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KRISLAI
O Visgi Nenuveikia. 
Nepavyko Juodašimtystė. 
Drauge Karosienė.' 
Socialistų Nelaimė. 
Smetonos Raštas. V

Rašo A. B.

Washington© valdžia galvoja 
apie naują medžioklę ant Nica- 
raguos sukilėlių, kuriems vado
vauja Sandino. Vadinasi, San- 
dino vedama kova tebėra nenu- 

. slopinta. O juk buvo sakoma, 
kad su Sandinu galutinai “ap
sidirbome.”

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis
1

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
%

Nepralaimėsit, Tik, Re-

* težins, o Islaimesit
Pasaulį!

Praneša, kad Dokumentai Apie “Sovietu 
Kyšius” Senatoriams Yra Sufabrikuoti

CHIN AI SUKILO PRIEŠ 
JAPONUS IIANKOWE

Socialistų “Forwardo” ir 
Sherwood šnipų agentūros “sky- 
mas” nepavyko. Jie suklasta- 
vo “Save the Union?’ komiteto 
blanką ir tuo norėjo įrodyti, 
kad naują mainierių uniją or
ganizuoja šnipai. Tačiaus ta 
jų klasta tapo išvilkta aikštėn. 
Socialistams juodašimčiams už
duotas baisus smūgis. “Forwar- 
das” dabar tyli, kaip musmirių 
užėdęs.

Lietuviai smalaviriai, 
piečiai ir klerikalai taip 
siskubino šitą socialistų 
pų juodašimtišką darbą 
ti ir užgiri i 
šilę putojo
vaduodamiesi suklastuotu šnipo 
laišku.

SHANGHAJUS, Chinija. 
—Pranešama, kad Hanko- 
we kilo riaušės prieš japo
nus, kuomet japonų trokas 
užvažiavo ant chino ir už
mušė jį.

14,000 darbininkų sustrei
kavo japonų dirbtuvėse, 
kuomet chinų pareikalavi-

REIKALAUKIME ANGLO-INDIJOS 
VALDŽIOS PALIUOSUOTI JOHNSTONE

Washington.— Trečiadie- sikos dokumentai” yra šu
nį senato komitetas išdavė fabrikuoti, ir komitetas 
raportą iš savo tyrinėjimo i juos pasmerkė, kaipo bjati
tariamo kaltinimo, būk se-irią fabrikaciją, 
inatoriai Borah ir Norris' Reed sake, kad komitetas 
kiekvienas aplaikęs nuo So- [išgirdo apie “Sovietų doku- 

betyrinėdamas mas atlygihimo tapo atmes-

Uodai ir Sniegas Tą Pačią 
Dieną Syracuse Mieste

SYRACUSE, N. Y.— Pir
madienį čia kartu su sniegu 
iš kur tai atsirado ir uodai. 
Gyventojai namuose ant 
James Street turėjo jięškoti 
būdų nuo jų apsisaugoti.

Uodai užpuolė kambarius. 
Atsikėlę gyventojai negalė
jo atsistebėti, kaip žiemos 
laiku gali būt uodų.

Amerikos Darbininkų (Ko- kaipo atstovas Tarptautinės 
munistų) Partijos Centrali- Lygos Prieš Imperializmą 
nis Pildantysis Komitetas patiekti Indijos masėms pa- 
išleido .pareiškimą Jackisveikinimą nuo pasaulinio 
Johnstone suareštavimo !anti-imperialistinio 
klausime. Pareiškime tarp 
kit ko sakoma:

“Jack Johnstone, žymus rializmą. Anglo-Indijos po- 
Amertkos darbininkų vadas licija jį greitai suareštavo, 
ir kovotojas prieš imperia
lizmą, dar vis Anglo-Indijos 
valdžios laikomas kalėjime. 
Jį suėmė Anglijos imperia
lizmo agentai Diara, Indi
joj, kuomet jis kalbėjo Indi- 
Ijos Darbo Unijų Kongrese 
varde Tarptautinės Lygos 
Prieš Imperializmą.

“Visi sąmoningi darbinin
kai, kurte kenčia imperia
lizmo priespaudą, ar tai bū
tų anglai, amerikonai ar 
francūzai, turi bendrai rei
kalauti, idant tuojaus būtų 
paliuosuotas Jack Johns
tone.

“Jack Johnstone yra ge
rai žinomas Jungtinių Val
stijų darbininkams, kaipo 
karingas darbininkų vadas, 
kuris aktyviai dalyvavo di
džiose darbininkų Lovose 
mėsos gaminimo, plieno, na
mų statymo ir kitose indus
trijose. Jis nuvyko į Indiją.

judėji
mo ir pažadėti paramą jų 
kovoj prieš Anglijos impe-mentus

“Meksikos dokumentus” 
metai laiko atgal.
ku amerikonai, gyvenanti 
užsieny, prisiuntė komitetui 
tų dokumentų fotografijas. 
Reed sako, kad slaptai per 
metus komitetas tyrinėjo 
tuos dokumentus, nors ko
mitetas visada juos skaitė 
sufabrikuotai^.

Pagalios buvo surastas 
asmuo, kuris turėjo neku
rtuos originalius “Sovietų” 
dokumentus, ir jis bandė 
juos parduoti komitetui už 
$50,000, bet jis tačiaus pa
reiškė, kad jis negali užtik
rinti, jog tai yra tikri do-

vietų ambasados Paryžiuj 
po $100,000 už reikalavimą 
pripažinti Sovietų valdžią.

Raportą išdavė senatorius 
Reed iš Pennsylvanijos, kai
po pirmininkas specialio se
nato komiteto, kuris perei
tais metais tyrinėjo taria
mus “dokumentus”, kuriuo
se buvo įrodinėjama, būk 

i Sovietai “davę kyšių” sena
toriams ir būk Meksikos 

i valdžia taipgi “davus” $1,- 
'215,000 senatoriams Borah, 

orga-1 Norris, LaFollette ir Hef- ■*» ni i /-i T •

Tuo lai- į

asanda- 
pat pa
ir šni- 
parem-

Ju laikraščiai su- 
prieš komunistus,

n • >>1 ITV v-Raganiaus Užmušė
jas Nuteistas Ant

Viso Amžiaus

Planuoja Lėkti Orlai
viais Aplink Pasaulį 

Be Sustojimo

Draugė Karosienė vėl išvyko 
Wilkes-Barre apielinkėn i 
nizuoti audėjus. Jinai darbuo
jasi po vėliava naujosios audė
jų unijos. Mainieriai, ypatin
gai pažangieji, turėtų uoliai pa
dėt d. Karosienei tame sunkia
me ir svarbiame darbe. Dau
giausia mainierių dukterys ir 
sūnūs dirba audinyčiose. Tėvų 
pareiga padėt unijai ir jos dar
buotojams tuos jaunus audėjus 
suorganizuoti.

Pakratė kojas Nikolai Niko- 
lajevič, kuris iki pat mirties 
skelbėsi Rusijos caru. Aplin
kui jį' spietėsi monarchistai ir 
visi ? kontr-revoliucionieriai. 
“Naujienos” liūdnai pamini 
Nikolajevičiaus mirtį. Girdi, 
vargšas “mirė plaučių uždegi
mu.” New York “Times” taip 
pat verkia delei jo, bet prane
ša, kad jis miręs “from bro
ken heart.”

Nikolai Nikolajevičius nebu
vo vadu ir įkvėpėju vien tik 
rusų monarchistų. Jam savo 
širdį buvo pahukoję ir ponai1 
Socialistai. Mat, 
tjkug arčiau prie 
narchistai, negu
Žiūrėkite, kaip gražiai Angli
jos socialistai sugyvena su An
glijos monhrchija. 1924 metais 
socialistas MacDonaldas net 
premjeravo Jurgiui Penktajam. 
Bučiavo jo “didenybei” ranką 
ir fraku apsirengęs prieš jį ke- 
liaklupčiojo. Kuomet Indijos 
žmonės pradėjo bruzdėti prieš 
Angliją, tai MacDonaldas var
dan “socializmo” pareiškė 
jiems, kad jeigu jie nesiliaus 
triukšmą kėlę, tai turės valgyti 
Šviną ir spjaudyti kraujais.

socialistams 
širdies mo- 

bolševikai.

Kruvinasis Smetona, “tautas 
vadas”, gruodžio 17, 1928, iš 
leido “raštą” į kariuomenę. 
Liežuvis lūžta skaitant tą “tau
tos vado” žargoną.

Smetona pripažįsta, kad jam 
dar nepavyko išnAikinti visus 
komunistus. Jis šaukia: “Bu
dėkite, mieli kariai, ir toliau, 
drausmingi ir budrūs, kaip bu-/ 
vote lig šiol. Patamsio gaivai 
las, gruodžio 17 d. nuvytas iš 
aikštės, gludi pdsislėpęs ir ter 
betyko įsiterpti jūsų eilėsin, 
kad paskirstų jūsų atsparumą! 
o tuo ir Lietu vbs galybę. But 
dėkime!” Taip, budėkite, bti- 
deliai, nes Lietuvos darbininkž i 
ir valstiečiai ruošia jums gak.

Yra Druskos?

žemaičių Kalvarija.—Vie
name giliame Žemaičių Kal
varijos, miestelio šuliny esąs 
randamas žymus druskos 
sluoksnis. Žmonės pasako
ja, kad druskos buvimo žy
mių esą ir. , pas netolimą 
Gegrėnų piliakalnį.

lin. ,
Komitetas raportavo, kad 

jis, tyrinėdamas, surado, 
kad kaip tariami “Sovietų 
dokumentai”, taip ir “Mek-jkumentai. ,

kad sutrukdyti tarptautinį 
vienijimą pavergtųjų masių 
kovai prieš pasaulio impe
rialistinį karą. 

. “Darbininkų (Komunistų) 
Partija šaukia darbininkų 
mases mobilizuotis kovai 
prieš imperializmą ir sekan
tį pasaulinį karą. Tas reiš
kia, vesti revoliucinę kovą 
už nuvertimą kapitalistų 
klasės diktatūros ir už įstei
gimą darbininkų klasės dik
tatūros.

“Mes raginam visus dar
bininkus, biednuosius far- 
merius, pavergtąsias negrų 
mases, visus imperializmo 
prįęšus organizuoti masi
nius protestus, demonstruo
ti prie Anglijos ambasados 
ir konsulatų ir siųsti tele- biurą Paryžiuj, 
gramas Anglijos valdinin
kams, i 
Jack Johnstone tuojaus bū
tų paliuosuotas.”

PARYŽIUS. — Ėokfer 
aviacijos (vokiečių) firma 
planuoja lėkimą orlaiviu ap
link pasaulį be sustojimo.

Atsižvelgiant į tai, kad 
Amerikos orlaivis Question 
Mark išskraidė 150 valandų 
be sustojimo, mintis kilo 
bandyti orlaiviu aplėkti ap
link pasaulį be sustojimo?

Dar smulkmeningai. į pla
nas neišdirbtas, bet princi- A 
pe planas tapo priimtas tre
čiadienį, kuomet < vyriausia 
firmos galva aplankę savo

YORK, Pa— John H. 
Blymer, 32 metų amžiaus, 
žinomas kaipo “raganius 
daktaras”, trečiadienį tapo 

i nuteistas ant viso amžiaus 
į kalėjimą už nužudymą 
Nelson H. Rehmeyer, 54 
metų amžiaus, lapkričio 27 
diena. 

G

i Blymer teisme pasakojo, 
'kad jis Nelsoną užmušė del 
to, kad “pasiliuosuoti” nuo 

į jo “apraganavimo.” Jispa- 
Lietuvos eksporto bendro-1šakojo,, kad Nelson ., buvo 

vės pastatytos Klaipėdoje; raganius. ir buvo jį uz~ 
šaldyklos ir skerdyklos ati-taip, kad jis nega- 
darymas įvyko gruodžio.JI- valgytu ir vis ny- 
12 dienomis. .kęs.”e >

Skerdykla ir šaldykla yra! . ^?iūrė stu.ado^ jį įkaltu 
trijuose'trobesiuose. Sker-į" lalPsmo -zmogąudys- 
dykla įrengta pagal šių die-I^Į n’ rekomendavo j; nu- 
nų technikos reikalavimus !tels?? kalejnnan ant viso 
ir per 8 vai. gali paskersti 'an^iaus. . .
600 kiaulių. ' Po-nueisimo Blymer sa-

m , v t j v. vo advokatui Herbert B-. Tuo tarpu skerdžiamos !(^0|ien saLč-
’ “Aš dabar esu linksmas. 

Aš nebeesu daugiau užkerė- 
tas. Aš dabar galiu miego
ti ir valgyti > ir nebenykstu 
daugiau.”

Kiek vėliaus jis apie teis- 
, 2 000imo nuosPrendį išsireiškė: 
Apskai-! “Bet aš manau, kad jie 

biskį peraštriai.”
Jo advokatas įrodinėjo 

teisme, kad Blymer esąs ne
sveiko proto, 
sakė džiūrei:

“Kaipo silpnaprotis, Bly
mer neturėjo supratimo, ką 
jis daro. Jūs girdėjote jį 
sakant, kad jis nužudytų 
pirmasėdžiaujantį teisėją, 
jeigu jis mąnytų, kad teisė
jas jį apkerėjo. Jūs girdė
jote jį sakant, kad jis nužu
dytų distrikto! prokurorą' už 
tą patį dalyku.” >

Po iškįausinėjimo Blymer 
buvo klausinėjami Dr. Ju
lius Comroej vietinis dakta
ras, ir Dr. Richard Ridge
way iš Harrisburg Valstiji- 
nės Ligoninės Bepročiams. 
Pirmasis pasakė, kad per 
šešis metus Blymer • buvo 
“nesveiko proto.” ■ Daktaras 
Ridgeway, taipgi tvirtino, 
kad jis nesveiko proto. 
“Kairio silpnaprotis asmuo 
negalėjo atskirti gero nuo 
blogo,” sakė jis. /

Dabar eina teismas Wil
bert G. Hess, 18 metų am
žiaus, ir John Curry, 14 me
tų amžiaus, kurie kartu su 
Blymei’ nužudė Nelsoną.

Hess tvirtina, kad Nelson 
buvo “apkerėjęs” jį ir jo 
šeimynos narius.

Teismas nekreipia daug 
domės į pasakojimus apie 
“raganystę.”

Popiežius Padaręs Su- Klaipėdos Šaldykla ir Sker-! 
dykla Pradėjo Veiktitartį su Mussolini

LONDONAS.— čia laik
raštis “Daily News” patal
pino pranešimą iš Romos, 
kad popiežius ir Italijos fa
šistų valdžia priėjo prie su
sitaikymo del sudarymo sa
vistovūs popiežiaus valsty
bės. Mussolini sutiko duoti 
popiežiui dalį žemės, kad jis 
galėtu susidaryti savo kara-1 
lystę.

