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Pirmas Lietuvių Darbi

Drg. J. Dečkus. 
Energingas ir su Ūpu. 
Kur Mūsų Partija Slapta. 
Būsimi Kovotojai. 
Kovokim, Kol Nevėlu.

Rašo R. M i žara
K

Jau ketvirti metai d. Jo
nas Dečkus randasi K och 
sanatorijoj, ’ St. Louis prie- 
miestyj. Jis serga plaučių 
džiova. Ilgą laiką pirm ap
segsiant d. Dečkus buvo 
veiklus mūsų organizacijų 
narys, o šiuo tarpu, kad ir sirg
damas, nuolatos rašinėja “Lais
vei” straipsnelius. Padedamas 
dd. Agoriaus ir Kupsto, aplan
kiau mūši? draugą su gerais

Peru Valdžia Davė Dideles 
Koncesijas Amerikos 

Kapitalistams
LIMA, Peni.— Benedum 

and Trees, Amerikos kapi-
linkėjimais nuo laisviečių štabo, talistų firma iš Pittsburgho, 
Arčiau gyvenantieji draugai, gavo 12,500,000 akrų konce- 
kuriem tik leidžia aplinkybės, sijų nuo Peru valdžios, 
turėtų nuolatingiau jį aplankyt. f' "

Kalbėjausi su nesenai paleis
tu iš kalėjimo d. Corbishly, 
mainierių vadu, kuris buvo nu- 
smerktas už darbavimąsi ang
liakasių naudai. Po virš metų 
kalėjimo gyvenimo, d. Corbish
ly vis yra energingas ir su ūpu. 
Apie pasitraukimą iš kovotojų 
eilių nė nepamąsto.

Minkštosios anglies kasyklų 
srity mūs (Komunistų) Partija 
yra nelegališka pilnoj to žodžio 
prasmėj. Nelegališka vyri au
siai iš 'pusės unijos biurokratų, 
kurie šnipinėja ir tėmija kiek
vieną, o sugavę esant komunis
tu, tuojau puolasi mesti laukan 
iš unijos ir sykiu iš 
delko mūsų draugai 
stropiau darbuotis, 
kus platesnes mases
nių darbininkų eiles ir padarius 
galą parsidavėlių klikos viešpa
tavimui unijoj.

darbo. štai 
privalo dar 
kad įtrau- 
į revoltuci-

Shenandory ir Minersvillėj 
(Pa.) po nemažą skaičių lietu
vių vaikų randasi Jaunųjų Pio
nierių eilėse. Zeigler, Ill., pio
nierių grupė susidaro iš apie 
40 vaikų, kurių veik didžiuma 
yra lietuvių darbininkų vaikai. 
Žinau Vieną šeimyną, kurios vi
si keturi vaikai yra organizuo
ti. West • < Frank forte taipgi 
rąndasi grupė jaunuolių, prie 
kurios priklauso mūsų draugų 
ir artimi? darbininkų kūdikiai.

Tai džiuginantis reiškinys! 
Kas kas, bet Brooklynas tai tu
rėtų gerokai iš to pasimokyt.

Gal niekur munšainizmas tiek 
daug žalos nepridirbo, kiek 
minkštosios anglies apielinkėj. 
Tūluose miesteliuose 95 nuošim
čiai lietuviškų stubų paversta į 
karčiamas (“spykyzes”). Sun
ku sušaukti žmones į bent ko
kius susirinkimus. Ne juokau
dami turime imtis griežtų prie
monių kovai prieš tą munšai- 
niško vėžio pavojų. Priešingai, 
jis sunaikins 
Beatlaidžiai 
Kaškiaučiaus 
holį (Išleido 
darni žmones

mūs judėjimą, 
platinkime d r. 

knygą apie alko- 
“Vilnis”), ragin- 
ją skaityti.

Sušaudė Du Valdininkus
MUKDENAS, Mandžuri- 

ja.— Buvusio ’ direktoriaus 
Chang Tso-lino sūnus gene
rolas Chang Hsueh-liang, 
dabartinis Mandžurijos val
donas, sušaudė du žymius 
valdininkus, Yan Yu-ting ir 
Chang Yin-huai, kurie užė
mė augštas valdžioj vietas 

_ prie Chang Tso-lino.
Nužudymo priežastis ne

pranešama, bet manoma, 
kad jie tapo nužudyti del 
to, kad jie nesutikę su jau
nuoju Chang del susitarimo 
su Nankingo valdžia ir del 
iškėlimo Mandžuri jo j Chini- 
jos nacionalistų vėliavos.

Washington. — Jungtinė
se Valstijose viešos pradi
nės ir aukštesnės mokyklos 
(high schools) 1926 metais 
kainavo $2,206,308,190. Gi 
l$03 ,m. buvo išleista tik 
$251,457,625. Įvairiose mo
kyklose mokinių mokinasi 
suvirš 28,000,000.

Stewart žada “Faituotis” 
Prieš Rockefelterj Reakcionieriai Nori Uždrausti

Koncesijų sutartis pada
lyta keli mėnesiai atgal.

Nesenai koncesijas pri
žiūrėti ir pradėti darbą at-

CHICAGO.— Pulkininkas: 
W. Stewart, pirmininkas di-1 
rektorių tarybos Standard i 
Oil Kompanijos Indiana vai-; 
stijoj, pareiškė, kad jis ves ’ 
kovą iki galo prieš John D. I 
Rockefellerio, Jr., pasiryži- i 
mą paskirti kitą asmenį į1 
tarybos pirmininko, vietą^. ^minėjimo Masiniam ] 
. ..^0C^eXe^eris. ussiuntinejo <ge^ sausio J 19 d., Madison

Rodyti Sandino Užgriebtą Vėliavą
Lenino Mirties Paminėjimo Mitinge

NEW YORK.—Paskelbus tingą. Walter L Joyce, va- 
Darbininkųi (Komun.) Par- das fašistinės organizacijos 
tijai, kad Lenino mirties pa- Americanization Committee 

mi tin- of the Veterans of Foreign .„LtLs ...a,..
Z.HDCU 11 K1 auc-u uax k^kus šerimnkams, prašy-. Square Garden, New Yor-
vvko Bernard Lee, tos fir- damas jų paramos isnnki- pus atgabenta ir par.o- 
mos atstovas, kartu siu W.
R. Davis ir grupe New Yor
ko ir Bostono bankierių.

Koncesijos yra vienos iš 
didžiausių .pasaulyje: į jas 
įeina sutartis apgyvendinti 
tą plotą imigrantais, išvesti 
gelžkelius ir vieškelius ir 
išbūdavoti irigacijos (laukų 
laistymo) sistemą.

Būdavo jimo darbas ant 
Amazon-Pacific gelžkelio, 
einančio per koncesijas iš 
Yurimaguas į jūrų pakraš
tį, pradėtas keli mėnesiai 
atgal ir ims keletą metų už
baigti. Kampanijos atsto
vai jau išdirbo planus gabe
nimui imigrantų iš Euro
pos.

Pietų Amerikos šalys pa
tampa Jungtinių Valstijų 
imperializmo kolonijomis.

me naujo pirmininko.

Jugoslavijos Diktatoriai Įkilėlių

kad arba

Sovietą Sąjungoj
SSRS. Kooperacija Auga
Astrachanės Centralinis 

darbininkų kooperatyvas 
jau pradėjo statyti du nau
jus duonos fabrikus, ku
riuose kasdien bus kepama 
80,000 kilogramų duonos.

Kapitalinė Statyba Už- 
kaukazyj

Šiemet projektuojama pa
statyti Užkaukazyje 24 nau-

Buržujė Kartina™ Suokai- Sako, Amerika Gali Ūmai Ka- 
by Nužudyti Savo Vyrą Į 7

___________ i

DETROIT, Mich.— Ponia 
Wood, turtinga . buržujė, 
ketvirtadienį tapo formaliai 
apkaltinta suokalby nužu
dyti savo vyrą Ralph.

Taylor Pierce ir William 
Thompson, pagarsėję gink
luoti razbaininkai, buvo po
nios Wood pasamdyti nužu
dyti -jos vyrą.

ran Pastatyti 3,500,000

WASHINGTON.— Nese- | 
nai generolas Charles F. 
Summerall, armijos štabo | 
viršininkas, savo metiniam 
raporte karo ministeriui 
Davis pažymėjo, kad nepa
prastai padėčiai susidarius 
karo departments gali pa
statyti po ginklu 3,500,000 
vyrų iš krašto aprobuoja
mos 18,000,000 vyrų spėkos.

Mobilizacijos planai tapo 
pertvarkyti taip, kad grei
tai būtų galima sumobili
zuoti galingą armiją, sakė 
Summerall.

Amerikos imperialistai 
rengiasi prie karo. •

Wars, pareiškė, 
federalė valdžia arba mies
to valdžia turi įsikišti ir su
laikyti mitingą.

Masinio mitingo rengi
mo komitetas praneša, kad 
ta vėliava atsiunčiama iš 
Meksikos. Kuomet Sandi
no ją užgriebė, ji tapo pa- 

dyti tą vėliavą revoliucinių įsiusta į Mexico City, mek- 
New Yorko’ darbininku su-' 
si rinkime, i 

Viršininkai Nacionalės

jdyta Amerikos vėliava, ku
rią užgriebė Nicaraguos su- 

į vaįas, generolas 
Sandino, nuo Amerikos ma-

Borah Tyrinėja Sufabrikavi
mą “Sovietų Dokumentų”

■

s

Terorizuoja Darbininkus Hnų, padėjo
z 4 r \ i i 4—1 n I z’ 4 ii fr zd 11 ni-i i* r~\darbuotis, kjad uždrausti ro-

VIENA, Austrija.— Mili- 
tarine diktatūra, kuria ne- z C-
senai paskelbė karalius Ale-
ksandi as Jugoslavijoj, tęsia isaugumo Lygos, kuri atsto- 
fasistrnį terorą pues darbi-|vauj 13 000 turtingiausiu
nmkus,vvalstiečius ir tauti-.ir aJršiausių parazitų Jung- 
nes mažumas itinėse Valstijose, svarsto (programa.

I olicija, pi Idydama įsa y-;išimti indžionkšina prieš ve- įžymus 
mą naujo rnihtannio_kabi-lliavos rodymat ‘ F ‘

i i» t i r r z'4 o a v

sikiečių organizacijai “Šalin 
Rankas nuo Nicaraguos.”

Masiniam:'susirinkime kal
bės Wm. Z. Fosteris, Love- 
stone, Gitlow ir kiti.

Taipgi bus ir m u zi kalė 
. Skambins pianą 

Sovietų pianistas
i Jascha Fischermann, nese-

WASHINGTON.— Sena
torius Borah pradėjo savi
stoviai tyrinėti, kas sufabri
kavo “Sovietų dokumen
tus,” kuriuose jis buvo įta
riamas garime nuo Sovietų 
valdžios $100,000 kyšių.

Senato 
tyrinėjo 
paskelbė, 
kuoti.

komitetas, kuris 
tuos dokumentus, 
kad jie sufabri-

Salaveišiai Reikalauja, kad 
Booth Rezignuotų

3

•?

A

f \ C P tnavos rodymą. Jascna risenermann, nese-
n.eto,. įski etc n uždai e vy-į Fred Marvin, vadas ki- nai atvykęs iš Sovietu Są-

rastinę. Jugoslavijos toS reakcionierių organiza- jungos.
Metalo Daibimnkų Unijos. :cįj0S) Keymėn of America, ras Freiheit. 
Visi susirinkimai tapo uz*| ragina federalius valdiniu- į Sporto Unija 
di austi. . ipus uždrausti ta masinį mi-‘perstatymą.Tuo pačiu sykiu Jugosla-1_________ r ______ * J
vijos kareiviai nušovė tris | ”• T
Bulgarijos valstiečius, kurie 

‘ėjo per rubežių pas savo gi-1 
mines, gyvenančias Strami- ■ j„ StfejltaS Plečiasi 
srov, netoli rubeziaus. i

Trečiadienį tapo išleisti i ■-------- , >
nauji įstatymai palaikymui I 1 TOULOUS, Francija, — 
militarinės-diktatūros.; Su-(Francijos anglies kasėjų 
daiyta nepaprastas ' teismas istreikas plečiasi. Mainieriai 
“sauvojimui valstybes intė- Aveyron ir Tarn apskri- 
resu.” ' Tas teismas pana- įčiuose -rtutarė paskelbti 
šus i Italijos fašistu tribu- 'Streiką ir prisidėti prie jau 
nalą* Romoj. Jam suteikia- istreikuojanęių mainierių 
ma galia mirčia bausti ko-jG31''^ Loire apskričiuose. 
munistus ir jų simpatikus. |

Penki kroatų laikraščiai Į 
Zagrebe tapo uždaryti.

LONDONAS.— Salavei- 
šių armijos augščiausia ta*

jas pramonės įmones, kurių t ... ., » - « . k
statybai jau paskirta 80,- Lenkija Atsake Sovietams
000,000 rublių.
Pašalpa Nukentėj tįsiem s 

Darbininkams
Raudonojo Profinterno 

Pildomasis Biuras ir SSRS 
metalistų profsąjungos pa
siuntė Ruhro-Vestfalijos 
srities centraliniam streiko 

i komitetui 250,000 markių. 
Pinigai pasiųsti pašalpai 
darbininkams, kurių pramo- 
ininkai pasibaigus lokautui 
nepriėmė į darbą. ;
Už Girtuokliavimą ir Chu
liganizmą Gavo 6 Mėnesius 

Kalėjimo
Polocko rajono Začatie 

parapijos; kunigas Kaziūnas 
už girtuokliavimą ir chuli
ganizmą liaudies teismo 
sprendimu padėtas 6 mėne
siams kalėjiman. Be to ku
nigas Kaziūnas savo palei- 
stuvingu gyvenimu neigia
mai veikė į kaimo jaunimo 
dorovę.
SSRS Bernų Aktingumąs

1927 m. rinkimų metu į 
sovietus valstiečių dalyvavo 
52 nuošimčiai, o žemės ūkio 
darbininkų 74 nuošimčiai. 
1926 metais sodžių Sovietuo
se buvo 16,000 bernų, o 1927 
metais jau buvo 23,000.

“Balsas”.

Su-Montreal, Kanada.— 
virš 10,000 merginu iš Ang
lijos , atkeliavo Kanadon 
1927 metais.

VARŠAVA — Ketvirta
dienio vakarą Lenkijos at
stovas Maskvoj įteikė So
vietų užsienio reikalų komi
sariatui Lenkijos atsakymą 
į Sovietų notą, siūlančią pa
sirašyti sutartį, kad tarp 
abiejų šalių tuojaus įeina 
galion Kelloggo anti-kari- 
nis paktas.

Lenkija atsakė, kad ji ne
sutinka su tuomi. Girdi, ji 
“taikoj” sugyvenanti su So
vietų Sąjunga, kaip ir su 
kitomis valstybėmis,\ ir del 
to. neesą reikalo skubintis 
paskelbti Kelloggo. antLka- 
rinį paktą. įėjusį galion tarp 
Lenkijos iy .• kitų šalių.

Lenkija taipgi, sako, kad- 
ji, kaipo viena iš pirmutinių 
pasirašiusių Keljoggo paktą 
Paryžiuj, lauks, kol tas pak
tas bus-' ratifikuotas visų 
pirmųjų pasirašiusių valsty
bių.

« —---
Sovietų Laivai Vyksta Gelbėti 

Anglijos Laivą
MASKVA.— Pranėšama, 

kad viesulą užnešė į pakraš* 
tį ant seklumos Anglijos lai
vą Majestic prie Cape Feo
dosia. Sovietų Sąjungos 
laivai netoli' Krymo skubiai 
vyksta į pagelbą. Sakoma, 
kad laivas Majestic priklau
so William Cockerline Kom
panijai iš Londono. Yra 
3,034 tonų. ! 1 ’

Dainuos žydų cho- 
Darbininku 

duos idomu 4. V

i Francuos Anglies Kasė- Bedarbis Metė Akmenį į

Paskyrė Ekspertus Nusta
tymui Vokietijos Kontri

bucijų

PARYŽIUS.— Reparaci
jų komisija čia savo sesijoj 
ketvirtadienį nuskyrė dvy
liką finansinių ekspertų 
į komitetą išdirbimui plano, 
kaip pasekmingiaų pasida
linti karo grobiu, kaip pri
versti Vokietiją atmokėti 
karo kontribucijas; nusta
tyti, kiek ji viso turi užmo
kėti ir kaip turi mokėti.

Du neoficialiai Amerikos 
atstovai dar nepaskelbti. Ži
noma, kad vienas iš jų bus 
Owen D. Young, Amerikos 
stambus kapitalistas.-

Anglijosi atstovai nuskir
ti! Sir; Josiah Stamp ir Lord 
Revelstoke, abu ; * Anglijos 
valstybinio banko į adminis
tratoriai. t į

Francijos: Einile Moreau, 
galva Francijos banko, ir 
Jean Larmentier, buvęs fi
nansų ministeris.

Italijos: Alberto Pirelli ir 
Fulvio Suvįtch, abu (kapita
listai ekonomistai.
. Belgijos: E. Francqui, in- 
dustrialistas, ir M. Gutt, re
paracijų komisijos narys.

