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ŠIAURĖS TYRLNEJIMO DARBO

se; Steigs Šiauriuose Oro Pranešimo Stotis

\ pagal klasiškas muzikos kompo- 'anti-imperialistinės 
t ziciias. nerasi Amerikos scenoi. a^k^ Atsišaukiama ir į kitų ša- j

n i *i -vi it • rianuojama. Kelios ekspe- 
Į Siūlo Fardavikiska tini- dicijos į šiaurius. Bus nau- 

ir i • n i dojarna dirižabliai, orlaiviaiJOS Vad§ J Darbo 'ir laivai. Taipgi į planus

Ministerio Vietą

kad čiy Sukilo prieš Valdžią kykla Sov. Baltarusijoj

CLINTON,' Mass.— Wil-

Pravda” pažymėjo, kad

Vėl

nuo

Tėvas Peršovė Sūnų, Ma
nydamas, Kad Zuikis

stotys.: viena didelė stotis 
Franz Joseph žemėj, viena

NEW YORK.— čia Bar
nard Kolegijos studenčių 1 *• * • • 1 •

su
Sti
ll ž
ir

Prasidėjęs Sukilimas 
Afganistane

mas, vandens srovės ir tem
peratūra- šiaurės jūrų.

gales revoliucionierių, 
kad šokių-dainų menu 
taip aiškiai perstatyti vaizdus

“Daily Worker” 5-kių metų 
jubilėjiniam koncerte sausio 5 
d. ir vėl tapo įrodyta, kad mū
sų komunistinę spaudą darbi
ninkai nuoširdžiai remia. Man
hattan Opera House prisigrūdo 
pilna. Didelė minia grįžo na
mo apsivylę, nes įeiti negalėjo. 
Didžiulė Madison Square Gar
den svetainė būtų prisigrūdus.

Raud. Artojas.”

valdžios. . Rezoliuciją pa
siuntė išrinktam preziden
tui Hooveriui. Ragina pa
sistengti pripažinti Sovietų 
valdžią.

TOKIO, Japonija.— Tre-i VITEBSKAS.— Lapkri- 
čiadienį valdžia pasiuntė j čio 25 d. lietuvių kliube įvy-Į

Šiame koncerte iš Rusijos at-1 
vykusios Isadora Duncan mo- ; 
kyklos šokikės, po vadovyste |kų kovotojas

užsimokėti i ----
Į WASHINGTON.— Biuro-

įeina įsteigimas stočių pra
nešimui apie oro padėtį 
i šiauriuose. Trijų rūšių lai
vai bus naudojami. Vieni

“Tai yra paniekinimas 
teismo, jūs taip negalite sa-

j keltų protesto balsą prieš | 
Dabar prasideda platus Johnstone suareštavimą.

" ‘ > Amerikoj planuojama su- kyti,” ’pastebėjo Venigas.

niekas nebijojo^ įr prie to 
dar pašiepė kitus “klaunus 

j iš monarchistų eirkaus.”

American ” sausio 5 ' 
specialę laidą savo 
pašvęstą vien tik 
Naujosios Anglijos
Ten rašoma, 1 

m. audinyčios dau-

1929 m., bet jie žymiai padi
dės. ”

- ■’ ’’f • »

V Savo du 'skatiku prideda ir 
McMahon, prezidentas biuro- 
kratiškos United Textile Work-

J ers Unijos,—“šieji metai atneš 
gerlffikį ir taiką audinyčių dar
bininkams.” Tas “darbo va- v, . ,
das” tuomi užtikrina Snyderiui ciai apielinkės distriktuose 
ir audinyčių savininkams, kad renkasi į daiktą ir ginkluo- 
jie mokės taikytis su duMa- jasi pasipriešinti. 
viais. Juk pereitą vasarą jis 
ir jo sėbrai išdavė 6 mėnesių

! Barnard Kolegijos Studentės darni 5 nuosimt) .algos nukapo- i “ t t J
•« «•% • • • • > 1 i _ T  Y?______ — C*     _ r _—

Stelrla’ Paliuosavimą. Tarptautinis - rengti masiniai pikietavi- 
j Apsigynimas, mai prie Anglijos konsulą- į ]y 

!799 Broadway, New York, i tų.

jįmą, priimdami naujai įveda
mą darbo pagreitinimą. Tuoj 
po šiai išdavystei Naujosios 
Anglijos 72 audinyčiose tapo 
■algda nukapotos 5 nuošimčiais. 
Su šiaią pagreitinimais, tiesa, 
kad daugiau Uvoro pagamino, atstovybė savo susirinkime 
su algų nukapojimu, tiesa,— iišnešė rezoliucija už pripa- 
susilaukė daugiau gerlaikiųka-ižinimą Sovietu’ Sąjungos

čia viskas dirbtina—ne natų fa
liška. |
. Šokant įspūdžius iš revoliuci- j
jos rodos matai kovas ir per- darbininkų judėjimas už jo

galima £>arbininku
1 r/ 4 1 1 £< **

dailė pažengus Rusijoj. Tokios Kongrese, Djaria, 
dailės, tokio natūralaus ritmo, [kaipo atstovas

zicijas, nerasi Amerikos scenoj. Aneliios
valdonai jį suareštavo ir hų darbininkus, kad jie pa-(jo Healy, 

[laiko kalėjime.

šokikės Iš Sov. Sąjungos.
Naujosios Anglijos

Pramonė.
Audėjų Kova.
Primena Sacco-Vanzetti

Rajjo A. Aldhiiiitė

Pirmas Lietuvių Darbi*

Metai XIX, Dienraščio XI

Darbininkų Judėjimas už Paliuosavimą 
Johnstone iš Anglijos Imperialistų Nagų

Teisdamas Būtlegerį, Teisė
jas Užsimokėjo $9 ič ę, SOVIETAI RENGIASI PRIE D1DEU0Kongreso Sesiją

NEW YORK.— Nesenai pasiuntė kablegramą Angli- 
žymus Amerikos darbiniu- jos Tarptautiniam Darbi- 

w ; Jack Johns- įninku Apsigynimui. Pagi
li Irrria Duncan, parodė ant kiekltone kalbėjo Indijos Darbo na daryti masinį spaudimą 

Indijoj, ant Anglijos valdžios, kad 
pasaulinės ji tuojaus paliuosuotų John- 

; lygos. Į stoną,
imperialistiniai / ’

2,000 Japonijos Valstie-1 Atidaroma Lietuvių Mo- 
n 1 • ! • sz IT 1 lw« I 1 VI n 11 1. •

“Boston 
d^ išleido

A laikraščio, 
’ peržvalgai 
pramonės, 
“per 1928
giau tavoro pagamino, kaip per 
pastaruosius kelius metuš; au
dinyčių darbininkai 
sąlygom; jų algos dabar augš- 
čiausiam laipsnyj stovi.” Gal- jtelį malšinti valstiečių suki- 
va Federal Reserve Banko limą.
Snyder rašo: “Jei darbo vadai | Du tūkstančiai valstiečių 
mokės taikytis su darbdaviais, i apsiginklavę maršavo prieš 
reikia tikėtis, kad gerlaikiai vietos valdžią; 300 policistų 
Naujojoj Anglijoj ne tik tęsis negalėjo jų nugalėti. Įvy

ko smarkus susirėmimas.
ValstiečiaL protestuoja 

prieš valdžios tam tikrą 
vandens projektą, kuris, jie 
sako, mierija apsemdinti 
šimtus akrų valstiečių že
mės.

Pranešama, kad valstie-

• COLTON, Cal.— C. 
Healy, taikos teisėjas, 
dviems kitais policistais 
areštavo Pablo Venigas 
butlegerystę.. Jis buvo 
teisėju jo byloj.

“Policistai padėjo degtinę 
mano namuose,” teisme pa
reiškė Venigas.

“rp” —suriko ant

“Tai tiesa,” pareiškė Hea- 
/, ir jis nubaudė save užsi

mokėti $5. Paskui jis nu
baudė Venigą 
100 doleriu, v

n-itpnkinti CiaUieių VČUUZIČI pasiuntė |C1U U. lietuviu nnuuv įvj-,
kariuomenę į Namūro mies- .ko darbininkų susirinkimas, ham C, Rosenthal medzio- 

kuriame buvo padarytas į damas „ pamatėkrūmuose 
pranešimas apie darbininkų (sujudėjimą ir šovė, many

ki damas, kad ten zuikis. Ten 
am- 
abi

pitalistai. “Darbo vadas” Mc 
Mahon tvirtina, kad tuos “ger- 
laikius” gaus darbininkai. Ka
žin ar patikės tam jie? Anglų 

\ priežodis sako: “Galima ap
gauti vieną žmogų kaip kada, 

, bet negalima apgauti visų žmo
nių visada.”

New Bedfordo ir Fall River 
“gerlaikių” aukos, 662 streikie- 

V^riai—kovotojai laukia teismo 
L ’ ateinantį mėnesį. McMahon ir 

jo šaika neprisimena apie tai.
1 Kas jiems ir jų darbdaviams 

pataikaujančiai unijai, kad 
stKikieriams reikės kalėti, kad 
jų šeimynos badauja. Tiktai 
Nacionalė' Audėjų Unija ir 
Tarptautinis barbininkų Apsi
gynimas neapleidžia jų. Audi- 
nyčių darbininkai turi tuojaus 

' zv/^ašytis prie šios eilinių narių 
T 'sutvertos karingos unijos. Vi

si šios šalies darbininkai turė
tų dėtis ir aukoti Tarptauti
niam Darbininkų .Apsigynimui.

Sulig Mass, valstijos tradici
jų, įvesdinant naują guberna- 

*.torių, senasis turi nulipti vie
nas laiptais valstijos namo. 
Kuomet Fulleris lipo žemyn, di
delė minia žmonių stovėjo ant 
piečiau ir apielinkės gatvėse, 
žengiant paskutinį laiptą, ka
žin kas iš minios prisiartino 

r Ir suteikė jam dovaną, storą 
" knygą -— “Laiškai Sacco ir 

Jjfįizetti.” Tai j'buvo tylus pri-

už Pripažinimą Sovietu 
Valdžios

Atrado Senovės Miestą

WASHINGTON.— Sako
ma, kad Hooveris jau dvie- , .
mis svarbiais klausimais pa- Naudos Dirižablius, Orlaivius, Laivus Keliose Ekspedicijo 
daręs sprendimą: nuspren-i 
dęs palaikyti savo kabinete 
dabartinį iždo ministerį 
Melioną ir šaukti ekstra 
kongreso sesiją, kurioj bus 
svarstoma farmerių padė
ties klausimas.

padėtį fašistų Lietuvoje 
apie kultūros ir politinės buvo jo sūnus, 25 metų 
apšvietos darbą lietuvių ko- žiaus. Jam peršauta 
lonijose Sov. Baltarusijoj, [kojos.

Švietimo komisariato liet. I _ ___________
kultūros inspektorius dr. 
Vėdrinaitis pranešė, kad Vi
tebsko apygardoje, buvu
siam Dymanovb dvare bus 
atidaryta pirmoji lietuvių 
valstiečių jaunimo mokykla. 
Dymanovo randasi 18 klmtr. 
atstu nuo Vitebsko ir 1 kilo
metras nuo plento (Vitebs- 
kas-Orša). Nors trobos jau 
gerokai apirę, bet padarius 
remontą ir pastačius vieną 
kitą naują namą bus gali-įnė apie jo karjerą, 
ma įrengti puiki mokykla, 
nes gamtos žvilgsniu vieta jis buvo baidyklė,' kurios

“Pravda” Sako, Mikalojus 
Buvo Baidyklė, Kurios 

Niekas tebijojo
MASKVA.— Sovietų ry

tiniai laikraščiai tik dviemis 
eilutėmis prisiminė apie ca
ro dėdės Nikalojaus Nikola- 
jeyičiaus mirtį. Tik, “Prav
da” daugiau parašė; primi-

NEW DELHI, Indija. — 
Pranešama,1 kad Afganista
ne sukilėliai vėl atnaujinę 
savo ataką prieš valdžią; 
nuo pirmadienio einąs mū- 
ąis tarp sukilėlių ir valdžios 
kariuomenės už 10 mylių 

j nuo Kabul, Afganistano so- 
■ stinės.

FREIBURG, Vokietija.— 
Tarodunum, senovės Romė
nų miestas, kurio istorikai 
ir geografai jieškojo per 
šimtmečius, pagalios tapo 
atrastas prie Zarten mieste
lio, netoli nuo čia.

Pirmiausias to miesto su
minė jimas randama raštuo
se Aleksandrijos geografo

Įrodinėja, Kad “Raganiaus” 
Užmušėjas Beprotis

YORK, Pa.-1-1 John Bly- 
mer, 32 metų,1 i su kitais 
dviem vaikinais teisiamas 
už nužudymų Nelson Ęeh- 
meyeb, “raganiaus”. Bly- 
mer taipgi skaitomas “ra->

Claudius Ptolemaeus, kuris 'ganium daktaru.” ( Jo advo 
gyveno antram šimtmety.
Niekas tačiaus nežinojo, 
kur miestas radosi.

Nesenai kasinėjant netoli 
Zarten atrasta namų me
džiaga ir kitokių istorinių 
dalykų, kurie parodo, kad 
toj vietoj buvo miestas Ta
ro-dunum.

suniurnėjo “Sacco-Vanzetti.” 
Per minią, lūpos iš lūpų suskam
bėjo “Sacco-Vanzetti.” Nu
tilo sveikinimai ir entuziazmas, 
vien tik tylūs žvilgsniai jį nu- 

__________________ lydėjo. Darbininkai niekuomet 
įftrlmas jo ‘‘nuopelnų.” Jis nęužmirš savo vadų—jie neuž- 
ivilgterėjęs greitai nužingspia- miršta savo budelius ir' juos 

•> ijivo. Arti stovintieji, pamatę,'tinkamai sveikina.

katas trečiadienį teisme įro-, 
dinėjo, kad Blymer esąs-ne
sveiko proto.

Bediskusuojant teisme 
apie “raganystę”, pasklido 
žinia, kad Vernon Bankert, 
35 metų amžiaus, akmeni
mis sumušė ponią J. W. 
Hossaker, 35 metų, taipgi 
“už raganystę”. Sakoma, 
jis išsivaizdino, kad ji buvo 
jį “apkerėjus”./

Daktarai sako, kad ponia 
Hossaker pasveiksianti. Jos 
užpuolikas, Bankert, keturi 
mėnesiai atgal pabėgo iš 
beprotnamio, kur taipgi bu
vo tūlą laiką uždarytas Bly
mer. ‘ - • '• > <

4 Žuvo, 90 Sužeista Su
sikūlus Traukiniams
LONDONAS.— Antradie

nio naktį Midland Scottish 
gelžkelio ekspresas, vaikš
čiojantis tarp . Bristol ir 
Nottingham, susikūlė su ta- 
voriniu traukiniu netoli 
Cheltenham. Keturi asme
nys žuvo, apie 90 sužeis
ta.

[mažesnė Vrangelio Saloj ir 
(viena mažesnė Naujojoj Že
mėj, o ketvirta Naujojo Si; 
biro salose. Netolimoji šiau
rė gali pasitarnauti plates
niam sužinojimui apie oro 
padėtį Rusijoj; gi pilkiau
sias oro žinojimas labai rei
kalingas auginimui javų.

Bus daroma bandymas 
įsteigti automatiškas bevie
li nes oro pranešimo stotis 
nekuriuose punktuose. Ko
kis to įtaiso pobūdis, dar lai
koma slaptybėj.

