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Lenino Mirties Paminėjimo Masiniam

ROMA

Lietuvos Žinios

Hooveris Sugrįžo
vie

zmo

Subankrutavo Kooperatyvų
Centras Londonas

Kauno

ver-

mari jų Išplatinta Kaune

čeverykai iš Varlių Odos

Net ir var-

Valdžia Slaptai Davė Mi 
Bonus Plieno Trustui

savim nusmes

Agituodamas 
už atsteigimą diplomatinių 
santikiu su Sovietų Sąjun
ga, ponas Coates savo išleis
toj brošiūroj nurodo, kaip 
daug biznio Anglija prara
do; nutraukdama diplomati
nius ryšius su Sovietais.

Jugoslavijos Karalius Pasi 
skelbė Diktatorium

Čilėj Žuvo Daug Žmonių 
Nuo Išsiveržimo Vulkano

Pardavė Ąžuolų už 1,262, 
500 Litų

Atvyko Maskvos Amtorgo 
Viršininkas Poliakov

vo jo žmona, Jack Dempsey, 
Dr. E. H. Adkins ir dvi

Lenkija Steigia Savo 
Koloniją Peru Krašte

jjui Milane, bet vyriausybe 
| įsikišo ir į savo rankas pa
ėmė tą svarbų rankraštį.

Lietuviai darbininkai, 
rengkitės dalyvauti tame 
masiniam mitinge.

Apart prakalbų, bus ir 
muzikalė programa.

PARYŽIUS
lės oda pradėta naudoti ga
minimui naujos mados če- 
verykų. Jų spalva skirtin
ga nuo kitų' čeverykų. Sa
koma, moterys jas labai 
perkas. ‘

armijų. . r
Iki nuvažiavo pas 

mą jis dar vis svajo, 
karti ant Rusijos ] 
sprando. Jisai buvo 
metų amžiaus.

Visi trys orlaivio A mo torai 
dar gerai veikia. Juo lekio
ja penki lakūnai. Majoras

Patraukė Teisman Lenkų
Katalikų Kunigą 

Už Sumušimą

1 slaugės.
Jam buvo padaryta ope

racija ant vidurių (ant ak
losios žarnos).

Berengdamas kumštynes 
Rickard susikrovė? $5,000, 
000 turtą, kurį paliko savo 
šeimynai. Begyvendamas 
taipgi ‘išleido milionus dole
rių baliavojimui.

BELGRADE, Jugoslavija. 
—Jugoslavijos karalius Ale
xander pirmadienį panaiki
no konstituciją ir pasiskel
bė diktatorium; panaikino 
parlamentą ir nuskyrė nau
ją kabinetą. Generolas Pe
ter Zirkovitch. tapo paskir
tas premjeru.

SANTIAGO, Čile.— Pra
nešimai iš Puerto Varas sa
iko, kad sekmadien. rytą nuo 
[išsiveržimo vulkano Calbu- 
co ir po to pasireiškusio že- 

daug 
skai-

Mexico City.— , Meksiko s 
valdžia įsakė apvalyti šio

Fašistai susimylėjo ant 
! fašisto ir paliuosavojš ka
lėjimo. Romanas kalėjime 
I taipgi gana gerai gyveno; 
augštieji valdininkai tan
kiai jį aplankydavo; gauda
vo gerą maistą.

APIPLĖŠĖ FOX FOLLIES 
TEATRĄ BROOKLYNEmes drebėjimo žuvo 

žmonių; taipgi didelis 
čius sužeista.

AKRON, Ohio.— Kelios 
dienos atgal Vincent N. 
Rzepka, nuo 436 Julian Ave., 
patraukė teisman lenkų ka
talikų kunigą S, S. Rybac- 
k£, reikalaudamas atlyginti 
$5,000 už sumušimą. Jis 
stko, kad kunigas jį sumu
šė ir išmetė iš bažnyčios 
laiptais žemyn ant šalygat- 
vio. Nurodo, kad kunigas 
sužeidė jam dešinę akį, 
kad taipgi sužeidė jam 
ną ranką ir nugarą.

Bažnyčia randasi po 
215 Glenwood Ave.

Lietuvos kunigija, su pagelba fašistų valdžios, vis daugiau ir daugiau išperi seminarijų dirbimui 
“dievo agentų” mulkinti žmones.

J. Romanas, Žmogžu 
dys, Paleistas iš 

Kalėjimo

Statinė Užmušė Kalinį
Gruodžio 19 d. Kauno 

sunk, darbų kalinys Isomo- 
vas, dirbdamas prie Kauno 
apyg. teismo, kieme netikė
tai sunkios statinės buvo 
prislėgtas prie sienos. Jam 
sutraiškyta galva. Kalinys 
mirė. < • \.

ishington.— Prekybos 
rtmentas praneša, kad 
metais Jungtinėse Val- 
e saldainių buvo paga- 
i už $391,927,343.

1728 metais, du 
šimtai metų atgal, Cremo- 
noj numirė Antonio Stradi
vari, garsus smuikų dirbė
jas. Buvo manoma, kad jis

prane
ša” kad tapo paleistas iš ka
lėjimo klerikalas Jonas Ro
manas, kuris pernai buvo 
nuteistas kalėjiman už D-ro 
Brundzos užmušima.

NEW YORK.tt- J. A. Po
liakov, galva • Amtorgo 
Prekybos Korporacijos Ma
skvos skyriaus, atvyko į šią 
šalį antru kartu bėgy metų 
laiko. Jis dalyvaus Sovietų 
Dailės ir Rankų Darbų Pa
rodoj, kuri atsidarys vasa
rio. 1 d., Grand Central Pa
lace, New Yorke.' r'

kūnai nors esą pavargę, bet 
dar gali toliaus laikytis.

Amerika visokius bandy
mus daro su orlaiviais, 
rengdamos! prie karo. Zfcg,

rašant šią žinią, jau iš- 
skraidė be nusileidimo 
valandas, dalydamas i 
dymą, ar ilgai orlaivis ir 
kūnai galės išlaikyti. Or
laivis pradėjo skraidyti pe
reitą antradienį. Sumušė 
visus orlaivių ir dirižablių

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos branduolių susirin
kimai bus talkontil b?gy5® 
savaites n,uo 7 d. iki 13 
sausio rinkimui dek 
sekcijų konvencijas, 
partijos nariai būtina 
vaukite susirinki 
Kiekvienas partijos 
turi dalyvauti savo bran
duolio susirinkime ir imti 
dalyvumą diskusijose ir rin
kime delegatų.

Distrikto Pild. Komitetas.

Mitinge Bus Kalbama Apie 
Naujo Karo Pavojų

Sudegė Malūnas
Kybartuose sudegė didelis 

malūnas.* Gaisras kilo nuo 
lempos. Buvo apdraustas 
20,00() litų.

PARYŽIUS.— Sekmadie
nio naktį, Antibes, Franei- 

■ joj, numirė didysis Rusijos 
kunigaikštis Nikalojus Ni- 
kolajevičius, caro dėdė ir

Armijos Orlaivis Virš 
140 Valandų Ore

KAUNAS.— Gruodžio 16 
d. komunistei išplatino šim
tus proklamacijų. Gedemi- 
no gatvėj prie “Litex” tvo
ros rasta iškabinta desėtkai 
proklamacijų, kitose vietose 
rasta išmėtyta.

WASHINGTON.— Atsto
vų bute buvo diskusuojama 
klausimas apie Meliono, iž
do ministerio, grąžinamus 

. milionus dolerių stambioms 
komanijoms 
taksų.

Atstovas Garner pasiė
męs balsą apkaltino Melioną 
daryme slaptų sutarčių su 

H didelėmis korporacijomis, o 
ypatingai su tomis, kuriose 
jis yra vienas iš savininkų 
arba stambią dalį šėrų turi 
jo šeimyna.

Garner kaltino Melioną 
nuleidime didelių sumų už 
taksus be garsinimo. Tuo 
būdu jis davė $20,000,000 
Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacijai, Morgano-Mel- 
lono kompanijai. Jis nuro
dė, kad Melionas sugrąžino 
kompanijoms už taksas $2,- 
000,000,000 bėgy pastarųjų 
aštuonių metų.

Paskui jis paminėjo su
grąžinimą už taksas Ameri
kos Aluminum Kompanijai 
$621,626,04. Prie to jis pri
dūrė:

“Tai dar neviskas. Alu
minum Kompanijai jau bu
vo nuleista $165,117.18, ir 
sumažinant taksas davė 
kompanijai mažą 
vaną, $623,420, 
sugrąžinimais
mais už .taksas, sumokėtas divari 
per vienus metus, 1917 m., 
$1,267,426,64.

“Ponas Melionas, tas di
dysis sekretorius, apie kurį 
jūs šiandien daug girdite, 
tas žmogus sėdi šioj stalo 
pusėj kaipo iždo sekretorius 
(ministeris), ir, jeigu ra
portai yra teisingi, jis yra 
savininkas Aluminum Kom
panijos, taip, ponas Melio
nas, Pittsburgho pilietis, sė
di šioj pusėj, ir sprendžia 
kiek jis skolingas valdžiai.”

Visa Vilniaus spauda reiš
kia didelį susirūpinimą del 
ištikusio šiemet Vilniaus 
kraštą nederliaus.

Gudų “Gromadzianin” pa
reiškia, kad nederlius priė
mė katastrofingas ribas. 
Žymi Vilniaus ir Naugardo 
vaivadijų dalis liko be javų 
ir sėklų ateinantiems me
tams. Reikalinga plati vy-

Drebėjimas jausta 
daugelį mylių aplink, 
vulkano trijų įgerklių 
žiasi liepsna ir dūmai, 
gėsiai krito Rinihue, 
Lagos ir Linpingue apielin- 
kėj; tarp gyventojų kilo pa
nika. Troškinantis karštis 
jausta Valdiva, už 120 my
lių į šiaurius.

Karšta lava sunaikino ne
mažai javų laukuose; Netoli 
vulkano ganyklose žuvo 
daug galvijų.

Stubos ir prūdai tapo su
naikinta, kuomet vanduo 
ežere Chapo pakilo ir del 
tos priežasties Chamiza 
upėj vanduo užliejo kran
tus.

Vulkanas randasi pietry
tiniam pakrašty Llanquihue 
ežero; visada veikė, betz, re-, 
tai kada taip smarkiai išsi
verždavo.

VARŠAVA.—- Iš priežas
ties Jungtinių Valstijų • ir 
Kanados imigracijos suvar
žymo, Lenkijos Nacionalis 
Ekonominis Bankas, valsty
bės įstaiga, paskyrė $150,- 
000 įsteigimui lenkų koloni
jos Peru krašte (Pietinėj 
Amerikoj). Peru valdžia

Įsakė* visus ubagus gatvėse 
suareštuoti ir atiduoti į vi
suomeninius biednųjų na
mus.

KAUNAS.— Gruodžio 18 
d. Miškų departmente įvy
ko varžytinės. Parduota 
3051 ąžuolų ir 411 didelių 
eglių už 1,262,500 litų. Tai 
buvo antrą kartą varžyti
nės. Pirmą kartą gruodžio 
6 d. gauta 1,030,000 lit. Mi
nisteris tas varžytines nepa- i 
tvirtino. Gruodžio 18 d. var- i 
žytinėse dalyvavo 7 užsie- j 
niu firmos ir vienas vietosi 

dieną Į

Surado Stradivari Smui 
ky Dirbimo Sekretą

NEW YORK.— šeštadie- 
nio vakarą, sausio 19 d., 
rengiamas milžiniškas ma
sinis mitingas paminėjimui 
Lenino mirtjes, Madison 
Square Garden. Rengia 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Antras Distriktas.

Tame susirinkime bus iš
kelta karo pavojus: kaip 
Jungtinės Valstijos rengiasi 
prie naujos skerdynės.

George Pershing, pusbro
lis generolo Pershingo, tar
navęs Amerikos armijoj, 
sako:

“Amerikos imperialistų 
godumas ir Wall Streeto pa
siryžimas užgriebti ir sau 
laikyti Lotynišką Ameriką 
ir kitus marketus nepaisant 
kiek tatai kainuotų, sudaro 
būtiną reikalą kalbėti apie 
karo pavojų Lenino mirties 
paminėjimo mitinge.

“Jungtinės Valstijos savo 
brutališka ir vagiška inter
vencija Nicaraguoj, skelb
damos apgavingą Kelloggo

Darbininkai Visą Salią, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsi t, Tik Re
težius, o Išlaimėsit

MIAMI BEACH, Fla. - 
Sakmadienio rytą čia ligo
ninėj numirė George L.
(Tex) Rickard, garsus kum
štynių rengėjas kapitalistas,

Jam mirštant prie jo bu- riausybės parama

WASHINGTON.— Sek
madienį Hooveris sugrįžo iš 
kelionės po Lotynišką Ame
riką, kur jis buvo nuvykęs 
apžiūrėti Amerikos impe
rialistų interesų.

Jis apsistojo Mayflower! 
viešbuty.

Stoty patiko jį senatorius 
Shortridge iš Californijos. 
Hooveris tarsis# su Melionu 
ir Gilbertu (generaliu agen
tu kolektuot nuo Vokieti
jos kontribucijas) apie Vo
kietijos kontribucijas. To
liaus jis tarsis su repbliko- 
nais senatoriais apie prava- 
rymą Kelloggo “taikos” 
pakto ir kreiserių budavoji- 
mo biliaus, atkreipto prieš 
Angliją. Hooveris svar
biausia' dabar susirūpinės 
rengimu karo planų. Jo 
administracija ' drūtins ar
miją ir laivyną.