Japonijos: Kengo Mori, 
buvęs Japonijos finansinis 
patarėjas Londone, ir Tet- 
su turo Aoki, vice preziden
tas Japonijos imperatoriško 
banko.

Vokietija/ pasiskyrė Dr. 
Hjalmar Schacht, valsty
bės banko prezidentą, ir Al
bert Voegler, industrialist^.

(Premjero Namą
, LONDONAS.— Bedarbis 
vyras, kuris pėsčias atėjo į 
Londoną iš. Yorkshire, 
penktadienį tapo suareštuo
tas už metimą akmens į 
premjero Baldwino gyveni
mo namą, 10 Downing St

Jis sakė, norėjo atkersian
ti premjerui, kaipo darbi-

Pasakė, kad Jis Mirs, Užmu
šėjas Prisipažino prie Kaltės

CHICAGO. — Donald 
Brown, negras, buvo klausi
nėjamas apie žmogžudystę; 
jis buvo kaltinamas nužudy
me negrės ir jos dukters 
Pontiac miestely, Michigan 
valstijoj. Klausinėjant po
licija nieku būdu negalėjo 
išaiškinti, kad jis žmogžu
dystę papildė. Donald mo
kėjo sukinėtis, ir jau polici
ja buvo pasirengus jį pa
leisti. '

Bet tuo tarpu policijos 
seržentas Parker priėjo prie 
jo ir pareiškė : ‘

“O, vaikine, tu atrodai 
sergantis. Leisk man pa
tirti tavo pulsą.”

Seržentas ’ suskaitė 140 
širdies plakimų į minutą. 
Donald pasirodė persigan-

“Tu labai sergi. Greitai 
mirsi. Ai' tu nenori pada
ryti pareiškimą prieš mir
tį?”

Negras tuomet prisipaži
no, kad jis papildė tą žmog
žudystę.

Paryžius.—■ Joseph Cail- 
laux, buvęs Francijos prem
jeras, nusimušė nosį, kuo
met jo automobilius susikū
lė su kitu automobiliu. Ka
dangi kelias buvo apšalęs, 
tai jo automobilius paslydo.

(

i ; >. ..

Iš Sovietu Sąjungos i ryba savo po^y
rezoliuciją, kurioj reikalau- s 
jama, kad annijos vyriau- 1 
sias generolas Bramwell 1

žemes ūkio Mašinos
Valstiečiams

SSRS Liaudies prekybos Booth liuosnoriai rezignuo- 
komisariatas apskaičiuoja, tų. Jeigu jis atsisakys ge- 
kad šiemet žemės ūkio ma-;ruoju rezignuoti, tai jis bus 
šinų galės būt parduota 38(prašalintas kaipo., netinka- . C 
nuoš. daugiau, negu pernai, mas valdyti armiją.’ • 
Numatyta leist apyvarton Bramwell Booth dabar 
mašinų maždaug už 200 mil. serga. Jis yra TŽ-mtv 
rub. jžiaus. .‘Salaveišių armijom

Firmoj eilėj bus aprūpinti vadai nori “reformuoti” ar- 
mašinomis kolektyviai ū- miją, o jis, kaipo annijos 
Ikiai, mašinų draugijos, ku- galva, nesutinkąs. Sakome, 
rių narių dauguma—bied- jis “autokratiškai” valdąs 
nuomenė, valstiečių savišal
pos komitetai, o taipgi at
skiri biednųjų valstiečių 
ūkiai ir valstiečių jaunuo
menės mokyklas. Šios var
totojų kategorijos privalo 
gaut 50 nuoš. visų visų že
mes ūkio mašinų. Turtin
gieji kaimo sluoksniai tega
lės gauti 10 nuoš. visų ma
šinų ir tai tik tuojaus už jas 
užmokėdami, 
nepasiturinčiųjų valstiečių 
sluoksniai ir kolektyvai 
gaus kreditan palengvinto
mis sąlygomis.

Milžiniškas Kolektyvas
Staro-Marino kaimas, 

Šiaurės Kaukaze steigia 
milžinišką ž. ū. kolektyvą iš 
25 tūkst. hek. žemės. Kai
mas turi 1200 ūkių, kurių 
40 nuoš. jau kolektyvizuo- 
ta. Kolektyvas suvisuome
nino laukų darbą, negyvąjį 
. i ’ • i . "" ir i Patiekė Kongresui Planą Del transporto įtaisymus. Ko- °
lektyvas gauna-traktorių ir j 
mašinų miliono rub. vertės. 
Lig pavasario kolektyvas 
bus baigtas organizuot.

215 Najiju! Kolektyvų 
Kazakstane

Iš Kzyl-Orda praneša, kad 
jau 1 apskaičiuota bajų ir 
pusiaufeodalų turtų konfis
kavimo išdavos. Arklių kon
fiskuota 53,000, raguočių — 
13,000 galvų, kupranugarių 
—10,000, avių ir ožkų—192,- 
000. Organizuota 215 naujų 
kolektyvių ūkių ir 5 vietos 
reikšmes sovietų ūkiąi.

“Raud. Artojas.”

Bramwell Booth dabar

“reformuoti” •įS

Priešingai,

kolektyvai

Santa Rita, Tex.— Giliau
sias aliejaus Šulinys randa
si Reagan paviete, ir pri
klauso Texas Universitetui. 
Yra 8,523 pėdų gilumo.

-r-

armiją.
Bramwell nuskyrė savo 

ištikimus pasekėjus valdyti 
armiją laike jo ligos, ir jis 
norėjo, kad taryba užgirių 
jo tą planą, bet taryba ‘su 
tuo nesutiko. . .

Bramwello tėvas suorga
nizavo sMaveišių armiją . iš 
valkatų; buVo jos vadu per 
daugelį metų; mirdamas pa
skyrė savo vieton sūnų. Iki 
šiol am ją valdė Booth šei
myna. Bramwello’ sesuo 
Evangeline Booth yra gąl- 
ya amerikinės salaveišių ar
mijos.

Tarp armijos lyderių eina 
“faitas” už turtą. Mat, ka
pitalistai yra suaukoję mL 
lionus dolerių tai žmonių, 
mulkinimo organizacijai. Ir 
vieni., ii’ kiti armijos vadai 
nori būti to turto valdonais.

i
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Skelbimo Karo
WASHINGTON.— Atsto

vas Hamilton Fish, republi- 
konas iš New Yorko, patie
kė kongrese, planą, kad 
Jungtinės Valstijos negali 
pradėti užpuolimė karą iki 
karo skelbimą nepatvirtins 
didžiuma šalies balsuotojų.

Anti-Sovietinis Blokas

Atstovai Anglijos ir Fran
cijos ambasadų Belgrade 
palaiko artimus ryšius su 
nauju režimu; nuolatos lai
komos konferencijos. Tan
kiai įvyksta susirinkimai 
Rumunijos, Čekoslovakijos, 
Francijos ir Jugoslavijos 
atstovų su tikslu sudrutin-

nej Europoj.
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SVARBIEJI DIENOS KLAUSIMAI
Kapitakis Buria Savo [jie daromi. Policija negali 

Jėgas
Bankierius Morganas pra

dėjo vienyti po savo globa 
New Yorko valstijos visuo
meninio aptarnavimo įmo
nes (public utilities), kaip 
tai, gazb;, šviesos kompani
jas ir tt. Visos tos įmonės 
priklausys vienam trustui, 
o tas trustaš y 
Morganui. Suvienytas ka-

i kovoti su kriminalystėmis. 
Ji pati yra dalimi kapitalis
tinės kriminalystės. Tru
putį pašumijęs, Whalenas 
nusiramins. Policija ir po
žeminis pasaulis pasiliks 
talkininkais.

New Yorko socialistai dar 
nepasveikino Whaleno. Bet 

‘mums kaip diena aišku, kad 
, progai pasitai- 

pitafas „sieks $2,000,000 000! g^^tcSsEĄ unt 
Tasai Moigano planas |j^ biurokratams, Hillma- 

siekia dar toliau. Su vie-(nu« scblossingeriui, kaip
Ha- New Yorko valstija ne- jjems patarnaudavo Warre- 
pasitenkma. Pradėjus su!^as 
pastaraja, bus einama prie s c ’ ______
susivienijimo į vieną milži-!
nišką trustą visuomeninio Dokumentų Klastavimo By- 
aptamavimo įmonių visų1 la Washingtone 
rytinių ‘ valstijų nuo Penn-' 
sylvanijos iki Maine.
trusto kapitalas sieks kelio- jValcižia papirkus senatorius

Ui lllltllld 1XCVI
<lau^s; Whalenas

lika bilionų dolerių.
Kapitalas vienijasi.

““ ( Pernai Hearsto juodla- 
To įpiai paskelbė, kad Sovietų

> i

'Borah ir Norris, idant jie
\Ia- yestų propagandą Amerikoj

j . — • j j ♦ "už pripažinimą Sovietų val
tį. Jas praryja.trustai su džios. jje gavę mažiausia
šimtais mihonų ir net biho- šiniįa tūkstančių dolerių, 
nąjs dolerių^ O visastasĮpas^uį į skandalą tapo 

ir
Sovietų valdžia, žino

ma, tik nusijuokė iš tokio 
žioplo jai užmetimo. Bo
rah ir Norris labai įsižeidė 
ir pakėlė didžiausi triukš
mą. prieš Hearsto laikraš
čius ir kitus šmeižikus. Jie 
(pareikalavo, kad senatąs pa-1,

-kapitalo spėka? pagaliaus'žtraukti Field Mafone j 
kontroliuoja New Yorko |£ee 
Wall Stryto bankiniai inte-‘ 
resai, Kurių priešakyje sto
vi Morgano bankiniai reika
lai. .

Bet kaip su Amerikos 
darbininkais? Čia matome 
apgailėtiną! . padėtį. Darbo
unijos, kurios dar gyvuoja, j spįrtų komisiją viso dalyko

■ pasidavė darbdaviai,^ištyrimui L ___ 21
O didelė didžiuma darbiniu- šmeižikų. Taip ir padary-

siais melais ir,purvais ap- 
drabstoma darbininkų tė
vynė. Fašistėliai loja, kaip 
išmano. Pavyzdžiui, “bol-

i vadai... paskerdę

Latvijos Komunistų 
Veikimas

Mūsų draugai Latvijoj
% v T-, i X IDlllCtllt

nesnaudžia. Reakcija nepa- ggyjku 
jėgia juos nuslopinti. Sme-i |rmu^nįus rugu demokra- 
tonos “Lietuvos Aidas 
(gruodžio 22, 1928) rašo: 

Paskutiniu laiku Latvijoj 
ėmė smarkiai bruzdėti komu
nistai. Tas bruzdėjimas ypač 
pasireiškė naujam seimui pra
dėjus svarstyti amnestijos su
manymą. Gruodžio mėn. 15 d. 
Rygoj komunistai norėjo su
ruošti net viešą demonstraci
ją, reikalaudami išleisti iš ka-! 
Įėjimo komunistus ir kitus po
litinius nusikaltėlius, bet raito
ji policija išvaikė demonstran
tus, kurie rinkosi keliose vie
tose. Visur buvo mėtomos ru
sų ir žydų kalbomis proklama
cijos.

Latvių visuomenė tuo smar
kiai susirūpino.' Tvarkai da
lyti įstaigos išleido atsišauki
mą į gyventojus, kad būtų ra
mūs, nes policija turinti pa
kankamai pajėgų ir priemonių ,, z - . _ , . ... crr
nepaklusniems tvarkos ardyto-į^.s ^sausio 8 d.) nusiskun-^tl a7 . 
jams suvaldyti ir jiems izoliuo-i džia, kad parapijonai nere-;smalavusių 
'ti, ‘ imia klerikalų spaudos. Sa-|(

Latvijos, fašistai, žinomąjį0’ Mums 
siunta ir liepia “tautai” bu- i daugehs musų 
dėti, nes komunistų pavojus 
esąs labai didelis. Pavojus 
kam? Ogi Latvijos parazi
tams.

vių spaudą ir tuomi stiprina 
katalikybės priešininkų po
zicijas. Geriems katalikams 
tas nedera daryti. Jų parei
ga yra remti savo katalikiš
ką spaudą.”

Vadinasi, “geras katali
kas” turi skaityti “Draugą” 
ir visą gyvenimą pasilikti 
tamsuoliu ir kunigų auka.

Tai šitaip Socialistai 
“Pasitarnavo” Vokietijos 
Darbininkams

; Vokietijoj gyvavo aštuo- 
?“jnių valandų darbo diena, ’ll' rr-. -I 1 . , , . _

itijos daigus, užkorė demo
kratijos neprityrusiems ir 
joje nesiauklėjusiems ru
sams savo kruviną diktatu-|T 
ra.” Arba: “Lietuvoje ir 
Amerikoje žmogus bile va
landą gali nuėjęs į krautu
vę duonos gauti, ir geros. 
O Sovietijoje turi valandas 
eilėse stovėti ir,- gavę • dupr 
hos, turi valgydami ją keik
ti, nes dažnai maistui netin
ka.” ' • ' ’ ( ; L • ; ( ; ;

Juk tik amžinas melagius 
ir apgavikas tegali šitokią: 
neteisybę rašyti apie šalį,! 
kuri globoja „Lietuvos ne-!vaitės vidaus reikalų minis- 
priklausomybę. (toris socialdemokratas Se-

~ .. jvering nė neprisiminė.
Grūmoja Sa\o Broliams vaidžios šposą darbinin- 

Chicagos kunigų “Drau-Įkams, priverčiant juos dirb- 
”” valandas vietoj 48, 

‘ į “Naujienos” 
‘(sausio 7 d.) vadina “stam- 

rodos, kad bia darbininkų pergale.” 
brolių žai-> Prapultis darbininkams, 

džia su ugnimi. Daugelis kuomet ant jų užsisėda Ju- 
savo centais paremia bedie- dos socialdemokratai.

Tą darbininkai buvo laimė
ję per revoliuciją. Bet tą 
laimėjimą iš jų išplėšė so
cialdemokratai ir buržuazi
ją. Dabar, kuomet Ruhro

Vinco raštų knyga, taipgi gau
sime labai senai laukiamą 
knygą drg. V. Kapsuko—-“At
siminimai.” Knygos bus ge
ros, kaip ir kitais metais. Dirb-

Visoms A. L. D. L. D. VI 
Apskričio Kuopoms

Brangūs draugai ir drau
gės! Išrinktasis komitetas del
1929 metų turėją savo posėdį i kime> 0 vaisiai bus geri,
ir darbus sekamai pasiskirstė: 
pirm, pareigas eis d. Senas 
Vincas—V. Jakštys; fin. seki*. 
EI. Jakščiūtė; iždininkė — A. 
G. Jatužienė ir susisiekimų se
kretorium D. M. šolomskas. 
Antrašus kitų paskelbsiu vė
liau.

, t

Prakalbos

Prakalbų reikale Phila.
plieno pramones darbiniu- (Richmondo dalyje), Camden, 
kai susikirto su darbdaviais, J-, >r Chester, Pa., 
tai sociahstinė-burzuazinė 
valdžia patvarkė, jog darbi
ninkai turi dirbti 57 valan
das į savaitę. Apie sugrą- kol kas, nėra galutinai sutar- 
'žinimą 48 valandų darbo sa-jta* metų komiteto yra

Iš Socialdemokratų Šiukšlyno
“Dievo Reikalai”

Lietuvos kunigai bažny- •
C1°s.e Pe.r pajnokslus ir is- kurį pilnai tinka ir politiniai, 
pažintį ir kalėdodami bruka •susibankrūtijusidrhs socialdę- 
žmonelėms savo juodląpius.. mokratamą. Socialdemokratu 
Kurie nenori užsirašyti,(eilėse randa shįrpietos įyąirūs 
tiems grūmoja amžina ug- uudošiai, pro^katoriaijirižyalj- 
him. 1 _
jau net fašistų “Liet. Ai
das” klausia 
daiktas... ki

Genys margas, svietas dar 
imargesnis. Tai' sena patarlė,

l., kalbės 
d. L. Prūseika. Prakalbos jau 
rengiamos. ;

Su kitomis kolonijomis dar,

Praeitų metų komiteto yra 
paskirta kiekvienai kuopai 
kalbėtojai. Tai prie progos 
rengkite prakalbas. O jeigu

Lavinimosi Klausimas

Daugelyje kolonijų mūsų 
parengimai yra sujungta su ki
tomis organizacijomis, ir todėl 
A. L. D. L. D. kuopų nariai 
neturi perdaugiausiai darbo. 
Neleiskim laiką veltui, sunau
dokime jį savotarpiniam klasi
niam lavinimuisi. Mokinki- 
mės! Jeigu kuopose yra tam 
kokių kliūčių, stoka veiklesnių 
draugų arba kitokios kliūtys, 
tai parašykite apskričio komi
tetui, mes pagelbėsime. Komi
tetas juk gali prisiųsti į kuo
pos susirinkimą savo narį arba 
taip iš apskričio ribų veikles
nį draugą ar draugę, kad pa
gelbėjus.

r

kurios kuopos nenori pirmiau 
(paskirtų kalbėtojų (apię tai Į 
buvo pranešta laiškais), tai 
praneškite, tuomet suteiksime 
kitus.

