
Rengiasi Skerst Paverg
tus Darbininkus! ' I

Darbininkai Apleidžia For
do Plantacijas

BELEM, Para, Brazilija.
— Dienraštis “Estado do 
Para” rašo, kad Para vals
tijos gubernatorius nesenai 
pasiuntė daug ginklų ir 
amunicijos į Sabtarem, prie 

j susibėgimo Amazon ir Ta- 
n pajo upių, apsaugoti Henry |

Fordo, Amerikos -multi-mi-i
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Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Telephone, Stagg 3878

LITHUANIAN DAIDM

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Sausio (Jan.) 7 d. 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c

Iš Orlaivio Per Radio Telefo- Valdžia Sugrąžins 26 Milio- j Iš Minkštųjų Anglių 
lionieriaus, gumo plantacijų ną Kalbėjo Už 2,000 Myliu nūs Taksų Plieno .! f ..........
intėresus.

Mat, pranešimai sako, kad 
pavergtieji darbininkai ant 
Fordo plantacijų labai 'ne
patenkinę. Daugelis jų v ..  . .......

> apleidžia darbus^ ir bėga (}jevielinį) telefoną su orlai- 
nuo plantacijų . is pnezas- [vjtl stotimi Cairo, Aigiptė, 
ties .stokos maisto .ir mažo jsuvjrg 2,000 mylių tolumo.

i t * i •• • x ą.nuO'Tai (|ar pirmas tokis bandy- 
plantacijų pradėjo studijuo-1 
ti Para valstijos policijos 
viršininkas. Ką jis 
mano daryti su darbinin
kais, dar nežinia. Spėjama, 
kad jis rengia skerdynę 
prieš nepasitenkinusius dar
bininkus, kad privertus

. juos dirbti.
Kiek laiko atgal buvo pra

nešta, kad Fordas moka 
darbininkams tik 36 centus 
į dieną (J. V. pinigais.) Tai 
yra tik nuo vieno trečiada- 
lio iki vieno ketvirtadalio 
tiek, kiek gauna mažiausia 
apmokami Brazilijos darbi
ninkai. Žinoma, kad darbi
ninkai tokiose sąlygose ne
gali dirbti. Paskelbus For
do kompanijai, kad ji pra
deda darbą ir reikalinga 
darbininkų, daug darbinin 
kų suplaukė, tikėdamies 
gauti vidutinį atlyginimą.

LONDONAS.— Čia oriai- 
viii lauke, Croydon Aero
drome, iš skraidančio orlai
vio buvo kalbama per radio

mas padaryta. Pasirodo, 
kad skraidant orlaiviais- bus 
galima kalbėtis per radio 
telefoną. 4- •
Palaidojo Koją, žmogus

Bridgeport, Conn.— Ke
tvirtadienį čia su apeigomis 
tapo palaidota koja Ira 
Reich.

Jis pats negalėjo dalyvaus 
ti laidotuvėse, nes buvo li
goninėj, kur jam buvo pada
ryta operacija. Jis tapo 
troko sužeistas; jam viena

nūs Taksų Plieno 
Korporacijai

Daro Muilą ir Gazoliną

\

Planuoja Automobilium Ke
liauti iš Brazilijos'į 

New Yorką

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jus Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

muiHiiiiiidhiuitiiiiriiitiKir

Metai XIX, Dienraščio XI į
.-...■--p. ;

WASHINGTON.—- Šį pir
madienį iždo ministerija su
grąžins Jungtinių Valstijų 
plieno korporacijai $26,000,- 
000, kaipo perviršį 
paimtų nuo 
1917 metais, 
tvirtino, kad
emus nuo jos perdaug taksų 

[tais metais ir ji 1918 metais 
reikalavo, kad valdžia su
grąžintų jai.

I 
kompanijos 
Kompanija 

valdžia pa-

Pan-Amerikos Šalys Su
darė Santaikos Sutartį

WASHINGTON. — Pan- 
Amerikos (visų Ameriką) 
Konferencijoj Washingtone 
penktadienį tapo užbaigta 
'sutartis, sulig kurios visos

LIUKU SUZ-tUBLčlS, cllll Vlvllčliv , i - i
koja tapo nupjauta. Jis bū-a ^ydu 
tinai reikalavo, kad nupjau- skilusius ginčus savo 
ta koja su apeigomis būtų tarpe. Įvanių salių atsto- 
nalniHntn žvdišknse knnine- Yai Šiltai tį pasiiase sesta-

I dieni.palaidota žydiškose kapinė
se.

Vokiečiai išrado būdą da
ryt iš minkštųjų anglių ga
zoliną, muilą ir kitokius pro
duktus. Amerikos Standard 
Oil Co. įgijo teisę gaminti 
gazoliną iš anglių Ameriko
je. Nesenai ‘ Pittsburgh ė 
įvyko antras tarptautinis 
minkštųjų anglių gamintojų 
kongresas. ‘ Tenai kalbėjo 
atstovas ir nuo tos vokiečių 
kompanijos, kuri dirba iš 
anglių gazoliną ir muilą. Ji
sai pasako, kad vokiečių che
mija jau taip toli yra nu
žengus, kad iš anglių gali 
daryti ne tik gazoliną ir 
muilą, bet ir. alyvą, ir visokį 
mašinoms tepalą, 
dirbtuvėj vokiečiai dabar 
pagamina iš anglių 
tonų gazolino per metus, o 
kitais metais tikisi šitą ga-________ _____ _ ___  _
mybą pakelti iki 250,000 to-(nijQg Fabrica Paulista de 
nib iTecidos de Algodao. Kom-

įpanija jiems neišmokėjo al- 
'gas ir jie paskelbė streiką.
i Valdžią pasiuntė policiją!

SAO PAULO, Brazilija.— 
Armijos kapitonas Leonidas 
Borges de Oliveirair ir lai
vyno pirmasis leitenantas 
Francisco Lopes da Cruz 
planuoja automobiliu keliau
ti iš šio miesto į New Yor-j 
ką, o sugrįžti orlaiviu. Jie 
dabar važinėja po Braziliją 
ir renką aukas savo 
nei.

kelio-

Leunos

40,000

Sovietų Sąjungoj Tik Trečda- Ugniagesių Inžino švilpynė
Apkurtino Žmogųlis Žydų Priklauso Prie 

Buržujų Klasės
* ' ' ♦ 1

Orlaivis Jau Išskraidė Apie;
100 Valandų Nenusileidęs , m

’ * I NEW YORK.— Žydų Te-
jlegrafinė Agentūra praneša, 
kad vienas trečdalis žydų, 
gyvenančių Sovietų Sąjun
goj, priklauso prie buržujų 
klasės, ir, sulig Sovietų įsta
tymų, jie neturi balsavimo 
teisių; daugelis jų yra įvai-| 
rūs nepmanai, 1 * '' ’ ’ ‘
smulkiu dirbtuvių savinin
kai.

Sakoma, ta ‘žinia esanti 
paremta straipsniu Sovietų 
ekonomisto Larin, kuris ap- 
rokuoja,-kad iš 5,000,000 
asmenų, priskaitomų prie 
buržuazijos klasės Sovietų 
Sąjungoj, žydų yra 900,000^ kus bei tarnautojus.

liniins knmisinniprin

Walla Valla, Wash.— Šio 
miesto majoras McCroskey 
aplaikė laišką -nuo buvusio 
majoro Tausick. Jis - laišku 
prašo kompenšacijos (atly
ginimo už sužeidimą), nes 
jis tapo sužeistas. 1910 me
tais, kuomet ugniagėšys W. 
H./ Whitakeer paleido gais
rininkų inžino švilpynę taip

Sustreikavo 1,300 
Tekstiliečiij Brazilijoj

SAO PAULO, Brazilija.— 
Penktadienį čia sustreikavo 
1,300 tekstiles' darbininkų, 
dirbančių dirbtuvėj kompa-

Pranašauja Muitų Karą
Tarp Amerikos ir FrancijoS. kompanijai į pagelbą.

Kelloggo “Taikos” Paktas Nedraudžia 
Amerikai Kariauti Bile Kur Pasauly

Apgynimui Imperialistų Interesų
Taip Aiškina Senatorius Borah; 'Anglija Gali Šaudyti Lo

tyniškos Amerikos Žmones, Tik Jai J. V. Monroe
Doktrina Draudžia Užimti Teritoriją ; J U

, _________________________________________

WASHINGTON.— Penk- tybės sekretorius Kellogg iš- 
tadienį po ilgos prakalbos aiškino reikšmę pakte mini- 
ęenatoriaus Borah, kuris ~~ •
patiekė senatui svarstyti ir 
balsuoti Kelloggo “taikos” 
paktą, senatoriai, nesutin
kanti su jo išvadžiojimais ir 
nesutinkanti pilnai su tuo 
paktu, statė jam klausimus.

Senatoriai, kurie statė jam 
klausimus, yra tokie pat im
perialistai, kaip Borah, bet 
ne tokie taktiški; jie reika
lauja aiškesnm pabrėžimų 
tame pakte apie Jungtinių 
Valstijų imperializmo vieš
patavimą Lotyniškoj Ame- 

| riko j.
Senatorius Borah aiškiai 

atsakė nekuriems demokra
tų partijos kritikams, kad

mo “apsigynimo,” kaipo 
“teisę šalies apsaugoti savo 
teritoriją.” O kadangi Pie-

ja, tai, jo nuomone, senatas g 
turi pridėti prie to pakto į! 
aiškesnį pareiškimą, kuris ' 
pripažintų Jungtinių Valsti
jų kontrolę ten.
Galės Kariauti, Kur Norės

Borah jam atsakė, kad 1 J .Vt Z-“* *
gynimą” siauroj prasmėje/ 

“Jeigu paktas bus užtvir
tintas, mes turėsime tiek 
pat teisės ginti arba aiškin- v į 
ti Monroe Doktriną, kaip

Kelloggas neaiškina “apsk ’

23,000,000 Litų Vidaus Rei
kalų Ministerijai Jungtinės Valstijos ne vi- mes darytume,.jeigu paktas 

sada priešinosi Europos vai- ir nebūtų užtvirtintas,” pa- 
džioms išžudyti tūlą skaičių >-eiškė Borah.
Lotyniškos Amerikos gyven-. Senatorius Bingham už- 
tojų “reikalui atėjus,” kuo- klausė, ar Borah mano, kad 
met reikia “draugingai” iš--sulig to pakto bus galima. 
kolęktuotL .skolas.Anglija jungtinėms Valstijoms vėl 

užimti Vera Cruz (Meksi
kos miestą), kaip kad buvo 
padaryta prie Wilsbno ad
ministracijos, ir ar bus ga- . 
Įima pasiusti generolą Per- 
shingą j Meksiką su milita- 

griežtai^ stoja už;rjne ekspedicija (kariauti " 
prieš Meksiką).

“Aš to nediskusuoju,” sh- J 
kč Borah. “Bet aš pąsaky- >' 
siu tą. kad aš suprantu, Jog 
sutartis (Kelloggo pakčhs)

PARYŽIUS.—“Petit Jour
nal,” kuris yra gerai pain
formuotas apie Francijos 
užsienių reikalų ministeri
jos nusistatymą, pranašau
ja muitų karą tarp Jungti
nių Valstijų ar Francijos. n

Jis (pažymi, kad kiek laiko 
atgal tarp abiejų šalių; susi
darė keblumai del muitų nu
statymo. Francija nuo lap
kričio 15 d.,. 1927 m., pasi
tarimo pildžiusi savo priža
dus kas liečia Amerikos ta- 

! vorus, įgabenamus Franci- 
ijdn, bet Amerika dar ir da
lbai’ nedavus atsakymo į 
Francijos reikalavimus.

Muitų karas būtų blogas 
dalykas abiems šalims, sako 

’laikraštis. Toliaus jis sako:
“Reikia pažymėti, kad bė

gy ’ pereitų dviejų metų 
Jungtinės Valstijos negalė
jo sugerti visų savo pramo
nės produktų, ir del to, nu
kapodama algas, ji turi su
rasti marketus užsieny...

vaperLbS' ANGELES, Čal.— 
' Rašant šią žinią armijos or
laivis z Question Mark iš- 
skraidė apie 100 valandų ne
nusileidęs.. Jam kitas orlai
vis pristato kurą. Jau 19 
kartų jis aplaikė kurą.

Ekspertai sako, kad orlai
vis veikiausia galėtų iš- 
skraidyti dvidešimts dienų 
be perstojimo; motorai ge
rai veikia.

' Orlaivis pradėjo skraidyti 
pjereitą antradienį, 7:26 vai. 
ryto (Pacifiko laiku).

Jis sumušė visus orlaivių 
pirmiau padarytus . 
skraidymo rekordus. Tik 
•dirižablių padaryti rekor
dai viršiją jo rekordą, bet 
gal ir tuos rekordus jis su
muš. • "v- y.;”*" x u 1 uc:i5 žunvilullv oi u u memo, L<a»p i ai šiai nuaei ūmų iiauuui-

Francijos dirižablis Dix- nuo Pa.nk0 | kad tas biznis liktų nepelnin- ga abiems šalims sudaryti

biznieriai, garsiai, kad jis net apkurto, j

NESITIKI PADARYT 
NEW YORKĄ “SAUSĄ

Pereitos nakties ablavose, 
policija užklupo da'r aštuonc* 
tą desėtkų slaptų alkoholio 
sinkių ir areštavo jų sjiVmin- 

. Bet po- 
________ licijos komisionierius ynšsireiš- 

Mount Holly, N. J.— Ed- ,k6-. kad negana bfe visiš- 
7_I Ir n i 11 n n n ni v\t i M nur v* /av Lt o iv*

ward B. Reeve, buvęs BprK 
inton County National Ban- 
ko kasienus, tapo apkaltin- a]koholio smuklėms, taip Tai štai kodėl būtu naudin

kai nusausinti New Yorką, ir 
ne tas esąs jo tikslas; ką jis 
darysiąs, tai neduosiąs ramy-

Kaunas.— Ministerių ka
binete priimta vidaus minis
terijos reikalų sąmata 1929 
metams. Pajamų numatyta 
gauti. 3,966,000;ljtų ir • išleis^ 1 • Z-Vtf-V 4 4 /-X /-X .--1 • 1 rti 23,477,400 ' litu.

; 4

Pranašauja Baisy Karą

Senatorius

mude skrido 118 valandų. $174,000. Jis sukęs pinigus ,gu. 
Vokiečių dirižablis Grafinuo 1° banko per 35 metus 
Zeppelin pereitą rudenį 
skndo 112 valandų.

Mirtinas Lazdos Smūgis
Paežerių valse., Strieliš- 

kių kaime susipyko du kai
mynai. Ginčą išrišo lazda. 
Motiejus Monelis žiebė laz
da Jonui Vaišniui į galvą ir 
tas sugriuvo. Gydytojo me
diciniškoji pagalba negelbė
jo. Po dviejų dienų Vaišnys 

VA Ldzdos “karžygis”
- suimtas.

/ ;* > -ap-f \ ' 4 ‘i 4, i j __________

į Jieško Suareštuoti Anglijos 
Agentą Afganistane

Washington.— Karo de-įsė, 
ipartmentas praneša, 
įsiems metams ųuolatiniam 
veikimui bus paimta apie 
330 Orlaivystės Korpuso re
zervinių oficierių ir prity
rusių civilių lakūnų.