Akademikas Fersman, žy
mus Sovietų mokslininkas, 
Įsako, kad Severnaja Zem- 
lia arba Šiaurinė Žemė nėra 
dar ištyrinėta, apart jos 
pietinių sričių. Jis sako, 
kad kraštas į šiaurvakarius 
nuo Franz Joseph Žemes ir 
Novaja Zemlia (Naujoji 
Žemė) taipgi veik visai ne
žinomas tyrinėtojams..

Sovietų mokslininkai j ieš
kos ten mineralų ir kailinių 
žvėrių, bet svarbiausia, 

bus budavojama keturios apart įsteigimo oro stočių, 
bevieliuos oro pranešimo bus bandoma patirti gilu- i ■ « 1 v _ 1 Jt j. jL.

LENINGRADAS.— So
vietų valdžia planuoja di
džiausią šiaurės tyrinėjimą, 

l kokis iki šiol dar nebuvo da- 
’ romas.

Planuojama .kelios ekspe-

(kratiniai vadai gelžkeliečių Jaįv.a^ maistą ir ki- 
unijos Brotherhood of Rail-lakius įtaisus, kreiseriai 

i bus naudojami palaikymui 
susisiekimo ’ tarp toli esamų 
meteorologinių stočių ir 
ledlaužių.

Naujai sudaryta šiaurės 
tyrinėjimo komisija planuo
ja panaudoti Sovietų Są
jungos natūralinius pato
gumus šiaurės tyrinėjimui; 
mat, jos rubežiai siekia 
šiaurės sritis ir del to So
vietams patogu į šiaurės 
kraštą dasigauti.

Sulig planų, pirmiausia

way Trainmen siūlo Hoove
riui į darbo sekretoriaus 
(ministerio) vietą W. N. 
Doak, tos unijos vice prezi
dentą, kapitalistų tarną.

Jie siūlo jį į ministerio 
vietą del to, kad Doak pa
rašė Watson-Parker prieš- 
streikišką įstatymą ii’ dar
bavosi už jo perleidimą. Tas 
įstatymas draudžia unijoms 
skelbti streiką iki nepraei
na mėnesių mėnesiai ir me
tų metai bevedant derybas 
išrišimui ginčo tarp darbi
ninkų rify* ^ąrbdayių; ..t,UQ bū-, 
du darbdaviai turi daug lai
ko panaudoti visokius “sky- 
mus” prieš darbininkus ir 
sumobilizuoti streiklaužius.

Sakoma, Hooveris mano, 
kad tokis • žmogus, » kuris 
tiek pasidarbavo kapitalis
tams, užsitarnauja ministe
rio vietos. z

Tačiaus Amerikos Darbo 
Federacijos biurokratija, 
kuri taipgi yra gana daug 
pasidarbavus kapitalistams, 
irgi nori savo žmogų turėti 
toj vietoj. Norėtų, kad fe-
'deracijos prezidentas Green 
būtų paskirtas.

John L. Lewis, kuris lai
ke rinkimų per radio lojo 
už Hooverį, taipgi nori dar
bo sekretoriaus vietos.v

Gal būt Hooveris ir pasi
rinks vieną iš pardavikiškų 
darbo unijų vadų. Tuomet 
galės sakyti, kad ir “darbi
ninkų atstovai” įeina j ka
binėta.

BAUDŽIAVOS PAPRO
ČIŲ ATSTATYMAS 

..ITALIJOJE

PARYŽIUS, Franci j a. — 
Itali-J. Vj Užima Pihną Vietą' i?r ‘ • 2 u ’ j* r 1 Temps pranešimu, iuui- • baminimė Nuodmgy Gazy jos valstiečiai negalėsią be

valdžios, leidimo važiuoti į 
Jung- miestus. Fašistai įveda to- 

tiųių Valstijų valdžia užima kį įstatymą, kad kovoti su 
pirmą vietą gaminime nau-- ----- -,,J-----

jų nuodingų gazų. Taip pa
reiškė generolas Fries, gal
va .armijos chemikalio san
dėlio, antradienį kalbėda
mas atstovų buto pinigų 
paskirstymo komiteto susi
rinkime. Jis taipgi pareiš
kė} kad valdžia turi dide
lius sandėlius maskų ąpsi- 
saugojimui nuo,gazo.

Ąmerikos imperialistai vi
su smarkumu rengiasi prie 
karo. ;

WASHINGTON.:

miestų perpildymu. Tokiu 
būdu i Italijos valstiečiams 
bus atimta teisė laisvai kel
tis iš vienos vietos į kita.

------------------------------------ ---------------------------

Londonas.— Anglijos val
džia pati pripažįsta, kad 
Anglijoj dabar yra daugiau 
bedarbių, negu anie metai 
laiko atgal. Skelbia, kad 
suregistruotu bedarbiu yra 
1,520,700. Tai yra 164,000 
bedarbių daugiau, negu tuo 
laiku buvo 1927 metais.

Karai “Už Tikėjimą, 
Carą ir Tėvynę”

Generolas Kuropatkinas, 
tas. pats, ką taip skandalin
gai 1904 metais pralošė Ru
sijos karą su Japonija, savo 
memuaruose paduoda įdo
mius skaičius — santraukas 
apie Rusijos cam vestuo
sius karus 18-me ir 19-me 
amžiuje.

* Per tuos 200 metų Rusi
jos carai štai kiek gero pa
darė savo “tėvynei”:

1) “riboms praplėsti” — 
22 karai, užėmę bendrai 101 
metus kovų;

2) “apsigynimo” tikslais

Aklas Kunigas Apsivedė 
su 11 Mėty Mergina
CARBONDALE, Ill. — 

Čia dabar labai daug kalba
ma apie apsi vedimą aklo 
kunigo, kuris yra 54 metų 
amžiaus. Kunigas yra Jo
seph Benton. Jis apsivedė 
su Belinda Glendenin, savo 
nedėlinės mokyklos mokine. 
Išsiimant apsivedimo leidi
mą, mergina sakė, kad ji 17 
metų amžiaus. Bet mokyk
los mokiniai ir kaimynai sa
ko, kad ji tik 1L metų am
žiaus. ,

Ponia Minnie Smith 
Illinois Vaikų Namo ir Pa

4 karai, užėmę bendrai 4 gelbos Draugijos sako, kwy
ir pusę metų kovų;

3) “viešosios (visuome
nės) politikos” reikalais —

apsivedimas su tokia jaunt 
mergaite yra “piktadarys
tė.” . *:/•’

7 karai ir 2 žygiai, užėmę . nekurie kunigo' para- 
bendrai 10 metų kovų; pijonai smarkiai uzsisto"

4) vidaus karų— 2, ūžė- u.z kunigą ir bando jrodr
mušiu 65 metus, ir kad mergina jau 17

5) maištų numalšinta 5, 
užėmę 6 metus karo veiks
mų. A ■ '

Viso per tuos 200 metų 
taika užėmė tik 73 metus, o 
karai 127 metus, per ku
riuos buvo viso 33 išorės ir 
2 vidaus karai.

Tie karai sutraukė į mū
šius apie 10 milionų žmonių, 
kurių apie vieną trečdalį 
kraštas nustojo sužeistais, 
užmuštais ir dingusiais ne
žinia kur.

* Graži auka ant monar- 
chizmo aukuro!

bendrai 10 metų kovų;

mušiu 65 metus, ir

pijonai smarkiai užsisto”’

ti, kad mergina jau 17

į Nužudė Gengsterių Vadą 
CHICAGO.— Antradienį 

čia tapo nušautas Pasquali- 
no Lolordo, gengsterių va
das. Jo priešai nušovė jį ' 
jo paties namuose.

Detroite Kalbės R. Mizara 
Sekantį Antradienį

Tientsin? Chinija.— 500 
Amerikos marinų apleido šį 
miestą ir išvyko į Shangha- 
jų.

Bombay, Indija.— Tra- 
vancore valstijoj siaučia 
choleros epidemija. Pasku
tinėj savaitėj gruodžio mė
nesio numirė 600 žmonių.

Greičiausias Laivas
Z

(BERLYNAS.—Hamburg- 
American linija jau išdirbo 
planus būdavoti naują lai
vą, kuris galės plaukti .30 
jūrinių mylių į valandą. Tai 
bus greičiausias laivas pa
sauly.

Sekantį antradienį, sausio 
15 d., įvyks svarbios prakal
bos rytinėj miesto daly, Ru
sų svetainėj, 9219 Russell 
St. Pradžia 7:30 vai. vaka
ro.

Trečiadienį, sausio d.. 
prakalbos įvyks* vak 
miesto daly, lietuvių s 
ne j, 25 St ir Vernw 
Pradžia 7:30 vai. vak. 
jose vietose kalbės R. . 
ra. r

< v
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SVARBIEJI DIENOS KLAUSIMAI
Sovietai Nelaukia Impe- 

į ’ rialįstų t
me remti tas pastangas iš
gelbėti mūsų dmigą iš im-

Taip(vadinamą “KellpggO Perialistll nag1’- 
amžinfes; taikos paktą” pasį- 
tašė Sovietų Sąjunga, Len
kija ii* ..Liėtuva.. Daug kitų 
valstybių/ dar nepasirašė, 

*lpa^i Aiperįką dar tebedis- 
KŪsuoja pasirašymo klausi
mą ir tuo būdu paktas neį
eina galion, neveikia, So
vietų Sąjunga nelaukia, kol 
imperialistinės valstybės 
pasirąšyš. Jai rūpi taika. 
Ji nort žinoti, kiek buržua
zinės į valstybės tiki į savo 
prižadus “daugiau nebegrie- 
šyti.” Todėl Sovietų val
džia pasiūlė Lenkijai ir Lie
tuvai tuojaus pradėt vykin
ti “Kelloggo paktą”, tai 
yra, tuojaus paskelbti; kad Tratamem ‘ Tas

Svarbi Vieta Darbininkų 
Klasės Išdavikui

Išrinktasis prezid. Hoo- 
veris dūmoja, ką čia paskir
ti būsimu taip , vadinamu 
“darbo” sekretorium. Pa^ 
prastai, ta vieta suteikiama 
garsiausiam darbininkų kla
sės išdavikui. *“ / 
bar atsirado visa eilė kan
didatų, nes, mat, • išdavikų 
Amerikoje netrūksta. Net 
trys darbo unijų biurokra
tai siūlosi Hooveriui tar- 
tarnyston.

Pirmutiniu kandidatu 
skaitomas W. N. Doak, vi- 
ce-prezidentas Brotherhood

---------------  ---- -—--------- —
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vydinių gaivalų. Aplinkui 
jų laikraščius spiečiasi dau
giausia butlegeriai ir šmu- 
gelninkai. Mes manome, 
kad mažai tepagelbės ir ši
tas Širvyduko liūdnas šauk
smas “prisiauklėkime va
dų!” Mes patariame vieny- 
biečiams geriau parsitraukti 
iš Lietuvos bent vieną tokį 
budelį kaip Skorupskis, 
Daukantas, arba Plechavi
čius ir pakelti į savo vadus. 
Dabar tokiems sutvėrimams

Kaip ir Kur Smetonos 
Valdžia Išleidžia Pinigus.

Pasirodo, kad Smetonos 
valdžia 1928 metais išleido 
daugiau, negu buvo pra
džioje metų nustatyta. Bu
vo numatomas biudžetas iš 
253,000,000 litų, o pabaigoje 
metų pasidarė iš 267,000,- 
000 litų. ? *

Labai įdomu pažiūrėti į 
Lietuvos valdžios išlaidas, 
kur.ir kiek jinai, pinigų iš
eikvojo. ' Visų pirma imki- Amerikos durys plačiai at- 
me apšvietą. Švietimo mi- daros. ; Juk daug lengviau 
nisterija išleido 35,213,703 ir greičiau gatavą fašistą 
litus, tai yra, apie 13 nuoš. atsigabenti, negu išsiauklė- 
viso biudžeto. 'Bet ar visi ti.
šitie pinigai buvo išleisti 

Taip ir da- švietimo reikalams? Nieko

šita sutartis jau veikia tar
pe Sovietų Sąjungos, Lenki
jos ir Lietuvos.

Ką į tai atsakys Lietuva į 
ir Lenkija? 
pamatysime.

Sovietų valdžia, <iuodainajįęre|.oryS^ Hooverio kabine- 
šitą pasiūlymą Lenkijai, 
priminė tą • svarbų faktą, - • 
kad du metai prieš “Kellog- Da^ ..............t.
go pakto atsiradimą So- dentas Winiam Gi’een ir se- 
vietų valdžia siūlė Lenkijai :nosįos mainierių unijos pre- 
padaryti nepuolimo sutarti.'zidentas John L; Lewis. Jie 
Po to. pasiūlymo prasidėjo dl,gį labai tinkami Hooverio 
derybos tarpe Sovietų Są- kabinetui, nes ir jie puikiai 
jungoą.y. Lenkijos, tarta- talkininkauja kapitalistan.s, 
SJ PeJ’ .d.UjinetUj bet be pa- būdami, unijų vadais, j Kaip

sutvėrimas visoj savo visuo
meninėj karjeroje daugiau 
nieko ir neveikė, kaip tik 

^eiuvai bul.žuazijai, būda-
PagyvensimeĮmas unijog va,du/ ^anoma> 

!kad jam ir teks “darbo” se-

priminė tą ■ svarbų faktą, Paskui seka Amerikoj 
i Federacijos nrez;

mosios mainierių unijos pre-

sekmiįri ‘Lenkija • nesutiko 
pasirašyti nepuolimo sutar
tį su ^ovietų Sąjunga. Ką 
dabar’pasakys Lenkija, kuo
met Sovietų valdžia vėl da
ro panašų pasiūlymą, kuo
met Lenkija jau pasirašė 
' amžinos taikos paktą” ? 
Ar jiriai vėl atsisakys pasi-

ten nebūtų, bet vienam \ iš 
Amerikos darbininkų klasės 
išdavikų ’Teks ta riebi vieta.

Anglijos Mainieriams Ne
beliko Vilties

Tūkstančiai Škotijos mai
nierių vėl traukia į Londo
ną reikalauti valdžios, kadISS,.“ SS, juos iš toto.'

nepuolimo sutartį? Anglijoj yra keli šimtai 
‘ į mainierių be 

darbo. Jų padėtis ištiktųjų 
baisi. Pradėta aukos rink-

i panašaus. Lietuvoje iš švie
timo ministerijos iždo užlai
koma kunigai ir vyskupai, 
tai yra, juodoji armija. Kiek 
lieka mokyklų užlaikymui 
ir kitokiems švietimo rei
kalams, tai paslaptis. Drą
siai galima spėti, kad iš tų 
35,213,703 mažai tetenka’ 
švietimo reikalams. Po prie
danga švietimo penisi mil
žiniška juodvarnių armija, 
kuri užsiima tamsinimu ir 
nuodijimu žmonių proto.

Jeigu Smetonos valdžia 
visai mažai teišleidžia mok
slo reikalams, už tai ji di
džiausias krūvas litų išeik
voja užlaikymui ginkluoto 
fašistinių budelių 
Štai ką parodo sąmatos: 
Vidaus reikalų ministerija 
išleido 23,619,274 litus; tei
singumo ministerija — 10,- 
119,850; ir krašto apsaugos 
ministre rija — 48,448,027 li
tus. Visų šių trijų minis- 

“tei’iju išlaidų Suma Siekia 
82,187,141 liL,’4 apie 31
nuoš. visų fašistinės valsty
bės išlaidų. Vadinasi, mo
kykloms gal tenka apie 5 ar 
6 nuoš., o ginkluotoms spė
koms apie 31 nuoš.!