Reikalingi Antrašai

Su naujais metais visų kuo
pų užima naujos valdybos vie

ptas. Gal būt yra daug naujų 
(sekretorių, todėl kiekviena A. 
L. D. L. D. VI Apskričio kuo
pa privalo priduoti man visos 
kuopos valdybos antrašus, kad 
turėčiau susisiekimą su sekre
torium ir taipgi, reikalui 
esant, su kitais valdybos na
riais.

Naujų Narių Klausimas

w Pereitas VI Apskričio suva
žiavimas nutarė suteikti dova
ną tai kuopai, kuri proporcio- 
naliai gaus daugiausiai naujų 
narių į A. L. D. L. D. iki bū- 
siamos (rugsėjo mėnesio) kon
ferencijos. Draugai ir drau
gės, darban, šiais metais yra 
daug akvatninkų į A. L. D. L.

Apskričio Piknikas

Kaip kitais metais, taip ir 
1929 metais VI Apskritys tu
rės savo pikniką. Vieta 
Laurel Spring, VN. J., jau yra 
paimta ant nedėldienio, 23 d. 
birželio. Tą įsitėmykite, drau
gai. Ir nei viena iš kuopų ne
turi rengti tą dieną savo pa
rengimų, bet kuoskaitlingiau- 
siai dalyvaukite Apskričio 
piknike. Taipgi prašome ir 
kitų darbininkiškų organizaci
jų nerengti tą dieną savo pik
nikų bei išvažiavimų,bet da
lyvaukite VI Apskr. piknike.

Draugiškai,
Susisiekimo Sekretorius, 

D. M. šolomskas,
46 Šo. 12th St.,

i. Easton, Pa.,

yokącijos tikslais žvalgyba 
Marcinkevičių pasiuntė į Ma- 
riampolės kalėjimą politinių 
kalinių kamerom Kadangi po
litiniai žinojo apie jį, kaipo 
žvalgybininką, todėl jis čia 
nieko pešt negalėjo. Kuomet 
vienas iš kalinių paklausė jo, 

ši (kodėl jis tarnauja žvalgyboj ir 
-J .XX «. *. XX 1 * XK. ** .x'x X X * — X» 4 A X

Taip toli einama, khd g.vbos agphtaiU 19^5492^ Ąi .. . ,-........... mūsų spauda; bųvp’uskb|iiši;kodėl jis tarnauja zval
aikštėn kfei kųįių$ išdavinėja kpnįuni^tus,
kratų> kaip žvalgybos agentų, chikevičius atsakė: “Man bu

DclLciP"
.. •. . r JUUVOJkJUVO, 1J. ' OICULULUIL 11CIV4J1 ’T- ---------

ti peidaug uoliu agitatoi^iu faktai liudija, kad musų spau-s var*i°s _ e _ . .
šitame da^jK. V.) parėjęs prieš rinkimus! D., nes bus išleista d. Seno

“ar
mūsų spaįi 
aikštėn k hi VARŠAVA.— Lenkai pla- j

nuoja lėkti per Atlantiką. į 
Ameriką. .; Kelionę remia 
stambūs dvarininkai, kurie 
jau sukėlė arti $50,000.

ir nubaudimui

SIRVYDO GANYTOJIŠKA GROMATA

CLEVELANDO ŽINIOSjosi nekaltų unijistų.

ti naujai mainieri'ų unijai

Policijos komisio-

Darbietis.

m

V. K. Varnėnas.
(“Balsas”)

nieko nesaky- 
“L.” bus pla- 
Pasižymėkite 
jūsų sieninio

Svarbios Prakalbos ir 
“Jono širdis”

“žestas”. Tie 
era lašas vandens 
Tik.de! svieto akiu *

pradėjo leisti gandus, 
priklausą tik komunis- 
t. Jis tikėjosi tuo pa
jam nubaidyti darbi-
Bet • Marcinkevičiaus

v-

jos veikimas buvo: surinkti 
nario mokesnį. Kuomet reikė
davo duoti atskaitas, Marcin
kevičius sukviesdavo tik savo 
ištikimiausius

kų pamatinėse pramonėse įa 
visai neorganizuoti.

Tai toki socialdemokratų 
vadai. 

%

liciia tame uoliai uadėio' nliteto blankos> kad aWu°- _ .
Desėtkaf atsitikimų Imvo'

judošystes, ir'Šiandien nauji vo ,(Marcinkevičius buvo Kal-
i s.-d. pirmininku—V.

eina tyrinėjimas. 
(Senato komisija ima nagri- 

Kova Prieš Kriminalystės nėti Hearsto “dokumentus.” 
New Yorke (Pasirodo, kad jie yra gauti 

iš Paryžiaus. Jie visi yra 
padalyti šmeižimo ir.melų 
fabrike Paryžiuje. Parašai 
suklastuoti.

Ju ktai bjauri juodašim- 
tystė. Tai vis darbai rusų 
kontr-revoliucionierių, ku
riuos palaiko socialdemo
kratai ir kapitalistai. Jie 
tai daro su tuo tikslu, kad 
pakenkti Sovietų Sąjungai.

Amerikos socialistai, ma- 
žulikvs^ klesas pas rusus
p juodašimčius. Jiečionaiir- 

bJ gi bandė panaudoti doku- 
n vnnpl sdotną mentu klastavimo priemo- 

Sli.lSn. S nes prieš komunistus. Dar- 
amatų unijose, kurias valdo,,. .JI indaiimas niekados socialistai, visą galią pave- 'Xm?rš šninu h sodaHstu 
dė ginkluotiems mušeikoms. ![š P<‘<Forwal.d£” suklastavf 
msKir. ss“ s-i™ -sX s. u±" “i.

New Yorko policijos ko- 
misioniėrium buvo Warren, 
kurį iškilmingai pasveikino 
socialistiniai darbo unijų 
biurokratai ir kuriems War- 
renas prižadėjo savo tąlką. 
Prie /Warreno kriminalystės 
•New Yorke pasiekė augš- 
čiausį laipsnį. Visas poli
cijos departmentas buvo pa-1 
bestas požeminiam pasau
liui. Ypatingai išsiplėtojo 
razbaininkystė ir 
te darbo unijose

kur mušeikos ir policistai 
užpuolė Romanistus, suskal
dė jiems galvas ir paskui 
įmetė į ^kalėjimą, kaip|Į‘su- 
irutės kalėjus.”

Pagalinus War repo admi
nistracija Įaip supuvo, kad 
kilo didžiausias skandalas 
yisam, New'' Yorke. N et jau 
ir buržūazlja pradėjo gė
dintis. Wąrreno neoegalė-

Lenkijos Ątsakymas
. Sovietams
\ . t ' J ‘

Jau rašėme,, kad Sovietų 
Sąjunga užkvietė Lenkiją 
pasirašyti sutartį) jog “Kėl- 
loggo amžinos taikos fak
tas” tuo jaus butų vykina
mas gyveniman tarpe Len
kijos ir Sovietų Sąjungos.

io išgelbėti nei |)rolių sočia- Laukėme, ką atsakys impe- 
listų geriausi jam linkeji- Balistinė Lenkija. Dabar 
mai. Jiš tapo prašalintas iš jau turime ir atsakymą.

r vietos.
f nierium paskirtas Whalenas. 
r Šis pradėjo “raidus” ant po- 
L Žeminių urvų ir naktinių 
’• kliubų. ; Kai kuriuos užda- 
į rė, kitiems įsakė apsivalyti, 
į Bet ar tai jau kova prieš 

kriminalistus? Ar tai jau 
apvalymas Now Yorko po- 

į licijos?
į Tai tiį 
f “raidai” j

bet kurio, kad ir katalikiško lda buvo teisinga, l_______  ,
laikraščio?” Kauno kleri-iiyke neužtenka kaltinti pavie-‘(Hl seimo—V. K. V.) nuo so-i 
kalų “Rytas” (gruodžio 20, (nius asmenis, kaipo žvalgybos Į cialdemokratų C. K. Įsakymas, 
1928) atšauna tam “pakly- -agentus, bet reikia.kaltinti vi-(kad visus žinomus komunistus 
dėliui”* “Dievo reikalu ir !sa socialdemokratu partija, reikia išduoti žvalgybai, kurie 
barbės' trinime nėra Der vos C. K. Imu tokį.fakta. Jkenkia socialdemokratų> dar- 

daug uolumo; katalikas, o 
ypatingai kunigas, kuris ra
šo turėtu žinoti.”

Vadinasi, dar ir dievas 
turi tam tikrus reikalus, 
kuriuos reikia čia ant žemės i rijoj veikė “žemės ūkio Darb. 
apginti. Kiek mums žinoma,’Profsąjunga.” Jai vadovavo 
tai tie reikalai yra kunigų (Juozas Marcinkevičius. Visas 
kišenius ir biznis.

Įjos C. K.
Kalvarijoj ( M a r i ampolės 5ui.” 

apskr.) randasi žinomas soci
aldemokratas Marcinkevičius 
(apie jį, kaipo judošių, buvo 
rašyta 1926 m. “Valstiečių 
Balse”). Ligi 1926 m. Kalva-

Šitas prisipažinimas rodo, 
kad Marcinkevičius tikrai bu
vo žvalgybininku ir kad so
cialdemokratų partija savo’ 
CK įsakymu padėdavo žvalgy-j 
bai sekti ir šnipinėti komunis-i 
tus. Remiantis šiais Marcin-( 
kevičiaus žodžiais visai iieten-| 
ka ir stebėtis, kodėl s.-d. par-! 
tijos CK narys Plečkaitis tar-' 
navo žvalgyboj.

Marcinkevičius gi ir šian-Fašisto Sąžinė ir Liežuvis
Fašistiniai peckeliai iš 

“Vienybės” labai pamylėjo 
Sovietų Rusiją — ją šmeižti 
ir niekinti. Mažai ką dau
giau jie ir berašo savo 
juodlapyj. Sausio 10 d. iš
kepti net du edito rialai. 
Viename editoriale pripažįs
ta tą faktą, kad “Sovietai 
globoja Lietuvos nepriklau- 

bet kad nepalikus 
savo skaitytojuose prielan
kaus Sovietams įspūdžio, 
antram editoriale ‘ juodžiau-

ištikimiausius į susirinkimą ! dien yra s-d^ partijos nariu ir 
(kuris įvykdavo visuomet prie (kartu žvalgybos agentu, 
uždarų durų) ir išnešdavo re
zoliuciją, kad-“iždas tvarkoj.” 
1926 m. vasarą įsikūrė Kalva
rijoj Bendroji Profsąjunga. 
Marcinkevičius provokaciniais 
tikslais 
kad jai

tik užkvietė Lietuvą? Mat, 
tos valstybės, ypač Rumuni
ja, yra Lenkijos įtakoje. To
dėl jai rūpi, kad ir jos būtų 
bendroj sutartyj su Sovie
tų Sąjunga. Vadinasi, Len
kija nori daugiau spėkų. Ji 
nenori viena tartis su Sovie
tų Sąjunga, bet jieško su
vienyto fronto visos eilės 

Lenkija atsisako priimti buržuazinių valstybių prieš 
Sovietų Sąjungą.

Sovietams puikiai supran
tami Lenkijos tikslai, 
žinojo, ką jie j daro.

Sovietų pasiūlymą. Ji daro 
visokius išsisukinėjimus. 
Visų pirma, ji negalinti jo
kių žygių daryti tol, kol ki
tos 15 valstybių, kurios iš
kepė “Kelloggo paktą”, ofi
cialiai jo nepasirašys. Ant
ra, Lenkija klausia Sovietų, 
kodėl jie nPužkvietė prie 
tok sutarties dar visos eilės 
valstybių, kaip Rumunija, 
Latvija, Ėstom ja ir 11.,

Jie 
Už- 

kviesdami Lenkiją, o tuo 
tarpu palikdami jos ’ tal
kininkus, jie privertė Len
kiją parodyti svietui sa
vo veidą. Sovietai parodė 
pasauliui, jog Lenkija turi 
sudariUs bendrą frontą 

o prieš Sovietų Sąjungą.

siseksia 
ninkus. ____
provokacijų dąrįųhinkąi nepa
klausė ir žemės ūkio darb. 
profsąjungos narių dauguma 
demonstratyviąij perėjo p ben
drą profsąjungą;ir pareikala
vo iš Maręihfceričiąūš duoti at
skaitą, kurpadejojų įneštus į' 
ž. ū. d. profsąjungą pinigus. 
Iš re v. koriu nario'-Grabausko 
viso ižde turėjo būtį apie 100 
litų, gi Marcinkevičius per
duodamas iždą tegrąžino tik 
35 centus. Kur kiti pinigai 
dingo ? Darbininkų prispirtas 
prie sienos Marcinkevičius pa
reiškė, kad susirinkimo prezi
diume sėdi jam žinomi komu
nistai (viešai išvardijo) ir kad 
jis nemanąs prieš komunistų 
“jačeiką” aiškintis.

, Toki daykai Marcinkevičiui 
nepirmiena; Be to, Marcinke
vičius save skaito geriausiu 
Kalvarijos žvalgybos kuršinin
ko Jakučio draugu, su kuriuo 
jį tankiai galima matyti, “prie 
stiklelio” aludėj ir net viešai 
gatvėj bevaikščiojant, nekal
bant apie slaptus susitikimus.

1926 m. gruodžio 18 d. pro-

Utarninke, 15-tą d. sausio, Į 
Jąitės svetainėje, 6006 St. I 
Cląir • Ave., ,8-tą vai. yakare, 
įvyks Rusų Darbininkų Kliubo 
rengiamos prakalbos. Kalbės 
žymūs kalbėtojas ir žurnalis
tas drg. M. Radzi.

Prakalbų tema: “Imperiali
stų rengiamas karas prieš So
vietų Sąjungą.”

ši tema—klausimas yra be 
galo svarbus darbininkams, o 
ypač susipratusiems.’* Karo( 
pavojus slenka drtyn pasibai
sėtinu greitumu. Darbinin
kai turi rengtis prie jo, kad 
išnaudojus savo klasės naudai. 
Būkime visi lietuviai šiose pra
kalbos^.

Nedėlioję, 20 d. sausio, Lie
tuvių svetainėj, P. M. Sąjun
ga stato “Jono širdis.” Dabar 
apie tą veikalą 
siu, bet greitai 
čiai aprašyta. 
20 d. sausio ant 
kalendoriaus.

Iš Jūžintų miestelio, krašto Zarasų. 
Paskendęs fašizme lyg pat savo ausų, 
Sirvydas gromatą atrašė savo klikai— 
Kad visas svietas eretikai! 
Tik* jis, iu Smetona 
Ir jo vožna žmona 
Politiškai sveiki, kaip tie ridikai.

Apleidęs sūnų Vytautą savo šventu dūku, 
Valaitį prisiekdinęs būt fašistuku, 
Jis paskelbė, kad Grand street’o pečiurkė, 
Kur jis direktorius suniurkė, 
Yra tajemnyčia 
Ir stalyčia, 
Kur demonstruoja fašistinė Pompadurkė

Tautiečių sielos yščiuj bravoriniam, 
Kaip katalikai vandeny liurdiniam. * *' 
Skandina savo praeities griekus, 
Pasmerkę net sandarokus.
Grigaičiui—špygą, 
Vitaičiui—fygą,— 
Pasaulis sukasi aplink tautininkus!!! /

Iš Jūžintų miestelio, krašto Zarasų, 
Pašokęs ligi pat fašistiškų dausų, ' 
Jis skelbia, kad šalis smetonizmė^sutirpo, 
Ant svieto nėr’ linksmesnio cirko. 
Ant Šipkos ramu •
Kapų tylumu...
Ir demokratijai abu sparnu nukirpo.

Cif, Širvyde, amerikiečiai žino, 
Kad tu anarchiją skleidei iš pasiutimo, 
Per metų dvidešimts diena dienon 
Tulžies tik pylei jų sielon. 
O ką peikei? 
Patsai matei, 
Kada sprukai fašizmo sutemon.

Iš Jūžintų miestelio, krašto Zarasų, 
Mes gauname kitoniškų žinių: 
Liaudis į smurtą rengias atsakyt 
Ir diktą kylį įvaryt 
Kraujo dielėms 

: Ir siurbėlėms
Po sukilimo tuoj, ant ryt.

Jonas Nebfcda.

Pompadurkė—tai sulietuvintas vardas ponios ^Om|>a- 
dur, meilužės Francijos karaliaus Liudviko XV.

♦* Liurdas—tai cūdauna vieta Francijos, klerikalam.

Tik.de


’• ■ - ... ............ V; rtvz .. :

is, Sausio 12, 1929 Puslapis Trečias

CAStON ROPSEVICHKONCERTAS■'' Korespondencijos iš Lietuvos daroma tuo tikslu, kad ■ ilgiau 
išdirbus darbininkui nereiktų 
paliuosuojant mokėti kompen
sacijos. Sanitarinės sąlygos la
ibai blogos. ' Mašinų skyriuj la
ibai ankšta ir mašinos /heapsau- j 
gotos. Veik kas savaitė maši- 1 
nos sužeidžia po du darbininku.

