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WASHINGTON.—J. Pier
pont Morganas, stambiau
sias Amerikos bankierius, 
sekmadienį paskelbė, kad jis 
nusprendė būti Amerikos 
atstovu reparacijų konfe
rencijoj Paryžiuj, kurios 
tikslas bus užkrauti didesnę 
naštą ant viso pasaulio dar
bininkų, o ypatingai ant Vo
kietijos darbininkų, idant 
sukelti karo kontribucijas

Toj konferencijoj įvairių 
šalių finansiniai ekspertai, 
bankieriai ir ekonomistai, 
svarstys, kokiais būdais iš
lupti iš Vokietijos daugiau
sia pinigų už pereitą karą. 
Imperialistinės šalys prasi
skolinusios Amerikai. Ame
rikos kapitalistai nori,‘kad 
išlupti pinigai nuo Vokieti
jos eitų į jų kišenę, kaipo 
karo paskolų atmokėjimas.

Dabar Morganas atvirai 
pasirodo pasaulio finansų 
diktatorium.
sprendė pats dalyvauti toj 
konferencijoj, kur bus pa
liesti Amerikos imperialis
tų labai svarbūs interesai.

Sų Morganu į reparacijų 
konferenciją vyks Owen D. 
Young, General Electric 
Kompanijos pirmininkas, ir 
Thomas Nelson Perkins, ad
vokatas ir kapitalistas.

Jis net nu-

Tūkstančiai Darbininkų 
Mella Laidotuvėse

Išeina Kasdien, Apart
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Generolas Želigovskis Stoja Generolas Slaschoff Ta- 
Socialistu Partijon

VARŠAVA.—“Nasz Prze- 
glond” praneša, kad gen. 
Želigovskis padavė Lenkų 
socialistų partijos (PPS) 
Vilniaus apygardos komite
tui prašymą priimti jį parti
jom

Apygardos komitetas tėle- 
grafu užklausė centralinį 
komitetą, ar Želigovskį pri
imti partijom

Jam ir vieta ten.

Demonstracija Trie Anglijos 
Konsulato Chicago j

CHICAGO, Ill.— Pereita 
šeštadienį Chicagos darbi
ninkai surengė anti-impe- 
rialistinę demonstraciją 
prie Anglijos konsulato už-

po Nužudytas Maskvoj
Važiavo Vogti, Nuvažia 

vo Pas Abraomą
Kaune Ant Fabriko Stogo - 

Rasta Raudona Vėliava

Darbininkai Visų Salią, 
Vienykite#! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re- , 
težins, o Išlaimesit ' 

Pasaulį!
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PILSUDSKIS SUDARĘS PLANUS : 
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»• KAUNAS.— Gruodžio 27 
d. Uosto Kranto gatvėj ant 
“Litex” fabriko stogo rasta 
raudona vėliava. Arti fab
riko buvo išmėtyta komuni
stiniu atsišaukimu, v u
z 25 Asmenys Sužeista

.MASKVA.— Sekmadienio 
rytą nežinomas asmuo įėjo 
į butą generolo J. A. Sla
schoff ir nušovė jį.

Jaunųjų komunistų laik
raštis “Pravda,” rašydamas 
apie žmogžudystę, sako, kad 
nežinomas asmuo įėjo į bu- aiškino, kad velionis Ringis 
tą, paleido šūvius į generolą buvo įtariamas 
ir 
kas tai 
ant jo piktumą ir nužudė.

Generolas Slaschoff iki 
1922 metų buvo su baltgvar- 
diečiais. 1923 metais sugrį
žo į Sovietų Sąjungą, pa
smerkė savo kontr-revoliu- 
cinius darbus ir sutiko dirb
ti darbininkų respublikai. 
Nuo to laiko jis buvo in
struktorium militarinėj mo
kykloj.

caro armijoj pradėjo

Gruodžio 10 d, buvo rastas 
ant kelio Tryškiai-Stakmė- 
nai, be sąmonės ir sunkiai 
kirviu sužeistas Stakmėnų 

j kaimo gyventojas Ringis 
į Jonas, kuris po kiek laiko 
mirė. Kriminale policija iš-

----c i - t-----—J smulkiose
pabėgo. Manoma, kad (vagystėse ir buvo keletą 

asmeniniai turėjo (kartų jų pagautas bevagiant

protestavimui prieš laiky-1 Kyp10.l- 
mą Indijoj kalėjime Ameri- cž. , - - . -
kos darbininkų vado Jack tarnauti 1902 metais.
Johnstone.

Šiaudus ar kitus smulkius 
daiktus.

10 dieną gruodžio Ringis 
pasikinkė arklį ir išvažiavo 
vogti iš kaimynų bulvių ir 
ant kelio buvo nežinomo as
mens nužudytas.

Bevedant, kvotą teko nu
statyti, kad Ringį sužalojo 
to paties kaimo gyventojas 
Mažeika Juozas, kuris liko 
tuoj sulaikytas ir tardomas], 
kaltu nužudyme neprisipaži-

Bombay, Indija.— Čia, su
sikirtus aliejaus streikuo
jantiems darbininkams su 
streiklaužiais, sužeista dvi
dešimts penki asmenys.

Lietuvos Fašistai Leidžia So
cialdemokratams Organi

zuoti Unijas

Planuoja Užgriebti Ukrainą; Mobilizuoja Slaptą Armiją; 
Per Dancigą Gabenama Ginklai ir Amunicija

KAUNAS.— Pasak Unit
ed Press pranešimo, pereitą 
šeštadienį Lietuvos valdžios 
organas (“Lietuvos Aidas”) 
pabrėžė, kad dabartiniu lai
ku situacija rytinėj Europoj 
yra “labai įtempta ir galin
ti privesti prie katastrofos,” 

i iš priežasties įtemptų santi- 
kių tarp Lenkijos ir Rusi
jos.

Po antgalviu “Maskvos 
Pasiūlymas ir Lenkijos Po
litika,” tas laikraštis disku- 
suoja nesenai padarytą So
vietu pasiūlymą, kad Lenki
ja, Sovietų Sąjunga ir Lif- 

sirašyti Kelloggo anti-kari- 
nį paktą. Lenkija priėmė; 
pasiūlymą “su pakeitimais.” .

rateliai, artimi Pilsudskiui, 
ragina daryti greitą žings
nį, nes jie mano, kad Sovie
tų pozicija yra silpna šiuo 
tarpu.

Laikraštis pažymi, jog 
jam yra žinomi dokumentai, 
kurie mažai leidžia “abejoti 
apie Lenkijos agresyviškų- 
mo planus.” Primena at
plaukimą laivų į Dancigo 
prieplauką su amunicija; 
jie atgabeno daug ginklų ir 
amunicijos Lenkijai. Toliaus 
laikraštis tvirtina, kad Len
kijos teritorijoj, Kielce ir 
Nove Miasto, organizuoja
ma slapta armija iš ukrai
niečiu, v I :

__ ................ ...._  Ant galo išvadą padaro., 
Lenkija trokšta atskirti kad “šis-eksploduojantis da- 

--- ..................... — (lykas gaii privesti pasaulį 
prie naujo ir didelio užsi
liepsnojimo.”

KAUNAS.—Kadangi Lie
tuvos socialdemokratai nė- Ituva sutiktu savistoviai pa
ra pavojingi fašistinei vai-1 • v ” 
džiai,f faktinai dirba fašistų 
naudai, tai kruvino Smeto
nos valdžia, kuri išdraskė 
darbo unijas, dabar leidžia 
socialdemokratų lyderiams 
organizuoti naujas, fašis
tams prielankias unijas.

Pastaruoju laiku socialde
mokratai bando suorgani
zuoti batsiuvius į tokią uni
ją, kuri nebūtų pavojinga 
fašistams, kuri būtų pilnoj 
socialdemokratų kontrolėj.

Kaune yra viso 1,400 bat
siuvių. Amatais jie dalina
si į aulininkus, žalios odos 
dirbėjus, įarborius (odos iš
dirbinio),- fabrikli darbinin
kus, savarankiai dirbančius 
ir smulkių batų dirbtuvių 
darbininkus.

Seniąu batsiuviai buvo su
siorganizavę į odos pramo
nes darbininkų profesinę 
sąjungą. • Sąjungos skyrius 
turėjo apie 900 narių, t Kaip 

ti platintojų ir suareštavo kitas -darbininkų unijas, 
keturis asmenis; juos /kalti- taip,ir tą - uniją Smetonos 

T. ,, _ . „ v_ - T na komunįstinės literatūros valdžia sukriušino.Liebknechto ir Rozes Lux- ]sicieitĮįme. y ’ _ "

20,800 Darbininku 
Kio “S d”™‘ už- Demonstravo Berlyne
džia

MEXICO CITY.— Sekma- 
’ . dienį tūkstančiai Meksikos 

darbininkų dalyvavo Julio 
Mella laidotuvėse. Lavonas 
buvo lydimas iš Meksikos 
Komunistų Partijos vyriau- 

' mos įstaigos. Darbininkai
• - dainavo “Interncionalą,” 

laidotuvių maršą ir nešė
* raudonas vėliavas.

Carrillo, Meksikos Komu
nistų Partijos sekretorius, 

; nuo balkono pasakė prakal
bą, pasmerkdamas Cubos 
budelišką valdžią, kuri pri
siuntė žmogžudžius nužudy
ti Cubos komunistų vadą.

Procesija tuomet traukė į 
z National Palace, kur Ursulo 

Glalvan, Nacionalės Valstie
čių Lygos vadas, kalbėjo; 
jis nurodė,,kad prezidento 
Machado valdžia Cuboj yra 
įrankis. Amerikos imperia
lizmo.

Paskui procesija nutraukė 
linkui Nacionalės Teisių Mo
kyklos, kur Mella buvo stu
dentas, o iš ten j Nacionalį 
Teatrą.

Diego Rivera, pasauly pa- • 
gargėjęs komunistas piešė- Steigiama Ąžuolų Apdirbi- 
jas, kalbėjo į laidotuvių da- ' mo Įmonė 
lyvius, procesijai apsistojus -L-—
prie Juarez paminklo. Rive
ra atakavo Meks. buržuazi
ją ir Meksikos valdžią, kuri varžytinių K___________
išdrąskė pirmą Mella pager- ūrėdijos, Dašnionių girinin-

jų Kongrese. 1 -------------
Policija buvo užpuolus de- Suareštavo 38 Komunistus 

monstrantus, bet nepajėgė --------
suardyti demonstracijos. i BERLYNAS. — Policija,

Nuo konsulato demon-;p0 vadovybe socialdemokra- 
strantai numaršavo į Bakeys to policijos viršininko Vor- 
svetainę, kur įvyko masinis glebei, suareštavo 38 komu- 
mitingas. Priimta rezoliu- nistus pereita sekmadienį
cija, reikalaujanti paliuo- 
suoti Johnstone.

Kriminale policija kraty
dama jo butą rado kirvį, 
kuriuo buvo sužalotas Rin
gis. Kirvis buvo su kraujo 
žymėmis. Taip pat buvo 
rasta tokių pat žymių ir ant 
paties Mažeikos drabužiu, 
kas pilnai įrodė jo nusikal
timą. Mažeika Juozas pa
dėtas kalėjiman, o kvota 
perduota Kųfšėnų nuovados 
Teismo Tardytojui l I.

Ukraina nuo Sovietu Sąjun
gos, laikraštis pabrėžia, nu
rodydamas, kad politiniai

4

Sudegė Babe Rutho Pati Plėšikų žmogžudžių Byla

t ' I

Suėmė Slaschoff Užmušėją
Į ». )

. MASKVA. — Pasak, vė- 
liausio pranešimo, tūlas Kor 
lenberg, 24 metų amžiaus, 
tapo suareštuotas už nužu
dymą generolo Slaschoff.

Policija pranešė, kad jis 
prisipažino prie žmogžudys
tės, sakydama^, kad jis nu
žudė generolą atkeršinimui 
už savo brolį, kuris tapo nu
žudytas Nikolajeve 1920 me
tais, Kolenberg sako, kad 
tuomet generolas Slaschoff 
davė įsakymą sušaudyti jo 
brolį. Tuo laiku Kolenberg 
buvo 15 metų amžiaus ir 
prisiekė asmeniniai atkeršy
ti.

laike apvaikščiojimo; , .de
šimts metų -.sukaktuvių nuo 
nužudymo Vokietijos dar
bininkų revoliucinių vadų, 
Karolio Liebknechto ir Ro
žės Luxemburg.

Kuomet masės darbininkų 
susirinko prie policijos sto
ties ir pareikalavo paliuo- 
suoti jų draugus, tai polici
ja buvo 1 priversta juos pa- 
liuosuoti.

Paminėjime dalyvavo apie 
20,000 Berlyno darbininkų.

Masės darbininkų aplankė

Suareštuoti 4 Komunistai
BAISOGALA.— Gruodžio 

pabaigoj čia buvo išplatinta 
daug komunistinės literatū
ros. Fašistiniai valdininkai 
stebėjosi, iš kur komunistai 
galėjo tiek daug proklama
cijų paskleisti. Po to.fašis
tiniai šnipai pradėjo jieško-

WATERTOWN, Mass.’ — 
Pereitą penktadienį dantis
to Edward K. Kinder na
muose sudegė ponia Her
man Ruth* pati pagarsėju
sio “b'eisboĮninko” Babe 
Ruth*. , 
, .Ji biivo nuo Babe Ruth 
pabėgus ir gyveno su dan
tistu. , . ........... .. .... ____

Dantistas kur. tai dingęs parnešti pusbonkę, papfeta- 
nuo šeštadienio.

Jos brolis mano, kad na
mas buvo išdegtas su tikslu j0 duris ir šaudį 
ją nužudyti. Jis mano, kadlkalavo pinigų* 
dantistas kaltas žmogžudys- šeškus :

Vyr, Tribunole prieš kalė
das buvo svarstyta apeliaci
jos tvarkoje piūšiv” žmn<r- 
zudžių byla. 1927 
lio 23 d. Vanagupt 
Šiaulių apskr., atėjo 
pažįstami asmenys į 
kus. Pasiūlė mainyti 
bačius į laikrodį. Sumaino 
Paskui prašė magaryčioms

vę ir atsiskaitę už pietus — 
išėjo, bet tuoj .grįžo/ užs^o- 

[dydanfi parei- 
An tanas 

nušautas vietoje*

mo Įmonė

emburg kapus.
Karolį Liebknechtą ir Ro

žę Luxemburgą nužudė Vo
kietijos 
gelba 
Scheidemann-Eberto 
džios, sausio 15 d., 1919 
tais, vakarinėj Berlyno 
ly. •

kapitalistai su pa- 
socialdemokratų, 

val- 
me- 
dą-

Nušovė Merginą, Peršovė 
Jos Tėvą ir Pats Nusišovė

Dabar “Socialdemokrato” 
redakcijos bute eina batsiu
vių suregistravimas (rašy
mas) į uniją.

600 Kaliniu Sukilo

KAUNAS.— Nesenai miš
kų departmentas pardavė iš 

i Dzūkų miškų

Francijoj Mažiau Gimsta 
Sveikų Vaikų

bimui surengtą demonstra
ciją šeštadienio vakarą.

