bačkis, A. Jankus, Ka- Į18 
tinienė , .K. 
Straukas, O.
Bakanauskienė, M. Urba, Dru- 
tainienė, B. E. Senkevičienė, 
M. švegždienė, J. Bimba, Ak- 
tovienė, S. Bimbienė, K. šo- 
lomskienė ir V. Unikauskas po 
50c; su smulkiomis aukomis 
pasidarė $20.75. širdingai ta
riu ačiū aukotojams Lietuvos1 
darbininkų kovos reikalams.

Kaip visada, taip ir dabar 
Eastono darbininkų nepriete
liai fašistai kenkė mūsų paren
gimui, atkalbinėjo žmones, 
kad neitų į prakalbas ir poli
cijai skundė. Net per du kar
tus policija buvo alsi lauktas 
žiūrėti, kokia “revoliucija” 
bus. Vieną kartą atėjo vieša; 
antru kartu slapta policija. 
Matydami, kad nieko baisaus 
nėra, nusijuokė ir pareiškė: 
“O kiek mes daug baisių is
torijų girdėjome apie šitą jū
sų parengimą.” 
statė klausimą: 
jus nepriguli?” 
vome suprasti, 
yra daugiausiai 
tai yra bjaurus darbininkų ne
prietelius. Po prakalbų iki 
12 vai. vakaro susirinkusieji 
draugai ir draugės linksmino- 

į si, kalbėjosi su d. Mizara 
su-! įvairius žaislus žaidė.

Eastono Kor. Biuro No. 5

kas, 
nete

kęs mokytojo, bet kaip ant lai- 
' mės pasitaikė 

Hartfordo V.
, ne tik sugabiai 

tęs dainuoti, 
Dirba iš viso atsidavimo. Ka
dangi choras skubiai ruošiasi 

j prie koncerto su šokiais, tai 
įL malonu matyti mokytojaus de- 
v damas pastangas sumbkinti 
r tinkamai. Tasai choro paren- 

mas bus 29 d. gruodžio, tai 
js šeštadienio vakaras. Be-

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:

Bell__________________Oregon 51 St

Main »6€tKeystone—

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 21774474 "Mokyki, bu Rep.taeij." i ' ,
Būkite Savystdvūa—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti -ir 'taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki* 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinijrus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi n* moteriškių klases. •
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ* 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

nizatorium P. Glaveckas, fi
nansų sekretorium J. Stanys;

dininku d. W. Rogers; pro
tokolų sekretore sekantiems 
metams išrinkta ta 
Kučiauskaitė.

Linkėtina naujai
daug gerų pasekmių 

organizacijos 'labui.
Vinco Duktė.

Gruodžio 4 d. L.D.S.A. 
tinę kuopa buvo surengtus dr-1 
gei Karosienei prakalbas šilko j 
audinyčių klausimu. Prakal
bos visais žvilgsniais pavyko 
gerai. Merginų, dirbančių au- 
dinyčiose, susirinko apie 30, 
tarpe jų atėjo ir jų užveizda 
(bosas) ; taipgi buvo ir paša
linės publikos. f

Dr-gė Karosienė išaiškino, 
kodėl susitvėrė nauja Textile 
unija ir faktas po fakto iš
dėstė, kodėl šios merginos turf 
organiziiotis į minėtą uniją. 
Priminė joms tokių dalykų, 
kad jų dirbtuvėse dirba mer
gaitės 12 metų amžiaus; kad 
viena mergina turi padaryti 
už tris, kuri to nepadaro, lie
kasi prašalinta nuo darbo. 
Taip dirbdamos gauna algos 
$6.00 a^$7.00 į savaitę. Ji 
ragino p^s prisidėt prie unijos, 
nes tai.^rankis, su kuriuo pa- 
lengVin£\savo padėtį.