. Atskaitymas 3 nuošimčių į li
ktus [ onių kasą apkraus mus didele 
.......... i našta.

cntų pramisti negalime,

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

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

VaistŽolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemaU- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū-

I tine, reumatizmo, plaukų slinkimo,

kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū-

V Sfį
<

JS* V®

PANEVĖŽYJE
Soe.-dem. Glcmžos Verpykla
Verpykloj, "Vilna” dirbame 

10 darbininkų. Už darbą te- 
energingai i £al,name ,S° V . ”

i Rugsėjo 27 d. meisteris uz at-Į 
Įsisakymą išvalyti jo išeinamą j 
vietą atstatė nuo darbo dvi dar-j 

ibininkes. Mes sužinoję apie 
tai tuoj sustabdėm fabriką ir1 

[ pareikalavome grąžinti prie; 
'darbo šias dvi darbininkes. Ki-5 
j lo triukšmas.
j ministracija.
įkėmės. Meisteris gavo atsi- i 
įprašyti darbininkių, o darbda-i 
'vys sumokėti už nedirbtas va-j 
! landas. Tas dar kartą parodė; 
darbininkams, ką galime mes, ! 
kuomet mes laikomės vienybės.

Buvęs soc.-dem.
Vienybėj Darbi įlinky Galybė

' VILKAVIŠKIS.-— Bernotavi- 
čiaus žemės ūkio mašinų dirb-

Bayonnės Vytauto Kliubas 
rengia koncertą naudai dviejų 
jaunuolių, dainos ir muzikos 
studentų—A. Višniausko ir 
Alice Pareigiūtės. Koncertas 
Įvyks šį vakarą.

C. A. Auditorijoj ir kad teiktų 
vilties Višniauskui ir Pareigiū- 
tei pasekmingai žengti ant es
trados iki augščiausiam laips
niui. Papilietis. »»». ♦

BOSTONAS IR APIELINKĖS

us

Vaisiai
ANYKŠČIAI

r

LIETUVIS GRABORIUS

85
I)a rb i n i n ku G y ven i m as

4

WILKES-BARRE, PA.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

R. Komitetas.

HILLSIDE, N. J

G. Kudirka.

Darbininkai kas

tuč tuojaus prifrnami algai. Tas

pus- 
kad

Utenos dar- 
jautėme rei-

Ragino visus 
skaityti 

laikraščius ir 
darbininkišku

.... streiklaužio, 'ka,ns. įmokant uždirbtus ceu- 
išskyrus du Falkovskio batlai- tus «?ras® viršaus P° Pus« dar-

Nėra Darbo
Kapulskio batų dirbtuvė su

ėstojo. Neturi darbo. Kalba, 
kad darbai tuoj prasidėsią.

Kauniškis.

pra- 
są-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Ir taip mes iš gaunamų 
o čia

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

A ravv’»

Baldų Fabrikas “ Universal’ ’
Fabrike dirbame apie 200 dar-

Darbo diena neva 8

Darbininkas.
("Balsas”)

pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: 
4715 N. 5th Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Seredomis ir ketvergais: 

1218 So. 10th St.. Camden. N. J.

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

Subėgo visa ad-j 
Mes tvirtai lai-; 

Meisteris

pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos
. skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- si mūsų gausius vaistus, tai 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- mus ‘ 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į ga yri 
mane, o gausite tikrai profesionalę sų Ne

Darbininkų Organizacijose [
KAUNAS. — Atgaivintos 

profsąjungos. Paskutiniu metu i 
legalizuotos šios profsąjungos:' 
odos, maistininkų ir siuvėjų.; 
Jei darbininkai ves i 
kovą del profsąjungų laisvės,1 
tai ir daugiau profsąjungų bus Į 
iškovota.

Varo, Užuot Būt Išvarytam.
Spaudos darbininkų sąjungos 

buttfn atėjus darbininkui ar be- į 
darbini jis tuojaus varomas 
lauk. Mat, sąjungos pirminin
kas .šaulys Vaitiekaitis bijosi, 
kad darbininkai susispietę są- 
jungon ims ir išmes jį lauk. į 
Spaudos darbininkams reikia 
pasirūpint, kad ne juos, bet jie 
tokį sąjungos pirmininką išva- 
.iytii lauk iš sąjungos valdybos.

Rinkėjas.

tuvėj darbo diena 10 vai., o at
lyginimas tik 5 litai. Darbda
vys gudrybėmis darbininkus 
monijo, bet galų gale darbinin
kai susiprato ir pradėjo orga
nizuotis kovai. Lapkričio 12 

Mūsų dar-[dieną mes, profsąjungai vado- 
vaisių. įvaujant, paskelbėme streiką

Mūšy Darbo
UTĖNA.— Mes, 

bininkai, jau senai 
kalo steigti savo profsąjungą,

.bet valdžia neleido. Dabar mes, 
kompartijai ir komjaunimui 
padedant, susiorganizavome* į 
slaptą profsąjungą, 
bas duoda teigiamų 
Dauguma miesto darbininkų p r i.- i del 8 valandų darbo dienos. Po 
klauso savo slaptai profsąjun-[dviejų dienų streiko mūsų rei-

> palenk i- 
Dabar mes energingai stip- 

kad

gai. Rugsėjo mėn. įvyko slap- kalavimus darbdavys 
tas pasitarimas. Buvo atstovai [ao.
iš visų ratelių. Išrinkti trysb-iname savo organizaciją, 
draugai, kurie vadovaus visam pradėtume kovą už darbo mo 
profsąjungos darbui. įvykęs kesnio pakėlimą, 
vįenoj dirbtuvėj streikas, ačiū 
energingam profsąjungos vado-1 
vaVimui, laimėtas. Kai kurio-1 
se dirbtuvėse jau pasisekė su-, 
trumpyti viena valanda darbo' 
dieną. Apskritai pas mus dar
bininkai- jau junta, kad be sa
vo geros, tvirtos profsąjungos 
nėra galima apginti savo reika
lus. Dabar darbininkų tarpe 
pradedama kalbėti, kad tik su
siorganizavus ir organizuotos, .
kovos keliu bus galima iškovoti 
7 valandų darbo diena. ' .. *

z.> Streikų Kora
KAUNAS.— Jau 9 savaitės 

Falkovskio streikuojanti darbi
ninkai po senovei laikosi tvirtai 
ir pasiryžę streiką pilnai lai
mėti. Streikuojančių tarpe ne
atsirado nei vieno ;

KAUNAS.— Soe.-dem. akci
ninkas sumušė mokinį. Lapkri
čio 24 d. socialdemokratų spaus
tuvės akcininkas socialdemo
kratas Stiklius sumušė mokinį. 
Stiklius senas socialdemokratų 
partijos narys. Suaugę darbi
ninkai privalėjo užsistoti muša- 

‘, o ne žiūrėti, kaip 
I vadinamieji socialistai daužo 
;mokiniui veidą. į

•I 
n

•erą dalį paims. Mes prieš to- 
i ligonių kasų įstatymą.
Darbininkai tarp savęs sugy

vena labai gerai, tik žvalgybi- 
linkai (tokių fabrike yra keli) 
tengiasi ardyti darbininkų 
ienybę, gi administracija su 
ocialdemokratais (jų čia keli 
andasi) visuomet bičiuliuojasi 
r bendromis pastangomis puola 

kairesnius darbininkus. Admi- 
istracija kairesnius darbinin- 

šalina iš darbo.
" I.b? i versa!’ ’ Da NN ?? i n kas.

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

Katorga, o ne Darbas
Gapanavičiaus vailokų dirbtu

vėje dirbame 17 darbininkų. 
Dirbtuvėj *amsu, drėgna, smir
da. Ventiliatoriaus nėra. 1. . , 
čiai sugriuvę, dūmų pilna dirb-is^ tbiug pagelbsti mūsų kla

A. Višniauskas, baritonas
Draugas , Višniauskas yra 

klasiniai sąmoningas darbinin
kas. Jis darbuojasi labui dar- 

pę_ j bininkiško judėjimo d ra ugi j o-

tuvė. Dirbame 18 valandų į 
dieną ir gauname 4—5 litus 
dienai. Mums jau reiktų susi
prasti, susiorganizuoti i}1 
dėti kovą del geresnių darbo 
lygų ir 8 vai. darbo dienos.

Odininku Vargai 
Kalvis. .

Anykščiuose viso esame 
[odos darbininkai. Dirbame 
akordiniai. Darbdaviai uždirb
tų centų neišmoka, o duoda ta
lonus. Krautuvėn nuėjus su 
tuo talonu už viską tenka bran
giau mokėti, o jei tenka kreip
tis prie gydytojo, tai tenka pas
kutinius skarmalus užstatyti ar 
parduoti, nes gydjdojas talonų 
neima.

Rinkėjas. :
Vagia Nuo Bedarbiu

žaliajam Kalne prie statomosj 
mokyklos dirbo 15 bedarbių pa-; 
dieniais. Bedarbiams darbiniu-■

žius. Darbininkų kovos pa
tvarumas smarkiai jaudina 
darbdavį. Jis jieško streiklau
žių ir jau buvo pasamdęs ke
lias streiklaužes, o kad apsau
gotų jas nuo streikuojančių, jis 
banditei Tamašauskaitei davė 
revolverį, kuri šešis kartus iš
šovė į st pikuojančių darbinin
kų prkieti^. Streikuojantieji šū
vių neišsigando ir banditei toko' 
pasislėpti Falkovskio palovėj.

Darbdavys, pamatęs, kad dar- Uu 
bininkai laikosi tvirtai, pradėjo 
nusileisti ir jieškoti galimybių izlvlloVo 
greičiau susitaikyti su darbinin- 
kais> Darbininkai pasiryžę ko
voti tol, kol visi jų išstatytieji; 
reikalavimai nebus pilnai pa
tenkinti. Streikui vadovauja 
streiko komitetas ir slapta prof
sąjunga. Socialdemokratai dė
jo ir deda pastangas, kad su
ardytų streiką ir tuo padėtų 
darbdaviui nugalėti darbinin
kus/

sės reikalam kaipo daininin
kas. Jis dar jaunas žmogus, 
turintis talento ir inspiracijos 
kastis per gyvenimo bangas 
linkui scenos, linkui kurios ne- 
atlaidžiai ji siela traukia.

So. Bostono ir apielinkės1 
Priešfašistinis Komitetas buvo 
surengęs prakalbas 23-čią d. 
gruodžio kaipo paminėjimui 
dvejų metų sukaktuvių nuo 
nužudymo keturių mūsų ge
riausių draugų Lietuvoj. Kal
bėtojas buvo visiems gerai ži
nomas rašėjas Senas Vincas. 
Kalbėtojas labai gerai- išdėstė 
dalykus, prisimindamas apie 
žuvusius draugus ir apie tą te
rorą, kuris dabar siaučia Lie
tuvoj fašistams viešpataujant. 
Pirma pradedant prakalbas, 

[Laisvės Choras, po vadovyste 
‘ [M. K. Bdlio, sudainavo inter- 

macionalą ir paskui keletą dai- 
inelių, kurios publikai labai pa- 
j tiko. . Paskui sudainavo kele
tą dainelių draugas Kubiliū
nas, palydint pianu draugei 
II. Niukiutei. Jis publikai 
taip patiko, kad jį net kelis 

[sykius iššaukė. Kubiliūnas 
yra Norwoodo gyventojas ir 
jis-visuomet užganėdina publi
ką dainuodamas komiškas dai
neles.

;ų gausius vaistus, taip vadina- 
inus “Nervų Preparatas.” Nervų U- 

•a labai blogas dalykas, bet inū- 
eiyų Preparatas užbėga tai li

gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 
Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistą

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULTAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamo*

. PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaru. 

Nedčliomis: 9 iki 4 po pietų

Antroj temoj kalbėtojas 
kalbėjo apie Amerikos darbi
ninkų padėtį, 
darbininkus šviestis 
darbininkiškus 
prigulėti prie 
organizacijų.

Reikia pasakyti, kad pra
kalbos visais žvilgsniais pavy
ko ir publika likosi užganė
dinta.

: Buvo renkamos aukos sušel- 
pimui Lietuvos politinių kali
nių. čia talpiname pavardes 
tų, kurie' 'aukojo ne mažiau 
50 <centų.

.41* ■ ■ I ‘

A. Vasiliauskas ir R. Per
niekus po $2; E. Kubiliūnas, 
St. Stakauskas, J. Siundaris, 
A. Stanciukas, N. Januška, .1. 
Tamulionis, J. Gavenavičius. 
J. Klezis, Tamošauskienė, L. 
Smilgaitė, J. Buzevičius, P. 
Andriliūnas, J. Kvietkauskas, 
A. Benderius, J. žeimis, M. 
Andriliūnienė, D. žilis, K. Ba
čiūnus, K. Sadauskas, M. Kas
tantas, P. Niukas ir T. Niukie- 
nė po $1.00; P. Kubiliūnas, A. 
Mikluskis, A. Stonis, ‘M. Kaz
lauskas, M. Januškienė, A.

Alice Pareigiūte, pianistė
Apie ją dar nedaug girdėjo

me. žinome, kad tik pražy- 
dinčioje savo jaunystėje. Par- 
eigiūtė, kaipo pianistė, jau 
akompanuoja dainininkams. 
To gana supratimui, jog ir ji 
yra gabi ir turinti sceniško ta
lento. Kad draugija teikia 
paramą ir garbę Pareigiūtei, 
lygiai, kaip drg. Višniauskui, 
aišku, ji taip jau yra pasidar
bavusi darbininkų reikalams 
-savo mieste.

Koncertas atsibus Y. M. C. 
A. Auditorium, Avė. E, kam-i 
pas E 22nd St., Bayonne, N. J. [Buivydienė, B. Stašis, B. Ivaš- 

Gavę pinigus .verkia, niau dalyvavus lošime. Ji loš Programoje dalyvaus patys ka, A. Barčius ir J. Likas po 
Valiūnas— studentai, kurių naudai ren- 50c;

Ulinskas — giama koncertas, ir bus gar- 
Jis se- šioji Brooklyn© dainininkė $42.05. 

' draugė česnavičiūte.

bo dienos, bet pinigų už 
dieni nesumokėjo. Sako, 
tuos pinigus padriačikas, mies
to valdybos ponams ir burmis
tro pavaduotojui sutinkant, 
degtinei pirkti išeikvojo.
Verkia, Bet Kovai Nesiruošia,

Plačiųjų gelžkelių darbinin
kams užmokesnį numušė 50 
nuošimč. Darbininkas specia- 
[listas į dvi savaites uždirba 60- liūnienė gera aktorka ir

Teatras "Blinda”

Jau ne kartą buvo minėta 
apie teatrą "Blinda,” bet rei
kia pažymėti ir apie mūsų ak
torius. Kas. manė, kad Wil
kes-Barre nėra tinkamų žmo
nių lošimui, tas apsiriko, čia 
yra ne tik paprastų aktorių, 
bet ir gerų, gabių. Pirmiau 
žymėjau kelius žymesnius ak
torius^ kurie dalyvauja Blin
dos lošime.

V. Tamulaitis geras akto
rius ir senas veteranas veiki
me. Jis loš Blindos rolę. Va-

• se-

Socialdemokratų ir Direk- (darbdavių 
torinus Gražioms Kalboms 

Nepatikėjom
Mes, “Universal” fabriko 

darbininkai ištisais mėnesiais 
uždirbtų centų negaudavome. 
Turėjome tuo klausimu keletą! 
pasitarimų, kuriuose nutarėm' 
sustabdyti darbą. Tuo reikalu 

ame fabriko darbininkų 
lime socialdemokratai ir 

abriko direktorius gražiomis 
kalbomis mėgino atkalbinėti i 
darbininkus nuo darbo sutab-1 
dymo, bet darbininkai juos nu
švilpė. Darbininkai metė dar- 
b,. Po 2 valandų streiko darb-;

tuoj pusę uždirbtų centų 
jkėjo ir mes vėl stojome 

»r\' darbo. Dabar mes ta na

kad negali nei krautuvėse už- Grafienės 
i už suvalgytą duoną ir 

druską. Verkia, bet kovai ne
siruošia. ' Plyta.

Ir ‘'Nemuno" Darbininkus 
Laukia Kova

"Nemuno” fabriko akcininkai 
'atima iš darbininkų mokesnį už 
šventes, malkpinigius ir kita. 
Kas iš darbininkų nesutinka 
naujomis darbo sąlygomis, tas 
gali pasitraukti. Darbininkams 
[telieka tik vienas kelias atremti 

puolimą. x Reikia 
mums apsvarstyti susidariusią 
padėtį, išrinkti fabriko komite
tą, susirišti su nelegalia darbi
ninkų profsąjunga. Mus, "Ne
muno” darbininkus, laukia rim- 

' i ta ir sunki kova, o kad ta kova 
sėkmingiau eitų, reikia mums 
pasinaudoti Falkovskio darbi
ninkų kovos patyrimais.

