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* P I * fl* iAA “HVIRŠ 7,000 ADATOS PRAMONES DAR- Gyrėsi, kad Jis Gali '“i REIKIA PAKEISTI SUPRATIMA APIE 
miŲ Praleis $100,000 nuniTirf r. A«wwmf a' ivinvi nuifi Saitam Vandeny, Prigėrė : h a ir A yityitv7 i nDIEVĄ, SAKO MOKSLININKASwash^n. 1S J BININKŲ sveikino naują uniją 

vienijimas Prieš Blaivybės 
Įstatymą (“Slapiųjų” 
nizacija) paskyrė $100,000; 
'tyrinėjimui blaivybės pasek-!
miu 1929 metais. Bus veda
ma platus tyrinėjimas iši 
ekonominio, sociologinio, po-1nį suvirs 7,000 moteriškų senai tapei suorganizuota, 
'litinio ir biologinio atžvil-i drabužių siuvėjų ir kailia- Darbininkai, entuziastiškai

li* Darbininkų (K.) 
A kuopelės. Tačiaus 

/eikimas guli ant vie- 
. V. Navicko pečių ir 

augas dirba pasiauko- 
ėjai, kiek tik jo spėkos
a, ir nėra abejonės, 

kactyjis ilgai tai vežti nete
sės

7ai peiktina, kad kiti 
dr/ugai nesirūpina savo or- 
gąhizacijos reikalais, visą 

rbą suverčia ant vieno 
|ugo ir net į prakalbas 

eafsilanko.

Waterbury pagal tokią £ad suradus “pamatinę isiuvių, milžiniškam susirin- jį pasveikino. Kalbėjo ir ki- 
skaitlingą lietuvių koloniją teisybę” kas liečia blaivybės!kime, Lincoln Arena, 66th;ti žymūs adatos' pramonės 
didesnjs skaičius lietuvių |pasekmes bėgy devynių me-i St. ir Broadway, New Yor-'darbininkų vadai, pasižymė- 

‘ 1....................... ' ke, vienbalsiai užgyrė nuta- jusieji kovoje prieš reakcio-
' rimus savo unijų konvenci- nierius. Kalbėjo kailiasiu- 
‘jų suvienyti abi unijas į vię- vių vadas Ben Gold, mote- 
ną milžinišką adatos pra-iriškų rūbų siuvėjų vadai 
monės darbininkų uniją, į Zimmerman, Hynan, Bora- 
pramoninę uniją. . . jchovich. Kalbėjo S. Lipsin,

Susirinkę darbininkai r vadas kairiojo sparno vyriš- 
ituziastiškai sveikino organi- kų rūbų siuvimo pramonėj;

H. Rosemond kalbėjo varde 
Tuo būdu nariai oficialiai -negrų darbininkų; kalbėjo 

;užgyrė sujungimą savo uni-iShapiro iš Bostono; O.Euse- 
<DETROIT, Mich.— Fordo'jų į vieną pramoninę uniją, pi, italių darbininkų vadas; 

’ia oficialiai prane-'Priimta rezoliucija. M. Levine iš Chicagos;
r Pirmadienį prasidėjo ben- Bert iš Ęlįiiladelphijos; A.

CHICAGO.—Joseph Drew, 
26 mėtų amžiaus, iš Devils

orga- Vienijama Kailiasiuviu ir Moterišku Drabužiu Siuvėju Uni- Lake, n. d., medicinos stu- Kardinolas Kalba už Seną Barzdotą Dievą; Sako, kad Ka-
30’000' • dentas Northwestern Uni- taliką Bažnyčia Geriausia Išaiškina Dievą

NEW YORK.— Čia moks-1 nebegalima žiūrėti, kaipo į 

prisirengimui gyventi Nau- 
p] 

turiiitoM .1__

jos į Vieną Pramoninę Uniją
NEW YORK.— Nedėldie- [Pramoninės Unijos, kuri ne

4

buvo patogus — nedėldienio !------------ -----

riecius galinu pagirti už pa-Fordas Planuoja Išdirbi 
kalbose.' uzsjlaikymą pra- |)augjau AutOmobillŲ 

Pas Waterburio draugus ■ --------
yra jaučiamas pusėtinas ne-[Samdys 30,000 Darbininkų žavima naujos unijos, 
rangumas ir yisas veikimas i Daugiau
guli tik ant Ūeletos draugi! _____
pečių. Visą įios didžiulės 
lietuvių kolonijos veikimą kompanija 
neša ant savo pečių šie keh |<ac| jos dirbtuvės pradės ------------ - ------— ---------- ------ r--
draugai: žemaitis, Strizaus- dirbti šešias dienas į savaitę ,dra konvencija Kailiasiuviu Lutsky iš Los Angeles, Cal.; 
Kienė, Stnzauskas, Bartkus, jdirbo penkias). Ka- Unijos ir Moteriškų Drabu-'M. Olgin, žymus žydų ko- 
kuns ir savo automobilį pa- dangį darbininkai dirbsią žiu (Cloak and Dressihak-Imunistų vadas iš New Yor- 
JUHgęs darbui, kaip ir drg. penkias dienas j savaitę, ers) Unijos. Bendros kon-Lo.
Januškevičius, broliai Krast- taį įk1s pasamdyta 30,000 vencijos sesijos tęsiasi New Kalbėtojai nurodė, kad gy-
njekąi ir keletas kitų. Dau- darbininkų daugiau. Tuo Star Casino svetainėj.
gelis draugii nors ir priguli būdu gaminimas automobi-' Masiniam mitinge kalbėjo riuosius -------------- -----
pne mūsi draugijų, bet nie- jr trokų bus padidinta J. Salzberg, vadas Kanados ganizuoti naują uniją ada-
• i>ir -i • ai Peiktmas ant 20 nuošimčių — tai yra, Adatos Amato Darbininkų (tos pramonėj.

Bendros kon- |ko.

Tuo Star Casino svetainėj.

.versitete, pereitą nedėldienį 
susiginčijo su savo draugais! 
del plaukimo; pareiškė, kad

ti žiemos laike; jo draugai kad reikia pakeisti, dabarti- 
netikėjo jam. Tai buvo jau 
vėlai ndjktį. Kad įtikinti sa
vo draugus, jis sutiko tuo- 
jaus nueiti paplaukyti.

Jis nuėjo į Michigan eže
rą. Įėjo į šaltą, ledų pilną 
vandenį, ir plaukė, o jo 
draugai žiūrėjo. Už pusės 
valandos Arthur Cook matė 
jį plaukiant netoli kranto ir 
šaukė jį eiti iš vandens. 
Drew dingo. Cook įbrido į 
nusekusį vandenį ir atrado 
studento lavoną.

Kartais per durnumą žmd- 
A. nė praranda, gyvastį.

jis nueinąs į ežerą paplauky- lininkai suvažiavime kalba, lavinimo , kempę (stovyklą) į
jTZ A. A KZ A * A • A A A A ^.» A » »' A

jam Jeruzolime” (“dangaus 
karalystėj”), bet

Sako, Mokslas Gali Pa
ilgint Žmogaus Amžių

veninio sąlygos privedė kai-
i darbininkus suor-

nį bažnyčios aiškinimą apie 
dievą kitokiu aiškinimu; jie 
sako, kad dabartinis supra
timas apie dievą neatatinka 
šių dienų mokslui.

Žmogus pradėjo gyventi 
urvuose Mesopotamijoj ar 
Centralinėj Azijoj tarp'500,- 
000 ir 1,000,000 metų atgal, i 
sako mokslininkai, ir išdir-. Pereitą nedėidienį per pa- 
bo tokią mistei iją apie pa- kardinolas Hayes St. 
šaulį kuri jau dabar visai .patri(J katedroj smerkė tą 
netinka. Jie sako, kad aky- mokslininku nauja suprati- 
yaizdoj mokslo patirtų fak- apie dieva. ...
tų i eikalmga naujo aiškini- > Laikydamasis supratimo 
mo apie dievą. ■ Žinoma kai-. ie di . kai katalikų 
po buržuaziniai mokshnin- ,bįžnyčios ^okina visam pa
kai jie nenori dasileisti.pi ie iaaujy kardinolas pareiškė: 
tokio aiškinimo, kad visai ;<<Tai huv0 žiaurus sujudini. 
nėra tokio daikto, kaip die- -
vas; jie nori išaiškinti die
vą kitoj formoj, kad jį būtų: 
galima “sutaikyti” su šių 
dienų mokslu. Bet kunigai

J ir su tokiu aiškinimu nesu- 
T tinka, nes tas vis tiek užįuo-

gyventi, kaip galima, bėgy 
jo laikinos egzistencijos ču 
ant žemės. . \
Kardinolas Kalbą už Seną 

Dievą

omas skaityti laikraščiuose 
šiandien, kad tūlas moksli
ninkas šiame mieste pareiš- 
;kė, kad mūsų Dievas yra 
mytas (išsvajota, pasakiška 
figūra).”

Toliaus kardinolas aiškb 
no,'kad reikia suprasti die
vą, , kaip aiškina ka'H’few 
bažnyčia. O katalikų baž
nyčia aiškina, kad dievas 
gyvena kaip žmogus; sulig 
katalikų bažnyčios aiškini
mo, dievas yra koks tai se
nis su ilga žila barzda^ .ku
ris viešpatauja augštai dan
guje. Mokslas jau j senakl 
uždavė smūgį tai pasakai.

NEW YORK.— Pirmadie
nį Amerikos mokslininkų 
organizacijos American As
sociation for the Advance
ime Dr. E. L -Fisk, Gyveni- da slokl tok‘ smu« re’^ai- 

. mo Ęąįlęųi'
rektorius, s

ir labai peiktinas toks drau- ^500 automobilių daugiau: 
gu.apsileidimas. . )3US ga}įma pagaminti tuo-;
'4^ : 1 • -..-i jaus. O- apie . kovo mėnesį i

Torringtonas, tai nedidu-Kus gaiįma pagaminti iki 8,-1 
S’. kolonija. Bet į 750 automobliu daugiau per ' 
prakalbas, turint mintyj (pejia 
šiokios dienos vakarą, kuo- Pa'šamdžius 30.000 darbi- j (Komunistų) Partijos prieš konvencijos diskusijų susi-kaip paprastai suprantama po Gyvenimo Vadą”" rei’ka- 
met daugelis lietuvių chrba ninkų daugjaU) Fordo kom- .rinkimuose parodo, kad didele didžiuma balsų paduoda- žmogaus amžius. Nėra nu 
iki 9 valandos ir negalėjo į panjja Detroito plote išnau-:ma už dabartinę partijos vadovybę—už Centralinio Pil- statyta, kaip ilgai lemta I teologija

kė lietuvių kolonija.
prakalbas, turint mintyj 
šiokios dienos vakarą, kuo-

Parti jos Nariį Balsavhas L .
diena.

ųpio’ Instituto di- 
xv-zvvwxaujo, aiškino, kad mok- L 
slas gali pailginti žmogaus tiektam 

Pranešimai apie baisavįmo pasekmes Darbininkų gyvenimą toliau 70 metų,

Dr. Harry Ęlmer Barnes 
iš Smith Kolegijos savo pa- 

i rašte1 “Medicinos 
Mokslas Prieš Religiją Kai

prakalbas ateiti — susirin
ko gražus lietuvių būrelis.

. Šiame miestelyj, kaip ir 
kituose, visą progresyvį vei
kimų velka tik du draugai: 
Kęlmelis ir Mašalaitis. šv. ’ 
7Tncento draugija turi gra-;
O 1*4 * v I * lny- i BERLYNAS.— Du vaiku-
• • a*. * 4 a čia! penktadienį čiužinėja-

'mi ant ledo ant Dunojaus 
importuotas _. bent vienas Up§s netoli Donaustauf 
scenos mėgėjas, tornngto- iįpUOle į vandenį įlūžus le
menai parodytų ką jie gali Jeigu ne šuva, jie bū- 

n ATIMKI ui n ‘

dos viso 150,000.

Šuva Išgelbėjo Iš Po 
Ledo Du Vaikučius

idančiojo Komiteto didžiumos poziciją; o mažuma, (opozi- žmogui gyventi, sako jis.
’ ’ _ • 'Mirtis visada būna iš prie-

žinomos balsavimo pasekmės sekančiuose žasties ligos, ir nėra tokio 
daikto,1 kaip fiziologinis se
nas amžius. Jis nesurado 
jokių darodymų gyvenime 
ar gamtoj del įtikėjimo, kad 
kaip nors, kur nors, kas

icija) visai mažai balsų gauna.
> Iki šiol

ir išjudintų vietinius lietu- 
į VIUS. y

Orlaiviai Atrado Dingusius 
Žuvininkus

Ryjga,' įatvija.— Latvijos 
valdžios pasiųsti orlaiviai 
jieškoti 83 žuvininkų, kurių 
laiveli vanduo ir ledai nu- 

 

nešė jūrų link iš Peipus eže
ro' surado laivus ir numatė 

vinihkams maisto ir dm-

Lakūnai pranešė, kad 
p1 ūkianti ledai plaukia lin
ki i Rusijos pakraščio ir kaą 
veikiausia nuneš laivus į So-\ 

etų vandenius. Iš ten val

r n
i,

tų prigėrę.
Išgirdęs vaiku šauksmą, 

medžiotojas skubiai su savo 
šunimi atvyko prie scenos! 
ir įsakė šuniui pulti gelbėti 
vaikus. Tik po penkto ban
dymo šuva galėjo surasti

miestuose:
Miestas Pild. C. K. Opozicija
New York 1153 573
Chicago' 290 173

' Seattle 104 1
Superior 43 1

■ Boston 83 , 14
i Pittsburgh 91 19
Philadelphia 114 ' 44
Detroit 186 62
Minneapolis 35 9
Buffalo i 24 1
New Haven \ 11 17

Susilaikė
48

8
9

0
0

Narių diškiisijų susirinkimai dar tebeeina kituose 
distriktuose. /

vieną vaikutį, ir iš vilkęs jį į Sovietai Pasiūlė Lenkijai ir Francijos Parlamentas Už-

Nėra nu-liauja, kad būtų pavaduota 
□ itpnlnon’i’a mokinimu, kaip 

žmonės privalo užsilaikyti; 
jis sako, kad sociologai ben
drai su proto higienos stu
dentais turi nustatyti tvirtą 
pamatą del naujų apsiėjimo 
taisyklių, kurios pilnai tu
rėtų mokslinį paginndą, o 
nesiremtų ant tikėjimo.

nors būtų patvarkęs taip, | Dr. Bames sakė, kad jei- 
kad gyvieji audiniai turi 
numirti bėgy tam tikro lai
ko ilgumo. Jeigu žmogaus 
kūnas, tvirtas, sveikas, liue
sas nuo ligos, tinkamai gali 
apsivalyti nuo visokių nuo
dų, kurie susidaro kūne, to- 
kis žmogus gali kažin kaip 
ilgai gyventi, sako Fisk.

Motina Nužudė Du Vaiku
čiu ir Pati Nusižudė

Vyras Nužudė Žmoną ir Su-

............ ..  ’ x

Pil. Seniauskas Jonas iš 
Ragujų kairrio, Pasvalio val
sčiaus, pranešė policijai, kad 
naktį p. m. gruodžio mėn. 4 
d. į jo namus įsibriovė trys 
nežinomi plėšikai ir atėmė 
85 lt. pinigų. Plėšikai jį kan
kino, o jo žmoną, kuriai buvo 
pasisekę pabėgti iš buto,

• i i * 1 • • 1 1 * $ • •

krantą puolė kitą jieškoti.
Šį sykį turėjo lysti po le

du, kur. antras vaikutis bu
vo papuolęs, ir tiktai po di
delio darbavimosi šuva galė
jo dasigauti į atvirą vande
nį. Bet jis vis tiek jį išgel
bėjo. Šuva labai' pavargo, 
ir išėjęs ant kranto krito, 
kaip negyvas. Reikėjo ji ir 

\ Bet

Lietuvai Taikos’ Sutartį gyrė Biudžetą

gu esąs didelis reikalas tu
rėti atatinkamą supratimą 
apie dievą (persistatyti die- 
yą kitokioj formoj), “tai 
tas naujas supratimas apie 
dievą turi būt sudarytas at
sižvelgiant į astronominės 
fizikos mokslą, kuris visiš- _ 
kai atmeta biblijos aiškini-jpiktadariai lauke pasivijo ir 
mą apie dievą ir pasaulio ųužudė ją. Išaiškinta, kad 
atsiradimą. i jokio plėšimo, nebuvo, o tik

“Ko mums reikia,” sako Seniauskas susikivirčijo su 
Chicago.__ Moteris‘Mary'Dr. Barnes, “jeigu sutrati- žmona, kurią vėliau užmušė.

ia mano juos sugrąžinti (vaikučius atgaivinti.’ 
mo.' J- fpavyko atgaivinti.