Mella tapo nužudytas sau
sio 10 d. naktį. Jį nužudė 
Gubos valdžios pasamdyti 

i žmogžudžiai. Pirma to Cu
bos valdžia bandė išgauti 

fSPMella iš Meksikos ir nužu-
■ dyti Cuboj už revoliucinį 

Veikimą. Nesenai Cubos1 
valdžia apdovanojo Meksi
kos aųgštus valdininkus me
daliais, kad tik jie eitų ran
ka rankon su Cubes bude
liais. Silva Herzog, dabar
tinis Meksikos atstovas So
vietų Sąjungai, atsisakė pri- 

, imti medalį, pareikšdamas, 
j kad jis atsisako priimti 

f; i “medalį nuo žmogžudžių
) valdžios.”
' * k - -

Brussels, (Belgija.— Čia 
užregistruota smarkus že
mės /drebėjimas už 5,000

kijo j 23,954 ktm. ąžuolų už 
1,262,500 lt. Ąžuolus nupir
ko viena belgų firma, kuriai 
prieš kitas firmas buvo su
teikta pirmenybe. Ši firma 
pasižadėjo įsteigti Lietuvoj 
ąžuolų apdirbimo įmonę.

Kalbamoji firma įmonės 
statymą privalo pradėti tri
jų mėnesių bėgy. Kaipo ga
rantiją, kad įmonė bus pa
statyta*, belgų firma miškų 
departmentui įnešė 1000 sva
rų sterlingų užstato.

Paryžiūs. — Per pereitų 
metų devynius mėnesius 
Francijoj gimė 28,000 svei
kų vaikų. Pereitais metais 
per tą, pat laiką gimė 47,800 
vaikų. ’ ’ Tas sveikų gimimų 
skaičiaus sumažėjimas aiš
kinamas didesniu gimstan
čių vaikų mirtingumu, tuo 
tarpu kai bendras gimimų 
skaičius, nepasikeitė.

Camden, N. J.— Pietro di 
Pisa, įsimylėjęs zį 15 metų 
dukterį Bongiorno, pas ku
rį jis gyveno, , supyko ant 
merginos, kam ji išėjo su 
kitu vaikinu, del to smar
kiai susiginčijo su jos tėvu, 
peršovė jį, paskui nušovė 
merginą ir pats nusišovė.

NUSIŠOVĖ, kad mergi
na NĖJO ŠOKTI

, j Netikri 5 Litai

Gruodžio 28 d. naktį grįž
damas iš Nemunaičių pra
džios mokyklos vakarėlio 
(Mariampolės apskr.) nusi
šovė 25 m. vyras Adolfas 
Adimienas. Žmonės kalba, 
kad jis šovėsi dėl to, jog vie- 

panelė nejusimu juo šok-

PHILADELPHIA.— Per
eitą penktadienį Philadel
phia County kalėjime, Hol- 
mensburge, sukilo 600 kali
nių prieš blogą maistą. Per 
24 valandas1 jie kovojo su 
sargais, - apsiginklavę pei
liais, šakutėmis, stalų kojo
mis. ' Pagalios jie tapo nu-

I Kaiavo 
šeškus nušautas vietoje* 
Juozas šeškus'nors sunkiM 
sužeistas paspruko. Plėši
kai pabėgo. Per kiek laiko 
kriminale policija juos su
gaudė. Tai buvo St. Bal
kaitis iš Plungės valse., Juo
dupės kaimo, K. Kazragis iš 
Telšių miesto ir K. Stulpi
nas.

Šiaulių apygardos teismas 
juos nubaudė po 12 metų 
sunkaus kalėjimo. Atskai
čius amn. įstat. jiems liko 
kalėti po 9 metus. Vyr. Tri
bunolas apygardos 7 teismo

galėti ašarų gazinėmis bom-|sprerldim;, patvirtino 
bomis.

Automobilių Skaičius 
' Franci joj

na 
tij

Už Kelnes Išmeta iš. 
Sąjungos

Paryžius.— Radio žinio
mis, francūzų buržujų mo
terų sporto federacija iš
braukė iš savo narių tarpo 
ponią, Violet Moms., kuri 
važinėdama automobiliu dė
vėjo kelnes ir vartojo vulga- 
rinę kalbą. ' >

Auton|obilių skaičius 
Francijoj per 1928 metus 
žymiai išaugo ir siekia dau
giau kaip 4,000,000. • 1914 
m. Francijoj buvo iš viso 
107,000 automobilių. Ypač 
padidėjo sunkiųjų automobi
lių skaičius.

4 > l . ■ - . . . k . . •

Mexico^ City.— Meksikos 
valdžia žada tyrinėti; nužu
dymą Julio Mella, kubiečio 
komunisto. '»

1 Gruodžio 24 d. i Kaune, 
Jablonskio gatvėj, Ch., Ra- 
naitė^norėjo įduoti netikrą 
5 litų inonetą. Ji buvo su
laikyta ir aiškinosi, kad pi
nigą gavusi iš nepažįstamos 
moteriškės. Tą pat dieną 
senoje turgavietėje sulaiky
ta kita moteriškė su netik
romis 5 litinėmiš.

žmogžudys. Romanas Va
žiuoja Amerikon

Kaunas.-—Pranešama, kad 
klerikalas Jonas Romanas, 
daktaro Brundzos užmušė
jas/rengiasi greitu laiku iš
važiuoti; Amerikon., Nese- 
naj fašistų valdžia paleido 
jį iš kalėjimo. ;

Subadė Peiliais

Baisogalęs v., Palinių kai
me sunkiai peiliais sužeistas 
to kaimo gyventojas M. Bal
čiūnas. Jį buvo užpuplę 
penki kaimynai. ,

Paryžius.—< i_ Smarkiai su
sirgo maršalas Ferdinand 
Foch, sąjungininkų armijų 
vadas pasaulinėj skerdynėj. 
šeši daktarai jį gydo.

Su Užsienio Prekyba Blogi 
Reikalai

i John Gibson, kalinys, ku
rio bausmė užsibaigė prasi
dėjus- sukilimui, paliuosuo- 
tas pasakojo, kad kalėjime 
labai blogos sąlygos. “Nera
mumas vystėsi per ilgą lai
ką,” sakė jis/ “Kiek laiko 
atgal kaliniai atsisakė val
gyti sriubą, ir ji buvo iš
braukta iš valgių surašo. 
Mėsa buvo baisi, o nuo ka
vos aš susirgau.”

Gibson sakė, kad jis išbu-Į 
vo nevalgęs per dvi dienas.’ 

Kalėjimo viršininkai ban
dė užginčyti, kad maistas 
buvo blogas. Tačiaus jie 
pripažino, kad kalėjimas 
perdaug užgrūstas kaliniais; 
kalėjime vietos yra dau
giausia del 1,500 kalinių, o 
dabar kalinių sugrūsta 1,- 
750.

Vilnių Nešamam Laive 26 
^Dienas Maitinos Kviečiais

Aberdeen, Škotija.— Po 
26 dienų vilnių blaškymo čia 
tapo atvilktas ' Norvegijos 
laivas Ole Aarvold. ’ ‘

Laivas išplaukė iŠ Buffa
lo gruodžio 4 d. su javų 
įkrova; Už keturių šimtų 
mylių .nuo Barra Head din
go laivo propeleris, ir' nuo 
to laiko ląivas buvo blaško^ 
mas šiauriniam Atlantike. 
Įgulos nariai pritrūko mais
to ir turėjo maitintis tik 
kviečiais. Bet pagalios tapo 
išgelbėti.

Washington. — 
sekretorius Kellogg 
khro departmentui, 
kantį pavasarį

Kaunas.— Per 10 mėnesių 
išvežimas iš Lietuvos siekė 
208.6 mij. litų, o įvežimas 
246.9 litų. Įvežimas dides
nis už išyežimą 38 milionais madienio rytą Čia pasireiškė^kariniai laivai, 
litų. 1 tvirtas žemės drebėjimas; ir Colombo.

Luco, Italija.—-Anksti nir- portus aplankys

tvirtas žemės drebėjimas; ir Colombo.

pranešė 
kad se-

u Anglijos 
Heliotrope
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M METU NUO NUŽUDYMO KAROLIO 
LIEBKNECHTO IR ROŽES LUXEMBURG

Dešimts metų atgal, sau- darbininkų ir valstiečių Šo
sio 15 d., 1919 metais, bru- vietų Sąjungą, 
tališki ’budeliai Vokietijos 
buržuazijos, su pagelba so- 'žė Luxemburg

Karolis Liebknechtas, Ro- 
j ir Lehinas 

cialdemokratų lyderių, Nos- : mokino, kad reikalinga dar
kęs, Scheidemanno ir kitų, Liniukams revoliucinis in- 
nužudė narsius kovotojus iternacionalizmas, bendra vi- 
už darbipinkų reikalus — so pasaulio darbininkų kova' 
Karolį Liebknechtą ir Rožę ne žodžiais, bet darbais. Tik 
Luxemburgą. sudarius darbininkų revo-

Už kelių / dienų vėliaus/liucinį suvienytą frontą ha- 
• sausio 21 d., sueina penki cionaliai ir tarptautiniai ga- 
metai ’nuo mirties Lenino, Įima sėkmingai kovoti prieš 
didžiausio darbininkų vado kapitalizmą ir prieš naujus 
po

DARBAI
KAUNAS.— Budeliai dirba. 

Gruodžio 7 d. buvo nagrinėja
ma 7 darbininkų byla. Juos 
kaltino už tai, kad jie priklau
są komunistų partijai ir jos 
reikalais balandžio 10 d. - buvo 
padarę slaptą posėdį Daukan
to gat. N 1 kieme lūšnelėje pas 
Baverį., Tikrumoj gi visai ne 
taip, buvo. Tai ,bųvo ne. parti
jos, o profsąjungos reikalu pa
sitarimas. Teisme geriausia} 
laikėsi Bijevičius. Bilevičius pa* 
reiškė, jei' ’ murps,, darbinin
kams, neleidžia j of ganizūętis le
galiai, tai mes ■ organizuojamės 
if organizuosimes, nepaisydami 
jokių represijų, nelegaliai ir 
kovosime už savo reikalus. Bu
deliui teismas visus 7 darbinin
kus nuteisė po 4 metus kalėji
mo. Teismo salė bylos nagri
nėjimo metu buvo pilnintelė 
darbininkų. . ,

S,u didžiAusiu liūdesiu susi- 
pasaulio darbininkai

Markso. imperialistinius karus.

•i
Liebknechtas, Luxemburg 

ir Leninas praktikiniai pa
rodė, ką reiškia revoliucinis 
Internacionalizmas. Laike 
pasaulinio karo, kuomet im
perialistų x durtuvai buvo 
perskyrę įvairių šalių darbi- 

‘ninkus vienus nuo kitų, kuo-

Visų šalių darbininkai nu- 
|. lepkia galvas prie kapo žu

vusių savo vadų, pagerbia 
fe' tuos, kurie paaukojo savo 

gyvastį už žmonijos paliuo-, 
' savimą.

Karolis ir Rožė nužudyti,
t' Lenino taipgi nebėra tarpi , . ,. f - . . I gyvųjų, tačiaus jų darbas met visokios rusies' social 
Jį. nėra miręs. Po vėliava Le

nino, Liebknechto ir Rožės 
Luxemburg batalionai tarp
tautinės komunistų armijos

1 marguoja į kovą. Mintys ir
2 mokinimai žuvusių vadų ta

po masių paveldėti; sudaro 
mokyklą .augančiai gentkar- 
tei proletarines revoliucinės

g, ..komunistinės jaunuomenės.
“KraŪjas geidausiu pasau

lio Proletarinio Internacio
nalo žmonių, niekad neuž
mirštamų vadų tarptauti
nės revoliucijos, sukels vis 

į didesnes jnąses darbininkų 
I dalyvauti gyvybės ir mirties 

kovoje,” taip rašė Leninas 
apie nužudymą Karolio ir 
Rožės. (

šovinistai kurstė darbinin
kus vienos šalies prieš kitos 
šalies, Leninas, Liebknech
tas ir Luxemburg pareiškė 
visam pasauliui seną obalsį 
Komunistų Manifesto, kurį 
sumynė socialdemokratija, 
pareiškė obalsį Markso ir 
Engelso: “Darbininkai ne
turi tėvynės — pasaulio dar
bininkai, vienykitės!”'; Jie 
ne tik lūpomis * minėjo tą 
obalsį, bet ir darbais jį vy
kino : organizavo K niąsęs 
prieš kapitalizmą. '1' •

Šiandien, atsiminus moki
nimus žuvusiiį--draugų, Le
nino, Karolio ir Rožės,’ dar
bininkų klasė visam- pasauly 
vėl prisirengs į kovą prieš 

# naują imperialistinį karą.
Tarptautinis revoliucinis Dar arčiau susivieniję; dar- 

darbminkų klasės judėjimas bininkų kla^s batalionai 
maršuoja pirmyn* per viso- i maršuos pirmyn po‘ Komu- 

J kias sunkenybes ir dalinus nistų Internacionalo vado- 
L sumušimus tarp aštrios ir vybe kovoti už tai, už ką 

nepaliaujančios kovos prieš! Leninas, Liebknechtas ir 
vienintelį priešą'visų išnau- Rožė Luxemburg paaukojo 
dojamų proletaiinių. masių-savo gyvastis —- už pasiliuo- 

X ir išnaudojamų kolonijų gy-įsavimą iš \ kapitalistinės 
ventojų — prieš pasaulinį priesnaudos.

I imperializmą.
1 . Imperialistai vėl rengiasi
z prie kito “paskutinio” karo. ■

Jie organizuoja savo milita-į 
rinius įlokus prieš pirmuti-l 

f ne darbininkų valstybę, kuri i 
midftyoja socializmą—prieš*

Kiek Bedarbių Lenkijoj
Statistikos žiniomis, gruo

džio 15 d. Lenkijoj buvo 
111,465 bedarbiai. Bedarbių 
skaičius paskutiniuoju laiku 
smarkiai pakilo.

Ir Vėl Revoliucinis
į Drg. Valstiečio Sūnus, be- 
vesdamas polemiką meno 
reikale, lyg ir turėdamasx 
kokią tai paveldėtą privile
giją, rašė kas tik papuolė, 
bile mušti oponentą..

Jau kelintu sykiu jis kar
toja tą patį dalyką, būk aš 
“Grigutį” skaitau proletari- t
niu revoliuciniu kūriniu. 
Tokių žodžių, kaip “proleta
rinis,” “revoliucinis,” kal
bant apie “Grigutį,”' nesu 
vartojęs. Jie yra pridėti 
paties Vai. Sūnaus. ,

Jeigu būčiau skaitęs jį 
(“Grigutį”) .revoliuciniu, ne- 
būčiau^dėjęs kito paragrafo 
tam pačiam rašinyj, tilpu- Tu
siam “Vilnyj,” kur buvo pa-' 
sakyta: “Paskandyti mūsų 
meno sceną veikaluose be 
idėjos, idėjos atstovaujan
čios darbininkų klasę praša- . 
lininiui šios sistemos, kurio
je nėra nė biskio žmonišku
mo. Juk būtų užtekę pasa
kyti, kad vaidinant “Grigu
tį” surevoliucionizuosim pu
bliką, vienok pas mane to 
nebuvo.