Užlaikymas Smetonos ir 
jo išdykusios pačios lėšavo 
299,121 lit. Seimas negy
vuoja, bet jo užlaikymui iš- . 
leista 233,780 litų. Stebūk- ‘ 
lai!,

aparato.

Darbininkai ir Darbinin
kes! Fašistų diktatūra, su
daužius legales darbininkų 
profsąjungas, manė, kad ji 
jaū sudaužė ir visą darbi
ninkų judėjimą. Vienok ne

mo iš po kapitalo ir fašiz
mo vergijos.

Tegyvuoja kova už prof
sąjungų legalizavimą!

Tegyvuoja klesinės darbi
ninkų profsąjungos!

Tegyvauja bendras darbL
i prieštaip išėjo to fašistai kovoj w

noiejo. Negalėdami oi gani- išnaudotojus ir fašizmai .

Išsigando Naujų Unijų.
Socialistinių juodašimčių 

ir šnipų užtarėjas, “Nau
jienų” redaktorius labai iš
sigando susiorganizavusios 
naujos rūbsiuvjų unijos. 
Sausio 5 d. jis naują uniją 
prakeikia ir prižada jai vi
sai trumpą gyvenimą. Bet 
juk tas pats žmogelis visus 
ištisus vienuolika mgetų 
pranašavo galą ir komunis
tų judėjimui. Bet jo troš
kimas neišsipildė. Dabar 
jis pats turi pripažinti, kad 
komunistų judėjimas /išau
go į didelę spėką, į tokią 
spėką, kad 
streikams 
tvėrimuisi.
gas tam žmogui, kurio troš
kimai pralenkia protą..

Ar naujos unijos gyvuos? 
Žinoma, kad gyvuos. jos 
gyvuos nepaisant net socia
listų pastangų klastų; ir šni
pų pagelia naujas unijas 
•diskredituoti^, ? Juk jie . ban
dė palaidoti naują mainie
rių uniją pagelba suklasta- 
vimo “Save the Union” ko
miteto blankos, bet jų ju- 
došiškas darbas tapo susek
tas ir iškeltas aikštėn.

net vadovauja 
ir naujų unijų 
Ištikrųjų var

zuotis legaliai, darbininkai 
pradėjo organizuotis nele
galiai—buvo kuriami nele
galūs profkomitetai, profra- 
teliai ir jų pagelba buvo ve
dama kova ne tik už ekono
minius ir profesinius darbi
ninkų klasės reikalus, bet ir 
už profsąjungų legalizavi
mą. Darbininkų kovai spi- 
riant, fašistai priversti yra 
legalizųot profsąjungas.

Bet, draugai ir draugės, 
mūsų kova už profsąjungų 
legalizavimą dar nebaigta, 
ir -ji nesibaigs, kol gyvuoja 
fašistų diktatūra. Kiekvie
nu patogiu momentu fašis
tai vėl rūpinsis pasmaugti 
profsąjungas. “Ir jie jau da
bar, viena ranka leisdami 
profsąjungas, kita ranka 
jas varžo ir trukdo joms or
ganizuotis. Be to, leistos 
tik kelios profsąjungos ir 
tai tik Kaune, daugelis 
profsąjungų "da po senovei 
uždaryta. Visų darbininkų 
pareiga da labiau sustiprin
ti kovą už profsąjungų le
galizavimą ir jų laisvę.

Draugai ir draugės! Fa
šistai, leisdami profsąjun
gas, turi tikslą paversti jas

Lietuvos Kom. Partijos 
Ceptro Komitetas.

Lapkritis, 1928 m.

Marškiniai Yra, tik Kel
nių Reikia

“S.L.A. Reikalų Nuotru
pų” rašytojas ponas Pr. Ba
joras “Tėvynės” NT. 1 ra
šo ir apie SLA. milioną do
lerių. Išpradžių p. Bajoras 
milioną dolerių perstato di
deliu ir sunkiu maišu pini
gų, bet į pabaigą prieina 
prie U 1 ’ '
doleriu tik marškiniai.

Nepaprastas Palyginimas
Sykį, bežiopsant į du susi- 

barusius .vyrus, teko5 nugirsti 
štai kokį vieno jųdviejų išsi- * 
reiškimą: “Jeigu jūsų, kūno 
dydis būtų pritaikytai sulyg 
jūsų proto, tai jiims reikėtų 
gerai palipėti kopėčiomis, kad 
matyti anapus slieko nuga
ros.” r ; v /1

Reikalauja Daugiau 
Smulkmenų '

Tūlas sportas, nuduodamas 
dideliu drąsuoliu, pasakoja sa
vo merginai, 'kaip jis vienas

išvados, kad milionas .pats medžiodavęs tyruose liū- 
n HV ,tus- . Prisimerkęs, jisai įekla-

■ — — _ — — — — — ~ — — «. — — — J , - - — . - - . -| ,

Štai kaip jis rašo: “Sau- skleidėsi
gokim milioną. Turime mi- 
lioną dolerių,—tai didelis ir 
sunkus maišas pinigų. Sau
gokime jį. Žiūrėkime, kad 
tas milionas mūs : 
spaustų ir virš keturių de-

Tyrai į visas puses 
neapregimpn tolu

mon. Aš rad ausi vienui vie
nas priešais žvėrių karalių. 
Iškėliau augštyn šautuvą ; 
trenkė šūvis! . Priešais mane

nepri- gulėjo negyvas liūtas.”^ 
Mergina (nuobodži ai)

Ivkjj V VI A A X X VA j V w V X. VA J W k-/ , •

į fašistinio aparato dalį, ką|P° nedaug. Bet pono Bajo- 
jie negalėjo padaryti šu ne-i1’0 supratimu, tas milionas 

profsąjungomis, dolerių priklauso tik SLA. 
viršininkams, dėlto jis ir iš

neš- organizuoti savas f ašis- g^stauja, kad jų neuzgriū-

šimtų metu triūsas niekais “KaiP ilbrąi_, jūs manote, tasai 
nenueitų.” ‘jeigu ponas Ba- SyU” °
jonas išsivaizdintų, kad tas; sojęs Surinko. J. Barbus'. 
milionas dolerių bendrai
priklauso visiem SLA. na-! -------- :----------
riams, tai jis nei neišsigas-Vra • Ai. 1 •
tų, kad ką nors gali užgriūt,! Kl&USllliai 1F AlSakyitiai 
nes Susivienijime yra 20,0001 
nariu ir kiekvienam išeina!

legalemis
Tuo labiau jie tuo rūpinsis, viršininkams, dėlto jis ir iš-

Mūsų Draugas Anglijos ^.^anČITV, 
Imperialistų Nasruose

/ Draugas Jack Jolhnstone, ti tarpe turčių, kad sušel- 
narys Darbininkų YKomu-

- Ristų) Partijos CentrrUPiM. 
y Komiteto, dalyvavo Indijoj 
Ą Darbo Unijų kongrese In- 
> . dijos sostinėj Delhi, kaipo

atstovas Anti-imperialisti- 
nės Lygos.* Jis kalbėjo į su
sirinkusius darbininkų at
stovus ir kvietė juos kovoti 
prieš Anglijos imperialistus, 

Jairie laiko pavergę didžiąją 
T ūdiją. To negalėjo pakęsti 
‘ Anglijos plėšikai. Draugas 
Johnstone tapo suareštuo
tas ir įmestas į kalėjimą, 

abar jis sėdi kalėjime mie- 
Djaria. .

kad Anglijos valdžia jį 
sįų. gręsia ilgų 

me^ įkajėjimas. , •
. Tiktai pasąulįo darbinin- 

x kų štųrmingp pratęstai pri
verstų Angfįjos? Hmperjąlisr 
tus pąliuosuoįi nįūsų drau-

- gą. Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo amerikinė 
selccija pasiuntė telegramą

• Anglijos -sekcijai ■ tuojaus 
pradėti kamp^iiją pz John- 
stone' išg01b^Įmį iš impe- 
rialistų nasrų. Mūsų T.D.

• A. pabrėžia, kad tiktai su
vienytos darbininkų spėkos 
išgelbėk Johnstone. Reikia- 
ruošti protestus prieš John
stone įkalinimą ir Reikalau
ti jo galiuosavimo. Ameri
koj* ąu rengiama masiniai 

ikimai 
reikalu 

dutinis 
ynimas ir Darbininkų rvo Darbo Partijos • rankose, 
išlįstų) Paptija, Turi- tai vietoj darbo ir duonos,

pus badaujančius Škotijos 
ir kitų sričių mainierius. 
Walijos kunigaikštis, įpėdi-

Fašistai Pajieško Vadų.
Išsikraustė savo fašisti- 

nėn tėvynėn Juozas Sirvy
das ir kilo čiojiaL tarpe fa-

“Vie-

,s

nis karaliaus Jurgio, jeigujšistinių peckelių krizis de- 
šis kojas pakratytų, irgi lei vadovybės. Štai “Vie- 
“pasigailėjo” mainierių ir nybej” (sausio 8) Širvydu- 
atsišaukė į turčius psčselpos. kas ėditoriale graudingai 
Bet tai vis blofas ir apga
vystė. Šimtai tūkstančių 
bedarbių negalės būt su
šelpti.

Kur turi dingti Anglijos 
mainieriai? Nesenai laikė 
posėdį Tautų Lygos taip 
vadinamas “darbo biuras” 

! ir svarstė tą klausimą. Bū-
Ir nesimato vii- yo sakoma, kad gal kitų ša- 

” lių mainose bus galimą su
rasti darbas Anglijos mai- 
nieriams. Bet “darbo” biu
ras pareiškė, kad visuT*-mai
nierių užtenkamai; kad nie
kur -kitur Anglijos maįnie- 
rių nėgalima išgabenti, Ikad 
jie turi arba g^iųti darbo 
Anglijos kitose pramonėse, 
arbą mirti badu.! O kitose 
pramonėse Anglijoje taip 
pat’darbo nėra.

Tai-toks likimas Anglijos 
alginių vergų. O ką veikia 
darbo unijos, vadovaujamos 
socialistų? Ką veikia Dai\ 
bo Partija, ~ kurią z kontro
liuoja socialistai MacDonal- 
das, Snowdenas ir >kiti? 
Nieko. Unijų ir Darbo Par
tijos vadai broliaujasi su 
monarchija ir buržuazija. 
Kada MacDonaldas buVo

verkia, kad fašistų partija 
nebeturi vadų. Sal^o:

Mes, Amerikos / lietuviai, 
pastebėję gabesnį mūsų tau
tietį aukščiau siekiant, papra
stai, imame jam pavydėti ir 
net kenkti. Ir del to pavydo 
mes žymiai nukėnčiame, nes 
gabesnieji lietuviai atšąla nuo 
visuomeninio veikimo...

Tat, darykiind viską/’ tiks* 
lu vadų prisiauklėti, tinkamus 
paremti ir Jįėr| Mit
rius vadus ir lįed'’įlipime stip
rūs. ■ i •''' f. ■ ' ' ■

•U it.p'L 'Ir kur tau dor.as, sąžiniš
kas žmogus ^ėsiš' prie šir-

tam • tikslui.
darbuojasi,

Darbininkų j premjeru ir visa valdžia bu-

—U'-' 
socialistai bedarbiams špy
gą pakišo. " ' L' ‘

Anglijos kanibalizmas trū
nija. Jį palaiką buržuazija 
ir jos agentąir^MacDonal- 
dai, Snowdenai f ir ; Thoma- 
sai. Jis nebegali; išrišti ųe 
vienos ekon6rhin.ęš| proble
mos. zMilionai ’ daTbihinkų 
nuolatos vaikštrhcja-be dar
bo. Komunistai šaukia An
glijos darbininkus versti 
ant šono monarchiją ir ka
pitalizmą. Tai 
Anglijęs darbinįbkų išeitis 
iš dabartinės baisios padė
ties. t* ■

vienatinė

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija!

Malonėkit paaiškinti pei 
“Laisvę” į sekamus klausi
mus. - .

1. Kokia 
nymas bus, kada 
apyvartos pinigus 
kins ?
, 2. Ar būtų 
tinių pinigų 
naikinti, jeig 
Franciją dar
dy tų ? < . •; .■

3. Ar SSSR valdžia pave* 
liną darkyti valgius, viso
kiais būdais, kaip čia Ame
rikoj, kur su visokiais da

ržais saldainius ir kitką nuo- 
klina?

tinės sąjungas jiems nepasi
sekė ir nesiseka. Fašistams 
rūpės, kad darbininkai ne
kovotų ūž savo reikalus, o 
stiprintų r fašistinį režįmą., 
Tuo tikslu jie siųs į sąjun
gas savo atvirus agentus fa
šistus, o taip pat ir fašistų 
pataikūnus socialdemokratų 
vadus Galinius, Strolius ir 
kompaniją. Socialdemo
kratų vadai, kaipo ištikimi 
buržuazijos agentai, po se
novei pradės "skaldyti darbi
ninkų jėgas, mėtys iš jų ir 
išdavinės žvalgybai revoliu
cinius darbininkus, kaip tat 
darė garsusis Plečkaitis ir 
kiti. Jiems po senovei rū
pės, kad darbininkų profsą
jungos pūstų į buržuazijos 
dūdą.- Jiems po senovei rū
pės, kad revoliucinius darbi
ninkus muštų nagaikos, tik 
dar žiauresnės, kaip kad so
cialdemokratų viešpatavimo; 
laikais. Atsiminkite 1926 
metus, kaip socialdemokra
tų vadai visais būdais silpni
no ir skaldė profesinį darbi
ninkų judėjimą, kad paruoš
ti lengvesnį kelią fašistų 
perversmui. Jie ir dabar 
rūpinasi .silpninti darbinin- 
įį? jOas/ Womi susilp- 

ų zuvv klr1S?.\-k0’
į 'kovoje su diktatui ą.
gi t darbininkai ^ugiau ma-
P»le vis %^ų ;vaĮdzios. -
..i. ' z, yraugaį^dThugės! Vy-feos; iš to didelio maišo į pi- suomebėję pįnigas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Gyvenimas ir Knyga

“Malonu kalbėti į vaikus. 
Štai kaip gyvenome mes, 
jūsų tėvai. Iš praeities dar
bininkų liaudis gali pasigė
rėti tiktai savo kantrumu, 
nes gyveno sunkiai, kant
riai, kol geresnė dalis darbi
ninkų nesuprato,. kad taip 
ilgiau gyventi negalima — 
gėda. Tūkstančiai tų ge
resnių darbininkų žuvo iš
trėmime, kalėjimuose ir ka
torgoje, kovodami už laisvę 
darbininkų ir valstiečių. 
Tūkstančiais juos šaudė 
•1905-6 m. Peterburgo ir 
Maskvos bei kitų miestų, 
gatvėse. Desėtkai tūkstan
čių jų žuvo įvairiuose fron
tuose T ? ’ 1 -v

jb. 'Galų(
sa£ būtinas gyvenimą^ | 
/ “ Apie p raei t į, kuri jaų oi - 
ntkir daugiau negrįš,Bny^a*; 
geriau pasakys, negu tėyas; 
bei ’ motina.; Knyga ne tik
tai pasakys kaip blogai gy
veno, bet. į'r kodėl taįp buvo, 
o ne kitaip. Tėvai toli gra
žu ne visi moka išaiškinti, 
ypatingai dabar, kada gyve
nime eina persilaužimas ir 
dar daugelis neturi aiškaus 
supratimo apie 'ateitį.”—M. 
Gorkis.