Popiežius vedė slaptas de
rybas su kraugeriu Mussoli- 
niu tuo klausimu ir sutartis 
jau tapo padaryta, tik rei
kia ją užtvirtinti. x Popie
žius žada pats paskelbti 
apie susitaikymą po užsi- 
baigimo Italijos naujo par
lamento sesijos.

Sakoma, popiežiaus vals
tybė apims šv. Petro, da
bartinius Vatikano palocius, 
Vatikano daržus, įskaitant 
ir žemę, kuri nesenai tapo 
nupirkta Kolumbo Vyčių 
duotais pinigais, ispanių mi- 
nyškų ir amerikonų povilis- 
tų tėvų palocius. Taipgi 
bus popiežiaus valstybinė . 
gelžkelio stotis, ir visos Va
tikano ambasados bus per
keltos i naują valstybę.

Popiežius Sutinkąs priim
ti 130,000'svartį sterlingų, 
ką Italijos valdžia turi nu- 
skyrus popiežiui kiekvienais ' 
metais nuo to laiko, kaip 
valdžia tapo atimta nuo ka
talikų bažnyčios galvos 1870 
metais. 1 z

Taipgi sakoma, kad tame 
distrikte, kurį valdys popie
žius, gyventojų bus apie 15,- 1 
000, ir popiežius bus jų val
donas.

Kraugerys Mussolini nori 
gerai sugyventi su popie
žium, kuris garbina Italijos 
fašizmą. Mussolini mano, 
kad popiežius galės dar 
daugiau pasidarbuoti del fa
šizmo, turėdamas savo vals
tybę. Jis, mat, tuomet ga
lės iškeliauti, kur tik norės. 
Nebebus “kalinys”. Kuo
met iš popiežiaus tapo at
imta galia 1870 mętais, tai 
popiežius užsidarė Vatika
ne ir pasiskelbė “kaliniu”,

Didžiosios Lietuvos kiaules;
Mažoji Lietuva, naudoda
masi įvairiomis eksportui 
lengvatomis, savo kiaules 
eksportuoja tiesiog į Vokie
tiją.

Šaldykla įrengta erdvi ir ! 
joj gali tilpti apie
čiuota, kad ši šaldykla galės' ^?r1a.s^riai vj3?8^6, TaiP

. 1 n n. i a , Ihialri norncrviaiaptarnauti ,2-3 metus, po to. 
ją teks didinti.

Chinai Banditai Apiplėšė 
Traukinį

NANKING, Chinija. — 
Trečiadienį trisdešimts chi
nų banditų užpuolė Shang
hai-Nanking traukinį netoli 
už Nankingo miesto ir pa
sigriebė $1,0,000. Pinigai bu
vo atmokėti gelžkelio dar
bininkams algas. Jie taip
gi krėtė pasažierius, bet 
mažai ką gavo, nes trauki
ny nebuvo turčiij.

r i

‘ • Planas reikalauja turėti j 
reikalaujant, idant su gazolino tankomią, orląi-

Moterys Sovietui Sąjungos 
Komunistų Partijoj

MASKVA.— Bėgy perei
tų metų skaičius moterų 
Komunistų Partijoj padidė
jo ant 132,173; viso 
172,107 narės partijoj.

Nušovė žmogų

yra v

vius įvairiuose miestuose 
aplink pasaulį; tie orlaiviai ’ 
susitiks aplink pasaulį le
kiantį orlaivį ore it kartu 
su juo lėks tam tikrą tolu
mą, perduodami kurą.

Wichita, Kan.— Tikėda
mas, kad orlaivis Question 
Mark, išskraidęs 150 valan
dų, įrodė, jog galima orlai
viu aplėkti aplink pasaulį 
be sustojimo, pulkininkas «• 
Arthur C. Goebel, ilgų fce- į

I

lionių lakūnas, trečiadienį 
pareiškė, kad jis mano but

P. m. gruodžio mėn. 4 d. Pirmutiniu lakūnu bandy- 
innViemv me lėkti 'orlaiviu aplink pa- iLllKlUIIiy. i ••_ - r'lonnh ha cnctniimn

Vokietija Paskyrė Savo 
Ekspertus Reparacijų 

Komitetan

BERLYNAS.— Vokieti
jos kabinetas nuskyrė Dr. 
Hjalmar Schacht, valstybės 
banko. prezidentą, ir Dr. Al
bert Voegler, direktorių Su
vienytų Plieno Fabrikų 
Kompanijos, kaipo svar
biausius savo delegatus , į 
eksepertų komitetą del ga
lutino išsprendimo Vokieti
jos karo kontribucijų klau
simo.

Dr. Kari Molchier,' ban- 
kierius, ir Ludwig Kastel, 
Vokietijos Industrialist^ 
Sąjungos prezidentas, bus' 
kaipo pavaduojanti delega
tai.

Pavogė iš Pagalvės
VIRBALIS.— Naktį 

gruodžio 17 į 18 d. į Izrae
lio įškrandinsko butą įlindo 
pro langą vagis, ir iš pagal
vės išėmė 200 litų, 3 auksi
nius žiedus ir porą auskarų. 
Įtariamas vienas to mieste
lio Čigonas.

1S

ir iki šiol* nei vienas popie
žius viešai neiškeliavo iš 
Vatikano ribų.

Advokatas

Vyras Nužudė Žmoną, 
Vertė Kaltę Ant 

Plėšiką

Pasvalio v., Ragajų k. gy
ventojas J. Šeniauskas pra
nešė Biržų krim. policijai, 
kad gruodžio 4 d; naktį į jo 
butą įsiveržė keli ginkluoti 
plėšikai, kurie pradėję jį 
smaugti ir Teikalavo atiduo
ti pinigus. Jis atidavęs 85 
litus, ’ o žmonai pasisekė iš
sprukti, bet plėšikai ją pasi
viję ir-nužudę.

Tačiau vedant tardymą 
pasirodė visai kas kita. Pa
aiškėjo, kad Šeniauskas tik 
nudavęs užpuolimą, o žmo
ną nužudęs pats, išvilko jos 
lavoną į laukus ir apdrėbė 
purvu. Pagaliau kaltas pri
sipažino ir pats vyras, nes 
ant jo drabužių buvo rasta 
kraujo žymiu. Su žmona, 
sakėsi, blogai sugyvenęs del 
to, kad ji užsiimdavo su ki
tais vyrais, irį norėdamas 
jos nusikratyti, sumanė ją 
nužudyti. Kaltininkas 
sodintas į kalėjimą.

Aukštadvario vie
Panemunės valse., Rokiškio 
apskr., nežinomi piktada- 
riafper langą nušovė pil. 
Kubilių Steponą. Šią žmog
žudystę kriminale policija 
aiškina.

Jsaulį be sustojimo.. •
“Orlaivis Question Mark 

aiškiai įrodė, kad tokią ke
lionę galima padaryti,” “sa
ko jis. “Tiesa, tam reika
linga didelė finansinė para
ma ir tikrai geras orlaivis. 
Bet tai galima padaryti ir 
aš tatai padarysiu.” <

Toliaus jis sakė, kad ga
lės pradėti tą kelionę apie 
rugpjūčio ar rugsėjo mėne- 

nau juuiuao am, Orlaiviu lėktų keturi 
tr^alieiu bfihPnakel- [vyrai—du orlaivio valdytoji aliejų nuių paKei-i , .. —

Reikalauja Pakelti Muitus

WASHINGTON. — Far- 
merių organizacijū atstovai 
reikalauja, kad muitas ant|^l; 
taukų ir 
tas ant 100 nuošimčiu ir 
daugiau. ' Jie savo reikala
vimus patiekė atstovų buto 
Ways and Means komitetui, 
kuris dabar svarsto muitų 
pakeitimo»klausimą.

jai ir du radio operuotojai.

Sušalo žmogus
KAUNAS.. — Gruodžio 

mėn? 20 d. iš ryto Maironio 
gt. ties Lietuvos banko na
mais rastas sušalęs pil. Po
vilas Budrys 39 metų , am
žiaus.

Budrys padėtas ligoninėn, 
i Jo gyvybei gręsia pavojus.

’'WASHINGTON.— Šiomis 
dienomis pas prezidentą 
Coolidge atsilankė svečiuo
se jo senas pažįstamas ir 
kaimynas iš Northampton, 
Tom Lucey, 72 metų am
žiaus šiaučius ir “filozo- 
fas”. Šiaučius davė ponui 
Coolidge sekantį “filozofi-

šiaučius Mokina Prezidentą 
Coolidge, Kaip Užsilaikyti

P

'.’rS

Gruodžio

£

Detroite Kalbės R. Mizara 
Sekantį Antradienį

•V

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

Trečiadienį, sausio 16 d., 
prakalbos įvyks vakarinėj 
miesto daly, lietuvių svetai
nėj, 25 St ir Verakm High. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Abie
jose vietose kalbės R. Miza 
ra. '

v®
pa-inį” patarimą: Žiūrėk, kad 

visada tavo čeverykų raiš
čiai būtų tvirtai užveržti ir 
perdaug nemaskatuok liežu
viu.

Coolidge sako, kad to 
šiaųciaus “filozofinės” pa
mokos daug pagelbėję jo 
karjerai. . j

Dar-Chicagio.— Clarence 
row, garsus advokatas, ta
po išrinktas dirėktorium 
Amalgameitų Unijos banko 
Chicago j. , - ;* (

pagelbėję jo

čtiįį,
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APŽVALGA
I Lietuvos ’Budeliai Varo 

' Savo Darbą Pirmyn
(Bostono “Darbininkas”

i(sausid 8: d.) paduoda sęka-' 
žinią:; •

Kariuofnenės Teismas p. m. 
| . gruodžio mėn. ? d. savo sesi

joj Kretingoje ' Malką Chodo- 
» saitę (Kaimo m. tarybos nario 

Chodoso dukterį) nuteisė iki
I gyvos (galvos kalėjimap už pri- 
I klausimą prie komunistų par

tijos ir komunistinį veikimą.
į Smetoniniai budeliai nesi- 
f liauna siuntę į katorgą Lie- 
į tuvos kovotojus. Vien tik už! 

priklausymą prie Komunis- 
tų Partijos baudžia amžinu kijos katalikų kunigai per

| kalėjimų.
O vienok ir šitas fašistų' 

E teroras nepajėgia sunaikin-i 
L ti mūsų judėjimo Lietuvoje, i 
| Sušaudytų bei įkalintų mū-i 
f sų draugų vietas Užima nau- 
I ji kovotojai.

smalaviriai bus, kaip anglai 
sako, “brothers under the 
skin.”

Katalikų Bažnyčia ir 
Katalikų Kunigų Liežuviai
Kauno klerikalų “Ryte”

džio” skelbimas’per radio— 
tvirtina Jakštas—atneštų 
daug naudos. Jis sako:

Iš kitos šalies perdavinėji
mas per radio giedamųjų mi
šių ir pamokslų turi ir savo 
gęrų pusių, ypač mūsų Lietu
voje, kur, pav., rudenį ir pa
vasarį lankymąsi savo parapi
jos bažnyčiose blogi keliai ir 
neišbrendamas purvas padaro 
tiesiog negalimu dalyku. O ir 
be to, paprastai, toli gražu ne 
visi namiškiai eina bažnyčion 
šventadieniais. Vienas kitas 
turi pasilikti namie. Argi ne
geriau būtų, kad tokie išklau
sytų mišių ir pamokslo kad ir 
per radio, negu, kad išdribsotų 
visą laiką namie nieko negir- 
dėdami ir apie Dievą visai ne
pagalvoję, ax* net tiesiog Die
vui nusidėtų klausydami per 
radio kokių bolševikiškų anti
religinių.J I ! •
O vis tie bolševikai užkliū

va. Klerikalas ' negali išsi-

LIETUVOS FAŠISTAI MEILINASI PRfE 
PILSUDSKIO

WILKES-BARRE, PA.brudas, ėda, graužia galvos 
odą. Ir kaip žmogus ne
gaudytum tą brudą, kaip 
nešukuotum galvą ir nenai
kintum galvos “piliečius”,— 
jų vistiek negalima išnai
kinti. Ką tada tokiam li
goniui daryt? Vienintelė ir 
praktiškiausia įmonė, tai —

Gruodžio 30-tą buvo L. 
D. S. A. IV Rajono konferen
cija po num. 206 So. Main St. 
Nuo šešių L. D. S. A kuopų 
dalyvavo 15 delegačių ir apie 
antra tiek svečių.

Konferencijoj nutąrta kėle- 
grynai nukirpti arba net ir labai svarbių dalykų, kaip 

m nuskusti plaukus. O kuo- Ui: suorganizuota Tarptautinę
Tos simpatijos . . 1 . , • Darbininkių Federaciją, pagel-
nenin Vari T in_ b o J , 1 ihpii nndinvriii nrorjinimt-rvrai

Iš esmės tarp Voldemaro va
romos politikos ir Daukanto 
brukamos jokio skirtumo nėra. 
Daukantui rūpi greičiau par
duot Lietuvą Lenkijai ir jis už 
ją prašo pigiau, negu Voldema
ras. Voldemarui gi rūpi dau
giau išsiderėt ir todėl jis rei
kalauja daugiau laiko deryboms 
ir užtęsia pardavimą. Kas lai
mės peštynėse, Voldemaras ar 
Daukantas, didelės svarbos ne
turi, nes faktinai ir Voldema
ras ir Daukantas dirba Lenki
jos fašistų naudai.' Laikinai 
pasisekimas Voldemaro pusėj, 
ir Voldemaras jau išmetė Daiir 
kantą iš krašto apsaugos mi- 
ništerių.

Jei Voldemarui pasisekė iš
mesti iš ministerių karštą Len
kijos šalininką Daukantą, tai 
nekurie naivūs žmonės- gal pa
manyti, kad dabar Voldemaras 
nuosakiau gins- Lietuvos nepri
klausomybės reikalus. Naivūs 
ir nieku nepamatuoti toki ma
nymai. Nei Voldemaras, nei 
Daukantas, nei Smetona negali

(gruodžio 22, 1928) A. Jakš- žioti nepaminėjęs bolševikų 
tas (kunigas Dambrauskas) vardo.
reikalauja, x kad Lietuvoje 
būtų naudojama radio nuo- dio. 
dijimui žmonių proto religi- tinka su Maspętho kunigu 

'Miluku, kuris dar nesenai 
tvirtino, kad radio ir pianas 
yra 'velnio įrankiai, kurių ,1,^ni“u^±1*^
visi geri katalikai turi bijo
ti ir saugotis.