Darbininkas.

mės ir ruošiamės rimtesnei ko-ibininkų.
šiuos reikalavimus: kad valahdos, bet tankiai dirbam ir 

nemuštų darbininkų, po 16 valandų, nes iš užmokes- 
darbo knygutės nebūtų čio, kurį gaunam už 8 vai. dar

ios kas trys mėnesiai ir bo dieną jokiu būdu pramisti 
r mes sudarėm savo nėra galima.

komitetą, kuris priva- trys mėnesiai paliuosuejami ir 
ovauti mūsų kovai.

rolę. 
Meškeriaus rolę, 
dvarininko Kulvickio. 
nas lošėjas ir gabus. Grigai
tis^—Bajalio rolę. Jis darbš
tus mūsų judėjime. Valinčie- 
nė—Bajalienės rolę; ji gana 
gabi aktorka, jau keliuose lo
šimuose dalyvavo. D. Zdaniū- 
tė, "Laisvės” vajinininkė, da
lyvauja lošime su savo sesere 
Ona. Ručienė ir Zdanienė 
dalyvauja lošime, ir geros ak- 
torkos. Globičius ir Samuolis' 
dalyvauja lošime. Pittstono 
juokdarys Valinčius, kokiame 
nors lošime jis dalyvauja, vis 
būna juokų; jis geras komi
kas. Aido choristai dainuos; 
jie ražbaininkų rolėse. Suflio- 
ruoja Stankevičius, jau ne jau
nas žmogus, bet nenuilstantis 
darbuotojas mūsų veikime. Vi
si iš jo veikimo turėtų imti pa
vyzdį. '

Nei vienas "Laisvės” skai
tytojas nepraleiskite šios pro
gos, visi atsilankykite pažiū
rėti. Kiekvienas darbininkas 
mėgsta nueiti kur į judžius ir 
ten praleidžia laiką, bet ten 
negauna to, ką turėtume gau
ti. Gi sausio 17 d. bus Wil
kes- Barre mėgėjų grupės su
loštas vienas iš didesnių veika
lų. Tad nepamirškite sausio 
17 dienos, Coughlin High 
School svetainėj, 72 N. Wash
ington St. Durys bus atdaros 
6 vai. vakare, lošimas prasidės 
7-tą vai., ne vėliau. Visi bū
kite prieš 7-tą valandą.

Rep.

Traupys 60c. Su 
smulkiomis viso labo surinkta

Visiems aukotojams 
tariame širdingai ačiū ir mel
džiame atleisti, jeigu kurių pa
vardės neteisingai užrašytos; 
arba kurių praleistos, neužra
šytos.

M. E. Česnavičiūte
Ji eina į pagelbą savo jau

niem draugam ir kartu kvie
čia kitus lietuvius atsilankymu 
paremti juos moraliai ir ma
terialiai.

Taip jau bus Sietyno Choras 
iš Newark, N. J., ir visa eilė 
kitų dainininkų ir įvairių mu-( 
zikų. Čia ras pilniausią sielos 
patenkinimą, ka$ tik atsilan
kys. Tuo pat kartu pasirodys 
draugišku Višniauskui ir 'Par- 
eigiūtei bei koncerto rengėjam. 
Pasirūpinkime, kad kiekviena 
mtisb veidas baltuotų Y., M.

Daktaras Kvailevičius Darys 
"Stebuklus” •

Rytoj, 13-tą d. sausio, vie
tos ir apielinkių lietuviams 
bus nepaprasta diena. Į Hill
side atvažiuoja daktaras Kvai
levičius ir jis ungarų svetainėj, 
8 White St., darys "stebuk
lus,”, senius pervers kūdikiais, 
numirėliai kalbės ir tarpe gy
vųjų bus. žodžiu, jis pada
rys tą, ko iki šiol dar nei vie
nas gydytojas negalėjo pada
ryti.

Visa tai matysite komedijoj 
"Gyvieji Nabašninkai,” kurią 
sulos Brooklyn© aktoriai mė
gėjai. Pradžia 3-čią vai. po 
pietų. Todėl visi vietos ir 
apielinkių lietuviai atsilanky
kite.

JPRWHI mnu w

Seattle, Wash.— Du plėši
kai tapo nušauti bandant 
jiems trečiadienį čia api
plėšti Barto Kompanijos 
ofisą.

FORNICIAI
B PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
Į PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ 
j Iš priežasties daugumo stako parduoda 
|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
j statome j namus visoje New Yorko ir 
IBrooklyno apielinkėje.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 

„ me daugybę puikių rakandų del pasirin- 
j kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

, Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v* ryte iki 8 v. vakare
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T POLEMIKA IR KRITIKA
ATSAKYMAS DRAUGUI 

SODIEČIUI
p arti joj Centro Komitetas yra 
augščiausia, vadovaujanti į- 
staiga; tų žinome visi nariai,

Drg. Sodietis puolėsi “kriti
kuoti“ visus mano raštus. Ir 
jis “Laisvės“ num. 311-12 ker
ta iš peties. Pirmiau jis puolė 
mane, kad būk aš “nuėjęs į gi
rią žuvauti,“ o “kaltę“ surado 
tame, kam parašiau straipsnį 
po antgalviu: “Grigutis, žiū
rint į Jį iš Klasinio Taško.“ 
Kitaip juk, rodos, ir būti ne
galėjo, nes jeigu J. N. “Grigu- 
tį” priskaitė prie proletariato 
revoliucinių veikalų, tai ir rei
kėjo pažiūrėti, ar jis tokiu 
yra. Argi drg. S. mano, kad 
jeigu J. N. bile veikalą pa
skelbs revoliuciniu,
tai jau mes ir turime 
tam ?

Vadų Klausimas

Drg. Sodietis rašo: 
miausia reikia pasakyti

idėjiniu, 
tikėti

įsi-

kalba.

‘ Pir
tį rg. 

V. S., kad jis kritikuoja tai, 
ko nėra sakyta, rašyta. Pasta
ba buvo padaryta, jog negali
ma terminuoti-vadinti mūsų 
meno vadovybę žvaigždėmis” 
(“L.“ num. 311).

Kas del terminų, nesiginčiju. 
Bet juk drg. Sodietis pirmes
nėje savo kritikoje ne del ter
minų, bet del vadų mano kal
bą buržuazine išvadino. O 
buvo ve kaip. “Vilnies“ num. 
232 aš pareiškiau, kad su J. 
N. nematau reikalo vesti kri
tiką, nes jau ir taip daug pri
rašyta, o “Nalivaika nėra ta 
žvaigždė, paskui kurią sektų 
mūsų proletarinis menas, o 
jeigu jis nori laikytis tam tik
rų nusistatymų, nieko nepada
rysi.“ Čia aiški mintis. Ar 
drg. Sodietis suprato mano 
mintį? Suprato, nes jis “Lais
vėj“ išvadino mano kalbą bur
žuazine, jis ten ve kaip sakė: 
“Meno žvaigždės mūsų menui 
svetima, buržuazinė
Proletarinis menas yra kolek
tyvia. Proletariniam 
vadovauja organizacija, o ne 
žvaigždės. Kiekvieno draugo 
rašinys, išreikšta mintis prisi
deda prie vadovavimo. 
vaikos nusistatymas tik tuomet 
būtų nesvarbus, jeigu jis būtų 
susiginčijęs su V. S. kamba
ryje.“ (Tai klaidinga mintis, 
ir kambaryj išreikšta mintis 
yra svarbi, jeigu ji paliečia 
svarbius klausimus. Trockis 
1921 ,m. rašė laišką drg. 01- 
minskiui ir tas laiškas 1924 
m. diskusijoj turėjo labai di
delę reikšmę.—Vai. Sūnus.)

“Bet kuomet J. N. rašinys 
tilpo meno skyriuj, tai tas nu
sistatymas yra svarbus ir jei 
klaidingas, reikia kritikuoti. 
Komunistai taip ir daro.“ Ar 
sakė ką nors čia drg. Sodietis 
prieš terminus? Nieko. O 
dar daugiau, kada drg. S., tai
sydamas klaidą “L.“ num. 3, 
1929 m., patsai pareiškė: 
“Tarp vado ir žvaigždės-vado, 
mano supratimu, skirtumo 
veik nėra.“ Iš to aišku, kad 
drg. Sodietis ne terminavimą 
(vadinimą), o abelną kalbą 
apie vadus išvadino buržuazi
ne kalba. O taip kalbėjo, kaip 
tik Vokietijos extra-kairieji, 
Fišeriūtė ir kiti.
s Dar daugiau, drg. Sodietis, 
kalbėdamas apie Rusijos revo
liuciją, suranda kokią tai kei
stą teoriją, kur jis sako: “Ar 
vadai nutarė sukilimą? Ne,!

menui

Bet yra klausimai, kuriais 
tariasi Centro Komitetas su 
aktyvu ii’ net visais nariais, 
jeigu tik yra laiko. Kas gi 
yra praplėsti Centro Komiteto 
posėdžiai, konferencijos, daly
vavimas Centro Komiteto na
rių visuotinuose miestų narių 
susirinkimuose, argi tai ne- 
sitarimas? Ir Rusijos proleta
rinę revoliucija nenutarė C. K. 
taip akių plotu. Centro Ko
mitetas rėmėsi ant seimo rin
kimų rezultatų, vadovavosi 
darbininkų reikalavimais, de
legatų iš karo fronto raportais, 
lokalinių, daugiausia pramonės 
centrų Sovietų cąstatų ir t. t.

Kas Darko Raštus?

Draugas Sodietis tiek
smagino ir prirašė gausybę 
piktų žodžių apie darkymus. 
Jis gatavas visus mano raštus 
paskelbti menševistiniais, bur
žuaziniais, sudarkytais ir tt. 
Patsai gi Sodietis, nemokėda
mas rusų kalbos, negali nau
dotis drg. Bucharino origina
liu raštu, bet naudojasi tik 
vertimu į anglų kalbų. Jeigu 
drg. Sodiečiui apeitų teisybė, o 
ne niekinimas jam nepatinka
mo asmens, tai jis pastatytų 
klausima: Kuris dabar iš ver
timų netinkamas?

Bet drg. Sodietis rėkia apie, 
darkymus, ir ttiom pačiu kar
tu patsai darko Buchariųo 
raštų mintį. Bucharinąs rusų 
kalboje štai kaip rašo:

“Ot čego zavisit uspiech 
borby pri takich uslovijach?

Ot pravilnago otnošenija 
meždu različaymi častiami 

rabočego klasa i prežde vse- 
go ot pravilnago sootnošeni-, 
ja meždu parti j ei į bezpartij- 
nymi.“

Aš išverčiau šią vietą seka
mai :

“Nuo 
kovos, 
goms ?

ko priguli pasisekimai 
esant tokioms sąly- 
Nuo teisingų santikių

Na]į_ tarpe įvairių dalių darbininkų
klasės ir pirmiausiai nuo tei
singų santikių tarpe darbinin
kų klasės partijos ir beparty
vių.’’

Drg. Sodietis baisiai “argu
mentuoja“ prieš vertimą 
“pravilnych“ žodžiu “teisin
gų.“ Juk jeigu tinkama par
tijos linija i linkui bepartyvių 
darbininkų, tai ji ir teisinga.

Bet drg. Sodietis, kibdamas 
prie mano vertimo, patsai Bu- 
chariną pastato ant galvos. 
Pas drg. Buchariną pasakyta: 
“ir pirmiausiai jį nuo teisingų 
(tinkamų) santikių tarp dar
bininkų klasės partijos ir be
partyvių.’’ Gi drg. Sodietis, 
kuris taip nori būti neklaidin
gu leninistu, tą galūnę ve kaip 
“pataisė“ “o ypatingai 'nuo 
tinkamų, savitarpinių santikių 
tarpe tų darbininkų, kurie par
tijoj, ir tų, kurie ne partijoj, 
lauke jos.“

Bucharino mintis yra, kad 
reikalingi teisingi, tinkami, ge
ri santikiai tarpe partijos na
rių ir įvairių darbininkų klasės 
dalių, o labiausiai tarpe parti
jos ir bepartyvių. Beparty- 
viais yra tie darbininkai, ku
rie nepriguli ^jokiai partijai; 
dalis jų remia komunistų par
tiją, o kiti yra neitralūs linkui 

tai partijos centro komitetas.“ i Partijos, nekenkia jai. Gi 
Pas drg. S. vadai—tai vienas drg. Sodietis verčia “tinkamų 
dalykas, o Centro Komitetas— savitarpinių santikių tarpe tų 
tai kitas. Gi gyvenime juk darbininkų, kurie partijoj ir 
Centro Komitete kaip tik ir 
yra geriausi partijos vadai, 
nes jie to užsitarnavo, kad na
riai juos ten padėjo į atsako- 
mingiausią vietą.

Iš to aišku, kad drg. Sodie
tis laikosi nusistatymo, kurio 
jis laikėsi pirm A. D. (K.) 
Pr penktojo suvažiavimo su vi
sa opozicija, kada po “kolek- 
tyvio vadovavimo“ skraiste jis. 
ėjo prie'š dabartinę A. D. (K.) 
Partijos vadovybę.

Apie Pasitarimus
• .’A

Mano juk ir nėra pasakyta, 
kad kiekvienu klausimų C. K. 
turi tartis su aktyvu; yra mo

mentai, kada jis ūmai veikia, 
: daro tarimus, ir visi nariai 

juos privalo vykdinti, nes tar- 
BMP- suvažiavimų komunistų l

tų, kurie ne partijoj, lauke! 
jos.“ O juk lauke Komunistų 
Partijos yra ir katalikai, tau
tininkai, socialistai ir anar
chistai darbininkai. Ir, pagal 
Sodiečio vertimą, partija su 
tais visais turi turėti savitar
pinius tinkamus santikius, kad 
turėjus pasisekimą kovoj. Čia. 
drg. Sodietis net kelis žodžius 
įgrūda ir todėl padaro visai 
kitą mintį, kurios pas Bucha- 
riną nėra.

Antra, Bucharinas sako: 
“Duchovnyj rost klasa na- 

choditf takimobrązom, svoje 
vyraženije' v rostie partijį įeto- 
go klasa.7 I, naobpro$ up’ądok 
klasa vyražajetsiaf. v -upadkie 
partiji iii »v ppniženiji'’jeja vli- 
janija na’., bezpartijnycli “ ’ 

Aš" šokamai verčiau

“Dvasinis pakilimas klasės 
priguli nuo augimo partijos 
tos klasės. Ir priešingai, nu
puolimas klasės apsireiškia 
nupuolime partijos, arba nu- 
stojime jos įtakos ant bepar
tyvių.’’

Pirmąją dalį verčiant žodis 
žodin, bus:

“Dvasinis augimas klasės at
randa, tokiu būdu, savo išraiš
ką augime partijos tos kla
sės.“ žodžiuose skirtumas, 
bet mintis ta pati, kad klasės 
dvasinis augimas arba pakili
mas priguli nuo tos^lasės par
tijos augimo, reiškia, kad jei
gu partija auga, tvirtėja, tai 
ji pajėgia ir dvasinį, klasinį 
arba protinį stovį pakelti savo 
klasės; ir jeigu auga klasiniai 
dvasinis klasės pakilimas, tai 
auga ir partija. Bet jeigu puo
la darbininkų klasės masių 
dvasinis pakilimas, tai reiškia, 
kad puola ir partija, nes ji ne
turi įtakos pirmiausiai ant be- 
partyvių minių.

Kaip gi šią vietą “pataisė“ 
neklaidingas < “leninistas“ drg. 
Sodietis? Pacitavęs mano 
vertimo pradžią, jis ve kaip 
sako: “Čia ‘išversta’ (apvers
ta) augstyn kojom. Juk iš to 
sakinio reikia suprasti, kad 
nuo partijos priklauso klase, 
o ne partija nuo klasės. Tai 
utopizmas. , Kuomet Buchari
nas rašo: ‘Mentalinis (proti
nis) klasės augimas pasireiš
kia augime šios klasės parti
jos’ (p. 306). Vadinasi, ne 
partija yra klasės pradžia, bet 
klasė yra priežastimi parti- 
jęs.“ (“L.“ num. 312.)

Bucharinas čia nekalba apie 
tai, kas yra priežastimi parti
jos, bet kalba apie tai, nuo ko 
priguli klases dvasinis (proti
nis) pakilimas. Patsai / drg. 
Sodietis mintį išverčia apie 
dvasinį klasės augimą, o kal
ba apie priežastį partįjos atsi
radimo. Tai galutinas sumai
šymas. Ir to rezultate sako: 
“Juk iš to sakinio reikia su
prasti, kad nuo partijos pri
klauso klase, o ne partija nuo 
klasės. Tai utopizmas.“ Iš 
teisingos minties drg. Sodietis 
padarė utopiją. Bucharinas 
aiškina, kad protinis, dvasinis 
klases pakilimas, augimas pri
guli nuo tos klasės partijos, gi 
drg. Sodietis šaukia, kad tai 
utopija, ir kad partija priguli 
nuo 
nuo 
juk 
bet 
partija nepriguii nuo klasės 
savo dvasiniame 
priešingai—klasė 
partijos.