Daugiausia ir atviriausiaj 
i girtuokliauja’ augštesrrioji kla-' 

", gana viešai viešbučiuose ir 
kad ! aristokratiškuose kliubuose net

prekybos sutartį.”

Vandergrift, Pa.—Samuel 
•K. Hill, 38 metų amžiaus, 

čiau “sausoji” policijos komi- 'šeštadienio rytą nušovė sa- 
sionieriaus Whaleno.ranka iki VO pačią, 32 'metų, ir pats 
šiol beveik visai nepaliečia tu nusišovė. - Liko trys vaiku- 
viety.; .- , j ( r čiai.

laike dabartinių ablavų; ta
čiau “sausoji” i

Miami Beach, Fla.— Čia 
smarkiai serga kumštynių 
rengėjas George L. (Tex) 
Rickard. Jam padaryta 
operacija ant aklosios žar
nos, ’ !' ' f

AMERIKOJ BUS NUPIRKTA $100,000,000 VERTES | 
MAŠINERIJOS (APDIRBIMUI MILŽINIŠKO SOVIETU ŪKIO

. Sušaudė 11 Maištininkų
• '

Mexico City.— Penktadie
nio rytą vienuolika maišti-

Allahabad, Indija.— Pra-įninku tapo sušaudyta Agu 
neša, kad Afganistano vy- ascalientes valstijoj. Jie už

suareštuoti puldinėjo ir sprogdino trau- 
pulkininką Thomas E. Law- kinius.
rence, garsu Anglijos avan- 

. ti u ristą, kuris, manoma,v
darbavosi tarp sukilėlių Af-

Sviestas Brangsta Lietuvoj

Kaunas. — Paskutinėmis
Kaip žinoma, Afganista* dienomis brangsta sviestas 

, ‘ no sukilimas buvo Anglijos ir kiaušiniai, paskutinėmis
j imperialistų agentų (iš 

dijos) suorganizuotas ir 
dovau

In- 
va-

dienomis Kauno turgavietė
se už kilogramą kaįmiško
sviesto moka iki 12 litų

WASHINGTON.—Thomas 
D. Campbell iš ; Harding, 
Mont., kuris yra Amerikos 
didžiausias kviečių auginto
jas, praneša; kad Sovietų 
Sąjungos valdžia ima jį, kai
po javų auginimo ekspertą, 
vedėju milžiniško ūkio, ku
ris bus apdirbamas sulig 
Amerikos metodų.

Campbell sako, kad jis iš
vyks į Rusiją iš New Yorko 
sausio 12 d. galutinai už
baigti su Spvietų valdžia su
tartį, kurią jis sudarė su 
Sovietų komisija, nesenai 
atsilankiusią šioj šaly.

Jis sako, kad dešimts mi- 
liorių ikrų žemės bus nau-

linųj Pasirinkus tų žęmės 
plotą,; bus : nupirkta Ameri-; 
koj žemės ūkio mašinerijos 
už $100,000,000 apdirbimui 
to ūkio! sulig naujausių mer

dojama auginimui kviečių ir

Sovietų biznio K komisija, 
susidedanti iš septynių ag
ronomų ir inžinierių, pa
kvietė ! Campbell praleisti 
tris mėnesius Sovietų Są
jungoj ir vadovauti; tą dar
bą. Campbell sako, kad an
tra komisija aplankė jį ke
lios savaitės atgal, ir jis pa? 
galios sutiko vykti į Sovietų 
•Sąjungą pasibarti, su Sovie
tų valdžios galvomis del su-

LONDONAS. — Anglų 
feldmaršalas William Ro- 
bertsonas skaitė paskaitą 
Londono Tautų Sąjungai 
remti draugijoj apie būsimo 
karo galimybes. “Pasaulis,” 

’sako Robertsonas, “niekada 
i nesužinos tikrai, kiek jam 
kainojo paskutinis didysis 
karas. Paviršutiniai skai
čiuojant, tame kare tiesiogi
nių išlaidų buvo 40 miliardų 
sv. sterlingų, bet netiesio
giniai (miestų ir kaimų su
naikinimas) padarė nuosto
lių 30 miliardų svarų, t. y. 
viso apie 70 miliardų ang
lų svarų. Kare žuvo apie 10 
milionų žmonių, t. y. du 
kart daugiau, negu visuose 
karuose per paskutinius 120 
metų. Bet jei tektų sulauk
ti dar vieno karo, Jis reika
lautų dar daugiau lėšų ir 
aukų. Be to, baisiausiai nu
kentėtų ramūs gyventojai 
nuo oro ir chemiškojo karo. 
Bet nuo 1918 metų politikai 
tik Jr įkalba apie būtiną di
delį karą ir ląiko jį neišven
giamu. Dėlto valstybės uo
liai ginkluojasi.”

> • • ; ' • •

“Fąitas” Salaveišių Armijoj

Londonas.—Salaveišių Ar
mijos augštosios tarybos 
posėdis prasidės čia rytoj. 
Sakoma, kad Jėzaus Kris
taus garbintojai turės smar
kų “faitą.” Tarp vadų esą; 
labai įtempti santikiai. Gru
pė vadu, su komandierka 
Evangeline Booth priešaky, 
susiorganizavę nuversti ar
mijos generolą Bramwell 
Booth. (Evangeline Bboth 
yra jo sesuo; ji vra vyriau
sia galva salaveišių armijos 
Amerikoj). Ęina gandas,, 
kad Brąipwęll i Boofh pats

gali pasiųsti / karinius lai
vus ir apšaudyti miestus, ir 
Amerikos imperialistai ne
pyks ant jos, jeigu ji tik po 
įto nebandys užkarti savo 
| imperialistinės kontrolės. 
|Borah , - - -
Monroe Doktriną (kad 
Jungtinių Valstijų imperia
listai turi teisę būti viešpa
čiais Lotyniškoj Amerikoj).
Nori Užtikrinti Savo Kon
trolę Lotyniškoj Amerikoj j

Demokratai, vadovaujami 
senatorių Glass iš Virgini
jos, Swanson iš Virginijos 
ir Caraway iš Arkansas 
bandė ištraukti iš Borah 
pareiškimą apie tai, kas bū
tų išėję, jeigu Tautų Lyga 
būtų įsikišus į Paraguay-! 
Bolivijos ginčą ir būtų tam 
panaudojus aštrias priemo
nes sulig Tautų Lygos su
tarties skyriaus 10. Borah

j neuždraudžia mums pasiųs
ti (militarines) ekspedicijas 
bile kur pasauly — i Meksi
ką ar Chiniią — jeigu mes 
matome reikalą apsaugoti 
amerikiečių gyvybę ir nuo
savybę...”

Tai tokis yra Kelloggo 
“taikos” paktas.

n

Padarė Vištai Operaciją

Memphis, Tenn.— Farme- 

sia višta “Sassy Sue” per-
pagalios atsakė, kad jis ma- Herbert Burns geriau-
no, jog net Europai panau
dojus griežtas priemones 
tame ginče nebūtų laužy
mas Monroe Doktrinos.

į “Kitos valstybės kelis kar
tus panaudojo savo spėką 
Lotyniškoj Amerikoj ir tam 
nesipriešino Jungtinės Vals
tijos,” sakė Borah. “Jeigu 
spėka yra naudojama drau
gingom išrišimui ginčų, o 
ne su tikslu užkariauti teri
toriją .Pietų Amerikoj, aš 
nemanau, kad tokiame atsi
tikime būtų paliesta Monroe 
Doktrina (Jungtinių Valsti
jų pasidaryta teise būti Lo
tyniškos Amerikos “apiekū- 
•nu”).”

Senatorius George P. Mc
Lean, republikonas iš Con
necticut, kritikavo Borah 
pareiškimą, kad Monroe 
Doktrina yra pilnai apsau
gotą Kelloggo pakte, nes tas 
paktas pripažįsta apsigyni
mo teisę; McLean sakė, kad 
jis balsuos už rezervaciją 
(priedą prie pakto).

MęLean aišlano, kad vals-

versiteto veterinarijos mo
kykloj pripažino, kad jai 
reikia operaciją padaryti. 
Perskriodė ją ir išėmė ke
turis kieto lukšto ir keturis 
minkšto lukšto kiaušinius. 
Praėjo kelios savaitės po 
operacijos ir višta pradėjo 
dėti kiaušinius.

Visiems Partijos Nariams
Darbininkų (Komunistų) 

Partijos branduoliu susirin
kimai bus laikomi bėgyje 
savaitės nuo 7 d. iki 13 d. 
sausio rinkimui delegatų į 
sekcijų konvencijas. Visi 
partijos nariai būtinai daly
vaukite susirinkimuose. 
Kiekvienas partijos narys 
turi dalyvauti §avo bran
duolio susirinkime ir imti 
dalyvumą diskusijose ir rin
kime delegatų.
P Distrikto Pild. K
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I Kapitalistų Aukos Mokslui ir Bažnyčiai
| Bėgyje tik vienų 1928 me- 
Į tų Amerikos kapitalistai iš- 
* aukojo ‘ iVairiems “filantro- 
Į piškiems. tikslams virš du 

bilionu ‘ddl’erių. Daugiau 
kaip devyni dešimtadaliai 
tos milž^pįškoš, sumos teko 
religiškoms ir> /moksliškoms 
įstaigortk — ’ 

r ligiškoms. ’

metė $2,500,000 salaveišiams 
be jokių ceremonijų, tuo gi- 
tarpu žibalo vergams ne tik 
kad nepakelia algas, bet dar 
kapoja jas. Savo darbininkų 
jis neprileidžia prie organiza
cijos. Laiko juos po savo če- 
baio kurka. Kada tjktai tie 
vergai pareikalauja cento ki-:

silėhkia prieš Tautų Lygos 
imperialistinius plėšikus. 
Jie sutiko panaikinti karo' 
stovį tarpe Lietuvos ir Len
kijos; jie sutiko užmegsti 
prekybos ryšius su Lenkija; 
jie priėmė pasiūlymą derėtis 
su Lenkijos pilsudskiniais, 
nors pastarieji tebelaiko Vil
nių savo dantyse.

daugiausia re-’to daugiau algos, Rockefelleris 
pavaišina juos švinu ir išme- 

Diena kita i atgal, žibalo ta iš darbo.- .
Taigi, tos milžiniškos Rock- 

efellerio ir kitų kapitalistų au
kos bažnyčiai ir “mokslui” yra 
kraujas ir ašaros alginių ver
gu.

| karalius' Rockefelleris pa- 
I skyrė $2,f>00,000 ąalaveišių 
į armijaiį Taip vadinama 
į' “Rockefeller I Foundation,” 
E įstaiga, uždėta if palaikoma 
t Rockefęllerio milionais, 
; “mokslo kėlimui ir auklėji-i 
, mui,” šiandien yra verta 
I $300,000,000. Jai panašios 
| kitos įstaigos pasaulyje nė-

Ikos pakto.
kratai senatoriai ^zurza prieš.

’ ję auksiniai tūzai nesigaili Atsi,’anda t°klU ir republiko- 
1- - - -- -- , nų, kurie šturmuoja tą paktą

TVi., . ■ . delei to, kad jis surišąs Ameri-
» , . .. Ištikrųjų, šioje, ka su Tautų Lyga.

srityje jie toli gražu. pralen-ido> kad pakto šalininkų bus 
kia visų kitų šalių savo didžiuma ir jį kongresas už- 
draugns kapitalistus. girs.

■ ! Kodėl gi jie 'taip mielašir- Tasai “amžinos taikos” pak- 
I dingi toms įstaigoms? A't-|tas yra dar viena imperialistų 

sakymo toli ir. giliai nerei- .apgavystė. Tik politiniai be-

; ra.
Ir taip Amerikos susipenė-

savo dolerių 
“mokslui.”

draugus kapitalistus.
; ! Kodėl gi jie taip mielašir- 

Į dingi toms įstaigoms? ??_

Kelloggo Paktas Kongrese
Jungtinių Valstijų kongrese 

prasidėjo rietenos delei gar
siojo “Kelloggo amžinos tai- 

Kai kurie demo-

delei to, kad jis surišąs Ameri-
l. Bet išro-

Tautą Lygos Rezoliucija 
Delei Lietuvos-Lenkijos 
Ginčo

Kaip jau žinoma, Tautų 
Lygos taryba savo Lugatrio 
posėdyje svarstė Lietuvos- 
Lenkijos ginčus delei Vil
niaus. Dabar' jau gavome 
ir thrybos rezoliuciją tuo 
klausimu, kuri skamba se
kamai :

RezoliutyVė rezoliucijos 
dalis taip skamba:,(1) Tary
ba ima dėmesin tas pastan
gas, kurias abi šalys yra pa
dariusios, kad prisitaikintų 
tarybos rekomendacijoms, ir 
pasiektus jau’rezultatu's; (2) 
taryba gyvai kviečia šalis 
persiimti savitarpio derybose 
1927 m. gruodžio 10 d. T. 
S. tarybos rezoliucijos raide 
ir dvasia ir Beelaerts vau 
Blocland raportu; (3) tary
ba nusprendžia: kviesti kon- 
sultatyvinę ir technišką susi
siekimo bei transito komisiją 
patiekti tarybai raportą del 
praktiškų priemonių, kurios 
galėtų būti priimtos, turint 
galvoje veikiančius tarptau- buržuaziją prieš Sovietų Są-. 
tinius pasižadėjimus, tam, junga, 
kad būtu pataisyta augščiau J v _____
minėta padėtis, arba kad > iFašistai-NetMri Ateities 
tarptautines pasėkos butų

Socialistai ir Kontr-revoliu- 
cionieriūs černovas

• t n
Nesenai smąlavirių “Nau

jienos” apsidžiaugė, kad A- 
mąrikon atvažiuoja kontr
revoliucionierius • , Viktor 
Černovas parinkti pinigų sa
vo kontr-revoliuciniam dar
bui ir pakeikti Sovietus ir 
bolševikus. Dabar jos pra
neša, kad Černovą pasitiks 
ir jam maršrutą surengs 
Socialistų Partijos šulai: 
Morris Hillquit, Panken ir 
Zhitlovsky. Vadinasi, So
cialistų Partija oficialiai pa
dės Čęrnovui mobilizuoti

pakreipti pogromšČikų pusėn.
—žiūrėkit, ir Sovietuose žy

dų pogromai, kodėl gi meTš ty- 
lijn. t

Pikta lietuviškiems sįeku- Į
Kantams, pikta kunigams ir 
liaudininkams pirkliams, kad 
nevisuomet vyksta prekiauti ir 
siundo mušti žydus.

Taigi, mes ir ‘‘atiduodam”, 
jums, kas jums “priklauso,’’ 
įspėdami, kad nevisuomet gali
ma užsiimti kakao “van Hou
ten” reklama, kai ’visa šiau
rės Lietuva bądaują.

Vis tik mes patariam “Liet, 
žinių” redaktoriams daugiau 
užsiimti reklama, negu “augš- 
ta politika,” nes mažiau' suge
bą žmonės tokiuos d’alykuos 
labai paihiojasi ir1 perkvailai 
atrodo. ' ■ V..Šimėnas.