....4 r-r-r— ,

> IŠ MASKVOS, PASI žyme JOSIOS MANHATTAN !pati?kė^
PEROJ, DALYVAUS “DA1L YW0RKERI0” PROGRAMOJ

W \ YORK.— Nesenai 
:o iš Maskvos grupė 

#Į) jaunų merginų šo- 
‘as mokino gar- 
klsadora Duncan, 

j'as vadovauja jos sę- 
Irama Duncan.

tą nedėldienį jos pili
ai pasižymėjo Manhattan 
pėra House. Kritikai jas 
girią laikraščiuose. Sako, 
g tiesiog užžavėjo žiūrėto-

os dalyvaus “Daily Wor- 
kdfto“ parengime, sekantį 
šeštadienį, sausio 5 d., Man
hattan Opera House, New 
Yorke. Tai bus šaunus 
“Dai|y Workerio” paminėji

 

mas penkių metų sukaktu
vių.

Jos\sudarys specialę pro

 

gram^’’užvardintą “Įspū
džiai Rusijos Revoliucijos.” 

Visi t r visos dalyvaukite 
tartie pąrengime. » s

Maskva.— ,Sovietai įteikė 
Lenkijai notą, siūlydami, 
kad belaukiant .Kelloggo 
“taikos” pakto ratifikayi- 
mo, Sovietų Sąjunga iį* Len
kija sutinka pasirašyti su
tartį, sulig'kurios tasai pak
tas tuojaus įeina galion 
tarp abiejų šalių. Taipgi 
panašų pasiūlymą Sovietai 

’ ‘ Lietuvai.

Mažiau Iškasta ' Minkštos
• Anglies

Washington. — Kasyklų 
savininkų organizacijos Na
tional Coal Association pre
zidentas E. C. Mahan pra
neša, kad viso 1928 metais 
minkštos anglies iškasta 
490,000,000 tonų, apie 27,- 
000,000 mažiau, negu 1927 
metais. Eksportuota 4,000,- 
000 tonų mažiau, negu 1927 
metais. 1 " -

Londonas.—Francijos par
lamentas priėmė biudžetą. 
Bėgy 1929 metų bus išleista 
45,366,000,000 frankų (apie 
$1,800,000,000) ir įplaukų 
bus 45,430,000^000."

1 Iš tų pinigų bus daug iš
leista militariniams reika
lams.

Augščiausias Vandenpuolis

MARQUESAS SALOS. — 
Augščiausias„ pasauly van
denpuolis tapo atrastas 
Francijos saloj Nukuhiva, 
vienoj iš didžiausių Mar
quesas salų.

Aprokuojama, kad vanduo 
krinta nuo 1,160 pėdų augš- 
tumo. Vandenpuolis yra už 
trijų mylių nuo jūrų.

*1 ‘ ‘ • .*• IRlfl llįy  

Peshawar, Indija.— Afga
nistano sostinėj Kabul esą 
ramu; sukilėliai numalšinti.

Zahradnik, l30 .metų am- mas aPie dievą reikalingas, Bijodamas bausmės sumanė 
nebūtą plėšimą.•

Už RAŠOMĄ MAŠINĖLĘ 
TRYS METAI KALĖJIMO 

KAUNAS.-r Kąųno apy
gardos,; 4 teisias nubaudė 
Vincą Binkunskį 3 pi etam« 
paprasto kalėjimo u* 
kad jis pereitų m 
žės 19 d. Kam 
Al., įsilaužė r 
duris į Seraf 
mo biurą d 
mašinėlę 30 
pardavė už *

Washington 
ma, kad Bolivij. 
imti Pan-Amerih 
renciios pasiūlymą 
su Paraguay del s 
mo ant rubežiaus.

žiaus, šeštadienį gazu nu- tai reikia turėti toki supra- 
................. timą, kurį išdirbtų Dr. Fos- 

dick (protestonų kunigas 
modernistas, horintis “pri
taikyti” dievą prie mokslo), 
atsižvelgiant į šių dienų as
tronomines fizikos mokslo 
atradimus ir į supratimus 
(mokslininkų) Shapley dr 
Michelson ir į (moksli
ninkų) Bohr, Planck ir 
Millikan studijavimą ato
mų ir elektronų; < Tai 
yra maža verte bandyti 
į galvą kalti tą supratimą 
apie dievą, kuris visai dabar 
netinka ir išėjęs iš mados ir 
kurį palengva ir skausmin
gai išdirbo pusiau-barbariš- 
ki žydai- tose dienose, kuo
met, viešpatavo įsivaizdini- 
mas, kad žemė yra visos vi
satos centras ir kad dievas 
yra žmogaus pavidale.”

Toliaus Dr. Bames aiški
no, kad reikalinga pakeisti 
supratimą apie gyveninio 
tikslą. Į šią žemę, sake jis,

puodino savo dųCvaikučius, 
4 ir 1 metų amžiaus^ ir pati 
užsinuodino. Aiškinama, 
kad tragedijos priežastis bu
vo jos susipykimas su savo 
vyru. ' . ' ’ • •

Daug Suruko Tabako
Kvykliai.-— Renkant apie 

tabaką žinias, pasirodo, kad 
Kvykliuose 22 rūkytojai per 
metus surūko 313 klgr. ta
bako. ' Skaitant kilogramui 
4 litus, tad vėjais paleidžia
ma 1252 litai. Be to dar 
čia neįskaitoma kiek per 
metus numetama pinigų pa
pirosams. i

Washington.—- Moterų 
Balsuotojų Naeionalė Lyga 
praneša, kad moterys lai
mėjo valstijų seimeliuose 19 
vietų * daugiau38 valstijų 
seimeliuose viso moterų at- 
stpvių bus 145. Pereitais 
metais buvo 126. '

& “Laisves” Skaitytojam?
Iš Priežasties Naujų J 

šventes, rytoj (sausio 
“Laisve0 neišeis.

‘A; X?.
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VIENA INDUSTRINĖ UNIJA VISIEMS 
I • ; RŪBS1UVIAMS

- i i’j-.-r ----- -—
O Besitęsianti rūbsiuvių kon- 
ūįyenęija tJewi Yorke' atver- 

5 čia naųjį .puslapį Amerikos 
įrdarbininkų judėjimo, istori- 
1 jtfje. pereitą šekmadienį 

‘įvyko jpirma bendra sesija 
< moteriškų drapanų siuvėjų 
? ir kailijasiuvių ir masinis 
rūbsiuvių susirinkimas. Su
sirinko tūkstančiai New 

\ Yorko. rūbsiuvių pasveikinti 
konvenciją ir užgirti susi- 

1 vienijimą, dviejų kairiųjų 
į unijų. Jų entuziazmas, jų 

‘ pasiryžimas suvienytomis 
spėkomis atremti darbdavių 

f Užpuolimus ir apvalyti rūb- 
j’siuvių eiles nuo senųjų re- 
v akeįnių vadų, aiškiai paro- 
rfdG,r jog rūbsiuviai įžengia 
J į naują ęi’ą savo kovos. At- 
J eityje jie bus stipresni, nes 
f bus suvienyti. Jų spėkos bus 
^.didesnės, nes jie bendrai ko- 
? vos su savo priešais.

konvencija tveria vieną 
/industrinę uniją visiems 
Į Ai__ JI* , _ _ L
U&, vyriškų drapanų siuvė
jai, kurių unijai tebevado- 

» vaūja itlillmanas, Ęecker- 
manas ; pr ^iti biurokratai, 

- kol ka^-'neprisidės prie j‘os. 
J Ne tik; neprisidės, bet dar 
yHillma^ąi ir Beckferinūnai 
, .stengsis t ją į sudgužy ti J Ta- 
Čiaus sekmadienio susirinki- 

Tjme h^iyo skaitoma dįesėtkai

gameitųjj; unijos kairiųjų 
grupių, J kuriose pasižada
ma kovoti už ąusivienijimą 
Vyriškų drapamį siuvėjų su 

? nauja uiiįja. Kairieji amal- 
1‘gameitaĮĮ pasižada laužyti

liąsiuviai, tai koks išrokavi- 
mas vyriškų drapanų siuvė
jams atmesti ' tą j vienybę?
Eiliniai- Amalgameitų unijos bliaujant!
nariai senai pageidauja vie-. 
hybės visų rūbsiuvių. Tik jų j ! 
lyderiai, kurie virto bahkie- 
riais, piestu stoja prieš vie
nybę, nes jie žino, kad nau
joj, suvienytoj unijoj, pa
remtoj klasių kova, jiems 
algos užtrukę ir jie nebega-i 
Inc irlnrhininlma rrtavinnfi

staibelių su šautuvais. Farme- 
i-iai užsibarikadavo ir 
gintis. Gi anie
valdžios kazokai ■ pradėję pilt 
iš šautuvų į farmerių stubelę. 
Iššaudė visus langus, subadė 
kulkomis duris, sienas... Far- 
meriai gynėsi kiek galėjo su 
vienu šautuvu ir revolveriu, GI 
tie kazokai ir minimos draugi
jos agentai kariavo su didžiau
siu pasiutimu; net farmerių šu
nį nudėjo bent keliais šūviais. 
Na, ir galų gale, užpuolikais 
mūšį laimėjo: farmerių seserį 
Beatričę nušovė ant vietos, Ti
mothy sužeidė, o James, jau 
buvęs sužeistas pirmiau, pasi-j 
davė... J ‘ -

Ir visas tas žvėriškas užpuo- 
limas atliktas tik del to, kad 
kas tai girdėjo tvarte11 karvę 

! Ar galima tokius 
žmones vadinti civilizuotais?!

* * *

Ve dar vienas “civilizuotas” 
apsireiškimas, kuris įvyko New 
Yorkei subatoj prieš kalėdas. 
Vienas New Yorko milionierius,. 
Edward W. Browning (Pea
ches vyras) pagarsino, kad su-

>jo
“civilizuoti”

lės ‘darbininkus pardavinėti | bato j ryte jis savo ofise išda-
darbdaviams. Štai ko jie 
bijo. Štai kodėl jie geruoju 
niekados nesutiks vienyti 
Amalgameitų uniją su nau
ja unija.

Naują uniją, kurią tveria 
i dabartinė konvencija, kon
troliuos patys darbininkai, 
nes ji bus subudavota dirb
tuvių delegatų sistemos pa
grindu. Naujos unijos šak
inys bus dirbtuvėse.

lins už šimtą tūkstančių dole
rių vaikam visokių (žinoma, 
mažos vertės) dovanų-prezen- 
tų. Dar prieš 8 vai. subatos 
ryte (gruodžio 22 d.) į&ie jo 
ofiso, po num. 1860 Broadway, 
jau pradėjo rinktis minios žmo
nių, daugiausia moterų su vai
kais. z Tuoj atsidarė ofiso du
rys ir vaikai pradėjo eit vidun, 
ir kiekvienas išsinešė kokią 
ndrs cackutę. * Kas minutė 
žmonių minia vis didinosi; jau 
pasidarė didelis, kimšimasis

Naujos unijos konstituci- ?ri.e durų; ne tiek kimšosi vai- 
luusinnę uniją ■ -e ir veikime bus vaduoja. kai, kiek jų tėvai ir motinos,
.menkos rubsiuviairts. lie- . w . ko vos. principu. C,'kX>'

.t . Jei o prasimust lauk, nes is lau-
i * t v** t r 4-1 i Ua n 1i t t t i i 4- wa za 4- *• '

kai, kiek jų tėvai ir motinos. 
Gavusieji prezentus jau negalė-

“RAUDONASIS PUTILOVAS” {VAIRIOS ŽINIOS1 PASTA

Suvienyti rūbsiuviai atmeta 
klasinį < bendradarbiavimą. 
Jokios- vienybės, jokioj bro
lybės negali būti tarpe dar
bininkų ir <. darbdavių^, N e 
geruoju, bet per kovą ir or
ganizaciją darbininkai. tega
li laimėti geresnes darbė ir 
gyvenimo sąlygas.

tdicgramu »nuo įvairių AmW^^Ies velijame geriausio pa- 

grupių, II

sisekimo naujai, suvienytai 
rūbsiuvių unijai. < Lietuviai 
rųbsiuviai, kurie priklauso 
prie Amalgameitų unijos, 
dabar su padidinta energija 

i turi darbuotis, kad *ir" jų or-
pamatiniai pasidalinimo šie-Įganizuotos spėkos būtų su- 
įjias, kurios tetarnauja dafb-jungtos su nauja unija. 
lĮdaviams, j Jeigu susijungė į Viena unija visiems rūbsiu- 
ivieną oyganizaciją moteris- viams — tai obalsis visų su- 

“ drapanų siuvėjai ir kai-Isipratušių amalgameitų.

AMERIKONU CIVIUZUOTUMAS
/j*- Gana tankiai tenka matyti 
^laikraščiuose ir išgirsti didžiuo- 
įantis amerikonus savo civili- 

i zuotumu.į; Jie persistato save 
civilizuočiąusiais žmonėmis ant 
žemes. Bet šitie “civilizuoti” 
žmonės taukiai taip necivilizuo
tai pasielgiu, kad vargiai tokie 
dalykai praktikuojami ir gana 

įįB/tsilikusio| nuo dabartinės ci- 
^IHzacijoąJialyj. Paimkime vie- 

iš svarbiausių • “civilizuotų ” 
Mmerikonųj.''elgėsį, tai lynčiąvi- 
jnas. Ly* ~ 
•dusios mi

na. Tai yra 
vės barbarų, 
niu.

liekana žilos seno- 
puslaukinių žmo-

iayimąą tai yra įšė 
•s tišpfešimas iš všl

j(Uko teisšhb lankų kokio' nors 
&žiQrimo||pAsikąi|aio; i j if * rip
aurus 
ai nuį

vėse traktoriaus dalių ap
dirbimo proceso. Ištisus 
metus/ laiko “R. Putilove” 
dirbo iš Fordo atsiųstas spe
cialistas.

Gerinimas traktoriaus 
kartu pigina ir pagamini
mą. Išleidžiant1 pirmus 50 
sovietinių traktorių, kiek
vieno padarymas atsiėjo 6,- 
510 rublių, o šiandien vieno 
traktoriaus padarymas te- 
lėšuoja 3,430 rublių.

Šiomis dienomis iš “Rau
donojo Putilovo” išvažiavo 
Amerikon Speciale komisija, 
kuri tarsis čionai , su techni
kais cleleij praplėtimo1 trak
torių gamybos “Raud. Puti- 
loyė” iki, 10,000 trąktdrių į 
metus, Ši komisija taip 
pat Užsakys Amerikoje įvai
rių dalykų, reikalingų 'deleį 
praplėtimo “R. P.” gamybos.

Sovietų traktorius nė kiek 
neprasčiau tarnauja už For
do traktorių. “Pravda” tal
pina laišką, rašytą koopera
tyvo “Pjūklas ir Plaktukas” 
“Raudonajam Putilovui,” 
kuris skamba sekamai:

Gegužės 23 d. aplaikėme nuo 
jūsų “Fordsoną-Putilovskį’ Nr. 
1778 ir tuo pačiu laiku pradė
jome tam pačiam lauke dirbti 
ir vienu amerikonišku “Ford- 
sonu.” Pasirodė, kad mūsų 
“Fordsonas-Putilovskis” ne tik 
neatsiliko nuo amerikoniško, 
bet dar pralenkė jį greitumu 
darbe, nežiūrint to, kad ame
rikoniškas “Fordsonas” naudo
jo benziną, o mūsiškis kerosi- 
ną.