Tam pačiam straipsnyje 
kun. Dambrauskas (Jakš
tas) pripažįsta tą svarbų 
faktą, kad katalikų bažny
čia taip nachališkai spyrėsi 
prieš progresą, jog net prie- 
šinos spaudai. Jis sako:

Buvo laikas (1-ji XIX am-

niais nuodais. Šio klebono 
išvedžiojimai labai įdomūs, 

’taip pat ir juokingi.
! Jakštas nurodo, kad Len-

Sandariečių Fašizmas ir 
Grigaičio Socializmas Yra j 
Vienas ir Tas Pats Dalykas

Nesenai “Sandara” pada
lą re netesingą užmetimą Gri

gaičiui,’ kad** jo socializmas 
turįs už tikslą panaikinti 

k privati^ nuosavybę. * Tas 
baisiai supykdė' , Grigaitį. 

'■ Stebuklai, Grigaitis prieš 
| privatinę. nuosavybę! ’' ’'

Dabar < “Sandara” (sausio 
4 d.) apsidžiaugia, kad Gri
gaičio socializmas nesikėsi
na ant privatinės nuosavy- 

• bes, tai yra, ant kapitalizmo, 
ir paduoda “Naujienų” did
vyriui ranką. Tarp kitko, 
“Sandara” linksmai pos- 

I muoja:
Tarptautinis socializmas ve

li da prie sudarymo pasaulinės 
komunos. Ar “Naujienos” su 
šita išvada nesutinka? Ar mo- 

I de’rniškas socializmas priešin-
i gas yrą Marksą ir Engelso te-
I’ orijoms? Jeigu taip, jeigu So- 

cial-demokratai yra gynėjais 
privalės nuosavybės, tada skir
tumas tarp tautiškų ir socia- 
listiškų demokratų dingsta, ir 
“Sandaros” idealai yra pasi
darę ir “Naujienų” idealais.

Man ypatingai yra malonu 
niatyti “Naujienų” pasipikti
nimą mano išvadomis, kad 
taip Social-Demokratai, kaip 
ir Komunistai stovi už pakei
timą privates nuosavybės val
stybine nuosavybe. ' .

Jeigu “Naujienos” atrąeta 
panaikjnimo privates nuosavy
bes principą, kuris yra žymiau
sia komunizmo ypatybė, tada 

, aš pasikylu-, kad Sandariečių 
idėjos yra! jau Naujioniečių 
pripažinto|—nes .tada demo-pripažinto|—nes tada idemo- 
kratizmasiyraįįbiejų bendras 

f’ obalsis. į į J H ’ I f Ujj 
į^^Jau seifai įftės nurodėme, 
I' kad “Sandaros”-fašizmas-ir 
| “Naujienų” > Grigaičio socia- 
į- lizmas yrą tas pats dalykas.' 
i Visose lietuvių, organizaci- 
[ jose sandarięčiM ir smalavi

riai eina ’ jrąrika . rankon 
L prieš, komunistus. Pav., Su-Į 
k sivienijime Lietuvių Ameri-! 
r koje jie taip gražiai susibi-! 
p Čiuliavo, jog pereitam seime 
L smalavirių sorkininkas Ba- 

gočius apkabinęs karštai pa* 
. bučiavo poną Vitaitį už pas- 
t tarojo “svinstvas” toje < or- 
t' ganizacijoje. Tas Bagpčiaus 
\ bučkis Vitaičiui nebuvo vien 
L tik išraiška nekaltos “plato- 
į. niškos” jaunuolių meilės. 
| ' Tai buvo ženklas, kad nuo 
f' Šio lairb - sait iariečiai ii”

:radio susiriesdami grūmoja 
Įlenkus lietuvių užpuolimu ir 
keikia lietuvių katalikų vie- 
irą. Vienas lietuvis kunigas 

ašąs Jakštui sekamai:
Vakar girdėjau pamaldas 

iš šv. Kingos koplyčios Velič
koje (druskos kasykloje), ka
daise vėl iš Paltusko kolęgia- 
tos. Vadinas, Lenkų bažnyčia 
nesnaudžia. Ir kad ji perda
vinėtų per radio mišių maldas 
ir giedojimus, o taipgi ir •tik
rąjį Dievo žodį nieko nebūtų 
galima jai prikišti. Bet kaip 
bažnyčią, taip ir radio lenkai 
išnaudoja savo politinei pro
pagandai. Prieš keletą savai
čių man. teko įšgirsti pamaj-. 
das iš Vilniaus kjatedipą; B(|- 
tą ’ ten katedros pašventinimo 

'metinės^ r(Mestum ><tedicationis 
Ecclesiab caįthedralis); Įspū
dis buvo vtTRdkš: jei aš'būčiau 
vyskupas, tai tokiam, kunigui 
uždrausčiau visai sakytį pa
mokslus. Nes jo pamokslo 
tikslas buvo ne Dievo tiesa 
skelbti, tik įkalti klausytojams 
į galvas, kad Vilnija—tai “am
žinas lenkų kraštas.” Iš at
vykusių čionai Vilniškių suži
nojau, jog ten lenkų uoliai 
platinama du gandu: 1-as, kad 
“naboženswa w poganskim 
języku Bog nie puszcza przez 
radium” ir 2-as, kad “Litwa, 
gdy przyjchcie, to zabierze warn 
waszą pplską wiarę, ona po- 
ganska, bo nie daje ludziom 
nabozenstwa, a tylko szatans- 
kie wymysly, i blužnierstwa 
przeciw Bogu.”
Lietuviai kunigai, žinoma, 

atsimoka ir lenkų katalikiš
ką dievą taip pat už liežu
vio karia.

Jakštas mano, kad Lietu
vos kunigai irgi turėtų 
griebtis radio, kad įbrukti 
atšalusiems katalikams die
vo'galybę į jų galvas. Esa
ma, žinoma, ir pavojaus ku
nigų bizniui. Sako Jakštas:

Be abejo, klausantiems' mi- 
šiųzir pamoksty namie per ra
dio—lengvai , gAli atsirasti pa- 4 -l-X XX « 4- v « i z-vxx 4- cx xJ « v. « M «
sai į 1 
Božnyi 

; abejo

Jakštas ragina nebijoti ra- 
Matyt, Jakštas nesu-

nepriklausomybės nuo Lenkijos, 
jie gali vien naudoti gynimą, 
kad kitus apgaudinėti. Jie ne
gali rūpintis gynimu Lietuvos 
nuo Lenkijos, nes Lietuvos fa
šizmas negali apsieiti be Lenki
jos fašizmo pagelbos. Fašizmo 
laimėjimas Lenkijoj 1926 m. 
gegužės mėn. padėjo laimėti fa
šizmui ir Lietuvoj. Po 1926 m. 
fašizmo perversmo, Lietuvos fa- 

žiaus pusė), kuomet katalikai šizmas irgi laikosi Lenkijos fa- 
yra abejingai žiūrėję į spaudą, 
kaip dabar žiūri į radio. Ten- 

■ kinosi bažnyčios pamokslais ir 
beveik nesinaudojo spauda.
Dabar, žinoma, kunigai 

nebedraudžia skaityti laik
raščius, jeigu tik tie laik
raščiai yra jų iškepti ir jų 
juodą biznį kelianti.

Sovietu Sąjungos Gele 
žinkeliečiy Kliubai

Sovietų Rusijos Geležin
keliečių Unija, kuri turi 1,- 
100,000 narių ir apima visas 
transportac. šakas, turi įstei
gus visuose svarbesniuose 
transportacijos centruose 
sistemą poilsio ir socialių 
kliubų, kuriems lygių savo 
didumu ir įrengimu nesi
randa'jokioj kitoj pasaulio

tojus nuo revoliucinės Lietuvos 
proletariato kovos.

Tos Lietuvos fašistų simpati
jos link Lenkijos fašistų, didi
na ir simpatijas link Lenkijos 
fašistų vadų. r“ 
pasiekė tokio laipsnio, kad Lie
tuvos fašistai pradeda atvirai 
garbint Pilsudskį. Lietuvos fa
šistams rūpi, kad plačiosios Lie
tuvos masės gerbtų Pilsudskį. 
Tiems tikslams fašistų spauda 
įkalbinėja 
kad Pilsudskis 
dargi 
net nemėgsta lenkų, 
fašistų spauda jau atvirai ski
na kelią. Lietuvoj Pilsudskiui. 
Jei kas netiki tam, tas tegu pa
ima “Liet, (fašistų) Aido” Nr. 
234 ir ten ras tokias vietas: 
“Pilsudskis visur ir visiems pa
brėžia, kad jis yra lietuvis ir 
jame nesą nė lašo lenkų krau
jo. Jis pasididžiuodamas sako, Į 
kad Pilsudskiai, gyvendami Že
maitijos gelmėse, amžiais gimi
niavosi tik su žemaičių bajo
rų šeimomis”. Ir toliau tęsia. 
“Laisvomis valandomis Pilsuds
kis mėgina svajoti ir kalbėti 
apie Lietuvą. Lenkų, jis nemėg
stąs ir prikalba jiems daug ne
malonių dalykų.” Ir ne tik 
Pilsudskį “Lietuvos (fašistų) 
Aidas” iškelia į lietuvių patrio
tus, bet visaip imasi girt ir pil- 
sudskininkus. Pilsudskininkus 
taip charakterizuoja: “Pilsuds
kio pagelbininkai, pilsudskinin- 
kai, daugumoj jauni energingi 
žmonės. Daug jų—buvusieji 
socialdemokratai. Ne maža da
lis ne lenką kilmės. Apie ko
rupciją, girtuokliavimą ir kitas 
panašias ydas pilsudskininkų 
tarpe girdėti neteko. Net ir jų 
priešai šito nekalba.”
Taip Lietuvos fašistai giria 

Pilsudskį ir pilsudskininkus pe- 
pripuolamai. Pirma, Lietuvos 
fašistams rūpi, kad Lietuvos 
žmonės nebijotų .DilsudsRio, nes 
tai lietuvis, o antra, kad pradė
tų jie gerbti Pilsudskį ir pil
sudskininkus, kaip labai pado-|įįs 
11US* Raidio šviesa pagerinta

parodyti lėkikams kelią.
Pasaulio didžiausias tele

skopinis veidrodis bus pa
gamintas iš stiklinės diskos.

Kalta geležis' produktuo- 
jama be lipdymo.

Walter W. Morey išrado
“teletypesetter”. Vartojant’kite eit kitur,^šį»vakarą jraliki- 
elektrinę rašomąją mašinėlę 
New Yorke arba Washingto-

^ne, vyras gali sustatyti rai
des straipsniams į šimtą ar Į

bubnas, tai ir pats brudas— 
utėlės savaime išnyks. Ar 
ne tiesa?

Taigi, m’atai, tamsta, pa
našiai yra ir 

savo skaitytojams, 
esąs lietuvis, 

žemaitis patriotas, kuris
Lietuvos

šizmu.
Dabar Lietuvos darbo masės 

bijosi smarkiau kųvot prieš fa-1 
šistų valdžią, kad ta kova ne
pasinaudotų Lenkija ir neuž- 
grobtų Lietuvos. Lenkija ir 
tiesioginiai ardo Lietuvos fa
šistų priešų eiles. Tam tikslui 
ji išnaudoja Lietuvos socialde
mokratiją, kuri po priedanga 
kovos' prieš Lietuvos fašizmą iš 
tikrųjų atitrūukia ' dalį1 darbi
ninkų klesos ir valstiečių nuo 
kovos prieš fašizmą ir traukia 
juos tarpavimui Lenkijos fašiz-- 
mui. Tai viena. Antra, jei 
šiandien žlugtų fašistų diktatū
ra Lenkijoj, tai rytoj ji . žlugtų 
ir Lietuvoj. lietuves fašistai 
vis labiau priklatiso nuo Lenki- * / 1 * • v
jos fašistų likimo; Lietuvos fa- tokio atsitiko—lietuvis Pilsuds- 
šistai vis labiau žiūri į Leilki- kis prijungė Lenkiją prie Lie
jos fašistus, kaip- į savo vyres
niuosius brolius, kaip į užtary-

rius.
Kada Pilsudskis 

būdu, smurto ar 
pagelba, pagrobs Lietuvą, 
Lietuvos fašistai sakys: kas čia

tuo ar kitu 
diplomatijos 

tai

tuvos.
Balsas. ”

Del Ko Naikinami Lietuvos Miškai

‘ su Lietuva. 
Lietuva — kalbamas ligo
nis; miškai—ligonio galva. 
Ir kol miškų neiškirsim, ar
ba’ bent nors nepraretinsim, 
—vilkų neišnaikins jokios 
ablavos! Išnyks miškai,— 
ir vilkai, savaime išnyks be 
jokių šaudymų...

Ar dabar aišku, 
amerikieti?

Zenonas.

gerbia
mas

1928 m. Garsūs 
Išradimai

su- 
nu-

Pagerintas procesas, 
lig kuriuo bile kas gali 
fotografuoti filmas natura- 
lėmis spalvomis, o ne vien tik 
vienoje spalvoje, kaip pra
eityje buvo daroma, tik rei
kia j kamerą įdėti spalvos 
filtrą ir vartoti specialę fil
mą.

Dabartės, vartojant ang
lį, svaras anglies gali vary
ti toną net 7.74 mylių, vie
ton 7.4 mylių. Tas sutau
pius net 3,800,000 tonų an
glies.

Kalbantieji krutamieji pa
veikslai žymiai pagerinti.

Elektros inžinieriai Lon
done ir New Yorke įvedė 
“radio telefono” susisieki
mą. . ,

900,000 voltų “cathode- 
spindtilio” vamzdis išvysty-

bėti audinyčių organizatorei 
sutverti tekstilinę uniją, prisi
dėti ir veikti su Tarptautiniu 
Darbininkų Apsigynimu.

L. D., S. A. 48-tos kuopos 
draugės suruošė delegatėms ir 
svečiams vakarienę. Laike 
vakarienės draugas A. Mine- 
rich, naujos unijos (National 
Miners’ Union) organizatorius, 
pasakė trumpą prakalbėję. 
Taipgi jis gerai paagitavo už 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, išreikšdamas jo tiks
lą ir kodėl kiekvienas turi 
prie jo prisidėti.

Aukų ant vietės buvo su
mesta $12.40. 
duoti T. D. 
apielinkės.

Sekančios 
$1.00.: A. 
Stakniūnienė, Ulinskas, M. Na- 
vikauskienė, Navalinskienė, 
Gudišauskienė, K. Kulvinskie- 
nė; po 50c: Janušaitis, J. Ta- 
mulionienė, M. Gluoksnienė, 
K. Stanevičienė, O. Zdanienė, 
J. Kazlauskas; Natalija Ado
maitytė 60c, ir $1.80 smulkių. 
Varde T. D. A. tariu ačiū.

Pinigai per- 
A. komitetui šios

ypatos aukojo po
Navalinskas, M.