Kuomet “Grigu tyj” mato
si vaizdas, kaip turtingas t 
buožė Tarnas duoda dovanas 4 r 
gužynių gaspadinėi, tikėda
masis, kad ir ji palaikys jo 

• pusę, paversdamas Mariu
tės tėvus padegėliais, bando 

t j ponauti ant biednesnių, kad 
lir meilės reikale, — tuomet 
mano, per greitą rašymą, 
buvo pasakyta, “tai mūsų 
idėjinis reiškinys kovoje 
(vieton kovoti) su turčiais, 
kad prašalinus jų galią. Ir 
ve iš to padarė revoliuciniu 
ir da neteisingai tvirtina, 
kad drožiau iš peties už tai, ' ■/ 
kad “Grigutis” nepriskaito-; 
m as prie ręvoliūcinių veikįp 
ių. /'

Kada mano buvo Tašyta: 
veikalas gerai apdirbtas 
dailės žvilgsnių, liuosas nuo * ... 
religinių 'nuodų, tautinio šo
vinizmo, pašiepimo darbo 

. klasės žmonių; tada Vai.
Sūnus sakė, “kad pražiūrė
jau reformizmą, kad buržu- 1' ‘į 
azija pašiepia ne tik darbi
ninkui, bet komunistus, 
ypatingai komunistų vadus.”

Kur jūs girdėjote, kad « 
darbininkų klasė būtų vii 
nas elementas, komunistai 
kitas, o komunistu vadai 
trečias? Tokia jo filozofi-

(La is vas v artimas) 
i

Vai žydėk,
Žydėk, šermukšne garbiniuota, 
Sirpkit kekės
Ties mano darželiu.
Anądien aš
Ant kluono ties vyšnynu 
Bučiavaus
Su mielu berneliu.
Buvo linksma, 
Buvo gera— 
Ir melsvi marškiniai 
Ir topolių kvapsnys; 
Jis iš miesto 
Viešnagėn atėjo,
Pūtė vėjas toks švelnus—

kovos lauke su darbininkais.
“Kuomet sausio 11 d. baltgvar- 

diečiai suruošė baisiausią sker- 
dynę darbininkams ir draugas 
Leo Jokisches jau buvo suareš
tuotas, Komunistų Partijos 
Centralinis Komitetas griežtai 
uždraiidė Liebknechtui ir Lux
emburg rodytis “Rote Fahne” 
redakcijoj. Redakcinis darbas 
ir pasitarimai buvo atliekama 
pagelba pasikalbėjimų privatiš- 
koje stuboje. Ir kuomet balt- 
gvardiečiai jau galutinai paėmė 
viršų ant Berlyno dai’bininkij 
klasės ir užviešpatavo žudynės 
ir išdavystės Berlyno gatvėse ir 
jieskojimas palei stubas ginklų,

• . » ' 1 . ■« I r«

pratę 
šiandien apvaikščioja deŠimt- 
metines 
dymo šviesiųjų Vokietijos ir vi
so pasaulio proletariato vadtj — 
Rožės Luxemburg ’ ir ' Karolio 
Liebknechto. ' Kas ir kaip juos 
nužudė? Kokią rolę toj baisioj 
žmogžudystėj vaidino Vokieti
jos socialdemokratai? Kas yra 
tikrais tos žmogžudystės kalti
ninkais?

i Į tuos klausimus atsako Wil
helm Piėzck. <Jo labai įdomus 
straipsnis apie tą žmogžudystę 
kadaise tilpo, “International 
press Correspondence,” paskui 
perspausdinome “Laisvėje. ” .Da-jtai buvo nutarta tuos du drau- 
bar, miniųt dešimties metų su- “ ’ ' ’ ”
ėjimą nuo Luxemburg ir Lieb
knechto nužudymo, pakartojame 
svarbiausias to straipsnio dalis, 
idant mūsų skaitytojai atnaujin
tų savo atmintį apie tą baisuj 
atsitikimą. Wilhelm Piezck 
rašo: . • f

“Sausio 15, J919, vakare Ber- 
Vamui Akies Nekerta lyne kavalerijos oficieriai nužu-

- - j dė 
, , l

sukaktuves nuo nužu-

Darbininkas.
Varnas

Visi žino, kad pralotas Ol
šauskas Birštone pasmaugė sa
vo meilužę. Bet žmogžudžio 
praloto Olšausko neareštubja. 
Kad .tą nusižengimą užtrintų, 
bylą žada perduoti ! bažnyčios 
teismui, kuris, žinoma, nuo Ol
šausko griekus nutrins.

Kas.
Darbo Inspektorių Girdo t 

Falkovskis prieš darbininkus 
j ieško pagelbos valdžios orga
nuose. O kad tą pagelbą ge
riau gautų, jis1 duoda kyšius. 
Taip, darbo inspektoriui nema
ža vyno ir koniako į gerklę py
lė. žinoma, darbo inspektorius, 
kaip viernas buržujų šunytis ir 
be vyno padeda kiek galėdamas 
Falkovskiui jo' kovoj prieš dar
bininkus. * i i

’ Dabar inspektorius' (ijųojat 
grąsina streikuojantiems ^darbi- 
ninkams, kad jie neturi > teisės 
streikuoti ir bus už tai nubaus
ti.

Ir žvalgyba Įsimaišė'
Nesenai žvalgyba pašaukė 

kelis darbininkus ir pradėjo 
tardyt apie kaž kokį Falko vskio 
darbininkų susirinkimą. Dar- 
ibininkai sakė nieko nežiną j ir 
jokių susirinkimų nedarę, žval
gyba grąsina areštais, jei dar
bininkai toliau tęs kovą. Dįar- 
bininkai nusistatę žvalgybos 
grąsinimų nepaisyti.

žvalgybos ^Provokacijos^
PANEVĖYS. — Po vasaros 

provokacijų ir 1-mos gegužės 
areštų žvalgyba manė, kad Pa
nevėžio komunistų organizaci
jos sudaužytos. Po provokaci
jų (atsirado net trys provoka
toriai) ir areštų mūsų darbas 
nęi kiek nesusilpnėjo, šnipai 
nieko susekti negali, nors jų 
pilnos gatvės. Griebėsi visokių 
priemonių prieš kylantį darbi
ninkų judėjimą. Tas viskas 
nieko negelbsti. Pradeda gat
vėse kratyti praeivius einančius 
su portfeliais ar kitais ryšu
liais, daro kratas, darbininkus 
gatvėse fotografuoja ir vis vien 
darbininkų judėjimas auga. Ky
ląs darbininkų judėjimas duoda | 
vis maujus kovotojus ir žvilgy/ 
bos visos pastangos eina Tlie-! 
kais. Matęmai teks žvalgybai j 
visus Panevėžio darbininkus ir 
miesto varguomenę suareštuoti 
ir tjk tuomet galės pasigirti, 
kad pilnai apsaugojo darbinin
kus nuo komunistinės “ligbš.’”

• i ■■ . • \ H' Spalių Revoliucijos Minėjimas
VILKAVIŠKIS.— Ir mes mi

nėjom. Buvo iškabinta mieste 
raudona vėliava iiy Išplatinti at
sišaukimai. Saldaininkės trum
pam laikui sustabdė darbą ir 
surengė pranešimą, apie- Spalio 
revoliucijos reikšmę darbininkų 
klesai. Tokį pat pasikalbėjimą 
turėjo ir šerių daybininkai.
“Baltieji žirgaP' Jau Spardosi

Gruodžįo 8 d. studentams 
varpininkams susirinkus, “Bal
tieji žirgai” akmenimis išdaužė 
langus ir paliko grąsinimę raš
telį, kad sekantį kartą ir kaulus 
sulaužys. Na, iš krikščionių 
žirgų visko galima laukti.

Studentas.

gu perkelti į vakarinę Berlyno 
dalį, nes buvo manoma, kad ši
toj buržuazinėj miešto dalyj 
kratoj taip greit neįvyks.

“Bet pagelba bjaurios išda
vystės, kuri ir iki po šiai dienai 
nebuvo susekta, baltgvardiečiai 
patyrė naujos Liebkiiechto ir 
Luxemburg buveinės ■ vietą. 
Kuomet šio straipsnio autorius 
nuėjo aplankyti tuos draugusbjauriausiu ' būdu Rožę Lu-

v’T ■
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Rožė Luxemburg
xemburg ir Karolių Liebknech
tą, du geriausiu revoliucinio 
proletariato vadu..,

“Tai buvo socialdemokratai: 
Ebertas, šeidemanas, Welsas ir 
kiti niekšai, kurie ^tiuo pat įsi
kūrimo socialdemokratinės 
Liaudies Korųisąrų Tarybos 
valdžios, pagelba spaudos, lape
lių ir masinių susirinkimų kur
stė kareivius ir darbininkus 
prieš Karolių Liebknechtą ir 
Rožę Luxemburg if, pagal jų 
pačių prisipažinimą, gavo nuo 
buržuazijos dideles, sumas pini
gų vedimui to kurstymo prieš 
komimistų vadusį> Tai buvo tie 
patys socialijemokfataį š i vadai, 
kuį'ie pasakoj o j, išf. fronto grįž
tantiems kareiyiąmSL'kad Ber
lyne viešpataujantis baisiausias 
teroras, plėšimai iy vagystės po 

! vadovybe Liebl^nepHtp <irt Lux- 
lomburg, ir kad kareivių parei- 
įga esanti atsteigti Berlyne; tvar- 
'Hv • L •
i J. i * * 1 ' J t . G ‘ t t

“Socialdemokratinė Liaudies 
Komisarų Taryba leido Berlyno ; 
gatvėse išlipinti bjauriausius 
plakatus ir atsišaukimus, Atvi
rai Šaukiančius prie nužudymo 
tų dviejų komunistų vadų. Ji
nai pavedė socialdemokratui 
Noskei ^suorganizuoti gaują 
žmogžudžių. Jinai „padarė Eden 
Viešbutį kavaleriškos gvardijos 
buveine, iš kur buvo vedamas 
kruvinas slopinimas Berlyno 
proletariato.

“Abudu mūsų draugai pilnai 
suprato jiems grūmojantį pavo
jų. Bet jiė buvo taip įvelti' į tą 
kovą, kurią darbininkai vede, 
kad išlaikius nors tuos menku
čius laimėjimus, kuriuos jie bu
vo atsiekę per lapkričio sukili
mą, jog jokie artimiausių drau- 
gų^prašymai ir patarimai tpdsi- 
slėpti, idant prasisalinus iš akių 
samdytiems žmogžudžiams;1 į 
juos nepaveikė ir jie pasiliko'

sausio 15 d., 9-tą vai. vakare, 
jau stubą laikė apsupę milita- 
rinės spėkos. Liebknechtas jau 
buvo suareštuotas ir išvežtas. 
Luxemburg dar tebebuvo namie 
apsupta kareiviais. Paskui at
ėjo būrys kareivių, vedamų 
įdviejų civilių vyrų, daryti kra
tą stuboje. Luxemburg/ buvo 
priversta atsikelti ir apsirengti, 
nes delei nesveikatos gulėjo lo
voje. Ją išvedė laukan, priver
tė sėsti į automobilių-ir nusi
vežė į Eden viešbutį. Viešbu
čio tarpduryje pasitiko mus bū- 
=rys oficiėrių ir kareivių, staug
dami ir niekindami mus, ypa
tingai bjauriai atsinešdami į 
Luxemburg. Jinai tuo jaus bu
vo nuvelta ant pirmo augšto 
prie tyriųėjimo pas tūlą kapito
ną Papst. . Aš pasilikau apa
čioje ir sužinojau, kad ten ran
dasi ir Liebknechtas. Oficie- 
riai'garsiai,kalbėjos tarp savęs 

tir-i su kareiviais, kad nė vienas 
iš hiūsų neturime .išeiti , iš ten 
gyvi. Paskui ir ,aš buvau už
vestas ant pirmo, augšto ir pri
verstas nusisukęs į sieną; stovė
ti tykiai, o du ginkluoti karei
viai mane apžiūrinėjo. Girdėjau 
Liebknechtą vedant žemyn laip
tais, o “ponios ir ponai, ” kurie 
buvo susirinkę apačioje, bjau
riausiai jį niekino ir-,jam į vei
dą spjaudė. Neužilgo ir Lux
emburg biivo nuvesta apačion. 
Aš girdėjau moterų didžiausį 
kliksmą. Paskui viešbučio tar
naitė, netekus kantrybės, išbė
go ir pradėjo šaukti:/“Oh, aš 
niekados neužmiršiu to vaizdo, 
kaip jie šitą seną vargšę moterį 
mušė ir vilko žeme.” f

Taip ir tapo mužudyti du 
šviesiausi prolętąriąto vadai. 

■ Prasidėjo . j ieškojimas .: .Rožės 
Luxemburg layono. Ji- Atilotai ųž 
ketūfiįj mėnesių ir putės, t. y., 

’ gegužės 31 d., jos lavonas tapo

Tarė jis: i
Aš grįšiu šienapjūty, 

Šieną pjauti 
Eisim į lankas.
Ir jis2 vėl glostė, 
Glostė mano krūtis, 
Ir vis spaudė, 
Spaudė man rankas.

Vai, rugiai, 
žalieji jūs rugeliai, 
Siela trokšta 
žaliubt, suželt kartu; 
Mėgstu džiaugtis, 
Kai varpos brinksta—noksta 
Atokaitoj giedriausiojo dangaus.
Vieversy, 
Augščiąu 
Danglm iškilki, 
Garsiai giesmę užgiedoki 
Virš ’galvos!
Širdis geidžia— 
Širdis meldžia 
Nugramzdėt pavasario bangos! 
žinau, 
Veikiai
Po plačiausias dirvas 
Mano pjautuvą 
Saulužė vėl auksuos; 
Visąme kaime 
Nėr už man gražesnės, 
Visam kaime 
Nėra ir darbštesnės.
O jau. bobos > 
KVaiŠės ' t ;
Nukliedėjo, < 
Būk tai taikau 
Į komuną aš. •’ 
Darže dilges 
Vištos nuravėjo, 
Piktliežuvių dilges 
Aš senai raviu. %
Vai, žydėk, 
žydėk,. šermukšne garbinuota ; 
Sirpkit kekės 
Raudonas spalvos;
Aš šiandieną tapau sužieduota 
Su jaunuoju 
Komu naru
Iš Maskvos.

* J. Doroninas 
letalinių poetų, 
vaizduoja kaimą 
tus dabartinius i

Vardūnas.

vienas jaunųjų pro-
Savo raštuose jisai ja pasiekė kunigišką Vmoks- 
labiau uz visus ki- , . v ., lamau ua visub m- , ,, . <•. - .

rusų jaunuosius poe- lą ---- VlCIiaS dievas trys
i, žinoma, nesą- 

Įmonč.
w Tokį analizą skaitau tris 
sykius stambesne klaida, ne
gu mano porą žodžių per 
greitumą ne taip parašytų. 
Bet ar Vai. S. prisipažino 
prie klaidos? Ne., Jam' 
daug lengviau pasiimti kito 
rašytą sakinio pradžią, ne
minint pabaigos, arba pa
baigą, neminint pradžįos Tr 
demagogiškai “kritikuot.”

J. N. ;
ą " * . j

Nuo Redakcijos: Su šiuo 
straipsniu uždarome visas 
diskusijas “Grigučio” klau
simu.

tus ir todėl jis skaitomas valstiečių asaboS kas 
poetų. ’ V. | - ’

(Iš ‘.‘Lietuvių Valstiečių 
Kalendoriaus”)

Socialdemokrato ir žvalgybinin
ko Pastangos Niekais Nuėjo.