Po pĄįkalbų klausimų neat
siradus, ! tai dr-gė Karosienė 
nuėjo pasikalbėt su mergino
mis, '-.kuri'bs tarpe savęs disku- 
savo;. Viena po kitai mer
ginos pradėjo savo vardus 

niekad.“ duoti, tai tas bosui labai nepa
tiko. Jis atsikėlęs atbėga ir

su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina......................................   25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 

su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų, 

iš 128 puslapių. Kaina................................ 35c

Revoliucijos Giesmes
Į Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie .kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai (. 
dainai atatinka. > Tai labai mūsų menininkų laukiamas kuri- 

vie- nys. Knygelė iš .50 puslapių. Kaina ..............................35c
Reikalaukite tuoj auš, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinią Valstiją Piliečiu 
piejD/ištis .‘‘Ląisvę” .išleido- gerai priruoštą knygelę^ su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsĮėmimo pilietinių po- 
pierų. j Klausimai yra‘anglų ir. lietuvių kalbose. Ją persiškai- 
tęs turėsi , aiškų suprdtim'ą apie formą Jungtinių Valstijų*
pierų. į 
I ' * -

valdžios., ■ CĮerai jsiįėmįjęš visus -klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egząpnnO.' Kaina tik .. . . ^.......... ,......... 25c

;.' ‘; Moteris ir Išpažintis
,Jau tik kcįlętą beturime šios knygelės.. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių. Čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daūg žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes.: Kaina ...........................................20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykas

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina. ........................   * . .$2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir iie d Aug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau- 

T. . - , . f .A"1’ simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei-
savo. ji jam atsaxe, Kau tas i katą ne tik vyro it moters, bet nelaimingais būna tokių žrio-
nie^° bendro netun su tuo, ką, meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai
šį vakarą kalbėjo.” Jis; Pra‘; privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite
dėjo klausinėt šį tą ir aiškįno i augščiau minėtą knygą ir. skaitykite ją. Kaina...............$2.00
jai, vkad kompanija negalinti 
daugiau algos mokėti, ir jis 
(bosas) daro šiom mergaitėm • 
malonę, kad jas samdo. Sako, Tai yra didelė jr puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
tie keli doleriai, kuriuos jos 
čia 'uždirba, yta gėriauj nėgu 
niekas. Alė dr-gė- Karosienė 
žinojo, kaip jam atsakyti. 
Jam taip karšta pasidarė, kad 
nelaukęs pabaigos atsakymo į 
savo klausimus išdūmė per 
duris.

Antra dalis prakalbų buvo 
lietuviškai. > Draugė nurodė 
tikslą šio vakaro, ir tarp kitų 
dalykų agitavo už darbinin
kiškas organizacijas kviečiant 
visas ir visus, kurie da nėra 
nariais L.D.S.A. ir A.L.D.L.D., 
tapti. Viena draugė įstojo į 
L.D.S.A., nepamenu jos vardo 
ir Juozas Vasiliauskas į A.L.

Kriaučių Industrijoje
Kaip priežodis sako: “Ge

riau vėliau, negu 
Taip ir šis įvykis.

Henry L. Hamburger dirb- klausia draugės, už ką ji bal-[ 
tuvėjc ne kartą jau buvo kal
bėta apie uniją, bet vis prie 
galutinos sutarties neprieita.

Taip tūlas laikas atgal atsi
lankę vietinio skyriaus unijos 
darbuotojai gavo "sutikimą 
nuo boso, kad unija gyvuoti 
galės. Tik jau su darbinin
kais susitaikinti beliko. Ka
da pasklydo žinia, kad šaukia
mas dirbtuvės susirinkimas, tai 
darbo prižiūrėtojas (žinoma, 
su boso žinia) išspausdino at
sišaukimą su įvairiomis frazė
mis, žadant darbininkams ge
ras algas, užtikrintą darbą, 
reikalui esant, taikintis pa
tiems, be unijos ir t. t. ir pa
siuntė darbininkams, kad pasi
rašytų po šiuo pareiškimu.' 
Darbininkai pasirašė, išski
riant keliatą. žinoma, kurie 
nepasirašė, susilaukė pasity
čiojimo iš pataikūnų darbda
viams darbininkų. Taipogi jie 
pasiliko 
žiūrimi.