Pereitą nedėldienį astuoni 
plėšikai padare užpuolimą ant 
raštinės ir kasos Fox Follies 
Teatro, Graham Ave. ir Debe- 
voise St., Brooklyne, ir išplėšė 
$3,000. Tuo sykiu buvo pus
trečio tūkstančio publikos, 
žiūrėjusios į krutamąjį pa
veikslą. Ties įėjimu į teatrą 
taipgi sukinėjosi pora tuziną 
žmonių. Ginkluoti plėšikai, 
atvažiavę automobiliam, vieni 
atsistojo su revolveriais ran
kose prie durų, kaipo sargai, 
o kiti įėjo vidun plėšti. Kas 
tai buvo pranešęs, policijai. 
Įvyko šaudymasis plėšikų su 
pervėlai atvykusiais policma- 
nais, bet plėšikai pabėgo, ne
toli palikdami 25 kulkoms su
šaudytą savo vogtą automobi
lių, kdriame buvo atvažiavę, 
o patys paspruko.

Panedėlį iš ryto i į plėšimo 
vietą atsilankė net pats poli
cijos komiaiohi^rius su detek
tyvų viršininkais. h l

paslaptį dirbimo neįpre- 
kiuojamų smuikų, kurių 
balso gražumui ir tyrumui 
iki šiol dar negalėjo prisi- 
lyginti jokia smuiką. Iki 
šiol geriausi smuikų dirbė
jai nepajėgia padaryti tokių 
puikių smuikų, kurios iš
duotų tokį malonų, tyrą ir 
'gražų balsą, kaip Stradiva- 
[ri smuikos.
I

Bet šiomis dienomis tapo 
sužinota, kad tūlas senovi- 

kalėdų do- nių daiktų pardavėjas Ber- 
arba išviso gamo mieste surado tą jo 
ir nuleidi-(sekretą, kuris padarė Stra- 

garsiausiu smuikų 
(dirbėju visam pasauly.

Kiek laiko atgal tasai se
noviškų daiktų pardavėjas 

[aplaikė senovišką rašomąjį 
i stalą sutaisyti. Betaisyda
mas jį jis surado slaptingą 
stalčių, kuriame buvo ne- 
mažai lakštų prirašytos po- 
pieros, ir ji buvo labai sena. 
Tyrinėjant pasirodė, kad 

I tai buvo raštas garsaus 
t Stradivari ir kad tai yra 
aprašymas budo, kaip lia- 
keriuoti ir apdirbti medį, 
kad išeitų puiki smuiką.

Matomai, kuomet Stradi
vari numirė Cremonoj, jis 
paliko savo paslaptį kaipo 
dovaną savo draugui, se
nam minykų perdėtiniui. 
Minykas vėliau persikėlė į 
Bergamo ir paslėpė Stradi
vari rankraštį savo rašoma
jam stale.

jau suteikė , koncesijomis 
apie 5,000 akrų žemės, ir 
pradžia bus padaryta su 
1,000 šeimynų. Bankas ap
mokės jų kelionę, supirks 
žemės dirbimo įrankius, pa
statys stubas, o paskui kon
troliuos jų produktų gamy
bą per savo skyrių, kuris 
bus įsteigtas Peni krašte. 
Žinoma, didžiuma tu 
nių bus išnaudojami, 
vergai.

jf Gruodžio
J apygardos teismas Lietuvos 

kooperacijos centrą (Ūk s.) 
pripažino • neišsimokantį 
skohj (bankrotą) prekyboj. 
Apie tai nutarė skelbti 
“Vyr. Žin.” ir jo reikalams 
skilti prisiekusius rūpinto
jus: prisiekusio adv. pad. J.

“taikos” sutartį 
reikšdamos savo antagoniz
mą linkui Sovietų Sąjungos 
nepaliaujamai ir neišven
giamai žengia linkui naujo 
karo, linkui naujos pasauli
nės skerdynės. Bet pasau
lio darbininkai šiuo tarpu 
neturi būt užklupti nįeko 
nežinanti. Jie turi būt pri
sirengę kovot už sav&Jr 
prieš Wall Streetą.

“Lenino mirties paminė
jimas kaip tik suteikia pro
gą supažindinti darbinin
kus su tais faktais. Nega
li būt geresnės progos iškel
ti į viršų valdžios rengimąsi 
prie karo, kaip tik Įnaginia
me mitinge, sušauktam pa
minėjimui mirties Lenino, 
didžiojo vado darbininkų* Iv 
valstiečių respublikos.”
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Sovietu Unijos Saugo Darbininkų Sveikatą
DRAUGO DUOBINO MIRTIS
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DIRBTINIAI PERLAI
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SUBSCRIPTION RATESj 
-------- |6.00 j Foreign Countries

B

darbininkės, dirbančios tame 
po vieną karolėlį už-

■htered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 187>

wį>od Atsiminimai;Sportas del sporto kan 
<ain • I; fcpiisunistu negyvuoja Antikoje. >- 
jei > Wally* Wo rM. tF vierjos ’ ptefs, An;

liniihhi; M® kbs sportes: ■ Jfa

■r Bill Hay
O Anglišku
V dienrašty j , 
K ryj” eina ^t|:

K .buvusio

Lenino Rekordas apie 
Sovietus

• ' • —

Lenino ‘ Mirties Paminė
jimas

svės”

Sovietų valdžia tai yra

beveik nėra. Visi tie beis-

užges, IB et jų pranašystė 
. “Daily Worke-

J7H JiaywjQodo,’ 
r.Wį vado, kuris

j ir pasekmingų kapitalo 
i įrankių, 'jojo kovoje prieš 
darba. »*' •

Penki Metai Audringo 
Gyvenimo

• < > t iii

f3

- Petrovskas ir 
pereina ant V va-

; •.  ------- - —y--.-—-—- \ -į
■ ( i į ; • i ■•‘.p ;• i • O

Pagimdė Keturių Kūdikius

■L~ • ? 'Tai toks mūsų atsakymas
■ , . . J darbininku priešams. Iš an-

Šiemet^paflctįs ląbaį rimr įvos pusgs, mes puikiai su- 
. . . a vijose, kras-Įpran^ame tuos, . sunkumus,

tas dirbęs prie tų dirbtinių i aeJ 
perlų, išrado naują'būdą jų'^įs.v 
dirbimui, kuris prieinamas ir’čūziškus, o antra ir pigesni. 
Rusijoj. Jis patyrė,1 kad del;- dienas trūkumas Rusijoj, 
Rusijos tie būdai, kurie var-i^į neišdirba šilkinių stiprių 
tojami’ Francijoj, neprieinami, Į siūlų perlų suvėrimui ir netu- 
nes nėra tam tikijų mašinų ir įtinkamų sagučių* kad uždė-

TasUus ant kaklo galima būtų, k a-

svarbieji dienos klausimai

ninkiškų organizacijų pa:
reiga paremti tuos susirin- bolių ir futbolių tymai, vi-

| darbininkais.
[ paminėjimai įvyksta po va

dovybe Amerikos Darbinio- tik pasirodys, sužibės ir vėl 
ku (Komunistų) Partijos, 
sekcijos Komūnistų 7

S Vadovyste DarMninku”(Ko- sporto kaipo biznio. O kito- 
munistų Partijos. , Darbi--kio sporto Amer. tuo tarpu •1 .!*!  _ .. . •• _ KzitVciilz L iri limo

i Užtenka padažyti meduką ta
rne skystime ii- ^patepti piršto 
nagą, kaip,/jis/h njinutą laikot 
pavirsta dideliu 'plokščiu per-' 
lu ir jau nieku būdu negalima kymą5 savo ūkio ir pramo
nei nutrinti, nei nuskusti, tol nės. " 1 
laikosi, kol perlinis nagas ne
nuauga.

kurie stovi ant kelio palai
kymo amerikoniško kdmu- 
nistti' dienraščio. Mes pui- 
1<M’ žibomė,' kaftpi daug tu
rėjo ir i turės L pasiaukoti

Kuomet Darbininkų.Vi i uu-........... nistu) Partija prade- ^l,s, del geresnio.
Amenkoje jo diemastj leisti, tai dai-, , . ,
sta po va- bininkų priešai sakė, kad'^aus ciarb0 speky-

f' revoliucinių ’ vadų per daug n^s ištikima kapitalistinei 
metų. Jo mrnmimai uif-■slstfemAi.j Sportas*

Jfyąląpis Antras
’ * >• > 4

Antradienis, Sausio $, Į9Ž9

ŪTHUAnIAN bAltY tAlŠVfi !'’n
• - . j ' ’ ’ Published by> ,

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, INC.
■▼•ry day except Bunday at 46 Ten Eyck 8t., Brooklyn, N. Y. >

j Kurie supranta anglų kal
ba, patartina skaityti Hay- 

Sausio ?1 d., 1924 metais, i^£j?minimUS “Daily 
mirė didžiausias pasaulio iv *
darbininkų t vadas ir moky
tojas, N.; Leninas. Kasmet 
yra ru<įjiajmi jo .mirties pa
minėjimui’pasiniai'susirin- ■ _ , .v . : >
kimai. .Šiemet bus apvaikš-v Šiomis dienomis angliškas
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Lenino mirties rpaminėji- penkius metus saj/o gyvavi
mus ruošia komnistai bend- mo. 7" 
rai su šiaip susipratusiais (Komunistų) Partija prade-
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Inter-! neišsipildė.
nacionalo. Mes norime spe- ris” jau sulaukė penkių me- 

' daliaix atkreipti atydą “Lai- tų amžiaus ir dar ilgus me- 
skaitytojų, visų lietu- tus ža’da. gyvuoti. . Mes tu

vių revoliucinių darbininkų rime vilties, kad jis drąsiai 
ir darbininkiškų organiza- J sulauks laidotuvių Ameri- 
cijų į šių metų Lenino mir-ikos kapitalizmo. Ir tie, kil
ties paminėjimo susirinki- rie jam greitą mirtį prana
šius. Reikia padėt Darbi- savo penki metai atgal, ga- 
ninkų (Komunistų) Parti- h patys pirma kojas pakra
tai padaryti; tuos susirinki- tyti.
mus tikronąis,masinėmis de-'jlTn; Enid 
monstracijoihis? I

tuose Siuitą. , Imperialistai 
atvirai : rengiasi 'prie inaujo 
karo. ■ Amerikos- • imperia
lizmas Vrs-|pl|aGiąu skečia sa
vo spartaus Centralinei A- 
merikoj įir Pietų fAmęi ikdj’ 
Senosios!‘darbo unijos tapo 
nelemtų* vadų visai nutemp
tos į kapitalistų?tklasę3- glė; 
bį. Visur darbininkų' kla
ses priėjai vienijasi kovai 
prieš koįnunizmą. < ' ‘ ■

Lenind mirties paminėji- 
**■ susirinkimai turi būt 

oininkų solidarumo de- 
nstracipomis po .visą pla

čią Ameriką. Mūsų obalsis 
turi būt: “Klasė prieš Kla
sę! Darbininkų vienybė 
prieš imperialistinį kapita
lizmą!” |

Lenino mirties paminėji
mo susirinkimai bus rengia
mi bėgyje visos savaitės 
tarpe 20 ir 26 d. 
Lietuviškos darbininku oi v

l^qmunistąHiri jį š(iįipatiza- 
toriai palaikyniui1 to nenu
ilstančio kolektyvio- agita- 
jtoriau^ ir propa^ą^diąjo^. 
Bet revoliuciniai J darbiTOJ 
^kai rankiį! hfe'nulęido ir- rie^ 
nuleis. - “Daily Workeriui” 
lemta augti ir stiprėti.

Mirė Amerikoniško Sporto 
Karalius

Užvakar mirė George L. 
(Tex) Rickard. Tai buvo 
stambiausias. amerikonų 
sporto promotorius. Spor
tas jam buvo riebus biznis. 
Iš jo jis susipylė didelius 

sausio. | aruodus aukso. , Visi šmu- 
i gėliški triksai, visos ameri

ganizacijos privalo stengtis konišljos buržuazines apga- 
bėgyje tos savaitės neturėti vystės ir suktybės Rickar- 
kitokių parengimų, apart <Jui buvo puikiai žinomos ir 
paminėjimo Lenino mirties Jis jas sėkmingai panaudo- 
siikaktuvių. Beveik visuose'J0 savo karjeroje.
miestuose paminėjimai bus Rickardas buvo atspindis 
rengiam, tarptautiniai ,pojir išdavas amerikoniško

kinius ir ragint savo narius, sos tos ristynės ir kumšfy- 
kad skaitlingiausia juose nes, visi tie čanųpionatai yra 
dalyvautų.’* rankose tokių dolerinių tū-

? kaip buvo Rickardas.
kaip,
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ė$, Anjerih 
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f išnaųdojam'as pa-«
E goję. Hay.wooįaš buvo vie-; laikymui . ^' ■ atnepkomskos 
j.-, nas iš Amėrikos darbininkų, d?r^fliI}‘5jAkos jauntliįme- I revoliucinifiMrarf 'per daug n®s ištikima ' taipitfilistinei 
į metu. Jo *atfflmmmAai tur- siStemAi.- Sportas' tiia'yra 
| tingi braižiniais iš darbi- vienas iš daugelio galingi} 
I ninku judėjimb ir :kdvų. 
t Haywoodas buVo nuteis
ia tas kalėjiman ant dešimties 
f metų už prieškarinį ■ veiki- 
B mą. Jis: prasišalino j Sovie- 
E tų Sąjungą ir ten aktyviai 
K dalyvavo 
E tvarkos. 
E munizmų 
| Sąjungoj 
r jos eilesz

statyme naujos 
Susipažino su ko- 
ir įstojo į Sovietų 
Komunistų Pąrti- 
Ir mirė komuhis-

Geležinkelių tarnautojo 
žmona Azijoj, Njūri mieste 
pagimdė 4 kųdikius. yiiai 
keturi berniukai ir visi svtai-

ĮVAIRIOS žinios SKAITYTOJŲ BAISAI
Kaip ilgai ir kaip skubiai 

darbininkas gali dirbti ne
pakenkdamas savo sveika
tai?