ROKIŠKIS. — Spalių 'mėn. 
20-tą dieną buvo teisiami du

‘Spalių 20 d. buvo teisiami du 
darbininkai. Juos kaltino pri
klausyme komunistų partijai. 
Kaltinamųjų naudai parodė vi-» 
si liudininkai — vietos gyvento
jai ir žmonės, neturintieji nie
ko 1, bendro su darbininkais. 
Prieš kaltinamuosius liudijo vi
sa žvalgyba ir vietos socialdemo
kratų partijos narys ir atsako- 
mingas jos veikėjas Gasiūnas. 
žvalgybininkų ir socialdemo
krato Gasiūno parodymai tiek 
buvo nevykę ir nepamatuoti, 
kad net fašistų teismas nerado 
galimu šitų darbininkų nuteisti.

Rokiškietis.
NAUMIESTIS.— Kratė.'Spa

lių revoliucijos paminėjimui 
buvo iškeltos dvi vėliavos. Įvy
ko kratų. Jieškojo, kas vėlia
vas iškabino.

atrastas Landwehr rave 
zoologinio daržo...

“Socialdemokratinių
kruvinoji kaltė

šalę

vadų 
už nužudymą 

dviejų proletariato revoliucinių 
vadų ir 15,Q00 darbininkų, nu
galabintų tuo laiku visoj Vokie
tijoj, pasiliks ant jų galvos ant 
visados.”

Visi Boikotuoja, Niekšą. * • % 
’ RADEIKIŲ kaimas (Daugai-/ ’ 
lių valse.). Vietos kalvis šiy 
ręonaitis Petras už raudonos vė
liavos nuėmimą ir pristatymą 
policijai gauna po 2 litu. Dar
bininkai ir. valstiečiai boikotuo
ja šitą žvalgybos pastumdėlį, o 
vakarėliuose mergaitės jo kvie
čiamos šokti tiesiai drožia: 
duok du litu, tai eisiu šokti su 
tavim, o kita ir stačiai atkertą: 
su žvalgybos pastumdėliu aš ne
šoku. ‘ ' j A

spalių
kėlėm ;
labai į
imus. j

PANEVĖŽYS.— Mes 
revoliuciją minėdami» ii 
dvi raudonas vėliavas iu 
gerai, išplatinom atsišau 
Atsišaukimai buvo plątinanf
tiesiog didesniuose fabriku'
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sų

DETROITO ŽINIOS

notary

PUBLIC

Tel., Stagg

iam maiše gali būti Calvino atsilieka nuo kitų organizaci- 5043

GRABORIUS

184-6 Grand St., netoli Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Aido Choras. ’ Visi 
dainavo labai gerai. 
Aido Choras tarptau- 
parengime atsižymėjo

ge- 
pa-

Mathew P. Bellas 
(BIELiAUSKAS) 

UNDERTAKER

Daugelis, mačiau, au- 
Man išeinant, vienas

Kuopos Susirinkimo

Gruodžio 16 d., Draugijų

jų. Ir tvarkiai vedami kuopos 
reikalai. Surengimui Mockui 

Nevei- Prakalbų komisija išdavė ra
portą, kad dvejos prakalbos.

L. D. L. D. Į C. P. K., kuopos 
nariai balsavo didžiumoj už 

narius, šiame

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVE”

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: \

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Brooklyn LABOR LYCEUfr 
darbininkų įstaiga, 

aalčs dėl Balių, Koncertų,
Ikietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir fcft. 
Puikua steičiufl su naujaisiais italui 
»«.)»<, Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
W--959 Willoughby Aw> 

. TaL StfU.2 Star*..

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

mesti:

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVE”

PRANEŠIMAS MOTERIMS
X i

Šiuomi turiu garbę pranešti gerbiamoms pilietėms, kad 
permainiau gyvenimo vietą. Dabar meldžiu kreiptis 'po 

, antrašu:

šus visuose žemės 
kampuose.

Patarnauju visiemš be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at-i 
datas dieną ir paktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

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

W * ^/.Perskyrimas iš naujos L. 
Prusėikos knygos “Karų ir Re
voliucijų Gadynė”, kuri pasiro
dys vasario mėnesy.

ft

ntradienis, Sausio 15, 1929 Puslapis Trečias

TRADICIJOS IR REALYBE ’
“Mes žinome, kad patinome, 

savininkais dideliu turtų ir 
a/ugštos vietos pasazdyje. Be
veik nėra tokios civilizuotos t. >u- 
tos, kuri nebūtą mūsą skoli.
kė. O mes ikvaliai pažįstame 
žmonių prigimtį, idant supr 
jog tankiai būname pavydo ob-

Nebent mes užlaikysime

Tą faktą, kad tradicijos se
nųjų gentkarčių, kaip kokia 
nhšta, užgula ant gyvųjų žmo
nių, dar Marksas konstatavo. 
Tur būt, nėra šalies, kur tos 
senosios tradicijos būtų 
užhipnotizavusios žmonių 
džiumą, kaip Amerikoje, 
yta šalis “lygiųjų progų 
sieros, tai yra laisvės šalis, .... . .......    v/ ..... ,
žmonės jau senai užmiršo apie i reikalui atėjus, galėtume pasta-j kad 
monarchiją ir aristokratus, kurltyti jas į pavojaus vietas. Tuo | rašydamas 
nepriklausomybės deklaracija .būdu daugely atvejų r.;- 
kalba apie pažadėtąją laisvės 
že/nę.” Kuomet 1919 metais 
ppezidentas Wilsonas nuvyko į 
Europą ir pabėrė ten labai pui
kiai skambančių frazių 'virtinę 
apie tautų teises ir teisingumo 
principą, tai ta tradicinė Ame
rikos frazeologija plačiai-plačiai 
nuaidėjo. Pabaigoje 
amžiaus Tom Paine savo “žmo-;yra» pilna “piktų spėkų”, 
gaAs Teisėse” rašė: “Kuo se-|jj, nabagė, nuo 
noves Athenai buvo miniatiuro- atsisakyti... 

A.--. A___________________1_ __ '1 11.

ant sykio,, kaip šaukiama pa
gal dienotvarkį, tai iš pereito 
susirinkimo 18 d. lapkričio pa
daryta klaida naujų narių pri
rašyme. Koresp. buvo pasa
kyta, kad 15 naujų narių pri
sirašė. Tikrenybėj, viena drg. 
M. Bacevičienė prirašė 15 
naujų narių, o kiti kitų narių 
prirašyti. Tuo būdu 18 d. 
lapk. kuopos susirinkime pri
sirašė 27 nauji nariai. Tą įsi
skverbusią klaidą korespon-j ka griežė pasaulinį tarptautiš- 

nurodė, i ką maršą; po visą auditoriją
I prasidėjo maršavimas. Labai 

atitaisys j retai tokių vakarų galima ma- 

ragino remti 
“Daily Worked,” anglų dar
bininkų kalboj leidžiamą dien
raštį, 
kojo.
dirbtuvės darbininkas paauko
jo $40 “Daily Workeriui.” Tai 
yra gausi auka ir pamoka ki
tiems. darbininkams, kad be di
delių prašymų. darbininkai su
pranta tarptautinį veikimą ir 
kiek kas išgali paaukoja. Mes, 
lietuviai darbininkai, kurie dir- 

. bome sykiu organizacijose, pa
sitikome naujus metus tarptau- 

nes visi 
veiklūs nariai buvo. Tai 
mums lieka ir toliau dirbti 
tarptautiškoj dirvoj padvigu
binant savo eiles.

A. L. D. L. D. 52 Kp. 
Koresp. Alf. Misevičius.

gas ir tik dailės spėkomis už
pildytas. žmonių buvo 6-7 
šimtai, nemažai buvo ir lietu
vių. Po programai tęsėsi šo
kiai. Sulaukiant naujų metų, 
A. D. (K.) P. distrikto nariai 
vedė tinkamai pradžią naujų 
metų, A. D. (K.) P. Distrikto 
nariai vedė .tinkamai pradžią 
naujų metų. Sustojo griežti 
orkestrą, visi pradėjo dainuoti 
Internacionalą, paskiau muzi-

taip
di-

Tai
vi-; jok tu.

kur 'ikvr.lifti (militarinįų) jėgų, kad, | dentas paaiškino ’ ir
I su šiuo susirinkimu ap-1 

; veikimą !
per spaudą. Eita prie nbmi-ityti. Vėliau A. D. (K.) P. tam
nacijų blankų. Balsavime A., paskirti nariai r

mes iš
rengsime rimto užpuolimo. An- 
jtraip — grąsins nukentčjimas 
nuo smarkių išsiveržimų (pasi
priešinimų), labai neigiančių 1 gerai žinomus 

■mūsų teises įr kompromituojan- i susirinkime išrinkta ir 52-ros 
'čių (žeminančių) mūsų garbę, 
ir karas bus neišvengiamas...'’ 

t Amerika, matote, yra taikos 
pereito angelas, bet kadajngi pasaulyj 

tai 
ginklo negali 

Tiesą pasakius,

CASTON ROPSETICH
A N ‘HAlXOOHfl

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

OUIHOĮĮ

•fttUĮfopnv>jg soĮ>fJ3f) 
jį osonjooj ouiĮ|Df) ‘sauĮi 

i 
•t už ui

;aiuonq •įUuajĮSjjd o;;qną

qqnpSnfsT

•Hismadxa-Nivd 
sumj eonpujtuoipj 

SEquiupsIBA hj?Bd hsnf 
•osajuquoq otunpip 'OOZ •*!

ijiibS BunĮVį) •X|nv'sBd vubsįaH 
7 SBiuBfopnBu šit .u otunuas i'ijoui iiuiį J 

apSBĮSJg ‘SnlllSllBSĮS JI StllUĮĮ Į
•ožJ tųn^sniu"s’nsiA buiįbsbjcI si f -os Į 

; -ontuvu OABS Oiaa'litfdXa-NIVd ’ 
■ fcyjuoq a;i>[X>pBĮ jamonsjA ppoj, 

pSuSAęi hbįaSuot; 3nvQ bj^ 
•s;uiąuifo>j snuosnBS ajĮjjnBis 

•<i® ų nidaqqsdxa-Nivd ns srip 
-■ed fifo>j oji>jtiĮj)SĮ jeuaps — svloų 
scĮsndv|sns oiiqjjnizIjj •sjeįjbuL’S 
stBiąuapS jį siBisnspBd isBibrivl jaut 
-onSį ĮBAiUĮĮBdjt niMH'l'iHdXS 
‘NlVd ns UU!-UĮSSĮ tVUZBp OĮBAĮJd 
SBjdjuoAXa tiiuBu’ fišnt sBtiaiA>iai>j

-ąpĮl« oijįoC aq sątuop senatu ibi 
Į aiiųdiaispy ' '' 
iusvjdvd jį ason;aaj otuq.nf)
■ iuįį <iuiif?pnv>)5;"'nĮinso>i jį iiiuipis 
-jaj (ųsBJdBd si aipįonfĮSdjsj
-tas ftsnf ji snf ’ii|ridzn ’sXpiiuq vzua 

s -"irii

kuopos valdyba 19,29 metams., 
Knygius ir korespondentas pa
likta išrinkti sekančiame me
tiniame susirinkime, nes iš 36 
narių 
baigti išrinkti 
valdybos.

Athenai buvo senojo rią kartoja visos didžiosios vai-! narių, 
neprilimpa jom, bet- 
prie gomurio, 

reikia pasakyti, kad 
laiku jau ne visuo- 
per labai Amerikos 

tis! Supraskite, kad be laisvės durtuvo apaštalai skaito reika- 
nėra gyvenimo ir kad Ameri-ilingu dangstytis cnatlyvo paci- 
kos šalis turi būti laisvės įsi-:fizmo ©balsiais. Jie mano, tur- 
kūnijimu. būt, kad publika jau užtenka-

Karčiu pasityčiojimu iš tikro- mai Pajaukinta ir todėl vis daž- 
nybės skamba tie žodžiai ir tiei™? ir. ?.ažniau ^'bama apie 
obalsiai nūdien, kuomet dolerio! mu.^ šalies prestižą , apie A-į 
poOika kalba tokiuo jau aro. imerikos istorinę misiją, apie ne-

' —2—-...... " i Gruodžio 23 d., L S. A. sve-
mimo su ta ar kita valstybe, oĮtainėj, Detroito Priešfašistinis 

Britanija. I Komitetas, paminėjimui ketu- 
,Amerikos vyriausybe vis daž-Irių žuvusių revoliucionierių— 
niau pradeda įžiūrėti savo prie- Giedrio, Greifenbergerio, Po- 

kamuolio žėlos ir čiornio, kritusių! nuo 
Ji jaučia, kaip ker-| Lietuvos fašistų, kovoj už dar- 

što banga kyla prieš Amerikos Į bininkų reikalus, surengė pra- 
imperializmą. Ji jaučiasi lyg• kalbas. Aido Choras sudaina- 
ir izoliuota esanti. Ne be rei-jv0 “Neverkit pas Kapą,” “Pa
kalo majoras-generolas Hanson■, silsėti dar ne Laikas” ir In- 
E. Ely, argumentuodamas už į 
stropesnį dirbimą kanuolių ir 
Ybelną ginklaviriiąsi, pastebi: 

“Kuomet, praėjus metams ir 
septyniems mėnesiams nuo mū-

je, tuo Amerika bus dideliam tai yra labai sena melodija, ku-įrai, 
maštabe.
pasaulio stebuklu, o Amerika stybės. 
virsta šalim, kuria didžiuojasi gi, liežuvis 
dabartis, kuri yra dabarties mo- Tačiaus, 
dėlių.” Tuo pačiu laiku Patrick pastaruoju 
Henry sušuko: laisvė arba mir-.met ir ne

obals
polili.... VVZ.X.V.VZ C.X W- l.v . •11*. • - I

garftiškumu, kokiuo kietakakčiai ,ay.cnKtmu,mi!_8™l‘uoto, Jv,lsn'e‘! 
imperialistai kalbėjo 1914 me- 1 . ...
tais! Amerika įžengė imperia- vlsl^ P11 mausią su 
listinėn arenon tokiuo užsimoji- ' 
mu ir tokiais resursais, apie ką | 
pirm karo niekas nei nesvajojo.
Jos vyraujančios viršūnės šian- j 
dien persiėmusios Hohenzoller- 
nų psichologija. Bet jeigu nie
kas negali nuginti to fakto, tai; 
taip pat visiškai neginčijama i 
yra, kad vadovaujančioji k lesa 

J visai galimais būdais rūpinasi 
palaikyti įsisenėjusias svajones' 
ir sentimentales iliuzijas, kad i 
ŠK*’ šalyj viskas pasiliko tokiam J 
stovy, kaip buvo aštuoniolikta- (P^aunnm, Karan, | T ~ ’

-me-^mžy. Neatatikmuo tarpe ;teP° P«>»Wta musių poliau- 
žodžjų ir darbų ištikrųjų toksi 
'gilus, taip nepereinamas, jog“ 
reikia labai patyrusių apgaudi
nėjimo specialistų, kad iš juo
do padaryti baltą. Beveik visos 
Amerikos motinos dainavo 1916 
metais sentimentalę dainušką 
“I didn’t raise my boy to be a! 
soldier” (aš neauginau savo i 
vaiko, kad jis kareivis būtų),1 
o tuo pačiu laiku ėjo milžiniš
kas ruošimasis prie karo. Kuo
met Wilsonas deklamavo, kad 
amerikiečiai yra perdaug pra-' 
kilnūs, Ijįad stvertis už ginklo, 
tai Šios šalies ekonomikos ir po-i 
litikos pravadyriai urmu ruošė
si prie nųsveriančio dalyvavimo 
Europos skerdynėse. Iš vienos 
pusės mukariškai

atsilankiusių negalėjo 
visos kuopos

O tas labai nege- 
Tai apsileidimas pačių 

Susirinkime dar drg
M. Bacevičienė prirašė 3 nau
jus narius; drg. Samulionis— tiškame parengime, 
4.