Vertė ( D. M. šolomskas.
(Iš SSSR. Kalendoriaus)

Ottawa, Kanada.— Apro- 
kųojamą, kad į metus degti
nės įgabenama iš Kanados 
į Jungtines Valstijas už 
$100,000,000.; lA .r: 1

Kad p. Bajoro supratimu 
SLA. milionas priklauso tik 
SLA. .viršininkams, ta, aiš- 
kiai parodo jo rašomos nuo
trupos. ' .

“Saugokimės tų apaštalų, 
kurie taip smalsiai apie mū
sų milioną kalba ir mūsų 
atskaitomis neišpasakytai 
‘susirūpinę’.” P. Bajoras 
nepasako, kas kalba apie 
milioną dolerių ir kas rūpi
nasi atskaitomis, nes jis 
gerai žino, kad . tuo milionu

panai

apyvarta, pa 
Vokietiją ii 

pinkai užval

ir. atskaitomis rūpinasi S.L. 4. Kokia mada yra šian- 
A. eiliniai nariai. Mat, Ba- dien SSS. RespubĮikoj? Ar 
joro supratimu, SLA. virši- taip pat beždžioniškai kvąį- 
ninkai gali daryt taip, kaip lai merginos-moterys majjia- 
jie išmano, su milionu ir voja, darko veidus, kaip ir 
gali duoti atskaitas, kokias čia Amerikoj, kur merginos 
jie nori, tai čia ne eilinių veidas atrodp, kaip miltuo- 
narių dalykas.

P. Bajoras, būdamas taip 
vadinamu inteligentėliu, tu
rėtų gėdytis taip kvailai 
rašyti, bet kas tau.

Absurdas, nesąmonė ir 
žioplystė išeina p. Bajoro 
išvadose delei apsaugojimo 
miliono dolerių, štai kaip 
tauškia: .

“Jeigu tavo marŠKiniais 
Jonas rūpinasi, žinok, kad 
Jonui jie labai patinka ir

t bezaziomskai Kvaį- 
ginos-moterys maya-

se būtų gulėjus, o lūpos tar
si kraują gėrusi? Ar dar
bininkai dar tebesekioja 
turčių kvailystes, kurios 
yra užsilįkusios nuo ' mųstį 
protėvių z puslaukinių žmo- č'. 
nių; puoštis su'? visokiais' 
blizgučiais, žiedais, lenęiū- ■ 
gaiš, perlais-karoliais ir tt.?..

5. Kur Amerikos valdžia 
siunčia slaptai įvažiavusį 
ateivį iš Kanados, kada su
randa? Taipgi ar baudžia

■ ■ I .

Girių Darbihibkas.
’ f ; - i htU >1 .3

, Atsakymai / J
1. Tiktai komunįstinej, vi-

jis, gerai progai pasitaikius,! tokį slaptuką? _ ų ‘ 
juos, nuo <tayęs nukniauks.” 
i ? jilatptė/ iš pradžių šakė, 
jkad milionds,1 tai didelis • 
halsas pinigų, o ant pąbai-č

kit lauk iš š^vo-tarpo fašis
tus' ir socialdemokratų va
dus*— Pilsudskio ? ir. Volde
maro tarnus. Jūsų pareiga 
savo’ sąjungas paversti tik
romis darbininkų reikalų 
gynėjomis. Bendras darbi
ninkų frontas koyoj prieš 
išnaudotojus jir'.' fašizmą — 
Štai kuo jūs privalot vaduo
tis profsąjungų darbe. Kas 
prieš<bendrą' darbininkų ko-; 
vos frontą, 'tas yra darbi
ninkų J klešos priešas.. So
cialdemokratų / vadai jį 
griauna, gi klesiniai susi- 
pratusieji darbininkai pri
valo jį stiprinti ir eiti , prie 
šios dienos laimėjimų, o 
taip pat. ir .prie savo galuti
no; laimėjimo — išsiliuosavr-

higų pasidaro jau tik marš-i išnykęs. Tuomet kiekvįe- 
kiniai? Nei kelnių neišten- mas- žmogus dirbs jsųlyg sa- t! 
ka!. Na, ir jeigu kada'koks vo išgalės ir naudosis viso- 
beprotis išeitų ant gatvės kiais .daiktais tiek, kiek jaiiį^ 
su marškiniais, o be kelinių, reikia. Klausimas bus tik 
tuomet pamatęs geras tau- daiktu pristatymo ten, kur 
tiktis ir pamanytų, kad tai i jų reikia/ ' ' ;
jo didenybė SLA. viršinin-i 2. Kodėl ne? Komdnistai 
'kas. Tas nųptrupų rašyto- yra tos nuomonės, kad ir 
jas/ tai yra didžiausias (Vienoj Sovietų Sąjungoj'yra 
juokdarys., / (užtenkamai galimybių įvy-

Na/tiek to; kad p. Bajo- kinti socialistinę tvarką, 
ras SLA. milioną dolerių 
atvaizduoja ir marškinių! 
formoje, bet ir tada jis turi 
suprast, kad tie marškiniai 
Ūrikląuso bendrai visiem S. 
L.A. nariam ir kiekvienas 
narys privalo Jais rūpintis, 
ne vien tik Jonas, Juozas, 
bet ir Petras.

3. Griežtai uždrausta.
4. Dar yra visokių jnęr-

ginų h* Sovietų. Sąjungoj. 
Yra dar ir tokių, kurios te- 
begadink savo veidus višo-^k 
kiais tepalais: ' / ' jr®

5. Gabensi atgal į Kanadą._. . ......
viięvKJ,

M. Sabukas. nuo aplinkybių.

' J- K ' A’
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vas Yra Didžiausis Žmogaus Priešas?
darbininkiškų

eprotaujantis žmogus dar baimingam žmogui

Darbininkams reikia vienytis
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IR APIELINKEBAYONNE, N. J

| Naujausios Mados Žemiausia Kaina
Rengia L. A. U. Kliubas Naudai A. Višniausko ir A. Pareigiūtčs

ŠIAME KONCERTE DALYVAUS SEKANČIOS SPĖKOS
(j

.')r

akompanistė.

8.
9.
10.

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėjanae,

lieka to vel
kei visiškai

i 
ginklus, kad kuo daugiaus žmo- tai
fe

kaip
sau-

Sulig
taipgi

;\ kaipo užsakymus (orderius)

rartea, Sausio 10^ 1929

as.
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Alice Paragus A. VisniauskasM. Chesnavich

nežino, kad 
klastų-klai- 
tikrai būtų

Reikia Apsivaįlyti Žmogui
Nuo Tikėjimo Monų

' A' ’ 3 <• *\. *■ *.

įsis ir tikriausis būdas
ui tikėjimo monų

itymaą visokios laisvos 
___ _ literatūros —kny-' 

, laikraščių — ir lankymas)

Gerbiamoji Bayonnės ir apielinkės visuomene! Kaip matot, šio koncerto programa bus žingeidi ir turtinga, 
kur turėsit progą išgirsti gražių dainų ir muzikos, o ypatingai A. Parelgiūtės ir A. Višniausko, kurių naudai yra ren
giamas šis koncertas—del jų tolimesnio mokinimosi. Po koncertui bus šokiai prie geros muzikos, kuri grajins viso
kius šokius. Todėl ateikite visi ir visos. Kviečia KOMITETAS.

idžiausis ir blogiausis žmo- laisvamaniškų
5 priešas yra neišlavintas prakalbų ir susirinkimų.

Patarčiau kiekvienam dievo-į bažnyčių statymo.
i perskaityti

šias knygas: “16 Kristų,”
“Kaip žmogus Sutvėrė Dievą” 
./ “Apie Dievą, Velnią, Dangų 
ir Pragarą”. <

Tikrasis bažnyčios pamatas 
yra ne tie akmenys ar .plytos, 
bet velnio nugarkaulis. Kad ne 

i tas kunigų išmislytas pragariš- 
•kas velnias, tai nieks nei vieno 
cento neduotų kunigams del 

Už tai gi
velniui priklauso pirmenybė ti
kėjime Į dievą. Jeigu nebūtų 
■velnio, niekados nebūtų nei die- 

. 'vo. Kada mirs velnias tarp 
O susipažinęs su'žmonių, sykiu numirs ir dievas.

16 Kristų ir tiek pat motinų; O laisvas .žmogus tikrenybėj 
“švenčiausių”, tai ne tik 16, tyra ne bedievis, bet bevelnis, 
bet ir visas šimtas nuošimčių įneš jis netiki tam kunigų iš
taro tikėjimo i tas puslaukinių 1 mislytam velnio dievui, 
barbarų pasakas išnyks, išga- Į - . 
ruoš. Antroj knygoj skaityto-,.. y 

tuos tikėjimo Įjas suras, kaip vėlė (dūšia) yra|(1(xas’ 
’ iišmislyta—išsvajota iš sapnų, j 

(Kaip ir as patstrečioj, kam reikalingas yra į 
su tikė-(kunigų velniadievis.

t Kadangi aš pats buvau karš- 
Tikintieji žmonės nesupranta, j^s dievuočius, tai labai gerai ir 

ad dievas, velnias, dangus ir .žinau, kad to velniadievio “ga- 
‘į>ragaras tėra tiktai jų užnuo-P-v,->3’ tėra žmogaus užnuody- 
dinf me prote, o kitur niekur! i^am Pr°tc, bet niekur kitur.

- Jie ūežino, kad biblija (šv. raš-(Bet kuo daugiau žmogus pra
tus) yra parašyta iš pasakų, įdeda skaityti moksliškus raštus, 
kur nuo gentkartės iki gentkar-'*1’ sykiu protauti apie gamtą ir 
tės buvo palaikomos puslaukinių ’kitką, tuo didesnė darosi prota- 
žmonių, mūsų protėvių. Vėliaus ; vinto galia. Ir tuomi pat sykiu 
tas visas, net pusbeprotiškas pa- kas kart silpnesnė 
sakas surašė j bibliją, ( kaipo niadievio galybė,

- protingas, teisingas ir net šven- išnyksta tikėjimas j tą kunigų 
tas, kuriomis šiandien milionus išmislytą baubą, 
tikinčiųjų žmonių kunigai bai
siai išnaudoja.

Tikintieji žmonės 
biblijoj yra šimtai 
dų. Jeigu biblija 
kokio ten visagalinčio ir teisin
go dievo raštas, tai joj nebūtų 
jokių klaidų. Taipgi jie neži
no, kad dešimtis “dievo” prisa
kymų yra išmislyti ponų-kara- įvj 
lių del pavergimo darbininkų 
žmonių.

Iš dešimties prisakymų aš 
priminsiu tik vieną, penktą “ne
užmuš./ Karui užėjus kunigai 
laimina, šventina ginklus, kad 
kuo daugiau užmušus kareivių 
kitos tautos ar šalies, r" 
žiūrint to, kad ir jie yra to pa-, 
ties velniadievio tikėjimo žmo
nės.
Tr būti negali. Dievas f_____  , . ,
neužmušti, žmogaus, o to paties amžinu pragaru yra kunigų iš-jvio. 

laimina mislytas tik del jų pačių nau-' 
jam ir pasakiau: “Eik 

į; tą savo beprotišką !KjKATTYKIT pŲATT 
su savo velniais ir ku- 

’ 1 r7TT “LAISVE”

dien tebetiki tam niekur ne- 
jojančiam kunigų išmisly- 

velniadieviui su pragaru. |jr
1 ko aš vadinu velniadieviu?I 
to, kad niekur nėra dievo 

velnio. Be velniško pragaro 
ūtų jokio Kunigiško dievo, su 
io pagelba jie gali gąsdinti 

,’šaaudoti jiems tikinčius ne- 
■Jtaujančius žmones.) Jie ne- 
jėgia išvalyti 1 
pdus, burtus, iš savo užnuo
to proto, 
d buvau užnuodytas 
no nuodais per su virš 30 me-

1 Jeigu tikrai būtų visagalis 
tai ne tik kad jam ne- 

!reikėtų velnio su tuomi baisiu 
! pragaru, bet nebūtų nei tokių 
'baisiu gamtos, nelaimių, 
.žemės drebėjimas, tvanai, 
'sumos ir 1.1.

Stebėt in i au si s d ai y k a s 
dien yra, kad tas kunigų ‘ 
mainantis” 
be velnių

Puslapis Trečiąs

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptkkos, kuriose gedima pirkti vais
tus daug prieinamesne bjainr.. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8781 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 1846 CHfaNE ST., DETROIT

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

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

K. M. S.

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
j servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 

i tų, gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 

; pagelhą. Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

■ 1218 So. 10th St.. Camden. N. J.

šian- 
'nesi- 

dievas slepiasi nuo 
(bedievių) žmonių. 

Seniau dievai kalbėdavosi su
žmonėmis, gerdavo, valgydavo j 
iir miegodavo. Taipgi dievai j 
mylėdavo merginas-moteris ir 
su jomis juokaudavo (iš kurių 
ir būdavo motinos švenčiau
sios), kaip ir jų tarnai kunigai 
šiandien myli savo gaspadines. 
šiandien to nebėra. O kad die-

Pagal kunigų pasaką, tai jų'vai šiandien sarmatinas pasiro- 
dievas yra amžinas beprotis. Įdyti žmogui, tai ir žmogui sar- 
Pav., jie sako, kad “visagalis” mata jiems tikėti.
davė valną valią žmogui, o už l Tikintieji žmonės yra neži- 
blogus darbus baudžia amžinusįnystės auka! Bet dievybės skel- 
pragaru po mirties. Na, jei te-,bėjai, kuriai jie patys netiki, 
vas, galėdamas sulaikyti savo'yra didžiausi niekšai ir išnau- 
kūdiki, leistų žaisti su ugnimi dotojai tikinčiųjų.
ir kūdikis sudegtų, tai juk kiek-j Baigdamas turiu pasakyti,! 
Menas žmogus toki tėvą pripa-^^ tas kunigu išmislytas vei
zius, jei ne baisiu žmogžudžiu, | 
tai visišku bepročiu.
nigų 
vo velnišku ir 
milionus sykių yra beprotiškos- l^a<j 

■ nis, jeigu jis, 
daryt visus 

nG“ baudžia juos 
Ir aš pakš

niadievis yra visiškai nereika- 
O tas ku-jingaa darbininkams žmonėms, 

visagalis dievas su sa- nes jLl velniadieviai visados pa- 
amžinu pragaru ,Įajų0 turčių pusę, nežiūrint to, 

,__ I jie gyvena didžiausiuose
galėdamas_ pa- raškažiuose, o tuo pačiu sykiu 

gerais žmonėmis, ijarbininkai su savo kūdikiais1 
amžinu pragaru. ų<en^ja aj]q įr šaltį!
jam tikėdavau. 