Nors šitas klausimas yra 
didžiausios svarbos kiekvie
nam darbininkui kiekvienos 
šalies, tačiaus tik 'Sovietų 
Sąjungos darbo unijos, iš 
visų industrinių ir šiaip dar
bininkų organizacijų pasau
lyje, įkūrė mokslinę įstaigą 
suradimui atsakymo. Cen- 
tralinis Darbo Institutas, 
kurio buveinė randasi gra
žiam mūriniam name ant 
vienos iš didžiųjų gatvių 
Maskvoje, yra, didelė labo- 
ratori j a, priklausanti - Sovie
tų Sąjungos Darbo Unijų 
Tarybai. Šio Instituto1 tiks-' 
las yra tame, kad apsaugoti 
darbininkų sveikatą ir iš
rasti naujus gamybos bū-

Kiekvienas Centralinio 
Darbo Instituto departmen- 
tas turi pasiskyręs saū tam 
tikrą mokslinį uždavinį. 
Vienas kambarys pašvęstas 
studijavimui, kaip darbo va
landos ir skubinimas darbe 
atsiliepia ant darbininko 
kraujo spaudimo. Kita la
boratorija tiria, kaip nuo
vargis atsiliepia ant darbi
ninko sveikatos. Kitas mok
slininkas savo visą laiką 
praleidžia atradimui, kiek 
daug darbo energijos yra iš
eik vo j ama tam tikram in
dustriniam procesui (dar
bui). O tuo tarpu viena iš-

tisą Instituto šaka yra pa
švęsta mokinimui darbinin
kų, kaip jie gali atlikti pa
prastą procesą su mažiausiu 
spėkų įtempimu. 1 Pavyz
džiui, padaręs desėtkus tūk
stančių bandymų, Institutas 
surado pasekmingiausį me
todą, kaip laikyti rankoje 
plaktuką ir kaltą su mažiau
sia rizikos delei sužeidimo 
darbininko pirštų.

Sovietų Sąjungos visus 
dirbtuvių inspektorius ski
ria pačios darbo unijos. Tas 
užtikrina griežtą prisilaiky
mą darbo įstatymų. Tenai 
nerasi paskirtų politikierių, 
kokie yra Jungtinėse Vals
tijose, nes ten darbihinkai 
kontroliuoja kdip,1 pramonę, 
taip valstybę.

Yra daugelis Lenino pra
kalbų gramafonų rekorduo
se. Viena yra apie Sovietų 
galią, jos turinys sekamas: 
Kas tokiū Sovietų galia? 
Kame yra esme tos naujos 
valdžios, kurią negali arba 
nenori suprasti dar dauge
lyje šalių? Jęs esmė, jos 
magnitas, traukiantis darbi
ninkų simpatijas kiekvieno 
krašto, yra tame, kad pirma 
Rusiją valdė turčiai, kapita
listai, o dabar pirmu kartu 
valdo tik tie sluogsniaį, kup
riuos kapitalizmas slėgė.

Net pačioje demokratiš- 
* Kiekviena klausioje, net pačioje lais- 

dirbtuvė taip' pat turi spe- viausioje dęmokr. respubįi- 
(Ikoje,,’kol viešpatauja kapita-cialį darbo unijos komitetą, 

kurio tikslas yra apsaugoti 
darbininkų sveikatą.

Labai artimai veikiantis 
su Sovietų darbo unijomis 
yra dar Valstybės Fizikinės 
Kultūros Institutas, sky
rius Liaudies Sveikatos Ko
misariato. šita organizaci
ja padeda darbo unijoms iš
dirbti plačią fizikinės kul
tūros programą delei jų na
rių. Taip pat padeda gauti 
darbininkams pažaisti ir pa
silsėti vietas, šviežio oro sa
natorijas ir tt. Sovietų uni
jos šiandien turi virš 46,000 
socialių kliubų, kurių tiks
las yra kelti ir gerinti dar
bininkų sveikatą ir kultūri
nį išsilavinimą.

Albert F. Coyle.
Maskva.

I 
j 

Nešinai 
šyta, iš .kur;’it i kokiais būdais 
gaunamį tikroji -fyeriąi, kurie 
nesvietiškai brangus.' f Sykiu- 

(<įuvo ■■ nurodyta, 'f kaip ’ perlą 
gaudytojus išnaudoja ir kiek 
jie turi vargo, pakol juos /pa
gauna. Dabai* čia nors trum
pai nurodysiu, kaip daromi ne
tikri, dirbtiniai, perlai.

Paprastai mes matome krau
tuvėse perlų, kurių 'galima

lizmas, kol žemė yra priva
tinė nuosavybė, valstybę 
visados valdo, nedidelė ma
žuma, susidariusi iš devy
nių. dešimtadalių iš kapita
listų ir turčių.

Pirmu kartu pasaulyje 
valstybės galia pas mus Ru
sijoje taip sutvarkyta, kad 
tiktai darbininkai,. tiktai 
dirbantieji valstiečiai, išski
riant išnaudotojus, sudaro 
masines organizacijas — so
vietus ir tiems sovietams 
pavedama Visa ..^valstybine 
galia. Sovietų valdžia ne 
kokis stebuklingas dalykas. 
Ji iškarto negali neturėti 
ydų, berašti]os, nekultūriš- 
kumo, ir kitų silpnybių iš 
praeities ir nuo baisaus ka
ro liekanų pasekmių, f Bet 
ji dupdą. galimybę žengti 
prie socializmo. Ji duoda 
galimybę pakilti tiems, ku
riuos išnaudojo • ir slėgė; ji 
duoda galirhybę imti vis 
daugiau ir daugiau į darbi
ninkų^ rankas., visą valstybes 
Vairą,į tvarkymą jos, tvar-

Šliūbas, Šermenys ir Krikšty
nos Vienu Sykiu

BROOKLYN, N. Y.—Gruo
džio 26 d. numirė E. Leonas 
Duobinas, (Duben). Velionis 
apie 13 metų kaip vedęs. Pil
nai buvo laisvų pažiūrų, taipgi 
ir savo šeimyną troško išauk
lėti laisvai. Leono gyvenimo 
draugė nors nelankydavo baž
nyčios ir nėjo kitų bažnytinių 
pareigų, bet visuomet abejojo 
neturėdama tikro nusistatymo 
nei kaip vienai, nei kaip kitai 
pusei. Bet Leono draugės ar
timi giminės, tai jau tikri fa
natikai.

/Kadangi Leonas per kelis i 
paskutinius metus sirgdavo, 
tai jam papuldavo, o ypač 
paskutiniais metais, taip sa
kant, sopulių suimtam sukristi. 
Tokiame atsitikime Leono 
draugė visuomet pasišaukdavp 
savo seserį, o su pagelba jos, 
visas arti gyvenančias 'davat
kas ir davatkinus, kurie, žino
ma, tuoj pradėdavo piršt ligo
niui visokius bažnytinius mo-j 
nūs. Drg. Duobinas griežtai 
atsisakydavo huo jų malonių 
ir prašydavo, kad jie prasiša
lintų ir paliktų jį ramybėj. Bet 
paskutinėmis valandomis prieš

Drg. Duobinas paskutiniais 
keliais metais neprigulfcjo prie 
darbininkiškų organizacijų, 
bet mintimis ir pasielgimais 
visuomet stovėjo su susipratu
siais darbininkais, visados 
skaitė darbininkiškus laikraš
čius, kada išgalėdavo, tai lan
kė darbinįnkų parengimus. 
Paliko moterį su dviem sūne
liais didžiausiame nuliūdime.

Ilsėkis, drauge! Tegu tau 
būna ramu šaltoj žemelėj.

Leon^ Draugas.

Gruzijos Menševikų' Juoda
šimtiški Darbai * ’ c

Maskvos “Pravdai” iš Tif- 
lizo pranešama, kad Sovie
tinėj Gruzijoj tapo suimti 
du iš užsienio atsiųsti šnipai 
— Pirchalaišivilį1 ir Aleksah- 
dra Lordem. Juos Crrii?ijon 
atsiuntė šnipinėti 'gruzinai 
“menševikai, kurie randasi 
užsienyje ir Paryžiuje turi 
įsteigę savo “Gruzijos val
džią.”

Pas tuodu šnipu rasta 

parodančių juodašimtiškus,

i

Kada jau perlinis skystimas kelias prie socializmo, 
padarytas, tai imami labai ge- Skirtumas Tarpe Caro 
ro stiklo padirbti karoliai ir j 
darbininkės, dirbančios tame 

gauti ir už 25 centus'čielą vir- darbe, po vieną karolėlį už
tinę. Tai stikliniai karoliai mauna ant drato, įkiša į tą 
aptepti tam tikra maliava, ko- perlinį skystimą,
kiu nors sidabro mišiniu. Bet 
geresni dirbtiniai perlai ne 
taip jau pigūs.

i
Iki šiol Francijoj viena fir

ma išdirbinėjo dirbtinius per
lus, kurie skaitėsi geriausi vi
same pasaulyje. Fūma tą se
kretą laike didžiausioj slapty
bėj ir kur jau sudarydavo per
linius dažus, tą skyrių labai 
saugodavo, nieko neįsileisda
vo, išskyrus ištikimiausių žmo
nių. Todėl sunku buvo kam 
nors sužinoti tą paslaptį. Pa- 
galiaus, vienas rusas, ilgus me

paskui pa
džiovina elektrikos pečiuje ir 
deda, kaipo perlą, išduodantį 
gražiausią spalvą. Rusijos 
dirbtiniai perlai daug geresni, 
negu Franci jos ir apsieina nuo 
60 iki 70 nuošimčių pigiąu, ne
gu Franci jos. Jie taip stip
rūs, kad nudažius perliniu 
skystimu karolius, galima per 
juos vaikščioti, kulnimis min
džioti ir jie nei sprogsta, nei 
susibraižo perlinė spalva.

Iki šiol visi dirbtiniai perlai 
veik išimtinai buvo siunčiami į 
užsienį ir ten jie rinkose pra-. 
dėjo išmušti francūziškus per- 

i, nes viena, geresni už fran-

chemikalinių, preparatų, 
darbininkas savo išradimą per
davė Rusijai ir dabar jau Ma
skvoj dirbami nbtikri perlai.

Rusijos upėse ^randasi tam 
tikrų žuįvyčių, Ckūrių niekas 
nevalgo. Jų žvynai be galo 
blizga ir išduoda įvairias spal
vas., Pirmiaus gaudydavo; tas 
žuvytes, imdavo nuo, jų žvy
nus ir siųsdavo Francijon. Ten 
iš tų žvynų darydavo perlus. 
Dabar jau tuos žvynus siunčia 
ne Francijon, bet Maskvon. 
Kuomet atsiunčia į Maskvą 
žvynų bačkutes ir jas atidaro' 
dirbtuvėje,’-tai jie nelabai ma
loniai kvepia, čia juos tuo- 
jaus apdirba, ii,uo jų 
blizgančias dulkes, paskui jas 
chemišku: būdu paverčia į tam pitalistines saliSj 
tikrą skystimą. Kuomet būna 
pripildyt^ tuo skystimu indai' 
ir juos sujudina, pamaišo, 
kad tas skystintas Judėtų, ban
guotų, ta) tuoj aus pasimato į- 
• vairių spalvą .bįįz£$uęįos. bjEm-, 
'gds, tartilfn*1 labinęs juostos.

rolių galus susegti, šituds da
lykėlius, turi trąukti iš užsie
nio. Bet. greitu laiku vis J tai 
galės ir Rusijoj cTh’bti. ’

Antrai dalykas, tai žiiVų 
gaudytojai ne visuomet gaudo 
tas žuvytes. Jeigu jienis pa
sitaiko geresnių ir pelninges
nių žuvų gaudymo sezonas, 
tuomet perlines žuvytes palie
ka ramybėje: Iš tos priežas-i 
tieę kaip kada pritrūksta žvy
nų ir darbas sušitrūkdo. i Bet 
laikui bėgant ir šis klausimas 
bus išrištas ir darbas eįs savo 
keliu.

uo uuv- Pasirodo,z kad Rusija savo
nuima naujais išradimais ja^t prade

da pralenkti kai kurias’ir ka-

Berlynas.— Europos or
laivių komercinės, linijos nu
mušė keliayįrųo. įęąinas, ant 
10 nuošimčiu? w ‘ i

Sovietų Skolų
Carp valdžia daugumą sa

vo skolų užtraukdavo užsie
nyje ir sunaudodavo gautus 
pinigus karo reikalams ir 
kovai prieš revoliucinį judė
jimą. Tas nedavė jokios 
naudos liaudžiai ir kraštoįviršminėti tamsuoliai ' ir pra- 
pramonei. Tos1; skolos gulė, 
kaip sunkiausia našta, ant 
visos dirbančios liaudies ir 
darė ją priklausoma nuo už
sienio kapitalistų.

Sovietų valdžia didelę dau
gumą paskolintų pinigų su
naudoja del gerinimo že
mės ūkio ir del budavojimo 
naujų fabrikų ir dirbtuvių. 
Sovietų valdžia skolinasi 
paš sąvo krašto gyventojus 
ir sunaudoja jų gyvenimo 
pakėlimui. Naujos dirbtu
vei padidins ir todėl nupi
gins valstiečiams reikalin
gas mašinas, prašalins sto
ką tam tikrų tavorų ir pa
naikint bedarbes. Apart 
Sovietų valdžia, budavoda- 
ma naujus fabrikus'ik dirb
tuves, išeiria iš po kapitalis
tų ekonominės priklausomy
bės, kurią jie iš užsienio no
ri užkarti; ■; 1 ’ 11 -

Vertė D. 'M. ŠoCoriiskas.
(Iš SSSR. Kalendoriaus)

jo mirtį jau apsiginti nepajė- daug svarbių dokumentų, 
ge. / parodančių juodašimtiškus,

Kada ligonis gulėjo jau be kontr-revoliucinius menševi- 
žado, kada jam per burną ir 
nosį mušėsi kraujas, kada vai

nojo klajodamas skausmuose, 
tai sifbėgo viršminėti fanatikai 
ir pradėjo savo juodą darbą. 
Pirmiausia sugrabalioja rožan
čių ir tuoj užneria ligoniui ant 
kaklo. Paskui pašaukė kuni
gą, kuris atliko, ką jis norėjoj 
ir užtupdė dievą ant sutinusio 
ligonio liežuvio. Negana to. 
Tuo) kunigas išspaviedojo li
gonio moterį, bet-jai dievo ne
teko suvalgyt, privedė ją prie 
be žado gulinčio ligonio ir da
vė .šlįūbą No. 2, nes pirmą 
Duobinių šliūbą davatkos ir 
kunig'as pripažino nekošer.