O'

• J

>

Sausio 17 d., Coughlin High į 
School, 72 North Washington t 
St., bus suloštas veikalas 
“Blinda.” Jis bus pirmą kar
tą perstatytas mūsų apielin- 
kėj. šį veikalą svarbų maty
ti visiems, ųes jis atvaizduoja 
baudžiavos laikus, kur 
nių grupė, susiorganizavus po 
vadovyste Blindos, eidavo sa
vo teisių j ieškot. Jie užpulda- . 
vo turtinguosius ir, ąt^mę nuo 
jų turtą, padalindavo bipd- ' 
niems ir savo bandos šekė- 
jams. . _

Tadas Blipda, jų v'adas, Yra W' 
W* Tamųlaitis, kuris savd'.ro- 7 1 
lėj tikŪ nėgali gėriau. Jis* 
yra geriausias aktorius mūsų >• 
apielinkėje ir žvaigždė šiame 
veikale. L. žindžius, Maušės 
šinkoriaus rolėj; tai tikras ko
mikas, jis net ir moka žydiš- ’ 
kai kalbėt. Motina bus M. 
Valinčienė, jos duktė—A. Ja
ni nienė. Jos abi yra pasižy
mėjusios kaipo geros aktorės 
mūsų apielinkėj. Taigi, drau
gai, neužmirškite, neprisižadė-

A

te pamatyti Blindą. Įžanga
75c. Vaikams 25c. A 1

M. Vistarčiūtė. /

Naujasis Gelžkeliečių Kliu- 
bas netoli Kursko stoties 
Maskvoje yra vienas iš di
džiausių panašių kliubų. 
Kliubo buveinė susideda iš 
didelės svetainės, skaitymui 
kambarių, valgyklos, gim
nastikų salės, pirčių ir teat
ro, kuriame telpa virš 3,000 
darbininkų. Visus skyrius 
vadovauja prityrę 
Kai kurie geriausi 
veltui patarnauja; yra pri
tyręs knygius, kuris prižiū
ri knygyną, kuriame, yra 
60,000 knygų. Dienomis ir 
vakarais yra duodamos kle- 
sos ne tik kliūbo nariams,: 

..  ........... bet ir jų šeimynoms ir iki-’ 
gunda neiti fšv'entadienįąis įi-tierųs darbininkams, gyve- 

-• * 1.............. -’r tuo nusidėti-hautiems toje Maskvos da

žmonės, 
aktoriai

tos’ įsakymui. Tąi be 
-loęgumĄą,'^ui/į Bąznyeiia 

turi *fa£ę pašąlinfi*. Ęeį 
radio draudimo tąs tikslasf 
murns matosi -galima atsiekti 
ir kitomis priemonėmis, pav., 
UTiežtąsniu ■ t i
Bažnyčios 
jAnčio iš 
asmeniško 
Bažnyčioj.
Tžfgi, kad nepakenkus ku

nigų bizniui, pradėjus nau
doti radio; Jakšto suprati
mu, reikia trigubai smar
kiau bauginti pragaru 
tiems, kurie, neis mišių klau
sytis į bažnyčias. Tuojnęt 
žmonelės vi< tiek eis baž
nyčion ir palaiky? kunigu? 
ir davatkas.

Iš antros pusės, “dievo žo-

Į 2-j° 
įsakymo, reikalau- 
■kiekvieno kataliko! 
mišių išklausymo:

lyje, i.'*
Pastatymas ir įrengimas- 

šito? Maskvos Geležjnkelie-; 
Čių Kliubo lėšavo arti 1,00$- 
000 rublių, kuriuos sudėjo, 
unija, geležinkelių a’dmi- 
hištracija ir Susisiekimų* 
Liaudies Komisariatas.

Albert F. Coyle. x
KLAIDOS ATITAISYMAS

“Laisvės” No. 7, tilpusiame 
mano straipsnyje “Ar ištikro 
Maskvoj trūksta duonos?” į- 
vyko klaida. Antrame straip
snio paragrafe pasakyta, kad 
1927 metais išėjo kasdien ant. 
kiekvieno gyventojo po 600 
gramų duonos, o jau 1928 me
tais po 7,000. Turėjo būti po 
700 gfamų.

švenčioniškis

Laiškas iš Lietuvos
Jau trys metai, kai aš su

sirašinėju su vienu Lietuvos 
inteligentu, kuris turi val
džios apmokamą darbelį. 
Kaipo tokis, jis visuomet 
užtaria dabartinę fašistų 
valdžią; ant kiekvieno ma
no primetimo jis bando sa
votiškai dalykus išaiškinti, 
fašistus pateisinti ir tt. Pas
kutiniame savų jaįške aš už
klausiau jo,t kuomi jis patei
sins tokį begailestingą. da
bartinės valdžipgį girių" nai
kinimą. Skaitykite žemiau 
jo “paaiškinimįį”! > ■

Užųgųostėnas.
; 3 •

,.. Tai dar yięną užmeti
mą mūsų gerbiamo Smeto
nos valdžiai dai]ąį^ tai yra 
“nežmonišką”, anot Jūs, 
miškų kirtimą, į£ siuntimą 
užrubežin. /Klausi manęs: 
ar aš galiu pateisinti tokį 
dabartinės valdžios elgesį.' 
Žinoma. Tik jums, ameri-' 
kiečiams, viskas negerai, ką 
tik mūsų valdžią daro. Jūs, 
gyvendami už didelio van
denyno, negalit matyt ir ži
not tų priežasčių, kurių dė
lei būtinai reikią praretint 
Lietuvos miškus* Čia aš,, 
nors paviršutiniai, bandysiu 
Jum tas prięžastis persta- 
tYti- ' ' - > •

Tikiu, kąd matot laikthš- keblios padėties' štai kokis:

vilkai tai gyvulius papjovė, 
tai pulkais į kaimus ateina, 
ir kaip kur net žmones puo
la... Ir kuo toliau, tuo tų 
negeistinų bestijų vis dau
giau ir 
tuvoj. 
vietų
juos čia atbaidė... O kur 
vilkai užsilaiko? Gįriose, ži
noma. Kaip tuos - pelabus 
žvėris išnaikinti iš tų gi
rių? Ablayom? Negalima. 
Viena, kaimiečiams uždrau
stą turėt šąųjamas ginklas, 
tąi. kuomi ’ jie vilkus nai
kins, įgal su kaęėrgomis? 
Gali pasakysi, tai kodėl ne
duot i kaimiečiam šautuvų

daugiau laikraščių visoje 
šalyje. Ateityje prie laik
raščio rasis tik vienas žmo
gus (raidžių statėjas), ku
ris automatiškai priims ži- 

; jo

Lygybė Kapitalistinėj 
Anglijoj

Anglijos valdžia paskyrė 
$750,000 badaujantiems mai- 
nieriams. Tai neužtenka 
nė pusei savaitės del pragy
venimo visų bedarbių mai- 
inierių, kurių yra 250,000. 
Vadinasi, kiekvienai mai
nierių šeimynai išeina po $3.

•Bet už tai parazitai, buvę 
teisėjąi, lordai, kuhigaįkŠ- 
čiai, gauna iš vąldžios mil- j 
žiniškas pensija?. Pavyz
džiui, 18 “pavargusių” pa- , 
razitų 1927-1928 metais ga
vo iš valdžios $771,650, -dau
giau, negu 250,000 maįnie- 
rių! Conaughto kunigaikš
tis gauna iš valdžios per 
metus $150,000 metinės pen- ; 

’sijos. Kunigaikštė Beatrice“.;
1-gauna $30,000 tik už tai, 

įsioja vardą, kunjgaiK-
■ štės. Viscount Ullstwater, .

j gauna $20,000; Lord Dar- )
kingiausia trijų aktų komedi- ling $17,500; Viscouftt. XT V »» ' t „ mralrlonn_____ AHA

VX1JLL4. MUOuAJU V lu •». 1 v •

• daugiau privįsa Lie-.ni.^s medžiagą
Sakoma, kad iš So- laikraščiui pasiųsta vielomis
Rusijos bolševikai arka\fei ia<bo is tolimų da-

liu.c

Naujas metalas “berryl- 
lium” produktuotas. Yra du 
syk stipresnis už plieną, bet 
sveria mažiaus. Yra toks 
kietas, kad gali pjauti stik
lą. 400 arkjines jiegos mo
toras iš to metalo toks leng- 
vas, kad vienas žmogus 
lengvai pakeltų.

dęl ąblavų ant vilkų ? Taip,! 
gera mintis, bet ne dabar i 
tą galirųa padaryti... Duo
kim sau, valdžia apginkluos 
kaimiečius šautuvais, tai 
kas gali užtikrinti, kad ap
ginkluoti kaimiečiai tikrai 
ant vilkų darys ablavą?. .. 
Jie gali pasirinkti šaudyt 
dvikojus “vilkus”... Gi ap- 
ginkluot ir paleist pų Lie
tuvos girias ir kaimus ka
riuomenę,—dar mažiau abe
jonės yra, kad kareiviai ne
pradėtų kitokius vilkus šau
dyti. .. Na, ir kas gi dabar 
lieka daryti? O vilku vis 
dauginasi ir dauginasi.
. Geriausias išėjimas iš tos 
I 11* 1 "• I • -- V i '.b 1 •

HllLSlbE, N. J.
“Gyvieji Nabašninkai” 

Jau Čia
> Nedėlioj,'13 d sausio, 3-čią gauna $30)000 tik už tai, 

vai, po pietų, vietos ir apie m- ^a(j ne§Įoja vardą, kunigaik- 
kiU' lietuviai turės nepaprastą! -- J 
pramogą. Brooklyn© aktoriai 
atvyks pas mus ir sulos juo-'i

A

čiuose pranešimus iš įyai- Pavyzdžiui, serga žmogus;
rili Lietuvos kampelių, kur ligonis silpnas; jį užpuola

ją “Gyvieji Nabašninkai.” Lo
šimas įvyks ungarų svetainėj, 
8 White St. Atsilankiusieji 
turės gardaus juoko, o kurie 
praleis šią progą, neatsilan
kys, tai paskui gailėsis.

Veikalą scėnon stato A. L. 
D,L.D. 200 kuopa. - Todėl visi 
ir visos, sulaukę nedėldienio, 
ateikite į svetainę gardžiai pa
sijuokti ir linksmai laiką pra
lysti. 1

G. Kudirka.

Haldane—$25,000.
Tuo tarpu mainierių pa- 

dėtis darosi visaį despera- v 
tiška. Ketvirtadalis mąinie- 
rių nebeturi jokios vilties 
gauti senąjį darbą. 4°ho 
A. Hobson rašo, kad savo 
didumu ir įtempimu Angli- ' K 
ja dar nemačiusi tokįos tra- 
gedijos nuo 1840 m. badme
čio, kokia dar yra anglies \ * 
apielinkese.apielinkese.



Puslapis Trečias
.■ ■i -   ■ ...!    

iktadienis, Šau$. 11, 1929

draugams ir draugėms perėjus hiaršrūte, kad 23 gruodžio 
'per svetainę, surinko $13. Po 
$1 aukojo: J. Vaškys ir P. 
Malinauskas; po 50c aukojo:

SO. BOSTON, MASS.- J- Merkevičius, P. čiepas, S. 
Venskaičius, G. Kvietkauskas, 
P. Petraitis, G. Briževičia, R. 

jžidelis, E. C 
tūzas; kiti aukojo po mažiau.! draugai su tuo sutiko 

i Aukas užbaigus rinkti, Lais- j kreipėmės Į apskričio Priešfa- 
vės Choras dar sudainavo ke-i<

’■lėtą dainelių ir tuomi prakal-Ihj<0 ‘senas Vincas pavestas 
•bos užsibaigė. _ į mums. Tuoj buvo praneštai

Pašelpinėn draugystėn Vie-, Priešfašisinio Susivienijimo ' 
inybėn prisirašė 24 nauji asme- centro sekretoriui ir mes su-! 

Taip-nvs suaugusių skyrium ir 6 rengėm tą dieną prakalbas. į 
į vaikų skyrium jTaipgi mano buvo parašyta!

i korespondencija “Laisvėje,”! 
■ bu-'k^’d tą dieną, tai yra, 23 gruo-! 
p j, džio, bus prakalbos pas mus. , 
js at- centro sekretorius pasiun-j 

Pelno liko Seną Vincą kalbėti tą. die-j
i na i Norwood, Mass. Centro I

OSTONO IR APSUNKĖS '
ŽINIOS ' Senas Vincas kalbės Cam

bridge, Mass., tai mes tuoj 
kreipėmės, kad pavestų, j j 
mums tą pačią dieną todėl, 

■kad paprastais vakarais sun
ikti pas muš sutraukti daug 

Stanienė ir J. Mo- j publikos ir Cambridge’iaus 
1 • v •

Laisvės Choras, pradėdamas 
naujus metus, užsibrėžė nema-| 
žą darbą. Mat, dabar turi ga
bų mokytoją M. K. Bolį, kuris 
irgi deda didelių pastangų, 
kad chorą ne tik gerai išlavi-' 
nūs, bet. ir skaičiumi narių pa
didinus. Kaip tik jis pradėjo 
chorą mokinti, tuojaus jis na-: 
riu skaičiumi padidėjo. Taip-į 
gfcn&uorgahizavo nemažą vyrų i 
chorą, prie kurio ypt tik kele-' 
tbs iš Laisvės Choro, o visi; 
įJauji. Kai kurie pirmiau į v0 šokiai, surengti A. I 
tjvirtino, kad So. Bostone nieko ; p 193 kuopos. Publi 
iero negali būti, nepaisant ko-!siĮankC1 pusėtinai. 1 ............ ...
wį mes mokytoją turėsime. !vjrš $25. |n‘-1 ■' Norwood, Mass,
feet tai buvo klaida, nes dabar' Sausio 3 d. A. L. D. L. D, j sekretorius prisiuntė 
matome, kad galima padaryti, i j 93 kuopa turėjo metini susi-j P61' ^Uias dienas prieš pi a-. 
a. .i • • ’•'••• - . kalbas, kad mes Seno Vinco;

p negalime gauti, o mes jau sve-' 
tainę turime, plakatai irgi jau ■ 
prirengti, jau viskas buvo pri-! 
ruošta. Patartina, kad toli-! 
mesniame veikime šitokių klai-į 

Idų ir suvedžiojimų nebūtų.
Žemaičio Suims.

tik reikia pasidarbuoti. Ir jei- 
gu^mes visi energingiau dar-, 

jeigu draugiškiau A./, 
tuomet daugiau I 

pritrauktume prie 
juk iš choro gali-

buįĮtumės, 
veiktume, 
jaunimo 
choro. C 
ma gauti ir Į kitas darbinin
kiškas organizacijas. .Juk 
chorą kviečia į visokius pa
rengimus, į rengiamas prakal
bas. Čia jaunimas irgi tini 
dalyvauti, klausyti prakalbų.; 
Kitaip tas jaunimas j prakal-; 
bas neatsilankytų. žodžiu,! 
choras yra ta stotis, i kurią! 
galima sutraukti jaunimą ir' 
paskui jį apšviesti, padaryti! 
naudingą darbininkų klasei.

jprmas Laisvės Choro pa-i 
rengimas įvyks 19 d. salisio,' 
New Lincoln Hali, 26 Lincoln 
St., Brightone. Prasidės 8-tą 
vai. vakare. Tai bus kostiumų ■ 
balius. Kurie bus pasirengę 
gražiausiais ir keisčiausiais į 
kostiumais, tiems bus skiria-1 
mos dovanos. Dovanų yra i 
trys. Taipgi bus ir skrajojau-’ 
ti krasa. Kas gaus daugiau-, 
šia atviručių, bus duodamai 
dovanos. Už atvirutes skiria-' 
ma dvi dovanos.