Būtinai reikia daugiau do
mės kreipti nariams į susirin
kimus. Literatūra lošia šian
dien svarbią rolę. Kuopa pa
sileidusi darbininkiškame vei
kime. Kodėl gi neatsilankyti 
prigulintiems nariams ir da
lyvauti veikime. Pagalvokite, 
nariai, ką darote.

$1,000 Tik už 60 Centą
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, neg^u tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir.< 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- • 
ma), peršalimo, skaudėjimo po kriL-”' 
tine, reumatizmo, plaukų slinktaų)^ , 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaista
žolių, kurios jums sugrąžins sveika-’ ' 
tą, panaikins minėtas ligas. • f-Į 11

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” . Nervų Ii- .• 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga jtąL K-t 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą...

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

M. ZUKA1T1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. ,7.

Bell Phone, Poplar 7545

A. E STANKUS LIETUVIS GRABORIUS

JONĄGraborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos.

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 1611 ST, H. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po ^pietų į

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
' Iš'18,0QuM4^'

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite šu savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 

geriausias pagelbėto jas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

ternacionala. A. ž. V. Drau-’ 
gijelės nariai deklamavo eiles 

Į apie kovos lauko įvykius ir fa
šistų žiaurumus. Tai yra ge- 

_ i ra pamoka tėvams, kurie dar 
su įstojimo (pasaulinin) karan, Į nel^džia savo vaikučių prie 

A . Kokis grabus yra
i vaizdas, kuomet mitžbs' mer
gaitės ar berniukai' /išleidžia 
savo balsus į darbininkus ir 
perduoda jiems ųi intis. Gir
dint vaikučius deklamuojant 
darbininkiškas eiles, atsistoja 
prieš darbininkų akis paveiks
las, kad jie tik organizuoda- 
miesi (iškovos sau geresnį būvį. 
Po deklamacijų sekė prakal
bos; kalbėjo draugijų vietiniai 
kalbėtojai. Aukų kovai prieš 
fašizmą surinkta $22.00. Pub
likos buvo neperdaugiausiai, 
bet reikia pasakyti, kad kurie 
prakalbose buvo paminėjimui 
keturių kritusių draugų ir sa
vo centus paaukojo, tie dar
bininkai dar kartą parodė 
duosnumą, kad eina sykiu su 
susipratusiais darbininkais ko
vai prieš Lietuvos ir Amerikos 
fašizmą. Parodė ir tą, kad 
Amerikos fašistams neduoda 
sukti gūštų. Vienok buvo to
kių, kurie varė nešvarią agita
ciją, kad pakenkti šiam suren
gimui. Bet vietos lietuviai jau 
žino tuos gaivalus.

bos sutartis, mes fronte dar ne
turėjome nei vienos mūsų darbo 
tri-colinės kanuoles... Nei vie- 
[nos! Reikėjo jas skolinti iš
Prancūzų.

“Galimas daiktas, kad kitą 
si/Aą visai nebus nuo ko skolina 
\ti.’’

Reikia pripažinti, kad to 
nerolo nuomonei yra rimto 
mato.
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‘GERAI PATAIKOJ’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį (laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuWii, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumjeriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

-r

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti 
automobiliais j trumph 
Meą ^varantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo 'lekci
jas už $10. Pamokos dienomis' fr 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vaL vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. ' „
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th Stį N. Y.

| Naujausios Mados Žemiausia Kaina

_,L..__ davatkiškas svet-> buvo A. L. D. L. D. 52 
nobažnumas ir šveplos pacifis- JP* 
tiškos frazės, tradicija lyg ir' 
ligotas paprotys, o iš kitos pu
sės dolerio diplomatija ir plie
ninė kumščia.

Pavyzdžiu kaip bandoma pa
slėpti imperialistinė yla pakuli-

mėnesinis susirinkimas, 
i Neatsilankius kp. organizato- 
, riui Į laiką, susirinkimą atida
rė kp. raštininkas d. J. Gerel- 
tauskas. Iš kuopos valdybos 
narių raportų pasirodo, kad 
52-ra kp. veikime nei kiek ne-

oolidge’iaus prakalba, pasaky- 
Atminimo Dienoj Arlington© 
:nėse 1927 metais:

z kaip mes geidžiame eiti 
taikos takais ir nusistatę gy
venti geros valios l______ _
kaip namie, taip ir su užsieniu, 
mes negalime pabėgti nuo to 
fakto, kad pasaulyje dar.yra 
piktų spėkų, kurios—ką mums 
ro^o visi praeities patyrimai— 
karts nuo karto išsiveržia ir 
daro rimtos nuoskaudos įstaty- 

prrpažintoms teisėms ir 
fjcijos pirmyneigai — ne

mes būsime prisirengę 
ginkluotu įsikišimu pasitikt to
kią situaciją. Mes taip lygiai 
negalime panaikint policines jė
gas. Nors mes esame tvirtai 
įsitikinę, kad beveik visai prak
tiška ir galinta tarptautinėmis 
'sutaf!imis apriboti jų (milita- 
rinių jŠgų) dydį, bet sutikti jas 
*>anaikinti, būtų tas pat, ką ati
dengi mus pačius, pirmiausia— 

ūdai, o paskui — išnai-

Gruodžio 31-mą d., vakare, 
New Workers’ Auditoriume, 
1343 E. Ferry Ave., A. D. (K.) 

sisiare izv- renSianws- Knygius raportuo- p. ir* Jaunųjų Darbininkų 
santikiuose ^a’ kad yra aPlaikYta iš “Lai- Į (,Kom.) Lyga surengė koncertą 

-mon 4... j ir balių užbaigimui senų ir su
laukimui naujų metų. ^Pro
grama buvo viena iš populia- 
riškiausių. Daugiausiai pro
gramoj dalyvavo chorų, kaip 
tai: ukrainų, jugoslavų, Novy 
život, čechoslavų vyrų choras, 
lietuvių 
chorai 
Lietuvių 
tiškame 
labai gerai, todėl kelis kartus 
iššaukė dainuoti. Buvo nema
žai solistų, . kurių pavardžių 
nepaėmiau. Jie yra profesio
nališki dainininkai. Bet svar
bu ir tas, kad mūsų tarpę dai
lės spėkos didinasi. Vienas iš 
Aido Choro narių, Juozas Ma
čiulis, išėjo dainuoti solo. Jis 
nesenai atvažiavęs iš Pennsyl- 
vanijos valstijos Jis geras dai
nininkas ir turi malonų balsą. 
Visus svetimtaučius nustebino 
dainuojant anglų dainą. Pa
tartina Aido Chorui ir tankiau 
leisti tą jaunuolį ant progra
mos. Vakaras buvo įspūdin-

svės” 1929 metų kalendorių 
; neperdaugiausiai. Ragina na
rius, kad nusipirktų po vieną 
ekzempliorį ir atsiimdami ka
lendorių neužmirštų mokesčių 
užsimokėt į kuopą už ateinan
čius metus. Pramogų komisi
ja raportuoja, kad dar vienas 
didelis veikalas bus 52-ros 
kuopos perstatytas apie vasa
rio mėnesį. A. ž. V. Draugi
jėlės komisija raportuoja; kad 
draugijėlė yra geroj tvarkoj. 
Lapkr. 18 d. vaikučių sureng
tas vakaras davė nemažai pel
no. Turi gerą energingą mo
kytoją, kuris vaikučius mokina 
rašybos. Komisija atsikreipia 
į susirinkusius, kad būtinas 
yra reikalas kuodaugiausiai 
leisti vaikučius į lavinimosi 
mokyklėlę. Korespondentas 
raportuoja, kad po kiekvienam 
susirinkimui parašo po kores
pondenciją iš kp. veikimo. 
Ir kuomet naujų narių klausi
me prirašymas prie kuopos ei
na per visą susirinkimą, o ne

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—Visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuoki!:

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

Esant reikalui, visuomet esu gatava atsakančiai patarnaut
Patarimai veltui

A. GORBALEVSKA
LIETUVIŠKA AKUŠERĖ

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

| Iš priežasties daugumo stako parduoda 
jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri
ll statome į namus visoje New Yorko ir 
| Brooklyno apielinkėje.
j Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
I me daugybę puikių rakandų del pasirin 
I 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. vąkare



i

kas prakalbas surengti, tai ga-

LINDEN, N. J

MENDELO

1>

^Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai

* Puslapis Ketvirtas Antradienis, Sausio 15, U
*»-- - ,|j . .

Jau Susisiekiama su Rusija per Radio gruodžio apsvarstymui bažny
čios klausimo. Bet tikrenybė
je buvo ne masinis mitingas, o 
įvairių buržujų ir anglų ad-

BINGHAMTON, N. Y.

-\x . . įvairių ourzujų ir angių aa-
. .Žurnale Radio Neys , va- vardijimų lietuvių kalboje, (vokatų, kuriems rūpi ne tikėji-

O O Y*1 W> V\ /acii r\ Im /■'Ii WA t tx» <-» Tz Ii r\ izv» z\4- 4- n I r zv*t «> •» -• U 4- _ _ 1. ' J 1 1* . T T______ • _ _ ______ r?sario mėnesio leidime, yra 
tilpęs laiškas nuo O. T. Lea
ry iš Michigan valstijos, ku
riame pranešama, kad laiš
ko autorius, tarpe kitų toli
mų radio stočių, priimąs 
reguliariškai viską, . kas 
skleidžiama per Sovietų Ru
sijos stųtį RFN, kuri ran
dasi Chabarovske, Siberijoj. 
Radio skleidimai iš minėtos 
stoties yra skleidžiami su- 
batomis, girdimi Amerikoj 
6 valandą ryte. Muzika gir- 
dfsi aiškiai, pranešėjo kalba 
labai neaiškiai.

Taipgi D. F. Wright iš I 
San Pedro, California, pra
neša, kad girdįs tą pačią R 
FN radio stotį ir per jo 
aparatą viskas girdisi visai 
aiškiai, taip, kaip iš vietinės 
stoties. Dargi verta pažy
mėti, kad D. F. Wrightas 
turi radio aparatą, kuris 
kainuoja tik $43.

Ar girdi bent kas praneši
mus iš stoties RDRL Lenin-'

Kuomet tik mėginau bent mas, bet doleris. Kurie norė- 
ką rašyti mechaniško turi- jo įeiti į tą masinį mitingą, tai 
nio, ar apie laikrodį, ar au- turėjo iš kuopos valdybos gau- 
tomobilį, ar radio, visuomet Rūdijimą, 
buvo sunku prisitaikyti prie 
lietuvių kalbos. Bet tuo 
klausimu gal kitą kartą tu
rėsiu progą pakalbėti.

Pianas Veiveris.

BALTIMORE, MD.
lan-Apie porą mėnesių čia 

kėši tūlas neva kunigas, kuris 
vaikštinėjo po lietuvių stubas 
ir rinko iš lengvatikių pinigus 
neva statymui Chicagoj kokio 
ten ligonbučio. Bet kada bu
vo per “Laisvę” paskelbta, kad 
jis renka pinigus ir perspėti 
lietuviai, kad apsisaugotų, tuo
jau nežinia kur dingo ir da
bar apie ta kunigą niekas ne-i" 
girdi ir nežino, kur jis randasi i 
su surinktais pinigais.

Dabar vėl čia atsirado keis
tas gaivalas. Jis vaikštinėja 
po lietuvių stubas ir neva su
rašinėja lietuvius. Jis norįs 

-------- .—------------------------ | žinoti, kiek visoj Amerikoj 
grade ir iš RDW ir RFN | randasi lietuvių. Tas gaivalas 
Maskvoje ir RA19 Tomske, i viešai niekur nesirodo ir ne- 
Siberijoje, dar neteko patir-i Pasako, kas jį įgaliojo tokį 
ti. Taip pat negirdėt, kad /?r/Ld/b.‘L,.y/kiaiĮsJaLyėl 
bent kas New Yorko apie- 
linkėje būtų girdėjęs prane
šimus per radio iš Rusijos. 
Bet reik tikėtis, kad artimo
je ateityje bus galima girdė
ti per radio visoje Ameriko
je visi Sovietų Rusijos sklei- 
diniai, nes radio aparatai 
yra tobulinami nepaprastu 
smarkumu.

Šita žinia turi daug svar
bos susipratusiom dai Liniu
kam, nes visų akys nukreip
tos į darbininkišką šalį ir 
tiesioginiai girdėti, ką mūsų 
draugai savo tikroje tėvynė

je veikia, tai yra dalykas, 
turintis neapsakomos ver
tės.

Dargi nuo savęs pridursiu 
iš mechaniško atžvilgio, kad

. Tai tau ir “ma
sinis” mitingas. Įėjus irgi rei
kėjo burną užsičiaupti ir sė
dėti. Dabar jau “Garse” ra
šo, kad greitu laiku Lindeno 
lietuviai garbinsią- dievą nuo
savoj bažnyčioj. Mat, jeigu 
lietuviai sudės užtektinai pini
gų, tuomet jau galės nupirkti 
seną ' lenkų bažnyčią. Bet to 
dar neužteks, reikės užlaikyti 

i kunigą, gaspadinę, vargoninin- 
! ką, reikės klebonijos ir kitų 
I galų. Ir visą tą naštą turės 
vilkti tamsesni darbininkai.
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RE. PA. WILKES-BARRE, PA. ' ’PA.A. L. D. L. D. 20 kuopos 
aukos del A. L. D. L. D. 39 
kuopos Scranton, Pa., pagel- 
bai vedimui bylos prieš mies
to policiją del atgavimo teisės 
laikyti įvairius parengimus. 
Aukų surinkta $27.95. Auko
jo sekančiai: A. L. D. L. D. 
20 kuopa iš iždo $5; P. Ma
čiukas, A. Pagiegaia, P. Bal
čiūnas, I. Vėžis, M. Barvainis, 
O. Girnienė, J. Charna ir A. 
Zmitra po $1; J. Gabužis, A. 
žolynas, L. šimoliūnas, J. De
gutis, A. Bagdonas, H. Pagie-: 
galienė, P. Jasilionienė, L. 
Tvarijonas, J. Aleksandravi- ( 
čia, J. Norbontas, J. Uogen- 
tas, ; K. Aleksandravičią, B. 
Kaminskas, I. žvirblis, J. Un- 
drejūnaš, J. Kireilis, I. Lūži
mas, M. žvirblienė, K. Vaice-i 
kauskienė, E. Palilionienė po 
50c; S. Jasilionis, G. Sliesorai-1 
tis, B. Zmitraitė, F. Skrebie-. 
nė, K. Dzidulionis, S. Bučins
kas, V. čekanąuskas, J. Vai
cekauskas, I. šimoliūnas, M.