1 Kada Leonas, po tų visų ce
remonijų. biskut įatsipcikėjo, 
tai sušuko: “Ką jūs su ma
nim dabar padarėte ? Ką ant 
to pasakys mano draugai?” Iš 
Leono draugės žodžių, ji sa
ko man: “Tai matai, drauge, 
jei yra dievas, tai jam bus ge
riau,” ir dar pridūrė: “Nes 
kunigas irgi taip sakė.” To
liau ji tęsė: “Kaip uždėjom 
jam rožančių ant kaklo, tai 
net marškinius sudraskė, bet 
rožančiaus negalėjo nuplėšti, 
tai gal jis' norėjo, kad būtų.” 

Kitą dieną Leonas didelėse 
kančiose mirė. Vėl subėgo

kų darbus. Be to, klausinė
jant, šnipai daug dalykų pa
pasakojo apie savo partijos 
veikimą užsienyje ir jos pla
nus ateityje. Jie čia buvo 
atsiųsti sužinoti apie Rau- 
donosios Armijos stovį. \

Pas Pirchalaišivilį rasta 
rezoliucija, kurią priėmė 
nesenai įvykęs ' kontr-revo- 
liucinės menševikų partijos 
slaptas susirinkimas. Tąrp 
kitko, toj rezoliucijoj įsako
ma “nacionalei valdžiai Kikili 
ri randasi Paryžiuje) paie
škot talkininkų tarpe Euro
pos ir / Amerikos ' valstybių/ 
kurie sutiktų, tinkamam iiwS 
mente,1 kaip ginklais, taip 
diplomatijos pagelba padėti 
pasiliiiosavimo kovai.* Va
dinasi, menševikai (socialis
tai) veda derybas su kapi
talistinėmis valstybėmis, 
kad užpulti. Sovietų Sąjun
ga.

Dviejuose Didėliuose Fabri
kuose 7 Valandų Darbo 

Diena
Dnepropetrovske du dideli 

fabrikai 
Leninaą 
landų dal’bo dienos sistemos. 
Nauja ,sištema įvedama si- 
stemačiai įvairiuose depai’t- 
mentuose^ ir neužilgo visi 
dępartmęntaį dirbs, sūtrtuii- 
pinta darbo diena.

dėjo darbuotis. Nulėkė pas 
kunigą, užpirko kelias mišias 
ir skirtingo sorto kiekvienas, 
suderėjo kunigą lydėt velionio 
kūną ant kapų ir kitas noba- 
ženstvas.

Bet negana to. Dar ne
spėjo velionį pašarvoti, tuoj 
pasigriebė Leono 5,-kių me
tų sūnelį, kuris, mat, nie
kados nebuvo aptepliotas 
krikšto tepalais, nutempė ne
kaltą kūdikį į bažnyčią ir pa
darė kataliku.

Žinoma, tas viskas kainuo
ja, kunigas dykai nedirba, o 
tą viską turės apmokėt likusi j 
našlė, . j .

Duobinienė, kaip augščiau Į 
minėjau,, visuomet abejojo kas j 
link religinių monų; taipgi su
vargus ir silpha fiziškai. Da
vatkos, pasinaudodamos jos 
silpnumu, ir surengė tą trilypę 
makalienę, atlikdamos trejetą 
ceremonijų ant syk—vestuves, 
nes mirštančiam šliūbą davė 
No. 2; o kadangi kitą dieną 
ligonis mirė, tai sykiu buvo ir 
šermenys. Tirma, negu kūną 
palaidojo, pakrikštijo jo sū
nelį, tai dar ir krikštynos. To
kį šposą padaryti su laisvo 
žmogaus šeimyna gali tiktai 
kunigų sumulkinti tamsūs fa
natikai. r * . (

Neteko patirti, ar kunigas 
buvo informuotas, kad Leonas, 
kaip jis matt pats sakė, nie
kuomet nebuvęs kataliku, o 
pagal savo tėvuko tikėjimo 
buvęs liutįeronų išpažinimo. 
Žmęgus buvo atsikratęs liute- 
,rop.į§fcu ; monų, tai jam mirš
tant ir humirus padarė jį ka
taliku.

Valstiečių Kolektyvai
Viso Sovietų. Sąjung 

yra 32,425 valstiečių ko] 
tyvai. Į juos yra susidėję 
406,000 šeimynų. Visų tų 
kolektyvų žemės plotas ap
ima 1,363,000 hektarų.

Septynių Valandų Darbo 
Diena/

Podolsko mieste siuvamų 
mašinų fabrike įvesta 7 va
landų darbo diena. Iki šio
lei ten dirbo 7,000 darbinin
kų, o dabar bus dar priimta 
1,000. Reiškia, 8,000 darbi
ninkų dirbs po niid^ darbo 
sistema. .

Didžįąųsia Kasykla { 
■ j- H ■ j Donbase rūo$iamas| ja teda

ryti didžiausia kasykla. Ji 
į metus duosianti 1,500,000 
tonu anglies.^

Nauji Keturi Laivai
Leningrado fabrike vardu 

Baltiški pradėta statyti ke
turi nauji prekybos laivai. 
Jie užvardyti komunistų va
dų vardais — Bučharinūs, 
Molotovas, Kuibiševas ir Mi- 
kojenas.

Atidarytas Naujas 
Geležinkelis

Gruodžio 15, 1928 nu, į 
Sergijopolį pribuvo pirmas 
traukinys nauju geležinke
liu, kuris vadinasi TMr* 
kesįano-Sibirsku. Jis atlė
kė iš miesto Semipalatihs- 
ko, kuris randasi už 837 
kilometrų nuo Scrgijopoiioi
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Ave

Vice-pirm
AveWilsonville

N. Duquoin St

<10

GRABORIUS

BALZAMUOTOJAS

Blanford,

Addison

Box 246,
me

MENDELO
Padirbti iš suderintu Havanos tabalui
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

llth St Philadelphia, Patuo, nes jo nebuvo, tai tada gyvenimo aplinkybės privedė

Telephone, Greenpoint 2372

B®

Maršalka 
Moline,

Sulig 
taipgi

Vine 8t., Į 
. Hobson i

Nau- 
bizniDraugysčių Adresai, Kurios 

Turi “laisvę” už Organą

Box 105, Frum.

1512— llth

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS, 
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS,
37 Norwich St., West View, Pa, 
burgh, Pa.

Sekr. J. GATAVECKAS,

1552—10th

849—10th

109 Cress St, Carnegie, Pa. 
Ižd, J. JASADAVIČIUS, ’ i

Kairis, Plaw Station ervų ii- 
a labai blogas dalykas, bet mū-

kad ša r galis 
nelabas žmo- 
bjaurus šmei-

PLATINKITE 
“LA IS VE”

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurią 
Jūs Pageidavot

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

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

Brooklyno apielinkėje.
Turime didelį štorruimj, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

to: “AŠ nieko neturiu ir 
ndbijau, todėl aš galiu 
svetainę,” taip ir pasili-

42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill
43— s. M. Liesis, 134 Williamson St., 

Saginaw, Mich.

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th

padoriu^ 
boarddir 
jam daryti. Po pasikalbėjimui, 
jie sušaukė A. D. K. P. neku
rtuos narius ir užklausė : “Ar 
jūs žinote, kas rengia tas pra
kalbas?” “Taiį>,” jie atsakė. 
Tai kodėl svetainė nepaimta 
ir prakalbos per laiką atgal 
išgarsintos ?

Tuom pačiu laiku gaspado- 
rius pareikalavo, kad tuoj vie- 
nas iš komisijos narių paimtų 
svetainę. Paaiškėjo, kad drau
gas J. Galgauskas ir buvo ko
misijos narys ir jam priklausė 
paimti svetainę, bet nepaėmė, 
Jie^pakė, kad gali finų koope
racijos gaspadorius paimti, bet 
boarddirektoriai nesutiko su

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNĘ, N. J.

nūs.
“Kas pašmė svetainę?”
“Niekas,” atsakė gaspado

rius.
“Tai ką tu darysi, jeigu nie

kas nepaims svetainės iki 4-tos 
dienos ?”

“Laikysiu uždaręs,” atsakė 
gaspadorius.

Tame pačiame vakare gas- 
pasišaukė kelius 

torius ir klausė, kas

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

JONĄ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

'el., So. Boston 0304 W.

Juos išdirba
STANLEY PAUL

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO. MASS./ VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniuliene, 90 Porter 
AVe., Montello, Mass.

DETROITO LIET/JViV DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptUkos, kuriose galima pirkti vais- t 

j tua daug prieinamesne *<ain2.. negu kur ■, kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorina Savininkas

«7ėl JOS. CAMPA U AVE., ir S&46 CHfcNE ST.. DETROIT |

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
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.

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 Uisise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip' 
jvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimo
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliorais: 9 iki 4 po pietų

Pirm. S. K. MARKIS. 321 Bond St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. raštininkas B. BARKAUSKIS, 

255 Pine St.
Fin. Raštininkas A. GRIGUTIS, 

2122 Jngalls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. PAULAUSKAS, 

228 Clark PI.
Iždo globėjai. K. Pociūnas, 221 Mag

nolia Ave., ir J. Krakauskas, 300 
First St.

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KICEINA, ,
259 Broadway.

Pirm. Pag. Ona Tųrskienė, 79 Vine 
St., Montello, Mass.

Fin. Rašt. Kazimiera čereškienė, 87 
Lansdowne St., Montello, Mass.

Prot. Rast. Teodora žižienė, 673 N.
Main St., Montello, Mass.

Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 
Montello, Mass.

Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 
Ames St., Montello, Mass.

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baroniene, >. 722 N. Mon

tello St., Montello, Mass.
Viktorija Bartkiene, 58 Trout St., 

Montello, Mass. < 
St., Montello, Mass.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatorijų, duoda lekcijas ant amui* 
kos.' Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikinįnkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Sercdomis ir ketvergais:
1218 $o. 10th St.. Camden. N. J.

30—J. Leonaitis, 107
Benton, Ill.
Eastono A. P. L. A. kuopa—M 
Urba, 1119 Bushkill St., Easton

misija išrinkta.
• vLaisvėsF korespondentas | 
ražo, kad šargalis<įpuolė į dės-j 
peraciją del A. D.1 K. P. pra-l 
kalbų. Tas netiesa. Kuomet1 
Šargalis pamatė išgarsintas A., 
D. K. P. agitacijos prakalbas, ; 
jis pranešė pirmininkui, kad' 
jis sužinojo, kad reikalinga ! 
permitas ant nedėlios rengimo 
agitacijos prakalbų, kadangi! 
republikohai norėjo rengti ne-i 
dėlioję, 4 dieną lapkričio, ir 
taipgi ant Lietuvių Svetainės, 
bet jiėm pranešė miesto gas
padorius, kad reikalingas per-į 
mitas, tai jie nerengė, nes jie i 
nespėjo ant tos dienos išimti 
permitą. Remdamasis tuo fak-j 
tu, šargalis, kaipo boarddirek-i 
torius, patarė pirmininkui su-i 
šau«U boarddirektorių susirin-Į 
kimą del apsaugojimo svetai-i 
nes nuo kitų keblumų, nes} 
šargalis kalbėjo su svetainės! 
gaspadorium ir gaspadorius; 
pranešė7, kad dar svetainė ne-j 
paimta, bet jau prakalbos pla
čiai išgarsintos.

Kada pirmininkas pasikal- 
^ėjo su sekretorium, kad šauk-Į 

susirinkimą, sekretorius sa- ■ 
"\kad nereikia ir kad rengi-i 
Jkomisija sužinos, ar reikia 
niito. Komisija paaiškino, j 

permitas nereikalingas,! 
ar daugiau nieko neveikė.! 
Aliau dalykas ve kame.

:ričio 1 d. svetainės 
orius- jCabrike buvo* pa- 
s į ofisą ir užklaustas: | 
i rrengia tas prakal-į

Kada šargalis 
nu, po juo dirbo daug lietu
vių ir jis stengėsi užtart už 
darbininkus ir kitokiais būdais 
patarnaut.
dirbo po juo

Kada kilo tam departmente 
streikas, šargalis liko neutra
liu, tą liudija D. Valma, nes 
veluk jo ir streikas kilo. Vie
nu žodžiu sakant, Šargalis vi
sada stengėsi patarnaut visuo
menei gerais darbais, o ne 
taip, kaip “Laisvės” korespon
dentas rašo. O ką jis buvo 
socialistas, dabar republiko- 
nas, tą priverčia šeimyniškas 
gyvenimas, darbas ir senatvė.

Matyt, “Laisvės” korespon
dentas, matydamas, kad šar
galis turi didesnę įtekmę tar
pe Norwoodo lietuvių, tuomi 
neužkęsdamas bando šmeižt 
net ir f tuos parengimus, kur 
Šargalis dalyvauja komisijoj.

Mes matom, Rad šitokie 
šmeižtai ant A. L. P. B. narių 
ii* susirinkimų bendrovės na
mui labai kenkia.