- ' “Raųd. Artojas” <

MŪSŲ CHORAI IR JU 
DAINOS

jungą.

tarptautinės pasėkos
sušvelnintos; (4) T. S. tary
ba įgalioja Generalį Sekreto- naujų metų pradėjo eiti nau- 

y!ja antrašte, gotiško stiliaus 
Edi to riale ši r vy

Penktas salionaš duoda ’pil
na supratimą apie Markso po
litinį subrendimą, apie pirmą 
emigraciją Francijon, apie ko
vą su smulkiąją frtJfžuažija, 
apie įkūrimą Darbininkų Ap
švietimo Asociacijos (Briuse
ly, 1845 metais), apie Susi
draugavimą su Engelsu. Tas 
skyrius daveda ligi garsaus 
Komunistų Manifesto, pasiro
džiusio 1848 metais, kūbmet 
pirmu kartu paleistą’ į plačią
sias darbininkų minias jųjų 
obalsis: viso pasaulio darbi-

International Press Corres
pondence Edmondo Peluso 
duoda įdomų straipsnį apie 
Markso ir Engelso parodą 
Maskvoje. Tą parodą suren
gė Markso-Engelso Institutas, 
tarptautinė įstaiga,kuri leidžia 
tų dviejų mokslininkų raštus, 
kuri renka kiekvieną šapelį, 
kuris turi kokio nors ryšio su 
Markso-Engelso gadyne ir su 
jų. darbais.

Parodoj išstatyta daugybė 
dokumentų, knygų, paveikslų, 
diagramų, manuskriptų, kurie 
metodogolišku būdu lliustruo-į ninkai, vienykitės, jūs nieko 
ja, kaip plėtojosi Markso ir Įnepralaimėsitė, tik 'retežius; o 
Engelso mintys,\ kaip kristali
zavosi jųjų visuomeninės pa
žiūros. Abiejų tų minties mil
žinų gyvenimas praeina, tary
tum, kaleidoskope.

Pirmame didžiuliam kamba
ry išstatyta visa tai, kas turi 
ryšio su svajonėmis apie ;so
cializmą ir raštai didžiųjų fi
losofų pirm Markso, čia' ir 
Tamas Moore ii’ Kampanella, 
su jojo “Saulės Valstybe,” čia 
raštai Deskarto, Spinozos, Di
derot, Voltairo. Tam pačiam 
kambary galima matyti ne tik
tai kaip ėjo ideologinė kova 
pirm kilsiant didžiajai Pran
cūzų revoliucijai,' bet ir visa 
tai, kas turi ryšio su aktuale 
kova—išpradžių didieji vals
tiečių sukilimai Anglijoje, Vo
kietijoje ir kitose šalyse. Pa
galinus, Prancūzų revoliucija.

Tas pirmas skyrius yra, taip 
sakant, įvedimu į industrinės 
revoliucijos skyrių. Tai pa
baiga aštuoniolikto ir pradžia 
devyniolikto amžiaus. Kapi
talizmas auga, atsiranda indu
strinis proletariatas, bet jisai 
dar nemoka kovoti arba kovo
ja gaivaliniai. Tuo laiku dar
bininkams vadovauja vadina
mieji socialįstai-utopistai arba 
svajotojai—Saint Simon, Fou
rier, Owen. šiame skyriuje 
surinkta didelis skaičius isto
rinių retenybių iš utopiškojo 
socializmo laikų.

Vąrgas ir fiziškos bei pro
tinės kančios besiblaškančio 
proletariato ir pirmos kovos 
pošvaistės atsispindi trečiame 
salionė, kur surinkta viskas, 
kas turi ryšio su pirmais dar
bininkų sukilimais: Lyono au
dėjų sukilimas (Francijoj), su- , , . .
kilimas Peterloo (Anglijoj) ,darbą Maiksas kaip n negavo 
audėjų, sukilimas Frankfurte, atmokėti. Marksas nesuspėjo 
liepos sukilimas 1848 metų vlsliL
(Paryžiuje), sukilimas Varša- 
voje. Prieš žiūrovų akis išsi-Į 
rituluoja kaspinas sunkių ko
vų, kurios buvo pralaimėtos, 
bet kurios istoriniu atžvilgiu 
yra stambios gairės, nurodan
čios kelią ateitim

Ketvirtame salione surinkta 
viskas, kas paliečia Markso ir 
Engelso jaunus metus. Mark
sas paeina iš liberališkos žydų 
šeimynos, jam suteikiama pu
sėtinai daug laisvės lavinties, 
o Engelsas paeina iš konserva- 
tyvės stambiųjų biznierių fa- 
milijos. Jų šeimyniškos aplin
kybės visai nepanašioj. Tė
vas rūpinasi, kad Engelsas iš
eitų į biznierius, kad jisai bū
tų pasekmingas “sau žmogus.” 
Savo karjerą Engelsas .prade
da biznio firmoje Bremene. 
Marksas pradeda savo studi-į 
jas universitetuose, išpradžių 
Bonn, o paskui Berlyne. Mark- 

jsas virsta Regelio filosofijos 
! pasekėjų.

šiame skyriuje surinkta visa 
politinė, literatinė ir filosofijos 
istorija pifųiųjų dešim1 
praėjusio amžiaus. Da 
dokumentų, fotografijų, 
kios gausingos kolekcijos ideo
loginės produkcijos, kuri nu
šviestų pirmuosius Markso ir 
Engelso žygius niekur kitur 
pasauly nėra.

Marksas pabaigia universi-

ai

.užkariauti jūs galite • visą•• pa
saulį! Komunistų Manifesto 
metai apima naują (šeštą) ba
lioną. čia surinkta Visa tai, 
kas atvaizduoja 1848* metų 
revoliuciją. Surinkta labai re
tų, dokumentų ir brangi kolek
cija Komunistų Manifesto lei
dinių įvairioje kalbose. Tuo 
laiku Marksas ir Engelsas jatf 
ne vien tik teorinihkai, bet ir 
praktikai-revoliucionieriai.

Paskui ateina ištrėmimo ir 
persekiojimų metai. Marksas 
rengiasi rašyti ir pradeda 

I rinkti medžiagą savo Kapita
lui. Juodu su Engelsu studi
juoja revoliucijos nepasiseki
mus ir daro iš to tinkamų iš
vadų. Nuo revoliucijos jie 
anaiptol neatsisako. Jie nu
mato, kad po suslugimo perio
do ateis naujas revoliucijos 
bangų pakilimas.

Sekantis salionas išimtinai 
pašvęstas tam laikotarpiui, ka
da Marksas rašė savo Kapita
lą ir kada juodu su Engelsu 
vadovavo pirmajam Interna
cionalui (1864-72). Prieš mū
sų akis pereina visa Internaci
onalo istorija, jo vidujinės ko
vos. Yra protokolai Interna
cionalo suvažiavimų, daugybė 
retų portretų pirmojo Interna
cionalo veikėjų visose šalyse. 
Bakunino darbai taip pat at> 
vaizduoti pagodoje; . I '

Šiame skyriuje galima pa
matyti, kaip Marksas rašė sa
vo Kapitalą, kaip %, sąžį _ 
jisai žiūrėj d į savo »užduot 
Yra pavyzdžiai jo raštų. 
Taisymai ant taisymų, taisy
mai ant taisymų. Iššifruoti 
toksai Markso raštas buvo be 
galo sunku/ Už tą g'ęnialį

Manau, geriausi chorai 
lietuvių tarpe yra darbinin
kiški chorai, t. y.į susidedan
ti iš darbininkų-kių,- jų' kon
troliuojami ir vedami. Ge
riau sakant, jie turėtų būt 
chorais proletariniais pilnoj 
to žodžio prasmėj.

Bet ar jie yra tokiais — 
proletariniais, išreiškian
čiais dvasią, pastangas, ko
vas ir idėjas proletariato? 
Toli gražu ne.

Nežiūrint to, kad gyvena
me šalyj augščiausiai išsi
vysčiusios industrijos, kur 
plačiausios masės žmonių- 
proletariato suvaryta į mil
žiniškas dirbtuves, kur prie 
milžiniškų moderninių ma
šinų ratų trenksmo proleta
rai diena iš dienos lieja pra
kaitą, vilkdami kapitalo jun
gą del jo p,einu, kur nėr nei 
darželių, nei rūtelių, nei žir
gelių ir tt.; o ( vienok mūsų 
chorai, kurie, ypatingai 
šiendiėn,! susideda didžiumoj 
iš Amlėrikos industriniuose 
miestuose gimusio, jaunimo 
L- vaikai proletarų tėvų, 
dainuoja dainas svetimas jų 
prigimčiai, jų papročiams, 
jų būdams ir reikalams.

> Sudainavimas Interhacfo- 
nalo dar 1 nepadaro choro 
darbininkišku. Bile vargo
nininkas sudainuos Interna
cionalą, jeigu jam apmokėsi.

'Kuomet darbininkai orga
nizuoja chorus, jie nori, 
kad tie chorai ‘dainuotų iš-’ 
imtinai darbininkams ir dar
bininkiškas dainas, o ne ko
kias ten feodaliniai smul- 
kiai-buržuazines. Bet kuo
met nusamdoma mokytojas 

apie sukilimą jų [koks no/s vargonininkas ar
ba tautininkas, tai tas. tan
kiai ir nukreipia visą daly
ką į atbulą pusę. ' Mat, cho
ruose mums stokuoja komu
nistų, susipažinusių šiek 
tiek platėliau su komunisti
ne teorija ir. praktika ir to
dėl neturinčių aiškios revo
liucinės iniciatyvos, be ku
rios mūsų chorai negalės 
tapt tikrai idėjiniai proleta
riniai^ '; .'

Mes žinome gana gerai, 
kad dainos . yra dąilė. nei' 
vien žavėjąntij mūsų; jaus
mus jr pakelianti mūsų dva
sią, bet taipgi yra vienas iš 
įrankių i proletarinei revo
liucinei propagandai. Jeigu 
taip, tai kodelgi to įrankio 
nesutvirtint ir fiei^vystyt 
ant tiek, kad jis pilnai tar
nautų mūsų tikslo atsięki- 
mui?

Fašistų “Vienybė” nuo
--to------J- -------------------------------- I — - , X 
rių pranešti konsultatyvei iri j ' 
techniškai susisiekimo beiK-aidėmis 
transito komisijai šią rezoliu-1 i i aiškinu kndol fnčiąfn 
ciją ir visūs ankstyvesnius ^UKas ‘DSKina, Kodėl lasistų 
dokumentus.----------------------- ’ - ...... - .__organo leidėjai pasirinko tą

V. Kudirkos Lifetdvos himne

APIE TIESA IR MELĄ

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Mes turime .galybes eilių, tetą su filosofijos daktaro laip

! } '

Diiiias Benami

smegeniai tegali tikėtis, kad 
šitas paktas ištiktųjų turi už 
tikslą įvesti pasaulyje taiką

Vertė D; M. šolbmskas. 
(Iš SSSR. K^leriddriaūs)

žodžiai: 
rašo tik teisybę. 
“Lietuvos žinių

bei,” girdi, “kaipo tautiniam' 
nepartiniam laikraščiui... la-

prakalbą. Tas reikalinga. htiką, taijuokingesniais atro- 
Karinis įstatymas,i karinis

Šiaurės Lietuva 
“Liet, žinios” rekla- 

van Houteno” kakao

O tos gruodžio 10 d., 1927 stilių Vieny-
m., Jautų Lygos tarybos re-, 
zoliucijos 'raidė ir dvasia

*
Senas vinbM

| miliolity uždyką nemėto. Jie Užtenka prisiminti u S

sugrįžta šimteriopai formo-. 
*je didesnių pelnų ir armijom

' ' c ■

i .* 5 .C

l je sau ištikimų moksjinįn-jaįkas, ir tai reikia panau- 
i ku. ‘ ■ f doti. Visi laukia ir prašo
; ’ Tie patys kapitalistai, kurie tave kietum0 .;v . * TAirv rl 11 ■» zs * z-PaIa ___ . .

| kia jieškotį. Jie turi pui- 
T kius išrokavimus. Jie savo

taip duosniai šerią *savo dole-
• riais bažnytines ir tam tikras

■ mokslines įstaigas, yra krūvi-1 
niausi ir nuožmiausi savo San- 
tikiuose su darbininkais. Pa-

L gerai žinę[ šenai krikščionių 
F bažnyčios ’Aūkaltą* posakį: 

“Dievas gums atlygins sšim-t
| teriopai.|Tr atlygių^. Kie^k- 
f vienas įfo’ckefellerio cloleris,

Numestas į gerklę kunigams, 
| davatkoms ir sal&VėišiamS,

Į sugrįžtai* šimteriopai. Juk 
1 visi šitie*lafrisybes- ir užgra- 

binių njįbdų šinkoriai yra 
ramsti^ kapitalistinės išnau- 

jimo -sistemos. Diena iš 
dienos jie loja už kapitalis
tus, keikia jų priešininkus, 
grūmodami pragaru ir am
žina ugnim par api jonams 
skiepija ištikimumą savo bo
sams ir darbdaviams. Kodėl 
gi Rockefelleriai ir Morga
nai jų nešers? Argi vals
tietis nešeria savo arklio, 

's vežimą jam veža? Ar
gi jis nešeria savo karvės, 
kuri jam pieno duoda? Ar
gi ji nemaitina savo šunies, 
kuris jo namus daboja?

Patašiai yra ir su taip 
vadinamomis moksliškomis 
įstaigomis. Viena, kapita
listai pelnai reikalauja tobu
linimo technikos. Antra, 
rRockefellerio Foundation,” 
ar kitų .panašių mokslinių įvirtas, parodyk tvirtą ran- 
Įstaigų išauklėti mokslinin- ką. k0. rė}k}a ruSatft> 

kąp’tahstų klase^|ju niekados nepraleidai
ištikimas įrankis. Jie, be- prOgOS parodyti meilę ir gė- 

be jokioj išimties pasi- rtJW daok, dabai. paragatl.
eka amziryns kapitalizmo y įavo kuĮoko jįe patys I 1 1 A-1 1 _ _

kad Kellpggas šitą savo sky- 
mą iškepė kaip tik po to, kai 
Gęnevope Sovietų Sąjunga pa
šalė jiapįtįallistinems valsty
bėms \ tuojaūs nusiginkluoti. 
Sovietų pasiūlymą atmetė, bet 
iškėlė obalsį “amžinos taikos 
pasižadį^Jmą” tuo tikslu, 
nuraminti ‘it ūžbovyti darbi
ninkus.

Antras sVarbus dalykas, ku
ris parodo imperialistų veid- 

įmainystę, su tuo “Kelloggo 
paktu,” tai dabartinis didini
mas karinių laivynų Anglijos, 
Amerikos, Franci jos ir Italijos. 
Kalba apie “amžiną taiką,” 
o sušilę ruošiasi prie naujo ka
ro. Kad ir šiandien, tas pats 
Jungtinių Valstijų 'kongresas 
kartu svarsto priėmimą “Kel
loggo pakto” ir statymą naujų 
karinių laivų. Ir abudu pa
siūlymai bus priimti!