Todėl visi ir visos ateikite ir 
linksmai laiką praleiskite.

Antras bus parengimas, tai 
pastatymas didelio veikalo 
“Du Broliu”—keturių veiks-1 

" mu, penkių atidengimų. Labai! 
pujįu drama.

Trečias vakaras susidės 
' įvairių komedijų, dialogų 

, dainų.
Ketvirtas parengimas, 

perstatymas operetės Pepita. 
Choras deda visas pastangas, 
kad šį veikalą geriausiai išsi
mokinus, Aktoriai irgi su- • 
rinkti geriausi.

Choras pamokas laiko, 
penktadienių vakarais, Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėj, 

... 376 Bropdway. Kurie dar no
te prie choro, ateiki-1 
įrašykite.

L. Chorictis.

priklau? 
te ir pi

BRIGHTON, MASS.

ir tuoj 13 d.

kas prakalbas surengti, tai ga
lės vėliau tą padaryti. <

Dabar jis kalba sekančiose 
vietose:
12 d. sausio, Providence, R. 1.
13 d. sausio, po pietų, New
11 d. sausio, Maynard, Mass.

Haven, Conn.
sausio, vakare, Ware

house Point, Conn.
šistinį Komitetą So. Bostone ir 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.

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

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

CASTON R0PSEV1CH

Sausio 3 d. A. L. D. L.

rinkimą. Renkant naują val- 
1929 metams, apsiėmė 
valdyba užimti savo 
Tarp kitų dalykų, nu

senoji 
vietas.
tarta paaukoti $12 nuo likusio 
pelno iš surengtų šokių 31 d. 
gruodžio i Lietuvos politinių 
kalinių fondą, tai su visomis 
aukomis pasidarė $25.

A. L. D. L .D. 193 kuopa iš
reiškė didžiausį nepasitenkini
mą Priešfašistinio Susivieniji
mo centro sekretoriui už tokį 

į pasielgimą, kad neprisiuntė 
,Seno Vinco Brightonan ant 
iminėtų prakalbų, nes publika 
liko suvilta ir rengėjams pada-

1 re daug nesmagumo.
Ales pastebėjome pirmame !New Yorko apielinkėj

Seno Vinco Prakalbų 
Maršrutas

Seno Vinco (Jakščio) 
kalbų maršrutas tęsiasi 
baigsis 16 d. sausio.

pra-1 
ir jis;

norės

iš į 
ir'

tai i

23 d. gruodžio pašelpinė: 
draugystė Vienybė, su pagelbal 
A. L. D. L. D. 193 kuopos, bu- j 
vo surengus prakalbas. Kai-J 
po pašelpinės draugystės Vie-į 
nybės metinės prakalbos, tai j 
su puse įstojimo draugystėn ir 
sykiu paminėjimas dviejų me
tų sukaktuvių nuo sušaudymo 
keturių žymiausių Lietuvos1 
dubininkų vadų. Vyriausiais 

Mos dienos kalbėtojais buvo 
paskirta Senas Vincas ir M. 
M. Plepys, bet tas viskas ne
įvyko. Prakalbas pirmininkui 
atidarius, pirmiausiai buvo pa
kviesta So. Bostono Laisvės 
Choras, po vadovyste M. K. 
Bolio, kuris sudainavo Inter-i 
nacionalą ir dar kelias dainas, 
katros publikai labai patiko. •; 
Po įtinu liko perstatytas drg. I 
M. Plepys pakalbėti apie į 
pašelpinės draugystės Vieny
bės reikalus, pakol pribus Se
nas Vincas. Bet pasirodė, kad 
likomės apvilti, mūsų Senas 
Vincas nepasirodė, taigi drg. 
M. M. Plepys trumpai pakal- 
bėj^ apie draugystės reika- 

Juspbuvo priverstas kiek tiek 
pakalbėti ir apie dabartinę 

T4etuvos darbininkų padėtį ir 
stuvos fašistų žvėriškus dar-

Drg. M. M. Plepiui pabai-j 
kalbėti, pirmininkas K. J.

Ėdikis paprašė publikos, 
kiek kas galėdamas pa-' 

otų sušelpimui Lietuvos
tinių kalinių. Keliems!
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LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome' senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Nau- 
bizni.

kainos.
sekančiu adresu :

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

BAYONNE, N. J.

DVIEJU AKTU OPERETĖ

“BAILUS DAKTARAS”
STATYS SCENOJ AIDO CHORAS •

Nedėlioję Sausio (January) 20 d., 1929
LABOR LYCEUM SVETAINĖJ

949 Willougby Ave., Brooklyn, N. Y

7ĮŽANGA: $1150, $1.00 ir
Ant šokiu 50 centu

Pradžia lygiai 3:30 

po pietų

EL. RETIKEVIČIŪTĖS
AIL'ZJKA

IJ LLIAN KAVALIAUSKIUTfi
Onos, tarnaites, rolėje

Ir ką gi daryt, jei netyčiomis nužudai du žmones, vi
sai nekaltus; per klaidą, ne vieną, bet du; nerandi išva
dos; policija barškina duris, žmonės ateina, ir kaip aiš
kintis, ką sakyt. Reikia kaip nors bandyt išsisukti, štai 
Pampūzas (Paul Kripaitis) vadinamas policijos gabiau- 

į sias tūzas, kuris bando išrišti tą klausimą ateidamas į na- 
I mus. Tą subruzdimą apdainuoja sekančiai:

H
I M
I g

U 

a

R

BAYONNE, N. J.

Tą subruzdimą apdainuoja sekančiai:

Liaukit, liaukit, nutilkit,
Esu Komisorius Kazys Pampūzas, 
Policijos gabių-gabiausias tūzas, 
Išaiškink, ką čia reiškia tie riksmai 
Po balkonu, lyg mirštančio žmogaus šauksmai? 
štai, aš Komisorius Kazys Pampūzas, 
Policijos gabių gabiausias tūzas, 
Užuodžiu^ kad čia kas nors blogo bus, ’ 
Todėl į liudytojus imu jus visus. i

BAYONNE, N. J.

KONCERTAS IR ŠOKIAI -=
Rengia L. A. U. Kliubas Naudai A. Višniausko ir A. Pareigiūtės ‘

c 4 r - v M Avenue E E2^ St. BAYONNE
SALeJE Y. M. C. A. AUDITORIUM, Sausio (January), 1929

Svetaine bus atdara 6:30 vai., koncertas prasidės 7 valandą

ŠIAME KONCERTE DALY VAUS SEKANČIOS SPĖKOS

•*

l

4.
5.

Sietyno Choras iš Newark
Jaunuolių Styginė Orkestrą iš Bayonnės, po vadovyste 

Edward Vicedomini.
M. E. česnavičiūtė, lyriškas soprano, iš Brooklyn©
A. Višniauskas, vietinis baritonas.
Alice Pareigiūtė,. vietinė pianistė, duos eolų.

6.

8.
9.
10.

Agnes Drummond Orr, vietine škotiška šokikė, ir
Duncan 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.

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

$1,000 Tik až 60 Centį
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
ainį kalną parodytum, tai jam malo* 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolty nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaU- 

! si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
i mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii-' 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKA1T1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes, gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo 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 
■1. . .. ...................... .i.. .. .1.1 .x. ■ .................... . 1.

•r
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I Naujausios Mados Žemiausia Kaina

iFORNIČIAI
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
I PO $1.00 arba $2.00 l SAVAITĘ
| Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
Ime negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
Istatome j namus visoje New Yorko ir 
j Brooklyno apielinkėje.
j Turime didelį štorruimį, kuriame laiko

mi me daugybę puikių rakandų del pasirin-1 
g kimo. Užeikite ir persitikrinkite. I

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372 >

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
IhinnilĮllinilPIŲIIIIIIĮIIIllllinimilllllipifflllMM ....



BRIDGEPORT, CONN 
k * WILMERDING, PA

WILKES-BARRE, PA WILKES-BARRE, Pa?

TEATRAS

N D A

DETROITO ŽINIOS

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAUmalkas

ndienIšbandykit

Philadelphia, Pa.
pas

1924-metai

ang 
pro

vietinių darbininkų 
susidariusi Joniškė-

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų 
Vidurys vien tik iš importuotų tabakųkrautuvių 

mus ir per-

Sulig pareikalavimo šiuos cigaru 
taipgi ir per paštą išsiuntinėjami 

kaipo užsakymus (orderius)

Karolio Požėlos Atsiminimai 
Iš Darbininky Jdeji« 

1918-19 m. Joniškėlio Apsfc

muzikos melodija, 
publikos krūtinėn, 
užgrojo Internacio- 
buvo kelios sekun-

Iš publikos 
os giesmės 

mi-

sausio pradžioj), ir 
gint ūkininkų atsto- 

darbininku ir 
Renkami nuo

Suvažiavimui toliau vadovavo liaudininkas 
Marma, Mišeika ir Novakas, visi trys da
bartinių liaudininkų, šulai, o Novakas poli
cijos departmento direktorius. Tas šuva; 
žiąvimo skilimas laisvamanių ūkininkų ii

■draugas 
nušautas 
įdavė to

Juos išdirr,
STANLEY PAUL

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9; 30 iki 

5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

vehtojas ir veikėjas, atidarė 
vakaro programą, pakviesda
mas kaipo pirmininką ir se- 
niausį tos organizacijos narį 
K. Mačionį pakalbėti, kuris 
nurodė visą praeitų metų dar
buotę ir finansų stovį. Kitą 
dalį programos išpildė L.. S. 
Draugijos Liuosybės Choras su 
muzika, dainomis ir kitokiais 
pamarginimais, po vadovyste 
J. Kazimieravičiūtės. Turiu 
pasakyti, kad vaikučiai gerai 
išsilavinę ir gerai atliko savo 
užduotį. Ir kad jie taip mo-, 
kinsis ir toliau, tai išaugs ge
rais dainininkais ir lošėjais. 
Wilmerdingo lietuviai gali iš
tarti gerą padėkos žodį drau 
gei J. Kazimieravičiukei už 
jos tokį nenuilstantį darbavi
mosi nuo pat jos mažų, dienų

r A. L. D. L. D. 63 
Programa prasidės 
vakare. Programos 

dalyvaus dvieilis 
Ufa iš Brooklyno.

Yorko apie-

salėn, net nuostabu 
kad mūsų aidiečiai ga- 

arti penkių šimtų 
Visgi jie turi įtek- 

masėse, 
JŲ pa-

I 332 WEST BROADWAY
Lo <Je 13 1 Ja M So, Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

pi o Vokiečių revoliu- 
učių rengimąsi trauk

Aido Choro Pasitikimas Nauj 
Metų

Gruodžio mėnuo

Nors Wilmerdingo gyvento
jus labai spaudžia bedarbe, 
bet tenai gyvenanti lietuviai 
neapsistoja veikę. Kaip pir
miau žėdni 'metai Lietuvos 
Sūnų Draugystė surengdavo 
metinį apvaikščiojimą, taip ir 
dabar surengė 31 d. gruodžio 
balių užbaigti senus metus ir 
pasitikti naujus. Sausio 1 d. 
surengė puikų koncertą. Pub
likos atsilankė gana skaitlin
gai, bet tiktai gaila, kad iš 
apielinkių miestelių lietuvių 
visai mažai atsilankė, tiktai 
vietiniai užpilde svetainę.

Atėjus pažymėtam laikui 
pradėti programą, drg. J. 
šiaulis, senas Wilmerdingo gy-

tarpe Wilmerdingo lietuvių ir 
mokinimą jų vaikučių. Taip
gi suteikti kreditą tiems tė
vams, katrų vaikučiai priklau
so prie to choro, iš ko ir pa
tys tėvai turi pasidžiaugti, ma
tydami savo vaikučius, links
minančius publiką muzika, 
dainelėmis ir kitokiais pamar
ginimais. Patartina, kad visi 
Wilmerdingo lietuviai prirašy
tų savo vaikučius prie to cho-

!inteligentų tarpo buvo sutiktas didžiausiu
J pasipiktinimu, nes jie jautė, kad be darbi
ninkų ir mažažemių pagelbos prieš klerika
lus jie neatsispirs ir turės pulti jų (kleri-

i vėliau ir atsitiko. Darbi-
mių masėms tai buvo sig-
i’kcsnę kovą su ūkininkais, : Gruodžio mėnuo, tai pasku- 
ir žinios apie darbininku i knis laikotarpis, vedantis mus

teno- 
užžavė' 
,, liepa- 
c žinau 

kviestas 
m c r-

■namų, ūkių

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,000. įmokėti nemaniau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ’ ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik Vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitįkrini- 
niui., j Kitos, panašios progos ne
rasite niekui'. ■ ’ ' ’

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas pe būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks . eiti pas; kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

štai besilinksminant prisiarti 
no penkios minutės iki dvy
liktos valandos. Tai paskuti
nis momentas senųjų metų 
Publikoje didžiausias bruzdė
jimas. Ant scenos darosi tam
su. Tyli 
skverbiasi 
Tik staiga 
nalą. Tai 
dos iki dvylikai, 
krūtinių veržėsi 
žodžiai. Ištisą penkiolika

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.
' Mes visuomet turim gerų pirki
nių- 
Meldžiam kreiptis pas 
sitikrinti.

Parduodam anglis 
pristatėm į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

ištaisytas iš lauko 
Kreipkitės tuojaus
A. J. KUPSTIS 

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 
South' Boston 1662-1373

Subatoj, 12 d. sausio, Lietu- 
*vių Jaunų Vyrų svetainėj, 407 
Lafayette St., įvyks puikus 
koncertas ir balius, kurį ren
gia bendromis jėgomis L. D. S. 
A. 35-ta 
kuopos. 
7:30 vai. 
išpildyme 
kvartetas 
Šis kvartetas Ne 
linkėj labai pagarsėjo, todėl ir 
vietos lietuviai neprivalo pra
leisti gerą progą, turi ateiti ir 
pasiklausyti.

Turime pažymėti, kad sve
tainė bus atdara 6-tą vai. va
kare.

Buvo platinama literatūra; 
parduota keletas “Darbininkų 
Kalendoriaus” ir keletas įvai
rių knygelių ir buvo išdalinta 
apie 50 kopijų Priešfašistinio 
biuletino No. 3-čias.