Greenpoint 9632

K. M. S

Gaspadorius reikalavo raš
to paėmimo, bet kuomet tas 
nrvjp padaryta, jis parašė 
iką J. Galgauskui, kad jis 

kinės neatidarys ir neduos, 
ą J. Galgauskas sušaukė 
Irddirektorių susirinkimą, 
jarddirektoriąf

Tame susirinkime davė 
įfrpapeikimų darbiečių 

kad jie d 
t veikia ir tj 

Kia bendtfov^ 
langi tos 
xt> ant

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėjame, 

kaipo'1 užsakymus (orderius)

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

stebūklingų Žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs* 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-, 
sinį kalną parodytum, tai jam malo« 
nesnė būtų sveikata, negru 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 ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenore- valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, tai; 
mus “Nervų Preparatas.” 
ga yr; ‘ ,
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

De) 1928 m.
Pirm. M. Seliokas, 288 Maple Ave. 
Vice-Pirm. O. Giraitienė, 431 Summit 
St.; Prot. Rašt. J. Kazlauskas; ,481 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba
7 Seymour Ave., W.Hartford; Ižd. A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, , 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno .menesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

Jeigu mes, Norwoodo laisvi 
lietuviai, pradėsime partyviš- 
kai skirstytis ir per laikraščius 
neteisingai šmeižtis, taip kad 
pastaruoju laiku “Laisvėj” 
tilpusios korespondencijos yra 
visos iškraipytos, negalėsime 
ilgai namo užlaikyt.

Mes nemanom, kad “Lais
vės” korespondentas pasitai
sys šitą atšaukimą perskaitęs, 
nes jo pasiryžimas šmeižt kas 
tik ne po jo noru.

Jeigu matai iš to naudą ir 
laikraštis talpina, tai rašyk, 

mes daugiau neatkreipsi- 
atydos.
A. L. P. B. Komisija:

Olga Zaruba, 
Simon Karol, 
John Casper.

NUO RED.—Delei bešališ
kumo dedame komisijos atšau
kimą. Bet komisija savo at
šaukime perdėm meta dėmę 
ant darbiečių ir giria tuos ele
mentus, kurie jau atsidūrė re- 
publikonų partijoj ir ten dar
buojasi. Turime pasakyti, kad 
kas darbuojasi del republiko- 
nų ar demokratų, tas negali 
būti darbininkų draugu. Su 
republikonais ar demokratais 
darbininkai niekad negali ben
drai veikti, kaip komisija re
komenduoja. Darbininkų skir
tingi keliai.

Pateisinimas, kad šargalį

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligoniu Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. MaČiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

HET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 
> GRAND RAPIDS. MJCH.

Valdybos Adresai:
Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk

er Ave.
Vice-prez. A. KRASNAITSKAS, 1568 

Quarry Ave.
Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 

R.R. 9, Box 117.
Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 

—llth St.
Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 

NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave. 

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Trustisai: A. B. šATKUS, J. URBO- 

Quarry Ave. t .
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Micb.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą utaminką kiekvieną mene
sį, savam name. 1057 Hamilton Ave.

4689 Brandon Ave.

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. Š. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St, Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. ’ Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.

me). Jeigu “L.” korespon
dentas būtų šargalio vietoj, 
atsisakytų nuo visokių veikimų 
tarpe lietuvių. šargalis . nuo 
pat pradžios susiorganizavimo 
namo draugijos ir kitų drau
gysčių veikia -sykiu 
jau sulaukęs senatvės neatsi
sako sykiu veikt, ir dar atlie
ka svarbesnius darbus, o ne 
taip, kaip nekurie draugai per 
susirinkimus ir neteisingas ko
respondencijas įžeidžia drau
gus. Jeigu šargalis ir kiti 
elgtųsi taip, tai jau senai bū
tų svetainės durys uždarytos.

Toliaus rašo (apsisaugot 
šargalio ypatingai dirbtuvėj). 
Kuris reiškia, 
šnipas ar kitokis 
gus. Ištikro, čia

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St,
Ligonių raštininkas W. GelusėviČia,

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. GYVIS, 

7148 McKenzy 
BIRŠTONIENĖ, 

2739 Carson 
Fin. Sekr. J. OVERAITIS, .
Nutarimų Rašt. V. J. GERALTAUS 

KAS, 1946 Sharon Ave.

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

47— J. Vaitkevičius, 5768 
Ave., Detroit, Mich.

48— A. Malinauskas, P. O. 
Minersville, Pa.

49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

50— M. Urmoniūtč, 37 Norwich St., 
West View, Pa.

51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply
mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.

52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal- 
«ted St.. Chicago. III.

53— J. Gudišauskas, 437 E. Elm St., 
Tamaqua, Pa.

51 Glėndaie St.
Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St. i
Kasos globėjai: ’

A. Amšeius, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St.

Maršalka F. Sawlenas,
. 20 Fax-on St. Visi Montello

Mass.

45— Ig. V. Savukaitis, P. O. 90x 262 
Cuddy, Pa.

46— D. Simutis, Box

20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts 
town. Pa.

21— J. Lingevičius, I 
Westernport, Md

22— P. Cibulskis, 7042 Lint Court 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 
Thomas, W. Va.

24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 
Youngstown, O.

23—V. Peža, 242 So. Division 
, Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Maha 
noy Ave., Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box

Ave.
34—J. A.udieiatis

ton, Ill.
85—K. Bagdonas, 114 N

Shamokin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 929 £

St., Harrisbug, Ill.
37— L. Aimanas, Coverdale, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 253, West

Frankfort, Ill.
39— J. Chiplish, 611-. Vandalia St., 

Cųllinsville. ,111.
40— A. Kirtiklienė, 1388 Andrus St., 

Akron, O.
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld,

. Shatkus, 1256 Scribner 
Grand Rapids, Mich.

Box 113, Royal-

di irespondencija, kuri tilpo 
vi įvėj” 19 d. lapkričio, la- 
di leteisingai apšmeižė šar- 
yr Pamatęs šią korespon- 
ši< ją šargalis padavė skun- 

nt A. L. P. B. susirinkimo, 
le jvyko 5 d. gruodžio. Po 
d. po apsvarstymo, visuoti- 
g susirinkimas paliko ant 

ddirektorių rankų.
Foarddirektorių susirinki- 

|vyko 16 d. gruodžio. Po
4 diskusijų, didžiuma board- 
Jktorių nubalsavo, kad šar- 
Js atrastas nekaltas ir ne
dingai apšmeižtas. ; Nutarė

piiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiimiiMiiiuiiiiH^

Į Naujausios Mados Žemiausia Kaina

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Pirm. B. Daucenskas, 

Avė., E. Moline, III.
i Vice-pirm. A. Milius, 

Avė., E. Moline, III.
Prot. sekr. A. Trepkus 

St., Moline, III.
Fin. sekr. K. Shimkus, 135—36th St., 

Moline, III.
Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 

Avė., Moline, III.
Iždo globėjai:

A. Matuse.vičia, 349—9th St., Mo
line, III.

J. Verikas, 350—9th St., Moline,

dabar A.P.LA. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.

2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. Čirvinkas, 230 Magazine St., 
Carnegie, Pa.

4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 
Pittsburgh, Pa.

5—V. Labutis, 
McAdoo, Pa

6— M. E. Custeriehė, 1009 E. 74th 
St., Cleveland, O.

7— J. D. Sliekas, 215 
Blvd., Pittsburgh, Pa

8— W. Stačiokas, 2310
S. S. . Pittsburgh, Pa

9— K. Stačinckas, Box 
Kensington, .Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 
Ave., Chicago Heights, Ill.

11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin
leyville, Pa.

12— J. Kinderis, 43 
Ave., Ambridge, ;

13— Wm. Urbon, R. J 
Rices Landing, Pa

14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue. 
North Braddock, Pa.

Ta liudija, katrie} 15—P.- Kavaliauskas, 300 Todd St., 
Woodlawn, Pa.

16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K 
L., Aliquippa, Pa.

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163 
E. Pittsburgh, Pa.

19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W

538—3rd Ave., Parnassus/ Pa.
Iždo Globėjai:

JOS. TAUROZAS,
31 W. Main St., Carnegie, Pa.

J. GIRSZTOFF,
524 Washington Ave. Extension 
Carnegie. Pa.

F. RODGERS,
312 Oregon St., Carliss Station, 
Pittsburgh, Pa.

Bell Phone, Poplar 7545 •. t

į ADOLFAS F. STANKUS

vei- 
iug nelega- 
s veikimas 

svetainei, 
bos turėjo 

nekurie 
l^enorėdami 

yti nuosto| UntiDarbininkų 
įai, sutikov,(?!kc^i svetainę, 

fonaus korėspmaentas rašo 
landien Šargalis vienas prie- 
įgiautių darbininkų judėji-

Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 
Boulevard.

Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

J. I>aurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St.

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st St. 
Visi Bayonne, N. J.

Susirinkimai atsibūna sercdomis po 
pirmam kožno menesio, Wm. Ruzgio 
salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N. J.

7715 Dayton Ave.
Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir J. 

Kašelionis.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
hedėldienį kiekvieno menesio, 3 vai. 
po pietų, ant 25th St. ii' Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj.

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST., £

tapti republikonu ir del tos 
parti jo's darbuotis—vaikiškas. 
Juk ir kiekvienas kapitalistas 
sako, kad gyveninio aplinky
bės juos priverčia išnaudoti 
darbininkus, o kuomet darbi
ninkai pasipriešina išnaudoji
mui, tos pačios gyvenimo ap
linkybės priverčia juos pa
šaukti kariuomenę ir įsakyti 
jai šaudyti į darbininkus. Va
dinasi, komisija ir kapitalistų 
žingsnius pateisina.

susirinko ____________________________

MENDELO
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DARBININKUKALENDORIUS
1929 METAMS

Paruošė R. MIZARA

įmina lio

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

KAINA TIK 25 CENTAI

PUBLIC

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU

BROOKLYN, N

>VW*

Reikalaujantieji po vieną knygą Darbininkų Kalendorių 
kestį galite siųsti pašto stampomis 2-jų ar 5-kių centi

skyrė iš 
i'iklauso 
ų tėvai- 

i po vie- 
io kiek
iu ri po 

.5 vistu,

Būtų 
esant

ant 
čia

TEN IR IS LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

Tirninm- 
c ūmuose 
o ir kiek

Darbininkai Visų Kraštų 
Vienykitės!

mą; nei 
neš -vu 
nedirba

NEW TORK, ALBERT BALMN( 
HAMBURG, PEUTSCHLANDo 

RESOLUTE, RELIANCE, 
. CLEVELAND/* 

WESTPHALIA, THURINGIA

i.i pažin tr 
i lolševikų. 
nokratais, 
..'.ci jai, bet 
vo rinktis 
ar su ko-

Draugai! Jei Kalendoriaus liks nors pora šimtų egzempliorių 
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 metraštį* 

už tą pačią kainą.

Patarnąuj 

mahęs?slp , ,
daraę dięną >ir naktį, 
lieįkų''gerki. Reikale k

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS)'-

UNDERTAKER

Iš Darbininkų Judėjimo 1918- 
Joniškėlio Apskrityj

Kurie Išanksto Prisiusite Mokestį, Tiem Bus
APMOKĖTAS PERSIUNTIMAS

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
DM permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

didelis nusidėjimas darbininkiškam judėjimui, 1 jei’ kur 
galimybei platintis Darbininkų Kalendoriui, niekas ne

platintų jo. / Kur tik yra lietuvių, visur išteisite Kalendorių. 
Juk veikalas labai turiningas, o kaina visai žema. Būtų baisi 
tinginystė mūsų pačių, jei ne visose lietuvių kolonijose parody

tume tą svarbų literatinį tvarinį.

ar su Lietuvos social-pat 
munistais-bolševikais.

Pirma komunistų kuopa Joniškėlio ap
skrityj susidarė 1918 m. pavasaryj Lauk
sodžio apylinkėj iš draugų Prano Strepei- 
kos—siuvėjo, bu v. Rygos darbininko, ten 
priklausė “Giedros draugijai”; Berštalio*, 
socialistu buvo dar karo pradžioj, nė vienai 
partijai nepriklausė; Kazio Bartašūno**, 
ūkininko darbininkas, liko bolševiku susipą-

Vokiečiui storos 
turtingųjų ūkii ' 
mokesčiu uaskir 
Bobeliai ir giint 
ną karvutę ar v 
vienos galvos mokė

K New Yorko j 
T"* '-J<5Kauną ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA K LESA

Kas kita .darbininkai, Jie nieko blo
gesnio nebesulaukė. Žinios gi apie darbi
ninkų laimėjimą Rusijoj sukeldavo juose 

! giliuosius troškimus—pasiliuosuot is po 
[gaspadorių valios. Jie ne tik laukė bolše- 
Ivikų ateinant, bet buvo įsitikinę vieni pa- 
jtys įveikti ūkininkus, jei tik vokiečiai išsi- 
1 kraustys. “Mes gaspadorius įveiktume, jei 
'vokiečių nebūtų,”—sakydavo bernai.

Dar riškesni klesiniai priešingumai 
buvo dvare. Šios apylinkės didelė dalis 
dvarų priklausė vokiečiams: Ropaųis, ku
nigaikščiui Livenui, taip pat Karpiams,— 
todėl vokiečiams užėmus Lietuvą daugu
moj dvarų pasiliko ar patys dvarininkai, 
ar jų urėdai vokiečiai, kurie įgavo ant dar
bininkų neapribotas teises. Kitus dvarus 
paėmė vokiečiai tvarkyti. Kuriuose dar
bininkų padėtis buvo blogesnė, sunku pasa
kyti—ir ten ir ten perdaug bloga.

Jei tankiai būdavo užpuldinėjimai ant 
i vokiečių policijos, tai nemažiau turėjo sau
gotis ir dvarininkai ar jų urėdai. (Užpuo
limai buvo daromi ir ant-buožių, ypatingai 
'ant tų, kuri 
j samdininkai; 
užpuolimų b

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

Dabar jis kalba sekančiose 
vietose:
8 d. sausio, Fitchburgh, Mass.
9 d. sausio, Gardner, Mass.
10 d. sausio, Hudson, Mass.
12 d. sausio, Providence, R. I.
13 d. sausio, po pietų, New
11 d. sausio, Maynard, Mass.

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

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

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.

tvertis Joniškėlio apskrity (dalis buvusio 
Panevėžio apskr.) bolševikų kuopos.