Dabar mes naudojame trak
torių savo laukuose ir jokių 
trūkumų nepastebime. Jau ant- 

' raš mėnuo kaip ariame dirvo- 
i nūs, bet jokio nesusipratimo 

neturimė. Už pagerinimą trak
toriaus “Raudonojo Putilovo” 
darbininkai užsitarnauja dide
lį kreditai

Leningradas ištikrųjų ga
li didžiuotis savo “Raudo
nuoju Rutilovu.” Tai milži
niškas fabrikas, r paleistas 
darban gaminimui trakto
rių. Kiekvieną dieną nauji 
traktoriai išvežami iš čia į 
visus plačios darbininkų tė
vynės kampus.

Šiandien Putilovas padaro 
į mėnesį nuo 150 iki 200 
traktorių. Sovietų valdžia 
yra nutarus Pu tilo va padi
dinai ir1 jau ^griebiamasi už 
to s/Varbaus darbo. Planuo
jama traktorių gamybą Pu
tilove taip išplėšt, kad laikui 
bėgant' bits padaroma 10,- 
000 traktorių į metus.

Kartu su plėtimu išdirbys-- 
tės eina1 gerinimas -paties 
traktoriaus ir didinimas 
darbo išnašumo. Maskvos 
“Pravdoj” 1 (gruodžio 13 d.) 
telpa labai įdomus straips
nis, apie “Raudonojo Putilo
vo” nuveiktus ir veikiamus 
darbus ir ateities planus. 
Ten parodoma,, kad jeigu , 
tūlas laikas atgal mechaniš
kam apdirbimui traktoriaus I 
įvairių dalių imdavo 550' 
žmogaus darbo valandų, tai 
šiandien jau užtenka 290. 
Jeigu pirmiau didžiojo są
nario padirbimui reikėdavo 
35 valandų, tai dabar užten
ka 20. Du metai atgal iš 
kiekvieno šimto traktorių, 
padarytų “R. Putilovo,” 50 
nuoš. turėdavo, pabandžius 
dirbti, sugrįžti delei, patai
symo, o dabar besugrįžta 
nuo 8 iki 10 nuoš. Tai be 
galo didelis pagerinimas.

Sovietų specialistai atsar
giai seka traktorių gamybą 
Anierikoje. Nesenai iš “R. 
Putilovo” buvo prisiųsta A- 
merikon speciūlišfų ’ ;grupė 
studijavimui Fordo dirbtu-

Krasos balandžiai nuo 
senai naudojami • susisieki
mui armijos karo metu. Jie 
skrenda labai greitai ir re
tai žūsta nuo kulkų. Kartais 
jie yra vienatini^ būdas su
sisiekimui, ir paleidžiami 
darban, kada jau telegrafas,

S.L.A. prezidenti 
labai sumanus žmoi 
“Tėvynę” jis liepia 
rapijonams ignoruoti 
stus, nieko jiems neši 
pats polemikoj su 
tais prirašo visą puik 

______  _____ _ _ __ Na ir suprasit žįik 
telefonas, radio, dviratinin- Gegužis komunistus i 
kai ir tt., negali atlikti su-ja ar savo 
sisiekimo funkcijas.

Laike pereitojo imperiali
stinio karo Franci j a, Angli
ja ir Amerika savo armijo
se turėjo net 300,000 balan
džių, o Vokietija—150,000. 
Krasos balandžiai karo me
tu išgelbėjo tūkstančius gy
vasčių, nes jie pavaduoja 
žmones, kurie tūkstančiais 
žūsta prie susisiekimo dar
bo. Kiekvienam krasos ba-1 
landžiui yra uždėta ant ko- i 
jos rinkele su jo gimimo 
metais ir jo numeris.

~ . lv. , . Į muitas ant įvež
sovietų valdžia naudoja1 puiki idėja.

krasos balandžius ne tik pavažinėtų New/ Yorko pože- 
prie armijos, bet ir prie or- miniais gelžkeliaįs, tai -esį tik- 
laivių( krasos. Jie nusilei- j rąs, kad 
džia nuo orlaivio su krasa, muitą ir 
kur orlaivis negali nusileis-1 česnakų, 
ti...

Vienybė” sakbį kad 
svės” redakcija rišo “k£ 
piršliu.” Ar tik naudieji 4V 
nybės” redaktoriai 
džia kitus pagal save 7 ' Gj 
užtikrinti, kad “Laisvės” 
d akcija 'i 
plunksną, paišelį 
mašinėles, o jau 
palieka “Vienybė 

! riams vartoti. ■

rašymui yai 
paišelį) if raže

Prezidentas C 
Jauja, kad būi

s;.

Jidge reika- 
padrdintas 

ių cibulių, 
et jeigu jis

pareikalautų uždėti 
dar lapai didelį' ant

tūli pritikai žinotų,
kad jie, rašinį darni kritikas, 

į patys daugiau savo >'autorite
tus nupuldo, negu* savo opo- 

I nentų, tai tuojaus sustotų jas 
rašę. Bet visa pūdą tame'; kad 

| jie tos paslapties negali suži- 
' noti.

F. Meringas
1919 m. pabaigoje sausio 

mėn. mirė Vokietijos dar
bininkų judėjimo istorikas 
ir marksistinis teoretikas 
F. Mering’as. Laike karo 
Meringas, nepaisydamas sa
vo senų metų, energingai’ 
kovojo prieš karą kartu su- ' 
kairiuoju sparnu. Kada im
perialistai įgrūdo į kalėji
mą K. Liebknechtą ir Rožę 
Luksemburg, tai Meringas 
stojo priekin “Spartako” 
grupės. .Po nuvertimo ca-į 
rizmo Rusijoje, Meringas! 
atvirai stojo bolševikų pu-i 
sėn. Kada Sovietus puolė 
čeko-sldvakai ir • Kolčakas, 
tai Meringas sveikino, apsi
gynimo delei, raudonąjį te
rorą prieš baltuosius. Kada 
susiorganizavo Vokietijos 
Kompartija, senelis stojo į 

i jos eiles ir kovojo už ją iki 
iri savo mirties.

Meringas gimė 1846 me
tais, išdirbo virš 50 metų I 
darbininkų klasės reikalams i 
ir mirę turėdamas 73 me-1 
tus. i

švenčioniškis.
i ’ i.f • • j , A

ko ’ pusės, kaip mūras virto, 
grūdosi vidun. Apie 9 vai. jau 
buvo apie 150,000 minia. Prie 
ofiso taip buvo susigrūdųs mi
nia, kad nei pašaukti pusantro 
šimto policmanų negalėjo; prisi
grūsti. Tuojaus tik suskambė- 
jo-sudaržgėjo milžiniškų'to ofi
so langų stiklai: minia 
j uos įspaudė į vidų. Stiklai 
puldami? keliolika ypSt’ų sužei
dė—supjaustė, kitus gana smar
kiai .. k Prie . sienos prispausti 
ir sužeisti spiegia, rėkia, o iš 
toliau vis tiek “civilizuoti” ame
rikonai grūdasi, kiek turi pa
jėgos, kad tik prisigrūsti ir 
gauti vaikam kokią cacukę... 
Tapo pasaukta iš kelių ‘policijos 
stočių visa rezervinė policija. 
Visas gatvės judėjimas, važi
nėjimas, apie tą namą buvo su
stabdytas per kelias valandas. 
Šiek tiek prasklaidžius minią, 
gaįvėse surasta 24 vaikai, pa
simetę su savo motinomis; ki
tos motinos j ieško savo vaikų; 
ant šaligatvių rašta keletas mo
teriškų čeverykų, pirštinių, dvi 
skrybėlės, du “paketbuk-ai” ir 
daug sudaužytų, sulaužytų pre- 
zentų...

Ir tas įvyksta “civilizuotoj” 
ir turtingiausioj šalyj pasaulyj. 
Rusijoj laike pastarojo didelio 
bado, kuomet Maskvoj ar kita
me mieste atsidarydavo kur 
duonos daVimo vietą, 'tai žmb-; 
nes tvarkiai- eilėse išstovėdavo 
valandas, būdami išalkę, sušalę, 
ir tai nesipuolė taip laukiniškai, 
kaip vadinami sotūs ameriko
nai gaut dešimtuko vertės kokį 
daiktelį, j. Z ' -v ' z t .; ? 
; <Taįp, amerikonai labai “civi- 
li$Aot£ ”...

ZEIGLER, ILL

Aukos į Tajrp. DarbiniiJcų 
Ap^igjhiiiiiį ' ’\ •

’Lapkričio 25 d. įvyko Ame^, į 
, rikos Piliečių Kliubo’ susirinki- < 
Imaš, kuriame buvo pasiūlyta, 
kad įš iždo ' paskirir 1 i 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo fondą. Kilo ‘ didėli 
ginčai ir suirutė. Tuomet vie
nas draugų ištraukė- iŠ kiše- 
niaus dolerį ir pasakė: “Aš 
duodu doleri ir jeigu mes įrisi’ ‘ ‘ 
duosime po dolerį, 'tži nebus 
lermo ir nauda bus didesnė.

i Kai kurie nariai pasekė jį : au
kojo sekamai:

Po $2.00: J. Zek^s ir L. La
nsky; po $1.00: A. Lvovas, A. 
| Stalioraitis, W. Bielskis, P. Ši- 
jleika, A. Kuklierius, Gfcas Gu'^ 
idofsky, M. Mikalauskaš, Sar.,/ y 
Wos, W. Kopūstas, L. Suke- 
vičius, A. Alexandra, A. Ilgū
nas, Ig. Gedminas, A. Sks^bic- 
kas, J. Tilindis, M. Jurkąitis. 
šiame susirinkime suaukavo 
del viršminėto fondo $20.<^0.

Visiems aukojusiems tariu 
širdinga ačiū. ‘ )

Z. L. A. P. Kliubo SekrJ

; r-.”. ; i. .-ą • f .r.’, r' v ? ? r ■“ • i , , .

Chorai ir Jy Mokytojai
Atsargiai tėmijant mūsų cho

rų veikimą, pasirodę,, kad rei
kia daug dalyįitf^įšyti. Mes 
visi žinom, jog chorai yra svar
biu faktorium niųsų judėjime. 
Bet tuo pačiu kartu reikia ne
pamiršti, kad veikliausi vietos 
draugai ir drauges dažnai pa
švenčia visas spėkas ir energi
ją chorui; apleidžia visų kitų 
organizacijų darbus, o dirba 
choruose.

Organizacijose stokupja dar
buotojų; jaunų spėkų, galima 
sakyt, tai kaip ir negaunam, o 
kuomet seni darbuotojai ir dar
buotojos veikia tik choruose, 
tuomet prisieina dikčiai nuken
tėti įvairiom grynai darbinin
kiškom organizacijom, ypač 
Amerikos Darbininkų z (Komu
nistų) Partijai.

Todėl mūšų j Partijos, įtariai 
turi laikyti Sau pareiga, jog 
reikia ir chorų jaunimą pakin-. 
kyti nors prie mažų darbelių.
Mokytojai Turi 'Būti ' Oryani-

< ■ zatoriai
' t U t ; ; ■ ? • j s ■ J L MNeužtenka chorą mokinti, bet 
tuo pačiu kartu mokytojai turi 
bįįi ■ ir' chorų torganizatoviaii 
Gal būt, mokytojas gali manyti, 
kad tai ne jo darbas verbuoti

i taip ir daro; todėl įvyksta daug 
i klaidų ir nesusipratimų.

Chorai ir Apšvieti
Kaip didmiesčiuose, taip

mažose kolonijose, kur tik cho
rai randasi, didžiumoj jie susi
deda iš jaunimo. Pas jaunuo
lius yra daug energį-jos ir spė
kų, o klasinės sąmonės taip, 
kaip ir nėra. Todėl jaunuolės 
ir jaunuoliai pasirodo nepasto
vūs; jie ilgai nei choruose ne
būna; tokiem mažas dalykėlis 
nepatiko ir skrenda sau, it pe
teliškė, iš vietos į vietą, Kla
siniai sąmoningiems darbuoto
jams reikia dėti pastangas, kad 
juos choruose pastatyti nors 
prie mažų darbelių, kad jau
nuoliai turėtų savo energiją 
kur 'išeikvoti, nes pas jaunus 
žmones yra pasiryžimo, kad 
k^orų nors atsižymėti, ir reikia’ 
atsargiai jaunimą suprasti ir 
kad jie gautų choruose darbus, 
kur turėtų progos savo energi
ją dėti. Svarbiausias gi daly
kas, į i ąi agituoti, kad prigulėtų 
mūsū:: darbininkiškoms Organi- 
zacijoįns, kaip tai, Tarptauti
niam /Darb. 'Apsigynimui labai 
mažosr duoklės, ALDLD. ir Lie
tuvių ;į Darbininkių Susivieniji- 
;mui,? pagaliaųs ir Komunistų

SSSR. Teritorinė Armija
Sovietai trokšta taikos, 

jie siūlė net kelis kartus nu
siginkluoti, bet kada buržu
azinės valstybės kaskart la
biau ginkluojasi, tai SSSR, 
yra priversta palaikyti gin
kluotas spėkas. Jeigu to 
neturėtų, tai * darbininkų 
priešai užpultų SSSR., nu
galėtų darbininkų ir valstie
čių Sovietų valdžią ir vėl su
grąžintų carą ir nagaiką.

SSSR. Raudonoji Armija 
yra nuolatinė armija. Ji 
kiekvieną valandą priruošta 
pąsįuntimui į tą frontą, kur 
pasirodys priešas. Bet tar
nystė R. Armijoje atitrau
kia darbininką ant ilgo lai
ko :nuo jo kasdien ibio dar- / 
bo. Taipgi, maitinti, aprė
dyti didelę armiją daug lė-j 
šuoja darb.-valstiečių valį ; 
džiai. Todėl Sovietų valdžią ;

*

štai Čia paduosiu kitą darbe
lį “civilizuotų” amerikonų. 
New Jersey valstijoj, Jutland 
farmoj, gyveno du broliai ir 
sesuo, fatmeriai, vardu J&mes 
Meaney, Timothy Meaney ir 
Beatrice Meaney. Kiek laiko 
atgal ‘kas tai pranešė N. J. val
stijos gyvuĮįų apsaugoj įmo 
draugijos viršininkams, būk mi
nimi farineriąi neužtektinai pri
geria karves, nes taukiai Jgirdi- 
rrta tyai‘te karvės' ■ ^liaujant. 
Tppjąųą .iš; toą ^raūįįijos buvo, 
pasiųsta < dū žmonės ištirt, ar

t^l’lU
fe

Louis Lasky.

Visiems Korespondenhm

/ Jau nuo senų laiką ptas 
iTius įėjo madon' rašyti pS^ 
yengimų kritikas* prisidėn- 
giant slapyvardžiais. It; 
/niekas tiek nesukelia pole
mikos, kaip tokie <aptaš;F 
mai. Jeigu tik dpie vien V 
ar kitą aktorių ar dainidn į 
ką neprielankiai išsireiškt 1 

polemika/. > 
s irgi Bril

1’nejaus ;iš; tos j<jra^jos 
pasiųst^ -dū ^ihpnėš ištirt, 
ištikiu jų tie' fafmeyįai nešeria 
Savo gyvulių jką|p įteikiant 
;, Tarpu Jriehąš ‘iš farmerių,
James; < Ūrivoį jaįke; pamatęs 
hepižįstamuš •’ ; vyrus/ beslarikio- 
jAričiuš apie savo triobėsiųs, 
paklausė, ko jie nori. Anie pa
reikalavo apdaryti tvarto du
ris Gi farmeryš, nežinodamas

14 JiKMyeūižįą.’

Č į įdūrbiiĮi'nku 
irej ?įajp, Įkūomęį

tkabio “foKedftė- 
'pat’anr vokiė-* 

kpr minioj, 
ra “kaizerio 
minią pasi- įris.

nė, bejausmė, Ikame dalykas, paliepė tiem sve- 
.a savo žvėris-ličiam nešdintis nuo jo farmos 

jšiaį huvo hu*įif būk pagrasinęs / su lazda 
tusios minios tū- juos pravyti. Tuoj vienas tų 

Kietis Praeger, ro- draugijos agentų išsitraukė reę 
valstijoj. Tankiau- volverį ir Šovė į farmerį, per- 

Jjiiojama įtariami ne-[šaudamas jam koją'per kelį, 
.v tūl užpuolime ant bal-; Išgirdę šūvį Jomes’o brolis, Ti- 

moterb. Įrodymų nerei- mothy it sesuo, pasiėmė šautu- 
—užtenka tik “užpultajai” Įvą ir pareikalavo neprašytų 
’dyti pžrštu, kad tas mai&jsvečių- trauktis, hes kitaip gaus 
olė, tai “civilizuota” minR|įŠaut. Tie vgreit atsitraukė ir 

►' keliui zaųikų iš kalėjimo Įnupyškėjo automobiliu. -
a, pavalkioja gatvėmis,) Praslinkus pusvalandžiui,./at- 

suiįęgiinaiaųt ląųžo arba pyškėjo du pilnį ‘ |ū^ohlobiliai 
amt gatvėmis' nukanki- tam vadinamų valstijos kon-

nčiuo

u

KLAIDOS ATITAISYMAS 
f ; . I . ♦ ) j i <

; t i i

Mano apysakoj “Idėja ir 
Mėilė” yra maišomi vyriau-. 
sios ypatos vardai. Vienoj 
vietoj , Zuzaną, kitoj Zose, 
trečioj1 Suzana. •' Vi^ur tu
rėjo būt Zuzana.- .'