Unija 
Padirbę tūlą laiką nugirdo, 
kad bosas jau rengiasi numuš
ti 10-tą nuošimtį algos. Tada

Dr-gė Karosienė priėjb prie 
vienos L.D.S.A. buvusios na
res, A. V., kviečiant ją prisi
dėt prie draugijos. “Ne, aš 
prie " liežuvninkių neprisidė
siu,” atsakė. Draugė jai pra
dėjo aiškint,'jeigu ji turi kokį 
ypatiškumą ant - vienos kitos

ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio’atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame ąurėdyfn’e: pinigai ir kokia‘jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti' šią' knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems sūptantama, kalba .taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs dafbininkas galės lengvai ją suprasti. ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta1 pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis..........$1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo l 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo*pa«aulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū-; 
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais 
Ta pati apdaryta 
dėmis .......... ..

Telephone, Stagg 8826
9745

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

įleidžiami utarninkais

VYRAMS
Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, }į-Y<-

Kat yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja' 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių žalčių nebijo. Už 76 centus už balnių apsiginkluok muo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(26 centai už skrynutę)

yra tai kanuoU prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių už kietoji* 
ma.—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. F

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut paą
F. URBONAS i

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone: Greenpoint 1411

2 ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper i796
fliąsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
J 51 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T,
________________________ORDER BLANK:________________________ :

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonžsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLĄ, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No------
Miestas
Miestas

Stata
Stata

RUSIŠKA p į RUS TURKIŠKA

CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki £A 
Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—

M. TEITELBAUM, Manadžerit
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarę naujaiudoa 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinią vandeniu 

' ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IšSIPĖRJMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsipžrimoi Rusiškas, Turkilkaa ir 
Saro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;. 

lip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 'Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts 

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. I, 
Telefonas: Pulaski 1090



PRANEŠIMAI IŠ KITURVIETOS ŽINIOS
rei

pirm

IŠRANDAVOJIMAI

Telephone, Stagg 4409

Policija meta nuožiūrą ant mėti savo kalendoriuj, kad REIKALAVIMAI A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)NAUJAS TRUSTAS

PAJIEŠKOJIMAI

Jaučiasi genii ant nugaros

PARDAVIMAIRAUDONAS ARTOJAS J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Philip Romagnoli, 11
Labai Parankus Kišeninis

107 UNION AVENUELIETUVIŠKAI-ANGMŠKAS

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS

VALGYK

vaistai

3194 Fulton

Greenpoint 576

LIETUVIŠKA AKUŠERE

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Duodu reikalingų patarimų ir patarnavimų

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkami} daiktų nuleisime dešimtą procentą.

KUR PASITIKSITE 
NAUJUS METUS?

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

NUOGAS NAUJAS 
AKTORES EGZAMINAVO 
TEATRININKAS

ŽMOGŽUDĖ 
KIRKVVOODIENĖ 
IŠTEISINTA

Red Cross 
Kidney Plaster

KUDZINOVSKIS NUŽUDĘS 
VYRĄ, DU KŪDIKIUS IR 
MOTERĮ.

NAŠLYS PRIRAKINO 
MERGINĄ, KAD NUO JO 
NEPABĖGTŲ

“RANDŲ” ĮSTATYMUI 
PASINAIKINUS, 
PROTESTO MITINGAS

PASIKORĖ 11 METŲ 
VAIKAS

gazo, 
šiaip
nau- 

kapi- 
iždo

JOs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matčmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Lie’pos žiedų 
Lisnikų 
Mčtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

A. IV R. Kom. 
Navalinskienė.

‘(298-300)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syki atsilankę, persftikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Red Cross Ink
stams Pleište- 
riai Gaunama 
visose aptieko- 
se. Gaminta 
Johnson ir 
lohnson, New 

Brunswick,N.J.

PAJIEŠKAU darbo restaurante. 
Esu patyręs kukorius, dirbęs didelėse 
vietose. Tel. Bensonhurst 5438.