Komunistų Kuopų Susidarymas
Atskirų asmenų, artimų bolševikams- 

komunistams, grupavimasis ėjo jau atėjus 
oirmoms žinioms apie Rusijos Revoliuciją. 
Bet aiškiai komunistais jie pasivadino ir 
nuo Social-patriotų jie atsirubežiavo tik 

grupes 'pradėjo patekti ko- 
sieji iš Rusijos. Be.svyra- 
•kem imis tų. ša i ini ūkais pasi••

temoka mokesnius nuo 1—z. .. 
_■ • Tarnaut reik eit vien už pa v,, 
sietai gaspadorius-starosta tuoj pi 
kiečiams, kad toks ir toks nieko 
o pastarieji ima ir gabena, tokį užrodytą 
darbininką prie savo katorgos darbų. Apk 
tokią algą, kaip prieš karą, gaspadoriai .ml 
girdėt nenori. O nueisi pas juos aūonos,pii k- 
ti,* tai atsako—'nėra, nors pilni aruodai bu
tų, .nes žino, kad darbininkai neišgalės tiek 
mokėti, kiek jie gauna Rygoj ar vietoj nuo 
šmūgelnipkų. Du,, tris kart brangiau jie 
gauna, kaip prieš karą, o jei visos atlieka
mos neparduoda, tai alų ar samogoną dir- 
basi. Darbininkas gi per darbimetį turi 
pusdykiai dirbti, o žiemos liuoslaikį pri
verstas badaut, nes neįperkamą duona.

Tie aštrūs priešingumai, kurie buvo 
tarp ūkininkų ir bernų, ir gimdė dvejopą, 
griežtai vienas kitam priešingą jų nusista
tymą link Rusijos Revoliucijos. ; , jžinęs, iš. pasakojimų sih Rųsįjos Rę,voliuė|ją

Ūkininkai minimos apskrities vokiečių ir skaitydanląš‘bolšeVikų literatūrą, kurią 
okupacijos metu praturtėjo; gyvulių skai-'gaudavo iš manęs... 1 -
čiųs mažai pas juos sumažėjo, darbininkai; \ ' (Tąsa bus) 7
visiškai atpigę buvo, o šmugelis javų žy ' 
dėti žydėj 
reVoliueiji jiems drugio ligą įvarydavo

tari) biednuomenės, kurie 
tikėt, ar gaunamoms ži- 

ar kunigų pamokslams 
i is-bolševikus. Dauguma 
atėjimo ir vokiečių išviji- 
aug jau gaspadoriai, susi
ns, darbininkus spaudžia. 
,as ir staršinas

J odei prašome visų platintojų, kurie jau išleidot 
pirmesniuosius užsakymus, kad kuoveikiaušia 

užsisakytume t daugiau Kalendoriaus

IviCh, tame 
dvaru buvo I 
pasireiškė iš kantrybės išvestų darbi

ninkų neapykanta,—sunku spręsti. Bet 
buožių, kunigų ir dvarininkų aiškinimas, 
būk tie užpuolimai ne vien “plienčikų” dar
bas, o vietinių darbininkų-bolševikų, rodo, 
Ikad jau 1918 m. pradžioj darbininkai iš 
vienos pusės, o buožės ir dvarininkai iš 
kitos sudarė du priešingu liogeriu, tarp ku
rių ėjo tam tikra kova.

1 Tautinėj “kovoj” už buožių Lietuvą 
klasių vienybės nebuvo ne tik tremtinių 
tarpe Rusijoj, bet ir Lietuvoj. Labiau su
sipratę darbininkai ir labai neskaitlinga 
dalis socialistinės x sodžiaus inteligentijos 
buvo griežtai nusistatę prieš Tautos Tary
bą ir vis’as jos kombinacijas su vokiečių 
kaizerio laidžia1. Tiesa, tie socialistai-inte- 
ligentai dar neturėjo aiškaus nusistatymo 
kas del Rusijos Revoliucijos, į juosius tam 
tikrą įtaką turėjo social-patriotų “Darbo 
Balsas”, kuris nesigailėdavo juodinančių 
Spalių mėnesio Revoliuciją straipsnių. Bet 
jie. (socialistai-inteligentai) nepritardavo 
social-patriotų viršūnėms, kurios sėdėjo 
Vilniaus Taryboj, jie vis labiau simpati
zuodavo Rusijos Revoliucijai, nors griežtai 
atsirubežiuoti nuo socialpatriotų nedrįso. 
Mat, Lietuvoj dar prieš karą, ypatingai so
džiuje, didesnės kovos tarp menševikų ir 
bolševikų nebuvo,—todėl ir 1918 m. visi vie
nam maiše painiojos. Tik po įtaka kovos, ku
ri ėjo po Spalio Revoliucijos Rusijoj, kada 
menševikai atvirai perėjo buržuazijos pu
sėn, ir po įtaka grįžtančių, tremtinių,—pra
sidėjo skirimasįs revoliucinių darbininkų 
nuo parsidavėlių'buržuazijai social-patrio-

todel žinios .. apie bolševiku *siapyvardė. ' * - -- c . ** Užėjus reakcijai išėjo ig revoliucinio judėjimo
Dabar S&t-lys, selteietoiiauja riaufjbkij priėmimo’ komisijoj.

žiauriai elgdavosi su savo 
Berštalis.) Vienas tokių 

o pirmame pusmety 19’18 m. 
ant dvarininko-vokiečio, ku- 

; ski r tas vy riausiū o j u star os- 
ic; i vs i ei k d avė—vis 1-; a ]) y imes-

Jan Anlri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikražtį 

RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
rasčių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet j’is susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj' Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei-------$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: įsidomėki! “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

IŠLEIDO DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y

GRABORIUS
i Kyisiems^ be .skirtumo 

i?’ tbluųi’as nedalo del 
rhbv Malio) 'ofisas? kt- 

" į.' -'Darbą at- 
ireipkitės pas 

o patarnausiu Luogeriausia.

734 Grand Street
Bi-ooldyri. N. Y.

KAROLIS POŽĖLA

Rusijos Spalių Revoliucijos Atbalsiai I 
Grįžau iš Sovietų Rusijos 1918 m. pra-' 

tižioj. Kovo 1 d. jau buvau savo gimti-; 
niam valsčiuj—Žeimelyje. Tuo laiku grį
žusių buvo dar tik pavieni asmenys, todėl 
jau tą pačią dieną pradėjo plaukti iš apy-| 
linkės sodiečiai teirautis apie savo giminių'1 
Tikimą, išvykusių Rusijon. Pirmose dieno
se daugiausia teko susidurti su ūkininkais 
(buožėmis), mat, grįžęs apsistojau pas tė- 
vus-ūkininkus. Kadangi apie jų gimines 
mažiausia žinių turėjau, tai kalba nukryp
davo vis link- Rusijos Revoliucijos.

Jie jau buvo girdėję, kad valdžią Ru
sijoj paėmė bolševikai, kad tie bolševikai 
koki razbainink.d, kurie ’nepripažįsta die
vo, griauna bažnyčias, atima “šventą nuo
savybę”. Lietuvoj, girdi, ir jau tokių bol
ševikų atsirado: seka eilė pavardžių, dau
giausia bernų ir grintelninkų, iš kur šei
myną (bernus ir tarnaites) sau samdyda
vus. Skundžiasi, kad nebegalima šeimynos 
pasisamdyti, kad “službelninkąs” nepaklus
nesnis vis darosi-*-“jie jau reil<alauja» per 
darbimetį pūdą rugių; ar girdėjot kur to
kius “parėdkus”! Žinote koki javai dabar 
brangūs! Kiek moka, jei nuvežti į Rygą! 
Kas jiems gali' taip brangiai mokėti! Iš
tvirko svietas, jie tik ir laukia bolševikų 
ateinant; bet dievas duos...”—ir seka mal
dos į dievą, kad prie to ’neprileistų. Taip 
kalbėjo buožės apie bolševikus ir lauko 
darbininkus.

Visai kita šnekta būdavo su darbinin
kais ar smulkiaisiais mažažemiais. Jie jieš- 
kodavo patvirtinančių pasakojimų apie tas 
linksmas žinias, kurias teko jiems jau pa
tirti: Ar tiesa, kad bolševikai—tai patys 
darbininkai? Kad Rusijoj visi dvarininkai 
išvyti, kad žemės atimtos darbininkams ir 
valstiečiams?

Rasdavo 
nežinodavo, 
nioms iš grį 
apie razbai1 
lauke bolšc 
mo. Girdi, i

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

■ -t -f . .......................

Seno Vinco Prakalbų 
Maršrutas

* ............. / ; .hj.į y j

Karolio Požėlos Atsiminimai 
Iš Darbininkų Judėjimo

1918-19 m. Joniškėlio Apskrity

Stagg

1
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LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

yra tai kannolč pricA ki 
mą,—kuris žmogui 

IJetuviŠkų, Bulgan.šky

dijų žvaigždė, 
tapo pavadinta 
žemių dievaite.' 
laiku

MOTERIMS
Panedėliais 

Diena ir naktj 
' Utarninkais

- iki 12 valandai nakties

Šioj apielinkėj yra daug 
ainų, tik kai kurios mažai 
rba—-po 2 ir 3 dienas į sa- 

Iš kitur atvažiavus

mi Gertrude Lawrence, žavė-

100 
20c

supras 
pa- 
Ci- 

rei- 
yra

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną 
nedeliomis nub 9;30 ikd 

5 vai. po pietų.

uov^cuudJ^rimtas ir graiijuš 
užsilaikymas’ claūg; teiŠkiač Mo
teriškei, kad jos asmuo būtų 
patraukiama^ kitiems. Tokio-

Klausimąi^ra^anglų ir lietuvių kąlbOšė. Ją persiskai- 
aiškų.Ifeulpratimą apie.) formą -Jungtinių įValstijų 

Gerai-įaitėmijęs visus klaųsjmupy būsi puikiai prisį- 
" .....Kaina tik . .. i- • - • . «... t ..25c

išdalino po ipenkius dolerius, mis ypatybėmis puikiai atsižy- 
kaipp^kalėdinių dovanų. Dar- mi Gertrude Lawrence, :-----

didžiausią Audrą, atplau- 
į 'kė į kraštą, plaukdamas visą 

naktį. Tai milžinas vyras, 6 
fiėdų iri 3 colių augščio, sve- 
riaųtis ,220 svarų. Apt k ran-'

Lietuvos darbininkų ir kai
tino btednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
į (su paveikslais)

BE DUONOS TRUPINIO, 
rfUDURĖ PAČIĄ IR 
PASISMAUGĖ

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim,
reikalui esant, jis bus jū 

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

“LAISVĖ” '
I

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. įY.
-- - - .......      .4..--

V

—

Aįntradiehis, Saūšio 8, 1929
I >m .T.i) i irtfi iMiIi »,'m i’,

apis Penktas
iitnjĮi iy ii i*i« ilf 'I'

to išėjo visiškai nuogas; nes 
įšėl’.isios bangos nudraskė vi
sus drabužius. Nežiūrint bai
saus nuovargio ir peršalimo, 
žmogus gyvensiąs, kaip kad 
sako daktarai.

I
m 
di 
Vf iltę. 
di irbą sunku gauti, nes Čia pat 
yr a daug bedarbių, 
šiįk ‘ tiek dirba, tai daugiau 

 

pįgali uždirbti, kaip 2 ar 3 do- 

 

leĮrius į dieną. Su tokiu už 
d biu stačiai negalima pra 
gyventi. 

Čia mainieriai neorganizuo-

Apie unijos organizavimą 
nugalima nei prasitarti. Jei- ties žmogus aiškinosi policijai, 
jru tik darbdaviai bei užveiz-į kacĮ jam nusibodę, gyventi. 
®os išgirsta darbininką kai-1______________________ _ ____
Ipant apje uniją, tuojaus išveja 
iš dafbO. DVIEJŲ SAUSŽEMIŲ
Į Hp^hes Coal Co^ kabykla DIEVAITĖ * ; , 
bėgiui paskutinių trijų mene-L. 7
[šių dfrijo kąsdien,: beb .dabar t Savigarba 
/jau bedirba,! nes kompanija 
' neišrbbka darbininkams algų. 
Tik iStikimietns savo vergams

Iš East River upės, iš 
Manhattan tilto, policmanas 
išgriebė Alexandra Christą, 45 
metų amžiaus, kuris nušoko 
nuo tilto 135 pėdas žemyn į 
vandeni. Išgelbėtas nuo mir-

vokatą if ,bandys per teismą 
atgauti sunkiai uždirbtus cen
tus. Bet ar jie ką laimės, tai 
sunku pasakyti. O kad ir lai
mes, tai dalį pasiims advoka
tas.

Bedarbis, ateivis
Ricot tūlas Gonzales nudūrė 
savo moterį per pačią širdį; 
užsinėrė sau vielą ant kaklo, 
pririšo ją prie lovos ir pasi
smaugė. Pirm to jiedu buvo 
užgėrę, iodinos nuodų. Gyve
no kąmbaręlyje po num. 148: 
West- 8<4th Sti, Nejw* Yorkę.
Uas sau žudžius nerado nei viė-| 
no cento pinigų ir nei trupinio; 
jokio maisto. Tuoj po nusižu-j 
dymo atėjo vienas jųdviejų* 
f’’augas, ;

" dolerių paramos; bet jau rado'

Dviejų saus- 
Dabartiniu 

jinai lošia “Treasure 
(Skarbas-Mergaitė) vei- 

kuris turi didelio pasise- 
ant Broad’way, New Yor- 

Entuziastiški žiūrovai
I kimo 
Į ke.
■ kiekviename vaidinime karštai 
išreiškia savo pasigėrėjimą jo- 

I sios lipšniomis ypatybėmis.
Laiba, mikli figūra panelės 
Lawrence yra svarbus dalykas 
delei jos pasisekimo. Jinai 

Į negali leistis nutukti bei su- 
I gležnėti. Todėl ji rūko Lucky,1 
kuomet jai painiojasi po akių 
riebinantieji saldumynai. Jūs 
matote, kad yra sveikatos 
Luckies apkepinimo kvapsny
je, kaip kad sako ir pati Gert
rude Lawrence apie Lucky 
Strike Cigaretus:

“Atvirai pasakysiu, kad aš 
labai pritariu šiaridierlinei ma
dai, kuri reikalauja dailiąi lai
bos kūno figūros. Aš taipgi 
labai stoju už Lucky Strike. 
Aš vely užsirūkau Lucky, o ne
imu riebinancių saldumynų —

no kūno figūros reikalai. Aš 
žinau skirtumą tarp patenki- 

: nąnčio jųjų kvapsnio ir tų da- 
Į lykų, kurie daro žmogų per- 
i riebų.”