K. Rugienius.

Washington.— Valstybės 
sekretorius Kellogg prane
ša, kad jis pradėjo derybas 
su Chinijos valdžia per Dr. 
Sao-Ke Alfred vŠže del ’su
darymo arbitracijoš sutar- 
ties. z. . z ’

.Ą. .. ...Į.............

^KATBYKliUR PlrATin
-4- v

narius į„ chorą, o tik mokyta- j Partijai.
jauti, ir , užbaigiąs dalykas. Bęt 
mokytojai turi žinoti, jog cho
rai juos užlaiko, ir todėl jų pa
reiga pagelbėti draugam ir or
ganizuotu'ir gauti naujų narių 
į chorus,' nes mokytojui yra 
daug palankęsr^s ir šą'lygos ga>r 
vime naujų narių. Pagalinus, 
jei mokytojas yra apsukrus ir 
moka prisitaikyti prie narių, 
tai labai daug reiškia choro iš- 
auginimui stipraus ir didelio.

Antrą dalyką mokytojai tūri 
žinoti, tai tampriai, susirišti su 
mūsų organizacijomis,! ypač bū
ti nariais Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos, kuri va
dovauja darbininkų judėjjknui.

Pas mus iki šiol (neklyaių 
pasakius) nėra gero susiwar- 

c|$rigs$y
dainininkas, kaip jam patinka,

5 Tik’j tokiu būdu dirbant cho- 
ruoseį /darbininkų judėjimas tu
rės su! jais geresnių pasekmių. 
Kiekvienas darbininkas turi

_ • Į •_ __ ’ '» 
tąlistiniamė pasaulyje, kur ant 
kiekvieno . žingsnio . varguoliai 
yra skriaudžiami ir išnaudoja
mi. i Todėl reikia mokintis ir 
kaip koyoči prieš tą bjaurų iš
naudojimą. Neužtenka liuosą 
laiką^ praleisti tik ( dainom del 
savo ypatiško pasitenkinimo, 
bet reikia ir protą lavinti ir 
praktiškai darbininkiškame j u-' 
dėjime“ dalyvauti. O- kuomet 
darbįninku judėjimas bus stip- 
resni|; tuomet ir abelnai visą 
dailę; mos turėsim daug didės-- 
nę irjjtdmilėsnę. ; Tajda* ir ja&h^-

‘rejkaįinįą.
Z BondziūskAiy..

Axl VIA. V JLyllClo llCAi. MAllllliYdO 

žinoti,; kad' mes gyvenam kapi- Spazmus

darbįjunku judėjimas bus stip

gaūls,

500,000 ir įvedus teritorines i 
armijas, kas yra naudingiau j 
ir valdžiai ir darbininkams.

Į ter. armiją dirbantieji 
kviečiami ant 30 arba/ 60 
dienų kas metai, kur jief la
vinami karinio žinojimo/ Po 
to vėl paleidžiami namo. 
Toji tarnystė tęsiasi ijer 5 
-metus. Tarnauja savo/apie- 
linkeje, arti namų... Gink
lai j laikomi tam tigruose 
sandėliuose, arba? laikosi ir 

te£ armijos kareiviai 
namuose."

? ? ” Df M. šbloiyškaSi

tai žiūrėk, jau ir _ 
Polemikos vedamos irgi 
sidengiant slapyvardžiais! 
Na, ir užverda košė, kurion 
niekas nenori valgyti. 1

.* ■, -'"iLX :• J

Todėl pranešame visiems?1VUV1 CAll VOC4111V v IpIJpA&AO . -.;.y 

korespondentams ir kraikų g 
rac'niomc Iz o rl min cm Icaiir/v 1: radėjams, kad nuo šio laiko 

’ nei viena mūsų pareiigimų 
■ kritika nebus talpihgįpa, 
jeigu po jomis autoriai he- 

; pasirašys tikrų pavardiiiį 
Lyginai taip nei vienas { til
pusias kritikas ^atsakjrinaJ 
jnebus talpinamas, po ku 
riuomi autorius nepasir^y 
■tikros pavardės.j If't

Jeigu rašoma kritikos,,4$ 
<nereikia bijoti ir savajba 
vardę pasirašyti. - 

“Laisvės”

rJS t
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t



S*:-*

Puslapis Trečias

ialdemokratija Tarnauja BOSTONAS IR ĄPIELINKE
LIETUVIS GRABORIUS

NORWOOD, MASS

PETRUŠKEVIČIŲ

GRABORIUS

BALZAMUQTOJASSKAITYKITE IR
PLATINKITE

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

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

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen SuiteREDAKCIJOS ATSAKYMAI

Karpetai ir t. tMACYS BROS. FURNITURE CO
BROOKLYN, N

Tarpe Bedford Driggs Avenues
Automobilių Mokykla

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

Telephone, Greenpoint 2372

valan- 
šaukitės

inink 
inkų

bus la- 
gydant

prieit 
o pra 
sočią 

pusėj.

Lietuvos 
frontu 
Todėl

<‘**11 demokratiją, 
ratija remia buržuaziją 
uomet, kada neva 
arbinin 
iktinai 
ato, o

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

itų spauda ruošdavo 
’aktinai pateisindavo

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko,

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

Brooklyno apielinkėje.

oerializmui. Plečkaiti- 
Kia apie ginkluotus su- 
t aiškiai stoja prieš 

masių traukimą į kovą

•visur 
e, Užeigose, 
Storuose bei 

šdirbystčs 
cigarų viršminūtais vardais, 

o gausite ciga- 
patinka, jog rūky- 

Mūsų cigarai ga

Living Room Suite — Bed Room Suite
Dining Room Suite

Pečiai — Ice Box

kyt diktatūros savo
Jų nuomone, Lenkijos pagelba 
būtinai reikalinga, nes kitaip prieš streikus 
pakels galva revoliucinis pro- ibininkų judėjimą, 

sukilęs jis lengvai fašistų perversmui,

reikalingą Lietuvos fašistams 
agitaciją prieš demonstracijas 
ir kitus panašius išstojimus 
prieš fašistus. Plečkaitininkai

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numallą- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų. '

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

bet ir Lie 
kratija tarnau 
Kada 1918 me 
arbininkai ii

Z. An y ar i et 
Balsas”

J. č.—Nepaduodate savo 
vardo nei adreso, o ir iš Jūsų 
rašto nelabai aišku tepliotojų 
dalykai, kuriuos kliudote. To
dėl šiuo tarpu netalpinsime. 
Būtų gerai, kad ateitumėte į 
redakciją, ir gyvu žodžiu pa
pasakotumėte; tai gal pasida
rytų gera žinia.

JONĄ 
' 162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

'el., So. Boston 0304 W.

Iš Seno Vinco. Prakalbų

23 d. gruodžio Norwoodo 
Lietuvių Organizacijų Priešfa- 
šistinis Susivienijimas buvo su
rengęs prakalbas paminėjimui 
dviejų metų nuo sušaudymo 
4-rių žymiausių Lietuvos dar
bininku vadu.

šistams padaryt pervartą, da
bar dezorganizuoja, priešfašisti- 

t a niaują Lietuvos 
šizmui. O jei dar 

čia pridurti socialdemokratų po
litiką ardyt darbininkų strei
kus,—nors imam 1919 metų ru
dens Kauno darbininkų visuoti
ną streiką, arba 1924 metų 
Šiaulių odos darbininkų streiką, 
—tai bus aišku, kad 
socialdemokratija visu 
tarnau j a buržuazi j ai.

nugalėt buržuaziją 
būtinai turi rūpintis nuga- 
r Lietuvos socialdemokrati-

Gana juokingai skamba šis 
antgalvis, ar ne? Praryti net 
du paveikslam traukti aparatu, 
tai ne juokai... Reikėtų, rodos 
hipopotamo gerklės, vienok tai 
tikrai buvo, kad-paprastas žmo
gus nurijo dvi “kameras”, kad 
nufotografuoti skilvio vidurys.

Tą padarė Sing Sing kalėji
mo kalinys Alexander Vollero. 
šis kalinys sykį buvo nuteistas 
nužudyti elektros kėdėj už 
žmogžudystę, bet vėliau mirties 
bausmė tapo pakeista amžinu 
kalėjimu.

i Jis nurijo ne tik du apara
tu, bet dar ir stipriai šviečian
čią elektrinę lemputę, žinoma, 
itie aparatai nufotografuoti skil
vį yra visai mažyčiai—tik pen
ki aštuntadaliai colio storumo 

j (diametriškai), įdėti į tam tik
rą guminę dūdelę, kurią Volle- 

jro prarijo gana lengvai. Su 
tais aparatukais jis prarijo 
6,000 žvakių šviešos stiprujno 
elektrinę lemputę, kurią užžie
bus skilvyje būtų galima su 
tais aparatukais puikiai nu
traukti iš visų pusių skilvio vi
durys. Kuomet jis tą viską ri
jo, prie jo buvo susirinkę apie 
100 daktarų. Kalinys tą darė 
iš savo valios ir pasišventimo 
moksliškam tyrinėjimui skilvio 
ligų. Tai pirmas tokis bandy
mas chirurgijos srityj. Sako
ma, iš tų paveikslų bus galima 
susekt daugelį skilvio' 
ypač vėžio pradžią, kas 
bai naudinga ateityje 
skilvį.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio/ 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge- . 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap> 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir ąųk< 
sinį kalną parodytum, tai jam mato* 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kąlnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą. ,

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

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

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

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

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas 1 Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. • “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkiij blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juo/ rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
I Į. 187 Oak Street,
Į Lawrence, Mass.,

I i savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

jiI parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal 

savo kos- 
ir be jų Pasitarkit su Dr. Zins

Specialistu
Tūkstančiai vyrų ir moterų 

buvo sėkmingai išgydyta
Specialis naujevinis gydymas, duo
dantis greitų , ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nčjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir Šiaip 
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

Prieš pradėsiant prakalbas, 
įdainavo “Ateities žiedo” Cho- 
I 

įrelis, po vadovyste O. Kručiū- 
tės. Sudainavo dvi dainas, ku
rios išėjo vidutiniškai. Mat, 
dainininku buvo susirinkę tik

I pusė. Senas Vincas kalbėjo 
dviejose temose. Pirmoj te
moj kalbėjo apie Lietuvą, ant
roj temoj—apie Amerikos dar
bininku judėjimą. Ragino 
darbininkus organizuotis ir 
šviestis, skaitant darbininkiška 
spaudą ir t. t. Buvo renka- 

įmos aukos Lietuvos darbinin- 
:ku paramai prieš fašizmą. Au
kojo sekanti. Po $1.00: T’.

i Mačėnas, J. Gudaitis, K. Stu- 
Ik as, J. Grybas, K. Vitartas, J. 
•Caspar, T. Sarapas, J. Budre- 
viči.us, A. Vaitkevičius ir J. 
įGalgauskas; po 50c. 
jkimavičius, K. Valm
! zukevičius, M.Trakimavičienė, 
A. Grigūnas; J. Vasiliauskas,

i F. Glebus. Viso surinkta 
į $15.50. Varde Lietuvos-dar
bininkų ir politiniu kalinių ta
riu širdingai ačiū aukotojams.

“Laisvės” Reporteris.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir ui 
žemą kainą nu
liūdimo 
doje, 
pas:

j John Naujokas
: St., nuolatos parsitraukia
■ tumieriąms John’s Cigarų 
' negalįs apsieiti. Taip p: 
į’Roikauskas, 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- 

į tų, arba po vardu Petro Cigaras.
Todėl, draugai darbininkai ir pro- 

; gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
; lyne, bet ir kituose miestuose
■ reikalaukite Restoranuo 
1 Kliubuo'-e, ant Balių ir
kituose bizniuose lietuvių 
draugų

i tik pakeliant pirštą 
| rą, kuris visiems 
! damas džiaugsies, 
' rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
; pareikalavimo visur į kitus miestus 
i biznieriams ir privatiškiems žmo- 
: nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir le- 
' šas apmokame.
i Reikalaujant, adresuokit:

Naujoku Cigarą Dirbėjai
2G7 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

! Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
i tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Į 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 SpecialLietuvoj 

prie sukilimo, 
nuvertus buržuazinę val- 
paskęlbt sovietu valdžią, 
vėl matom socialdeąiokra- 
buržuazijos pusėj. Po ne

pasisekusio ruošimosi prie gin- 
K sukilimo pakilo Lietuvoj | 

reakcija su kruvinuoju 
teroru. Tame laike, socialėemo- 
<rtitų spauda varė pasilipusią 
eampaniją prieš komunistus ir' 
/aktinai rėmė reakcijos šėlimą 
r kruvinąjį terorą. Komunis- 
ai tuo metu atydžiai sekdavo 
ocialdemokratų spaudą. 11 jei Į 
.ik pastebėdavo, kad “Sociaide-; 
nokrate” pasirodė visa eilė I 
jjaurių raštų prieš komunistus, 
tai žinok, ryt-poryt valdžia pia- 
lės naujus areštus ir šaudymus. 
Nuo 1921 metų “Socialdemo
kratas” liko tikru reakcijos ba
rometrų. Geriau pasakius, so- 
cialde 
dirvą 
reakcijos šėlimą.

Kada 1922 metais komunis 
tai pasiūlė 
bendrą darbininkų frontą prieš 
buržuaziją, s.-d. atmetė jį, nes 
jie buvo bendrame fronte su 
buržuazija prieš komunistus. 
To bendro fronto su buržuazija 
prieš komunistus socialdemo
kratai niekados neišsižadėjo ir 
nei

tik pasaulinė 
sočia idem* 

ržuazijai. 
sietuvos 
lomenė pradėjo kovą del 
tijos okupantų išvijimo iš 
’os ir dey sovietų valdžios 
zoj, tai socialdemokratija 
lėtu ėjo p.švien ne su pro- 

ųitu, bet/ su buržuazija ir 
jo pastarajai kurt 
Lietuvos valdžią, 
emokraįai darė ne 

veid/nainiavimu.
1 tokį/faktą: Vilniuj 1918 Į tarp Lietuvos fašistų 
i gale Lietuvos socialdemo- vos socialdemokratų 
ai dalyvauja buržuazinėj jo. Lietuvos socialdemokratai 
šioj ir kartu dalyvauja Vii- supranta, kad Lietuvos fašis- 
s Daroininkų Sovietę ir te- tai, kaip ir visa Lietuvos bur- 
sveilfiną Lietuvos sovietų žuazija, savo jėgomis be sve- 

a.užią. į 1919 metų pradžioj (timos pagelbos, nepajėgs išlai- 
ocialdemokratų menševikų da- kyt diktatūros savo rankose.

lis net priima komunistų part 
ios vardą ir eina u.L*. ... k 
,uose. r 
socialdemokratų
su sovietais. Jau tais pat 1919 
metais socialdemokratus mes 
matom toj buržuazinėj Lietuvos 
valdžioj, kuri be pasigailėjimo 
šaudot kankina darbininkus ir 
valstiečius, ne tik komunistus, 
bet ir nepartinius. Trumpai 
pasakius, 1918 ir J919 metais 
socialdemokratai Lietuvoj lošė 
iš pradžių buržuazijos pagelbi- 
nij^ų rolę buržuazinės valsty
bės statyme ir kovoj prieš pri
siartinančią proletarinę revo
liuciją, o paskui lošė kruvino
sios kontr-revoliucijos agentų 
rolę. Išpradžių padėjo Lietu
vos buržuazijai stiprėt, o pas
kui revoliucinį proletariatą nu
galėt.