Carienės Patarimai
Carienė AleksandraxFeo- 

dorovna už trijų dienų prieš 
kovo mėn. revoliuciją rašė 
carui: “Rodosi, dalykai ge
rėja, tiktai, brangusis, būk

Šalininkais.- Jie iš ; turčių, 
malonės gyveną. Jiė^jemsa ;; Jįe1 jiems 

i /ponauja. 
Jiems svetimi įdafbo žmį)* 

Jiėnfe M||| J ‘ 
iarbininkų] 
Jie taip susijųrig 

liktine sistema, j

yra tame, kad liepiama Lie- gausiai ir tiko ■ pasekti; Dr. 
11 V. Kudirkos Lietuvos himne 

stovį tarpe pareikštą mintimi.‘is p -aei- 
.ties te stiprybę ąemia. ”

; 1 Taip ir reikidr Fašistai 
neturi ateitiės.'Jie y ha bjau
rus šašas ant Lietuvos vi- 

'suėrriėnės kūno. Gėrai; kad 
tą supranta Šifvydukhs ir 
sau “stiprybę” .semia tik iš 
praeities. Priežodis sako: 
“Miške augęs, tąi į mišką ir 
žiūri.”

t/ 7 X |

tuvai;nusileisti Lenkijai, .pa-, 
naikinti karo ' 
Lietuvos ir Lenkijos ir iuž- 
megstii visokius 'ryšius* su< 
Lenkija. Tautų Lyga, li e i 
tuomet, nei dabąr'> riėmaino’ 
savo pirmeshiė nūsistatymb1 
Vilniaus klausimu, kuomet 
formaliai ir oficialiai pave
dė Vilnių Lenkijai.

Tuo tarpu Lietuvos fašis
tai vis žemiau ir žemiau nu-

[“Paprastas padorumas reikalauja, 
kad kiekvienam būtų atiduota tai, 

■ kas jam priklauso...” (“Liet. Ži
nios” No. 263.)]

Pirmam “Liet, žinių” pus
lapy] metasi į akis stambiu 
šriitu parašyti žodžiai: “ ‘Lie
tuvos žinios’ 
Pažiūrėkime 
“teisybės.”

Kai visa 
badauja, 
muoja “ 
(tiesa, su plytų dulkėmis^ su
maišytą) ir šokoladą “Toblęr.” 
Matyt, tiesa; kad Lietuvoje yra 
tokių žmonių, kurie gali ne tik 
už žando užsikišę gromuluoti 
šokoladą, bet ir verkti del di
delės “dievo rykštės” ir spe
kuliuoti badaujančių mejąime-

prašo to. Jiems reikia bo
tago. Tokis jau slavų bų- 
;das-.. ’ . 5 ' \ ’.
H “Vakar buvo betvarke ant 
Vasilevos salos ir ,N.eyska- 
me prospekte, todėT, kad 
biedniokai šturmu eipė duo
ninės. Jie visai sunaikį'no; 
Filipovą. Prieš jūoš biSVęr 
pakviesta kazokai.- Tą viską? Vaidmenį 
aš Sužinojau netyčia... 'Aš’ 
tikiuosi, kad Kerenskį iš

r ' . - ---
dėlės “dievo rykštės” ir spe
kuliuoti badaujančių mekųmė- 
mis. t? J ; į f Į | - I ’■

•Jeigu “Lietuvos žiniose’’ ra
šoma, kačį galimą gąutį ųrįrno 
ir rinkos kąinomi s šokolado, 
niekam nėprisiednaivt abejoti, 
kad tai gryna tiesa,' nes : “Lie
tu vos žinių” redaktonaf apie 
šį dalyką puikiai tnusiftiano. 
Jie taip pat neblogai pupimano 
apie šilkines kojines, meilės 
dvikovas, vyno rūšis ir skonį, 
bei apie kitas gyvenimo smuik
ine na s kurios labai svarbi) 
vaidmenį vaidina Lietuvos 
“didvyrių? gyvenime.

Bet kuomet redaktoriai pra-

ujirarltami
reikalai

su kapita-
£ revoliu-

....
> duos smūgį', šių; fnokslininkų
’kišenini ir privilegijuotai

Taigi, kapitalistui______ ___ _______ _ __ __ _____________
aukos ‘ mokslui” taip pat Dūmos pakars už jo baisią deda svarstyti tarptautinę po-

_  _____ Mūsų teorija turį duot at
imkime kad ir ta patį “miela- sakymą į klausifhuš, ku- 
širdingąii” Rockefellerį. Pa-iriuos mums pastato prakti* 
ėmė jis iš savo kišeniaus ir nu- ka.—Leninas.

do už asilą, užsiimantį astro
nomija. '

Be šių rlabai svarbių uždavi
nių “Lietuvos žinios” turi .dar 
vieną svarbų uždavinį: meluo
ti apie Sovietų' Sąjungą.

Nemažesnėmis raidėmis, neg 
tai, kad “Liet, žinios” rašo tik 
teisybę, jus skelbia (Nę.^265), 
kad Sovietų Baltarusijoj suki
limas.- K Aim'd paVadifiirhąš;kūf 
Sukilimas eina, butu lyg ir pa

našus į Gorbovą, tik pavadinta 
kaimas Garbovo. ’ Vadinasi, 
Babinavčių lietuviai turėtų ži
noti apie Gorbovo sukilimą, 
bet kadangi nevisuomet visa 
galima žinoti, tai Gorbovo lie
tuviai ir sužino pirmą kart iš 
“Liet. Žinių" 
valsčiuj.

Dar įdomesnis “Liet, žinių” 
pranešimas apie žydų pogro
mus Baltarusijoj/'

Bet ir vėl Mikės melagėliai 
nemokančiai sumelavo. Varg
šeliai ! Net gaila, kad nemoka 
meluoti. . Būt geriau, kad vie
toj žydų pogromo būtų išgal
voję kooperacijos apiplėšimą, 
nes Baltarusijoj bemaž visos 
krautuvės priklauso koopera- 
jcįijaij/O privačioj žydų, rusų, 
vokiečių ir kitokios krautuvės 
baigia nykti ir nedaug metų 
šiomš krautuvėms teks gyvud-- 
ti. Pagalikdš, išios krautuvės 
tokiais1 >“bHhguhiynaisv ’ ’ pre
kiauja; kaip čibūlidi; morkvoš, 
pipirai ir panašios smulkme
nos, kūrios maža! gali p iškai
tinti plėšikus.

Vargšeliai! parašykit kitą 
kart apie kooperącijos apiplė
šimą, gal kas patikės.

f Bet kįtani savo numery 
(263) “Liet, žinios” atitaiso, 
kad korespondentas sumaišęs 
1905 m. žydų žudytojų bylą 
Ofle su sukilimu Baltarušijoj. 
Dar nemąži yrą Lietuvoj .poli
tikų, kurie neatskiria Astra
chanės nuo Archangelsko, ar
ba daug valandų ginčijasi, kur 
ženeva, t Austrijoj ,ar Austra
lijoj. ■ , . ; ( , .M •

Šiuo kartu mes nėnbfėtumė 
visa ką pateisinti redaktorių 
kvailumu, af kai kuria siaura* 
prot.v«te.t. ■ ...

Lietuvoj jau nekartą mėgin
ta' f’engfi'žydų ■ ^6gi*bmaii' - Tai^ 
gi reikia visuomenės nuomOne

dainų revoliucinių ne tik lie
tuvi^,' bet ir anglų kainoj 
ypatingai. Mūsų i chorams 
priklauso jaunimas, kalban
tis lietuvių ir anglų kalbas. 
Mes jiu turime ir prie gerų 
norų dar galime gaut chor
vedžių/; žinančių ate kalbas.-

Tai kodelgi nerevoliucio- 
nizųot ir “amerikonizuot” 
mūsų chorų ir dainų?!

Apie/tdi turi būtinai ir me- 
titidėlibtinai pagalvot1 kiek
vienas. komunistas ir.prolo-

šnių ir apsiVeda su Jenny von 
Westfalen, jisai tūlą laiką dir
ba prie Reino Laikraščio. En
gelsas meta biznį, ištarnauja 
savo metus kariuomenėj ir at
vyksta į Berlyną.

tarinis menininkas, o pirmoj 
vietoj -—i tai turi nesnaust, 
bet imtiš už darbo toj sri
ty j Centro Biuras Liet. 
Frakcijos, Am. ’ Dar. Parti
jos: : 5

į 
į ■

įv

Jo darbą užbaigė Engelsas. 
I Tame pačiame skyriuje kiek 
tiek vietos pašvęsta asmeni
niam Markso ir Engelso gyve
nimui.

Paskutinis saliopas atvauV 
duoja prasiplatinimą Marksą 
ir Engelso* idėjų, pirmus me
tus Socialistinio Internaciona
lo. Tame skyriuje yra daug 
fotografijų ir veikalų tų So
cialistinio Internacionalo vei
kėjų, kurie dirbo tiesioginėje 
Engelso įtakoje.. Ši paroda, 
kaip sako" Edmojido Peluso, 
duoda supratimo ne tik apie 
Markso biografiją, bet ir apie 
visą Europos darbininkų isto
riją, nes Markso ir Engelso 
neišskirsi iš darbininkų judėji
mo.

Kapsiškai-Zanavykiška 
Trejanka

ėdus So. Bostono ryhsteit- 
ninkui A. Kupsčiu] ir susi
laukus gan brandingo; kaip 
runculis, sūnaus-berniuko 
“Tarpininko,” Jurui Gegu
žiui suirę visi galai. Gegu
žis esąs įsitikinęs, kad jau
nasai “tarpininkas” žadą$ 
subukinti “Keleivio” Mul
kiui nosį ir užpunčiuėti akis.

“Keleivį,” lyginai taip, kaip 
į tą kumpą liepą — visos ož
kos lipa. Nors jisai ir vy
riškos lyties, taciatfs su 
kiekvienu ^mėnesiu vis nau
jas triubelis, o vis ant 
bago Jurgučio gKlvoš
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We
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ia another 
report of 
Children s

ever, 
bench

prosper- 
the fol- 
day!
worker, 
months;
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SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVU”

scene j 
very į

factories but with no 
Cold winter was com- 
and he only had 

money to last him a 
Now he wished

'WORKERS' CHILDREN! 
COMRADES!

They should all 
not sitting

Dubb
his senses , with a j

He wanted , to leap up I

Tis
Let
The
Shall be the human race!

real living

Three Fronts."
The first front was the 

struggle during the Revolution. 
At that time they couldn’t help 
very much as Pioneers, being

of his children, - he 
them to the infants 
Brooklyn. While Ru- 
waiting to have the 
taken in, hė fell over

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

Another Newspaper shows 
and bad sides of

second class death. He was 
buried in a second class cem- 
etary with a second class fun
eral by a second class laborer.. I

of 
sent 

From 
from

many countries delegations of 
workers’ and farmers’ children

edited by the Young Pioneers of America
SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

installment 
the second 
Delegation 

few

The PIONEERS of the
S.R. when they received

too young. During this 
the red backdrop was 
weakly lit, so that it lookedI 
like the glow of a fire.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
manę, o gausite tikrai profesionalę sų Nervų Preparatas užbėga tai li- 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: ' gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

1 4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden. N. J.
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It ^showed how j have gone to the Soviet Union.
It is time, that we, workers’

In Memory of comrades 
we zvill 
that will 
struggle 
led!

c 4// siuvęs; nu inure m uitoji,
OJ 'The earth shall rise on new founda-
It is

Young 
a 

the

If one was too slow he 
/selves the achievements of the would be out of a job the next 

in the Soviet day.

I Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
j žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
. mūsų žolių pardavinūtojai visuose 
1 miestuose.

M. ZUKAIT1S i
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.
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HE YOUNG.

COMRADE CORNER
; A CHRISTMAS TRAGEDY CASTON KOPSF.VICH

FOR A CHILDREN’S
I DELEGATION TO THE

Henry Dubb was a second 
class American. He lived at 
a second cl^ss boarding house. 
He worked in a second class 
factory at a second class job. 
He was a weak, undernour

ished man. His salary did 
not permit the joys and com-

re 
le 

man 
,he Soviet Union. A 
ks ago we printed 
rs that we received 
sian Pioneer Groups, 
radęs, there are anxiously I 
Jting answers. Send all! 
jSrs to |tne Young Com rat 
ner, 43 East 125th St., New 

rk, N? Y. , Your 1
comrades ; want Ho < know how j 
workers’ • children live in a 
bosses’ country. Thej' want to 
know about the bosses’ schools, 
about the conditions of 
ers’ children, from child 
ers, about everything in 
They have written to 
now it’s your duty to answer, 
and show that you have feeling! 
of solidarity and comradeship i 
to them. Hurry up—and do I 
not keep them waiting any 
longer!

The Living Newspaper
We heard that in Leningrad 

we ^would see a real living children, 
newpaper—but for the life of the childr 

4 me I couldn’t imagine what it-.their health, 
would actually look like. During 
International Children's Week jthe good 
we had seen some. These were Pioneer work, 
given at the big children’s mass a group very enthusiastically! 
meetings. The one I want to started a Wallpaper in memory i 
tell you about is called "The of the March Heroes—and fin- children in America, should al- 

ished exactly a year later! The so organize our own delegation. 
Living Newspaper seems to me; ^he Soviet Government will 
a very good way of educating give such a delegation the ful- 
our Pioneers. opportunity to study cond-

some I „z.. I Ihc second front represents j
ž?m ithe Euilding up of Industry, i

- On this front they still are]
-- I not prepared to help, since they |

de ldo n°t ‘Vet tmderstand the of the American PION-
nic of work. In the saiTie!pnnc, r ,, L,.

ji., .^>vr , , . ... , . EERS for the 11th anniversaryiback^round a Smithyshop is i . .Kussian tboAF WAVv_’of the Soviet Union,
Behind the curtain one'the invitation to the workers’

rythmic steps 1
like the sound of a [delegation to study for them-

Then the I •

ishown in which they are work- [ 
’ing.
hears

! sound 
work machine.
work- steps aro ,made 10 ROund like working class i 

a locomotive t about to start. (Union under its own rule.
’ (This portrays the starting of; '

you -Industry after the Revolution.; Comrades: In this period 
-- ; .Through the whole thing they jwhen the bosses are preparing 

sing and go through rythmic j 
movements. Now the third | fatherland, they 
front.

This represents the Cultural I 
Construction, 
the children can 
helping to educate the other} 
children. They also show how 

ren can take care of

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolei^M 
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 aufc< 
sinį kalną parodytum, tai jam malo< 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso • 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių liga: 
vidurių .užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenore- valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuliu (asth* ,, 

; ma), peršalinio, 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 lig4, tai atsiųsk 85c, i O gau- 

i si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
i mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai ,li-

him feel worse than 
He sat down on a park 
in the city square cursing to 
himself about everything and 
everybody. He had about de
cided to fall into the river and 
end it all when a couple of 
well dressed men came by. 
Henry heard them talking. 
One said, “here’s the kind of 
men that impede the progress 
of the city. “* 
be working .and 
around doing nothing, 
came to 
rush.
at the men but they were lost 
įn the crowd, lie was feeling 
desperate now. He was being 
hurt from every .angle. No
body had any use for him. He 
had been kicked out of his hole 
he had fpund in an abandoned 
warehouse along the water
front bj' two .husky bums. Now 
he had no place to go.