Baisesnės veidmainystės [Bet kaip tik supratau, kad tas [į i evoliucines oiganizacijas ir 
prisakė ; velniadievis su beprotišku ir kovoti už pagerinimą savo bū-

žmuštum! : tu pats
ks yra skirtumas tąrp su--pragarą 

.tusio ir nesusipratušio, ne- Hiigais... 
lavinto darbininko? Nesusi-! 

pratęs darbininkas ne tik kadi 
neprisideda prie pagerinimo 
darbininkų būvio, bet jis dar 
prisideda prie tvėrimo, įsteigi
mo naujų turčių išnaudotojų. 
Juk ir šiandien jau randasi 
naujins milionierių iš nuodingo 
gėrimo “munšaino”, kurį be 
atodairos traukia neprotaujanti, 
tamsūs darbininkai.

Taipgi y sveikatos klausime. 
Nesusi pratęs darbininkas pa- 

/ prastai gyvena . bloguose kam
bariuose, kur mažai arba visai 
nepasiekia saulės šviesa, nors 
kartais turėtų iš ko gyventi ge
resnėje vietoje. O kitas kada 
ir turėtų patogesnį kambarį, 
tai prie menkiausio šalčio visa
dos uždarus langus laiko ir 
pats save dusina, neįleisdamas 
tyro oro. Kiti vyrai prie kor
tų lošimo surūkusiose, prišvin- 
kusiose smūklėse ar kur nors 
°sorkėse” prie visokiij nieknie- 
kių praleidžia nemažai savo

i uždirbtų pinigų. j 
tai toki neprotaujanti 

minkai, o labiausia dievuo- 
atiduoda čigonams, burti

ninkėms po kelias dešimtis, o 
kartais ir po kelius šimtus do- 

'lerių. Mat, tarp burtininko ir 
kunigo visai* mažas skirtumas 
ir neprotaujahtis dievuotas 

ir. taip pat lengvai duoda-' 
si apgauti burtininkui, leaip ir 

kurs, už pinigus žada 
lovelėms po mirties užmo-!

Skirtumas tik tame, 
tininkas žada žmogui 
i pinigus čionai, o kuni-

tokie darbininkai yra la- 
' skūpūs del apšyietos. Pa

kibinus juos užsirašyti darbi- 
laikraštj, ar pirkti 

; greit atsako, kad daug 
a arba ir taip jau daug

&

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

stebuklingų žolių vertčs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiSkia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susifąukąs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumą ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ugųb 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- 
md, nenore- valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo,i ui iu, reuiiia uzmu, pjuunij &uumiuU| 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist-

f

LIETUVIS GRABORIUS

Philadelphia, Pa.

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

v* Ą TCĮVr’1

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

11th St.

Padirbti iš suderintų Havanos tabalai.
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

Siusi valst- 
ns sveika

tą, panaikins minėtas ligas.
Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 

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

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

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurią 
Jūs Pageidavai

Juos išdirbaSTANLEY PAUL

BAYONNE, N. J

KONCERTAS IR ŠOKTAI
Subatos Vakare, 12 dieną Sausio (January), 1929

SALĖJE Y. M. C. A. AUDITORIUM, Avenue E, kampas E, 22nd Si. BAYONEE
Svetainė bus atdara, 6:30 vai., koncertas prasidės 7 valandą

1. Sietyno Chqras iš Newark
2. Jaunuolių Styginė Orkestrą iš Bayonnės, po vadovyste

Edward Vicedomini,
3. M. E. česnavičiūtė, lyriškas soprano, iš Brooklyno

4 A. Visniauskas, vietinis baritonas.
Alice Pareigiūtė, vietinė pianistė, duos solų.

• ' - Alice Paragiūtė,

Agnes Drummond Orr, vietine škotiška šokikė, ir
Dūncan McCaskill, škotiškos dūdos akompanistas.

Parker Watkins, tenoras, vietinis.
D. Vaitkiūtė, vietinė pianistė, skambins solus.
David Levy, vietinis smuikininkas.
B. Lukaičiūtė ir Fanie Fine, vietinės, piano duetas.

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAII

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. ZI NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietą i

Mes išmokiname taisyti ir valdyti] 
auto mobiliais į trumpinusį laiką.1 
Mes gvarąntuojam laisnius ir dip
lomus. tTilhas mokslo kursas $25. 
Taipgi dtiodame važi n? ūmo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. '*
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ cor. 14th St.,,N. Y.

FORN1CIA1
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

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

Brooklyno apielinkėje.
! Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
E me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Dabar gaunami iš fabriką šie daiktai: living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

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

iraMHiviiiiniuiiiimn^^



TORONTO, CANADA PHILADELPHIA, PA

DARBININKU
WILKES-BARRE, PA

1929 METAMS

Paruošė R. MIZARA

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

ardiškiu

Radiolas

NOTARY

PUBLIC

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESUStagg

5043

46 TEN EYCK ST

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

Nutarta, kad

Karolio Požėlos Atsiminimai 
Iš Darbininkų Judėjimo 

1918-19 m. Joniškėlio Apskrity

išleisite Kalendorių.
Butų baisi

Kurie Išanksto Prisiusite Mokestį, Tie,
APMOKĖTAS PERSIUNTIMAI

Ji buvo gaunama ar tiesiog iš Vil- 
ai buvo

Darbininkai Visų Kraštų 
Vienykitės!

L. D. S. A. Wilkes-Barre 
kuopa nutarė surengti drg. K. 
B. Karosienei prakalbas sau
sio 13-tą dieną, vakare. Kad 
padėjus suorganizuoti audė
jus, tad draugė Karosienė ir 
kalbės anglų ir lietuvių kalba.

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

užsisakytumėt daugiau Kalendoriaus

Draugai! Jei Kalendoriaus liks nors pora šimtų egzempliorių 
neišplatinta, tai “Laisvė” 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.

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

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Svarbios Prakalbos

Rengia Toronto Lietuvių 
Susivienijimo O r g an izacijų 
Priešfašistinis Komitetas. Į- 
vyks sausio 18-19-20 ir 21 die
nose, Occident svetainėj, kam
pas Bathurst ir Queene gat
vių. Pradžia lygiai 7:30 vai. 
vakare. Kviečiame visus To
ronto lietuvius darbininkus ir 
prijaučiančius atsilankyti j 
šias svarbias prakalbas. Kal
bės drg. Mizara iš Suvienytų 
Valstijų. Įžanga veltui.

Rengimo Komisija.

Butų didelis nusidėjimas darbininkiškam judėjimui 
esant galimybei platintis Darbininkų ;Kalendoriui, 
platintų jo. Kur tik yra lietuvių, visur i 
Juk veikalas labai turiningas, o kaina visai žema 
tinginystė mūsų pačių, jei ne visose lietuvių kolonijose parody

tume tą svarbų literatinį tvarinį.

(Tąsa)
t

Grįžus Joniškėlio apskritin griebemčs| 
susitvarkyt organizaciniai, suteikėm kuo-j 
poms literatūros.

Mėnesiu vėliau išvyko atstovas į'Lie-į 
tuvos komunistų partijos pirmąjį suvąžia-l 
vimą, įvykusį spalio pradžioj nelegaliai Vil
niuje. Atstovaujama buvo iš Joniškėlio 
apskrities jau 5 kuopelės su virš 20 narių.

Komunistinių Kuopelių Darbas iki 
Vokiečių Revoliucijos

Nuo partijos suvažiavimo iki Vokiečių 
revoliucijos susitvėrusių kuopelių darbas 
pasireikšdavo daugiausia literatūros plati
nime 
niaus, ar iš Šiaulių. Atsišauk 
skleidžiami visame apskrityj vieną Ir tą pa
čią naktį. Kai kada atsišaukimų platini
mas buvo sutaikomas su kitais apskričiais. 
Pavyzdžiui, po Šiaulių rajono suvažiavimo, 
kuris įvyko lapkričio 1 dieną Šiauliuos 
“Skalsos” valgykloj, atsišaukimai, pašvęsti 
Spalio revoliucijai, buvo nutarta platinti 
vienu laiku ir Šiaulių ir Joniškėlio apskr., 
ir net Žemaitijoj. Šiąme rajono suvažiavi-

dėt prie Žeimelio valsčiaus. Susirinkimas 
turėjo priešklerikalinį pobūdį. Žeimelio 
klebonas buvo gudresnis. Susirinkimą su
šaukė šventoriuje, perskaitė Tarybos raštą, 
pastatė savo kandidatus ir, kol ėjo ūžimas, 
kodėl kitiems žodžio neduoda, pareiškė, 
kad jo kandidatai išrinkti, ir pabėgo su 
savo išrinktaisiais. Tada dauguma daly
vavusių nutarė nepripažint tokios vietinės 
valdžios. Išsiskyrė komisiją, kuriai buvo 
pavesta organizuot rinkimus į valsčiaus ta
rybą nuo'visų kaimų ir dvarų Lauksodžio 
ir Žeimelio parapijų. Nors Žeimelio klebo
nas ir iškeikė “cicilikų” darbus, nors ir 
kreipėsi pas vokiečių žandarus prašydamas 
nedaleisti naujų rinkimų, bet visi sodžiai ir 
dvarai dalyvavo rinkimuose. Mes susisie- 
kėm su vokiečių soldatenratu (Žeimely prie 
siaurojo gelžkelio stoties ir šiaip buvo 15 
vok. kareivių ir jie turėjo išsirinkę—Solda- 
tenratą). Soldatenrat pareiškė, kad palai
kysiąs mūsų pusę, jei reikės susiremti su 
leitenantu Svoboda, kuris laikė klebono pu
sę. Daugelyj sodžių rinkimai ėjo kurijo
mis, t. y. darbininkai ir mažažemiai rinko 
atskirai ir ūkininkai atskirai, pagal gyven
tojų skaičių. Taip, pav., Dvižių 
kaimai rinko 8 atstovus: 5 nuo darbininkų 
ir biednuomenės ir 3 nuo ūkininkų, bet rin
kimai ėjo bendrame susirinkime ir balsavi
me dalyvavo visi. Nuo darbininkų buvo iš
rinkti mūs draugai, nuo ūkininkų liaudinin
kai. Tas faktas, kad ūkininkai buvo pri
versti tenkintis mažumos teisėmis, ne tik 
šiuose, bet ir kituose klausimuose, rodo, 
;kiek tvirtas jau buvo darbininkų judėjimas 
i ir jų supratimas savo reikalų.

Revoliucinė dvasia dar aiškiau pasi- 
darbininkų. Pasvalyj susitvėrė reiškė valsčiaus tarybos susirinkimuose.

Prezidju-

jien 
kų atstovai vsžčiu tarybose, kur reikėjo 
žiūrėt, kad į valsčiaus komitetus nepatektų 
dauguma ūkininkų atstovų. Nežiūrint'to, 
kai kuriuose valsčiuose pradžioj komitetus 
užgrobė ūkininkai. J .

Pirmieji klausimai prieš valsčių tary
bas ir komitetus stojo: duonos ir miškų. 
Prasidėjus vokiečių revoliucijai šmugelis 
dar labiau išsiplėtė. Ūkininkai naudojosi 
rubežių dabojimo suminkštėjimu. Biednuo- 
menė duonos pirkt negaudavo. Valsčių ta
rybos ar komitetai, kur dauguma buvo dar
bininkų atstovų, paskelbė/7 kovą ‘šmugeliui, 
apdėjo tam tikru 'mokesniu javąiš/ūkinin
kus (Žeimelis ir k.). Kur komitetuose bu
vo ūkininkų įtalpa, ten tų priemonių išsyk

“Laisves” No. 3 padaryta 
pastaba Radiolai per Ten Bu
vusį delei aprašytos operetės 
Sylvia, būk paduota neteisin
gai nekuriu mėgėjų pavardės. 
Turiu pasakyti, kad tą mėgėjų 
pavardžių surašą, ranka sura
šytą, man įdavė pats režisie
rius keliomis dienomis prieš 
perstatymą; vadinasi, aš nura
šiau taip, kaip buvo parašyta, 
nes programos neturėjau. Ga
lūnės pavardžių buvo klaidin
gos, bet aš jų netaisiau. Gai
la, kad tą surašą numečiau. 
Bet man išrodo, kad visai 
menkniekis. Ten Buvęs su
prato, kad padaryta pastabė
lė Lasy, poetui Nakučiui, išro
dė įžeidimu ar ,tam panašiai. 
Koki tįe mūsų draugai opūs. 
Juk tai yra leistina padaryti 
pastabėlę bile kokiam mėgė
jui, kuris nenaturalizuoja savo 
rolės. Girdi, taip lošė, kaip re
žisierius mokino. Tad kodėl 
kiti geriau sulošė, negu prak
tikuojantis? Ar tik Ten Bu
vęs nebuvo kur už scenos, ku
ris nori užginčyti tą neva že- 
maitiškavimą ? Ar tie ištari
mai buvo žemaitiški ar “ka- 
lakutiški,” tai visai nesvarbu, 
bet kad buvo panašūs, ištari
mai dainuojant ir kalbant, tą 
ir choristai neužgina.. Mano 
buvo pažymėta su nusistebėji
mu, kad minėtas mėgėjas ne-' 
prisilaiko tų tarimų kalboje. • 
Girdi, jo balsas labaį tvirtas; 
ir kalba garsi. Tegu jau bū-] 
na ir taip, bet aš to visai ne-: 
minėjau. Aš nuo-savęs d. Na-i 
kučiui atiduodu kreditą, kad 
jis, kaipo choristas, be muzi
kos studijavimo, ir taip atliko 
vidutiniškai savo rolę, apart 
tų mažų pastabėlių. Kas link 
tų visų mėgėjų peržvalgos, 
daug būtų ką galima išsireikš
ti, bet' argi apsimokėtų taip 
daug kreipti atydą į tą mė
gėjų “artistiškumą ?” Mano 
supratimu, apie mėgėjus rei
kia kuo trumpiausia rašyti lai-'' 
kraštyje. . Kas link jaunuolių, 
tai reikia įvertinti orįentaci- 
ją . . . Pas mus daug tokių bū
na atsitikimų, kad; prie vei
kalų “didieji senieji, artis
tai”'mokinasi roles tik iš suf- 
liorio, b kaip nueina- ant sce
nos, tai pakreipę petį į suf- 
liorį, taip sakant lošia suflio- 
riui. Bet bandyk padaryti pa
stabą tokiam “artistui,” tai jis 
tau juodą akį uždės. Phila- 
delphijoj tokių prajovų ne
trūksta. Nedyvai, kad redak
toriai pyksta už tokius mažus 
dalykėlius.