, Bekerienė, B. Kaminskienė, Z. i 
Zdaniautienė, P. Kastravickas, 
A. Valentinas, J. M. Kamins
kas, S. Vaineikis po 25c; S. 
Kaminskas 20c; F. Maldaikis, i 
I. Vareika ir S. Marozas po 

. „ . 10c; M. Mikalojūnienė 5c;
ateiti 19 d. ■ smulkių surinkta 40c.
balių, 7:30 | Visiems aukotojams tariame 
tuomet bus.širdingą ačiū varde A. L. D. 
Tą vakarą L. d. 20 kuopos. Pinigai pri-

Lindene senai žinoma Sau
lės Pašelpinė Draugija narių 
turi daug ir iždo stovis geras. 
Nors prie draugijos priklauso 

I įvairių pažiūrų žmonių, bet 
I vaidų nesigirdi. Manoma grei
tu laiku suorganizuoti jaunuo
lių skyrių, į kurį bus priima
mi nuo 15 iki 21 metų am
žiaus.

Kurie rūpinasi 
lais ir nori įstoti 
skyrių, visi turite 
sausio Į parengtą 
vai. vakare, nes 
pigus įstojimas. _ _ _  __
galėsite prisirašyti prie drau- čluąti drg. Klevinskui/teismo 
gijos ir pašokti prie geros mu- komiteto iždininkui.
zikos.

.... . , , . S. L. A. kuopa gyvuoja. Vei-
Kitaip parodykite jam . kimas neblogas, šiemet na-

■ rių skaičiumi truputį pakilo.
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas nariais viršija visas 
draugijas, nepaisant, kad ke
letas narių ir nuėjo prie nau
jai iškepto kliubo. Keletas 
narių, kuriuos Litvįnaitis su vy
lė, jau sugrįžo atgal. Jie pa
matė, kad mūsų kliubas rūpi
nasi darbininkiškais reikalais,- 
o naujai iškeptas kliubas baž
nyčių reikalais.

, Ne Jonas.

. Veikiausiai vėl 
koks nors šarlatanas, ir lietu
viai privalo apsisaugoti. Jei
gu kur užeina į stubą, tai pa
reikalaukite nuo jo dokumen
tų, kas jį įgaliojo tokį darbą 
dirbti.
duris. Nes surinkęs jūsų ant
rašus gali panaudoti kokiems 
nors netikusiems tikslams.

Blaivybės agentai darbuoja
si. Nemažai ir lietuvių kar- 
čiamninkų nukentėjo. Kai ku

prio jau kelintu sykiu suareš
tuojami. Pastaruoju laiku bu- 

įvo areštuoti Miliauckas, Lai- 
mantavičia ir Zabląckas, kuris 
pirmiau buvo lietuvių svetai
nės gaspadorium. Per naujus 
metus blaivybės agentai dare 
užpuolimus ant kabaretų ir 
viešbučių ir nemažai suarešta
vo. Dabar karčiamninkai ir 
būtlegeriai labai nusiminę ir į-

dabartiniai radio aparatai, bauginti, nes nežino, kada gali 
ypatingai brangieji elektri-Hr ant jų užpulti. Abi a vos 

daromos kasdien.. niai, nėra tinkami tolimam 
>. susisiekimui, nes jie nėra 

pritaisyti pagavimai trum- 
pųjų radio ' bangu, o radio I Kuomet siena virto, tai du ug- 
skleidimai eina toli tik 
trumpomis bangomis pa
skleisti. Kad pagauti toli
mus skleidinius, reik pridė- 

t ti prie paprastojo radio apa
rato dar antrą aparatą, ku
ris vadinasi “Short Wave 
Adapter,” arba pasidaryti 
skirtingą aparatą pagavi
mu! trumpųjų bangų.

Radio daro daugelį “ste- 
' buklų” pasaulyje; radio bu- 
' vo bandyta vartoti užmuši
mui kenksmingų gyvūnėlių 

/soduose ir daržuose. Ir ban
dymai parodė, kad ne tik 
gyvūnėlius užmuša, bet ir 
augalams pagelbsti * augti. 
Dabar radio yra bandoma 
vartoti suradimui metalų ir 
mineralų žemėje ištyrimui, 
ar ten randasi kas naudingo, 
kur manoma pradėti kasti. 
Bandymai duoda genis pa
sekmes.

Kiekvienas žmogus yra 
periųitas radio bangomis, 
prijungiant dratą nuo radio 
aparato prie žmogaus, gali
ma girdėti radio praneši
mai, ateinanti per tą žmogų. 
Sustačius keletą žmonių į 
ejlę, galima per juos girdėti 
pranešimus taip, kaip per 
dratus, iškeltus ant stogo. 
Paskleistos radio bangos 
visuomet mus z kutena, bet 
mes to nejaučiame. Prijun- 

z-glis radio aparatą prie dra- 
tinės arba blokinės tvoros 
arba sienos, prie dratų, už- 
pleisteriuotų namo sienose, 
galima girdėti radio prane- 

'■ Šimai.
‘ Dar daug kas būtų galima 

rašyti apie radio, bet tam 
yra viena labai kliudanti 
prįežastis, tai nepaprastas 
trukumas mechaniškų už-

savo reika- 
į jaunuolių

WORCESTER, MASS,

Sausio
Sūnų ir

8 d. buvo Lietuvos
Dukterų broliškos

Sausio 5 cL ant Pennsylva- draugijos metinis susirinkimas.
nia Ave. užsidegė teatras.

jnagesiu mirtinai sužeidė. Sau- 
i šio 4 d. buvo užsidegus spaus
tuvė. Apdegė keli namai. Su
žeidė kelius ugnagcsius ir lie
tuvį Kartavičiuką. Apdegė ir 
kriaučių S. G. B. firma.

Mieste siaučia influenza ir 
vaikų liga skarlatina. Sveika
tos galva nuolatos šaukia kon
ferencijas visų sveikatos sky
rių veikėjų ir svarsto, kaip tai 
ligai užbėgus už akių. Mano
ma net ir mokyklas uždaryti. 
Nemažai serga ir lietuvių.

Varšavos Studentas.

Sausio 4 d. įvyko A. L. D. L. 
D. 165-tos kuopos metinis su
sirinkimas. Narių, atsilankė 
neskaitlingai, nes daugelis at
viručių negavo. Mat, čia įves
ta naujas patvarkymas ir na
mų numeriai perkeisti.

Skaitytas protokolas laikyto 
susirinkimo 2 d. liepos pereitųO LIDA 1 l UJ\1111V 4U vi • 11 VU Į? VI Uluu v • v « •

metų ir priimtas. Nors tai daug ^n\ei.z ;aL 
*■ Ko 1 n 1 i v

buvo neužbaigtų reikalų, bet 
kuomet nariai nesilankė į susi
rinkimus, tai nieko svarbesnio 
negalima buvo 
Nors parengimų 
iždas sumažėjo."

Išrinkta šiems 
dyba, į kurią 
draugai: org.

ir nuveikti, 
ir buvo, bet

metams val- 
įėjo sekami

Mažonas,: 
prot. rast. J. Vertelis, ižd. J,. ■ 
Užkurėnas, knygium M. Užku- 
rėnienė, korespondentu J. 
Barkus.

Nutarta susirinkimus laikyti' 
pirmą pėtnyčią kiekvieno mė
nesio pas A. Rupšį ant 16th 
St. Nariai pasižadėjo šiais 
metais energingai dirbti, kad 
gavus naujų narių.

Nutarta atšaukti senąją ko
misiją iš Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo.

Iš valdybos raportų pasirodė, 
kad draugija puikiai gyvuoja, 
auga ir pavyzdingai tvarkosi. 
Štai pavyzdžiai: per praeitus 
metus prisirašė naujų narių 
virš 80; įplaukos į draugijos 
iždą, su vasarnamio apyvarto
mis, siekia veik $9,000; pašel- 

|Pų ir pomirtinių išmokėta apie 
į $3,000; viešam lietuvių S.L.A. 
57-tos kuopos knygynui paau
kojo $10. Finansų raštininkas 
F. Tumosa kada išdavė savo 
metinį raportą ir paačiavo už 
jo pavadinimą' jaunesniu na
riu, tai susirinkimas nutarė 
įteikti jam dovanėlę atminčiai 
už jo ilgų metų metų darbavi
mosi tame urėde.-

Toliaus, šiame susirinkime 
buvo perskaityta koresponden
cija iš fašistų organo “Vieny
bės,” gruodžio 25 d. laidos, 
kur yra aprašymas neva apie 
šią draugiją, kas yra ištisai 
bjaurus melas ir kriminaliai 

Susirinkimas vien
balsiai nutarė “Viepybę”. pa
traukti atsakomybėn ir išrin
ko komisiją iš trijų: S. Baka- 
nau'sko, D. G. Jusiaus ir J. 
Motejaičio. TCdmisija įgalio
ta dirbti sulig atatinkamo rei
kalo ir neatidėliojant. Tai pa
girtina, kad draugija gina sa
vo garbę ir valdybos narių, 

į “Vienybė” kriminaliai 
šmeižia. - i'

Beje, tame pačianje aprašys 
me net sujungta L. Prūseikos 
ir A.- Bimbos, iš Brooklyno, 
vardai. Pastarasis vadina
mas kekšium, vagimi ir tt.

Draugijos Narys.

Čionai Susiv. Rymo Katali
kų 200 kuopa buvo sušaukus 
neva mdsinį \ mitingą ’ 16 d.

Komisija aukų rinkimo: ( 
A. Pagiegaia, 
Petras Mačiukas.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ ‘fLAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven-! 

nantiem , “LAISVĖ” labai nau* 
dingą, ries ji reguliariai, ’kas-1 
dien pdsiėkia skaitytojus. 1

Draugam Kanadiečiam

. Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą. ‘ ’

Visais reikalais rašykite:
, “LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

už

-t-

Seno Vinco Prakalbu 
Maršrutas

Seno Vinco (Jakščio) pra
kalbų maršrutas tęsiasi ir jis 

kyla darbininkų algos, o gyve-J baigsis 16 d. sausio. Jeigu 
nimo reikmenų kainos puola ? i New Yorko apielinkėj norės 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie i tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos Nik 
greit norime 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

GARSINKITĖS
LAISVĖJE”.

les vėliau tą padaryti.
Dabar jis kalba sekančiose 

vietose;
15 d. sausio, Bridgeport, Conn.
16 d. sausio, Stamford, Conn.

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

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

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

i Lietuvaitė Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

i Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki

5 vai. po pietų.

I MARGARETA VALINČIUS
I I

I Room 32, Weitzencom Bldg.,
| PUBLIC SQUARE
I WILKES-BARRE, PA.
1----- --------

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kuriy Jūs Pageidavot

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginimas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

w^y.yjXvX’.VAV

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos apti/kos, kuriose galima pirkti vai»« 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8781 JOS. CAMPA U AVĖ., ir S846 CHWiE ST., DETROIT

Į TEN IR IŠ LIETUVOS
♦ PER HAMBURGĄ 

Mfisy Populiariškais Laivais

N£W YORK, ALBERT BALL1W, 
, HAMBURG, DEUTSCHLAND, 

RESOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND, , 

WESTPHALIA, THURINGIA

Iš New Yorko j 
^M.UOKauną ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
‘ TREČIA KLESA

VIsij puikiausias patarnavimas 
ir valgia visose klesbse 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del perimto ir kitų informaci- 

jų kreipkitės H prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

Padirbti iš suderintą . 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTy IR DAUGJAU

Išbandykite šiandien

, z Juos išdirba >

STANLEY PAUL
526 N. 11th St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi i 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo
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PROTOKOLAS DETROITO ŽINIOS

Koresp. Alf. Misevičius.

Atsiminkite, ką sako

VIETOS ŽINIOS
SĄRYŠIO

MARCY BATUS

VYRAMS

ELIZABETH, N. J.

25c
’ mininkui S. MorRiui nepribu-l atsakinėjo neblogai, net nuro- x _ a/ f Ir o-i I n i eixm yvy n yx i n i xtizxyxi

ebatuotų skirtingose te

v?

K

BILLIE BURKE’S 
PATARIMAS AMERIKOS 
MOTERIMS

MOTERŲ
DIENOS:

PanedSliais ir 
Utarninkaia

Influenza apsirgo ir ligoni
nėn paimtas žinomas krųtamų- 
jų paveikslų aktorius Richard 
Dix.

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dieną ir naktį

' M I H'
RICHARD Dlk’O 
INFLUENŽA

Iš SĄRYŠIO 
KONFERENCIJOS

Pirmą perstatė Visuomį. 
; žmogelis nieko įdomaus

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktj 
Utaralnkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

irgi yra laisvamaniai

. Iš Aušros Draugijos Susirin-
< kimov < '•* *

‘■■’a Sausio 4 d. buvo Aušros
Draugijos susirinkimas. Pir-

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II

atstovas pranešė, jog susi- 
jfiuose dalyvauja, mėnesi-

U

MmH

I$

Amerikos Lietuvių Organizaci
jų Priešfašistinio Susivieni
jimo Centro Komiteto susi
rinkimo, laikyto 13-tą dieną 
gruodžio, 1928 metais, “Lai- 

; sves” name, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.
Repribuvus komiteto pirmi

ninkui A. Jankauskui, susirin
kimą atidarė sekretorius J. 
Alekšis 3-čią valandą po pie-

• KL
Susirinkime dalyvavo sekan

ti komiteto nariai: V. Paukš
tys, K. Petrikienė, V. Jakštys- 
Senas Vincas, J. Weiss ir J. 
Alekšis; į susirinkimą nepribu
vo Ig. Bečis ir A. Jankauskas. 
“ Protokolas iš praėjusio su
sirinkimo neskaitytas už tai, 
kad sekretorius atvažiavo tie- ; 
siog iš dafbo ir neatsivežė pro
tokolų knygos. 1

Sekretorius J. Alekšis išda- j 
ve trumpą raportą apie visą 
savo darbuotę. Raportas susi
dėjo daugiausiai apie rengia
mąjį maršrutą ^enam Vincui 
Naujojoj Anglijoj. Po vieno j perstatė publikai debatų tvar- 
kito paklausimo raportas pri-lką. Abudu debatoriai kalbės 
imtas vienbalsiai. pirmu sykiu po valandą, antru

Iždininkas J. Weiss išdavė {sykiu po 35 minutas, trečiu sy- 
trumpą raportą iš iždo stovio, kiu po 5 minutas. Paskiau 
Raportas priimtas vienbalsiai, publika balsuos, keno tikėji-

Iš tos priežasties, kad marš- mas yra geresnis, 
rūtas jau sutvarkytas ir tuščių 
dienų nėra, tat nutarta, kad i ^as 
šiuo tarpu į Maine valstiją nepasakė; nusiskundė, kad jo 
kpilbėtojaus nesiųsti. __ __ \

Nutarta susisiekti su Kana-Įtruota ir dabar nelegalė. 
dos draugais reikale surengi- ’
mo prakalbų Senam Vincui.

Nutarta surengti mažą 
maršrutą Senam Vincui New 
Yorko apielinkėje.

Visus tuos darbus atlikt pa
vesta Centro Sekretoriui.

Susirinkimas užsidarė 4:30 
valandą vakare.