That night was Christmas 
Most everyone was 

money on useless 
gifts to send to their dear 
friends and relatives and a 
joyful Christmas spirit was in 
the air. Henry Dubb’s heart 
pained him and he felt whip
ped. Towards midnight a 
bent up figure was seen walk- 
the top> then climbed over the 
river. It paused a moment at 
the top then climbed over the 
rail and leaped off. A pars
ing motorist stopped and rush
ed to the edge, but too late. 
The world had seen the last 
of the® mortal Henry Dubb. 
The motorist rushed back to 
the police station with 
news. A squad went to 
river bank. There by 
river they found all that was 
left of Henry Dubb. His body 
was mangled beyond recogni
tion. In one of his pockets 
was (found a note. It read as 
follows:

1 am doing this because I 
find that the . world i has no 
more use for me. My boss af
ter squeezing; all the- work he 
could out of me threw pie 
aside and started again on 
younger stock.

(Signed) 
Henry Dubb. 

The ‘police dumped him in 
a box and took him to the 
morgue. Several days later — 
his Joody was thrown into the g 
same hole with other unfor- i 
tunate people who had died i 
of starvation and were with- | 
out friends. The workman i 
hurried thru his task whistling | 
merrily. He wanted to get'J 
back to his family so that hejl 
could celebrate New Year’s j 
Day in a happy manner.

So ended the existence of | 
Hemy Dubb. Many others! J 
have been forced to similar 
ends and if the workers would f 
organize they could reduce g 

set him to work in a can fac-jmany of the evils of the pres- S 
tory. Henry had the job of | ent capitalistic system. ii x z • • • xt xt i
taking the cans out of the' Henry Dubb was a second:|StUlOHie J HRRlllS V1SOJC NCW I OTKO IF 
machine as they were finished. I class American. He died a i 
In 12 years he had advanced 
to the bolt machine.

A few weeks before Chirist- 
hi’s

SOVIET UNION forts of a wife-UH1VH Henry worked in a machine 
ishop at a machine that made 
i bolts. All he did was to re- 
i move the finished bolts as fast 
jas he could when they came 

j g out of the machine. He work- 
’ ’ ed piece work and when his 

machine broke down hje would 
go without pay till it got', 
fixed. The workers in his 

» were not organized.
Their, rates had been cut :so 
much that they had to work

I for war against the workers’ 
are working 

j overtime to spread lies - about 
Jhe only Workers’ Republic so 
jas to win over the children on 

andHere they showj£|ie sjde of [josses 
take part in agajnst the workers.

the other, -y-he workers’ children 
Germany have already 
two such delegations.
England, from France,

J ’ __ , r In Memory of <l The Newt-Year b here-but d Liebkliecht
/ap«-the YOUNG -P ON „)7rf a r

° m ° J- Y help us carry on the 
( COM.,RADE) !f not! have which they so valiantly 

called upon all our readers to *_____
.help our paper-but not many. , wanf t(> hel the 
answered! And now the Newp- Crow' 
Year is here without our Young , w(lnt sub-----50c_
P“™”! 25c. yr.

When it was *the Young> { want sub-blanks and 
t Comrade it was the only work- Įjon lists. 
!ers’ and farmers’ children’s 
Į paper that carried on the fight ''Address 
Į of the workers! It stood! _______ ._____
.staunchly, by the striking 0 r 
miners ajid their children! itiuOUgS 101* Workers Children 

i bravely fohght the battle of the . -------
textile workerc and fheir child- Here is the sonK that the workers i (Textile worKeis ana men cniio- of every land sing> it is ca]]ed the ; 

i ren! It was the only paper that j international. The CORNER 
' raised its voice • to protest reader that can write the best letter 
i zx.... h+4. al>out this song, what it means, andagainst the mu de O OUI little iWhy every worker’s child should
i comrade Johnny „Madeiros by I learn it, will get a handy prize. Now

All sweated at their 
work ir fear of getting fired. 
One man was brave enough’eve. 
to start talk of organizing a spending 
union but as soon as the boss 
found out, he was fired and 
put on the black list. The 
man had . told the workers 
that if they formed a union 
they could fight for better 
conditions and wages.

The boss said that the man 
was a radical and an anar
chist. To be 100% Americans 
they must not join unions and 
do what the boss tells them. 
Henry Dubb sighed a sigh of 
relief when the man got fired 
for he believed every word 
that the boss said.

Soon after that came 'au
tumn and Dubb and most of 
the others in the factory 
found themselves out of work. 
The boss had told them that a 
slump had come and that no 
work was to be haji ifor a 
month or so. Dubb did not 
think seriously about this, lie 
had enough'money to last him 
a few months and he wel
comed, this chance, to get a 
rest. ' ) i

After a. few months he still

ition for themselves. They 
will be able to travel around 

; freely throughout the country, 
to study the conditions of 
,workers’ children at home, in 
the schools, in the vacation 
camps. » . ■

Let us organize .the ‘ deleg
ation to the Soviet Union as an did not receive a notice to go 
answer to the bosses’ prepara- - - ■ -
:tions for war against the only 

Young Workers’ and Farmers’ Repub
lic in the world;

1 1/r.,. STAND BY THE SOVIET 
UNION! DEFEND THE 

codec- WORKERS ’ FATHERLAND!
į Young Pioneer of America.

the stąte troopers, of Fall River. 
The Young Comrade was org- 

, anizing all the workers’ child
ren to fight against bosses’ 

; w^rs! It was your paper, your 
I best fighter! Now the Young 

Young 
up to

I best fighter! Now the 
| Comrade has become a 
] Pioneer! It must live 

its name as the Leader 
he Workers’ Children! 

i you to make the 
er a better fighter, 

stronger .*• fighter than 
Young - Comrade was!
t At the end of this month 
LENIN Memorial Demonstra- 

will be held in every 
lįnd! Will you let this Lenin 

monstration piss Without the 
Jfoung Pioneer' which must 

the message of our great 
»ad^' to every child in this 

♦,ry? When the bosses are 
ung a war against Nicara- 

|and war in Bolivia and 
guay, and preparing for 

/against the Soviet Union— 
myou going to let the Lieb- 
cht Demonstrations of this 

go by without a paper 
will raise its mighty voice 

mst bosses’ wars? We 
w that every reader of this 
INER is a brave fighter, 
Moyal follower of Lenin and 
■iknecht! That not one of 

will lay down on your job! 
into the Young Pioneer 

we today! Help the, Young 
meer Grow!

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. ZINS
110 EAST 16th ST., N. T.

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

Nedėliosite: 9 iki 4 po pietų

fWW***** W*W***W*V*V*W* W*W*W 
SB Bell Phone, Poplar 7545

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS
back ito work, 
to the factory. The boss told 
him that there was no place | 
for him and that he was Sorry 
and that he would have to go 
to some other place to work. 
Dubb walked out of the office 
in a daze. He was hear the 
bottom of his pocketbook and 
his bankbook.

He made several rounds of 
all the 
results, 
ing on 
enough 
few weeks, 
more than ever that he could 
have finished- his education, 
but no, his father had taken 
him out of school at the 7th 
grade, lied about his age and

At 
that readers oT its columns are 
wide awake! The comrades all 
seem to like the question box. 
And all the letters we got 
brought a batch of real good 
questions—which proves that 
jeach reader is out to show 
what he or she knows about the 
struggle of the workers.

This week we are printing 
five questions most of which 
were sent in by the readers 
themselves. Those comrades Imas Henry Dubb got LL 
that answer the Question Box! Christmas present from his 
for five weeks will receive a landlady, a notice to clėar out 
good prize. On the job again! at once as his credit was no

1. Who was Debs? : tt----- ----------------------
2. What is the rea] holiday 

of the worker's (during 
Spring) ?

Another “Neediest Case”! L 3- Wh? ?rer®som® °£th! leaders of the 'New Bedford 
textile workers’ strike?

4. Who is the Secretary 
of the Workers Communist. 
Party?

5. What was the Haymar
ket Riot, and when did it take 
place ?

The answers to last week’s 
questions will be printed next 
week.

. Ruth Goldstein, Coney Is
land, N. Y., and Selma Feig, 
Brooklyn, N. Y., sent correct 
^answers to last week’s ques
tions.

all of you—pens and pencils in hand 
and show what you can do!

INTERNATIONAL
Arise, ye prisoners of starvation! 
Arise, ye wretched of the earth! 
For justice thunders condemnation, 
A better world’s in birth!
No more traditions’ chains shall bind 

us,
Arise ye slaves! No more in thrall.

tions, 
have been nought, we shall be 

all.
CHORUS:

the final conflict, 
each stand in his place! 
INTERNATIONAL SOVIET

While the bosses and the 
teachers are telling us myths 
and fairy tales about 
ity, true stories like 
lowing happen every 

Nathan Ruya, a 
was out of a job for
Finally with no food in the 
house, in order to save the 
lives 
brought
home in 
ya was 
children 
and died.

After examination the Odoc- 
tors said he had died from 
starvation. This story is not 
a fairy tale! It happened in 
the richest city of the richest 
country of the world!

The “Happy New Year” 
will be celebrated in a few 
days—but it will be the same 
kind of a miserable year for 
the workers like Ruya!

good. Henry’s mind was now 
in a muddle. He did not know 
where to turn. He applied to 
the various homes for shelter 
but found them overflowing. 
He 'wandered around the 
streets staring at the happy 
Christmas crowds. This made

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkūs ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
<Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.
- I ■ . • > *

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
PO $1.00 arba $2.00 J SAVAITĘ 

f Iš priežasties daugumo stako parduoda 
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri

Brooklyno apielinkėje.
j Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
I me daugybę puikių rakandų del pasirin 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkiteUraoKlyn LABOR LYCEUN

©Arbininkų įstaiga
oalės dėl Balių, Koncertų, 

tri e tų, Vestuvių, Susirinkimų Ir j § 
PuikuB steičius su naujaisiais iniais. Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

W—959 Willoughby 
Tat 8t*ra.

*

1 Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



NEW BRITAIN, CONN. ad kiek

jo susitveri

DARBININKUHARTFORD, CONN KALENDORIUS
1929 METAMSHUNTINGTON, N. Y

Iš Lietuviu Veikimo
Paruošė R. MIZARA

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y

DAR YRA 1,500 EGZEMPLIORIŲ
UND

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲnotary

KAINA TIK 25 CENTAIPl/BLlC

Stągg

APMOKĖTAS PERSIUNTIMASGRABORIUS

DOS

Jūs .Pageidavai

MENDELO

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESUPO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Jiios. išdirba
STANLEY PAUL

atgal Jts'-vi

auta gabus 
/. Visockis

IŠLEIDO DIENRAŠTIS “LAISVĖ

Draugai! Jei Kalendoriaus liks nors pora šimtų egzempliorių

są laiką energingai' lavino sa
vo drūtą ir fnalonų balsą, ir 
jau gana toli pažengus dailės 
srityj. Bet reikia nepamiršti, 
kad skambins ir jaunuolių sty
ginė orkestrą iš Bayonnės, po 
vadovyste Edward Vicėdomi-

> Be revoliucinės teorijos 
negali būti revoliucinės'par
ti jos.—Leninas.

vietinis ► ba&itonąs
> i rei-

Seno Vinco Prakalbų 
Maršrutas

Svarbi ir Link .ma Naujiena

Mathew P. Bell 
-j ! (BIEUAUSKASj

TAKER

Būtų didelis nusidėjimas darbininkiškam judėjimui, jei’ tar 
6sant galimybei platintis Darbininkų Kalendoriui, niekas nfe- 
platintų jo. Kur tik yra lietuvių, visur išteisite Kaletidwių< 
Juk Veikalas labai turiningas, o kaina visai ^žema. Būtų baisi 
tinginystė mūsų pačių, jei ne visose lietuvių kolonijose parody

tume tą svarbų literatinį tvarinį.

Todėl prašome visų platintojų, kurie jau išleidot 
pirmesniuosius užsakymus, kad kuoveikiaųsįa 

užsisakytumėt daugiau Kalendoriaus Č--.K

Ir kur čia viską surašysi. 
Bus smuikininkų, pianistų ir 
škotiškų šokikų. Programa 
bus plati ir žingeidi. Po kon
certui bus linksmi šokiai prie 
geros muzikos.^ . Tat,j bayoil- 
niečiai ir apielihkės visuome
nė, nepamirškite 12 d. sausio., 
ir skaitlingai atsilankykite į šį 
koncertą. Mes praleisime 
linksmai laiką ir mūsų jaunuo
liams suteiksime daugiau drą
sos ir energijos foliaus mokin
tis. Vieta, kur į^yks koncer
tas, puiki—Y. M. C. A. Audi
torium,Avė/E, kampas E. 22d 
St. Svetainė bus atdara 6:30 
vai., koncertas prasidės 7 vai. 

Lietuvos ! vakare. . Margas Genys.

Visi draugai, kurie buvo ap
siėmę kokias nors pareigas ei
ti, atliko sąžiningai. Į kuopos 
susirinkimus nariai lankosi vi
si ir tas labai geras daiktas. 
Kuopa iš iždo aukojo $5 Lie
tuvos darbininkų. kovai prieš 
fašizmą.

Reikalaujantieji po vieną knygą Darbininkų Kalendoriaus, mo
kestį galite' siųsti pašto stampomis 2-jų ar 5-kių centų vertes

do, po vadovyste J. 
sudainavo tris daineles 
štutė,” “Oi Mergyte’’ ir 
“Spausk.” Toliaus vėl duetas 
-7-J. Silvestravičiūtė ir M. Kli- 
miūtė sudainavo “Persiskyrėm 
su Tėvyne.”, Ą. Čįmanskiųtė 
solo—“Liaudies Dainiui.” ’ A 
vėl jaunų merginų choras su
dainavo tris daineles. Dainuo
jant “Vaikinukas,” M. Mingė- 
liūtė dainavo solo ir visas cho
relis pritarė, kas labai gražiai 
išėjo, o ypač Mingeliūtė labai 
puikiai dainavo. Sekantis du
etas sudainuota “Viltis”—M. 
Mingeliūtė ir P. Savickiūtė. O. 
Kavoliūtė šoko klasišką šokį. 
Po jai Jaunų Darbininkų Sty
gų Orkestrą skambino labai 
puikiai, nes žinant, kad nuo 
susitvėrimo turėta vos trys pa
mokos, tai reikia stebėtis tuo 
jaunuolių gabumu. Vėl due
tas—A. Jokymiūte ir A. ši- 
manskiūtė sudainavo “Aušta 
Rytas.” Puikiai pašoko kla
sišką šokį M. Mingeliūtė. So
so A. Savoniūtė sudainavo 
“žalia Lanka”'; taip pat solo 
N. Petru.škevičiūtė—“Oi Dai- 

mskambino A. 
Vilijos Jaunų 

. sudainavo dvi

Iki pereitų metų čia lietuvių 
tarpe nebuvo jokio susirišimo. 
Bet pereitų metų birželio mė
nesi East New Yorko AL L. D. 
L. D. 185 kuopa surengė išva
žiavimą mūsų kolonijoj ir ta
me išvažiavime, pasidarbavus 
A. L. D. L. D. II Apskričio or
ganizatoriui ir porai vietinių 
draugų, tapo sutverta A. L. D. 
L. D. 231- kuopa iš 12 narių. 
Šiandien jau turime kuopoj 16 
vyrų ir 9 moteris. Tikimės at
einančiais metais visus lietu
vius; sutraukti po A. L. D. L. 
D. vėliavą., ..... ą ), , . , . < ,

K u o pV Aų t H ėėnį ’ iš-, 
važiavimly ir aH' b'kliuš? ‘Kurie 
davė keletą, .desėtkųč, dolerių 
pelno. Paskutinis balius įvy
ko 31 d. gruodžio^ naujų > me
tų pasitikimui. Nors publikos 
buvo nedaug, bet kurie baliu
je dalyvavo, labai linksmai ir 
draugiškai, laiką praleidi ir 
reikia tikėtis, kad dar liks 
šiek tiek pelno.