1920 metais, kada 
ėjo ruošimasis' 
kad

Jei ne Lietuvos socialdemo
kratija, tai ir kaizeriniai durtu
vai nebūtų sugebėję 1918 ir 
1919 metais pastatyt ant kojų 

| buržuazinę Lietuvą. Ta pati 
socialdemokratija 1920-1925 me
tais savo politika skaldymo 
i profsąjungų, savo politika ar- 
Idymo bendro darbininkų fron
to prieš komunistus ir kairią
sias profsąjungas ir politika 
i faktiniu lemiančia reakcijos šė
limą, daug padėjo įsigalėti kle- 
irikalams, 1926 metų pradžioj 
socialdemokratu ir liaudininku 
valdžia gelbėjo buržuazinę Lie
tuvą nuo suirutės, 1926 metais 
s.-d. ir liaudininkų valdžia ko

va ržė dar- 
ruošė dirvą 
leido fašis-

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST„

____  dai vis atviriau pradeda dirbt
Ir dabar po fašistinės per- fj^efuvos fašistų naudai. O 

.vartos socialdemokratija fakti- aplamai imant Lietuvos social
iai remia fašistų diktatūra ir demokratija dabartiniu metu 
Idaug kliudo traukimui masių į Ūya*r><iis būdais mulkina darbi- 
!kovą prieš fašistų diktatūrų. n'n^ūs. 
11927 metų pradžioj Lietuvos 
| socialdemokratai už savo prie
lankumą fašistų diktatūrai už- 

isitarnavo tautininkų pagyri- 
i mo, ir tautininkai atvirai, per 

buržua-1 spaudą, siūlė socialdemokra- 
Tą so-: tams bendrą frontą prieš ko

munistus. Tiesa, 1927 metų 
pavasarį ir vasarą santikiai 

ir Lietu- 
pablogė-

Soci ai demokratų 
likimas taip tampriai surištas 
yra su buržuazijos likimu, kad 
dabar vieni be kitų apsieit ne
begali. Buržuazija remia so- 

o socialdemo- 
Net 

užsistoja 
, socialdemokratija 
i omeny jie proleta- 
•žuazijos gerovę. So- 
tai tik nuduoda dar- 
kad jie gina darbi- 
Jus. Mat, socialde- 
interesuoti, kad pla- 
inkų masės tikėtų 
ratų vadams ir at- 

revoliucinės kovos 
zo reikalų gynimą 
ratų vadams. Ga- 
irie kasdieninio gyve- 
ikos, kaip mes ma- 
jmokratiją buržuazi- 
fors imam 1926 me- 
em. turėdami savo 
aus reikalų ministe
riją ne vieną kartą 

.davo tą policiją prieš strei- 
Jančius darbininkus. Arba 
im tokį dalyką. Socialdemo- 
vty ir liaudininkų valdžia 
lekioja ir net uždaro darbi- 
kų profsąjunga^ ir kartu 

.oda pilną laisvę fašistų orga- 
zacijoms ruoštis prie fašisti- 

Čs pervartos.

Bell Phone, Poplar 7545

Ž ADOLFAS F. STANKUSSrooklynLABORim 
©ARBimNKŲ IŠTAIGA, 

ftalčs dėl Balių, Koncertų, 
i fdetų, Vestuvių, SusirinKhnų tr
• Fulkue steičius su naujaisiais
; maivo Keturios Bolių alleys.

B AINOS PRIEINAMOS,

<49—959 Willoughby 1
8842 Strsrr,. i

dirbt sovie- 
Neilgai tęsėsi Lietuvos 

koketavimas ! letariatas, _ ___ t _
i gali nušluoti ne tik fašistų dik- tams organizuotis, nekliudė fa 
įtatūrą, bet ir buržuazijos dik 
tatūrą aplamai. Kad negalė 
tų laimėti proletarinė revoliu- ni frontą 

Icija Lietuvoj ir kad lengviau 
!būtų panaudot Lietuvą impe
rialistų karui prieš SSRS, so-i 
cialdemokratų vadų nuomone, 

! būtinai reikalinga, kad Lietu- į 
va greičiau prisidėtų prie i 
Lenkijos. Kadangi tautininkų j 
valdžia vilkina su tuo prisi
dėjimu, tai reikia priskubint jį 
arba padėt Lenkijai užgrobt 
Lietuvą. įvyksta Lietuvos so- kam rūpi

■ cialdemokratijoj darbo pasida- tas 
linimas. Vieni socialdemokra-ilėt 
tai su Plečkaičiu, Paplausku ir!ją. 
Kėdžių priešaky nueina į Vil
nių tarnaut Pilsudskiui, kad ■ 
padėt jam Lietuvą užgrobt, ki
ti gi socialdemokratai su .. • «ir
liniu priešaky koketuoja su ^31110 VVI MineraS 
Lietuvos fašistais ir kartu ne-i J 
išsižada susidėjimo su Lenki
jos fašistais; dar kiti su Kai
riu priešaky tarnauja, kaip 
tiltas tarp socialdemokratų len
kiško fašizmo orientacijos ir so
cialdemokratų lietuviško fašiz
mo orientacijos. Bet kadangi 
pats lietuviškas fašizmas vis la
biau metasi į glėbį lenkiško fa
šizmo, tai Lietuvos socialdemo
kratijoj skilimo del tarnavimo 
lietuviškam ir lenkiškam fašiz
mui nėra, visi jie bendradar
biauja, ir plečkaitininkai toki 
pat LSDP nariai, kaip ir tie, 
kurie dar neskaito save pleč- 
kaitininkais. Nebadė socialde
mokratams akių ir persimeti
mas nuo atviro tarnavimo Pil
sudskiui tarnaut Smetonai (Ke- 
dys, P. Paulauskas ir k.), o 
Vokietijoj ne x ienas plečkaiti- 
ninkas bendradarbiauja su Lie- 

socialdemokratams ^11'08, žvalgyba kad dirbt ben- 
dru frontu pries komunistus.

1 Pas socialdemokratus dar 
Išmatom tokius dalykus. Vieni 
I socialdemokratai vis tampriau 
susiriša su fašistais (nors imam 
"Venslavskį, kuris yra tikru pa- 
turėtoju fašizmo) ir vis labiau 
rūpinasi su jais bendradarbiau
ti, kiti nuduoda opoziciją fašiz
mui ir tuomi apgaudinėja ma
žiau susipratusius darbininkus. 
Dar kiti (plečkaitininkai) net 
rėkia, kad reikia su ginklu ran
kose sukilt prieš Smetonos val
džią, nuverst ją ir vest demo
kratinį surėdiraą. Pastarieji 
socialdemokratai yra žalingiau
si, nes jie savo veidmainingu 
revoliucioniškumu, savo apgau
lingomis revoliucinėmis frazė
mis traukia į savo pusę nemaža 
darbininkų ir valstiečių, nusi
stačiusią prieš fašizmą, atitrau
kia juos nuo tikros kovos, veda 
į avantiūrizmą, reikalingą Len
kijos irrn 
ninkai re 
kilimus i 
darbo 
prieš fašistų diktatūrą. Plečkai- 
tininkų “Pirmyn” jau veda taip

gėtai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKnEVI- 
ClUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228-—2nd Av&, cor. 14th St., N. Y.
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Puslapis Ketvlrfas Anlradienis, JŠausio

KELIONE kanadon
Tad visi žiprękitę, kad įsi- 

gytumėte tikietūs išanksto ir 
dalyvautumėte perstatyme.

Rep.

INKERMAN, PAtas viskas buvo daromi su Biuro ir val
džios pagelba, nes jiems aš buvau tolimas 
ir nežinomas asmuo. Negalint prikibti, vie
nas net pareiškė, kad tas viskas per redak
ciją tilps kelionės įspūdžiuose. “Taip,” sa
kau, “tilps, bet ne tamsta, juodasis ponai
ti.”

10 vai. ryto buvom jau Dancige, o kitu 
traukiniu pasiekėm uostą. Palydovas sto- 
tyj pasakė: “Kurių menraleis Kanados 
konsulas, tie grįš namo,” kur visi bijojome 
atsidurti. Supratęs, kame čia dalykas, įdė
jau jam į delną... del bagažo atvežimo uos- 
tan, ir viskas puikiai išdegė. Nakvoti ap
sistojom; emigrantų 'stovykloj ir iš ten vo
kiečiai neišleido niekur išeiti.

( , , • ’ r *

Perėjom perpirtį, dezinfekciją ir dak
tarą, viši plikai nukirpti. Daktaras išžiū
rėjo kiekvieną keleivį nuo galvos iki kojų 
r nagų. Išklausė, išnagrinėjo sveikatą, 
kad būtume sveiki, kaip barabahai, sun
dems Kanados darbams, apgyventi jos ty- 
rus-miškus, apgalėti žvėris ir dar, tvirtus 
linius palikti naujai . apsirinkto j tėvynėj 
—Kanadoj. Manau sau: Kaip daili teks 
,cn surasti pačiutė? O gal kartais girioj 
•udai-kiuilota pasveikins už pakarpos meš- 

ja pasibučiuosiu, negu

(Atsiminimų krislai).
(Tąsa)

Kokį, sakau, jūs karą turite omenyj? 
O gal per jį ir Kauną prarasim?... 
Čion jau turėjom abu sustoti kalbėję, nes 
dar Lietuvoj buvome. Baigiant iki Vo
kietijos rubežiaus važiuoti, priminiau jam 
keletą Lietuvos karo vadų ir karininką 
šunybių laike karo su lenkais, kad iš es
mės jie ėjo sykiu su Lenkija kovoj prieš So- 

{ vietų Rusiją, kad visi Lietuvos parazitai 
kraugeriai ponai—kunigai, kaip šunes dre
bėjo už tvoros bijodami darbininkų ir vals-

[ tieČių; keršto už nekaltai pralietą jų brolių 
\ ir draugų kraują. Todėl jie darė viską 

kad tik lenkai atsilaikytų nuo bolševikų, 
kurie pirmutiniai pripažinę Lietuvą de jure 
ir atkariavę jai Vilnių, prašė Lietuvos tik 
palaikyti su jais bendrą frontą prieš impe
rialistinę Lenkiją. Bet jie drebėjo iš bai
mės išgirdę Sovietų Rusijos galingus ką- 
nuolįų šūvius ties Varšava. Į Lenkijos dar
bininkų pakilimo vilnį sukurti ten Lenki j o: 
Tarybų Respubliką, taipgi Lietuvos darbi 
ninl$ų ir vargingųjų valstiečių tvirtą pasi
ryžimą sukurti namie Lietuvos Tarybų Re 
spubliką, jie žiūrėjo su baime. Tai maty
dami, Lietuvos ir Lenkijos darbo liaudie; 
kraujo siurbėlės ėjo ranka rankon, o gėrės į

■ niam jų laimėjimui Lietuva su lengva šir- 
‘..J džia turėjo užleisti Želigovskiui Vilnių ii 

t* tuo save užmaskiruoti prieš Sovietų Rusi
ją ir savo liaudį, kad liko lenkų nuskriaus- 
ta ir atsitūpę Kaune vėl bliauna, “Mes be- 
Vilniaus nenurimsim!” bet iš tikrųjų tai jie

i •. patys sutiko nurimti' pasiaukuodami U2 
\ tarptautinius kapitalistų klasės;' reikalus 
į sulig įsakymo * Anglijos, Franci jos ir kitą 

•į šalių.
Aišku, jog Lietuvos buožių valdžia var- 

žydamasi su imperialistine Lenkija vien? 
iš kitos vis daugiau paglemžti sau vergų- 

£ darbininkų, norėjo, kad bolševikai, atidavę 
-• Lietuvai Vilnių, tik apmalšintų lenkus, t 
; ne sumuštų.
j* | Imperialistinis ar priešsovietinis karas I

gali Lietuvą tik visai nušluoti nuo žemės 7aso; suradęs, vedą’prie konstilo:

*<

kute... C.
:ašis-:an<.

OI rl

autų cm
-i

tovykloj buvome įvairių 
Ten revoliuciniai darbi
ai slaptais “globėjais,” 
•įkilo dainų lermas, die- 

o bažnytinių chorų na
ščiams bažnytinį lietu-’iai, rodydami 

zių meną.
Čia dar smarkiau klijavosi ir kibo įvai

rūs fašistai, pataikūnai išgauti ką nors. 
Kur eisi, kur ne, o žiūrėk “aniolas sargas” 
zis čia prie tavęs. Išėjęs iš kantrybės, net 
lurikau: Kokių velnių jūs čia, “aniolai sar
gai,” paskui mane sekiojate, kad nereika-

Drg. Karosienės Pasekmingos 
Prakalbos

Gruodžio 21 d. buvo prakal
bos, surengtos L. D. S. A. vie
tos kuopos, žmonių susirinko 
nemažai, pagal šį miestelį.

Karosienė kalbėjo dviem 
klausimais—Amerikos darbi
ninkų išnaudojimas ir kodėl tu
ri /’organizuotis darbininkai į 
naujas unijas, kaip mainieriai, 
taip ir audėlai. Tblią.us nu
rodė, kad senos unijos ne tik 
jau negali iškovoti geresnių są
lygų, bet ir tas blogina, algas 
kapoja, kaip ir neorganizuo
tiems darbininkams. O tai 
unijos viršininkų parsidavi
mas išnaudotojams. Toliaus 
kalbėtoja nurodė, kaip begė
diškai valdžia provokuoja 
naujų unijų organizatorius. 
Aišku; kad tas įdaroma su ži
nia senosios unijos viršininkų.

Antru kartu kalbėjo apie 
Darbininkių Susivienijimą. Ko- j 
del darbininkės turi priklausy
ti L. D. S. A. ir veikti, kad 
išbudavojus kuopas skaitlingo
mis ir veikliomis. Jos kalba 
publikai patiko. Reikia pasa
kyti, kad drg. Karosienė yra 
viena iš žymesnių moterų kai-i 
bėtojų. Jos kalba gerai su-' 
tvarkyta, žingeidi. Visos ko-i 
Jonijos turėtų surengti prakal-į 
bas drg. Karosienei ir jai pa
gelbėti organizuoti audėjus.

Po streikų Inkerman Penn. 
Coal Comp, kasykloj No. 6 
dirbo keli-as dienas. Dabar! 
jau vėl nedirba arba dirba tik 
dvi dienas savaitėj, o kaip ku
rią savaitę visai nedirba. Mai- 
nieriams gana sunku gyventi, 
kuomet negali gauti darbo.

auju jūsų malonės?! Vieni liovėsi lindę, Prie to> kompanija daug- dar-
> kiti ištolo vis žvairavo, ar nedarau ką 
lors bendro su įvairių tautų darbininkais.

1 d. birželio rytą stovėjom eilėj prie 
Kanados konsulo, prašyti vizos. Tai buvo 
kritiškas momentas—mirt, ar laimėt. Iš
tempia mane palydovas ir pirmąjį pastato 
hlėn prie konsulo; susimaišo ir neranda

kamuolio, 0 ne Vilnių jai’grąžinti? Primi
nus, kad Sovietų Rusija yra šalininkė visų 
tautų apsisprendimo laisvės, o tik priešai: 
kapitalistinio surėdimo, valdininkas manęs 
prašė, kad išduočiau fašistų valdžiai tuos 
Lietuvos respublikos išdavikus karininkus 
bet tas savaime atpuolė, pareiškus, kad 
varnas varnui nekirs akin ir arti prikišus 

Traukinys riedėjo artyn Vokietijos.
Mūsų vargo ir gamtos grožio šalelė, nulais
tyta ‘darbininkų krauju, vogčia slinko iš 
akių, palikdama neišdildomą ilgėjimąsi fa
šizmo kankinamų draugų, kuriem keleiviu’ 
išreiškė nepasitikėjimą, nors kaskart mai
šėsi žvalgybos ir daug šnypštė ant rube
žiaus.