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

Sausio 1 d., L S. A. svetai
nėj, kokių tai dar negirdėtų, 
būk tai laisvamanių kuopa 
surengė debatus M. X> Moc
kui, su naujos religijos-'skelbė
ju Visuomiu temoj e:;,“Ar Vi- 
suomio religija geresnė už ka
talikybę?” žmonių prisirinko 
pilna svetainė, apie 5-6 širhtus. 
Pirmininkas K. Tamošiūnas 
vedė debatus. Pirrpa debatų 
išleido M. X. Mockų pagarsin-l 
ti literatūrą, ką Mockus, gar
sindamas savo išleistas knygu
tes, daro biznį. Taipgi pagar
sino ir A. L. D, L. D. 52-ros 
kuopos knygiaus kelias bro- 
šiūraites ir darb. kaimo bied- 
nuomenės laikraštuką “Bal
są.” Po to davė ir Visuomįui 
savo vieną, knygutę; pagarsin
ti, kuris patarė-hūsipįrkti, hbs 
toj brošiūroj 'gali rasti darbi
ninkas būdus, ;dėr ko- jis* (Vi- 
suomis) skelbia savo naują.ti
kėjimą. Po tų dviejų svietiš
kų “kunigų,” kaipo evangelis
tų, pagarsinimų, pirmininkas

• Pakeltas klausimas mirusios 
teatralės kuopos ir jos likusių 
skolų, kurios siekė $54, ir vie
nas drg. Paukštys turėjo nu
kentėti,' pats apmokėdamas vi
sus jninimus nuostolius. Ka
dangi ta kdopa likviduota, o 
buvusieji jos nariai išsiskirstę, 
tai visapusiškai apsvarsčius 
nutarta, kad Sąryšio nauja Kaina 
vald. suruoštų parengimą išly
ginimui skolų ir kad viena ypa- 
ta visuomenės veikime neturė
tų nuostolių ir jeigu trūkumas 
būtų, tai padengti iš Sąryšio 

Stoja Mockus debatuęti. Iš iždo, o jeigu pelno būtų virš 
kelių pasakytų žodžių matosi, skolos sumos, tai tą perviršį 
kad publika su juomi. Mos- ' 
kus juokino publiką, kaip ir 
visuomet,' tai nematau reikalą 
atkartoti jo kalbą, nes visiems 
gerai žinoma. Antru atyeju 
Visuomis beveik tą patį karto
ja. Mockus antru kartu dar 
didesnį publikoj cirką 'padarė. 
Visuomis ant pabaigos Mockui

; religija Lietuvoje dar neįregis- 
. Iš

vedžiodamas apie tą religiją, 
{kaipo apie kokią partiją, ma
styti norėjo publiką patraukti. 
{Veik per valandą laiko nieko 
negalima buvo suprasti. Vi-' 
suomis visas religijas pasmer
kia, bet kokia jo religija yra, 
aiškiai nepasakė. \

! dė, kaip laisvamaniai, vieni 
nieko neužsiimdami, yra apsi
leidę. Sako, net ir socialistai, 
kurie
kada reikia keliauti į kitą pa
saulį, tai kunigą šaukiasi.” Sa
ko, paimkime kad ir Basanavi
čių, kuris mirdamas, kunigą 
šaukėsi, o kol gyvas buvo, tai 
veidmainingai kalbėjo apie be
dievybę ir liefuVystę. Mockus 
atsakinėjo, kad toki nėra tikri 
bedieviai, ar jis būtų socialis
tas, ar kitokis. Taip ir viskas 
per tuos debatus buvo parem
ta ant juoko.

Eita prie balsavimo. Už Vi- 
suomio religiją 16 balsų, už 
Mockų, kad* jokia religija ne
reikalinga—visa svetainė, apie 
penki šimtai žmonių.

Beje, dar pįrma balsavimo 
pirmininkas kreipėsi į publiką 
paklausdamas, ar vėl kada ne
norėtų, kad Mockus su Visuo
miu 
mose, tai laisvamanių komisi- 

jja žinotų, ką daryti. Publika 
nubalsavo, kad debatai būtų.

[Tai komisijai dar ir toliau 
{stengsis surengti debatus skir- 
i tingoje. temoje. S K '
I Mano supratimu, iš to naudos 
darbininkams mažai. Pavyz
džiui, šie debatai buvo rengia
mi su įžanga 25c ypatai ir 
nieko gero darbininkams ne
paaiškinta apie jų reikalus. Iš 
klerikalų mažai kas buvo; su
sirinko taip sakant pralaužta 
publika, kuri į bile kokią 
religiją prastai- žiūri, bet at
ėjo tik'todėl;- kad žinojo, jog 
čia bus juokų. Aš manau, 
kad visuomet juokhs krėsti 
sunkaus darbo vergams nerei
kalinga, ir jie nieko gero ne
duoda. Mes turime organiza
cijas, draugijas ir kitokius ra
telius, todėl apie juos kalbėki-. 

! me ir žadinkime darbininkus.

’ vus, susirinkimą atidarė pirm, 
pagelbininkas D. Krūtis. Na
rių susirinkime dalyvavo ne- 
perdaugiausia.

Įvairių komisijų raportai. 
Lietuvių Laisvės Namo Bend
rovės atstovas pranešė, kad 

^susirinkime nedalyvavo, todėl 
neturėjo nieko pranešti. Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyniu 
mo a 
rinki 
nę mokestį užmoka. Bet taip 
šį mėnesį nieko svarbaus ne
pranešė. Amerikos Lietuvių 
Organizacijų Priešfašistinio 
Susivienijimo atstovas jau ant
ras Susirinkimas neateina ir 
raporto neišduoda. Visos ko
misijos bei atstovai turėtų bū
tinai lankyti susirinkimus.

" Komisija rengimo baliaus 
pranešė, kad skelbimai i/ ti- 
kietai jau gatavi, tik reikia 
juos platinti. Daug draugų 
bei draugių jau pasiėmė tikie- 
tus platinti. . Draugija nutarė 

asiųsti kiekvienam nariui bei.I 
lį narei po du tikintus, nes drau

gijos yra nutarimas, kad kiek
vienas narys nusipirktų tikie- 
tą, nežiūrint ar jis bus ant-bą-j 

.y liaus, ar ne. <
Dfaiigai ir draugės! šis ba

ilus, kuris įvyks sausio 26 d., 
Lietuvių' Laisvės Svetainėj, 
269-73 Secohd St., Elizabeth, 
bus vienas iš puikiausių ir įdo- 
naausių dėlto, kad jame bus 
“šešėlio šokiai”' (kaip ameri- 
jkonai ' vadina, “Shadow 

WDMnce”). ’ Negana to, šiame 
baliuje grieš Johnny Allen or
kestrą. Johnny Allen orkes
trą yra puikiausia visoj New 
Jersey valstijoj. Grieš ameri
koniškus ir lietuviškus šokius, 

.ės žinome, kad visi 'būsite 
užganėdinti, kas tik šiame ba- 

. liuje dalyvaus. Aš patarčiau, 
W kad nei vienas namie nevalgy-'

pasilaikyti ižde.
Sekantiems metams Sąryšio 

programa bus: (1) Kova su 
girtybe; (2) kova su religija 
pavidale propagandos kaipo 
žodžiu, taip /ir per spaudą.;
(3) kova prieš fašizmą ir' rė
mimas tų draugų, kurie pate
ko į žiaurius budelių nasrus;
(4) rengti prakalbas1 kiekvie-1 
name svarbesniame (klausime 
bei diskusijas, aiškinančias 
dienos nuotikius.

Tai tokie svarbūs klausimai 
buvo patiekti naujai išrinktam 
komitetui šiems metams. Są
ryšio iždas stovi gerai, ir šio
je konferencijoje paaukota 
naujai Audėjų Unijai $15.

Pereitų metų darbuotė buvo 
žymesnė, kaip jau pipmiaųs 
minėjau, ir yra viltieš, kad 
šių metų kohi^tetas pasižymės 
dar geresniu veikifnu.

Į komitetą išrinkti $ekami 
djaugai: Bovinas, Jankaitis, 
Matulis, Abekas, Bartkus, Vi-' 
nikaitienė, Deikienė ir dar du, 
Jcurių vardų Reporteris nėra 
pasižymėjęs; taip pat nei al- 
tęrnatų nepsižymėjęs; malonė
site atleisti.

Pereitais metais išplatinta 
nemažai “Priešfašistinių Biule- 
tino”: pirmo numerio 5,000 ir 
kiekvieno jo leidinio paskui 
ne .mažiau, kaip tięk pat. Pla
tinime “Biuletino” reikia su
teikti ’kreditas drg. Briedžiui, 
kuris buvo visuomet prie to 
darbo pirmutinis.: Dz. Rep.

nei viviičts iiniiiic įievėngy-me ir zauniKime aaroininKus 
tumėte, nes čia bus skanių už-'ĮAi’ laisvamanių kuopa ir atei 
kandžių ir puikių gėrimų.,

> . Aušros Draugijos sekantis 
l^usirinkimas įvyks penktadie- 
H vasario 1 d., L. L. Svetai- 
nėj, 269-73 Second St. Ne- 
pamirškime atsivesti naujų na- 
®ų prirašyti.

Aušros Dr-jos Koresp.

tyje taip padarys, tai klausi
mas. Bet šį sykį nelabai 
draugiškai iš jų pusės pasielg
ta. Pirma, kuomet laisvaijna- 
'niai pasigedo Mockaus, tai viv 
su smarkumu įpiršo, kad A.L. 
D.L.D. 52-ra kuopa rungtu- 
Mockui prakalbas. Bet kuo-T

Amerikos teatrines istorijos lapai 
yra pilni gražuolių moterų. Tos ame
rikinis scenos žvaigždės visuomet 
buvo skaidriais pavyzdžiais tautinio 
šios šalies moterų gražumo, šian
dien yfa bendra visų tokia nuomonė, 
kad tipiška amerikietė mergina turi 
laibą, žvalią, panašią i berniuko fi
gūrą. Naujovinė moteris dalyvauja 
kiekvienoje darbo bei veikimo srity
je, , Josios žėrintis moteriškumas 
plaukia iš sveikatos, pareinančios iš 

‘laibos figųrof!.: į į , 1 J i J

met į ■ Mockaus > pruntnutio 
žmonių lankosi nedaug, iai su
galvojo naują būdą skaitlin- 
gesniam publikos sutraukimui 
ir nerengė A. L. D. L. D. 52-os 
kp. vardu, bet jau susirado 
laisvamanių kuopą.

Kaip pirma, taip ir . dabar 
nesu patenkintas; tbkiuo dar
bu— kur ranka, kur koja.

prakalbas j aktore, tikrai atstovauja tokią tipiš- 
. i ką amerikietę. Miss Burke yra mo

teris Florenz Ziegfeld’o, garsaus mu
zikalių komedijų priruošėjo ir staty
tojo scenoje. Tuo būdu, ji puikiai 
žino, jog dabar mada veda prie lai
bos kūno figūros. Perdidelis svoris 
ir sutižimas tai yra priešai, kurių ji
nai bijosi. Taigi , ji ir ima Lucky, 
kuomet pasipainiojanti saldumynai 
gręsia pridėt riebumo. štai kodėl 
yra sveikatoj Luckies apkepinimo 
kvapsnyje.

Ir ve ką Billie Burke sako apie 
Lucky Strike Cigaretus:

“Jei norite išsilaikyt laiba, tai im
kite Lucky Strike vietoj saldumyno, 
kuomet jis traukia jus į pagundą. 
Tatai aš dariau jau ilgi metai, ir at
randu, jog tai yra pasekmingiausias 
būdas išlaikyt laibą kūno figūrą.

Apkepinimo procesas išdirba Lucky 
Cigaretuose tokį kvapsnį, kuris nu
malšina ir patenkina 1 pageidavimą 
saldumynų. Tuo pačiu laiku apkepi- 
nimas prąšąlina erzinančias medžia
gas, taip' kad Luckies niekad neken
kia balsui.”

Amerikos mielu noru atsilieps^ į šį 
Miss Bufkę’s patarimą apie Lucky 
Strike 'Cigaretus. čiulpimas saldai
nių ir valgymas tarp reguliarių val
gio laikų neranda sau vietos 
pas naujovinę moterį—vietoj to jinai 
ima Lucky. Suprantama, cukrus, su 
saiku naudojamas, gali būt dalis 
maisto, bet žinovai didžioje didžiu
moje atranda, jog yra didelės žalos 
iš perclidelio naudojimo riebinančių 
saldumynų. 
Billie Burke ir vardan nuosaikumo 
imkite Lucky vietoj saldumyno.

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
tarptautiniai; ir jeigu bus ga
lima apvaikščioti Brooklyne 
tarptautiniai, tai prisidėt prie 
Brooklyno skyriaus. Jeigu bus 
rengiamas vienas didelis pa
rengimas. New Yorke, prisidėti 
prie New Yorko. Ir tai pa
girtinas darbas, ir reikia pa
girti dalyvius, kad supranta 
reikšmę tarptautinio judėjimo 
darbuotės.

SKAITYKITE—ŠVIESKIT ĖS—MOKY KITES
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. ‘ Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusioj seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir | 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina ..................    20c

Ką Mes Mateme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite*apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai/nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygėlė iš 64 puslapių. Kaina............................  15c

Prieš!ašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žihosite apie Lietuvą.

..............................................................i. 15c

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų? Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė“; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina..............................................35c

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu
Dienraštis “Laisvė?; išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausjrųais-ir' atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų., plausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją pėrsiskai- 
tęs turėsi aiškų /supratingą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. / Gerai įsitemijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino? ’ Kaina tik..' .. . . 1 ;.....................25c

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač.prie jaunų mergaičių. Čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daugz žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina. ................  20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai aj4 merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau iminėtą 
knygą, kurios kaina.......... (.............................. '..........$2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su Vnoterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatoj žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystes apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystes lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina....... .$2.00

- 1 Įžanga Į Politinį Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanoyo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonoininio atžvilgio, kodėl yrą rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems'suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi1240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, auksp raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
t Charakteristika

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

46 Teh Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yrajr greit visos išeis.

apis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJ A» 
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreipti® prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell.___

Keystone.

TELEFONAI i
---------------Oregon S1M

_________ . Main

Mokykla hu Reputacija
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-1474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

Telephone, Stagg 8326
9745

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklync
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį 
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais .

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

DIDŽIAUSIA UETUViy. APTEKA
Ka® yra žmogaus amžina® prieias.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
' (Miltelius nuo šalčio) 

jokią ialčią nebijo. Už 76 tentus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
, (25 centai už skrynutę)

yra tai kannoli priei kitą amžiną žmogaus priežą,—vidurių užkietūjb 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligą.

Lietuvišką, Bulgariškų,’Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

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

ANTRA APTIEK As
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.! Juniper £796
•ląadami pinigus su savo adresu, užraiylritet 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
ĮSI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
--------- ------------------------ ORDER BLANKi______________________

A3, žemiai pasiraSęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, ui kuri 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir ŪRBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No._„
Miestas
Miestas

Btate
Etate

-RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDA1 Laike bedarbes pirties kaina nupiginto iki
LAlim. Nuo 8 v. ryto iki G v. vak.; po fl vai.—74c-vU LCllę

M. TEITELBAUM, Manadžem
- Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS ISSIPERIMUI VANTOS VELTUI

Trys, gariniai kambariai delei ičsipSrimoi Rusiikas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarysj 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

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



VIETOS ŽINIOS
KOKIAS kltPAS RENGIA I 
AMERIKOS IMPERIALISTAI

DARBIEČIŲ ATYDAI

Seredos vakare, 16 d. sau
sio (January), įvyks 
svarbus A. D. P. L. S. 
susirinkimas. Draugai, 
pasistengkite dalyvauti,
randasi keletas labai svarbių 
reikalų, kurie reikės aptarti. 
Vieta—“Laisvės” svetainėje.