Reikia tarti padėkos žodį 
draugei Rugienienei, kuri nu
pynė artistišką gurbutį kuo
pai, o kuopa laimėjo $10. 
Paskui gurbučio savininku ta
po draugas Barzdaitis, kuris 
vėl paleido jį iš varžytinių ir 
nupirko draugė Šmitienė už

s prie gražaus 
. į a u buvo,29 
Ir ištikrųjų šis 
buvo vienas iš 
si žmonės gro- 

skambančiais

daineles—“Saulutė” ir “Ra-; 
mona.” Chorui, duetam ir vi-i 
som solistėm pianu palydėjo J. i 
Plikūnas iš Hartfordo ir cho
ro vedėjas J. Visockis vado
vavo. Tuomi programa ir už- 
kąigta.

Už choro gražiai sumoki lu
iną V. Visockiui prisieina tarti 
padėkos žodis, nes mes žino-) 
me,’kad jaunuolių chorą mo
kyti, tai reikia turėti daug 
energijos, ir pasiryžimo, ta- 
čiaus pas Visockį to visko ne
trūksta. Tik todėl koncertas 
buvo gražus ir net linksma bu
vo matyti, kad tiek daug pri
sirinkę publikos, kuri liko pa
tenkinta mūs jaunuolių gražiu 
koncertu. Tas, be abejo, duos 
chorui paramos apie pusšimti- 
Yię ir galės dar drąsiau rengtis 
prie geresnių dalykėlių. Da
bar, veikiausiai, pradės moky
ti chorą kokią operetę ir ma
tosi, kad tas bus sumokyta 
greitu laiku, jei tik neatsiras 
kliūčių.

Labiausiai publika buvo nu
stebinta,, kuomet pasirodė sty
gų orkestrą/ kurią .-Wda* taip 
pat V. Visockis.'-'- Tokios 'or? 
kestros ne tik čia nėra : buvę, 
bet nei plačioj a’pielinkej ne
girdėt. Mes taip pat labai dė
kingi Laisvės Chorui iri J. Pli
kimui už prigeįbėjimą prie

turi .uo; 
litis ir tt

Darbininkai Visų Kraštų 
Vienykitės!

Seno Vinco (Jakščio) pra
kalbų maršrutas tęsiasi ir jis 
baigsis 16 d. Sąųsio. Jeigu 
New Yorko apielinkėj norės 
kas prakalbas surengti, tai ga
lės vėliau tą padaryti.

Dabar jis kalba sekančiose 
vietose:
8 d. sausio, Fitchburgh, Mass.
9 cl. sausio, Gardner, Mass.
10 d. sausio, Hudson, Mass.
12 cl. 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.

Vietos draugai, kur prakal
bos rengiamos, turėtų stengtis 
patys per “Laisvę” pagarsin
ti rengiamas prakalbas.

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

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų 
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

L. A. U. Kliubas „rengia di
delį koncertą naudai Alice 
Pareigiūtės ir A. Višniausko. 
Ir linksma visiems pranešti, 
kad ta diena, kurioj įvyks 
koncertas, yra subata, 12 d. 
sausio.

Bet dar lin 
kuomet skaita 
koncerte dalyv ..usiančias

pagražinimo programos mūsų 
jaunuolių koncerte. K/.1 h.P: 
atsilygint hartfordiečiams, tai 
mūsų stygų orkestrą yra pasi
žadėjus jų Afėities žiedo Vai
ki) Draugijėlės koncerte pa
skambinti.

Iki šiam laikui choras susi
dėjo vien iš merginų ir mažes
nių mergaičių, bet dabar ma
noma priimti ir vaikinukų. 
Tat tėvai, kurie norėtų, kad 
vaikinukai mokintųsi daitfuoti, 
privalote atsiųsti ant praktikų, 
kurios būna kas penktadienis, 
Lietuvių Svetainėj.

Vikutis.Bet nepersenai 
choro mokytojas 
iš Hartford, Conn. Todėl tuoj 
pradėta rengti 
koncerto, kuris 
d. gruodžio, 
koncertas, lai 
gražiausių. Vi 
žėjosi gražiai 
mergaičių baisi 
kymu ant estu 
certo buvo šoki

Programą išpildė 
vienos chorelio narės, 
Laisvės Chorą iš i 
Conn
Stygų Orkestrą, kuri irgi su
sideda vien iš čia gimusių jau
nų merginu ir vaikinų.

Nors laikraštyje vieta labai 
brangi, tačiaus pasivelysim 
sužymėt vardais visas mergi
nas, kurios ką nors yra- atlikę 
programos išpildyme. Vei
kiančias ypatas perstatė cho
ro pirmininke O. Kavoliūtė. 
Pirmiausiai Vilijos Jaunų 
Merginų Choras sudainavo dvi 
daineles—“Badaujančių Gies
mė” ir “Aš Mergytė.” Po tam 
sekė duetai. A. Jokymiūte ir 
A. Grimailiūtė sudainavo 
“Man Gaila.” A. Jonikaitė 
ir M. Bagdoniūtė “Oi Varge, 
Varge” ir N. Malinauskiūtė ir 
O. Zdaniūtė “Sunny Boy.” Po 
tam Laisvės Choras iš Hartfor-

Plikūno,
“Lak

iam,laši nuo Ja
is važiuojant 

lainaiča šešios 
< i rigs Park dvi 
i a n u 6 senų lai
tui usiu lietuvių, 
j prigyveno dar 
a bei us. Kurieninku ir vargiu fu jų vaisi/čių 

kalinius ii' jų f.iirxnas. Ant 
roję dalyje kai i.'ė jo apie Ame
rikos darbininkus; ragino vi
sus rašytis į darbininkiškas or
ganizacijas. Prigulėdami or
ganizacijose, mes galėsime at- 
sispirt prieš kapitalą, kuris vis 
labiau pradeda spaust Ameri
kos darbininkus.

Pertraukoj rinkta - aukos 
Lietuvos politinių kalinių ir jų 
šeimynų parėmimui ir kovai 
prieš fašizmą. Aukotojų var
dai: A. Totorelis $5.00; F. Ra
manauskas $2.00; A. Navic
kas, J. P. Kazlauskas, J. Gau- 
čius, O. Bertašienė, M. Kriš- 
čiūtė, E. Plekaitienė, A, Kara
lius, V. čivinskas, J. Veiveris, 
M. Grabauskienė, A. Vilkiūtė, 
K. Akscinas, J. Bernatayičius, 
A. Klimas, M. Bingelis, K. 
Kliauzą, S. Makoveckaš 'ir A. 
Pudimas po $1.00; A. Kaspu
tis, J. Ivanauskas, ‘A. ĮKriščiu- 
vienė, M. Margaitienė, V. Ra
manauskas, J. Margaitis, S. 
Amšejutė, J. Dagilius, A. Rau- 
linaitis, B. Mulerafika, J. To
torelis, P. čelkonis, J. Valkus, 
A. Kvaratiejus, K. Vilkas, M. 
Beržinienė, A. Pilipčikas, V. 
Staugaitis ir J. J. Kazlauskas 
po 50 centų; smulkių surinkta 
$6.90. Viso $41.40. Visiems 
aukojusiems vietinis A. L. O. 
P. S. Komitetas, varde Lietu
vos politinių kalinių ir jų šei
mynų, taria širdingai ačiū. ,

Jeigu kurių vardai nesura
šyti kaip reikia, malonėkit at
leisti. J- K.

21 d. gruodžio vietinis A. 
L. O. P. S. Komitetas buvę su
rengęs prakalbas paminėji
mui kruvinos savaitės, kada 
Lietuvos fašistų’ gauja du me
tai atgal užgriebė 
valdžią ir atliko kruviną dar
bą—nužudė keturis dafbinin- 

V,CI < kų klases geriausius kovotojus 
,1SS/.? 1 u.s ii r kitus sumėto i kalėjimus.IIartlord, 

Jaunu Darbininkui ‘ ,

> Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 10 d. sausio. Jis 
bus svarbus, nes reikės rinkti 
valdybą. Todėl visi pasisteng- 
kite dalyvauti.

• ’Bėjė, kuopa mano pirkti 
“Laisvės” bendrovės Šerų ir aš 
tikiu ,kad ji tą padarys. Juk 
“Laisvė” yra A. L. D. L. D. 
organas ir mes, kaipo dalis tos 
draugijos, privalome būti ir 
organo dalininkais.

Vienas iš Narių.

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734, Grand Street
Brooklyn. N. Y.

tat įsigijo 
veik visi 

automobi-

v įsie n. s gerai žino 
sakų rašejas Senai 
Pirmoje kalbi 

je nurodinėjo ; pie Lie 
Am e riko 
Lietuvos

DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS
Kurie imsite nemažiau, kaip 10* egzempliorių del platinimo, 
kaina 18c. Kurie imsite 25 egz. ir daugiau, 15c. už egzfemp.

Jaunuolių Koncertas Pavyko 
Vjsom Pusėm ?

Vilijos Jaunų Merginų Cho
ras jau gyvuoja netoli metai 
laiko. Tik del ne nuo paties 
choro priklausančių, bet šiaip 
sau susidėjusių, aplinkybių, 
vos vieną parengimą savo var
du buvo parengęs ir tai jau 
labai senai. Tačiaus dainų pa
mokos buvo laikomos be per
traukos nuo pat 
mo. .

neišplatinta, tai “Laisve” turės nuostolių ant jo. Nes už tokią 
knygą kaina tik 25 centai yra labai žema. Bet jei jis išsiplatins 
iki paskutinei kopijai, tai ir kitiem metam išleisime metraštįį 

. už tą pačią kainą.

me matę, La;,. .lu/prakMs-Kim 
progos, nes ki ule girdėtime, 
tai ncsigaiiesim ?. Taipgi 'k ?, 
me koncerte dalyvaus ir vi.-oj 
Amerikoj pagarsėjus ir myli
ma dainininkė. M. E. česnavi- 
čiūte. Bet kas svarbiausia, 
kad šiame koncerte matysime 
naujas spėkas, tai yra, Alice 
Pareigiūtę, vietinę pianistę, 
konservatorijos studentę. Ji 
gąna augštą mokslą pasiekus 
muzikos srityj ir skambins ant 
piano. A. Pareigiutė ne vien 
tik pati mokinasi, ji ir kitūs 
mokina mpzikos. -v TaŲnekiįrie 
jos-/mokiniai, irgi>dalyvaus iš-' 
p i 1 dy me, pr ogr a m os.jTr /A. <V iš- 
niauskas 
Kas link A. Višniausko 
kia pasakyti/' kad .jau; ne tas 
ką buvo metai
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LIETUVIŠKA AtTTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

I krutamu jų 
I bijo

82-86 MARCYAVENUE 
BROOKLYN, N.’ Y.

Telephone, Stagg 8326
9745

AUJOVIŠKAS būdas, kaip: išvengt nutukimo! 
Užsirūkykite Lucky, kuomet jus vylioja riebi- 

aip daro tūkstančiai dailių

Nazimova '
Šauni Dramatiška 
Žvaigžde,dabar losian
ti Civic Repertory 
Theatre, New Yorke.

PHILADELPHIA, PA.

r Nazimova 
Garsi Scenos Žvaigždį

OSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

LIETUVIS GRABORIUS
BALZAMUOTO  J AR

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausiaš ir už prieinama 
kainą. Nuliūdimo valandoje pralau 
kreipti* prie manęs.

kefelleriai lupa 
linkui iki 'gyvo

Norint būti sveiku ir stipriu 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI

AUTO SCHO(
PHONE, REGENT 2177-047*

Būkite Savystovūs'
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jo 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrin” 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus 
kaip operuoti automobilių, 
taipgi' ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets
21 Metai, kaip įsteigta New York City

paraše 
Rose,” 
Yorke 
atlygi

ui c tif res

komiteto su
prakalbos paminėji

Panedeliais nuo 12-to.« 
valandos dieną per visą 

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

nakties

nantieji saldumynai
moteriškių—pasekmingai. Delikatnas Luckies apke- 
pinimo kvapsnys padaro juos puikiais pavaduotojais 
riebinančių saldumynų. Tatai padaro apkepinimac 
(toasting). Apkepinamas prašalina nešvarumus ir pa
gerina puikiausių tabakų kvapsnį* Štai kodėl žmones 
sako: “Gerai yra rūkyt Luckies.”

žadėta už i.štar- 
navimą tam tikro ilgo skai
čiaus metų.

Visomis pusėmis apiplėšda- 
mi darbininkų, paskui Rocke- 
felleriai įieško garbės su pa- 
gelba įvairių savo labdarybės 
fondų, apie kuriuos kapitalis
tinė spauda be paliovos bub- 
nija ir į padangę kelia Rocke- 
fellerius, kaipo “tikruosius 

del žmonijos geradarius.”

Seno Vinco Prakalbos 
’ ir Kitkas .

30 d. gruodžio įvyko vietos 
ešfašistinio
igtoa
ii tų geriausių draugų, ku- 

fašistų perversmo žu- 
fašistų kulkų. Kalbė- 
buvo draugas Senas 

Jakštys, žymus 
______ j rašytojas

sėjai, be abejo 
be bausmė
Goldberga. Socialistas advo
katas Karimas teisme gynė 
Goldberga ir įrodinėjo, kad 
kairieji unijos nariai esą Mas
kvos agentai, kuriems neturi

sėjas paliko jį be bausmės ne
apribotam laikui.