Kapitalistai per įvairias sa
vo įstaigas apgavinėja darbi
ninkiją ir diktuoja tokį prota
vimą, kuris tinka kapitalistų 
reikalams. Gi Komunistų Par
tija kovoja prieš tą, kelia kla
sinį, dvasinį protavimą darbi
ninkijos, organizuoja ir vieni
ja. Juk be jtikįnimo, be pasi
tikėjimo negalimas ir vadova
vimas. Juk jeigu Komunistų 
Partija prigulėtų savo dvasi
niame, protiniame pakilime 
nuo klasės, tai ir katalikai, 
tautininkai, socialistai ir kitos 
darbininkų dalys turėtų mo
kinti Komunistų ‘Partijos na
rius dvasinio pakilimo. Gi gy> 
venime yra priešingai: ne tie 
sluogsniai, bet Komunistų Par
tija veda kovą prieš klerikali- 
ją, btiržuaziją, socialdemokra
tiją ir tt., kad atkaldavus tuos 
darbininkus, kurie dar ten 
yra, kad pakėlus jų dvasinį 
protavimą, kad* padarius juos 

.kovotojais už savo reikalus.
Kolektyvės minties klausi

mu mano mintis išreikšta. Ki
tais “dąrkymo” klausimais ne
atsakinėsiu. Jeigu aš kur žodį 
nevykusiai išverčiau, tai drg. 
Sodietis versdamas tiesiog 
mintį apvertė. Tai ne gelbėji
mas leninizmo, o darkymas; 
ir pavojingas darkymas todėl, 
kad kitą kritikuoja už darky
mus, o patsai apverčia aug- 
štyn kojomis visą mintį. 1 

Valstiečio Sūnus.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS

Šiuomi redakcija uždaro 
Įtuoąv ginčus tarp > dd.v, Vaįstie- 
ciof Sūnaus ir i Sodiečio. įjj^si- 
leisdamiu į atskirus jųdyiejų 
susikirtimo punktus, • .paliečia
mus “Laisvės“ n urą. 311Įir;312! 
ir šiajne,c šičia paįuošįinei tį- 
las ištraukas1 iš *N.‘ Bucharino

klases. Partija priguli 
klasės savo atsiradime; 
ji iš ,'dangaus neiškritus, 
susidarius iš klasės. Bet

pakilime, o 
priguli nuo

“Istorinio Materializmo Teori
jos“ rusų kalbą, iš ko rusiškai 
suprantantieji skaitytojai pa
tys matys, katro yra teisinges
ni vertimai, kuriais remdamie
si argumentuoja vienas ir ki
tas.

Kalbėdamas apie darbinin
kų klasės sudėties nevienodu
mo priežastis, Bucharinas sa
ko :
“potomu, čto niet polnoj od- 
norodnosti choziaistvennych 
jedinic.“

Valstiečio Sūnus tatai išver
čia Šitaip: • 
“todėl, kad 
nodos ūkio

Sodietis:
“todelt kad
ekonominių vienetų nėra.“ 
Teisingas Sodiečio vertimas.

nėra pilnos vie- 
gaspadorystės.“

pilno vienodumo

Bucharinas:
“Različije v ‘bytii’ otraža- 
jetsia i v soznanii.“

Valstiečio Sūnus:
“Skirtingas būvis atsiliepia ir
ant protavimo.“

Sodietis:
“Skirtumas būvio taip pat at
siliepia ir į susipratimą.“
Sodiečio išversta teisingiau, 

nekaip Valstiečio Sūnaus.

Bucharinas:
“Partija rabočego klassa i 
jest’ to, čto nailučšim obra- 
zom vyražajet interesy klas
sa.“
Valstiečio Sūnaus:

“Partija darbininkų klasės 
■ yra tas, kas geriausia gina 

darbininkų klasės reikalus.”
Sodietis:

“Partija (darbininkų klasės) 
yra tas, kas geriausia išreiš
kia klasės reikalus.“

• Sodiečio vertimas čia yra 
artimesnis rusiškam originalui 
ir tikresnis, negu Valstiečio 
Sūnaus. Tačiaus, kaip pas 
vieną, taip ir pas kitą yra tas 
negerumas, kad iš vidurio pa
ragrafo išpešta sakinys be są
ryšio su tuom, kas būtų paaiš
kinę dalyką, ir abiejų vertėjų 
praleista pabrėžimas, išreiš
kiamas žodeliu “ir.“ Todėl ši
čia lietuvių kalbon išverčijime 
ir kontekstą:

“Partija—tai ne klasė, o 
klasės dalis, kai kada visai 
nedidelė. Bet partija—tai 
klasės galva, štai kodėl yra 
nesąmonė priešpąstatyt 
tiją ir klasę. Darbininkų 
sės partija ir yra tatai, 
geriausiu būdu išreiškia 
sės reikalus.
partiją 
galima 
žmogų, 
galima, 
žmogui

par- 
kla- 
kas 
kla- 

Skirt klasę ir
(tiek) tegalima, kaip 
skirt galvą ir visą- 

Priešpastatyt—ne
kaip negalima kirst 
galvą, norint suteikt

jam ilgą gyvenimą.“

Bucharinas:
“Duchovnyj rost klassa 
chodit takim obrazom svoje 
vyraženije v rostie .p arti i eto- 
go klassa.”
Valstiečio Sūnus:

“Dvasinis pakilimas klasės 
priguli nuo augimo partijos 
tos klabės.“

Sodietis:
“Mentalinis (protinis) kla

sės augimas pasireiškia augi
me šios klasės partijos.”
Artimiausia rusiškam origi

nalui išvertus, tatai skambėtų 
sekamai:
“Dvasinis klasės augimas tuo 
būdu randa sau išraišką au
gime tos klasės partijos.“
Pakeitus “mentalinis-proti- 

nis“ žodžiu “dvasinis,“ sodie
čio vertimas prasminiai bus 
teisingas. Valstiečio Sūnaus 
gi išversta atbulai; ir jis jį, 
besikritikuodamas su Sodiečiu, 
aiškina tai vienon, tai kiton 
pusėn.

na-

, Kai del “bezpartijnyj,“ 
riausia būtų tatai išyerst 
džiu “nepartijinis.“

Valstiečio Sūnus, dabar 
sakydamas į Sodiečio straips
nį, tilpusį “Laisvės“ numeriuo
se 311 ir 312, 1928 m., pasi
rinko j tik; porą ginčijamų ver
tinių ;išAtrai|^ų, aplėjsdairias. ki- 
tas vietas su ' aiškiais ^skirtu
mais. LTo'dči^bešališkūmo var
dan, ture j ome šičia • paduotir 
kitų /kiiiidonjų jpųpįętų/Ęu$ią- 
rino’) originalą s ir? d d! Valstieči o 
Sunkus ir►'Sodiečio

ge- 
žo-

at-

CHESTER, FA.
Sausio 6 d. įvyko A. L. D. 

L. D. 30-tos kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė 12. Per
eitais metais užsimokėjo į 
draugijų, 40 narių ir dar liko 
4 neužsimokėję, bet yra viltis, 
kad ir tie užsimokės. Išrinkta 
valdyba ir reikia tikėtis, kad 
kuopa gyvuos gerai, nes val
dybos nariai veiklūs ir ener
gingi. Išrinkta komisija teat
ro surengimui ir kitiems dar
bams.

Sausio 19 d., Lietuvių, Kliu- 
bo svetainėj, 339 4th St., 
įvyks didelis balius, kurį ren
gia A. L. D. L. D. 30-ta kuo
pa. Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai kviečiami atsilankyti 
į šį balių, nes bus muzika pui
ki.

Baliaus Komisija.

COAL CENTER, PA
Jo-Gruodžio 27 d. numirė 

nas Kamarauskas, sulaukęs 52 
metų amžiaus. Tapo palaido
tas 31 d. gruodžio. Velionis 
paėjo iš Suvalkų gubernijos, 
Slabados miestelio, Kalvarijos 
apskričio. Velionis buvo be- 
partyvis ir ramaus būdo žmo
gus. Prigulėjo prie S. L. A. 
95-tos kuopos. Paliko dide
liame nuliūdime moterį, pen
kias dukteris, tris sūnus, vieną 
brolį ir daug giminių.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

A. Kubilskis.

WORCESTER, MASS.
Aido Choras turėjo važiuoti 
d. sausio į Lawrence suloš- 
veikala “Grigutis.” Nors

1 
ti 
diena buvo prasta, bet akto
rių ūpas pakilęs, todėl ir ke
lionė buvo smagi. Sulošus 
operetę “Grigutis,“ pakol su
sitvarkėme, jau buvo ir dvy
likta valanda nakties. Išva
žiuojant namo lijo, bet paskui 
pradėjo šalti ir busu važiuo
jant kęlionė pasidarė pavojin
ga.. Kelias slidus, prieš kal
nus busas nepajėgia užtraukti. 
Vienoje vietoje jeigu ne tvo
ra, tai gal visi būtume žuvis 
phšėrę, nes busas palei ežerą 
taip smarkiai slydo, kad jei 
ne tvora, tai būtų atsidūręs, 
ežere.
Aido Choro Korespondentas

BALTIMORE, MD
Kriaučių padėtis labai 

ga. Kai kurios dirbtuvės 
bą užbaigė dar prieš kalėdas 
už dviejų ir trijų savaičių. Da
bar kai kurios pradėjo dirbti, 
bet nieko gero nėra. Su kon- 
traktOriais negalima nei susi
kalbėti, jie jaučiasi labai dide
liais. Jucius pirmiau buvo ke
tinę savo dirbtuvę kraustyti ki
tur, nes randos reikia mokėti 
$250 į mėnesį. Kuomet pake
tino dirbtuvę kraustyti, tai na- 

savininkas nuleido 50 dole- 
į mėnesį ir dabar ant 
pasiliko. Jis pirmiau

blo- 
dar-

vie- 
dir-

vic-

mo 
rių 
tos 
bo iš New York o darbą, bet, 
dabar neturi. Todėl ant
tos iš vienos firmos paėmė pi
giau dirbti. Pirmiau iš tos fir-' 
mos gaudavo darbą Griberio: 
ir Janulevičiaus dirbtuvė, bet' 
dabar, įsikišus Juciui, minėti’ 
kontraktoriai neteko darbo ir 
jų darbininkai pasiliko be dar
bo. Dabar kaip kontraktoriai, 
taip ir darbininkai keikia Ju
cių, kad jis pigiau darbą ima. 
Jucius irgi savo darbininkams 
moka pigiau. Reikią pasakyti, 
kad Jucius ilgai tos firmos 
darbo nedirbs, nes vėl gaus iš 
New Yorko. Bet jau mokestis 
bus sugadinta, firma nenorės 
mokėti tiek, kiek pirmiau mo
kėjo.

Razauckai, du broliai, laikė 
kriaučių dirbtuvę ant Penn St. 
Kadangi dirbtuvė ir visas biz
nis buvo pusiau, tai susipykus 
visas dalykas atsidūrė pas ad
vokatą Rastenį ir dabar vy
resnysis brolis . pasilieka, o 
jaunesnysis', apleidžia. Pas 
juos darbininkai' buvo labai iš
naudojami ir visą laiką skųs
davosi su užmpkesčia. Ne ge
riau, hūs ir dabar, kuomet pa
siliks viėnaš- brolis!.

? Baltimorės Vargšas. -vertimus.

■ r

Labai Parankus Kišeiė^A 
LIETUVISKAI-ANGLISij 

ir 1
ANGLIŠKAI-LIETUVISK 

ZODYNELlf

lietuvaitė Fotografistė
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia-
? vojų Visokiom Spalvom 1
■ Paveikslus H
į Studija atdara kiekvieną dieną ir 
| nedčliomis nuo 9;30 iki
| 5 vai. po pietų. 11

IMARGARETA VALINČIUSt 11
| Room 32, Weitzencorn Bldg.,
I PUBLIC SQUARE
I WILKES-BARRE, PA.I it

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-4 po pietų 
6-8 vakare

Nedeliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

Iš 18,000 žodžių
Tuo jaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus 
sų geriausias pagelbėtd 

prietelius ir draugai
KAINA $1.25c

“LAISVĖ“
46 Ten Eyck St„ Brooklyn, I

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

SKAITYKIT IR PLATU I- 
IOT “LAISVĘ”

Lietuvon ir iši Lietuvos
PER BREMENU 

ant didžiausio ir greičiau* 
šio Vokiško laivo

COLUMBUŠ -
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik AŠtuonias Dienas 

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietini agentą 

arba
57 Broadway - New York
NORTH GERMAN

LLOYD

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N.' Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg C

DETROITO LIETUViV DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptLkos, kuriose-galima pirkti vais
tus daug prieinamesne ^ain?.. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 8846 CHfc,NE ST„ " DETROIT

P

Ji I ' .
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YOUNGSTOWN, OHIO
Baisi nelaimė patiko du lie

tuviu jaunuoliu — Stanislovą 
Kasparavičiuką> 14 metų am
žiaus ir Juozą žemantauskiu- 
ką, po patėviu Urbutį, 15 metų 
amžiaus. Gruodžio 31 d., pa
vakariais, jie nuėjo į laukus 
pas Dickson kasyklą ir ten ra
do parako dėžę. Pradėjo su 
ja žaisti ir uždegė. Pasekmės 
buvo tokios, kad patys baisiai 
apdegė ir dabar ligoninėj ran
dasi ant mirties patalo. Kas- 
paYavičiuko apdegė visas kū
nas nuo krūtinės iki kojų pa
dų, o žemantauskučio apdegė 
krūtinė, rankos ir burna. Jau
nuoliai randasi dideliuose 
skausmuose, bet ir tėvams ne 
mažesni skausmai.

Sopulinga Tėvo Širdis.

. VIETOS ŽINIOS
nori išimt 
INDŽIONKŠINĄ PRIEŠ 
LENINO MITINGĄ

Prieš-imperialistinė Lyga

■ . .,.,4;, i , , —............... .............. .

tę “Pepita.”
Aido Choro pamokas lan

ko paprastai apie 50, šiaip na
rių turįs daugiau. Tuojaus 
vaidins operetę “Bailus Dak
taras.”

Sietyno Choras 
dainininkų lyginasi 
metams; lavinasi 
Teatrališka Kuopa 
apie 35; jokių duoklių nemo- 

. Dabar ji susimokinus ko- 
League’ai. | mediją “žemiškas Rojus.”

Kokias skerspaines priešai i Apie pavasarį gal pasirodys 
nedarytų, vis viena įvyks tas su kokiu nauju veikalu, 
milžiniškas Lenino mirties pa
minėjimo ir prieš-imperialisti-i tik iš 
nis mitingas ir bus rodoma Ni- 
caraguos revoliucionierių lai
mėtoji iš amerikonų vėliava.

Mitinge kalbės dd. Love- 
stone, Foster, Gitlow ir kiti. 
Dainuos pilnas didysis Freiheit 
Choras; klasiškas ir revoliuci
nes melodijas skambins garsus 
rusų pianistas Sascha Fischer- 
mannas, ir bus Sovietinių spor
tų paroda.

tas, kreipiasi į teismus, kad iš
duotų indžijOnkšiną, taip kad 
Lenino mitinge būtų po baus
me uždrausta rodyt tą vėlia
vą; sako, kad jos rodymas tai 
būtų “išdavystė” linkui Ame
rikos, kuri gerai daranti, vary
dama savo karišką smurtą Ni- 
caraguoj.—Menkenui už pe
čių stovi 13,000 milionierių ir 
šiaip turčių reakcionierių, pri
klausančių National Security ka.

skaičiumi 
praeitiems 
dainavime, 
turi narių

lapis Penatas
0.1*1 i ui

JSf- **€**'■

IŠ T. D. APSIGYNIMO 17-tos 
• v I KUOPOS SUSIRINKIMO lo I 

Meksikos atsiunčia Jungtinių . 
Valstijų Armijos vėliavą, ku
rią Nicaraguoj per mūšį iš 
amerikonų atėmė tenaitiniai 
revoliucionieriai, vadovaujami 
generolo Sandino.

Darbininkų Komunistų Par
tija pasiryžo tą vėliavą iškelti 
didžiajame Lenino mirties su- ’ 
kaktuvių ir prieš-imperialisti- 
nįame mitinge, kuris įvyks 
Jjadison Square Gardene, sau
sio (January) 19 d. Bet, iš i 
antros pusės, kapitalistiniai 
patriotai, su savo herštais iš 
National Security League, yra 
užsikirtę, kad ta Nicaraguos ^’Cpė““ardžių'pyragį/už ku- 
revoliucionierių atimta vėliava 
negalėtų būt rodoma minėta
me parengime. {

S. Stanwood Menkenas, pir- į 
mininkas National Security 
League, miilonierius advoka-

Sausio 9-tą d. “Laisvės” 
svetainėj buvo T. D. A. L. S. 

• 17-tos kuopos metinis susirin- 
! kimas. Narių atsilankė neper- 
j daugiausia; nežinia kodėl na
triai nekreipia atydos į taip 

j į svarbios organizacijos veikimą.
Pavienių narių 6 ir 2 kuo

pos iš buvusio vakarėlio komi
sija išdavė raportą, kad pelno 
liko $38.62; tai pagirtinas da-| 
lykas, kad komisija mokėjoj 

'savo darbą varyt?, ypač garbėj 
priklauso mūs draugėms gas- 
padinėms: M. Vaičekauskiū- 
tei, kuri ne tik dirbo, bet dar

NEPAPRASTA NAUJIENA 

' KOSTIUMU BALIUS 
^isų newyorkiečių atydai! 