Bravo, Wilmerdingo lietu
viai ! Laikykitės taip ir to
liau. Nors jus sunki bedarbė 
spaudžia, bet jūs neišsigąstate.

Kumečio Vaikas.

SVIETO LYGINTOJAS 
Keturių Veiksmų ir Vieno Paveikslo Drama 
RENGIA A. D. P. L. F. IR AIDO CHORAS

Ketverge, 17 dieną Sausio (January), 1929
Durys atsidarys 6 valandą vakare Lošimas prasidės 7 valandą vakare 

COUGHLIN HIGH SCHOOL SVETAINĖJE (
N. Washington Street Wilkes-Barre,

nučių skambėjo Internaciona
las, o publika demonstravo 
salėje.

Tai įspūdingiausias' pasitiki
mas šitų metų. Tą visą triū
są padėjo Aido Choras. x

Valio, aidiečiai! Dvigubai 
jūsų darbai ir veikimas tepa
rodo veiklumą ir energiją mū
sų darbininkiškoje publikoje, 
o jūsų darbuotė pasilieka vi
siems ilgu ir linksmu atmini
mu ! St, Butkus.

pirmas narys drg. 
.:.3 dirbo nelegaliai buožių 
-." ■' • u laiku prie, spaustuvės, 
t . irto, jis buvo areštuotas, 

:G..;kalčjiman, kur ir pasi- 
asarą, turėdamas arti 60 me- 
Partijos narys nuo 1905 m.

•į naujus 1929 metus. Todėl 
Aido Choras, vadovaujamas p. 
Medonio, gruodžio 31 d. su
rengė koncertą-balių, sutraukė 
didžiulę minią pasitikimui 
naujų metų. Del sudrūtinimo 
jėgų, dalyvavo slavų ir Ukrai
ną chorai.

Rengiuos, lakstau, skubinu 
žmoną, nes bijau pavėluoti. O 
pavėlavus, būtų tekę kampo 
vietą užimti.

Įėjus 
i darėsi, 
'Ii sutraukti 
publikos.

' mę darbininkiškose 
i kad taip gausiai lanko 
rengimus.

Nurimus publikai, 
uždanga. Pirmutinis

' pasirodė ukrainų; sudainavo 
j Internacionalą ir dar porą dai
nelių; publika palydėjo gausiu 
delnų plojimu. Iš eiles išėjo 
slavų choras (vadovaujamas 
taip pat Medonio) ; sutartinai 
ir džiuginančiai padainavo sa
vo kalboje “Pasilsėti Dar Ne
laikys”; yir‘ dar Vieną dainelę. 
Pankui pasirodė tų pačių sla
vų, bet vienų vyrų choras; jie 
užtraukė porą gražių dainelių. 
Vėliau žiūriu, ant scenos di
delis skaičius 'dainininkų, tai 
buvo mišrus choras Aido ir 
slavų. Iš syk jie sudainavo 
“Volga Bdatman.” Choristai 
manė, jog to ir pakaks. Bet 
kur tau! Publikos delnų ūže
sys iššaukė juos antru sykiu; 
sudainavo tą pačią dainą. Ma
tėsi publikoje, jog yra noras 
iššaukti trečiu sykiu—bet ne
bedrįso. Apart to, ir vienas 
Aido Choras davė keletą gra
žiu dainelių.

Dar vienas solistas- 
ras, kuris savo balsu i 
jo publikh. Tik gaila 
tyriau, kas jis toks, 
kad buvo svetimas 
Gale programos, keturios 
gait ės, ako m p a n i j u o j a n t 
kaičiūtei, sudainavo dvi 
liškas daineles. Ir tuomi 
grama užsibaigė.

Po programos ėjo šokiai

kankini a j, į 
niro 1922 m 
;ų amžiaus. 
Jo atsidavimas partijos darbui tiems, kas 
įį pažino, visados liks gyvu pavyzdžiu. Vaš
kų kuųpos pirmas narys Kazys Jasiūnas 
žuvo fronte, kovodamas su baltagvardie- V • • ,jiais.

Joniškėlio kuopos steigėjas drg. Balta- 
ragis lietuvių baltagvardiečių sušaudytas 
Joniškėlyj. Bijodami darbininkų ir maža
žemių pasipiktinimo, budeliai paleido gan
ią, būk bolševikai sušaudę gydytoją Rudį, 
kuris dar ir dabar tebetarnauja buožėms. 
/t Drg, Lukoševičius iš Pasvalio dingo be 

Žinios. Drg. Bušmanas dirba Sovietų Rų- 
sijoj. ' Kiti arba tebedirba nelegaliai buo
žių Lietuvoj, arba, kurie\tik prisišlieję bu- 
70, dabar, atitolo nuo partijos, f .

Č ;; ?'• K?Požėla.

PARDUODAM LAIVAKORTE;
IR SIUNČIAM PINIGUS 

L/.' / VĮ'■ VISA'S.IŠAUS 
ėParūpinąm moętgičius, namams i i, * i L įh b’ “ *.* ’* >c ėxCd.-j * ■ • <i?? *»' * .............. ...

ų komitetų perrinki- 
imti viršų darbininkai, 
aus komiteto visiškai 

pragena ūKimnKų atstovus. Kada atėjo ži- 
.nia, kad Šiauliuos darbininkų sovietas pa- 
ėmė valdžią (1919 m.

i kituose valse, pradėjo 
|vus lauk. Pradeda tvertis 
I mažažemių atstovų sovietai 
i jų atstovai į apskrities sovietą, kuris iš
renka pildomąjį apskrities komitetą vien 
iš mūs partijos draugų. (Pastaba: Čia drg. 

Tokių Požėla praleido nepaminėjęs, kad Joniškė
lio apskrities buožinis Marmos komitetas 
buvo nuverstas ir ^sudarytas Laikinas Re- 

Saločių, t. y. veik vi- ,voliucinis Komitetas [RevkomasL Tik po 
to suvažiavę valsčių sovietų atstovai išrin- 

pildomąjį komitetą.
Linkuvoj pradedaarba Berštalis.) Žeimelyj, 

ikurtis profsąjungos.
Vasario pradžioj 

i ir mažažemių jėgomis 
lio apskr. Darbininkų, Bežemių ir/Mažaže- 
mių Atstovų Sovietų Valdžią susilaukia sau 
paramos iš atėjusių Raudonosios Armijos 
dalių.
Komunistų Organizacijos Reikšme Vietos 

Darbininkų Judėjime
Nuopelnas vietinės komunistų organi

zacijos tame, kad ji, turėdama savo kuope
les ar atskirus draugus visuose valsčiuose 
ir stovėdama stiprėjančios darbininkų ko
vos'priešakyj, vienydavo viso apskrities 
revoliucinius darbininkus ir mažažemius 
kovoj del vienų, bendrų visiems obalsių. 
Žinoma, ne visad tinkamoj augštumoj sto
vėjo mūs organizacija; darydavo ji klaidų. 
Bet nesant senesnių partijos darbininkų, 
sunku buvo jų išvengt, tuo labiau, kad vi
sam apskrityj nėra nė vieno didesnio dar
bininkų centro.

Va, kaip įvertino mūsų organizacijos 
reikšmę Lauksodžio ir Žeimelio klebonai, 
kada jiems nepavyko sudaryt parapijos ko
mitetus: girdi, čia dirba velniška bolševikG 
ranka; visuose apskrityse jie susitarę dir
ba, kaip vienas. Tie klebonai truputį apsi
riko: tuokart kaip tik nespėta buvo susi
tart, bet dirbta buvo visų, kaip vieno.

'Baigiant dar paminėsiu aktingesnių 
nūs draugu likim 
rnolir

(Pabaiga) įL1?’. iCijo
Sodžiuose stichiniai pradėjo tvertis J Gs. 

biednuomenės komitetai kovai su ūkininkui 
varomu šmugeliu. Susitarusi kaimyninių so-'mai 
džių biednuomenė išskirdavo komitetą, ku- 

. riam pavesdavo dabot, kad ūkininkai slap
tai negabentų užsienin javų. Tiems komi
tetams pagelbon ateidavo visa biednuome
nė. Kada ūkininko darbininkas sužinoda
vo, kad jo gaspadorius ar kaimynas rengia
si naktį vežti Latvijon rugius, jis praneš
davo biednuomenės komitetui. Pastarasis 
pasiųsdavo ant slaptųjų kelių sargybą. Ji 
šmugelninką sulaikydavo ir visus javus nu
duodavo biednuomenės komitetui, 
biednuomenės komitetų buvo susidarę vi
suose parubežio valsčiuose: Žeimelio, Kriu
kų, Linkuvos, Vaškų 
same Joniškėlio apskrityj. įi

Atimtus iš šmugelninkų javus dalyda- ko apskrities sovieto 
vo sodžių biednuomenei arba dykai, a 
už tam tikrą nustatytą žemą kainą.

Pradžioj atmušdavo nuo šmugelninkų 
javus lazdomis. Bet ūkininkai (buožės), 
matydami; .kad biednuomęnė nori užkirsti 
jiems geriausį pasipinigavimo šaltinį', pra
dėjo šmugeliuot organizuotai: susitardavo 
keletas, apsiginkluodavo, sudarydavo “aba
zą” ir važiuodavo. Tada biednuomenės ko
mitetai taip pat priversti buvo ginkluotis,, 
šmugelninkų “abazams” gaudyti buvo siun- 
čiąmi darbininkų ginkluoti būriai. Valsčių 
komitetai, kur buvo darbininkų dauguma, 
tai biednuomenės kovai del duonos padėda
vo; ten gi, kur buvo ūkininkų dauguma, 
nepadėdavo nieko ir net kliudydavo.

Valsčių komitetuose, aštrėjant kovai 
del duonos, vis tankiau pasireiškia antago
nizmas (priešingumas) tarp darbininkų ii 
ūkininkų atstovų. Darbininkai jautė, kaip 
ant kiekvieno žingsnio jiems kliudo ūkinin
kų (buožių) atstovai, o pastarieji negalėje 
pakęsti darbininkų įsigalėjimo.

Tuo laiku klerikalinė Taryba ’ iš Vil
niaus atsiuntė telegramą-įgaliojimą moky
tojui Ignui Brazdžiūnui būti apskrities vir
šininku. Šis, neturėdamas politinio nusi
statymo ir matydamas neigiamą nusistaty
mą link Tarybos, įgaliojimo neišdrįso pa
imt. Linkuvos valsčiaus komiteto ir mies
telio buožių inteligentų (komitetas buvo jų 
įtakoj) iniciatyva buvo sušauktas viso ap
skrities valsčių tarybų atstovų suvažiavi
mas rišimui klausimų kas del santikių *su 
Taryba ir rinkimui apskrities komiteto. 
Suvažiavime dalyvavo didelė dauguma ūki
ninkų atstovų, nors ir laisvamanių. Darbi
ninkų atstovai, kurie pateko nuo Žeimelio 
Joniškėlio, Saločių, Vaškų ir dar kai kurių 
valsčių, mate, kad pasilikdami dirbt sykiu 
su ūkininkais, pagelbės jiems įsigalėti, už- 
kirs kelią revoliuciniam darbininkų judėji
mui. Todėl darbininkų' atstovai pastatė 
Tarybos klausimą griežtai: arba,su revoliu
ciniais darbininkais, ir tada vieša, griežta 
kova Tarybai, arba su Taryba;—tad revo- 
liucihiai darbininkai ir mažažemiai skelbia 
jums kovą. Suvažiavimo dauguma nutarė 
Tarybos paskyrimą j apskričio viršininkus 
nepripažint, išrinkt iš savo tarpo viršinin
ką, bet į Tarybos šaukiamą visų viršininkų 
suvažiavimą vykti. Po tokio tarimo (ir 
jums ir mums) mūsų frakcija ir kairieji 
liaudininkai suvažiavimą -apleido. Išei
nant, kada buožės pradėjo juoktis, drg 
Bušmanas pareiškė: “šiandien juokiatės

Šis veikalas yra svarbus visiems matyti, nes .jis vaizduoja praeities, baudžiavos lai
kus ir tu laikų kovotojus su išnaudotojais. Jame perstatoma, kaip ponai ne tik tu
rėjo pavergę darbininkus, bet ir jų dukteris ir pačias atimdavo, jei jiems.buvo tini 
karnos. Todėl susiorganizavus grupė, po vadovyste BLINDOS, užpuldavo visus 
skriaudėjus ponus, atimdavo nuo jų turtą, ir dalindavo biedniems, nuskriaustiems, 
ponų pavaldiniams, savo bandos sekėjams. Todėl, kaip matot, šis veikalas bus la
bai svarbus visiems matyti.

Įžanga suaugusiems 75c; vaikams 25c
Visi ir visos įsigykite išanksto tikietus. Kviečia Rengėjai.
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LODEL PATRIOTAI NORI 
IEPRILEIST LENINO 
1ITINGO

patriotai
Lenino 
mitingą,
19 d., Madison

■

k

g
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Telephone, Stagg 8326
9745

Penktadienis, Saus. 11, 1929

Doleriniai 
riežia prieš 

faminėjimo 
įvyks sausio 
jkiuare Gardene, Ne,w Yorke; 
^pač jie nerščia, kad tai bus 
Unitingas ir pasmerkimui Ame- 
jKkos kapitalistų įsiveržimo į 
Nicaragua. Bet kas ypatingai 
užvirina ura-patriotams tulžį, 
tai kad tame mitinge bus vie
šai išstatyta Amerikos armi
jos vėliavą, kurią atėmė Nica- 
r a guos revoliucionieriai, vado
vaujami generolo Sandino; 
ant tos vėliavos bus ir paties 
Šandino parašas.

Fred f Ę. Marvin, lyderisFred | Ę.
I^eymeri df America patrioti- 
hiai-šn i piškos organizacijos, 
pareiškė, kad federalė, valsti
jos ir miesto vyriausybė ture- į 
tų įsikiŠt, taip kad negalėtų j 

būt rodopia minėta vėliava;' 
jos rodymas, sako, tai esą “ša
lies išdavystė.”

Panašiai deklamuoja ir į 
Walter I. Joyce, direktorius I 
patriotiškų Amerikos ex-kar- i 
eivių komisijos, kuris jau as
meniškai prašė ir reikalavo, ■ 
kad New Ycirko policijos ko- j 
misionierius Grover Whalenas Į 
neprileistų prie tokio Ameri- 
kį^s vėliavos jr “garbės” panie
kinimo. Mūsų organizacija, 
girdi, stoja už palaikymą A- j 
merikos kariuomenės Nicara- 
guoj.