Už ta razbajų buvo įkaitin
ti ir du kiti social-mušeikos, 
unijos vadai, Hammer ir 
Weintraub, ir dabar laukia 
teismo. Bet kapitalistiniai tei-

SOCIĄL-RAZBAININKAS 
PALIKTAS BE BAUSMĖS

Grand Jury teismas New 
Yoęke pripažino kaltu Gold
berga, Drabužių Valytojų ir 
Dažytojų Unijos delegatą, vy
riausią socialistinių vadų geng- 
sterį prieš kovojančius narius. 
Užpuolime ant kairiųjų, iš li
nijos išmestų narių mitingo, 
Goldbergas išvien su kitai j 
unijos vadais baisiai primušė, 
ka tik neužmušė viena darbi
ninką plaktukais bei “biek- 
džekiais.” ( >

Nors Goldbergas -ir buvo 
pripažintas kaltu, tačiaus tei-

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpinusį 'laiką. 
Męs gvarantųojam. lais.nius ir' dip
lomu. Pilnas nlokslo Ikursas\$25.’ 
Taipgi- duodame važinėjimo Jekci-Ž 
jas ūž $10. Pamokos dienotnis ir 
vakarais. .Informacijos' .'dykai./ 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nito 11 iki 2 
vai. dieną. l /
NEW YORK kurt) school*

DAR VIENAS 
ROCKEFELLERIŲ • 
LABDARYBĖS FONDAS

Įsisteigė dar. yjenas veidmai- 
niškpfe labdarybės fondas, var
du Laura $pelman Rockefeller 
Memorial Fund, su $2,500,000 
kapitalo, kuris skUiamas to
kiom įstaigom, 'kaip Salvation

As žinau 
lengvą būdą 
nuo nutu-

yra tai kanuoli prieš 
mą,—kuris' žmogui 

Lietuviškų, Bulgariškų.

umui Pavargėlių Padėties, 
jenry Street'Šettlement ir k,t. 
^ondas turi tikslą, palaikyt at
imtyje vąrdą vienos mirusios 
J Rockefellerių veislės mote

liu- $3,000,000 UŽ MINČIŲ
26 d., PASISAVINIMĄ

Annę Nichols 
komediją 
dabar per 
reikalauja

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, .Užeigose, 
Kliųbuo«e, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išjirbystės 
draugų cigarų viršminętais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gaūsite ciga
rą, , kuris visiems patinka,- jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus. pasiųnčiame. ant 
pareikalavimo visur į kibią miėstus 
bižtjįieriams ir privatiškiems žmo
nėmis, daug ar mažai, vis tiek, ir le- 
šąs apmokame. " ' ,(1 ,

Ręikalaujant, adresubkit:

Naujokų Cigarą Dirbėjai
2(»7 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

UVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki f A 
LAliUtl Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai—7St>3v vCBlV

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naajai perdirbta RusiŠkai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes sa moderniškais pagerinimais
Čia įtaisytą ^didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

Darbinin- 
dien- 
1929 Tam tikra, aprubežiuota cukraus propocija maiste 

yra patartina, bet žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog 
perdidelis daugis riebinančių saldumynų yra kenk
sminga ir kad Amerikos žmonės perdaug valgo tokių 
saldumynų. Todėl, vardan apsirubežiavimo, 
sakome:—

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Užsirūkykite Lucky vietoj 
; saldainiu valgymo. ”

Jei jūs 
jums ant naudos žinojimas, 

kaip operuoti' automobilių. Turime savimnkų, šoferių, mechanikų,

Imkite
Lucky vietoj 
saldumyno

‘Abie’s 
teismą
$3,000,000 

Universal
paveikslų kompa- 

Mat, kompanija savo 
“Cohens and Kellys” 

pasinaudojus' mintimis iš mi
nėtos panelės “Abie’s Irish 
Rose” veikalo, iki šiol turėju
sio didžiausio pasisekimo. 
Kompanijos advokatai įrodinė
ja, kad buvo ir daugiau ir 
pirm Anne Nichols parašytų' 
veikalų su panašiomis minti
mis ir veiksmais, kaip kad 
“Abie’s Irish Rose.” Matomai, 
ir Nichols pasinaudojusi tais 
veikalais delei savo komedijos.

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokia Orkęstra to 
kias “melodija^, kurios Broadway padarę Brcįac 
visą salį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidz 

v 'casting Company tinklu.

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

hi Lata.
Stated

savo 
kaulo.

begėdiškume jie daėjo 
, kad be ceremonijų pa- 
ja iš darbo paprastus 
linkus, sulaukusius 40 
amžiaus, kaipo “per.se- 

ir jau nebegalinčius taip 
ai jiems dirbt. Jie pri
rija savo vergus žada- 
i pensijomh; bet kuomet 
si laikas pensijos mokė
tai išmėtą darbininką į 
kad jis negalėtų reika-

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas 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 penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daigiau pasi-, 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI. kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką, šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

juos paliks būt pasigailėjimo. Tas argu- 
taip, kaip paliko mentas. matyt, daugiausia ii 

patarnavo paliuosavimui geng- 
sterio Goldbergo nuo bausmės

Biąrdaiiii pini? <.■ •
FRANK A L a

IBI Metropolitan Avenue, 
___________________ ordl:

Aš, žemiau pasirašę*. . i 
malontsit man prisiųsti J a 
su visais nurodymais, kaip raitu

Vardas ___________________

Trys gariniai kambariai delei išsipžrimot Rusiškas, Turkiškas ir 
p.aro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui kambarys; 
taip jpat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
2&-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING aVE., BROOKLYN, N. Y. '

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

Žmonės, kurie didžiuojasi savo pasilaikymu tinkama
me sveikatos stovyje, jau senai surado tą tiesą. Jie 
žino, kad Luckies padaro pastovesnius nervus ir ne
pakenkia sveikatos stoviui—tą faktą paliudijo dauge
lis žymių atletų. Jie taipgi patyrė, jog .Ludries neerzina 
gerklės — tai faktas, po kuriuo pasirašė 2,0.679 
daktarai.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA I
Ka» yra žmogaus amžina* priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir J grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja
po plačią Ameriką pagarsėjusio s

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

Už 76 centus už bak*ą apsiginkluok

URBO LAX TARS 
(21 centai už skrynutę) 
kitą amžiną žmogaus priešą,— vidurių 

pagamina daug rūpesčių ir sutikiu 
F.fumcopatišku . ■ kt vaisių tegalima 
r 1 TdifiAj * -3

nuo
Ajum
.acas—V< 
ailiosids literatūros 
• huiąoristas.
Kalbėtojas kalbėjo Lietu

os irAmerikos lietuvių klausi
mais, hprs neilgai, bet jaus
mingai, karštai, agitatyviškai, 
;as ktausytojaips patiko. O 
mtru a vėju! kalbėjo, kodėl 
bedarbių eilės vis didinasi ir 
didinasi šioj šalyj ir visame 
Kapitalistiniame pasaulyje...

Po prakalbų buvo užklaus
ta, ar kas nesiranda su klau
simais, tačiaus nesirado. Nors 
buvo “socialistų” ir tautininkų, 
kurie labai retai apsieidavo be 
klausimų. Tas parodo, kad ir 
jie, kartu su publika 
su Vinco išsireiškimais, 
blikos buvo apie du 
Tačiaus aukų surinkta $44.00 

Tos aukos, padengus svetai
nės ir garsinimo lėšas, bus pa
siųstos Priešfašistiniam Nacio- 
naliui Komitetui. Manau, jam 
teks su viršum 30 dolerių. Tė- 
rft kit jo atskaitas ir pamaty
site.
\ Buvo platinamas 
kų Kalendorius,” katrą 
raštis “Laisve” išleido 
metams.

Viską paėmus į vieną daik
tą, tas parodo, kad šios pra
kalbos pusėtinai nusisekė.

Tenka pasakyti ir tą, kad 
ir A. L. D. L. D. 6-ta kuopa 
pereitame savo susirinkime pa
aukojo 10 dolerių tam pačiam 
tikslui—kovai prieš fašizmą, 
į. Kitos organizacijos, kiek te
ko patirti, irgi prisižada šiek 
tiek paaukoti tam tikslui. Ma- 
Vslm, ar išpildys. 1 ,l

Naujų metų vakare buvo 
ru Tautiško Namo Draugo

ves surengta vakarienė ir šo
kiai. Vakarienė buvo gera, 
nes buvo-gardūs valgiai paga
minti gaspadinių — čereškie- 
nės, Podžiūnienės ir Gutaus- 
kienės, prigelbstint vyriškiams 
—Tautvaišai, Budrikiu i, Ku
kaičiui ir kitiems.

Tai jiems prisiėjo labai 
daug padirbėti, kol surengė Jaut, kas jam 
šią vakarienę ir sočiai papenė
jo apie pusantro šimto žmo
nių. Tai jie verti gero pagy- 

tokį pasiaukojimą, 
karienės buvo linksmi 

šokiai viršutinėj svetainėj, 
žmonių buvo daug daugiau šo
kiuose, nepaisant kad ir “ 
nait” šokiai buvo naujus 
tus pasitinkant.

Visas pelnas skiriamas 
naujo piano pirkimo.

Marijonos Banevičiūtės 
siamo koncerto, sausio 
tapo pusėtinai išplatinta tikie 

Kurie dar neturite tikietų 
patartina įsigyti, nes ne n 
imte... A. P.

fiHįiihhįiįjpiiį
g&hh!hiiijh!|

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarn inkais

12 valandai nakties

VXWaW!



VIETOS ŽINIOS

KUOPOS

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Lane

1-24

PARDAVIMAI

Telephone, Stagg 4408

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

MS

J. LEVANDAUSKASkad

GRABORIUS

RUSIJA 1908 METAIS 107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y

Russian

KRIAUČIŲ ATYDAI

LYRIEČIAMS

NUSINUODIJO PENKI 10 METŲ PATYRIMp EUROPOJE

Darbi

triksą ■mušt galva
Tuo būdu

Gaidarov
Mario Bon-

Balius
Grieš

Įžanga

AR UŽPELNYTAS 
PAGYRIMAS?

gavo 
(insur-

EXTRA A. L. D. L. D.
1 KUOPOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

AIDIEČIAI 
PRAKTIKUOJASI

Už SPJAUDYMĄ IR 
RŪKYMĄ

40 DARBININKŲ 
AREŠTUOJA Už 
DEMONSTRACIJAS PRIEŠ 
BUDELI BALBO

buvo su-
Priešfašisti-

Tarptautinio

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

APJE DRG. KERŠULIO 
SUŽEIDIMĄ

SVARBUS LIETUVIŲ 
DARBIEČIŲ BRANDUOLIO 
F-5 SUSIRINKIMAS

užtraukia 
ir' dabar, 

‘vyri ausi ds 
šį sykį ne- 
gailčjaus,

Amerikos Lietuvių 
ninku Literatūros Draugijos 1 
kuopos ’extra metiniš susirin
kimas įvyks panedėlį,.7 d. sau-, 
šio, 1929 m., 7:30 vaj. vąkaęe,

Graborius - Undertaker
LAIDOJUVIŲ DIREKTORIUS, 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, pefsitikrin- 
sit.—Pabandykit!

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matšmgsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Duodu reikalingų pątarimų veltui 
Atatinkamai Patarnauju

PRARADO RISTIKŲ 
ČAMPIONATO DIRŽĄ

Kriaiičių Pildomosios

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

Utarninke, 8 d. sausio, 8 v. 
vakare, įvyks Lyros Choro su
sirinkimas National Hali, 91 
Clinton Ave., Maspeth, N. Y. 
Visi nariai ir nares būtinai da
lyvaukite, yra daug svarbių 
reikalų.

J. T. Bimbienė, Sekr.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Igno Kačino, Amerikoj 

vadinasi Jerry Katzen, paeina iš 
Viekšnių miesto, Mažeikių apskričio. 
Girdėjau, kad gyvena Billington, 
Washington. Prašau atsišaukti arba 
jei kas praneš apie jį būsiu dėkinga. 
—A. Kriaučiūnaitė, 248 Clark PI., 
Elizabeth, N. J. 3-5

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

t TeL, Greenpoint 5765 v .

| LIETUVIŠKA A KUŠERe

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero Šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtei i ų 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

“ SILVER NIGHT”
I (Sidabrine Naktis)

Prasidės kitą utarninką, sausio 15 d.,; 52 sidabriniai stalo 
daiktai bus uždyką išdalinti, taip kad juos galės 

■) gaut bile atsilankiusi moteriškė z

Strangler Lewis, sunkiasvo
rių ' ristikų čampionas nuo 
1925 m., prarado čampionatą 
pastarose imtynėse pereitą, 
penktadienio vakarą Bostone. 
Jo oponentas buvo vadinamas 
“dinamitas” Gus Sonnenberg, 
buvęs futbolo žvaigždė DarL 
moutho Kolegijoj.
• Sykį jis buvo taip kojomis 
surakinęs :kaklą- Lewisui, kad 
referas Burbank liepė paleisti, 
nes tai buvo neteisėtas suraki- 
nimas, kurį galima tiesiog va
dint smaugimu, šiaip atrodė, 
kad Lewis galės imt viršų; bet 
Sonnenbergas panaudojo fut- 
bolišką 
Lewisui; į ;pilvą

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

ir užtroško šeimininkai Geo. 
Wood su savo žmona, jo brolis 
ir dar du svečiai. mu 

dirbti 
ir neša gražąus pelno, bet reikalinga 
nuolat gaspadoriško prižiūrėjimo, kas 
vienam negalima padaryti. Atsišau
kite: J. Bartkus, 716 Starr Street 
(Ridgewood), Brooklyn, N. Y. 3-5

Mat, 
šio mėnesio, kuomet 

Bailus Daktaras” bus

“Peterburgo Galas”
Kuomet Columbus, Amerikos 

atradėjas, sugrįžęs Ispanijon, 
pranešė karalienei apie savo at
radimą naujos žemės, turtin
giausios gamtinėmis dovanomis, 
tai ta žinia nepadarė tokio gi
laus įspūdžio į pasaulį, kaip kad 
daro “The End of St. Peters
burg” (Peterburgo Galas), ku
ris dabar rodomas krutamuo- 
siuose paveiksluose Cameo 
Theaire, 42nd £t., ties Broad
way, NeW Yorke.

Tą judį iki šiol yra matę jąu 
69,000 žmonių; ir dabar prisi
renka pilnas teatras publikos, 
kur tik tas kintamasis paveiks
las rodoma.

Prie šio judžio griežia lipš
niausia rusiška muzika. Kainos 
yra labai prieinamos. K.

, “ KING OF KINGS ”
(Karalių Karalius)

Utarninke ir Seredoj, Sausio 8 ir 9 dd
GRAND THEATRE 

(Jono Čėsnos)

nariai 
renkama 

ir taip 
Sekr. A.

Rado penkis negyvus žmo
nes, užsinuodijusius gazu per 
naujus metus, po num. 37 
Poplar St., BrOoklyne. f Buvo 
kepama gaziniame pečiuje di
delė “turkė” (kalakutas); del 
nežinomos priežasties užgeso 
gaząs, kurio priėjo į kambarį

Pamatykite ir išgirskite garsiausius judžius. “King of Kings” yra 
nemirtina jausminga drama iš Kristaus laikų—tai vainikuojamasis 
veikalas krutamųjų paveikslų" mene. Dramatiška, didinga, puiki re
gykla: įtūžusiai rėkiančios govėdos, augščiausias džiaugsmas, tigriš- 
kas įsiutimas, baisingos audros, šiurpulingas žemės drebėjimas—Tai 
toks krutarriasai paveikslas, kuris judins, virpins dar ir negimusias 
gentkartes ateityje.

ATEINANTĮ NEDĖLDIENĮ 
ALDLD. 
BALIUS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

Lewis tapo penkis sykius iš
muštas už virvių, nuo pagrin
dų į aslą, ir penktu sykių,’pra
ėjus 10 sekundų, jąu nebegrį
žo. Tuomet imtynių laimėto- 
jum tapo -pripažintas Sonnen
bergas, kuris savo oponentą ši
taip nugalėjo į 30 minučių ir 
46 sekundas.

Sonnenbergas turįs didelė 
ateitį, kaipo ristikas. Jis dar 
tėra tik 29 metu amžiaus.