(297-302)

1T BŪTI SVEIKU IR STIPRIU 
SUNKŲ DARBĄ DIRBTI

A. GORBALEVSKA
296 Bedford Avenue f : '

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

- Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

Palengvina nuovargį

Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir 'VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

REIKALINGA nevedusi moteriške 
už pusininkę-partner į restauranto 

bizni- Priimsiu už labai prieinamą 
sumą pinigų.—White Eagle Restau
rant, 277 Driggs Ave., Brooklyn, N. 
Y. (298-300)

Petro Ku dzin ovsk io, kad ap
art nužudymo vieno suaugu
sio vyro ir dviejty kūdikių, jis 
dar bus nudėjęs ir Margaretą 
Stantonienę, 36 metų amžiaus, 
josios namuose, 1926 metais, 
liepos 4 d. naktį, Newarke, 
po num. 242 First St.
♦' Jis buvo pasigriebęs Stan- 
tonienės sūnų De Wittą, tuo- 
met 12 metų amžiaus. Vaikui 
pradėjus klykt, šoko jį gelbėt 
motina. , Tuomet užpuolikas, 
sulig jos pasakojimo prieš mir
tį, panašus į Kudzinovskį, bėg
damas, davęs šūvį iš revolve- 
frio; tuo* šūviu jinai ir buvo 
mirtinai pašauta.

Stantonienės našlaitis vai
kas, pašauktas dabar į Kudzi- 
novskio tardymą Jersey City, 
sako, kad Kudzinovskis yra 
labai: panašus į tą vyrą, kuris 
mirtinai pašovė jo motiną.

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

GRAND
A.L.D.L.D. 

gus lavinimosi mokyklą 
studijuojama 
Revoliucija.” 
įvyksta kas 
vakare 
svetainėj, 1057 Hamilton Ave 
ges ir 
šių 
lankykitės i, šią .mokyklą. Apart stu
dijavimo minėtos knygos, bus ir dis
kusijos įvairiais klausimais. Žinote, 
kad padiskusuoti ir apsvarstyti įvai
rius klausimus yra labai naudinga 
kiekvięnam ,darbininkui. Tat nepra
leiskite tu progų. Komitetas.

(298-301)

Nufotografuoja * 
ir numaliavojai 
visokius p a- į 
veikslus įvai- į 
riomis spalvo- ? 
mis. Atnau- J 
jina senus ir | 
krajavus ir! 
sudaro s ui 
amerikoniškais I

UETUVIĮJ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Earl Carroll, muzikalių ko
medijų statytojas teatruose, 
yra kaltinamas, kad aktorės 
turėdavo prieš jį visiškai nuo
gos vaikščioti, pirma negu jis 
jąsias priimdavo savo tarny
bon. Tai tas pats sutvėrimas, 
kuris andai išmaudė šampano 
vonėje lietuvaitę Daugeliūtę, 
nuogai išrengtą, savo teatre 
ant Broadway, New Yorke, ir 
buvo nuteistas kalėjiman.

Dabar prieš jį skundą duo
da dvi gražuolės jaunos akto
rės, Anna Moss Gaynor ir

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiais, Lyros Choras ren
gia šaunų balių pasitikimui 
Naujų Metų. Pranešame ga
na anksti, idant žinotumėte ir 
jokių kitų “deitų” n e padary
tumėt ant 31 d. gruodžio, 
apart “deito” pasimatyti su 
draugėmis ir draugais mūsų 
parengime —- National Hali, 
kampas Clinton ir Willow 
Avės., Maspeth, N. Y.

Komisija surengimui šio pui
kaus baliaus deda visas pa
stangas, kad patenkint visus. 
Programa bus gera—dainuos 
pats Lyros Choras, Ufa okte
tas, dar bus ir kitų įvairių pa- 
marginimų. Namie galite per
daug neprivalgyt, nes čia bus 
prigaminta visokių skanių už-i 
kandžių. Mūsų gaspadinės 
sakė, kad stengsis prigamint 
kuo skaniausių valgių. O jau 
apie šokius, tai nėr ko nei kal
bėt, žinote, kad visuomet Ly
ros Choro parengimuose suei
na kuo geriausi šokikai.

Tad nepamirškite pasižy-

A. I). P. Nariai!
Miesto Centralinis Komitetas 

kia visuotiną narių susirinkimą 
nedėlyj, 8-tą vai. vakare, gruodžio 
17-tą d., 69 South Park St. Bus 
diskusuojama šie klausimai: Trockiz- 
mo-Cannono pozicija. Taipgi di
džiumos ir mažumos Centro Komite
to deklaracija partijos nariams. Vi
sų narių pareiga dalyvauti šiose dis-

s. Dalyvaus Mažumos ir Di
džiumos Centro Komiteto atstovai.