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs / Bostono miesto sveikatos 
departmento štabo narys ir Bos
tono mokyklų gydytojas. Daro 
mikroskopo diagnozą savo labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šla
pumo ir tt. Rocntgeno Spinduliai. 
Gydo visas ligajs..-

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

Valandos: nuo 9 ryte iki 9 vak.
Tel., Park 5873

*) žinau, kad joj buvo du darbininkai: G., dabar 
randasi Sov. Rusijoj, ir Anilienls, dabar išvirtęs j pad- 
jreČikus kelių taisymo.—Berštalis. k ,

Veikalas Blinda bus persta
tytas 17 d. sausio. Visi “Lais
vės” skaitytojai žada būti ne 

Wilkes-Barre, bet ir iš 
tpielinkių. Jau daugiaus 
d00 tikįetų išparduota, 
ii .jau prisirengę atlikti 
uždavinius ♦ kuogeriausia. 
:urie dar neturite tikietų, 
ite išanksto. Kreipkite 
i -‘Laisvėj”' garsinimus, 

. is teatras “Blinda.”

bedievių susirinkimą: girdi, čia 
Jsčiaus komiteto nieks nepripažin- 
jau esąs' teisėtai išrinktas,- ir,., 
is bedievius,' žengė lauk, kviesda

mi jį. Nė vienas dalyvių 
o jį tik švilpimas.
nė vienybė, kuri pradžioj 
L rbininkų, mažažemių ir 
inkų kovoj su klerikalais,-; 
yšius, kada atėjo eilė riš- 
i.simus, Jau rinkimuose į 
darbininkai skyrėsi nuo 

•v ?n Inki.j, nepasitikėdami
■. atsirubežiavb darbinin-

me buvo jau atstovaujamos Lauksodžio, 
Linkuvos, Vaškų, Žeimelio, Joniškėlio ir 
Pasvalio kuopos. Joniškėlio dvare susidarė 
kuopa drg. Baltaragio (mokinys) rūpesniu 
iš dvaro
kuopa drg. Povilo Lukoševičiaus (studen-] Dalyvavo jame virš 100 žmonių
tas, grįžęs iš Rusijos) rūpesniu. Jos sočia- mas buvo išrinktas pusiau iš mūs draugų, 
lį sąstatą neteko patirti*). 'pusiau iš liaudininkų., Atėjo klebonas. Jam

Pasirodymas atsišaukimų keliuose vai-'buvo duotas žodis. Jis kvietė katalikus ap- 
' sciuose darydavo įspūdį, kad bolševikų vi-’leisti t 
; sųr jau pilna. Vokiečių žandarai erzinos’rinkto v 

hesugaudami kaltininkų, o ūkininkai bai
dėsi bolševikų revoliucijos.

- Nuo Vokiečių Revoliucijos Pradžios ik 
j u.. Sovietų Valdžios Susidarymo Joniškėlio 
;........... Apskrityj
u-- Atviresnis ir platesnis darbininkų ju
Y; "dėjimas ir kuopų veikimas prasidėjo kartu Jais 
R Jsu-vokiečių revoliucija. Prasidėjus Vokie-ipra 

nuošė revoliucijai klerikalinė Taryba, pasi
remdama dar sutartimi su kaizerine val
džia; išleido į klebonus įsakymą tvert pa-

/ rapijos komitetus, kurie ir bus vietine val
džia. Mūs organizacijos nusistątė prieš 
parapijų Komitetus—už visų renkamas val
sčiaus Tarybas. Darbininkai, mažažemiai 
fr liberališkoji ūkininkų dalis buvo prieš 
parapinę valdžią, už sudarymą valsčių Ta
rybų be kunigų pagelbos. Veik visose Jo
niškėlio apskričio parapijose kunigai iš su
sirinkimų buvo pragyti. Pav., Žeimelio

i valsčiuje. Jis susideda iš dviejų parapijų: 
J Žeimelio ir Lauksodžio. Parapijų susirin- 
; Jamus klebonai sušaukė vieną ir tą pačią 

dieną. Lauksody] po kalbų mūs drg. Vai- 
delausko ir liaudininko Lapinsko klebonas 
turėjo pabėgt iš susirinkimo. Susirinkimas 
nutarė parapijos Komiteto nerinkt, o prisi-

visienas be skirtumo 
aas nedaro del 
tono: ofisas at- 

naktį.' / Darbą at- 
. > ,• w r . T ęale 'krdipkltSs pas 

manė, 'o. pUtarnausfu kUdgęriaūsia.

734 GrancTStrėėt
Brooklyn, N. Y.

L. D. S. A. 4-to Rajono 
Pasekminga .Konferencija

Gruodžio 30 d. įvyko L.D.S.
A. 4-to Rajono konferencija 
svetainėj 206 S. Main St., Wil
kes-Barre. Delegačių nedaug 
atsilankė, nuo kelių kuopų vi
sai nebuvo. Vienok ne tiek 
svarbu ' dauguma, bet kas nu
tarta veikti.

Konferenciją atidarė organi
zatorė drg. Navalinckienė 
12:30 vai. po pietų. Tvarkos 
vedėja išrinkta .drg. žukienė iš 
Binghamtono, N. Y., sekretorė 
Stanislovaitienė ir kitas prezi- i pagelbsti kitose 
diumas. Nutarta, kad

Tarpe kitų tarimų, padaryta jose būtų suorganizuotos A. ž. 
V. D., kur tik bus galima, ypa
tingai Scrantone* turi būti su
organizuota ir Wilkes-Barre 
atsteigta. Gelbės drg. K. B. 
Karosienė organizuoti audėjus 
šioj apielinkėj. Taipgi nutar
ta, kad kiekviena kuopa parsi
trauktų “D. B.” del platinimo. 
Smulkmeningiaus, manau, pa
rašys pačios delegatės.

Gruodžio 29 d. buvo suruoš
ta vakarienė ir šokiai, ir tur
ėjo geras pasekmes.

keli svarbūs, apie kuriuos rei
kia būtinai paminėti. Nutarė 
laikyti du kartu konferenciją 
per metus ir vieną praplėstą 
posėdį prieš spalių mėnesį,kad 
tame posėdyj išdirbus planus 
ir suorganizavus spėkas del 
“D. B.” ir narių gavimo laike 
vajaus. Tai yra vienas iš ge
rų tarimų del L. D. S. A. labo.

Nutarta šaukti konferenciją] 
organizavimui T. D. Moterų 
Federacijos ir tam darbui iš
rinkta ^komisija, šioj apielin
kėj dar pirmu kartu likosi pa
keltas klausimas organizavimo 
Tarptautinės Darbininkių Fe
deracijos ir čia ji būtinai rei- 

' kalinga. Kietųjų anglių indu- 
Istrija, tai viena iš didesnių 
■ centrų pamatinės industrijos, 
'kur darbininkų kova kristali
zuojasi, pradeda vis daugiau ir 
daugiau įleisti, savo šaknis iri 
vis gilesnę vagą raus po kapi-' 
talistine valstybe. Reikia pa-! 
sakyti, kad darbininkai sun-' 
kaus ir pavojingo darbo, kol i 
kas, kantriai ■eša begėdišką 
išnaudojimų anglių viešpa
čių, bet tas ilgai nesitv-s. A.ą; 
liakasis pakels savo j i/ j 
po storo akmens ir išeis j ; 
vą prieš savo pavergėjų. ''ši
tai darbininkės moterys 
galės pagelbėti kovoj,



VIETOS ŽINIOS JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

1439 South 2nd Street
Ilen Bell Phone, Poplar 7545

TELEFONAI!

SIStBell.

Keystone

Graborius-Undertaker

Mokykla an Repataclla1

VYRAMS

82-86' MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

ELENOS AUŠRIŪTĖS

J**8

Elena Aušriūtė

MOTERŲ
DIENOS:

PanodėliaiB ir 
Utarninkais

Oregon
Main

Miestai
Miestas

BARZDA NEIŠGELBĖJO 
KALINIO

Su Negrais Muzikantais 
Ir Dainininkais

KAIP JOHN GILBERT 
IŠSILAIKO LAIBAS IR
VIKRUS "

lt. Ir
Etate____

aktorių 
—jiems 

su ra m in i- 
mūsų rū- 

Stebctinas

Nuo šio parengimo pa

Dabar be kaucijos laiko

Trijų veiksnių komedija

GYVIEJI NABAŠN1NKAI

Nepamirškite newyorkiečių 
parengimo sekamą sekmadienį

svetainėje 2075 Clinton Ave. 
Bronx, N. Y. Pradžia 6 vai 
vakare. Balius bus nepapras
tas, ir už keisčiausius apsiren
gimus bus duodamos trys do
vanos. /

Telephone, Stagg 8326
9745

•visur 
Užeigose, 

ant Balių ir Storuose bei 
iuose lietuvių išdirbystes 

viršminėtais vardais, 
, o gausite ciga-

NEW YORKO ŽINIOS
Pereitą sekmadienį

tikslĮi 
iNegtų Darbininkų 
iniesto dalvj.

Kad įsteigti centrą, reikalin 
ga pinigų.’ Todėl šis parengi 
maš ir yra puošiamas tam tik 
slui 
sėkmių prigulės Centro įsteigi-' 
mąs. šis parengimas bus labai 
įvairus: bus gerų dainininkų ir Į 
muzikos išpildytojais bus di
džiumoje negrai, taipgi bus 
gera muzika šokiams. Tas vis
kas įvyks subatoj, sausio. (Jan-

PAKARTOTINĄI BANDĖ 
NUNUODYT MOČEKĄ

Seno Vinco Prakalby 
Maršrutas

turiniu brangi ir įdomi knygute 
kiekvienam PAIN-EXPEL- 

l,je, —■ kurioje išaiškina- 
audojimas visokiuose atsitikimuo- 

‘ ‘ linimento, kuriuomt

VAIKAI j 
įleidžiami utarninkais

Panedėliais nuo 12-to-? 
valandos dieną per visą 

naktį ' ,
Utandnkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis ' i
Nedaliomis

dieną ir naktį

PHILADELPHIA, PA.

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

PUIKUS VAKARĖLIS 
DARBININKŲ CENTRE

Lietuvaitė Fotografistė ;
Fotografuoju, Didinu ir Numalia-1 

vojų Visokiom Spalvom f 
Paveikslus į

Studija atdara kiekvienų dienų ir į 
nedaliomis nuo 9;30 iki | 

5 vai. po pietų. j
MARGARETA VALINčIUS

Room 32, Wcitzencom Bldg., 
PUBLIC SQUARE I

r WILKES-BARRE, PA. I

Rengėjai prašo laiku susirinkti, nes paskirtu laiku 
nori pradėti programą. Laiku pribuvimas daug paleng
vina artistams ir pačiai publikai.

PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI
Įžanga $1.50, $1.00 ir 75 centai. Vien tik ant šokių 50c

. IR BALZAMUOTOJAB
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptit prie manęs.

Naujų metų belaukiant, 
Laisvės Draugija Jersey City 
turėjo, balių. Nebuvo sėkmin
gas, ir nunlatoma nuostoliai. 
Nepasisekimo priežastis—tai 
daug įvairių parengimų tą va
karą. ’Kita, pašalinės publi
kos buvo nemažai, jaunimo 
taip pat, bet pačių dr-jos na
riu tai visiškai mažai.

Trys gariniai kambariai delei išsipšrimo: Rusiškas, Turkiškas k 
Sro vanojimosi kambarys. Didelis, orinzas miegojimui kambarys;

ip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 poneli Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
, TJE^įBKOADIYAYTR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. T.

Telefonas: Pulaski 1090 *

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 1177-8474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. 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

Central Brooklyno apielin- 
kėj gyvena daug negrų darbi
ninkų, bet jie neturi darbinin
kiškos organizacijos.

Darbininkų (Kom.) Partijos 
Antro Distrikto Komitetas de
da pastangas, kad įtraukti 
kuodaugiausia negrų darbinin
kų į lDarb. Kom. Partiją. Kad 
geriau juos supažindinus su 
Dagininkų, Partija, tai, reika
lingą su jais tankiau susieiti ir 
išaiškinti svarbą t)al*b. (Kom.) 
Partijos klasių kovoje. Tam 

ji yrft nutarta įsteigti 
Centrą toj

Smuklėje, po-num 
ry St., New Yorke, buvo par
davinėjama mūnšainas su me
diniu alkoholiu po 10 centų už 
stikliuką, 
“burnelės 
“bomas.” 
vi ninkas 
areštuoti ir jų nuodingo biznio 
vieta uždaryta.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio* patarnavimo ir už žemą 
kainų, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemų 
kaino.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Po sugrįžimo iš Italijos Aušriūtė davė koncertų vi
suose . didžiuosiuose miestuose. Jos koncertais publika 
gėrėjosi. Kas tik išgirdo ją, tas pastebėjo jos keturių 
metų muzikos mokslo pasekmes,xjgyta> Italijoje, šiame 
koncerte ji duos gražų rinkinį operetiškų solų ir keletą 
puikių lietuviškų liaudies dainų.

Dainuos ir K. Menkeliūniūtė-Januškienė. Januš
kienė taip jau dalyvauja Aušriūtės koncerto programoje. 
Ir jos prisidėjimas daug reiškia dailės žvilgsniu.

B. Šalinaite—muzikos mokytoja. Žingeidi! bus čia 
girdėti muzikos ir Jbalso mokytoja Šaliniūtė, kuri retai kur 
pasirodo. '

Bus Operetės Choras ir daugiau įvairumų.
K 7:-.- /

v Pradžia 4-ta valandą po pietų

uary) 12 d., 1929 m., Wil
liamsburg Workers’ Center, 56 
Manhattan Ave., Brooklyne. 
Įžanga( 25c. Visi atsilankyki
te, o tuomi ne tik patys sma
giai laiką praleisite, bet kartu 
paremsite taip naudingą dar-

HitLSlDE, N. J.

PUIKUS TEATRAS

Nedėlioj, 13 d. Sausio (January), 1929
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE 

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y

Nuoširdžiai užkviečia atsi
lankyti visus Darb. (Kom.) 
Partijos sekc. 6-tos

. Negrų Komitetas.

Kūno tinkamumas yra svarbiausias 
| dalykas vyrams, losiantiems krutu
muose paveiksluose. Jeigu jie pasi
laiko vikrūs ir tinkami veikimui, tai 
yra užtikrinimas, kad teisingai per
statys tas roles, kurias jiems tenka 
vaidinti judžių publikai. Imt Lucky 
vietoj saldumyno tai yra nuolatine 
praktika tarp krutamųjų paveikslų 
žvaigždinių aktorių. Tuo būdu jie 
išmintingai kovoja prieš nutukimų ir 
nugali jjjj; o kad ne, tai nutukimas, 
pakirstų jų gabumus tinkamai suloš
ti tas roles, kurias jie vaidina įvai
riuose judžiuose. Taip daro ir John 
Gilbert, vienas iš vadovaujančių kra
tomuosiuose paveiksluose žvaigždžių, 
kuris turi publikoj milžiniško prita
rimo už sa&o gabumus. Mr. Gilbert 
yra tikra./ artistas. Jis suprantu sa
vo pareiga delei publikos, kuriai turi 
būt sveikas ir miklus, kad galėtų sa
vo vaidinimais tarnauti. Jis ima 
Lucky vietoj riebinančių saldumynų. 
Taigi, matote, kodėl žmones sako; 
“Gerai yra rūkyt Luckies,” apie ką I 

I John Gilbert rašo:
“Krutamųjų paveikslų 

nervai yra labai ištampomi 
reikia gero cigareto delei 
mo. štai kodėl didžiuma 
kome Lucky Strike. 
Luckies apkepinimo kvapsnys sutei
kia pilno džiaugsmo ir poilsio, bet 
visai nekenkia g’erklei nei kvėpavi
mui. Aš esu didelis šalininkas ■ 
Luckies. Jie yra taip sakant, I 
‘žvaigždės’ cigaretų srityje. Man 
yra vėl y turėt Lucky po valgio, ne
gu kokius gausingus saldumynus 
arba prieskonius.’j j '
Tame Mr. Gilberto pareiškime yra 

labai daug sveiko patarimo Ameri
kos vyrams. John Gilbert žino,, kad 
krutamųjų paveikslų, aparato stiklą 
ąegalimų prigaut—j....................
trauks ant paveiksi ___
reikalingą riebumo švara. Užsirūky
kite Lucky, kuomet* jus traukia į pa
gundų riebinantieji; .dalykai. Nors 
jūsų valgyje ir gali fyūt protingai 
aprubežiuotas daugis cukrinio maisto, 
tačiau s nusveriainoji didžiuma faktų 
įrodo, kad perdidelig naudojimas rie
binančių saldumynų daro žmogui Blė
dį. Taigi, vardan nuosaikumo, “Im
kite Lucky vietoj Jsalduniyno.”