PARSIDUODA Lunch Room, biznis 
įdirbtas ir gera proga pirkti. Par

davimo priežastį sužinosite ant vie
tos. Kreipkitės po No. 2196 Flush
ing Ave., Maspeth, N. Y. 5-8

nedėldienį , sausio

t
 Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

' Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 
. ir Waterman’s Fountaninhj. Plunksnų

TAlSOM LAIKKODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

‘ 1 i • 'i ; : r' i b

1 Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą,

WALTER GARŠVA
3194 Fulicįn f Street ( <• į į į Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU partnerio-pusininko į 
groserio biznį. Priimsiu su že

idė! iu, nes- vienam sunku apsi- 
Biznis išdirbtas per 15 metų

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI! 
•• . r ■> f 'iii •

!■; ; ’ Kiekvienas iš mūsų getai žino, kokią didėlę ver 
visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir 
Vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos (vai 
taviški) žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vai 
žemiai! paduotus. Gs’:— —x! -x CA* "e* *’
Apynių
Aviečių uogų

Amžių sėklukių
Brolelių

! Bernardinų
[Bezdų žiedų
; Badijonų 
! Čepronėlių 
čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
n. durnropių
Džiugelių 
Magi- ių 
Debesini 
Garstyčių

GREAT NECK, N. Y.
L. D. S. A. 64 kuopa rengia 

nią vakarienę su programa, kuri 
sides iš vairių gražių kavalkų, 
išpildys vietiniai jaunuoliai. Visa 
tai įvyks subatoj, sausio 26, J. Tan
kaus svetainėj, 139 Elm Point Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga $1.00 
y patai, vaikams 25c. Kviečiame vi
sus vietos ir apielinkęs lietuvius da
lyvauti šioj vakarienėj, nes rengė
jos užtikrina, kad būsite užganėdin
ti. Tikietus nusipirkit išanksto, nes 
laike vakarienės nebus pardavinėja
mi . Tikietus galima gauti pas J. 
Tankų, J. Baranauską, M. Adomonį 
ir pas komisijos narius.—Rengėjos.

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono miesto sveikatos 
departmento štabo narys', ir Bos
tono; mokyklų gydytojas. Daro 
mikroskopo diagnozą savo labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šla
pumo ir tt. Roentgeno Spinduliai. 
Gydo visas ligas..

I 51 Providence Street 
Worcester, Mass, 

balandos: nuo 9 ryte iki 9 vak. 
L . : . : Tel:,.! Park 5873 : .

T. D. A. 17 kuopos bus me
tinis susirinkimas sėrėdoje, 9 
d. sausio (Jan.), 1929 m., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, 46 Ten Eyck St.

Draugai, šitąs susirinkimas 
bus svarbus; čia bus valdybos 
rinkimas Didžiojo New Yorko 
Draugijų Sąryšio, Delegatų 
rinkimas į priešimperialistinę 
konferenciją, raportas iš bu
vusio vakarėlio. Apart to, 
mūsų kuopa rengiasi prie di
delio koncerto, kuris jau netoT 
Ii; bus ir daug kitų dalykų, 
čia nepaminėtų.

Tame susirinkime turėtų da
lyvauti kiekvienas, kuriam rū
pi darbininkų reikalai.

Organizatorius.
(3-5)

SOUTH BQOKLYN, N. Y.
A. Lt D. ‘L. pi 147 kuopos metinis 

susirinkimas -bus Utarninke, 8 sausio, 
pas drg.. Kazlauską, 1238—42nd St. 
Pradžia 8 vai, vakare. Visi 
malonėkit ateiti, nes- bus , 
'nauja ' valdyba: Taipgi yra 
svarbių reikalų aptarti 
Bružas.

40 italų darbininkų tapo 
areštuota iš minios, kuri daly

davo demonstracijoj, įvykusioj 
ties Italijos konsulatu, New 
Yorke, atplaukus į šį miestą 
Italo Balbo’ui, žmogžudiškam 
Mussolini o agentui ir Italijos 
oriai vyno minister! ui.—Kiek 
pirmiau jis taip brutališkai, 
atvirai žudė ir teriojo savo ša
lies darbininkus, kad net fa
šistų valdžia buvo priveista jį 
prilaikyt.
!' Pirm protesto prieš Italijos 
konsulatą, buvo surengta de
monstracija ties Biltmore Ko
teliu, kur New Yorko valdi
ninkai iškėlė jam karališką' 
puotą. “Šalin Balbo! šalin; 
žmogžudį! šalin Mussolini!” 
skardžiai šaukė 200 demon
strantų, kuomet Balbo auto- 
mobilium privažiavo prie vieš-i 
bučio, apsuptas ir saugojamas! 
komisionieriaus Whaleno poli-Į 
cininkų ir šnipų. Demokratiš-I 
kos New Yorko valdžios tvar-i 
kadariai atvejų atvejais puolė! 
ant demonstruojančių, bet ne
pajėgė pakrikdyt demonstra
ciją.

Išeinant Balbo’ui iš pokilio, I 
vėl demonstrantai pasveikino' 
jį, kaip kruviną niekšą. Vie-I 
nas iš demonstrantų užšoko' 
net ant jo automobiliaus palai-1 
po ir prikišo tam budeliui prie j 
nosies didelį plakatą “šalin 
žmogžudį Balbo!’

Demonstracijos 
r^pgtos rūpesčiu 
n ės Sąjungos ir 
Darbininkų Apsigynimo.

I Tarpt. Darbininkų Apsigy 
nimas veda bylą areštuotų de 
monstrantu.'

“Laisvės” svetainėj. Susirin
kimas Šaukiamas tam, kad yra 
rinkimas kuopos valdybos, ir 
tas reikės būtinai atlikti; bus 
rinkimas delegatų į Antro Ap
skričio konferenciją; turime 
išrinkti delegatus į Didžiojo 
New Yorko Draugijų Sąryšio 
konferenciją; yra kuopos keli 
svarbūs dalykai, kuriuos visi 
kuopos nariai turi aptarti.

'Taigi meldžiu draugų bei 
draugių kuoskaitlingiausiai at
silankyti į šį kuopos extra su
sirinkimą.

A. L. D. L. D. 1 Kuopos 
Org. J. Jankūnas.

Nuo teisėjo Flood’o 
pagyrimą apdraudos 
ance) agentas David Dawson 
už tai, kad jis paėmė už apy
kaklės ir atvedė policijos nuo- 
vadon vieną girtą paprastą 
žmogų, kuris garsiai deklama
vo, gyrėsi ir keikė traukiny
je požeminio gelžkelio. Areš- 
tantas liko nubaustas $25.

PAJIEŠKAU brolio Felikso Bložio, 
Biliūnų kaimo, Baisogalos parapi

jos,, Šiaulių apskričio. Seniau gyve
no Brooklyn,. N. Y., dabar nežinau 
kur randasi.. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinot praneškit, .turiu svarbų 
reikalą pranešti apie1 brolio Antano 
mirtį.—Iz. Blože, 7351 . Saręna Avė., 
Detroit, Mich. 4-5

PAJIEŠKAU giminaičio Albino
Gratkausko, iš Lietuvos, Antalo 

Miesto sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau su 
jumis pasimatyti arba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles 
Bay Terrace, Staten Island, N

! Ateinantį
13 d., rengia balių ALDLD. : 
kuopa. Balius bus su koncerti 
lie programa, su įvairiais pa 
marginimais
.kavalkų, solistų dainų ir kt. 
Netrūks ir skanių valgių ir gar- 

jdžių gėrimų, taipgi ir pieno. 
(Visi draugai, draugės ir šiaip 
'darbininkai yra. kviečiami ne- 
jpraleist tos progos, o būti tame 
iparengime ateinantį nedėldienį, 
.“Laisvės” svetainėje.
Iprasidės 4 vai. vakare. 
■Retikevičių orkesti’a. 
lypatai 50 centų.

. Kviečia Rengėjai

Tary
bos Šiandieną vakare, 7.30 vai., 
yra svarbus susirinkimas., Tat, 
draugai; kurie priklausote prie 
komiteto, tai turite būtinai da
lyvauti 7 d. sausio (January). 
Taipgi, kurie turite kokius rei
kalus, kriauČiai, tai kreipkitės 
į Pildomąjį Tarybą minėtu lai
kų; ir nauji nariai, kurie liko
te, išrinkti pereitame nepapras
tame susirinkime, turite visi at
eiti į savo susirinkimą laiku.

J. Stakvilevičius.

GREAT NECK, N. Y.
A. L. D. L. D. 72 kuopos susirin

kimas bus utarninke, 8 sausio, J. 
Tankaus svetainėj, 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai malonėkit susirinkti 
laiku.—Komitetas. 5-6

New Yorke 35 vyrai nubau
sta po penkis dolerius kiek
vienas, tarp jų ir Salvation 
Army kapitonas, už spjaudy
mą požeminiuose gelžkeliuose 
ii* kitose viešose vietose. De
vyni vyrai nuteisti užsimokėt 
po du doleriu pabaudos už 
rūkymą požeminiuose gelžke- 
liuose.

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. x

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

NEW YORK CITY
Valandoš: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėtomis 10 iki 1 P. M.

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
$$ ir Amerikonišku Stilium

“Rusija 1908 Metais,” Vo
kietijoj pagamintas krutamasis 
paveikslas, dar pirmu kartu 
Amerikoj rodomas teatre, var
du “55th Street Playhouse,” po 
num. 154 W. 55th St., New 
Yorke. Tai yra dramatiškas 
perstatymas kovos prieš cariz
mą; toje kovoje veikia prieš 
carą ir vieno kazokų oficįe- 
riaus meilužė. Šio judžio pa
gaminime dalyvavo gabieji 
vokiečių, francūzų, rusų ir ita
lų aktoriai, kaip kad Marcella 
Albani, Vladimir 
Wilhelm Dieterle, 
nard ir kt.

Prie to, rodoma 
News Reel,” žiniškas judis iš 
bėgamojo gyvenimo Sovietų 
Respublikoj, kur. jis ir paga
mintas. Dar yra vaizduojamą 
sceniškas Vokietijos gęl^Rejis.;* 
yra ir-kitų įvairumų. K.

Praeitam penktadienį 
kiausi aidiečių pamokose, 
iki 20 d 
operetė“ 
statoma Labor Lyceum svetai
nėj, jau nekažin kaip ilgas 
laikas, tai visi aidieČiai moki
nasi iš paskutinės. Žukas prie 
piano skambina melodijas, o 
Bukšnaitis žodžiu ir rankomis 
tik diriguoja, tik veda į toną. 
Suderinti aidieČiai 
gana puikiai jau 
“Pampūzas,” tas 
policijos tūzas. . .” 
atsilankė. C)t, tai 
kad jo nebuvo.

Viens iš Visų

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENfi 

Savininkę

Bus Diskusijos ir
Atstovų Rinkimas

Sekantį antradienį, sausio 8 
d., įvyks Darbininkų Partijos 
lietuvių branduolio F-5 susi
rinkimas, “Laisves” name. 
Pradžia 7;30 vai. vakare. Bus 
diskusuojama Pild. Komiteto 
išleisti teziai ir bus renkami 
atstovai į sekcijos konvenciją.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus, ir kiekyįenas šio 
branduolio narys būtinai turi 
jame dalyvauti. Draugai, vie
nas kitam priminkite apię šį 
susirinkimą. , ,

Sekr. J. Siurba.

' Vfikar. buyo rašyta 
drg. Keršulis sužeistas 
minta, kad gauta žinia, jog jis 
apleidžia ligoninę ir važiuoja 
namo. Iš to galima buvo su
prasti, kad Keršulis sužeistas 
lengvai. Bet pasirodo kas ki
ta.' Dar nežinia, kada jis ap
leis ligoninę, nes sužeistas la
bą! sunkiai.
■>; Ketverge vakare drg. Ker
šulis važiavo gatvekariu ir ka
da gatvekaris sustojo, lipo 
laukan. Kas su juomi atsiti

kto, jis pats nežino, nes kada 
jau nubudo, tai pasijuto ligo
ninėj begulįs. Taip jis pats 
pasakojo. Bet paaiškėjo, kad 
tud tarpu, kuomet jis lipo iš 
gatvekario, smarkiai važiavo 
taxi ir užvažiavo ant jo. Jis 
abelnai visas smarkiai sumuš
tas ir galva sudaužyta. Ma
noma, kad bus galvos kaulas 
įlaužtas. Gydytojai dar pa
tys gerai nežino, nes kuomet 
šios informacijos buvo gautos, 
dar ‘ peršviečiančiais spindu
liais nebuvo paveikslai nuimti.

Kaip jau buvo minėta, drg. 
Keršulis randasi šv. Katarinos 
ligoninėj, ant Bushwick Ave., 
netoli Grand St., Brook lyne.

LIETUVIU VALGYKLA

TARPT. DARBININKŲ 
APSIGYNIMO 17 KUOPOS 

turėsime muzikos METINIS SUSIRINKIMAS

A. GORBALEVSKA
296 Bedford Avenue Brooklyn/ N. Y,

1 ■ ’■ Kampas Grand Street į ’ t \ ' < i

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Ltetuyęje turi 
tokie naminiai 
5do beveik 

iams kuo- 
riaušių įikrąl lie
stų, tarpe kuriu ir 
.00 ir už daugiau.

Lelijų šaknų *
Rūtų
Rožių ;
RemuniĮių \
Beneso plokičiukli * 
šalmžčių 
šalavijų 
Benešą lapeli* 
Šafronų i (J* į | ,'M 
Trijų devynerią 
Traukžolių v 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

Petras Kundrotą

I
Ph. G. Vaistininkas

229 R*dfinrd Avenueu | Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 76 CENTAI

k PhoBft. Ai^enpoint ttl7, -iu4

| Tel., Triangle 1450 į 
Į Lietuvis Fotografas i 
I IR MALIORIUS '

PARSIDUODA kandžių štpras, vi
siems lietuviams žinomoj vietoj, 

randa pigi, vieta didele, galima da
ryti gerą biznį. Taipgi galima ir 
atskirai pirkti Selcer mašina, klijon- 
kės del storo ir kitokių daiktų del 
kendžių storo.—J. Žvingis, 12 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y. 5-7
PARSIDUODA Reo Speed Wagon 

1927 metų, labai geram stovyj, tin
kamas bile bizniui. Kam reikalin
gas geras trokas, pasinaudokit pro
ga. Taipgi parsiduoda 2 vaikų ke- 
rečiukai, vienas del mažo vaiko, kitas 
del paaugusio. Kerečiukai nauji, 
parsiduoda pigiai. Taipgi pasiranda- 
voja gražus kambarys vienam vyrui, 
puikioj apielinkėj, arti karų ir ele- 
veiterių. Paranku važinėti į visas 
miesto dalis. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą. 4-9
PARSIDUODA kendžių Storas labai 

pigiai, geroj biznio vietoj, skersai 
krutamu paveikslų teatrą. Greitai 
atsišaukite. 350 Grand St., Brook
lyn, N. Y. j___ _ 4-6
PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 

krautuvė, biznis įdirbtas ir gera 
pro^a pirkti. Virš krautuves yra 6 
kambariai gyvenįniui ir fornišiuoti 
kambariai. Kreipkitės po No. 1150 
Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

| SPORTAS
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