Nežiūrint visų ura-patriotų ! 
perkūnavimų, tas milžiniškas | 
Lenino mirties paminėjimo ir j 
prieš-imperialistinis mitingas j 
vis tiek įvyks, ir, matomai, bus 
pasekmingesnis, negu kada 
pirma. Mitinge kalbės Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos! 
sekretorius Lovestone, Wm. Z. i 
Foster, Gitlow ir kiti. Parink- 
tinus revoliucinės muzikos ga-y 
balus skambins garsus rusų pi-1 
5Cistas Jascha Fischermanas;!

ainuos didysis Freiheit Cho-' 
ras, ir btfs Sovietinių sportų <
plroda. ! 1 \

Įsigykite tikietus išanksto. 
(9-10)

PUIKUS VAKARĖLIS
DARBININKŲ CENTRE

Su Negrais Muzikantais 
Ir Dainininkais

Central Brooklyn© apielin- 
kėj gyvena daug negrų darbi
ninkų, bet jie neturi darbiniu- 
kiškos/organizacijos.

Darjbinlnkų (Kom.) Partijos 
Antro Distrikto Komitetas de
da pastangas, kad įtraukti 
kuodaugiausia negrų darbinin
kų į Darb. Kom. Partiją. Kad 
geriau juos supažindinus su 
Darbininkų Partija, tai reika
linga su jais tankiau susieiti ir 
išaiškinti svarbą Darb. (Kom.) 
Partijos klasių kovoje. Tam 
tikslui yra nutarta įsteigti Ne
grų Darbininkų Centrą toj 
miesto daiyj.

Kad įsteigti centrą, reikalin
ga pinigų. Todėl šis parengi
mas ir yra ruošiamas tam tik-

CLIFFSIDE, N. J.

Puikus

BALIUS
Rengia S. L. A. 70-ta Kuopa
< NEDĖLIOJ

73 Sausio-Jan., 1929
N. CARRELLO’S SVETAINĖJ 

Walker Street 
Prie Palisade karų linijos

Įžanga 50c YPATAI

Grieš Puiki
V. Retikevičiaus Muzika ,

skanių gėrimų ir ųžkan- 
Ateikit visi, kurie norit 

iai pasilinksminti.

Rengėjai.

’apis PenEfas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

“Suteikite man
neimu saldainių”

Johnny Farrell, 
Nacionalis Open Golf 

Campionas, 1928

KĄDA riebinantieji saldumynai jus vilioja, o ji
tės, kad perdaug nesvertumėte, tai užgiri 

Lucky vietoj jųjų. Tame nėra jokio nesmagumo, jokio 
vargo — tai tik išmintinga priemonė delei laibos kūno 
figūros išlaikymo.

Puikiausi tabakai yra gabiai parinkti ir sumaišyti dirbi
ny Strike iš jųjų. Tada tatai apkepinama (“It’s 
). Tai daugiau<yra, negu obalsis;*šis slaptingas

mui Luci 
Toasted* 
procesas iššąukia aikštėn kiekvieną pamatinę tabakų 
y patybę ir pagamina tokį kvapsnį, kurs puikiai pava
duoja saldainius, kuomet žmogus pradeda pageidauti 
saldumynų,—bet Lucky Strike visai nesutrukdo natūra
li© apetito prie sveikų valgių? Štai kodėl žmones sako, 
“Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

Tuo pačiu žygiu apkepinimas prašalina nešvarumus. 
) Štai kodėl 20.679 daotarai pabrėždami liudija, Jog 

Lucky Strike mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretai. Štai 
kodeĮžymūs atletai paliudijo, kad Luckies padaro nervus 
pastovesnius ir nekenkia jų fizinei sveikatai. Neste- 

' būtina,. jog šią tiesą jau senai surado vyrai, kurie did
žiuojasi žiną, kaip pasilaikyt vikrūs ir sveiki, kurie myli 
gyvumą ir energiją, pareinančią iš sveikatos ir drūtumo.

Tam tikra, aprubęžiuota cukraus propocija maiste yra 
patartina, bet žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog perdi- 
delis daugis riebinančių saldumynų yra kenksminga ir 
kad Amerikos žmonės perdaug valgo tokių saldumynų. 
Todėl, Vardan apsirubežiavimo, mes sakome: —

VIETOJ SALDUMYNO.

‘‘It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

t

Lucky-—aš LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAR

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell------------------- ----- Oregon

MainKeystone--------

Johnny Farrell, 
Nacionalis Open Golf 

Campionas, 1928

Imkite
Lucky vietoj 

\ saldumyno

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
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. z

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

“Mokykla, su Reputacija”

MARCY BATUS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

Įleidžiami utarninkais

VYRAMS

Seredomia
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedaliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike [Šokių Orkestrą tokias 
“melodijas, kurios Broadway padare Broadway. ” Ta muzika po visą Salį, nuo 
vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcasting Company tinklu.
© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

slui. Nuo šio parengimo pa-1 
sėkmių prigulės Centro įsteigi
mas. šis parengimas bus labai 
įvairus: bus gerų dainininkų ir 
muzikos išpildytojais bus di- 
didžiumoje negrai, taipgi bus 
gera muzika šokiams. Tas vis
kas įvyks subatoj, sausio (Jan
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
bą.

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

Negrų Koniitetas.

PHILADELPHIA, PA Į tų darbininkų, kurie kovoda- 
j mi už visų darbininku reika- 
į lūs pakliuvo į kalėjimus, ir da- 

Gruodžio 30 dl įvyko pas bar ten kankinasi.
draugus S. Skališius krikšty
nos. Draugams besikalbant, j-v———r -—
prisiminta ir apie Amerikoj!
esančius ]
Svečiai suaukojo jų parėmimui’ , .
$9. Aukojo sekamai: S. Ska- Į 
hšis, K. Mursa, K. ------= ~ ~ --------

K. Pieta.

j

TARPININKAS ”
(The Mediator)

i VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

I

politinius kalinius. | ‘GERAI PATAIKOT5 I Pašvęstas naudingiems patarimams 
’ ' ' _ . • j ^Ga| ]£sįaįe> Apdraudą, Morgi-

j čius ir kitus nejudinamojo turto rei- 
Musienė I G7an(rštį Brooklyn?K "‘‘GERAI

(ar tik ne Mursienė ?—Red.), PATAIKOT PADARYT CIQARUS, j—....
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN b kalbos skyrium. E i/.

. . T_ „ CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik mažiau 32 puslapių,
skas ir K. Remeika po ; S. I lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
Ivaška, A. Pletienė, M. Mise- ! nes už penkių blokų nuo mano biznio 

rn I kostumieriai ateina ir saujoms po V1C1US 11 O. MlSCVlCienė po oO ■ citrarus ir no Jautriau nasi-
centų.

Visiems aukojusiems 
gams širdingai ačiū.

A. Skališis, K. Pieta, P. Mičin-

į penkis cigarus ir po daugiau pasi-
' ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 

drau- i myh J"uos rūkyt, nes geriausia_ pa- 
r > .j tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai uaoai I A PAM ATT6TC A T Vvoni ”

gerai, kad mes nepamirštame

ĮKALTINTA 18 VALDININKŲ 
Už GATVIŲ VALYMO 
SUKTYBES <

i

I Pašvęstas 
į apie Real Estate, Apdraudą, Morgi-

Brooklyne įkaitinta ir po 
kaucija pastatyta dar šeši val
dininkai gatvių valymo sky
riaus, kurie miestui nusuko 
šimtus tūkstančių, gal milio- 
nus dolerių pinigų. Jie iki re
guliariam teismui pastatyti po 
kaucijomis nuo $1,500 iki 
$2,500. Tai palyginamai 
menkos kaucijos tokiems suk
čiams. Jų vardai: J. McNen- 
ny, Joe Curcio, Max Samilo- 
witz, Richard F. Walsh, Frank 
Farnola ir John W. Bergen.

Jie darė visokias klastas; 
miestui {iriduodavo bilas už iš
mokėjimus algų darbininkams, 
kurių visai nebuvo samdę; pi
nigus patys sau pasiimdavo;' 
išreikalaudavo užmokėjimo už 
įvairius nepirktus daiktus, arr. 
ba priduodavo-labai padidin
tas jų kainas, fr t. t.

Jau pirmiau už tos rūšies 
darbelius buvo Įkalinta 12 pa
našių asmenų.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

notary

PUBLIC

5043

Tek,

ERABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedąro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kręipKįtes pas 
mane, o patarnausiu kUoge’riausia.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y?,- • /.

’T?.—**

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

kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 

. Didelio formato, ne 
. Prenumerata

, metams Amerikoj $1.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit' sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
įsigykit šį numerį.

“TARPININKAS,” 
t

W. Broadway, So. Boston, Mass.
Leidėjas

A. J. KUPSTIS

332

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, 2,14 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; tąip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- j 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- I 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen- | 
tų, arba po vardu Petro Cigaras.
. Todėl, draugai darbininkai ir pro- . 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- | 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų vh’fiminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiemš • žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame. *

Reikalaujant, adresuokit:

Naujoka Cigarų Dirbėjai
267 , Division Ąvęnue, Brooklyn, N. Y.

' Bell Phone, Popįar 7545

A. F. STANKUS

Graboriuš-Under taker
Išbalzamuoja'ir laidoja numirusius 
ant visokių kapipių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo, valandoje šauki
tės pąs mhiie. \;Paš/mane ,‘galitę 
gauti lotus' • ant visokių kapinių 
kuogei'iausiose vietose ir užjženią 
kainą./- > • • . ' *■’

1023 . Mt. Vernon Sįręęįt
PHIL ADELPHI A, P A.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA 
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis no tik sunkiausias 

ligas (varo, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius 

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

jokią šalčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok «uo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(21 centai ui skrynutę) 

yra tai kanuolš prieš kitą amžiną žmogaus priešą,-—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut >aa
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y,
Telephone 1 Greenpoint 1411

ANTRA APTIEKAj 
6102 Grąųd Ave., Kamp. Clermont, Maapeth, L. L; N. Y

Tel.j Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, atrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
--------------------------------- ORDER BLANK t_______________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur| 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No.J__
Miestas
Miestas

Stata
Stata

RUSIŠKA p j Į § TURKIŠKA

UVTDA1 Laike bedarbes pirties kaina nupiginta <ki EA CamIu uAlIUlt Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—7Sc-«*v LCBlty
' M. TEITELBAUM, Manadžerk
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais x
Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šuliniu vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IftSIPERIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

* nakties

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedšliais Ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipšrimoi Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi 'kambarys. Didelis, .oringas miegojimui kambaryj; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.t 
TIES BROADWAY IR FLUSHING A VE., BROOKLYN, N. Y 

Telefonas} Pulaski 1090



. ■ t

Penktadienis, Saiiš.' 11,’ 19a
 , , . ... - -

KUR BŪSIME ATEINANTĮ 
NEDĖLDIENĮ?

Sausio (Jan.) 13 d., atei
nantį nedėldienį, “Laisvės” 
svetainėje, bus nepaprastai 
įvairus, muzikalis, koncertinis 
ir šokių vakarėlis, kurį rengia 
Literatūros Draugijos 1-ma 
kuopa. Programoj pasižadėjo 
dainuot 
liauskiūtė; dalyvaus jaunuo-į 
lių smuikų orkestrus sekstetas, i svetainėj, 
vadovaujamas J. Baltrukevi-iAve., New 
čiaus; Ateities žiedo vaikučių; 1-mą vai. 
chorelis,

BŪTINAI PASIŲSKITE 
DELEGATUS Į PRIEš- 
IMPERIALISTINĘ 
KONFERENCIJĄ

Darbininkų kliubai, 
pašeipinės ir apšvietos 
zacijos turi pasiųst po 
legatus į prieš-imperialistinę 
konferenciją, kuri Įvyksta at- 

Velička ir L. Kava-jeinantį nedėldienį, sausio (Ja- 
jnuary) 13 d., Labor Temple 

14th St., ties 2nd | 
Yorke. Prasidės 

po pietų. Konfe- 
chorelis, vadovybėje Emilijos! rencijoj bus išaiškinta apie, 
Jeskevičiūtės; taipgi bus mo- Amerikos imperializmo žygius, 
nologų, dialogų ir įvairių ki- grūmojančius nauju pasauli- 
tokių muzikos bei dainos mar- mu karu greitoje ateityje. Bus 
gumynų. Šokiams grieš labai i padaryta tinkami tarimai,, kas į 
gera Retikevičiaus orkestrą, i veikt, kad sėkmingai pasiprie- 

Kviečiame visus dalyvauti išinti grobikiškiems imperialis- 
tame parengime; užtikriname, tų užsimojimams. P „ 
kad visi būsite patenkinti ir visų tautų darbininkų atstovą 
sueisite savo draugus bei pa-111’ bendrai darys tarimus, 
žįstamus. Teko kalbėtis su | 
Newarko ir Jersey City drau
gais; jie irgi dalyvaus mūsų 
parengime. Nepamirškite, kad 
jis įvyks ateinantį nedėldienį, 
“Laisvės” svetainėje. Prasi
dės 4-tą vai. po pietų. Įžan
ga 50 centų.

Kviečia Komisija.

unijos, 
organi- 
du de-

Dalyvaus 
i

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI 
PRAŠOMI Į A. SUOPIO 
LAIDOTUVES

m

Giminės, draugai ir pažįsta
mi yra kviečiami atsilankyt į 
šermenis ir laidotuves, delei 
paskutinio atsisveikinimo.

Davažiuot iš Brooklyno į' 
North Beach geriausia Grand 
Streeto gatvegariu. North 
Beach yra
North Beach’yje gi visi pažino 
velionį Ant. šuopj ir bus visai

■ lengva surast namus, kur jis 
gyveno ir pašarvotas.

Jis mirė nuo plaučių užde
gimo (pneumonijos). Už per
eitą ketvergą dar dirbo, ant 
rytojaus jau buvo ligos apim
tas.

Laidotuvėmis rūpinasi 
bortus Radzevičius.

jos nuomonė tokia, 
gali apsive'st su kuo 
kada tik nori ir kiek

X 
sakosi karščiausiai, verdančiai 
mylinti savo muzikališką vy
rą ; bet 
kad jis 
tik ųoriį 
tik nori.

Vargonininkas bus. teisia- 
šiapus Flushingo.|mas už dvipatystę ir už kreivą 

prisiegą, kurią jis padarė, ap- 
sivesdamas antru kart ir me
luodamas, būk esąs nei sykio 
nevedęs. Gal bus teisman pa
traukta ir jo pirmoji pati, ku
ri pagelbėjo' jam nelegališkai 
antru kart apsivest.

DETROIT, MICH.
Dvejos Svambios Prakalbos

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

Antros prakalbos bus vakarinėj da
lyj miesto seredoj, 16 d. sausio, Lie
tuvių žemutinėj svetainėj, 25-ta 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. Įžanga vel
tui. Rengėjai.