Eitkūnuose, vokiečių muitinėj, žiūrėje 
bagažus lengvai, paviršiumi Tvarka pa
vyzdinga, skubi. Grąžinant užstampuotue 
pasus, daugiausia vyko Kanadon, dalinai 
Argentinon, Brazilijon, Uruguajun, dalis 
Meksikon, Kubon ir Jungtinėsna Valstijos- 
na. Du lietuviai, palikę pasus, sėdo važiuo
ti, o vokiečiai strioke bėgioti, kol juos su
rado. Iki Marienburgo dalinai pamatėm 
Vokietijos bendrą veidą, nes buvo dar ne
sutemus jinai, kuri kaip kultūros, dailės užklausė, kokį amatą žinau ir kokiu tikslu vauJa

Jis, kitus keleivius lengvai egzaminuo
jamas ir praleisdamas, į mane kimba su 
įtempta psichologija ir su vis skirtingais i 
klausimais. Atsakius teisingai ir tinkamai, 
jis minty vis dar abejoja, ar praleisti, ar 
ne. Pamąstęs su gilia, kritiška atyda, aš
triai sunkia, bet malonia išraiška, galvos 
inktelėjimu pažymi sutikimą praleisti ma
ne.

Perėjus konsulo kvotimus, muš. nuve
da prieplaukon, o dalis keleivių delei sto
kos vietos, laive “Kovno” lieka rytdienai, 
laivui “Smolensk.” 'Bestovint, čia atveža ir 
bagažą užplombuotą iš pat Kauno ir nežiū
rėtą ant rubežiaus—jį gaunu ir įsitempiu 
laivam

I

Kaip kitur, taip ir čia vėl mane agen
tas suranda ir pirmutinį pastato eilėn prie 
Kanados inspektoriaus (ar kaip ten kitaip 
jį vadino).

Įėjus salėn, su ilga užpakalyj emigran
tų virtine, radau sėdinčius už stalo inspek
torių, mūsų palydovą ir trečią kokį tai po
ną.

Inspektorius linksmai ir simpatingai

žmonių simpatijos, taip ir gitais atžvilgiais važiuoju Kanadon. Atsakius, kad esu Į 
yra gana viliojanti ir patraukianti keleivi žemdirbys ir noriu ten apsigyventi, visiems 

linksmiems juokaujant, gavau antrą leidi-šąlis, labiau todėl, kad žmonių atsinešimar 
link keleivių yra pastebėtinai mandagus ir 
gerbiantis.

y .h« • 7'1

H

* Mūsų palydovas, vokietis, apsakinėje ■ T 
it' vaizdavo Vokietiją/ duodamas įvairius 
atsakymus, tik mažai kreipdamas domės Į 
darbininkų skurdą Vokietijoj. Traukiny:: 
buvo pusiau-emigrantinis ir gal žinomrflM 
stotims, kuriose buvo .Vokietijos darbiniu 
kiško jaunimo—su brangiu švystelėjlm ; 
momentu išlydėdavo mus, palikdamas dau-i 
gelio keleivių jausmuose jų ilgėjimosi aud
rą, nesulaikomai nešančią link jo, susivie
nyti, pasiguosti, pasidalinti vargais-džiąug- 
smais... Bet traukinys vis nešė tolyn, to
lyn... O.nerimo jausmų širdyj sukelti tvak

sėjimai harmoningai jungėsi su geležinių 
vatų/dundesiais, tverdami audringą pra

alkto likimo simfoniją... y
Naktį 31 d. gegužės Marienburge su

stojus, perėmė kitas palydovas, pertvarkė 
kelionės dokumentus ir išleido Dancigan.

į Vjsą laiką kelyj nachališkai lindo prię 
• manęs lietuviai fa$stai; tai draugais, tai 

priešais pasirodydami, Tykojo nors žodelį 
; netinkamą išgauti ir tuo pakenkti kelioneįį 
Jų neapgalvoti išsitarimai iš suteiktų jiehį? 
informacijų ir žinių link manęs liudijo, kad'

ROCHESTER, N. V

patys per “Laisvę” pagarsin
ti rengiamas prakalbas.

J. Alekšis,
A.L.O.P.S. Centrų Sekretorius,

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.
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GARSINKITĖS*
Iš Priešfašistinio Komiteto 

Veikimo
Gruodžio 16 d. šis komite

tas surengė paminėjimą Prieš-!t1 
fašistines Savaites arba 10 | 
Kruvinųjų Dienų paminėjimui i | 
žuvusiu 4 Lietuvos darbininkų 
revoliucionierių—V. Požėlos,
K. Giedrio, Greifenbergerio ir; 
Čiorny. Kalbėtoją turėjome! 
vietinį, draugą M. Duseiką,! 
kuris puikiai nušvietė fašizmo! 
pavojų del darbininkų klasės. ! 
Aukų surinko $6.55. Vienas! 
doleris už mažąją svetainę i 
randa, o $5.55 paliko del Lie
tuvos politinių kalinių. Taip- i 
gi šis komitetas rengia antras ( 
dideles prakalbas ant 25d. H 
sausio del draugo R. Mizaros! r 
ir tikisi, kad nemažai susirinks I 
lietuvių darbininkų ir darbi- j 
niūkių klausytis būsiančių pra- j. 
kalbų. Į

A. Sereika, |
Priešfašistinio Kom. Sekr. i

“LAISVĖJE”

Mathew P. Bellas

NOTARY ,

PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

Tol., ‘ Stagg

■5043

I „+i Patarnauju

Maršrutas

Jeigu 
norės 

tai ga-

visiems be skirtumo 
! įsitikinimų ir tolumas nedaro del 

manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 

j mane, o patarnausiu kuogeriausia. 

| 734 Grand Street
■ Brooklyn. N. Y.

Lietuvis Gydytojas 
Buvęs ; Bpstono miesto «' 
departmento Štabo narys 
tono mokykh gydytojas, 
mikroskopo djagnozą savo 
torijoj, ant kftiujo, spjaudą 
pumo ir tt.į JHoentgeno Sp: 
Gydo visas ligas..

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

Valandos: nuo 9 ryte iki 9 
Tęl., ?ark 5873

lt

TEN IR IS?L1ETut

, PEB; '
Mūsų PoppliąriškaifijJL^iVi

N£W YORK, ALBKI1T BAYUH, 
BSAMOMJRG, DEUTSC1&ANO.

REBOWTK,
I CLEVSXJLHD. 

>V£SarPHAUA< THURDWIA

3 Iš New Yorko į
Kauną ir Atgal 

Karo taksai ekstra) ' 
TREČIA KLESA

Visų puikiausias patarnavimas 
ir i vai gis visose klesose 
Pipirai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del p’rinito ir kjtų informaci

ją —r’ * “J,
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New

persiunčiama

creipkitSs prie vietinių 
agentų arba prie

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS

bininkų padėjo ant juodo lis- 
to ir darbo negauna visoj apie- 
linkėj. Boylanas ir McGarry 
nieko šiuo klausimu neveikia. 
Jie, apgavę mainierius, juokia
si. Bet taip ilgai nebus, mai
nieriai suras .išeitį, ypatingai 
susiorganizuodami į N. M. U. 
Tad šio miestelio visi mainie
riai stokite į N. M. U.

Rep.

2

4
6

8
9

WILKES-BARRE, PA.

Kuriose galima pirkti vais- 
ii r kitur dabartiniu laikui

ICHbNE 8T„ DETROIT

čia randasi dvi lietuviškos aplinkos,
tua daug prieinamesne kaine, negu

A. M. KISHON, Aptiektus Savininkas
JOS. CAMPAU AVĖ., ir M46

Krikščionybė ir Darbininkai
I •

■ i > ' . . i < i t 4 J rlr i -I i I M -1 J

Jau gatava įr siuntįnejaįna brošiūrą; “Kv 
be ir Darbininkai”, <

Seno Vinco (Jakščio) pra
kalbų maršrutas tęsiasi ir jis 
baigsis 16 d. sausio. 
New York o apielinkėj 
kas prakalbas surengti, 
lės vėliau tą padaryti.

Dabar jis kalba sekančiose 
vietose:

d. sausio, Lawrence, Mass.
d. sausio, Haverhill, Mass.
d. sausio, Nashua, N. H.
d. sausio, po pietų, Lowell, 
Mass.
d. sausio, Fitchburgh, Mass.
d. sausio, Gardner,x Mass.

10 d. sausio, Hudson, Mass.
12 d., sausio, Providence, R. I.
13 d. sausio,, po pietų, New
11 d. sausio, Maynard, Mass.

Haven, Conn.
13 d. sausio, vakare, Ware

house Point, Conn.
14 d. sausio, Meriden, Conn.
15 d. sausio, Bridgeport, Conn.
16 d. sausio, Stamford, Conn.4

Vietos draugai, kur prakal
bos rengiamos, turėtų stengtis

nybe ir Darbininkai77, Ją išlaido Liętuyių.pa^Trinin- 
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta (j. ,Ą. Bim
bos. Turi net 64 puslapiusJo parsiduoda tik iiž 10 
centų.

Reikia, kad ši brošiūra i būtų paskleista kuopla- 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie- 
tos ir informacijų žiupsnis, j

Klerikalų spauda ir kunigai giriasi, kad ir jie 
rūpinasi darbininkų reikalais. Šioje brošiūroje yra 
glėbiai faktų, kurie parodoj kas jiems ištikrųjų rūpi. 
Čia skaitytojas gaus atsakymą į tai, kaip kunigai at
sineša linkui darbininkų, įarų, streikų, revoliucijos, 
darbo unijų, kapitalizmo, /vergijos, vargo ir skardo. 
Taip pat čia yra nušviesti, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėlyj laike 
agitacijos menesio, visuose parengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybe ir 
Darbininkai” turi /būt platinama. Taip pat, kur ga
lima, reikia eiti į klerikąlų, tautininkų ir menševikų į 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės susipažįs
ta su bažnyčios role klasių kovoje.^ - m. :

Užsakymus tuojaui. duokite šiuo antrašu: “Dar
bininkių Balsas,” 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Kas Bus 17-tą Dieną?
Apie minėtą dieną visi žin- 

geidauja ir klausinėja, 
bus, kas bus.’ Tai bus viena iš 
didžiausių Wilkes-Barre iškil
mių, kokių dar nėra buvę, tai i 
ne uz dyką taip rengiasi visi. I 
Dar pirmu kartu bus suloštas 
vienas iš didesnių ir žingei
džių veikalų “Blinda.” “Blin
da” yra istorinis veikalas, kur 
perstato lietuvių senovėj gyve
nimą Lietuvoj ir kovos būdus. 
ToliaUs netenka kalbėti, ku
rie tik atsilankys, visi bus pa
tenkinti pilnai. Kurie matė 
lošiant “Karo Aukas,” visi pil
nai pasitenkino, tad dabar ne
tik tie visi dalyvaus, bet ir sa
vo visus pažįstamus ir kaimy
nus atsives.

Drg. Jeninienė, kuri daly-.
į' “Blindos”,lošime ir ga- 

I na gabi aktorka, sako, turi 
daugiau kaip 20 tikietų parda
vus, ir dar daugiau, aiegu tiek, 
parduosianti. Ji sako, kurie 

[‘buvo, ant “ĮCarp Aukos,” tai 
nė bik- poEkašiį tikiėtus sau, bet 
ir kitiems perka ir ragina 
pirkti.,'Vitkūnas irgi turi dau
giau, kąip 15 pardavęs ir dar 
daugiau parduosiąs. Jis taip
gi dalyvauja lošime. Zdanienė 
ir Bučienė turi daiig pardavus 
tikiętų. J. (Kazlauskas, kuris 
suorganizavo bušą iš Ply
mouth. į Scranton, matyt “Gri- 
gutį” ir pardavė 19 ' tikietų, 
ir “Blindos” parduos daug. Ki
taip jis iš Plymouth bus išde- 
portuotas. žindžius dalyvau
ja lošime ir geras aktorius. Jis 
sako, kad parduoti kelias de
šimtis tikietų, tai kaip niekas 
ir jau turįs pardavęs. Bet pas 
jį yra tam tikra slaptybė, kad 
nesako, kiek turi tikietų par
davęs.- Drg. Miškinis daly- 
•vauja lęšime. ; Jis ne. tik geras 
aktoriui, bet 'irJ dainininkas. 
Prasišąliiiuš' • choro , mokytojui, 
drg. Miškinis-vadovauja ir’ge
rai suhiokina /dainuoti. Apie 
kitus aktorius'pakalbėsiu kitu 
kartu?// Mat, .^Blinda” ’"^ą.di- 
į&įis Veikalas,: lošėjų dau'giau 
■20.---L

, 'A* • > >.

kas

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją,’duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kuriu 
Jūs Pageidavotruošiasi kelionėn. Ant kranto 

Giedri, saulėta 
liena. Dūksta sausas šiaurės 
rimdamos jūrų bangos tik ošia, 

ose saulės spinduliuose... 
kelionė... z ' •

vno” atsitraukė nuo krauto* 
>0 vai. po pietų. Tai trum- 

vena utis atsiskyrimo mo-

iicmų tušinuko būriai.

daUfe

mm
į MENDELO
r > • . i i .

pas, 
mentas nuo vieno sausžemio jungiantis su 
kitu. Tai kritiškas gyvenimo žingsnis, jo 
likimo persvara. Būdamas savo šalies žmo
nių gyvenimo kovų audrose, džiaugsmuose 
ir skausmuose, tuomet junti sieloj veržiant 
trūkstančią jausmų stygą... Visi kiti drau
gai, lig užhipnotizuoti, stovėjom ant laivo. 
Uostas, su rankų skepetaičių mirgėjimais, 
nyksta, mažėja. Vilnys didėja, vis smar
kiau supdamos ir piestu statydamos mažu
tį laivą, plaukiantį Hulling Anglijon. Ret
karčiais pasigirdo vąflęij/įįr iįoterųr klyks
mai ir net vyrij/jneriiįaVimąi/dęjfj^tvojaus 
laivui. Susipažinę su jūrų kelionės jaus
mais’ ir reiškiniai, žmonės laikėsi ramiai 
ir ramino kitų v išgąstį.,

. ,7 lt ■7' ■ /v 1 ' .

(Tąsa bus) > >

•x- Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS 
Iš 18,000 žodžių z

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

x “LAISVĖ” 
£yck st., Brooklyn, Ji. 'Y.

, Padirbti
Vidurys

526 N.

Sulig 
taipgi

ų Havanos tabakų.' , .‘Y i;-į- ' : : l**' ►*? 
importuotų tabak”

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba .
STANLEY PAUL

llth St Philadelphia, Pa

pareikalavimo šiuul 
ir per paštą išsiuri 

kaipo užsakymus (orde
ie,



FRACKVILLE, PA.
KAVALIAUSKASJUOZAS

DARBININKU Trumpiaiifcios Pavardes

KALEDNORIAUS
Bell.

Keystone.

WATERBURY, CONN
Mokykla su Reputacija*

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

MARCY BATHS

VYRAMS

Metu
Linkėjimai

DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS

•tat®.

VARPAS
BAKERYUŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU

BROOKLYN, k. Y54 MAUJER STREET,
——

Telephone: Stagg G533

Miestai
Miestas

KURIE IŠANKSTO PRISIUSITE MOKESTI, 
TIEM BUS APMOKĖTAS PERSIUNTIMAS.

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IJ

Išmintingai padarysite, kurie apdovanosite Dar 
bininkų Kalendorium savo draugus ir gimines Lie 
tuvoje, Argentinoje, Brazilijoje, Kanadoje ir kitur

Reikalaujantieji po vieną knygą Darbininkų Ka- 
lendonaus, mokestį galite siųsti pašto stampomis 
S 'ar 5 centų vertės.