Rytoj 6-tą vai. vakare 
ĮVYKSTA ŠAUNUS BALIUS 

SVETAINĖJ 2075 CLINTON 
AVENUE

. BROI^X, N. Y.

13 d. Sausio-January 
Svetainėj 2075 Clinton Ave. 

rengiamas bendrai A.L.D.L.D. 
237(&os kuopos ir L.D.S.A.

r 31-mos kuopos
Nepaprastas tuomi, kad už 
keisčiausius apsirengimus bus 
duodamos keturios dovanos I 
vyrams ir moterims.
leiskite progos, pasidabinkite- j 
te. Atsilankykite visi ir visos.

riuos neėmė jokio atlyginimo, 
taip pat drg. Vinikaitienei, ku
ri aukavo namie iškeptą pyra- 

igą. Dg. Kazlauskienė paau
kavo dėžę saldainių; tokiu 
būdu ir pasidarė tokia suma 
pelno iš tokio mažo vakarėlio.

; Išduota raportas iš buvusioj 
1 laimėjimo, nuo kurio pelno li

ko $24.60.
Raportas koncerto rengimo 

komisijos išduotas, ir plačiai 
buvo svarstomas bei komisijai 
duodama patarimai, kad kuo- 
mažiausia išlaidų darytų del 

| programos ’išpildymo...
Perrinkta kuopos valdyba 

sekamai: protokolų seki\ pali
ko drg. Krasauskas, organiza
torium išrinktas V. Januška; 
finansų sekr. paliktas senasis, 
J. Mickūnas; iždininke O. Vi- 
nikaitienė*; delegatu į miesto 
komitetą išrinktas J. Stakov; 
specialiu organizatorium gavi
mui naujų narių išrinko drg. 
Rainį; taipgi išrinko du dele
gatus į pnešimperialistinę 
konferenciją.

Paaukota $5.00 Priešfašisti- 
niam Komitetui.

V. Januška.

NeP*’a“!lS MENININKŲ

Patersono choras susideda 
'čia augusio jaunimo. 

Apskritin dar nepriklauso, ries 
tik ką susitveręs.

Buvo labai daug kalbėta, 
kaip apskritys geriau galėtų 
pagelbėti palaikyti mažesnių 
kolonijų chorus. Nekurie de
legatai patarė turėti bendrą 
iždą, užlaikymui mokytojo. 
Tam tikslui nutarta šaukti 
specialę konferenciją.

Nutarta, kad apskričio ko
mitetas paskirtų dainas ben
dram chorų dainavimui. Nu
tarta turėti du didelius paren
gimus: ^pikniką ir koncertą, ar 
šiaip statyti veikalą. Piknikas 
gal bus Lindene. Newarkie- 
čiai juomi rūpinsis.

Kita konferencija bus laiko
ma Newarke.

šiems metams išrinktas ko
mitetas : Krasauskas, Kvede- 
ras, J. Rudaitis, Cibulskis, A. 
Jeskevičiūtė ir abudu Vaitai- 
čiai. Geros darbuotės!

Nutarta paraginti Proletme- 
|no Centro Biurą, kad jis pra- 
i dėtų kokį nors vajų išleidimui 
veikalo “Spartakas.” Juk tai 
negalimas daiktas, kad tokios 
didelės vertės kūriniai dūlėtų 
kokioj skrynioj ar ant lenty
nos.

Vieną veikalą “Spartakas,” 
parašė drg. Mizara ir nuo 
Brooklyn© lošimo apie jį nieko 
nesigirdi. Kitas, rodos, yra 
C. B. archyve. Reikia peržiū- 

1 rėt, katras geresnis, ir leisti 
■scenon. J. N.

stukiniox darbo visiems unijos 
nariams labai sukiršino susi
rinkusius. O kuomet hillma- 
niniai poneliai paskelbė, kad 
kairiasparnis draugai Cooper 
liko šešiems mėnesiams su
spenduotas nuo balso, nariai 
nesvietiškai pasipiktino ir šim
tu nuošimčių prieš dvidešimts 
nubalsavo prieš tokį nuospren
dį Pildomosios Tarybos. O 
kada Hillmano valdininkėliai 
bandė panaikint tą narių nu- 
balsavimą, tai susirinkusiųjų 
minia ir puolė prie pagrindų, 
kad “pačiupinėt” Hillmano 
pakalikus, kurie tuomet ir mo-

ve pro duris laukan.
Minėti trys prezidento Hill

mano tarnautojai veidmainia
vo ir gerinosi eiliniams na
riams, kol buvo išrinkti į Pil
domąją Tarybą, o dabar pu
čia į unijos bosų dūdą.

JUOZAS

'III

PASTOGĖS

“WHOOPEE”

Kaip
Ad No. E-48

Nuga-Tone priduoda 
spėkos nervams
silpnumas pagimdo neramias, be-

?<
B

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAB
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreipti* prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Kelrodis: Važiuojant iš že
mutinės miesto dalies 3rd Avė. 
eleveiteriui, išlipkite ant 180th 
St. ir eikite 6 blokus į rytų pu
se. Komitetas.

d. sausio, 
Brooklyne, 
Meno Tre-

w. CLIFFSIDE, N. J.

Puikus

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

Į NEDĖLIOJ

13 Sausio-J an., 1929 
CARRELLO’S SVETAINĖJ 

Walker Street
Prie Palisade karų linijos

^Pradžia 3-cią Vai. Po Pi

/; Įžanga 5Oc YPATAI
Grieš Puiki

į. ' V. Retikevičiaus Muzika

B? £“s skanių gėrimų ir užkan- 
f - ^Įžių. Ateikit visi, kurie norit
■' K

i Rengėjai.
t

Sekmadienį, 6 
“Laisvės” Name, 
įvyko Proletarinio 
čio Apskričio konferencija. 
Delegatų atsilankė iš Newar- 

iko keturi: du “Sietyno” Cho
ro ir du Teatrališkos Kuopos, 

j Lyros ir Aido Chorai turėjo po 
3 delegatus; viso 10.

Iš apskričio valdybos daly
vavo tik vienas sekretorius. 
Orgailizatoriuš V. Keršulis, 
kaip jau žinoma, sužeistas gu
li ligonbutyj, finansų sekr. 
svečiuojasi kur nors apie Bos
toną; iždininkė neatsilankė. 
Tokiu būdu, konferencijukė 
atrodė biedna. Gerai, kad at
silankė pašalinių (ne delega
tų) menininkų, tai pakilo 
ūpas ir gyvumas posėduko.

Sekretorius, išduodamas ra
portą, žymėjo, jog buvo ban
doma atgaivinti Bayonnės-Eli- 
zabetho Choras. Į pasiųstus 
laiškus negavo nei atsakymo, 
kas parodo, kad minėtų kolo
nijų draugai neturi noro atgai
vinime choro. Nežinia, ar 
ten stoka pinigų, ar dainuojan
čios medžiagos?

Nuo praėjusio pikniko liko 
pelno $22.25.

Apskričio iždas “labai dide
lis”—$26.25.

Iš Lyros Choro išsivystė Ok
tetas Ufa, bet choristų, ypa
tingai merginų, m.ažesnis j skai
čius, negu praeitus/rįętusf bu
vo. Rengiasi perstatyti' opere-

HILLMANO PAKALIKAI 
VOS PASPRUKO NUO 
ĮNIRTUSIŲ NARIŲ

Alnalgameitų Kriaučių Uni
jos Penkto Lokalo Pildomosios 
Tarybos trys nariai, Jackson, 
Pollak ir Leder, buvo priversti 
pabėgt nuo pagrindų pro už
pakalines duris iš Amalgamei- 
tų svetainės, Arion Place,. 
Brooklyne, pereitą ketverge 
vakarą. Susirinkę nariai abel- 
nai buvo nepatenkinti tais uni
jos prezidento Hillmano patai
kūnais; bet kuomet Hillmano 
paslai paskelbė, kad atimta 
šešiems mėnesiams balsas iš I. 
Cooperio, veiklaus unijos na
rio, einančio su kairiuoju spar
nu, tai susirinkusieji taip su
judo, kad puolė prie pagrin
dų. Hillmano atstovai, maty
dami, kad galės būt riestai, 
persigandę paspruko pro už
pakalines (steidžiaus) duris.

Vienas iš Hillmano biuro
kratų atstovų mitinge pareiš
kė, kad jau 75 nuošimčiai visų 
unijos narių dirba nuo štukų 
vietoj dirbt nuo savaičių, kaip 
kad pirmiau būdavo; lyg nusi
džiaugęs, paskui tarė, kad ir 
likusieji 25 nuošimčiai amalga- 
meitų bus prie to priversti. Tie 
pareiškimai ir įkalbinėjimas

"Whoopee” yra vardas Florenz 
Ziegfeld’o vyriausio muzikalio per
statymo, kuris atsidarė pastaruoju 
laiku. New Yorko dramatiški kriti
kai entuziastiškai pasveikino to vei
kalo pirmąjį suvaidinimą. Tai dar 
vienas pasekmingas scenos kūrinys 
prisideda prie ilgo, įspūdingo sąrašo 
veikalų, kuriuos Mr. Ziegfeld priruo
šė vaidinimui ii- scenoj pastatė bėgy
je savo teatrinės karjeros. Pagar
sėjęs, kaipo "gerbėjas amerikietės 
mergaitės,” Florenz Ziegfeld užima 
žymiausią vietą, kaipo moteriško 
gražumo sprendėjas. Iš kiekvieno šios 
šalies kampo yra rekrutuojamos 
graikščiausios, lipšniausios mergaitės 
j jo veikalų vaidinimą. Mr. Zieg*feld 

. žino, jog šiandieninis supratimas apie 
grožę reikalauja, kad laibas kūnas 
turėtų dailias figūros linijas. Jis 
žino, jog geriau yra surūkyt Lucky, 
negu smaguriaut riebinančiais saldu
mynais bei gardėsiaut tarp regulia
rių valgio laikų. Nutukimo pavojus 
yfa labai rimtas moteriškei, kuri no
rėtų būt madinga. Štai kodeį Mr.

yra sveikas cigaretas. Ir štai ką 
Florenz Ziegfeld sako merginom^ 
apie Lucky Strike Cigaretus:

"Daugelis mergaičių mano vaidi
niuose klausė manęs, kaip yra ge
riausią palaikyt kūno figūrą laibą. 
Aš visu'omet jom sakau: ‘Imkite 
Lucky, kuomet užeina jums pagei
davimas kokio saldumyno. Tai leng
viausias būdas, kokį tik aš žinau, 
kaip išsisaugoti nutukimo.’ Aš at
radau, kad Lucky apkepinimo kvaps- 
nys suteikia didelio smagumo ir tuo- 
j'aus patenkina žmogaus skonį. Ap- 
kepinimas, žinoma, taipgi yrą praša
linęs nešvarumus iš tų cigaretų, ir 
todėl nelieka jokio pavojaus, kas del 
gerklės suerzinimo.”

Kada Florenz Ziegfeld kalba apie 
gražumą, tai visas pasaulis klausosi. 
Šičia yra tikras jo' paturimas delei 
Amerikos moterų tuose žodžiuose, 
kuriais , jis išsireiškia apie Lucky 
Strike Cigaretus. Jo “Follies” vaidi
nimuose visai nėra vietos nutukimui, 
kuris- nakina įmoteriškęs malonią ią-į 
Vaizdą ir gražų , pų^ėjjmą. i Nedą-, 
sileiskite, kad riebinanti saldumynai 
jus suviliotų—vietoj jų valgymo už-' 
sirūkykite Lucky. Tam tikra, pro
tingai aprubežiuota cukraus dalis yrą 
leistina valgyje, bet medicinos pasau
lis pabrėždamas nurodo, kokią žalą 
daro perdidelis naudojimas • riebinan- 
■čių saldumynų. Taigi, vardan nuo
saikumo, tikėkite Florenz Ziegfeld’s 
patarimo žodžiais, ir imkite Lucky 
vietoj saldumyno.

Nervų 
mies naktis, nervinį susierzinimą, siplną vei
kimą svarbiųjų 
silpnumas ir 
j imas. Nuga-Tune
vaistus stimuliavimui 
nervų, muskulų ir organų.
veria vaistus, kurio padidina apetitą ir 
gelbsti virškinimui, pašalina inkstų ir 
lės suerzinimą, 
tulius, nugali 1 
ną sveikatą.

Kasdieninius patyrimus su Nuga-Tone pa
rodo patyrimas p-lės Anna Hogg, Korea, 
Ky. Ji sako: “Aš buvau suvargusi, silpna 
ir ncvvuota—nieko negalėjau dirbti. Nuga- 
Tone padarė del manęs daugiau, negu visi 
kili vaistai, kokius aš tik vartojau. Jis su
teikė man spėką ir sveikatą.” Tokios pasek
mės turi paskatinti kitus pabandyti Nuga- 
To.ie, kad ir jie galėtų džiaugtis gera svei
kata. Jūs galite pirkti Nuga-Tone visur, 
kur tik vaistai pardavinėjami, arba jeigu 
jūsų vertelganeturėtų stake, jis grius del jūsų 
iš urmo vaistytos.

organų, nuo ko pasidaro 
negeistinas sveikatos sumonke- 

ttiri savy puikiausius 
ir sustiprinimui kūno 

Jis taip jau už- 
pa- 

pūs- 
, galvos skaudėjimą ar kvai- 
konstipaciją ir pagerina abel-

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Gfhnd St., Brooklyn, N. Y. "GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano bizhio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai

i myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malopūs ir dūmai—--------- - - oZiegfeld atranda, jog Lucky Strike AROMATIŠKAI’ kvepį. xrvn o t m i I" o o n i rr o "»’n T o c? Ii’ crO 1 lz Q x 1
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Mathew P. Bellas j
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER
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AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 1177-1474 "Mokykla »n Bepatari j a"
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

Įėjimas iŠ 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta fįew York City

J

v

Telephone, Stagg 8326
9745

J.''; ''' '

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

MARCY BATHS

Seno Vinco Prakalbų 
Maršrutas

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

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

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

house Point, Conn.
14 d. sausio, Mėriden, Conn.
15 d. sausio, Bridgėport, Conn.,
16 d. sausio, Stamford, Conn.

Vietos draugai, kur prakal
bos ;rengiamos, turėtų stengtis 
patys per “Laisvę” pagarsin
ti tengiaihas prakalbąs. '

J.ZAlekšis,

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

'Todėl, draugai ’darbininkai ir pro>- 
greąyViški bizhięriąij ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite' Restofahuose, Užeigose, 
Kliabuo^e, ant Balių- ir Storuose bei 
kituose . bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų \ cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris' visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ‘ ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuoki!:

' Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Naujoviškiausia To« Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

VYRAMS
Seredomis
Ketvergais

notary

PUBLIC

Tel., Stagg

5043

Graboriiis-Uiidertaker

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

GRABORIUS
Patftrnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų h’ tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kUogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

T

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant, Visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės- Įoas mane. Pas mane galite 
gąuti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M.S

$

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

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

■ '.A ' ■ Tarkites su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu

' > K. M. S.
644* DriggsAvenue, , ., . Brboklyri, iN. ,;Y.
,C;'-C-Skyrius:.: 2§3..G^pvb' Št. \ V i

i'.- ',’a ‘

V

V’
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i
Subatomis \ 
Nedėliomis 

dieną

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

VAIKAI
Įleidžiami utarninkais

'P

■uranam

ir
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA 
yra žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sinkiausias 
ligas įvaro, bet ir 1 grab* paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plači* Ameriką pagarsSjusius
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio) 
joki* lalči* nebijo. Už 76 Kentus už baks* apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(?š centai-už skrynutę) 

yra tai kannolš prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėjb 
mę,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut *as 
F, URBONAS

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

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. 1., N. Y.

Tel.t Juniper S796
Siųsdami pinigus su savo adresu, atrašykite 1 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
—____—         ORDER BLANK....... .

AŠ, žemiaa pasirašę*, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonlslt man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBO LA, 
su visata nurodymais, kaip vartoti.

▼arda*
No__ _
Miestas
Miestu

H

I

«UmAm

State.
State.

»

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDA1 Laike bedarbis pirties kaiąa nupiginta Iki C A CAlnAl Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 raL—7S<*vv vCalf

M. TEITELBAUM, Manadžeiis
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausiom 

rfiiies maudynes su modemiškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulini* vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūnim vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

*

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

. NAKTĮ

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per vis*
Utarainkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 11 vai. 

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais lt 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei Išsipšrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis-, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimo.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
; Telefonas: Pulaski 1090

A,
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Puslapis šešias šeštadienis, Sausio 12, 191
s
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VIETOS ŽINIOS
SEKCIJOS VI 
KONVENCIJA

! PASIŲSKITE RYTOJ 
DELEGATUS

prašė, kad leistų jį į toiletą. 
Ten jis ir persipjovė peiliuku 
gerklę. Buvo tuojaus nuga
bentas į ligoninę. Daktarai 
užsiuvo žaizdą, ir dabar spėja, 
kad išgysiąs.

GREAT NECK, N. Y.
T. D. A. 48-tos kuopos metinis su

sirinkimas bus panedėlyj, 14 d. sau
sio, J. Tankaus svetainėje, 139 Elm 
Point 
nariai

A.ve., 8-tą vai. vakare. Visi 
ateikit, bus renkama valdyba.