John Naujokas 
$t., nuolatos parsitraukia, 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikaųskas, 214 Schūylkill '•Avenue, 
Shenandoah, kaipo agehtas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yfa geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški. biznieriai, ne tik “ 
lyne, bet ir kituose miestuose, 
reikalaukite Restoranuose 
Kliubuo«e, 
kituose bizn 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rų, 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, adresuokite

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

CVTDA? Laike bedarbis pirties kaina nupiginta iki E71 
uAKKui* Nuo 8 v. ryto iki 6 ▼. vak.; po 6 vaL—7šc<JU vvBlty

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Tnrkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Aš, žemiau pasirašę*, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, ui kurį 
malonisit "man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBO LA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti. ‘ 'z įr’

Vardas_______________________________________________ __________

Frank De Marco, 23 metų 
amžiaus, kalėjime užsiželdino 
didelę barzdą, taip kad teisme 
liudininkai jo nepažintų, kaipo 
plėšiko, suimto už dalyvavimą 
užpuolime ant Astors’ Inn ka
bareto New Yorke. Dabar 
General Sessions teisme val
džios advokatas reikalavo, 
kad jam būtų nuskusta barz
da, taip kad liudininkai galė
tų pažint, ar tas pats žmogus. 
Plėšiko advokatas pasiprieši
no, ir teisėjas pripažino, kad 
nėra tokių įstatymų,'sulig ku
rių galima būtų paliuosuot 
žmogų nuo barzdos, nes tai 
yra jo privatinė nuosavybė. 
Nežiūrint, tačiaus, didelės 
barzdos, vis tiek viena kaba
reto aktorė ir keli tuo laiku 
buvusieji svečiai pripažino, jog

Nuo, vienos tokios 
mirė nežinomas 

To pasekmėje, sa- 
l* bartenderis likb

mRBlNINKŲ IŠTAIGĄ, 
»alčs dėl Balių, Koncertų; Idaar 

Metų, Vestuvių, Susirinrimų Ir 
Puikus steičius su naujaisiais 
tMaito Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

^9—959 Willoughby 
Tai #842 Stawjr..

Otto Schmidt, 1-8 metų am
žiaus, 274 Pacific Ave., Jer
sey City, pakaętotinąį stengėsi 
nunųpdyt savo močeka, kuri 
vieną kartą buvo išvijus jį iš 
namų.

Vieną sykį jis paliepė savo 
šešių metų broliukui Džeikiui, 
kad įdėtų žiurkinių nuodų į 
mažyčio kūdikio pieną. Ka
dangi, pirm duodant “beibei,” 
motina pati ragaudavo pieną, 
tai jis tikėjosi, kad jinai nusi
nuodys, o beibė negaus nuodų. 
Bet motina nenusinuodijo ir 
beibei teko to užnuodyto pie
no; kūdikis apsirgo, ir turėjo 
jam būt įeista kito kraujo, 
kad atsigriebtų. Pats nuody
tojas davė kūdikiui savo krau
jo, kad išgelbėt jo gyvybę.

Nuodytojo močeka smarkiai 
apsirgo, bet nemii'ė.

Pereitą ketvergą nuodytojas 
gavo iš vaistinės nuodų ir lie
pė, kad broliukas Džeikis Įpil
tų moČekai į kavą, ką šis ir 
padarė. Močeka pradėjo kan
čiose raitytis. Suminkštėjo 
širdis nuodytojui ir jis prisipa
žino, ką padaręs. Tapo areš
tuotas. Teisme iš pradžių ban
dė išsigint, bet kuomet broliu
kas buvo atvestas, kaipo liudy
tojas, ‘tai kaltininkas turėję 
viešai prisipažint savo necbęry- 
bėje 
mas kalėjime ir bus teisiamas 
kaipo žmogžudiškas krimina 
listas.

De IVIarco yrą tks pats, kuris 
vadovavo plėšikams gegužės 
28 d., 1928'm.j

Pasekmėje to apiplėšimo po- 
licmanas nušovė vieną nekaltą 
taxi-cabo šoferis, kurį palaikė 
už bėganti plėšiką.

Pagelbingas nuo 
Reumatiškų 
Skausmų,

Strėnų Dieglio, Neuralgijos, 
k Dargana ir sniegas;
\ V) rietus ir Purvynas; sal-

. X. tai šiurpulingas slapu-
a ' V mas — tas viskas atenta
rj „u - kartu su blogu oru ve
nk *j, y j lyvo Rudens ir Žiemos.

/l / /k Ir su tokiu oru kartu
7 i Jr AF i\ ateina, daugelis nesvęi-

, * u-JĄ' / • kūmų Sąnariuose, Mus
kuluose ir Nervuose. Ar jus prisirengę apsisaugoti nuo 
Muskulų Gėlimo ir Skaudėjimo, kurie paeina nud ' 
kaus darbo ir išstatymo savęs oro permainom 

Visuomet.laikykite bonką PAIN-E^ 
vo Vaistu šėputėje. Jį rasite tenai tw 
prireiks. Su pirmu skausmo įdurimu 
trinkite gerai skaudamas vietas su F 
■RTU. Skubus palcngvininmas yra uz 
tikrintas. Tikrai ąusilauksite maloniO' 
šilumos ir sustiprinimo pajautimą.

Savo t 
įdedama 
LERIO pakelyje, 
ma n:— . 
sc šito šeimyninio v 
naudojosi per suvirs pusę šimtmečio 

1 daugelis ir jums žinomų žmonių.
TaiDRi geras nuo ICosuliy, vaivos Szaudc- 

| įimų> Skausmų Krutinėję, Dantų Skaudėjimo 

| 1 Mažesne bonka 35c. Didesne—70c.

K F.Adl. W.1CHTER.
EJERRYAND SOUTH FIFTH STS. 

B B ROOKLYN A N .V i.;

Mano geras frentas suėjęs '-----------------
sako: prieteliau patiko mansį S RKQ MIRTĮ 
baisi nelaime. Belaukiant ka-'Tr> cuntii 
ledų, mes kelį nusipirkę reika-1 
lingus dalykus krautuvėse, su
manėme patraukti pokerį ir, 
nuėję ant 39-tos gatvės į krau
tuvėlę, pradėjome “geimį”; 
bet štai trys apsimaskavę plė
šikai įsilaužė ir liepė pakelti 
rankas augštyn,, apšluodami 
visus, "kas ką turėjo; laimėda
mi apie 600 dplęrių, prasišali
no ir su visais mūsų pirkiniais.

’ Dz. Rp.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
yra žmogaus amžinai prieias.—Šaltis. Jis ne tik BnnUausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja

. po plačią Ameriką pagarsėjusius 
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio)
Jokioj Jalčių nebijo. Už 76 centus ui bak*ą apsiginkluok auo savo 
amžino priešo I

URBO LAX TAB£
(2i centai už skrynutę)

yra tai kannol® prie! kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkjetūjl* 
x mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bvlgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut
F. URBONAS

IBI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N.
Telephone Greenpoint 1411 e

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

Tel.: Juniper 8786
Biuxdami pinigus su savo adresu, airašylptei 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
J SI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N, T<
____________________ .’...ORDER BLANKi_____________________

‘GERAI PATAIKOT 
t

Taip sako pilietis Ant. Tacjlauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grund 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
imu ant syk. VISI supratlyvr1 vytai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,tPnleI kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak street» 
Lawrence, Mass., 
i savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką . šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Čepo
nis, 2759 Arsenal 

savo kos-

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

• Dabar jis kalba sekančiose 
vietose:
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,

įvyko 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje '49-tos kuopos 
susirinkimas. šiame susirin
kime išklausyti komįteto ra
portai; pasirodė, kad veikimas 
nebuvo žymus iš priežasties 
narių . nerangumo; Mūsų kuo
pos nariai taip nepaiko pakėli
mo kuopos veikimo, kad į pa
rengimus, surengtus kuopos 
naudai, visiškai pamiršta atsi
lankyti. Tįirp komiteto ir na
rių sutikimas pagirtinas, šia
me susirinkime nauja valdyba 
užėmė savo vietą.

Per metus laiko buvo 10 li- 
I gonių; du mirė, ir 6 issibrau- 
i kė; gauta trys nauji. Pas mū
sų narius yra nuo senų laikų 
įsigyvenęs įprotis, kad aplan
kęs ligonius, neatsilanko į su
sirinkimą išduoti raportą. To
liau griežtai bus laikomasi 
konstitucijos ir bus bausti to-i 
kie apsileidėliai, nepaisant jo- 

I kių pasiteisinimų.
Per metus laiko narių pasi- 

mokėjimas buvo pagirtinas ir 
mažai suspenduotų.

Scenoj stato A. L. I). L. D. 200 kuopa 
Sekmadienj

13 d. Sausio (Jan.), 1929
HUNGARŲ SVETAINĖJE

8 White St., Hillside, N. J.
Lošimas prasidės 3 valandą po pietų 

Būkite Visi
ĮŽANGA 50c ir 35c; VAIKAMS 15c 

į ' Kviečia Rengėjai.
Taipgi pasižadėjo būt drg. L. Prū- 

seika. Būkime ir mes visi.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

teisingai nu 
kiekvieną be 
..j. Užsirūky



? Ketvirtąjį Sausio 10, 1929

RENGKITĖS J LENINO 
PAMINĖJIMĄ!

i INFLUENZA PLĖTOJASI 
NEW YORKE

Penktameriniame Lenino 
mirties paminėjimo mitinge, 
Madison Square Gardene, 
New Yorke, sausio (January) 
19 d., bus ne tik pagerbiama 
atmintis didžiausio revoliuci- 
j os'vado, bet juo labiau mobi- 
lizuojamasi prieš gręsiantį 
naują imperialistinį pasaulio 
karą. Kalbės Jay Lovestone 
ir Wm. Z. Foster; Jascha Fis- 
čhėrmanas, rusų pianistas, 
škartibins melodijas, pritaiky
tas'prie 1905 ir 1917 metų re-Į 
voliucijų, ir kitus revoliucinius j SUBATOJ IR NEDĖLIOJ 
muzikos gabalus; dainuos gar- VĖL ISADORA DUNCAN 
šųsi4 'Ėreiheit Choras; bus pa-'ŠOKIAI 
TOda Sovietinio Sporto, ir kit. i ---------

Tikietus įsigykit išanksto; 
jų kaina tik 50 centų iki 
$1.00; pardavinėjami Workers 
(Communist) Partijos Distrik- 
to Ofise, 26-28 Union Square, 
New Yorke.

Per paskutines 24-tas valan
das New Yorke ir Brooklyne, 
buvo 360 naujų apsirgimų in
fluenza. Nuo naujų metų iki 
šiol tąja liga apsirgo 1,600, 
kaip raportuoja sveikatos ko- 
mjsionierius. O kiek dar yra 
apsirgimų, apie kuriuos svei
katos departmentui visai ne
raportuojama, ir žmonės taip 
sau “privačiai“ serga influen
za ?

šo-

TĖVIŠKAI PASIELGĖ 
ŠU AUTOMOBILIO VAGIM

Charles Burkhardt, 17 metų 
berniukas, pavogė automoblį; 
bet teismas dovanojo jam bau- 
ęmę, o teisėjas Nova dar sura
do jam darbą ir nupirko “siū
tą,” pasitikėdamas, kad vaikiš
čias toliau bus geras,
ko motina mirus, o tėvas 
ru kart apsivedęs.

SIŲSKITE DELEGATUS 
f PRIEŠ-IMPERIALISTINĘ
KONFERENCIJĄ

žmonių, tame skaičiuje miesto 
majoras Walkeris, daug milio- 
nierių ponų, ponių ir panelių; 
didžiumą, suprantama, sudarė 
paprastoji publika, kuri 
kumštynių sportą labiau, 
visas kitas pramogas.

L. D. S. A. 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS IR * 
PASKAITA

myli 
negu

buvoJack Dempsey, kuris 
praradęs čampiono vainiką ko
voje su Tunney, dabar viešai 
pareiškė, kad vėl grįšiąs kum
ščiu otis.

Mirus didžiausiam kumšty
nių promoterrui Rickardui, da
bar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą. Daugelis perša 
ją Jack Dempsey’ui, kuris yra 
mylimiausias amerikonų kum
štininkas, nežiūrint čampiona- 
to pralaimėjimo.

Iš pradžių buvo paskelbta, 
kad TeX Rickard palikęs pen
kis milionus dolerių turto; da- 

odo, jog kur kas ma
tu rtas nebūsiąs 

pusė miliono. 
promoteris-kont- 
yra per savo

Amerikos Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo pirmos kuo
pos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 10 d. sausio (Janu
ary), “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia lygiai 8-tą vai. vaka
re.

Draugės, šis susirinkimas 
bus svarbus: bus renkamos 
delegatės į rajono konferenci
ją, taipgi daug kitų yra reika
lų aptarimui. Užbaigus susi
rinkimą, bus paskaita apie 
Rožės Luxemburg gyvenimą, 
kurią skaitys E. Bimbiene.

Visoks narės, dalyvaukite! 
Pašalinės draugės taipgi esa
te kviečiamos atsilankyti ir pa
siklausyti'' paskaitos apie tą 
garsią revoliudionierę-kovoto- 
ją.

NANTICOKE, PA.
L. D. S, A. 63-čia kuopa 

puikų balių subatoj, 12-tą 
Zadeikos svetainėj, Pine St., 
ver, Pa.
Bus gera muzika, skanių valgių ir 
užkandžiu.
kyti

rengia 
sausio, 
Hano- 

Pradžia 7-tą vai. vakare.

----- Kviečiame visus atsilan- 
pasilinksminti.

Rengėjos.
________ _ <7'8)

PITTSBURGH', PA.
A.L.D.L.D. 4-to Apskričio metinė 

konferencija bus nedėlioj, 27-tą <1. 
sausio, po No. 24 Locust St., 
Kees Rocks, Pa. 
po pietų, 
siųsti

Mc-
Praąidės 1-mą vai.

Visos kuopos malonės pri- 
delegatus. J. Urbonas.

(7-8)

.PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirinki

mas bus nedelioj, 13 sausio, pas d. 
šimokaitį, 211 E. Main St. Pradžia 
2-rą vai. po ♦pietų, 
kit,

A. Klučiniene, Sekr.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi

ukai tyti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIEN£

Savininkė

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Visi 'nariai ater* 
yra svarbių reikalų.

Sekr. M. Stanislovaitienė.
(7-8)

DETROIT, MICH.
Bazaras I.? L. D. Naudai

Nedėlioję, 13 d. sausio, įvyks pui
kus bazaras, rengiamas vietos Dar- 
bipinkių 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 
neparnirškime atsilankyti.

Kviečia Komitetas.
(&-8)

, JUNIPER ;764,6 .

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS 
65-23 G ft AN b Ą VĘN UEK 

. ,• MAŠPĖTH.'W. Y-,

. Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENĮlSTAS

X-Spindulių Diagnoze 1 
(Priešais “Bridge Plaz^° į 

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

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

bar pasir
žiau; gal jo 
didesnis, kaip 
Kaipo bokso 
faktorius, jis 
rankas perleidęs desėtkus mi-!
lionu; bet buvo labai išlaidus, BŪK GRAŽIAI apsirėdęs. Aš išva- 
gemblervs ir “betininkas”; lau’ s^isau ir išprosinu vyriškas ir moteriškas drapanas, o kas nori, tai 

ir nukvarbuoju. Ypatingai gražiai 
•išvalau dreses, padarau kaip naujas, 
i J. MILIAUSKAS, 202 Leonard St., 
! arti Grand St., Brooklyn, N. Y.