82-86 MARCY AVENUE 
BROOKLYN, & 'Y.

Kurie imsite nemažiau kaip 10 egzempliorių del 
platinimo, kaina 18c. Kurie imsite 25 egz. ir dau
giau, kaina 15c. už egzempliorių.

Telephone, Stagg 8826
9745

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Draugai, Rūpinkimės Išplatinimu Viso , Trumpos Žineles
Pereitą vasarą automobilius 

užmušė J. Vaičiūno 7-nių me
tų vaika, einant iš Frackvillės 
i Maizevillę. Važiuotojas su
sitaikė su velionio tėvais, atly
gindamas už nelaimę. Tėvai 
turėtų draust savo vaikus, kad 
nesikarstytų kur. . .

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

Kalendoriaus dar turime apie 2,000 kopijų. Lai 
kas jau vėlus. Todėl prašome draugu skubiai pla 
tinti ji. Būtų labai dideli nuostoliai “Laisvei,” je 
neišeitų vjsas Kalendorius.

Franci j oje gyvena mote
riškė, kurios pavardė susi
deda iš vienos raidės, būtent 
“O.” Ponia Terezij^, O lai
kė Paryžiuje smuklę. Švedi
joje yra pavardė “E”; Chi- 
nijoje provincija vardu “U.”

MOTERŲ
DIENOS:

Paned^Ijais ir 
Utarninkais

Kurie dar neturite, tuojau įsigykite ir atydžiai 
persiskaitykite ji. ,Nes iš to turėsite sau didelės 
naudos apšvietos žvilgsniu.

GI KOMUNISTŲ SPAUDA SPARČIAI KYLA. 
“LAISVĖ,” “VILNIS” IR “DARBININKIŲ BAL- 
4>AS” KASMET GAUNA DAUGIAU SKAITYTO- 
JŲ. Tas rodo lietuvių darbininkų radikalėj imą 
Amerikoje. Įsiūlymas Darbininkų Kalendoriaus 
dar katalikiškam ar tautiškam darbininkui bus di
delis paskatinimas jo prie darbininkiškos ap
švietos.

“LAISVĖ
46 Ten Eyck Street,

TELEFONAI:

__________ Oregon 5181

__________ Main , m

Seredomis
Ketvergais / ;
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis 

dieną ir naktj

Linkime Linksmų ir Laimingų 
Naujų Metų

Kokiuą ryšius darbo unijos 
tūri su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote> kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas į dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizniai bankrū- 
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų ir 
greit norime išleisti. Todėl 
pasiskubinkite įsigyti ją, nes 
vėjiau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

* > > , i
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

pats; pasakoja, įrer praeitą ka
rą, kada vertė pirkt “bonus.” 
“Aš atsisakiau, tai ‘bosas’ pa
reiškė: Kodėl gi tu toks prie
šingas šitam kontrui? Juk tu 
uždirbi daugiau, negu kitas. 
O ką atsivežei iš savo kont- 
rės? Aš jam atsakiau, kad 
nors negiriu ir savo gimtinės 
šalies, bet iš ten atsivežiau 
sveikatą, o čion pardaviau už 
šaltą, kaip ledas, dolerį.”

Linkime d. V. Bacvink^i 
greit pasveikt ir vėl stot j kla
siniai susipratusių darbininkų 
eiles.

Anglių kasyklos buvo pra
dėję biskį geriau krutėt ir vėl 
apsistojo? šių žodžių rašėjas 
nedirba antras mėnuo 
kur 
Kas

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 217741474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbi mų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsinaoki- 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naujos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. ’ j
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

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

Galime pasidžiaugti gausiu turiningumu šios 
laidos Kalendoriaus. Tikrai puikus rinkinys in
formacijų ir įdomių istorinių rekordų. Naudingų 
straipsnių įvairiais moksliniais klausimais, kuriuos 
davė mūsų geriausi rašytojai, yra gana daug. Dai
lioji literatūra poezijoje ir prozoje puošia ši veika
lą ištisai. Čia matome paveikslus darbininkų vadų, 
kritusių kovose ir tebekovojančių už darbininkų 
klasės reikalus.

Čia, Jungtinėse Valstijose, energingai platinki
me Kalendorių taip darbininkų dar tebesančių po 
tautininkų n* klerikalų tamsos uždanga. Tautinin
kų spauda smarkiai smunka. “AMERIKOS LIE
TUVIS*’ jau nusispardė, kiti laikraštpalaikiai vos 
tik kojas velka. Klerikalu spaudai irgi juoda atei
tis, sdcialistų gazietos tykiai slenka į grabą, nes 
“spešialais,” be veAės “Šerais” ir kitokiais humbu- 
gais nebevyksta žmones suvilioti ir dolerius iškau^

Gruodžio 16 d. buvo pra
kalbos, kurias surengė A. L. D. 
L. D. 28-ta kuopa bendrai su 
L. D. S. A. 12-ta kuopa. Kal
bėjo draugas Senas Vincas. 
Prakalbos pusėtinai gerai pa
vyko, publikos pusėtinai prisi
rinko ir kalbėtojas publikai 
patiko. Kalbėtojas kalbėjo 
dviem atvejais: pirmą apie 

Gruodžio 24 d. Stankevičius, i Lietuvos darbininkų padėtį ir 
17 metų amžiaus, vakare par- gręsiantį pavojų būsiančio pa
ėjęs iš darbo, iš kito vaikino 
pasipirko revolverį ir pasidėjo 
ant skobnio. Jaunesnysis, 13 
metų brolis, . bevartydamas, 
•netyčia paleido šūvį. Kblka 
pataikė į plaučius vyresnia
jam broliui, kuris ir krito ant 
vietos. Tėvams didelis širdies 
sopulys ant senatvės. Džiau
gėsi sulaukę paramos. Ką da
rysi, nelaimė.

ŠFliurzė jau atsikraųsto ir 
pas mus. 21 d. gruodžio ta 
liga pasimirė Vasaris.

Visiems savo kostumenamš, pavieniams, 
šeimynoms, ir draugijoms, kurie naudojasi

Varpo Keptuvės duona.

Panedeliais puo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

V|siem gerai žinomas pro 
greįfyvis, visuomet paturintis, V. 
darbininkišką pusę, draugas j W 
V.’ ĮBacyinka, jau netoli metai, r nė 
kaip nedirba. Per daug me 
tų dirbdamas dulkėse ir dū
muose padėjo sveikatą, kaip Į smulkiomis

Prakalbų ’ rengimo - komisija 
varde Lietuvos politinių kali
nių taria širdingai ačiū auko
tojams.

Pustapėdžių Juozas.

A. M. BALCHUNAS
Savininkas

saulinio karo. Ragino darbi
ninkus organizuotis į darbinin
kiškas organizacijas. Tiktai 
susirišus darbininkams į vieną 
tvirtą darbininkišką organiza
ciją, „bus galima kylantis ka
ras sustabdyti. BuVo renka
mos aukos delei Lietuvos poli
tinių kalinių. Aukojo šios y- 
patos: P. Kukenis $2.00; K. 
K. Sinkevičiai, Jurgis Kazlaus
kas, Ignas Kazlauskas, Juo
zas Laukis, V. Yanuškevičius, 
V. Karalius ir M. Ulinskas po 
$1.00; P. Namikas, P. Bokas, 
S. Kratavičius, S.‘ Senkevičių.,, 

Krakauskas, F. Jokūbaitis, 
M. Makal, M. Krasniskie- 
O. Sinkevičienė, A. Kan

tautas, J. Kantautas ir K. 
Bendleris po 50c. . Viso su 

surinktą $28.60.

drties kaina nupiginta Iki EA 
po 6 vaL—-75evv vClių

Trys gariniai kambariai delei išsipfirimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, orlngas miegojimui kambarys; 
Slip pat RESTORANAS su geriausiai* garantuota patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

TIER BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. T.
' '•/ ‘ 3 ** Telefonas: Puląski 1090

ra žmogaus amžinai priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausiai 
Igas {varo, bet ir i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusias
URBAN’S COLD POWDERS l

(Miltelius nuo šalčio) <
jokią šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginklaok nuo savo 
amžino priešo! \ 

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuoli prieš kitą amžiną žmogaus priešą, 
ma,—kuris žmogui pagamina 

Lietuvišką, Bulgariškų, Homeopati

Staga Mirė K. Stankevičiukas
Laike karo buvo išvežtas į 

Franci ją gint buržuazijos rei
kalus ir už juos jaunas padėjo 
sveikatą. Mylėdavo išsigert, 
bet buvo ramaus būdo vaiki
nas.

11 d. spalių mirė Jurgis Gra- 
bauckas. Per daug metų sun
kiai dirbdamas po žeme dul
kėse ir dūmuose gavo “mi
ners’ asthmą.” Buvo jaunas, 
ramaus būdo vyras, su dideliu 
gailesčiu užmerkė akis ant vi
sados, palikdamas savo myli
mą ir dar jaunutę šeimyną 
ant motinos rankų. Gydytojai, 
kunigai ir graboriai išplėšia 
pinigus ir užbaigę “darbą,” sa
ko i “Labai gražiai pakavo- 
jojn!” Prigulėjo prie S. L. A. 
164-tos kuopos.

"j,—vidurių užkietėji-
* i daug rūpesčių ir sunkių ligų, 

omeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut paa
F. URBONAS

ĮSI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
, 1 Telephone: Greenpoint 1411

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper #796
Siųsdami pinigus su savo adresu, ažrašykite:

FRANK A, URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
________________________ ORDER BLANK:_____________________ ,___

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERLuž kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir U JIB O LA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ...... ...................................................................... ..............

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas

me- 
darbo negalima surast 
čia bus? i

Darsūniškio Vijūnas.

NAUJAUSIOS MADOSE

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

CVTDAI Laike bedarbesEA litrai Nuo 8 v* ryto iki 6 v. vak.
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rugiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujauMoe 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPRRIMUI VANTOS VELTUI

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne 
v MOTERIMS

Panedėliais
Dieną ir naktį

Utarninkais
iki 12 valandai nakties

VAIKAI
Įleidžiami utarninkais



OB

Antradienis, ?

BOMBOS

VIETOS ŽINIOS
PRANEŠIMAI Iš KITUR

W4'

nn

Telephone, Stagg 4409

PAJIEŠKOJIMAI A. RADZEVIČIUS

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PARDAVIMAI

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO

gruo

Albino
Antalo

TRUBADŪRAI IR 
JŲ PARENGIMAS

pnesi 
išsk.V'

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

IŠ RIDGEWOODIECIV 
PASKAITŲ

1ŠANKSTO RUOŠKIMĖS 
PRIE LENINO PAMINĖJIMO
MITINGO •

ADATOS DARBININKŲ 
REZOLIUCIJA Už NAUJĄ
JUNGTINĘ UNIJĄ

“Ten Days That 
Shook The World 

o (Dešimta Dienų, Kurios 
Sudrebino Pasaulį)

229 Bedford 
LIETUVIŠKI
iPhoae, fireonpoiat ltl7, M6S-1414

SOVKINO 
PERSTATYMAS

GRABORIUS 
(Undertaker)

Pagalinus, sakoma, jog re- 
feri Lon * Magnolia balsavęs, 
kad kumštynės išėjo lygiomis, 
bet teisėjai Harold Barnes ir 
Tom Flynn balsavę už Hud- 
kinsą.

žiūrėtojų buvo apie 19,000, 
o pajamos sieksią virš $74,- 
000.

d. vaka- 
Gardene 
•ios savo

Pavalgius čia malonu 
kučiuoti su kitais^ arbi 
skaityti.—Sykj atsilank 
šit.—Pabandykit I

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

' P. S 
mas įvyks 1929 
d. Visos draugėb datyvaukit, 
ries mirfėtas susirinkimas bus

TIKROJI . 
REVOLIUCIJA

RUSIJOJ

metinis ir rinksim naują kuo
pos valdybą; po susirinkimui 
turėsim užkandžių ir progra
ma.

27 d.; gruodžio įvyko pa 
skaitos, kurias surengė Darbi 
mukių Susivienijimo 132 kuo 
pa.' Pirmiausia skaitė paskai

Risko, kuriam pastaruoju lai
ku pradėjo nesisekti. . k T

Prasidėjus kum š t y n ė m s, 
Schaaf tuojau pradėjo pulti 
Risko ir tuo būdu pasiėmė sau 
du pirmuosius raundus. Tre
čias išėjo lygiomis.-Risko, ma
tydamas, kad gali būt riestai, 
ėmė sparčiau judėti ir laiipėjo 
ketvirtą ir penktą. Po to, jis 
ir vėl sutingo ir tik dešimtam 
raunde išsijudino, bet jau bu
vo vėlu, nes Schaaf jau turėjo 
už diržo penkis raundus.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

IšbalzAnuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietai veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Rugpjūčio^ arba rugsėjo mė
nesį—Pusiau-finalo rungtynių 
laimėtojas su 'Jack Dempsey 
Yankee Stadiume, New Yorke. 
Pastarosios bokso rungtynės 
eis už pasaulio sunkiasvorio 
čampionatą. ’ .

toks klausimas, į kurį niekas 
iki šiol negalėjo ir negali at
sakyt. Left Hook.

UŽEIGA .
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jas, bet 
jau senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti. ■.

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

Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato Universiteto

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Ph. G. Vaistininkas 
venue;
TREJOS DEVYNERIOS 75

Riękardp • prpgrama išrodo 
ganą, .-gerą; tik klausimas, ar 
Dęmpsey tegrįš į ringą. O tai

Greenpoint 5765

LIETUVIŠKA AKUŠERE

PARSIDUODA nauji fornišiai už 
prieinamą kainą. Galima randavo

te ir kambarius, 4 kambariai, randa 
$22.00.—J. B. Lelionis, 67 Ten Eyck 
St., ant 3-Čių lubų po dešinei, Brook
lyn, N. Y. ‘ (311-1)

NEWARK, N. J.
Seredos vakare, sausio 2 d., 8 vai., 

Lietuvių Svetainėj, 180 New York 
Avė., įvyks labai svarbus susirinki
mas lietuvių darbieČių frakcijos. Vi
si nariai turi būtinai dalyvauti.—Or
ganizatorius.

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Johnny Risko ir 
Vėl Pralaimėjo ,

Bostoho Gardene gruodžio 
mėn. 28 d. yaljąre įvykusiose 
bokso rungtynėse Ernie1 
Schaaf, bostonietis jūrininkas, 
nugalėjo clėvelaųdietį Johhriy

EMBASSY JEWELRY SHOP
. . ' ‘ Lietuviška Krautuve

Naktį trūko viena bomba 
po num. 1307 Ave% T, Sheeps- 
hęąd Bay, o kita po num. 6424 
—18th Ave., Bath Beach. Vie
no namo savininkas buvo C. 
Mastromardi, popierinių dėžu
čių fabęrikantėlis, o kitas—sal
dainių ' kepyklos laikytojas 
Jrietro Ciolano, abudu italai.

Bombos sprogdamos pusėti
nai apardė namus, bet nei Vie
no žmogaus nesužeidė.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

Birželio men. —- Sharkey 
Striblingo rungtynių laimėto 
jas su Heeney-Uzcudun rung 
tynių laimėtoju Yankee Stadi- 
ūme, New Yorke.

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKlENfi

Hudkins mušė savo 
ninką beveik su viskuo 
rus ringo stulpus. Kaip Bat- 
ling Nelsonas, Wolgastas ir ki
ti tos rūšies kumštininkai, Ace 
Hudkinso pirmtakūnai, taip ir

nuo
pelnai nežmoniškas monės, kad kiekvienas kumšti

ninkas turi teisės paleisti į sa
ndai- vo priešininką pusę tuzino ne

su taisyklingų smūgių. Tur būt, 
Square, bosais, su kriminališkais visu o- todėl Hudkins ir movė De Vo- 

menės padugniais ir su valdi- sui su nykščiu į akį ir keletą 
ninkais, kaip palaikyt vergijoj'kartų kirto į tarpkojo apielin- 
darbininkų masę.