Sekr. P. Lideikis.
(10-11)

MATYK1MĖS RYTOJ

Rytoj, nedėlioj, 13-tą Janu-
Sekmadienį, sausio 13 d., 

įvyks Darbininkų (Komunis
tų) Partijos 6-tos sekcijos 
konvencija Brook lyno Darbi
ninkų Centre 
Avė. 
pelių 
laiku, 
lygiai

56 Manhattan 
Visi branduolių bei kuo- 
delegatai turite pribūti 

Konvencija prasidės 
10-tą vai. ryte.

konfe- 
Labor 
St. ir 
prasi- 

Nuo 
or-

dalyvaut po 
svarbiausioj

SKIRTUMAS TARP PONŲ 
JR PRASČIOKŲ 
IŠTVIRKIMO

Prieš-imperialistinė 
rencija įvyksta rytoj, 
Temple svetainėj, 14th 
2nd Avė., Nęw Yorke’; 
deda 1-mą vai. po pietų,
kiekvienos darbininkiškos 
ganizacijos turi 
du delegatu toj 
konferencijoj, kur bus planuo
jama, kaip užkirst kelias nau
jai imperialistinei skerdynei ir 
Įkas daryt, jeigu vėl įvyktų pa- 
1 saulinis karas, prie kurio gal- 
• vatrukčiais rengiasi Amerika

---------  i ir visos kitos kapitalistinės
Augštosios klasės naktiniai i lys. 

kliubai nebus kliudomi, sako, 
policijos komisionierius Wha
len. Nors tuose kliubuose 
nuolat girtuokliauja ir šoka 
beveik plikos mergos, kurių vi
są apsirengimą galima būtų 
“šutaipint į nopereką.” Bet, 
toliau pareiškė p. Wh a lenas, 
nebūsią pakenčiama “stagg 
parties,” kuriąs palaidi pap
rastesni vyrai susirengia ir pa
leidžia šokt visai nuogą 
kitą mergą.

RENGIA VISUOTINĄ 
MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
PRAMONĖS STREIKĄ

ša-

vieną

PUIKUS VAKARĖLIS 
SUBATOJ

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

'JT

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. Ytiškienf.

(9-10)

zacijos likučių lyderiai, tar
naudami bosams, sulaužė pir- 
miaus padarytą sutartį ir pa
tenkino samdytojų užmačią. 
Tokie dalykai, su jų žinia ir 
pritarimu, dedasi ir įvairiose 
kitose vietose.

Apart L. Hymano, Cooper 
Į Union mitinge kalbėjo dar 
Ben Gold, naujosios uni
jos sekretorius-iždininkas irjary, bus labai įdomus ir skam- 
kiti, kurie nurodė į ruošiamai bus parengimas A. L. D. L. D.

• x------ ■ i.mos kuopos, “Laisvės” sve
tainėj. Dainuos L. Kavaliau- 
skiūtė ir Velička; grieš smui
kų orkestros sekstetas, vado
vaujamas J. BaltrukeviČiaus. 
Bus gausa monologų, dialogų, 
visokių dainų ir kitokių pa- 
marginimų. šokiams grieš.Re- 
tikevičiaus orkestrą.

Turėsime ne tik gražiausfos Brooklyn, N. Y.
vietinės publikos, bet ir iš ki
tur.

Parengimo pradžia 4-tą vai. 
po pietų. Visi, o labiausia 
darbininkiškų organizacijų na
riai ir narės, turite laikyt savo 
pareiga atsilankyt į tą dailiš- 
ka vakarėlį, v i

streiką, kaipo į žingsnį delei 
laimėjimo unijistams 40 va
landų darbo savaitės ir kitų 
sąlygų pagerinimo. Pasirodo, 
kad dabar daugelyj vietų po 
senųjų, socialistinių lyderių 
komanda darbininkai moteriš
kų drabužių gamyboje tegau
na tiktai po porą-trejetą dole
rių uždarbio į dieną.

Dabar daroma ryšiai ir su 
kitų miestų siuvėjais, taip kad 
streikas moteriškų drabužių 
pramonėje būtų tikrai genera- 
lis, visuotinas.

TEISMO TARNAUTOJAS 
ŠIMTŲ TŪKSTANČIŲ 
SUKČIUS

Draugas.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA geras kambarys, 

garu apšildomas, su visais paran- 
j kūmais. Kreipkitės vakarais nuo 
6;30 iki 10 vai. po No. 160 So. 3rd

(9-11)
PASIRANDAVOJA nedidelis kamba

rys del vieno vyro, garu apšildo
mas, prie pat Lorimer subway sto
ties. Taipgi gaminamas namie val
gis. Kreipkitės po No. 35 Devoe 
St., Brooklyn, N. Y. (9-10)

PAJIEŠKOJIMAI

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

JUNIPER 646 s;.: į .

RALPH KRUČH h 
FOTOGRAFAS 
65rŽ3 Gran d AVjeN ŲE

MASPETH. N.Y, :

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
, LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridg^ Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Y madieniais tik sulyg sutarties.

| Tel., Triangle 1450 |
ĮLietuvis Fotografas!

IR MALIORIUS
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės. Aš esu 39 metų, 5 
pėdų ir 5 colių didžio, sveriu 150 

i svarų, linksmos išvaizdos. Kurioms 
nusibodo pavieniai gyventi, meldžiu 
rašyti ir prisiųsti savo paveikslą.— 
P. M. B., 210 W. 57th St., Chicago, 

_.k (9-10)

Naujoji pramoninė (indust-Į 
rinė) Adatos Darbininkų Uni-į 
ja, kurion susivienijo kailiasiu- 
viai ir moteriškų drabužių uni- 
jistai darbininkai, mobilizuoja- 
si į visuotiną streiką. Tą su
manymą karštai užgyrė masi
nis narių mitingas, Cooper 

jLnion svetainėje, New Yorke, • gįmtaj tūkstančių, gal milionai, j Antarfu 
'pereitos seredos vakare, kur I (]0]erįu 
(dalyvavo tūkstančiai siuvyklų I 
.darbininkų ir darbininkių.

Naujosios, jungtinės unijoslyido“s^ 1
prezidentas Louis Hyman iškė-Įkatas tolinosi savo

Nufotografuoja 
ir numaliavoja* 
visokius p a- į 
veikslus jvai-1 
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a ja v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

|Darbą atlieku gerai ir pigiai* 
a Kreipkitės šiuo adresu: ■
į JONAS, STOKES į 
: 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. J

Max Pinner, federalio teis-1 DALYVAUKITE ANTANO 
Įmo raštininkėlis, New Yorke, SUOPIO LAIDOTUVĖSE 
persipjovė sau gerklę, kadai 
jam teismo rūme buvo praneš- j ( 
ta, kad jis areštuojamas už mi yra kviečiami atsilankyt į 
žulikystes, kuriomis tapo nu- šermenis ir laidotuves, delei 
sukta lengvatikiams žmonėms paskutinio atsisveikinimo su 

suopiu, kuris mirė 
; naktį iš seredos į ketvergą, 

Max Pinner buvo pagelbi-1 North Beach’yje, Long Islan- 
i ninkas meklerio advokato Da- de, palikdamas moterį ir ketuT 

Tas advo- ris vaikučius didžiausiame nu- 
i “kompa- liūdime. Nuvažiuot iš Brook- 

vardu iš žmonių pini-i lyno Į North Beach geriausia 
i gus, žadėdamas net šimtą ir 

. Pa-

Giminės, draugai ir pažįsta- jjj

(Ko-I _____________ _
* 1 • J 6-tos Sekci-Į į- aįk£tėn sukta politika Schle-;njjos
jos^ negrų komitetas rengia singerio ir kitų senosios klok-1

Tie va- daugiau procentų palūkų.
dai daro skebines sutartis su skuj, kada vyriausybe pradėjo išlydėtas šį nedėldienį, apie 2

Amerikos Darbininku

puikų vakarėlį su įvairiais pa- 
marginimais. Bus gerų daini
ninkų ir muzikos, ką išpildys 

• daugiausia negrai. Taipgi 
bus visokių užkandžių ir gera 
muzika šokiams. Tas viskas 
įvyks šiandien, subatoj, sausio gatvę?’paskelbę lokautą 
(January) 12 d., Darbininkų! 270 sav0 darbininkų už tai, 
Centre, 56 Manhattan Avė., kad jie nenorėjo pereiti nuo 
Brooklyne. Pradžia 8-tą vai. flavaitinio darbo prie štukinio. 
vakare. Įžanga Na, ir ką jūs manote? Seno-

Kiekvieno daibininko yia<sios unijos agentai Grossman 
pareiga atsilankyti, nes šis pa- ir Dinoja gožtai paliepė dar- 
rengimas ruošiamas labai svar-jf • • - 
biam reikalui.
i Borough Hall apielinkė yra 
apgyventa gana tirštai neg- Sofistiniai 
rais darbininkais, kurie dirba 
juodžiausius darbus ir gau-į 
na prasčiausią atlyginimą. To-1 
del reikalinga vesti tarp jų1 
propaganda ir traukti juos į: 
darbininkiškas organizacijas., 
Kad su jais arčiau susirišus, į 
reikalinga tam tikra vieta. A.
& P. 6-tos Sekcijos komitetas 
darbuojasi, kad įsteigus negrų 
darbininki) centrą Borough 
Hali apielinkėje, kur būtų ga
lima turėti susirinkimus bei 
diskusijas įvairiais klausimais. 
Kad tokį negrų centrą įsteig
ti, reikalinga pinigų. Todėl 
šis parengimas ir yra ruošia
mas šiam tikslui. Nuo šio pa
rengimo pasisekimo priklausys 
centro įsteigimas. Visi būkite 
šiame parengime, o užtikrina
me, kad linksmai laiką pralei
site ir paremsite taip svarbų 
reikalą.

A. D. P. 6-tos Sekcijos 
Negrų Komitetas.

meikerių unijos vadu.
galimą Grand St. gatvekariu.
Velionio kūnas bus iš namu

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)
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

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

VAKARUŠKOS

šį vakarą įvyksta linksmos 
lietuviškos vakaruškos Atletų 
(Gimnastikos) Kliube, Marcy 
Ave., Brooklyne. Pradžia 8-tą 
vai. Gera proga liuosai, 
ceremonijų pasilinksmint 
siems ir yisoms.

DISKUSIJOS

be 
vi-

Dar nėra buvę tokių svar
bių .diskusijų sveikatos klausi
mu, kaip kad dabar yra ren
giamos Sveikatos Kultūros 
Draugijos, temoje “Kaip Apsi- 
saugot nuo Ligų- ir Natūraliu 
Būdu Pasigydyt.” Prelegen
tu bus Dr. Al. Ostrow, N. D., 
lietuvis, kuris duos trumpą 
įžangą, o po tam kas tik norės 
iš susirinkusiųjų, gaus kalbėti 
tam paskirtą laiką. Rengki- 
tės išanksto visi. Labai pagei
daujama, kad iš medicinos gy
dytojų ateitų kaipo kritikai. 
Viršmmėtos diskusijos bus 17 
d. sausio (Jan.), 1929 metų, 
8-tą vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Komisija.

bosais; jie leidžia įvedinėt 
štukinį darbą vietoj savaitinio. 
Taip antai, Ozone Parke, Long 
Islande, septyni fabrikantai iš-

vai. po pietų ir palaidotas šv.
Jono kapinėse. •

Antanas šuopis buvo doras, 
“Lais- 

skaitytojas, ir savo cen- 
paremdavo darbininkų

tyrinėt skundus prieš tą šulerį, 
tai jis kažin kur pasišalino, i 

Jo vyriausias pagėlbininkas, |
Max Pinner, jkuris už savo tar-i apsišvietęs žmogus ir 
nystę teisme, tegavo tik po,vės’ 
$150 į mėnesį, per žulikystes tais 
pelnė virš $100,000, kaip da-' reikalus, 
bar tvirtina valdiški tyrinėto-' 
jai. Max Pinnerio puikiame, 
bute, po hum. 233 West 77th I 
St. rado visokių klastingų do- MIRĖ 

bininkams grįžt, vergaut pa- kuriientų, čekių ir kt., sąryšyje 
'sunkintomis sąlygomis, ir dirbt su minėtomis meklerystėmis. 
nuo štokų vietoj nuo savaičių. Kada jam buvo parodyta 

senOsios organi-1 arešto warraritas, tai jis pasi-

B
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ELENOS AUŠRIŪTĖS

KONCERTAS
Nedelioj, 13 d. Sausio (January), 1929

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

(L

Si®

>y-Ą

Elena Aušriūtė '
Gražusis Elenos Aušriūtės koncertas jau rytoj. . Ten 

girdėsime ją pačią, girdėsime Menkejiūniūtę ir girdėsime 
Šalinaitę. Bus ir Operetės Choras.

Aušriūtė su savo talkininkėmis pasirūpino sudaryti 
gražią programą. Jų programa visukuom skirsis nuo pa
prastų lietuviškų koncertų programų. Reikia žinoti, jog 
Aušriūtė, Menkeliūniūtė ir šalinaitė yra profesionalės 
dainininkės ,artistės, ir jos tikrai duos publikai daug ma
lonumo šiame koncerte. Todėl būkime visi ir visos.

I

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
' ■ VĮžanga $1.50, $1.00 ir 75 centai. Vien tik ant šokių 50c

i

Rep.

Max Purwin, 49 metų am
žiaus, Kings County ligoninėj 
mirė Jan. 10 d. Bus palaidotas 
12 d., Alyvų Kalnelio kapinė
se. Pašarvotas pas graborių 
Matthew P. Ballas, po num. 
734 Grand St., Brooklyne.

(Daugiau New York o žinių 
5-tam Puslapyj) <

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

MASPETH, N. Y.
L. D. S. A. 91-mos kuopos susirin

kimas bus panedėlyj, 14 d. sausio, 
National Hali, 91 Clinton Ave., 8-tą 
vai. vakare. Visos narės ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti. Beto, dr-gč 
Bimbienė skaitys Dr. Kaškiaučiaus 
paskaitą, todėl kviečiame ir paša
lines atsilankyti, išgirsit daug nau
jo ir svarbaus.

Org. K. Linonienė.
(10-11)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE PA.

A. L. D. L. D. 43-čios kuopos mė
nesinis susirinkimas bus nedelioj, 13 
d. sausio, naujoj vietoj, po No. 206 
S. Main St. Pradžia 2-rą vai. po 
pietų.: Visi nariai malonėkit atsilan
kyti ir pasidalinti mintimis, nes ka
da daugiau narių susiriko. 
veikimas draugijoje pasidaro gyves
nis ir energiškesnis. Atsiveskit nau
jų narių.

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

GARSINKITĖS

“LAISVĖJE”.

PARDAVIMAI

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.PARSIDUODA Restoranas, geroj 
vietoj, apgyventa lietuviais, len

kais, rusais. Biznis išdirbtas ir ge
ra proga pirkti. Kreipkitės po No. 
768—3rd Avė., tarpe 25 ir 26 Sts., 
Brooklyn N. Y.

/ (10-12)
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)
PARSIDUODA Lunch Room, biznis 

Įdirbtas ir gera proga pirkti, Par
davimo priežastį sužinosite ant vie
tos. Kreipkitės po No. 2196 Flush
ing Ave., MUspeth, 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

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ 

I

Pianai ir gramafo- 
nai visų kompani
jų—Victor, Colum- 
bia, Okeh ir kitų.

’.y Rolės ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

mados ir visų dainininkų. Taipgi 
Smuikos, Mandalihos, Gitaros ,Armo
nikos, Triūbos, .B.ūbnai ir denk kito
kių daiktų. Prisiunčiam į] namus. 
Taisom ir tūnijam Pianus iri Grama- 
fonus. /

Savininkas?
JONAS B. AMBROŽAITIS

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Stagg, 9942

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve
Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Telephone, Greenpoint 2820

• J. GARŠVA

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

Kurie dar nepažjstate mū«ų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimt)

Užeiga

J. IR O. VAIGINIS
Maapeth, N. Y

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
H J ! i Kiekvienas /iš rriūstp gerai Žino, kokią didelę verte Lietuvoje turi 

Jv(s(>kio3 mūsų vientaučių vartojamos žolėsf šaknys ir kitokie naminiai 
; Vaistai.Mhsų žmonės taip pigiais panuniais vaistais gydo , beveik 

I kiekvieną ligą. į žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurią iri 
žemiau paduotus. Galinda gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir ūž daugiau.
Apynių

> i Aviečių uogų
I Anižių sčkhikių
; Brolelių

Bernardinų
;!Bezdų žiedų
Badijonų <

ĮI čenronėlių 
čoorių 
Cylčių 
Dobilų 
Daržų našlelių

i Devinmečių durnropių
Dringellų
Dagiliu
Debesim
Cantymų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką | 
I gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 

o ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAL
iPkoae, Greenpoint tt!7,

iwwniliwimii ii Din n

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaksą 
Juodšaknią 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnlkų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
RemuniUų 
Beneso plokičiuldą 
Aalmėčių 
Šalavijų 
Beneso lapelių 
Safronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorių šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