‘ K. Krūtis, Sekr.
• ' ■ (299-300-

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI! 
'f i I t i i ' ‘ % * t 4 '' * * ' T ’ V * ’c > 5 Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę verte Lietuvoje turi 
[ visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
[ vaistai- \ Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
[kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kūo-. 
; geriausiai patąniauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
[tūyiškų. žolių, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių Ir, 
; žemiau paduotus. Galima-gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Apynių 
Aviečių uoau 
Amžių seki ūkiu 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žieoų* 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių v
Dobilų 
Daržų našlelių 
Derinmečių dumropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesį) u 
Garstyčių

PAJIEŠKAU brolio Jurgio Bakaičio.
Seniau gyveno Illinois valstijoj, 

dabar nežinau, kur i randasi. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, praneškite. D. Ba
kaitis, 63'Mallori Ave., Jersey City,

N. J. 297-302

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Dįagnozo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

NEW YORK CITY
Valandos: TO iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

dienomis, 
mergaites galutinai

savo teatrą, Carrol lis 
> kitai pasikvietė jas 
; liepė visiškai nuogai 

ir vaikščiot prieš jį. 
aktorės atsisakė at- 

“Jievos parodą.” 
buvo pareikšta,

) Antrašas: > \
U.S.S.R., MINSK 
Bovetskaja, CKKPB, (b)

Knrleai neparanku užsiprenumeruoti 
tleaiai i# Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laiavį", 48 Ten Kyclr 
Street, Brooklyn. N. T. Kaina 11.25. 
peraiuntimaa veltui.

New Yorko Wall Stryte su
siorganizavo naujas trustas su 
$100,000,000 kapitalo. Trus- 

jtas nori paimt ;-savo globon į- 
vairių miestų elektros, 
vandens ir kt. biznį ir 
įvairias pramones. Prie 
jojo t rusto, prisideda su 
talu Meliono (Amerikos 
ministerio) Alumino Kompa
nija, Lehman broliai bankinin- 

jkai, Duke elektros ii* tabako 
kompanija ir t. t.

RAPIDS, MICH.
66-ta kuopa yra įstei- 

Dabar bus 
knyga “Valstybė ir 

Lavinimosi pamokos 
sekmadiėnį, 7:30 ' vai. 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Drau- 

draugai, kurie interesuojatės 
dienų gyvenimo klausimais, tai

NUSIŠOVĖ AUGŠTOS 
VEISLĖS PANELĖ

{Kotely j Ambassador
Yorke, nusišovė labai augštos 
klasės panelė, Leila Keri’, pa
einanti iš milionierių šeimynos; 
buvo 35 metų amžiaus. Sau* 
žudystės priežastis dar nežino
ma.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza i 
(Priešais “Bridge Plaza” * < ' 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. ( 

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-i 
madieniais tik ąulyg sutarties.

Wm. E. Miles, 40 metų am
žiaus našlys, tėvas šešių vaikų, 
įsimylėjo savo -buvusią steno- 
grafę Catherine Semmens, 19 
mėtų amžiaus. Sakė, kaip tik 
fchsidaryaiu pinigų delei me
daus mėnesio, tuoj su tavim 
a pei pačiu ošiu. Bet mergina 
jam paaiškino: nežinau, ar aš 
iškentėsiu iki-to laiko; gal aš 
su kitu pabėgsiu ir apsivesiu. 
Tuomet našlys ją visai nuogą 
plieniniais pančiais prirakino 
prie- lovos; ir taip prirakinęs 
laikė ištisas tris savaites. To 
buto šeimininkė Sophia Sader, 
419 W. 50th St., vieną kartą 
išgirdo merginą bedejuojant, 
įėjus kambarin, rado ją visai 
nuogą ir prie lovos prirakintą; 
pasipiktinus, tuojaus žadėjo 
pašaukt policiją, kad pasodin
ai jį į ^šaldytuvą” (kalabū- 
zę). Tuo tarpu įeina kamba
rin ir .našlys. šeimininkė, 
klausia merginos: ar pašaukt 
policiją, kad tą niekšą areš
tuotų ? Mergina atsakė: visai 
ne; ir tu nesikišk į mudviejų 
reikalus I i

Našlys . atrakino merginą 
nuo lovos, ir tą pačią dieną 
jiedu apsivedė.