Todėl mes, eiliniai nariai, a- 
datos pramonės darbininkai, 
su ,<• džiaugsmu sveikiname gi
mimą naujosios Amalgamated 
(Suvienytosios) Unijos Klok
meikerių, Dresmeikerių ir Kai- 
liasiuvių ir .išreiškiame savo 
viltį ir pasitikėjimą šiai uni
jai. Naujoji mūsų unija va
dovaus ' mums kasdieninėse 
mūsų kovose už geresnes są
lygas, ir drauge su kitomis 
darbininkų klasės organizaci
jomis kovos prieš bendrąjį 
priešą iki galutino darbininkti 
pasiliuosavimo nuo kapitalisti
nės priespaudos.

Šalin kompaničnas unijas! 
Šalin darbininkų suvedžioto-

Vasario mėn. 27 d.—Jack 
Sharkey su Young Stribling 
Miami, Floridoj.

Balandžio mėn. — Paulino 
Uzcudun su Tom Heeney New 
Yorke.

Tegyvuoja naujoji Amalga
mated Unija Klokmeikerių, 
Dresmeikerių ir Kailiasiuvių!

Pirmyn prie subudavojimo 
vienos industrinės siuvyklų 
unijos! '■

Pirmyn, į kovą už geresnes 
sąlygas ir geresnį gyvenimą!

F. Abeko parašytą, “Moterys 
Evoliuciniam Ūkyj ir Politi
koj.” ' Paskaita yra įdomi ir 
pamokinanti. Patartina ir ki
tom'Darbininkių Susivienijimo 
kuopom ją skaityti susirinki- 
muose; laiko užima apie 30 
pinučių.-

Antra, referatą apie sveika
tą davė norsė (slaugė) drg. 
S. Kazokevičiūtė. Ji daugiau
sia aiškino apie moterų ligas. 
Draugė Kazokevičiūtė daug 
dalykų pasakojo, su kuriais 
slaugės daugiausia susiduria. 
Patartina L. D. S. A. I Rajono 
kuopom specialiai surengti 
prelekcijas drg. S. Kazokevi- 
čiūtei, nes ji didelius gabu
mus turi savo profesijoj.

Po paskaitų pasipylė daug 
klausimų abiem prelegentėm; 
abidvi sugabiai atsakė į klau
simus. Užsibaigus klausi
mams, buvo trumpos diskusi
jos; visi diskusantai rišo 
klausimus rimtai, logiškai ir 
draugiškai. Publikos buvo vi
diniai; galėjo daugiau būti.

Busirinkimas nutarė, kad 
paskaitų rengimo komisija 
greitai ąurengtų kitas paskai
tas, temoj “Nuo ko pareina 
perskyros-divorsai.”

Naktibalda.
1B2 kuopos susirinki- 

sausio 9

Gruodžio mėn. 28 
re Madison Square 
įvyko kumštynės, kur 
pobūdžiu buvo labai panašios 
sen'ų laikų kuništynėms/ kar
tas nuo karto įvykusioms anų 
laikų karčiamoše. Kumščiavo- 
si du kandidatai į vidutinio 
svorio ■. čampionatą, siekianti 
nuvainikuoti Mickey Walkerį, 
būtent, Ace Hudkins, Nebras- 
kos laukinis katinas, ir Rene 
De Vos, belgų vidutinio svo
rio čampionas. Hudkins svė
rė 1551/2 sv., ° Vos

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a ja v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

eilė 
parinktiniau-' sioms, nusidėvėjusioms, amati- 

dainas dainuos Freiheit nėms unijoms ir ženklas nau- 
žymus rusų pianistas josios gadynės .delei drabužių 

pramonės darbininkų.
Parsidavėlė, diskredituota 

biurokratija senąsias darbo 
unijas pavertė į kompaničnas 
ir numušė žemyn iki vergų 
laipsniui šimtus ir tūkstančius 
darbininkų, užkorė jiems var
gingiausias sąlygas, skubėjimo 
sistemą, badant priverčiančias pats Hudkinsas yra tos 
algas ir 
sąlygas.

Kompaničnų unijų 
gauti Workers | biurokratai veikia išvien

Sekmadienio vakare 
džio 30 d., Transfiguration 
Svetainėje, Trubadūrai turėjo 
surengę vakarą, kuris buvo 
trumpas.

Trubadūrai' visi dainuoja 
neblogai, bet šį sykį geriau žy
mėjosi dainavime K., Kriaučiū
nas ir K. Saurusaitis. • Kriau
čiūno dainavimas ir nudavirnai 
bei judėjimai geri ir jam tin
ka ant sčenos.

Sunkiausiai, man rodosi, su 
judėjimais ir nudavimais yra 
piliečiui S. Kažamekui. Vei- 
kaliukas “Kalėdų Eglaitės,” 
kurį parašė Vanagaitis, tai, 
suprantama, jis norėjo į tą sa
vo veikaliuką įdėti daug juo
ko, bet jo maža yra. Kada 
yra kalbama, taip sakant, kas 
tik atėjo į galvą, mažai juokų 
randasi. ' ' ;

Rimčiau dalykus perstatant, 
pasidaro ir juokų daugiau. Lo
šė šį veikalėlį visi neblogai, tik 
pats to veikaliuko autorius, 
kuris daug tuščių ir bereika
lingų išsireiškimų darė, nela
bai tik ant scenos. Viskas už
sibaigė 7 vai. vakare.

Publikoj buvo apie trys šim
tai. Minėtoj ! svetainėj teko 
būti kelis.’ sykius, kurioje pa
rengimai būna daugiau pana
šūs į šermenis, negu į koncer
tus—labai nuobodu joje sėdė
ti. . . Kuršėnų S.

tarpe kuri 
ir už dau1

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remuntlių 
fieneso plokšauldų 
Šai mėčių 
Šalavijų 
Beneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerią 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių $ 
Valerijono šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią U etų v 
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo' į m 
o aš visados kuogreiipausiai išpildysiu jo reikalvimą, ; •

Petra s Kundrotą
Brooklyn. N.

f SPORTAS
IniinraiiiuiiiiuM

ACE HUDKINS SUPLIEKĖ 
RENE DE VOS ’ 1

OBCp Laikrodžių; žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
JLIF' ‘ Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

’r Waterman’s Fountaninių Plunksmj

TAZSOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
■ AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su Šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą.

’ ‘ WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

Mes, adatos pramonės dar
bininkai, susirinkę į masinę 
demonstraciją Lincoln Arenoj, 
66th St. ir Broadway, New 
Yorke, sekmadienį, gruodžio 
30 d., sulig pašaukimo suva
žiavimų klokmeikerių, ęlres- 
meikerių ir kailiasiuvių, nuo
širdžiai užginame tų suvažia
vimų nutarimą sujungtu (arrUl- 
gamuot) abidvi uriijaš į vieną,' 
kaipo pirmą žingsnį linkui su
vienijimo darbininkų į vieną 
industrinę (pramonės) uniją, 
kuri vadovaus ir ves kovas už 
darbininkų reikalus.

Šis mitingas'ir suvažiavimai 
tai yra mirties varpąs seno-

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknią 
Kadugio uogų 
Kajtavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
ParušanijoB ir 

daugybę kitokių

Lenino mirties sukaktuvių 
paminėjimo mitingas įvyks 
sausio 19 d. 1928 m., Madison 
Square Gardene, New Yorke. 
Tai bus jau ketvirtas iš eilės 
milžiniškas paminėjimas kas
metinių sukaktuvių nuo mir
ties to įkūrėjo Rusijos Bolše
vikų Partijos ir vyriausio pro
letarinės revoliucijos vado. 
Šiemetinis mitingas ruošiama 
didesnis ir demonstracinges- 
nis, negu kad buvo pirmesnie- 
ji Lenino mitingai. Tai bus 
sykiu ir griausmingas protes
tas prieš Amerikos statymąsi 
skaitlingų naujų karo laivų, 
prieš josios ruošimąsi į naują 
imperialistinį karą, prieš jos 
ginkluotą briovimąsi į Centra- 
Unę ir Pietų Ameriką.

Laike Lenino mitingo busi 
rodoma visa eilė sovietinio 
sporto dalykų 
sias 
Choras 
Jaša Fisherman skambins pia
nu tinkamus tokiai iškilmei 
muzikos gabalus. Prakalbas 
sakys dd. Jay Lovestone ir 
Wm. Z. Foster.

Pereituose Lenino mirties 
paminėjimo mitinguose daly
vavo iki 20,000 darbininkų. 
Būdavo didelio žmonių susi
grūdimo, beperkant tikietus 
paskutinę dieną. Todėl pa
tartina tikietus išanksto įsigy
ti. Jų galima 
Centre, 26-28 Union 
New Yorke.

Richardo Sunkiasvorių 
Turnyre Dalyvaus Tik 
Penki Boksininkai
i Pagaliau; T4x Richardas 
formaliai 5 pranešė, jog Jack 
Sh ark ey i y f You ng Stri b 1 i ngo 
kūnyčių kdya. ’įvyks Miami, 
Floridos valstijoj, vasario 27 
d. vakare. Sli šiomis kumšty
nėmis ppasijdės 1929 metų sun
kiasvorių; JooRsininkų 1 ėlimina- 
cijos turnyraš. Nors Riękardąs 
pareiškė, jog šiame turnyre 
galės dalyvauti visi viso pja- 
saulio sunkiasvoriai kumštinin
kai, tačiau kai kurie sporto 
rašytojai sako, kad tai netie
sa, ir prideda, kad kalbamam 
turnyre dalyvaus tik šie: Jack 
Sharkey, Young Stribling, Pa- 
olino Uzcuduh, Tom Heeney 
ir Jack Dempsey. Tex Rick- 
ardo programa esanti seka
ma :

PITTSBURGH, PA.
A. L. D. L. D. 87 kuopos susirin 

kimus bus 13 sausio, pas A. Simą 
naįtį, 708 Fulton St., N. S. PittS' 
burgh, Pa. Visi nariai ateikite ii 
naujų narių atsiveskite.—Valdyba.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iŠ mūsų gerai/žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės{ šaknys Ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais Vaistais frydo beveik 
kiekvieną ligą, pinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargauenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokią žinomų gydančią vaisf 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.

; Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių . ,
čylčlų 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dringelių

NEWARK, N. Y.
Draugai ir draugės sietyniečiai, 

nepamirškit atsilankyti į Sietyno 
Choro pamokas, kurios bus utamin- 
ke, 8 sausio, Lietuvių Svetainėj, 180 
New York Avė., 8 vai. vakare. Atsi- 
veskit ir naujų narių, Žinokite, kad' 
pereitam susirinkime buvo kalbėta,! 
kad kiekvienas narys gautų nors vie
ną naują narį, tat rūpinkitės tai iš
pildyti. Greit pradėsime mokintis 
nbujas dainas, tat visi \ lankykitės j 
pamokas.—Sekr. P. Ramoška. 1-2

Kaip ten nebūtų, oet tai bu- 
Įvo kumštynės, kurias.verta bu
vo pamatyti ir kuriomis žiūrė
tojai pilnai pasitenkino. Ant- 
verpo, Belgijos, veteranas bok- 
sįninkaS'De Vos-buvo taip (nu
stebintas, kaip kad daugelis 
Hudkinso priešininkų būna 
nustebinti, kuomet turi reikalo 
susitikti • su juo , ringe. Jau 
vienuolika metų, kaip Rene 
darbuojasi, bokso srity, ir to
dėl buvo manoma, kad jis yra 
gerai susipažinęs su visais rin
go triksais. O vienok Hudkin
sas davė jam gerą ’pamoką jo 
paties mėgiamoj lošoj, t. y., 
kuomet kumšČiuojamasi iš vi
sai arti. Nežiūrint ar iš arti 
ar iš atokiai, vis tiek Hudkin
sas pabėrė visą virtinę kumš
čių smūgių į De Vos gaivą ir 
kūną.

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141 kuopos vakarie

nės tikietai laikinai sulaikyti iš prie
žasties negavimo svetainės. Taigi 
9 vasario vakarienės nebus. Kurie 
turite paėmę platinimui tikietus, ma- 
įonėkite sulaikyti, nebeplatinti.—Va
karienes komisija. 1-3

BROOKLYN
Praleiskite Naujų Metų Išvakares 

PAUL ASH Liūdnumo 
i Naikintojų Būryje!

Tikintai parsiduoda dabaŲ , . 
ATEIKITE ANKSTU

Linksmas siautirnaš sui tuom rit
miškos. muzikos kunigaikščiu

PAUL ASH 
veikale 

"JUST KIDS” 
su A. Carter’iu, ASMENIŠKAI, 

su vaikiŠkiais, ir
GEO. DEWEY WASHINGTON^ 
atsisveikinimo savaitė.. .tai Pub- 
lix Veikalas, kurĮ jūs mylėsite! 

Dainuokite .su
HENRY MURTAGH 

šventadienių Daihų Iškilmėje! 
Nancy Caroil ir Gary Cooper šau
niame BALSINIŲ judžių romanse! 

“SHOPWORN ANGEL” 
t Paramount Judis 
PUBLIX TI'UTRAS—NAMAS 

PARAMOUNT JUDŽIŲ
i ? PARAMOUNT 
Flatbush, ties DeKalb' Avenue;

■I - ; '> • - Brooklyn® 7 •

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

Tel., Stagg 19iQ5

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DE^rįriSTAS 

X-Spindulių Diagnęza 
(PriešaiM'Bridge £lazą’L 

221 South 4th Street 
Brooklyn^ N. Y. ;

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ke t ve r gaiš ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik eulyg sutarties.

D$bar t i
K CAMEO, THEATRE
42nd St. ir Broadway, N. Y

I Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas i
! IR MALIORIUS

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietui 

ir Amerikonišku Štili

Iš jausmų sūkurio.. .sujudinanti 
aušra'didžios meilės!

“Gražiausia Moteriškė Pasaulyje” 
pirmame ^avo žvaigždiniam judy!

VILMA
BANKY

Samuel Goldwyn’o Perstatyme

“THE AWAKENING”
(Atbudimas) 

United Artists Judyję 
su LOUIS WOLHEIM

Išgirskite Irving Berlin’o naujau
sią, pasekmingiausią dainą ‘Marie’ 
ir stebėtinas muzikales melodijas 

Dr. Hugo Riesenfeld’o.
NUPIGINTOMIS KAINOMIS

Nuolatiniai šiokiomis dienos, nuo 
10:15 X M.

RIVOLI
UNITED ARTISTS 

į Broadway, ties 49th St., N. Y.

Duodu reikalingų patarimų veltui. 
Atatinkamai Patarnauju \ .

A. GORBALEVSKA (
296 Bedford Avenue • Brooklyn, N.
J : > ; : s ; i ^Kanppąs^ Grąud Street ; ' •

PAJIEŠKAU giminaįčio 
Gratkausko, iš Lietuvos

Mieštoj sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau su 
jumis pasimatyti arba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles Lane, 
Bay Terrace, Staten Island, N. Y.
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PAJIEŠKAU Stanislovo Rugenio, 

Kauno rėd., Telšių apskričio, Pla
telių parapijos, Dovainių kaimo. A- 
merikoje dirbo anglių kasyklose ir 
plieno išdirbystėj. Turiu svarbų rei
kalą, tat meldžiu patį atsišaukti ar
ba kas žinote, malonėkit pranešti.— 
John Barkus, 310 W. Price St., Lin
den, N. J. (311-2)
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vai
kučiu, ne senesnės 35 metų. Aš esu 
38 metų, turiu savo pramonę, iš ku
rios darau puikų pragyvenimą. — 
Grigas, 139 Grand St., Box 134, 
Brooklyn, N. Y, . , (311-1)
PAJIEŠKAU pusbrolių Antano ir

Juozapo Augulių. Seniau gyvend 
Mahanoy City, . Pa. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinote^ malonėkite pra
nešti, būsiu dėkingas.—A. Simanaitis, 
708 Fulton St., N. S. Pittsburgh, Pa.

(311-2)

JUNIPER

RALPH KRUČĄ 
FOTOGRAlO 
65-23 GRAND^.. 
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