Amerikos; nloterys 
teisingumą Miss Lawrence 
tarimo apie Lucky Strike

Dabartinė mada 
laibos figūros,—o

NUŠOVĖ GUNDYTOJĄ 
PRIE NARKOTIŠKV 
SVAIGALŲ

May R. McManus’ienė, 
metų amžiaus, newarkiete, 
šovė Julių Brunnerį, 60 metų garėtus 
amžiaus, agentą kokainos, opi- ^^lauja 
^ino ir kitų nuodingų narkotiš- ]engVa būt madingai, jeigu jūs 
kų svaigalų. Jinai pnmiaus užsirūkysite Lucky vietoj gar- 
t>Uvo. užsitraukusi pragaistm- -dėsiavimo saldumynais. Val
gą paprotį naudot tuos nuo- giuose arba prie valgių gali 
dus; paskui su didžiausiu vai- išmintingai ap-
gu jir kančiomis atsipratino fibota cukrinio maisto dalis, 
nuo jįjų. T x - 
rį, jisįai vėl pasiūlė kokainos; 
ji nusipirko to svaigalo, užra- 
gavp, ir vėl atgimė pas ją se- 
nasai žalingas paprotys. Ker
šydama už tai, jinai ir nudėjo 
<3Brunnerį, kaip kad dabar 
kinasi policijai.

milžinas Visą naktį
PLAUKĖ, KOL IŠSIGELBĖJO

Audra apvertė žvejinį lai- 
Vuką už 6 mylių nuo Long 
^each, L. L, krašto. Jame 
buvo keturi vyrai, ir tik vie- 
naSi kapitonas Peter Blohm iš-

Bet spėjus Brunne-j|)et daktarai sutinka su tuo 
faktu, jog perdidelis naudoji- 

saldumynų 
Todėl, var- 
Miss Law- 

vietoj saldu-

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iŠ fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

i Metams .................... $1.75
6 mėnesiams............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz. Moericke, Koenigs- 
berg Pr.. Unter-Haberberg 92, 

j"Bflso” Redakcijai.
Į Kaa ttžsisako “Balsą,” tas 
’ tootn pat remia Lietuvos dar- 
I ’ Haiuiių spaudą ir padeda jų 
i BdvM prieš fašistų valdžią.

Imargareta Valinčius
Room 32, Wcitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

SKAITYKITE-ŠVIESKITĖS-^MOKYKITĖS
. I

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: į ' ' s )
Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Liėtuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina .. . ...............................

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delėgacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų, struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų džftbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė'; gražiai vaiz- 
duojama;kilimąs žemes ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina............. .................... . ... 15c

Pries fašistine Vienybe
i Priešfašistinės Kovos Komiteto , organas,“ atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina............................................................................................ 15c

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai

JUOZAS KAVALIAUSKAS'
LIETUVIS GRABORIUy 

IR BALZAMUOTOJAR (
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdiifio valandoj© prašau 
kreioth prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

mas riebinancių 
yra kenksmingas, 
dan nuosaikumo, 
rence ima Lucky 
myno.

APDOVANOKITE 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

< DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

l/ž $6.00 Metams

‘GERAI PATAIKOJ’
Taip sako pilietis Ant. Tacilau'skas, 
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 daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

John Naujokas nis, 2759 Arsenal 
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tūmieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue,: 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- nįu meilės rezultatai—vaikai, 

žinoti apie lyties mokslą. 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur ftugsciau minėtą knygą ir skaitykite ją.

čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygeles kaina.........................................    25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

J Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai 
I ■ '

i Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Grei&mbergerio ir čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmuktų myriop darbininkų klases kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina.......... ................................... 35c

Revoliucijos Giesmės
Tik dabar ftavomė iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai- 

I nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
j, dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kuri- 
j iiys^ Knygelė iš 50 puslapių, kaina ............................... 35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu , ,
Dienraštis “Laisvė” Išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pįęrų. 
tęd turėsi aiškĮjP^ū^ratimą 
valdžios. ‘ JA—T,- ___ -r-<
rengęs prie egzamino. Kaina tik.-

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų^ khip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų,-o ypač prie jaunų mergaičių., čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT I177-W4
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Autom Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti if t: L-ytl visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pjniiru^. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime . savininkų, Šoferių, mechanikų, 
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

felephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS

Seredomis 
Ketvergais 
PėtnyČiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dienį ir naktj
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

i 82-86 MARCY AVENUE.
, \ BROOKLYN, Nt Y.

Ypatingai Kanadoje gyven- 
riantiem “LAISVfa? labai < nąu-> 
dingą, nes ji } reguliariai, kas
dien pasiekia, skaitytojų^

Draugam “ Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite.
į Gausite puikų atlyginimą 
I platinimą.

Visais reikalais rašykite:
I “LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., ‘ '

Brooklyn, N.

yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje pb' 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gręsyviški biznįeriai, ne tik Brook
lyne, b6t ir kituose miestuose-—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo'se,. ant Balių ir Stotuose bei 
kitUoSe bizniubse lietuvių išdirbystės 
draugu- cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

v Mes išmokiname taisyti ii’ valdyti 
automobiliaijs į trumpiausj laiką. 
Mes- gvarantuojąm laipnius Ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinejipio lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdhra nuo 9 ryto illi 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO ‘ SCHOOL 
228—2nd Ave., corf Uth St>, N. Y.

. .20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
■ ’ ■ lyties Dalykus '

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

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystes apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose, del nežinystes lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo- 

Užtat kaip moters, taip ir vvrai 
Be atidėliojimo įsigykite 

. Kaina.-. ...... .$2.00

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme -pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...........$1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj: knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naująm pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavh 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. 'Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais . . ............$1.00
Ta pati apdaryta . drūtais audimo apdarais, ir aukso rai
dėmis .......... .'.. ...............        $1.50

LAISVĖ ” 5
46 Ten Eyck St., Brooklyn, M Y.

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Ran yra žmogaus amžinai pricias.—šaltis. Jis ne tik sankifi 

i ligas (varo, bet ir j grabą paguldo Bet tie, kurio Tartoj® 
po plačią Ameriką pagarsejusiws 

URBAN’S COLD POWDERS 
(MiHUiuH «uo faifcie)

jokiu Šalčių nebijo. Už 76 nž bak>ą apsiginkluok' «u6
amžino priežo!

URBO

IH1 Metropolitan .>
Ifrft pijo .

6102 Grand Ave., R ai

HiąBdumi pinigu.?
\ FRANK A. URBA 

III Metropolitan Avenue,
________________________ORDER 1

AŠ, žemiam pasiražęn, siunčiu 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No____
Miestą*
Miestas

TABS ■

ligų- 
graut

už kurt
JkBDLA,

b ta te
ita ta.

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDA! taikė bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA fV—F..
EAlilfi; Nuo 8 v. ryto iki 6 ▼. vak.; po 6 vai.—7iovv Vvllę

M. TEITELBAUM, Manadžeria
N na J ai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes sa moderniškais pagerinimais
čia {taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandenin

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

naktį

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos diena per visą 

naktj 
Utaminkais nuo 12-ton 
vai. dieną iki 12 vai. 

' nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Faneriniais ir 
Utarninkais

< Trys gariniai kambariai delei iSsitfčrimo: Rusiikas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp CooR ir Debevoise Sts.f 

TIES BROADWAY IR ^LUSHING AVE., BROOKLYN, N» Y.
Telefonas: Pulaski 1090



VIETOS ŽINIOS
LYRIECIAMS

PAJIEŠKOJIMAI

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PARDAVIMAI

Telephone, Stagg 440?
Wilkes-Barre

A. RADZEVIČIUS
Un i on

pu I

MIRĖ ONA VAICEKAUSKAS

me

J. LEVANDAUSKASsems

GRABORIUS

REIKALAVIMAI 107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINISarės
Maspeth, N. Y

52 sidabriniai stalo

SOVKINO
Didingas a i Judis

Peterburgo Užbaigk

Daba?

42nd St, ties Broadway

į restora- 
Kas nori, 
Partneriu 
suma, At-

NEPAPRASTAI SMAGUS 
KONCERTINIS VAKARĖLIS atsi-

JūS

Daily
Union

Yor-

LENINO PAMINĖJIMO 
PROGRAMA

KRIMINALIAIS BŪDAIS 
ROTHSTEIN PRISILUPO 
$25,000,000 BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

BAISIOJO KŪDIKIŲ 
ŽMOGŽUDŽIO TEISMAS

ĮSIGYKITE TIKIETUS 
IR PAMATYKITE 
“BAILUS DAKTARAI

BENAMIAI NUBAUSTI 
UŽ MIEGOJIMĄ 
“SUBVĖSE”

4,000 DALYVAVO 
DAILY WORKERIO 
SUKAKTUVIŲ VAKARE

DVIEJŲ AUTOMOBILIŲ 
AUKA

Puplaiškiu 
Parušanijos ir 

daugybę kitokiu

DETROIT, MICH

GRABQRIUS 
(Undertaker)

Lelijų šaknų
Rbtų
Rožių ’
Remunčlių
Beneso - plokičiukiv 
ftalmččių
Šalavijų t
Beneso lapelių 
šafranų > \
Trijų devynerių

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ pIRĖKTORipa. 

Išbalzamuoja ir lajdoja numirusius 
ant visokių kapinių; paršam do au
tomobilius ir karietas * veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jws, bet 
jau senai matčmSsi. Butų 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.

pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!Jersey City prasidės seredoj 

teismas prieš Petrą Kudzinov- 
skį, kuris prisipažino nužudęs 
Josephą Storellį, 7 metu ber
niuką; Julią Mlodzianovskai- 
tę, 5 metą, ir Harry Quinna, 
scrantonietį, suaugusį vyrą.

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

neturintiems iš 
teks grumtis

Miela pažiūrėt, ta didžioji i nauja 
aktorė! pirmajame savo žvaigž- 
• ' diniame jų'dyjė!

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

■ “ SILVER NIGHT
(Sidabrinė Naktis)

i v • 4 4

Prasidės kitą utarninką, sausio 15 d
j daiktai bus tiždyk'ą išdalinti, taip kad juos galės 

gaut bile atsilankiusi moteriškė ■

Kalbės Se- 
Vincas. Pradžia 7:30 vai. vaka- 
Kviečiame visus atsilankyti. 1

Rengėjai.
($—7)

EMBASSY JEWELRY SHOP 
Lietuviška Krautuve

Valdiški rekordai rodo, kad 
nušautasai Arnold Rothstei- 
nas, gembleris ir narkotiškų 
svaigalų ! šmugelio šaikos gal
va, paliko $25,000,000 turto, 
laimėto tais ir kitais nedorais 
būdais.

susirinkimas bin 
sausio, A. D. P 
. Main St. Pra- 

Viši nariai at- 
turime svarbių reikalų aptarti 

Komitetas.

KING OF KINGS
(Karalių Karalius)

Telephone, Greenpoint 2820

I.GARSVA

1 UNITED ARTISTS > ’ 
Broadway, ties 49th St., N. Y,

PARAMOUNT
Vienas iš Publix Teatrų— 
Namai Paramount Judžių

Times Square 1
Ateikite anksti 

Truks pilvas iš juoko!
Colleen Moore

Pirmajame savo Garsiniame 
t Judyje

“SYNTHETIC SIN” 
(Sudėtinis Griekas) 

First National Judis 
ROBERT BENCHLEY 

Smagiausiame Fox-Movietone 
’ “The Spellbinder” 

GENE RODEMICH 
Gabiausias Synkopatorius 

Vaizdelyje “Cherrio”
Paul Oscard’o virbantis mergaičių 

šokikių lošimas su Paramount 
scenos orkestrą ir dideliais 

talentais , 
RUBINpFF 

Asmeniškai tas “skirtingas” 
smuikininkas

MR. ir MRS.' JE^SE CRAWFORD 
< ir kiti margumynai'

Tel. Foxcroft; 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

" Muzikos Teorijos \ 
L. Bernice Šahniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni 
mo 87-tos kuopos 
pėtnyčioj, 11-tą d. ; 
kambariuose, 206 S 
džia 7:30 vai. vakare 
eikit

grieš ^ovičiaus į ApvoGTAS
PARAŽINSKAS

branduolio narys būtinai, turi 
jame dalyvauti. . Draugai, vie
nas kitam priminkite apie šį 
susirinkimą.

Sekr. J* Siurba.

VILMA
BANKY

Samuel Goldwyn’o Perstatyme

THE AWAKENING”
(Atbudimas) 

United Artists Judyje 
su LOUIS WOLHJEIM

Muzikos melodijos Dr. Hugo 
Riesenfeld’o ir Irving Berlino

NUPIGINTOS KAINOS I
Rodoma nuolat nuo 10:15 A. M.

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

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoze
(Priešais “Bridge'Plaza”

221 South 4th Street
Brooklyn, 1ĮJ. Y. ✓ U 
VALANDOS:/

10-12 prieš piet; ' po piet 
Ketvergais ir subąramis iki ( 
valandai. Penktądreniais ir sek
madieniais tik ątilyg sutarties.