Clevelande Jack Gansonas į!
► “Bulių“! 

■ “di-a-i
*• # I

ristiką. Vienas sykis;
buvo pripažintas Martinui to-, 

'del, kad Gansonas įsikarščia-j 
vęs kirto jam “rabbit punch” j 
per sprandą; užtat du kitu’

Isadora Duncan artistės 
kikės iš Maskvos pakartos sa- 
vd evoliucinių ir klasiškų šo
kių programą ateinančią suba- 
tą ir. nedėldienį po pietų (Jarū 
12, 13), Manhattan Op. House, 

į 34th St., į vakarus nuo 8th!taip vėjais ir nuėjo didžiuma J 
i Ave., New Yorke. ijo pelnytų milionų.

Mačiusieji jąsias šokanti
Dai’y Workerio parengime, j ----------
negali nei atsigėrėt.

Tikietus į
Daily Workerio ofise, 
Union Square, New Yorke.

įsigykite ^ išanksto 9() minučių nugalėjo
26 Martiną, labai drūtą ir 

i pežną

UŽDUSO DVYNUKĖS

Berniu-j Manoma, kad po k ai d ra 
ant-(duso dvynukės A. Geissenset- 

terių mergaitės, 5 savaičių
i amžiaus. Laike gimimo jos 
[svėrė tiktai po keturis svarus.
Jų tėvai gyvena po num. 70-20 lietuvis 

į Meade St., Glendalėj

il Ž-

SPORTAS; Darbininkiškos organizaci
jos, pašelpinės, kliubai, unijos, 
ąpšvietos draugijos ir k t. pri
valo išrinkt ir pasiųst savo de- KELETAS PASTABŲ 
legatus (po du) į prieš-impe- ---------
rialistįnę konferenciją, kuri Atvežus kūną bokso promo
tes ateinantį nedėldienį, sau- terio Tex Rickardo iš Floridos 
šio 13 d., Labor Temple sve- į New Yorką, Pennsylvanijos 
taihėj' I4th St., ties 2nd Avė., stotyje jį pasitiko policijos ko- 

c Yorke.v įgaliojimus misionierius Whalenas ir kiti

Atvežus kūną bokso promo-

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

S. L. A. 322 kuopos susirinkimas
sykiu be jokių panašiu kirčių, 5’ys,keLT.e’’^. 10r^.(\sausi?’ Pas / . J c .. . . .. 1 Norkų, 102-34—8lst Ave., Richmond

I O I X l n z\ VA Z. v TV Ir * » i lt > V*   ... — - — — ... _ 'Jack Gansonas vikriai jį pai- Hiįl, N. Y. Pradžia 8-tą vai. vakare, 
tiesė ir priplojo prie matraco. Visi nariai malonėkit atsilankyti ir 
Tarp ristynių žiūrovų buvo ir.’ 

“patriarchas,“ Jurgis!
Skinderis, 105 metų amžiaus, i

naujų narių atsivesti.
Pirm. K. Kreivėnas.

MASPETH, N. Y.
L. D. L. D. 138-tos kuopos me- 
susirinkimas bus pėtnyčioj, 11 

d. sausio, 1929, po num. 7042 Link 
Court, 8-tą vai. vakare.

Visi nariai būkite, šiame susirinki
me, nes bus svarbus susirinkimas, 

žvdu ^en°j‘ valdyba induos raportus iš 
•ii •• a u Poreitą metų, Išgirsit, ką mūsų kuo- 

miklųjį Abe pa nuveikė pereitais metais, ir taip 
yra daug svarbių _ dalykų aptarti. 
Taipgi, kurie neatsiėmėte pereitą me- 

i tų knygas, ateikite pasiimti.
i Org. P. Cibulskis.

- " 1 (7-8)

PAJIEŠKOJIMAI
J IEŠK A U gero fotografo, kuris ap

siimtų išmokinti fotografuoti per 
korespondenciją. Atsiliepkit, pažy
mėdami išlygas, tokiu adresu: V. c-o 
“Laisvė” 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. , (8-10)
GAUS $5.00 dovanų tas, kuris su

ras šunį Belgian Police Dog, ku
ris per naujus, metus, einant iš
mų vienam svečiui, jį pasekė ir ne
grįžo. Praneškit šiuo adresu: L. 
Paulauskas, 265 Second .St., Eliza
beth, N. J. (7-9)

na

I Tel., Triangle 1450
ĮLietuvis Fotografasi
Į IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja ' 
visokius pa-, 
veikslus įvai-1 
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir1 
sudaro su 
amerikoniškais 

|Darbą atlieku gerai ir pigiai! 
* Kreipkitės šiuo adresu: 1

i JONAS STOKES į 
? 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. ?

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

New; Yorke. __________
(mandatus) siųskite šiuo adre
su: Harriet Silverman, Anti- 
.im’pėrialist League, 799 Broad- 
Way, Room 226, New YorkWay, Room 226, 
City.

MEILĖS KANČIOS

valdininkai; 25,000 žmonių 
stovėjo gatvešaliais, nuo sto
ties iki Madison Square Gar
den©, kur kūnas buvo padėtas 
iki pakasynų. Per 24 valan
das jį aplankė bent 20,000

----------- | tini s
Šimkus, lietuvis vidutiniai 

sunkaus svorio ristikas, laimė-1 
jo nuosprendį (decision) 
punktais nugalėdamas : 
smarkuolį, tą 
Kaplaną. Tai reikia skaityt 
didoku laimėjimu. Ristynės 
įvyks New Ridgewood Grove, 
Brooklyne. Imtynės tęsėsi 30 
minučių.

Šimkus po to ant rytojaus 
išvažiavo į “savo” miestą 
W orcesterį.

Tą patį vakarą, kitas lietu
vis ristikas Žilinskas buvo nu-, 
veiktas vokiečio Stengelio.

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

PARDAVIMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Tik tas, kuris niekad neper
gyvenęs meilės liūdnumo .ir 
kančių, nepažįsta, ką reiškia 
šis baisus žmogaus susijudini- 
irias: . Bet kas gi kitas galėtų 
padaryt iš jaunos, gražios, pa-' 

% klusnios merginos priešingą sa- ( 
vo tėvams? Kas privers dai-lj 
fy, turtingą vaikiną išmislytį Į 
slaptus budus prieiti prie myli-i • 
iriosios? Priešingas likimas tė- • 

. vų rankose paskyrė nežinomus! Į 
\ sandraugus jiemdviem, bet Į I 
\ meilė tarp jųdviejų galinges-.l 
\nė UŽ.tėvų valią. Ką jie da- j 
rė?/ Kokia galutinai išeitis? 
Užbaiga linksma ir netikėta.

/Vis'kas bus išaiškinta sausio 
20 d? Labor Lyceum svetainė
je, Aido Choro operetėje 
“Bailus Daktaras.”
, Kom.

DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ“BAILUS DAKTARAS”
STATYS SCENOJ AIDO CHORAS ■

Nedėlioj, Sausio (January) 20 d., 1929
LYCEUM SVETAINĖJ

Brooklyn, N. Y
LABOR

949 Willougby Ave.,

Pradžia lygiai 3:30 
po pietų

MONTELLO, MASS.
Moterų . draugystė Birute rengia 

Baliūnų Balių subatoj, 1,2 d. sausio, 
Liet. Tautiškame Name. • šokiai pra
sidės 8-tą vai. vakare ir trauksi^Xi 
12-tai vai. nakties. " ’’ ’ ■'
Kupkos orkestrą, 
tai.

BEDARBIUI TĖVUI 
SUSKALDYTA GALVA Už 
BONKĄ PIENO

Michael Giordano, 868 Met
ropolitan Ave., Brodklyne, bu
teliu suskaldė galvą Leonui 

, Guafraisei, kurį nutėmijo be
vagiant nuo jo slenksčio pie
ną. , .• ’
U Sužeistasis paimtas į ligoni
nę, galvos skaldytojas į ka- 
lėji'mą, kur laikomas be kauci
jos; nes dar nežinoma, ar 

TGuarraisei išliks gyvas po to
kių galvos sudaužymų.

Guarraisei buvo bedarbis; 
po operacijai, del nesveikatos 
ir bedarbės, niekur negalėjo 
gaut užsiėmimo, o turėjo mo
terį ir-keturis kūdikius, nuo 15 
mėnesių iki 10 metų amžiaus. 
Jis gyveno po num. 254 Stagg 
St. Gosernėje buvo įėmęs val
gių už $100 bargan, ir groser- 
ninkas nebenorėjo daugiau 
duoti ’ Gelbėdamas * kūdikius 
nuo bado,* nelaimingas tėvas 
pradėjo lytais rankiot Renkas 
pieno nbo slenksčių.

vai.

ĮŽANGA: $1.50, $1.00 ir 75c
Ant šokių 50 centų

EL. RETIKEVIČIŪTĖS
MUZIKA '

’W.

J. NALIVAIKA, Daktaras

Bus puiki E. 
Įžanga 40c ypa- 

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjos.

DETROIT, MICH.
Dvejos Svarbios Prakalbos

Draugijų Priešfašistinis Komitetas 
rengia prakalbas rytinėj daly j mies
to utarninke, 15 d. sausio, Rusų sve
tainėj, 9219 Russell St. Pradžia 7:30 
vai. vakarę.

Antros prakalbos bus vąkarinėj da- 
lyj miesto seredoj, 16 d. sausio, Lie
tuvių žemutinėj .‘A'etainėj, 25-tą ir 
Vernon High. Pradžia 7:30 vai.'va
kare.

Abiejose vietose kalbės R. Miza- 
ra, nesenai sugrįžęs iš Pietų Ameri
kos. Ateikit visi pasiklausyti. Bus 
ir programa, kurią išpildys A. L. D. 
L. D. Jaunuolių .skyriai, 
tui.

PARSIDUODA Rco Speed Wagon 
1927 metų, labai geram stoyyj, tin

kamas bile bizniui. Kam reikalin
gas geras trekas, pasinaudokit pro
ga. Taipgi parsiduoda 2 vąikų ke- 
rečiukai, vienas del mažo vaiko, kitas 
del paaugusio. Kereciukai nauji, 
parsiduoda pigiai. Taipgi pasiranda- 
voja gražus kambarys vienam vyrui, 
puikioj apielinkėj, arti karų ir ele- 
veiterių. Parahku važinėti į visas 
miesto "dalis. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą. 4-9

KARMOS! FARMOSlT
217 akrų žemes, sodas, giria, 120 ak
rų dirbamos; namas su dešimčia 
kambariu, gazas, stuboj vanduo, upe
lis. šeši kitokių budinkų. motoras, 
žemdirbystės mašinos, 3 arkliai, 5 
Jersey karvės, 5 telyčios, vištos, 
kiaulės; daug šieno ir kitko (150 bu
šelių bulvių ir t. p.) Susisiekimas: 
“busai” ir iki gelžkelio stočiai 3 
mylios. Iš priežasties senatvės ame
rikonai parduoda už $6,500. Pusę 
reikia įmokėti. Daug yra ir kitų 
farmų. Reikalaukite farmų katalo
gą. Mainome namus ant farmų.— 
V. KRUGLAK, 151 Ave. A, New 
York, N. Y. ' (7-9)
PARSIDUODA Lunch Room, biznis 

įdirbtas if gera proga pirkti. Par
davimo priežastį sužinosite ant vie
tos. Kreipkitės po No. 2196 Flush
ing Avė., Maspeth, N. Y. 5-8

DAKTARAS DAINUOJA:
Galiu įtikint aš visus, ka'd daktaras esu garsus: 
Visus išgydyt aš galiu nuo skausmų, kančių, sopulių. 
Jau mano vardas pagarsėjo, po visą Svietą suskambėjo! 
Galiu įtikint aš visus, kad daktaras esu garsus.
Moku gerai daryt piles ir sutaisyti gyduoles;
Gydau ligonius aš visus—nes esu daktaras garsus!
Esu, esu aš daktaras garsus,
Esu, esu labai garsus, labai garsust
Kuomet dar vaikiščių buvau, vienoj vaistinėj tamavhu, 
Ponioms nešiojau miltelius, tepylas grąžint veidelius, 
Dažus žiliems plaukams spalvuoti; todėl galiu pasididžiuoti, 
Galiu įtikint aš'visus, kad esu daktaras garsus.
Moku gerai daryt piles ir sutaisyti gyduoles, 
Gydau ligonius aiį, visus, nes esu daktaras garsus. 
Ligoniams moku aš patikt ir jų ligas greit atitikt. 
Kas nenumirs—išgys tikrai, jei užmokės tik man gerai, 
O kas išgyti neįstengia, tas į kapus greit išsirengia. 
Galiu įtikint aš visus, kad esu daktaras garsus.,

Įžanga vel-
Rengejai.

(8-9)

NEWARK, N. J.
D. S. A. 10-tos kuopos susi-L.

rinkimas bus pėtnyčioj, 11 d. sausio, 
pas d. Žukauskienę, 566 S. Clinton 
St., E. Orange, N. J. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Visos narės susirinkit, 
turim svarbių reikalų. Ątsiveskit ir 
naujų narių. Org. O, S.

HILLSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 200 kuopos susirin- ( 

kimas bus ketverge, 10-tą sausio, po 
No. 61 Harvard Ave., t8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, neš turė
kim išrinkti darbininkus del persta
tymo “Gyvieji Nabašninkai,” ką bus 
lošiama nedėlioj, 13-tą sausio. Taip
gi ir delegatai reikės išrinkti į aps- 
ki-ičio konferenciją.

> Sekr. G. Kudirka.
(7-8)

PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 
krautuvė, biznis įdirbtas ir gera 

proga pirkti. Virš krautuvės yra 6 
kambariai gyvenimui (ir fomišiuoti 
kambariai. Kreipkitės' po No. 1150 
Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

4-9

Tel. Foxcroft S52^
’ SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

Vadove
411 Evergreen Avėnue 

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

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

t
 Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 
ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

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.J. LEVANDAUSKAS

GRABORIUŠ

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

, Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

Graborius -
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
214 Perry Avenue

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

Kurie dar nepažjstate mūrų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
• Kiekvienas iš mūsų gerai Žino, kokią didelę verte Lietuvą ją turi 
visokios mūsų vientAučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie' naminiai 
Vaistai. Mūšų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūšų, vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai He- 
tuvįškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir

Lelijų šaknį 
Rūtų
Rožių *
Remunėlių
Beneso plokičioldų 
ftalmėčių 
Šalavijų 
fieneso lapelių 
Safronų 
Trijų devynerių 
TraukioHų 
Totorių šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin a vi jų šaknų. 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
JuodŠaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
MStelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 

Debesilų Parušanijos ir
^narstymų daugybę kitokių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietūviškų 
gydančią žolę arba vaistą, tegu] tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o až visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą 
Ph G. Vaistininkas 

Z29 RoHfnrd Ąvenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

.. Pkone, C&reenpolnt 1017, 116»-®H4

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių siklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
'Čobrių 
čylčfų 
Dobilų 
Daržų našlelių 
r»<>^r.«.oAių dumropių 
Džiugelių 
Magmų 
Debesilų
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