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
RemunClių
Seneso plokščiukią 
Šahnėčių 
Šalavijų
Seneso lapelių 
Safronų
Trijų devynerių 
Traukžollų
Totorkų šaknų . 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
TrūkŽolių
Valerijono šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą '
Ph. G. Vaistininkas 

229 Redford Avenue. Brooklyn. N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

♦ iPhone, Greenpoint W17, UtftJkU ,

PASIRANDAVOJA del vieno vyro 
apšildomas, šviesus, su visais pa

rankamais, Richmond Hill sekcijoj, 
kambarys. Informacijų klauskite 
“Laisvės” raštinėj. (299-301)

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

tu-ve

□ ONA

WILKES-BARRE, PA.
L. D. S. 68-toš kuopos narės ren

gia. nepaprastai puikią vakarienę IV 
Rajonui subatoj, 29 d. gruodžio, po 
No. 206 S. Main St., virš Irving te
atro, Wilkes-Barre, Pa. Pradžia 7 
vai. vakare, ši vakarienė bus taip 
puiki, kokios čia niekad nebuvo. 
Apart gardžių valgių, bus ir šauni 
programa, kurią išpildys geriausios 
spėkos šioj apielinkėj. Taipgi kal
bės d. Karosienė iš Mass, valstijos 
ir d. Žaldokas. Svečių bus iš visos 
apielinkės—Binghamtono, Scrantono, 
Forest City ir t. t. Tat kviečiame 
visus atsilankyti, nes po skaniai va
karienei galėsit smagiai pasišokti 
prie geros muzikos

Kviečia L. 
narė Lorimer Restaurant

J. MARČIUKIENĖ
Savininkė

num. 2421 Prospect Ave., N. 
Y. C., rastas pasikoręs skiepe 
ant drapanoms kabinti šniūro. 
Detektyvai [spėja, kad nelai
mingas vaikas, atsistojęs prieš 
Veidrodį, bandė atvaizdinti 
kokį nors krutamuosiuose pa
veiksluose matytą “didvyrį” ir 
Užlipęs ant krėslo, apsivyniojo 
šniūrą aplinkui kaklą. Pasitai
kė, kad jo koja paslydo ir jis 
nukrito nuo krėslo. O kadan
gi šniūras augštai kabojo, tai 
jo kojos negalėjo pasiekti as
los ir tuo būdu vaikas pasiko-

PARSIDUODA puse restorano, biz
nis eina gerai. Norintis gali ir 

visą pirkti. Pardavimo priežastis— 
vienas iš partnerių išvažiuoja į kitą 
miestą. Kreipkitės po No. 72 Co
lumbia St., Brooklyn, N. Y.

(296-301)

Brooklyn, N. Y
Kampas Grand Street ; ; ; .. - .■ •

baigė laikas įstatymo, 
^paliečiančio gyvenamųjų na
mų persamdymą. Tuo įstaty
mu buvo šiėk tiek prilaikomi 
savininkai nuo perdidelio 
“randų” (nuomų) kėlimo.

Vos tik užsibaigė įstatymo 
veikimo terminas, tuojaus na
mų savininkai Bronxe šimtams 
šeimynų pakėlė butų kainas 
nuo $60 iki $100 į mėnesį.Ku
rie nenorės taip brangiai mo
kėti, tie bus išmesti į gatvę.

Šį Vakarą, New Yorko Cen- 
tralinib Knygyno Auditorijoj, 
nuomininkai (randauninkai) 
turės didelį mitingą, kur pro
testuos prieš namų savininkų 
sauvalią. Tarp kalbėtojų bus j 
drg. Juliet Stuart Poyr^fz, Ar
thur Holden ir kiti. Įžanga 
veltui.