Per vieno automobilio 
trenktą Heleną Milevičaitę, 11 
metų mergaitę, Jersey City, 
pervažiavo kitas automobilis, 
nulauždamas jai abidvi kojas. 
Šiaip mergaitė išliksianti gyva, 
kdip sako daktarai St. Francis 
ligoninės.

Utarninke ir Seredoj, Sausio 8 ir 9 dd
GRAND THEATRE 

(Jono Česnos)

A. 47-tos kuopos pirmas 
susirinkimas bus nedėlioj, 

Draugijų svetainėj, 24 
Pradžia 10-tą vai. 

Visi nariai malonėkit- atsilan- 
Atsiveskit ir naujų narių. 

Sekr. J. Povilaitis.

PARSIDUODA, kendžių ir Ice Cream 
krautuvė, biznis įdirbtas ir gera 

proga pirkti. Virš krautuvės yrą 6 
kambariai gyvenimui ir fomišiuoti 
kambariai; Kreipkitės po No. 1150 
Manhattan Ave., Brooklyn, N- Y.

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

J. T. Bimbienė, Sekr.

MAYNARD, MASS.
Pėtnyčioj, U-tą d. sausio, bus pra 

kalbos Rusų svetainėj 
nas

šių metų
13 d. sausio 
ir Michigan Avi 
ryte

Kelios dienos atga'l 
apvogtas dirbtuvėje aidietis 
Stasys Paražinskas. Jam pa
vogtas deimantinis žiedąs, ku
ris buvo vertas šimto dolerių.

įtariamas vagilius yra grai
kas ir esąs stačiatikių cerkvės 
parapi jonas.

Tai yra pamoka kitiems, jog 
tokie daiktai turi būt saugoja
mi. Saugiausia gi tai visai ne
turėti deimantų, nes tai yra 
bereikalingas pinigų eikvoji
mas.

DETROIT, MICH.
Bazaras 1. L. D. Naudai

Nedėlioję, 13 d. sausio, įvyks 
kus bazaras, rengiamas vietos Dar
bininkių Organizacijų Federacijos 
naudai politinių kalinių. Bazaras 
bus Slavų Darbininkų Svetainėj, ant 
Ferry ir Russell Sts. Prasidės anks
ti dieną ir tęsis iki vėlumai nakties. 
Įžanga 25c .ypatai. Visi žinome, kad 
politinius kalinius reikia remti, tat 
nepamirškime atsilankyti.

Kviečia Komitetas.
(6—8)

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

ir Waterman’s F ountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir viSOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurte iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant Perkamų daiktų nuleisim^ dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street , < > ' 1 Brooklyn, N. Y.

Programa atsidarė su Inter
nacionalo dainavimu. Po to 
20 Isadora Duncan mergaičių 
iš Maskvos savo šokiais per
statė kai kuriuos motyvus iš 
geniališkų muzikos kompozi
torių Schuberto ir Schumanno, 
padarydamos gilaus dailiško 
įspūdžio Į publiką.’ Bet kuo
met pradėjo savo grupiniais 
šokiais vaizduot “įspūdžiuos iš 
Revoliucinės Rusijos,'” tai su
kėlė tokį entuziazmą, tartum

PAJIEŠKAU giminaičio Albino
Gratkausko, iš Lietuvos, Antalo 

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

1-24

Pamatykite ir išgirskite garsiausius judžius. “King of! Kings” yra 
nemirtina jausminga ■ dramą Mš Kristaus laikų—tai vainikuojamasis 
veikalas krutamųjų paveikslų mene. Dramatiška, didinga, puiki re
gykla: įtūžusiai rėkiančios govedps, augščiausias džiaugsmas, tigriš- 
kas įsiutimas, baisingos audros,- šiurpulingas, žemės drebėjimas—tai 
toks krutamasai paveikslas, kuris judins, virpins dar ir negimusias 
gentkąrtes ateityje.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

' 127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

REIKALINGAS partneris 
ną (Coffee Pot) biznį, 

gali ir pirkti visą biznį, 
gali likti su maža .pinigų 
sišaukit greit šiandien nuo 9 ryte iki 
! vai. dieną po No. 617 Classen Ave., 
vienas blokas nuo Franklin Ave., 
Brooklyn, N. Y. (6-7)

SOUTH BOOK L Y N, N. Y.
A. L. D. L<» D. 147 kuopos metinis 

susirinkimas bus utarninke,' 8 sausio, 
pas drg. Kazlauską, 1238—42nd St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit ateiti, nes bus renkama 
nauja valdyba. Taipgi yra ir taip 
svarbių 
Bružas.

Ateinantį nedėldienį, sausio 
13 d., “Laisvės” svetainėje, 
bus nepaprastajai įvairus, mu- 
zikalis, koncertinis ir šokių va
karėlis, kurį rengia A. L. D. L. 
D. 1-ma kuopa. Programoje 
dalyvaus Jaunuolių Smuikų 
Orkestros sekstetas, vadovau
jamas J. Baltrukevičiaus, Atei
ties žiedo vaikų chorelis ir ki
ti, apie kuriuos toliaus bus pa
skelbta, kokios dar bus dainos 
ir muzika.

Šokiams 
orkestrą.

Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai yra nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti į šį parengimą, 
kuris, užtikriname, bus vienas 
iš įdomiausių, ir jame gaus pa
sitenkinimo jauni ir seni. 
Ypač gi turėtų jame būti mū
sų organizacijų visi nariai.

Nepamirškite, jog parengi
mas įvyksta ateinantį nedėl
dienį, sausio (January) 13 d., 
“Laisvės” svetainėje; pradžia 

po pietų.
Kviečia Komisija.

Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
j apie kokių lietuviškų 

___ ,___, .. „ _____ _ lipiasi arba parašpj mane, 
ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą <•. 
Ph. , G. Vaistininkas 

27.0 RoHfnrrf Ąventie 
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
PkOae, Greenpoint 2617, $666-1614

Lorimer Restaurant
J. MARCIUKIĖNE

Savininkė

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

Pereitą subatos naktį 
tavo devyniolika benamių dar
bininkų už tai, kad jie miego
jo požeminių gelžkelių stotyse 
bei traukiniuose. Washington 
Heights teismas pasiuntė juos 
kalėjimai!; vieni gavo po die- 

iti po kelias, o kai kurie 
net po ištisą menesį kalėjimo 
vien už tai; kad ‘neturėjo kur 
galv&s priglaust nakties lai-

M. BENDINSKIS, 30 Amter 
Wilkes-Barre, Pa., malonės 

šaukti žemiau padėtu adresu, 
gausit laikraštį, tat norime kad atsi- 
lieptumet.—J. Kfutulišj’ 72 Nesbitt 
St., Plymouth, Pa.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium

Penktametinis Lenino 
ties paminėjimo 
Madison Square 
Ne'w Yorke, sausio (January) 
19 5 (k, pritrauksiąs tiek publi
kos, kad vargu besotiIps į tą 
milžinišką svetainę, kaip jau 
išanksto sprendžiama sulig 
spartaus tikietų pirkinio tam 
parengimui.

Tas mitingas bus ne tik pa
gerbimui atminties didžiausio 
revoliucijos vado, bet juo la
biau praktiškam žingsniui, 
mobilizavimui darbininkų į ko
vą prieš gręsiantį naują impe
rialistinį pasaulio karą.

Apart Jay Lovestone ir Wm. 
Z. Fosterio prakalbų, bus re- 
voliuciniai-dailiška, turininga j 
programa, kurioje Jascha Fis-! 
chermanas, rusų pianistas 
skambins melodijas, pritaiky
tas prie 1905 ir 1917 metų re-j 
voliucijų, ir kitus įspūdingiau-j 
sius muzikos gabalus; dainuos, 
garsusis Freiheit Choras; bus1 
paroda Sovietinio Sporto, ir kt.

Patariame tikietus įsigyt iš
anksto; jų kaina tik 50 centų 
iki $1.00; pardavinėjami Wor
kers (Communist) Partijos 
Distrikto ofise, 26-28 
Square, New Yorke.

Daily Workerio penkių 
i tų sukaktuvių koncerte, suba- 
įtoj, dalyvavo 4,000 publikos, 
ir dar šimtai turėjo grįžt atgal 
nuo Manhattan Opera House 
durį], negalėdami įlilpti. 1

Daily Workerio ’ redakto
rius, Robert Minor, vakaro 
pirmininkas, savo įvedamojoj 
prakalbėlėj, bendrai pažymėjo 
Daily Workerio rolę, kaipo 
šios 'šalies darbininkų klasės 
vado, organizuotojo ir švietė
jo; o kada ateis jau neperto- 
lirnas naujas imperialistinis 
karas, tai, sako, Daily Worke- 
ris bus revoliucinis minių or
ganas delei nuvertimo kapita-' 
Ii st i n ės tvarkos A m enk oje ir 
delei įkūrimo Jungtinių Valsti
jų Sovietų Respublikos.

Kiti du kalbėtojai, dd. Love- 
stone ir Foster, plačiau dėstė 
Daily Workerio rolę įvairiuo
se streikuose, kampanijose de
lei organizavimo mainierių, 
adatos darbininkų, audėjų ir 
kitų į klasines unijas ir nu
švietė jo vadovaujamąją rolę 
visuose kituose judėjimuose, 
atsiliepiant į momento reika-

< Sausio i(Ja.nuary) ,20 d., sek- 
madienyj, Aido Choras persta
tys operetę “Bailus Daktaras,” 

1bor Lyceum svetainėje, 949 
iVilloughby Avė. Pradžia per-j 
statymo 3:30 vai. po pietų. 
Prašome visų nesivėluoti.

Turiu priminti jums, drau
gės Iri draugai, choro rėmėjai, 
jog jau tikietai atspausdinti ir 
pardavinėjami. Tikietus gali
ma gauti pas aidiečius ir “Lai- 
iiįėio/’

Kadangi operetė graži, tai, 
be abejonės, žmonių bus daug 1 
jos pamatyti.

Tokiu būdu, 
anksto tikietų 
prie langelio.

SVARBUS LIETUVIŲ 
DARBIEČIŲ BRANDUOLIO 
F-5 SUSIRINKIMAS 
Bus Diskusijos ir 
Atstovų Rinkimas

Sekanti antradienį, sausio 8 
d., įvyks Darbininkų Partijos 
lietuvių branduolio F-5 susi
rinkimas, “Laisvės” name. 
Pradžia 7130 vai. vakare. Bus 
diskusuojama Pild. ■ Komiteto 
išleisti teziai ir bus renkami 
atstovai į sekcijoą konvenciją, 

s Šis susirinkimąs yra labai 
svarbus, ir kiekvienas šio

mir 
mitingas 
Gardene

MIRĖ; IŠ BADO
; Bedarbis, į 60 metų 

John Wilhelm/ išbadėjęs apal
po ties durimis savo lindynės, 
95 Henry St., New'Yorke; ta
po nuvežtas į ligoninę ir ten, 
neatgriebdamas žado, numirė.

į orą iškėlė visus keturis tūks
tančius publikos. Negalėjo 
žmonės atsigėrėti ir atsigrožė
ti tokiu šokių menu, kur ryš
kiausioje, artistiškoje formoje 
perstatyta revoliucinės Rusijos 
kovos, vargai ir pergalės.

Pagarbai šokikių paskui bu
vo surengtas bankietėlis'Cafe 
Boulevard , ties 41st St. ir 
Broadway. • Rengėjų prašo
mos, jos sutiko dalyvaut dar 
trijuose partijiniuose parengi
muose. .Ateinančios subatos 
vakare įvyks vienas su jų šo
kiais parengimas, skiriamas 
jaunuoliams; nedėldienį po 
pietų bus kitas toks parengi
mas, kur jos dalyvaus, o ne- 
dėldienio vakare trečias, čia 
irgi grieš pilna simfonijos or
kestrą.

Kai kurie lietuviai, pavėluo
dami pirktis tikietus, negalėjo 
įeit į svetainę'ir turėjo grįžt 
atgal. Tiems patartina pasi
naudot nauja proga pasigrožėt 
jų šokiais toje pačioje svetai
nėje, augščiau minėtu laiku. 
Tikietai dabar nupigintomis 
kainomis;. gaunami 
Workerio ofise, 26-28 
Square, Room 201,. New

Ona Vaicekauskas, 40 m., 
126 Stagg Street, mirė sausio 
5 d.; bus palaidota sausio 8 d. 
St.i Traicės Kapinėse.. , 
;j Laidotuves, prižiūri grabo- 
rius J. Levandauskas.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
' kiekvienas iš mūsų ijerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

nūsų vientaučių vartojamos žolgSj Šaknys ir kitdkiė naminiai. 
Mūsiį žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik* 
ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-; 
patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie-< 

*. - ių gydančių vaistų,'tarpe kuria <r 
Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero iakaų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogi

I Tel., Triangle 1450 |
i Lietuvis Fotografas Į
! IR MALIOR1US

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
, Kreipkitės šiuo adresu: 
JONAS STOKES

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

PARSIDUODA kendžių storas, vi
siems lietuviams žinomoj vietoj, 

randa pigi, vieta didelė, 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 

i St., Brooklyn, N. Y. 5-7
PARSIDUODA Reo Speed Wagon 

1927 metų, labai geram stovyj, tin
kamas bile bizniui. Kam reikalin
gas geras trakas, 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 “Laisves” 
ofisą. 4-9
PARSIDUODA kendžių storas labai 

'pigiai, geroj biznio vietoj, skersai 
krutamu paveikslų teatrą. Greitai 
atsišaukite. 350 Grand St., Brook
lyn, N. Y. ' 4-6

vhistai.' 
; ;kiekyieną 
; geriausiai .
tuviškų žolių, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe Irurii 
Žemiau paduotus. O
Apynių 

; Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardini) 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
TV’HnmAČių durnropių 
Dringelis 
Daųrnų 
Debesilų 
Karstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 
gydančių, žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi

žinodamas tą ir norėdamas mūsų

. ... <■

65-23 G R An b■'ĄV
■■■ ■ MASPETH^.N.‘y^q’^ Y;'.