, (8-9)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

gra SPORTAS IŠRANDA VO JIM AI

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ i

Savininkė

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

ATLETŲ KLIUBO 
VAKARUŠKOS SUBATOJE

SHARKIS REIKALAUJA 
100,000 DOLERIŲ

S m a g i p s, draugiškos, su 
Įvairia publika vakaruškos bus 
G i m nast.i k os (A ti etų) Kliu b o 
kambariuose ateinančios suba- 
tos vakare, sausio (January) 
12 d. Pradžia 8-tą valandą 
vakare.

VISGI VARGONININKAS 
i TURĖJO SUGRĮŽT PAS 
PIRMĄJĄ

i

var-
J. Leigh-Ma-

Episkopalų bažnyčios 
j gonininjcas, H.

Iš seredos Į ketvergą mirė mieli, Saiville miestelyj, Long 
Antanas šuopys, 39 metų am- Islande, pagaliaus, noroms-ne- 

įžiaus, North Beachyje, Long1 novoms, sugrįžo pas savo pir- 
j Islande. Paliko moterį ir ke-!mąją pačią.
turis vaikučius, nuo 9 iki 15 v J " ’

■ metų amžiaus. Bus palaido- 
 Į tas šv. .Jono kapinėse ateinan-

*• Vaikai budeliškai mušami ■ M nedėldienį, sausio ( Janua- 
Ghildren’s Village, ties Dobbsjrt’) 13 d., po pietų.
Ferry, tenaitinėje vaikų mo-Įnamil išlydės apie 2-rą vai. ■ i pirmoji legalė moteris, 
kykloje-prieglaudoje, netoli 
Yonkerio, N. Y. Vienas iš tos 
įstaigos tvarkytojų, Frank 
Holt kumščiu vos tik neišmu
šė akį George Burtoniukui, 
kuris pasiskundė, kad kiti vai
kai atėmė iš jo kalėdinius sal
dainius. Vaikas pasiguodė 
tėvams, kad Holtas ir kiti per- 
dėtiniai dažnai plakė jį patį ir 
kitus: vaikus už tokius daly
kus, kąip negana greitas išva
lymas išeinamųjų vietų, (toilė
tų) ir už kitus menkus daly
kus. < Vaiko tėvai kreipiasi su 
skundais į augštesnes įstaigas.

VAIKŲ BUDELIUOTOJAI, 
O NE AUKLĖTOJAI

Kaip jau buvo 
rašyta, jis, be teismiško persi
skyrimo su pirmąją, buvo apsi
vedęs su kita, su savo mokine 
vardu Martha, 19 metų mer- 

Kūną iš gaite. Jam apsivest padėjo jo 
----- “■ 1 — kuri

Sharkis, lietuvis sunkiasvo
ris kumštininkas, padarė pa
reiškimą, kad jis kumščiuosis 
su W. it. Striblingu, Miami 
Beach, Floridoj, vasario 27 d., 
tik tokiame atsitikime, jeigu 
jam už tas kumštynes bus už
tikrinta $100,000 ir leista tu
rėt savo referą. Tokia buvu- 

Į«i jo sutartis su dabar miru- 
Lsiuoju Tex Rickardu, bokso 
į promotorių.

Bet ta sutartis nebuvo pa
sirašyta, o tik lūpų žodžiais 
padaryta. .Taigi sunku būtų 
Sharkiui priverst Tex Rickar- 
do Įpėdinius ją išpildyti.

Sulig paskutinių pranešimų, 
tai Madison Square Gardena 
ir abelnai Tex Rickardo kumš
tynių likusius dalykus kol kas 
tvarkysią Wm. F. VaCarey ir 
pulkininkas John Hammond.

PASIRANDAVOJA geras kambarys, 
garu apšildomas, su visais paran- 

kumais. Kreipkitės vakarais nuo 
6;30 iki .10 vai. po No. 160 So. 3rd 
St., Apt. 26, Brooklyn, N. Y.

(9-11)
PASIRANDAVOJA nedidelis kamba

rys del vieno vyro, garu apšildo
mas, prie pat Lorimer subway sto
ties 
gis. 
St.,

Taipgi gaminamas namie val- 
Kreipkites po No. 35 Devoe 

Brooklyn, N. Y. (9-10)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės. Aš esu 39 metų, 5 
pėdų ir 5 colių didžio, sveriu 150 
svari], linksmos išvaizdos. Kurioms 
nusibodo pavieniai gyventi, meldžiu 
rašyti ir prisiųsti savo ]>aveikslą.— 
P. M. B., 210 W. 57th St., Chicago, 
III. (9-10)
JIEŠKAU 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)

JUNIPER 7646

; RALPH KRUČH M
FOTOGRAFAS
1? • j :■ MAS P £ T H.’ N. - A- ’ 7

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

Tel., Stagg 9105

’ Dr. A. PETRIKĄ'
LIETUVIS DENTISTAS

i X-Spindulių Diagnoza J 
(Priešais “Bridge Plaza” , 

221 South 4th Street
j Brooklyn, N. Y. < 

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergiais ir subatomis iki 6 

i valandai. Penktadiehiais ir sek-i 
madieniais tik sulyg sutarties.

BAIME

Ir ką gi daryt, jei netyčio
mis nužudai du žmones, visai 
nekaltus—per klaidą—ne vie
ną, bet du—nerandi išvados— 
policija barškina duris—žmo
nės ateina, ir kaip aiškintis— 
ką sakyt—baimė! Ir kaip 
baisi ta didi baimė!

Būkite 20 d. sausio I^abot 
Lyceum svetainėj, ir susipa
žinkite su ponu Daktaru ir 
kaip jis reaguoja i žmogžudy
stę. Stebėtinas dalykas šioj 
operetėj (Bailus Daktaras) 
yra ypatinga užbaiga.

IŠGAMOS ŽMOGŽUDŽIO 
DARBAS

Nežinia koks piktadaris nu
šovė 19-kos metų berniuką, 
Leo Moore’ą, tarnavusį už pa
siuntinį J. H. Rossbach odos 
prekėjų kompanijai, ant pen
kioliktų lubų namo po num. 
K00* Gold St., New Yorke, kur 

. ir atrasta jo kūnas, nuo kurio 
b.uvo pusiau nudraskyta dra
bužiai. Policija sako, kad 
žmėgžųdystės tikslas nebuvo 
apiplėšimas. Berniukas bu
vęs nušautas kokio išgamos, 
kuris turi džiaugsmo iš žmo
nių kančių, daugiau nieko.

Nušautojo tėvai gyvena po 
num. 2217—8th Ave., New 
Yorkė. Tėvas, išgirdęs tą 
skaudžią žinią, pareiškė: jau 
pirm to buvome netekę trijų 
sūnų; dabar likome ir be pas
kutinio.

59 MOTERYS TEISME 
UŽ APSIVOGIMUS 
KRAUTUVĖSE

’ General Sessions teisme 
New Yorke buvo nagrinėta 
kaitinimai prieš' 59 moteris, 
kurios buvo areštuotos už ap- 
sivogimūs krautuvėse. 35 kal
tininkėm nubaustos pa $25; 
septynioms dovanota* bausmė, 
jeigu jęs daugiau nevogs; ki
tos gi paliktos tolesniam tar-

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

GAUS .$5.00 dovanų tas, kuris 
ras šunį Belgian Police Dog, 

ris per naujus metus, einant iš 
mu vienam svečiui, jį pasekė ir 
grįžo. Praneškit šiuo adresu: 
Paulauskas, 2G5 Second St. 
beth, N. J.

su- 
ku- 
na- 
ne- 
L.

Eliza- 
(7-9)

Nufotografuoja į 
ir numaliavoja* 
visokius p a-1 
'veikslus įvai-1 

/ riomis spalvo- ? 
mis. Atnau-į 
jina senus ir | 
kr a j a v u s ir! 
sudaro s ul 
amerikoniškais Į 

l atlieku gerai ir pigiai i 
Kreipkitės šiuo adresu: 1

1 Darbą
! Y'
j JONAS STOKES j
j 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. j

Telephone, Stdgg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

I; ELENOS AUŠRIŪTĖSKONCERTAS ■
I; \

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

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

BŪK GRAŽIAI apsirėdęs. Aš išva
lau, sutaisau ir išprosinu vyriškas ir 

I moteriškas drapanas, o kas nori, tai 
ir nukvarbuoju. Ypatingai gražiai 
išvalau dreses; padarau kaip naujas. 
J. MILIAUSKAS, 202 Leonard St., 
arti Grand St., Brooklyn, N. Y.

(7-9)

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PARDAVIMAI

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. i 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. Mj. Jįlėdčliomis 10; iki 1 P. M.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Garsioji amerikoniškų teatrų 
daininkė
nuškiene dainuos Aušriūtės 
koncerte.
daug < reiškia
programai.

K. Menkeliūniūtč

Menkeliūniūtė-Ja-

Jos dasidėjipias 
šio koncerto

C. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24-tos kuopos su

sirinkimas bus panedėlyj, 14 sausio, 
J. Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskit ir naujų na
riu. Sekr. M. Yuškiene,

(9-10)

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97 kuopos susirin

kimas įvyks sausio 13 d., nedelioj, 2 
vai. po pietų, pas drg. šimokaitį, 211 
E. Main St. Visi nariai dalyvaukit, 
taipgi kurie dar neatsiėmė knygas, 
ateikit atsiimti.—Fin. Sekr. M. 
Stanislovaitienė.

Wilkes-barre, pa.
A. L. D. L. D. 43-čios kuopos 

nosinis susirinkimas bus nedėlioj, 13 
d. sausio, naujoj vietoj, po No. 206 
S. Main St. Prądžia 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai malonėkit atsilan
kyti ir pasidalinti mintimis, nes ka
da daugiau narių susiriko. t-> 
veikimas draugijoje pasidaro gyves
nis (ir energiškesnis. Atsiveskit nau
ju nariu.

Sekr. J. V. S.
(9-10) _____ ,

WORCESTER, MASS.
‘ , Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 
. mo 13-tos kuopos svarbus susirinki- 
i mas bus' nedėlioj, 13-tą d. sausio, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St. 
Pradžia 10:30 vai. ryte. Visi nariai 

i ateikit^, nes bus renkama Valdyba. 
Taipgi yra svarbių reikalų aptarti. 
Kviečiame ir pašalinius atsilankyti 
ir prisirašyti prie 13-tos kuopos.

/ ' • Organizatorius.

D.

mė-

PARSIDUODA Reo Speed Wagon 
1927 metų, labai geram stovyj, tin

kamas bile bizniui. Kam reikalin
gas geras trokas, pasinaudokit pro
ga. Taipgi parsiduoda 2 vaikų ke- 
rečiukai, vienas del mažo vaiko, kitas 
del paaugusio.1 KereČiukai nauji, 
parsiduoda pigiai. Taipgi pasiranda- 
voja gražus kambarys vienam vyrui, 
puikioj apielinkej, arti kari] ir ele- 
veiterių. Paranku važinėti į visas 
miesto dalis. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą. 4-9
PARSIDUODA sulig vėliausios die

nos įtaisytas biznis: bučernė, deli- 
katessen ir grosemė. Biznis eina 
Jabai gerai. Taipgi parsiduoda 4 
šeimynų namas ^u garadžiais. Atsi
šaukite: Standard Store Equipment 
Co., 509 North Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Montgomery 8575. (9-10)
PARSIDUODA Lunch Room^bimis

įdirbtas ir. gera proga pirkti? Par
davimo priežastį sužinosite ant vie
tos. Kreipkitės po No. 2196 Flush
ing Ave., Maspeth, N. Y. (9-12)
PARSIDUODA sulig vėliausios die

nos įtaisytas biznis: bučemė, deli- 
katessen ir grosemė. Biznis eina 
labai gerai. Taipgi parsiduoda 4 
šeimynų namas su garadžiais. Atsi
šaukite: Standard Store Equipment 
Co., 509 North Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Montgomery 8575. 9-10

Elena Aušriūtė
Po sugrįžimo iš Italijos Aušriūtė davė koncertų vi- 

. suose didžiuosiuose miestuose. Jos koncertais publika 
j j gėrėjosi. Kas tik išgirdo ją, tas pastebėjo jos keturių 

metų muzikos mokslo pasekmes, įgytas Italijoje, šiame1 
koncerte ji duos gražų rinkinį operetiškų solų ir keletą 
puikių lietuviškų liaudies dainų.

B. Šalinaitė—muzikos mokytoja, žingeidu bus čia 
girdėti muzikos ir balso mokytoja šaliniūtė, kuri retai kur 
pasirodo. )

Bus Operetės Choras ir daugiau įvairumų.
Pradžia 4-tą valandą po pietų

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

Brooklyn LABOR LYCEUfr
HMRBIN?NK(i [STAIGA.

oalės dėl Balių, Koncertų, Bittar 
Tjdetų, Vestuvių, Susirimdmų ir 
Pulkus steičius su naujaisiais jtaiųs^ 
rotais. Keturios bolių alleys,

KAINOS PRIEINAMOS,

W—959 Willoughby Asfo
Tat 8842 Stairat.

FARMOSr FARMOS!
217 akrų žemės, sodas, giria, 120 ak
rų dirbamos; namas su dešimčia 
kambarių, gazas, stuboj vanduo, upe
lis. šeši kitokių budinki], motoras, 
ženidirbystės mašinos, 3 arkliai, 5 
Jersey karvės, 5 telyčios, vištos, 
kiaulės; daug šieno ir kitko (150 bu
šelių bulvių ir t. p.), ^usisiekimas: 
“busai” ir iki gelžkeho stočiai 3 
mylios. Iš priežasties senatvės ame
rikonai parduoda už $6,500. Pusę 
reikia Įmokėti. Daug yra ir kitų 
farnlų. Reikalaukite fannų katalo
gą. Mainome namus ant farmų.— 
V. KRUGLAK, 151 Ave. A, New 
York, N. Y. (7-9)
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

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Telephone, Greenpoint 2320

J. G4RSV4

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford1 Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

...F....
MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del >a- 
žinties užeikite, o būsite maloniai' priimti

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

* \

OTMįOTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
■ Kiekvienai iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokios niūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai.. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą; Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
?geriausiai patamtiutL pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
uviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir Už daugiau.
Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Beneso plokštukių 
ft ai mėčių 
Šalavijų
Beneso lapelių
Safronų
Trijų devynerių
TraukžoŪų
Totorkų šaknų
Turkiškų pipinj
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 

Debesį 1 a Parušanijos Ir
<arsty«ų daugybę kitokių

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

Petras Kundrotą

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 

i Bernardinų 
[Bezdų žiedų 
; Badijonų 
;čepronėlių 
Čobrių 
čylčių 
Dobilų . 
Daržų našlelių 
n. ^nni^ėjų durnropių Mėlyni 
Dzingelii

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 nuteisime dešimtų procentų.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street •

Brooklyn, N. Y.
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229 Radford Avenue, Brooklyn, N. Y
.LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

. : IFhoae, Creenpoint 1®17,
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