Minske nua pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas 
“R. ARTOJAS” ' teiks plačią 
infprmačiją iš Sovietų Sa Juncos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai 
kas' dėdąsi baltojoj Lietuvoj. 
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži- 
nias iš SovietųSąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo..

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
Išsirašo v

"Raudonąjį Artoją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R 
Artojas eina kas dvi savaitė*.

d. gruodžio turite traukti 
Lyros Choro Naujų Motų Pa 
sitikimo balių.

J. Jakučionis, 
Komisijos Narys

WALTER GARŠVA
Street Brooklyn, N. Y

| Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas!
I IR MAL1ORIUS

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos susirinki 

mas bus seredoj, 19 gruodžio, M. Ma 
žeikos svetainėj, 8 vai. vakare, 
si nariai ateikit, turim svarbių 
kalų aptarti. Taipgi turėsime 
rinkti naują kuopos valdybą.

Sekr. V. Katinas.
(299-300)

Louise Blakely. Jis buvo pri
žadėjęs jąsias paimti delei vai
dinimo naujai ^statomo veikalo 
“Fioretta”; jos apleido, todėl, 
savo darbus kituose teatruose; 
tikėjosi daugiau algos 
roll i o.

Bet šiomis 
tas 
imant i 
vieną pc 
pas save 
misi rengt 
Naujosios 
likt tokia 
Tuomet joms 
kad pas jį vietos negalės ^au
ti, jeigu neišpildys jo norų.

Dabar aikštėn iškyla, kad jis 
ir kitas aktores, pirm priimant 
į savo teatrą, varinėdavo per |kūsijose^ 

i tokią nuogą šerengą.
Bylą prieš Chrroll paėmė 

apskrities prokuroras Joab II. 
Banton.

Aktorių-mergaičių pusę pa
laiko Sam Harris, prezidentas 
vienos teatrų manadžerių są
jungos, ii* Arthur Hammer- 
stein, prezidentas kitos pana
šios manadžerių organizacijos. 
Earl Carroll nėra nariu nei 
vienos nei kitos.

Matomai, nei kiek nepataisė 
tą gašlų gaivalą kalėjimas, ku
rio Earl Carfoll gavo už gir
dymą savo svečių šampanu, 
kuriame jis išmaudė Dauge
liūtę.

Savo laiku jis taipgi buvo 
areštuotas už išstatymą visiš
kai nuogų merginų paveikslų 
savo teatro priemenėje.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tessen. Biznis išdirbtas ir gera 

proga pirkti. Kreipkitės po No. 1129 
Blikė Ave., Brooklyn, N. Y. 299-300
PARSIDUODA vienas iš dviejų biz

nis: vienas delicatessen, aiskrymo 
ir visokių kitokių dalykėlių Maspethe. 
Antras randasi Woodside, L. L, bu- 
černė. Biznis daromas labai geras. 
Priežastis pardavimo: du bizniu per 
sunku laikyt. Kreipkitės: J. Radze
vičius, 63 I^exington Ave., Maspeth, 
L. L, N. Y.„ vakarais nuo 7 vai.

(297-305)

Queens pavieto teismas įs
iteisino Frances Kirkwoodienę, 
i kuri peiliu nudūrė savo antrą- 
ijį vyrą, gyvulių daktarą Glenn 
Kirkwoodą. Ji aiškinosi ši
taip: mano vyras, besimylė- 
damas su kitomis moterimis, j 
įvarė mane į tokį pavydą, kad 
vos nepamišhu; vieną kartą 
pasigriebiau virtuvės peilį, 
kad pasidaryt sau galą; mano 
vyras puolėsi ištraukt man 
peilį iš rankų; besidalinant 
peiliu, jis netyčia ir liko nu
durtas.

Kadangi Kirkwoodiene yra 
jauna ir graži moteriškė, tai 
vyriškoji Grand Džiūrė ir pa- 

v,Philip Romagnoli, 11 metų tikėjo tai jos pasakai, ir ištei-i 
vaikas, kurio tėvai gyvena po s’no žmogžudę.

■ '■ . JUNIPEf? .
rAlph kruch - 
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