Sekr. K.

labai 
n a riti

visi 
nes

P.

MIRĖ ST. VIŠTAJŪNAS

Pereitą subatos vakarą mirė 
pažangus žmogus Stanislovas 
Vištajūnas, 43 metų amžiaus. 
Gyveno po num. < 
St., Brooklyne. Paliko didelia
me nuliūdime žmoną Stellą 
Vištajūnienę ir dukterį Hele
ną, 11 metų amžiaus. Bus pa
laidotas šią seredą; kūną iš 
namų išlydės 3 vai. po pietų į 
Alyvų Kalno kapines.

Giminės ir pažįstami yra 
kviečiami atsilankyt į šermenis 
delei paskutinio patarnavimo 
ir galutino atsisveikinimo.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius Garšva.

per trumpą laiką darbininkas, 
dirbdamas ilgas valandas.

O tai reakcionierių yra pa
sidarbavimas f a b ri k a n ta ms,
kad tie galėtų darbininkams 
po dvi skūras ’lupti, šiandien 
mato ponai unijos Joint Boar-! 
do tą visą fabrikantų užsimo
jimą ant darbininkų, bet jie 
tyli. Jeigu vienos ar kitos 
dirbtuvės darbininkų komisija 

(nueina su skundu, kad jiem 
kainas nukapojo nuo žiponų 
ir paliečia jų algas, Joint 
Board as atsako trumpai: jūs 
nedirbkit, jei jums mažai al
gos. Tai darbininkai yra pri-

856 Grand versti už tiek dirbti, kiek fab- 
. Ir h vst n n n Ir vi 4* vi n Ir 4- rxi»i tin

7 • i

rikantas arba kontraktorius i 
jiems moka’.

l Lenino mirties paminėjimo 
mitinge, sausio 19 d., ateinan
čią subatą, Madison Square 
Gardene, bus iškelta suokai- 
biai Amerikos imperialistinių 
politikierių; bus išdėstyta, 
kaip tūli kongresmanai ir se
natoriai daro sumanymus, kad 
jau išanksto būtų sumobilizuo
ta fabrikai ir dirbtuves, taip 
kad, karui kilus, tuojau galė
tų pradėt gamint amuniciją ir 
kitus karo reikmenis; bus 
taipgi nušviesta apie naujų į- 
statymų planus, kurių tikslas 
yra išanksto surašyt Visus ka
rui tinkamus vyrus ir ant grei
tųjų paskui iškept “drafto” 
įstatymą delei ėmimo armijon.

Mitinge bus šauni Sovietinių 
sportų paroda; dainuos har- 
moningasai ir skaitlingasai 
Freiheit Choras. Skambins 
pasižymėjęs rusų pianistas 
Sascha Fischermann, muzika

SPORTAS
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Jau patys Joint Boardo vir- perduodamas įspūdžius 1905

IŠ A. L. D .L. D. 1 KUOPOS 
VAKARĖLIO

šininkai kalba savo susirinki
muose, ir nesisarmatina pasa
kyti eilii’iiams nariams, kad jie 
rado vieną dirbtuvę dirbanti 
pilnai, ir jie sutrauką padarę! 
keturių savaičių dirbimo va
landų. Tai, sako, mes radom 
tu darbininku išdirbta valan
dų penkių savaičių. Vadina
si, darbininkai faktinai dirba 
penkias savaites, o už keturias 
tegauna užmokėti. Tai ve ką 
rodo štukinio darbo dirbimas, 
o mūsų Joint Boardo viršinin
kai nieko nesako fabrikan
tams. Aišku, kaip' diena, kad 
mūsų unijos viršininkai parda
vė mūsų kailį fabrikantams.

Taipgi su kontraktinėmis 
dirbtuvėmis, ypatingai lietu
viai kriaučiai, dirbanti didžiu-

ir 1917 metų revoliucfjų.
Kalbės dd. Lovestone, Fos-

• ter, Weinstone, Gitlow ir kiti.
Svetainės durys atsidarys 7 

vai. vakare. Įžanga 50c ir
doleris. Tikietai išanksto gau
nami Workers (Communist) 
Party raštinėje, 26' Union 
New *Yorke.

PAVYKUSI
PRIEŠIMPERIALISTINĖ
KONFERENCIJA

Sq.,

ŠARKIS PASIRAŠĖ KAUTIS 
SU STRIBLINGU

' DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopos pirmas 

šių .metų susirinkimas bus nedėlioj, 
20 d. sausio, L A. S.( svetainėj, 24th 
St. ir Michigan A ve. Pradžia 10
vai. ryte. Draugai ir draugės, ma
lonėkit visi atsilankyti, nes šis susi- 

I rinkimas bus labai svarbus. Senoji 
! valdyba išduos visų metų ‘ raportą, 

ii-1 kas kiekvienam nariui svarbu išgirs
iu | ti. Be to, yra nepabaigta rinkti ko

misijos, ką turėsime šiame susirinki- 
...... Taipgi yra ir kitokių 

“ ’ . ' ' ' ’ ' ./ 
Sekr. V. J. Geraltauskas.

1'2-13

Pereitą sekmadienį įvyko 
pasekminga Priešimperialisti- 
nės Lygos šaukta konferenci
ja, Laboi” Temple svetainėje, 
New Yorke. Dalyvavo 170 de
legatų nuo įvairių darbo uni
jų, pašelpinių ir kitokių dar
bininkiškų organizacijų. Bu
vo atstovų ir nuo Kubos ir 
Haiti revoliucinių darbininkų, 
kurie savo kalbose pasmerkė

Iš priežasties blogo oro, A.
L. D. L. D. 1 kuopos vakarėlis 
netaip pavyko, kaip buvo tikė
tasi. Tačiaus publikos apie 
100, daugiausia jaunimo, suėję 
į tą parengimą, “Laisvės” sve
tainėj, turėjo linksmo laiko.

Baltrukevičiaus smuikų or- moj pas kontraktorius, turės 
kestros sekstetas labai gražiai dirbtuvėse visokių nesusiprati- 
pagriežė; ypač gero įspūdžio mų, kadangi iš organizacijos 
padarė vienas berniukas, grie-1 viršūnės nėra užtarimo; tai tu- 
žęs ant armonikos, kuriam pri--rėš pusėtinai nukentėti darbi-.

ninkai, kuomet yra gana daug Amerikos imperialistų smurtą 
’ j nuka- t°se pavergtose šalyse. Tri

švarkų, ir negali *mta rezoliucija prieš nužudy-

Po trijų valandų derybų, 
J Jack Šarkis pasirašė sutartį IV£V1UV_ vjnų IIlcvų

SU Win. 'F. Carey, vice-prezi- kas kiekvienam nariui svarbu išgirs- 
dentu Madison Square Garden |tL. ..Bc yra nepabaigta rinkti ko- TZ .. . v v. misijos, ką turėsime šiame susinnki-
KorporaclJOS, kumšciuotis SU me atlikti. Taipgi yra ir kitokių 
Young Stribingu, Mi,ami Bea- svarbių reikalų. ^Atsiveskit ir naujų 
ch’yje, Floridoj, vasario 27 d.|narnj 
Šarkis Už tas kumštynes gaus1 
$100,000; vasario 17 d. Šar
kiui bus įmokėta $25,000 
likusieji $75,000 bus 

'teikta pačioje kovos 
iš ryto.

Striblingas gaus 20 
čių visos pinigų sumos, kuri į- 
plauks už tikietus.

Referą (kumštynių
deją) paskirs Jack Dempsey, 
bokso ex-čampionas, asmeninis 
Šarkio draugas, už 7 dienų 
pirm tos kumščiakovos.

Šarkis važiuosiąs treiniruo- 
tis į Miami; tikietais iš norin
čių matyt jį treiniruojantis 
Šarkis tikisi surinkt $50,000.

Florida 'nepatogi yra vieta 
bile kam iš rytinių arba šiau
rinių valstijų kumšciuotis su 
vyru iš pietinių valstijų. Strib
lingas yra “pietietis, 
rida—pietų valstija, 
čiai yra abelnai karštesni žmo
nės ir jautrūs savo užkampio 
patriotai. Net Tunney, todėl, 
bijojo su Striblingu kautis Flo
ridoj.

Jeigu, sakysim, Šarkis “iš- 
nakintų” Striblingą, tai ką jau 
čia bedarysi ? Turėtų sutikt 
ir Striblingo patriotai; bet jei
gu, leiskime, Šarkis laimėtų 
tiktai punktais, be “knockou- 
to,” tai galimas daiktas, girdi, 
kad jie sukeltų dideles riau
šes, nesutikdami su tokiu nuo
sprendžiu. J. C.

gi 
jam į- 
dienoje

nuošim-

—.—,---- 1----------
CLIFFSIDE, N. J.

draugai malonėkite atsilanky-Visi ‘ ‘ . ...................... ,
ti Į darbiecių Tarptautinės 'kuopos 
susirinkimą seredoj, 16 sausio, kaip 
8 vai. vakare. Susirinkimas įvyks 
M. Mažeikos svetainėje.

Sekretorius.
(11-12)

spren-!____ '_________ __

REIKALAVIMAI

' REIKALINGAS patyręs kukorius 
dirbti dideliame restorane. Del 

darbo valandų ir algos, lengvai susi
tarsime. Kreipkitės po num. 398 
West St., New York, N. Y. 12-14

PAJIEŠKOJIMAI
ir Flo- 
Pietie-

PAJIEŠKAU pusininko-partnerio į 
pelningą restorano biznį. Vieta iš

dirbta per 7 metus. Vienam sunku 
apsidirbti. Jei • nesiras pusininko/' 
parduosiu visą biznįz Kreipkitės po 
num. 145 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. • 12-17
PAJIEŠKAU brolio S. Petrick, se

niau gyveno Wilkes-Barre, Pa., da
bar nežinau, kur randasi. Meldžiu 
jį patį atsišaukti arba kas žinot ma
lonėkit pranešti, turiu svarbų reika
lą.—C. A. Moteyunas, P. O. Tamalco, 
III. ' (11-12)
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, tarpe 36 ir 
amžiaus. Aš esu 38 metų 
Rašykit ir prisiųskit savo paveiks
lą.—T. Durnas, 457 W. 21 st St., New 
York, N. Y. (H-12)

38 metai 
vaikinas.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

Jiif ir Amerikonišku Stilium ,
' Pavalgius čia malonu būti, pasišne-

-m, kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi-
skaityti.—Syk) atsilankę,s persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininke

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH. 
FOTDGRĄfĄS 
65-23 G ran d Avenųe

• 'mašpeth>Nfy/^'^/

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

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a vu s ir 

'sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai, ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 1 
> . (Priešais “Bridge Plazą” 

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-i 
madieniais tik ^ulyg sutarties.

Telephone, Stagg 4408

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

tarė smuikai.
Lilija Kavaliauskiūtė nega

lėjo dainuot, iš priežasties slo
gos, o Veličką nuo dalyvavimo 
sutrukdė jo mažo sūnaus liga. 

, Gražiai padeklamavo Aldo
na Šarkviečiūtė ir Albina 
Męnkus, mažos mergaitės.
r Jozefina Guzikiūtė gabiai 
paskambino pianu.

Prie užkandžių ir gėrimų 
pardavinėjimo darbavosi drg. 
Mikalauskienė ir kitos, kurių 
vardų nepamenu.

Šokiams griežė Retikevi- 
čiaus orkestrą.

> ' Reporterė.

JUOZAS ŽUKAUSKAS MIRĖ

Juozas Žukauskas, 42 m., 
26 Washington St., New York 

* City, mirė sausio 13 d., Broad 
St. Ligoninėj; priežastis mir
ties—uždegimas plaučių (Lo
bar pneumonia); paliko nuliū- 

f ‘ dime moterį ir du sūnus.
Bus palaidotas sausio 16 d. 

10 vai. ryte St. Traicės kapi
nėse. ’

Laidotuves prižiūri grabo
rius J. Levandauskas.

kontraktoriams kainos 
pota nuo i 
kontraktorius prisitaikyti prie 
“maniufekčerninko,” tuomet 
lipa ant darbininkų užkulnių. 
Ir dabar jau, kiek teko gir
dėti, buvo laikomi tūlų 
tuvių susirinkimai, kur 
ninkai reikalavo visokių 
leidimų iš darbininkų;
mūs žemesnieji viršininkai, 
kiek tenka matyti, vis dar bė
ga į Joint Boardą su savo 
skundais, ir kontraktoriams 

(nedaleidžia. savo darbininkų 
pažaboti. Bet ar jų tie skun
dai gelbės kiek, ar ne, tai at
eitis parodys, kadangi augštie- 
ji unijos vadai, Joint Boardas, 
yra darbininkus paleidę ant 
vėjo ir visą organizaciją atida
vę valdyti fabrikantams.

Sportelis.

dirb- 
savi- 
nusi- 

bet

GAISRAS WOOLWORTH 
BUILDINGE

57- 
užsižiebęs 

išėjimo 
šešiems

Pri-

IŠ KRIAUČIŲ PADĖTIES

Woolworth Buildinge 
me augšte, buvo 
gaisras, užkirsdamas 
kelią pasišalinti 

Įaugščiau buvusiems žmonėms.
Bet ugniagesiai labai greitai 
užgesino, taip kad nei vienas 
žmogus nenukentėjo.

mą Kubos gabaus ir pasišven- 
tusio komunisto darbuotojo 
Mellos, kur atvirai pasakytą, 
jog jis .liko nugalabintas Ku
bos prezidento Machadps 
valdžios, su žinia ir pritarimu 
Jungtinių Valstijų vyriausybės, 
kuriai Machado bernauja. 
Kalbėjo ir Indijos nacionalistų 
revoliucionierių atstovas B. S. 
Roy ir įvairūs amerikonai kal
bėtojai. Priimta rezoliucija, 
kurioj reikalaujama, kad J. V. 
pasitrauktų iš Filipinų, Haiti 
ir kitų savo užgrobtų kraštų 
ir leistų tų kraštų gyvento
jams apsispręsti kas link savo 
nepriklausomybės arba toles
nio politinio gyvenimo. Kito
je rezoliucijoje reikalaujama, 
kad Jungtinės Valstijos tuo
jaus pripažintų Sovietų Res
publikos valdžią.

Mitinge aukų sudėta, su į- 
vairių organizacijų atstovų pa
žadėjimais, išviso $130, delei 
tolesnio varymo priešimperia- 
listinio darbo. Kor.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

A. L. D. L .D. 185 KUOPOS NARIŲ 
DOMEI1 ;

į ' 4 I » ' r i • J • t 1 ‘ •

Ketverge, 17 d. sausiu, 8 vai. va
kare,'svetainėj ^18 Van SicKlen Avė., 
įvyks A. Ia D. L. D. 18b’kuopos mė
nesinis susirinkimas, šiame susirin
kime bus išduodami valdybos meti
niai raportai,'bus ir kitokių svarbių 
dalykų, todėl visi ir visos atsilanky
kite.—Valdyba, j 12-1412-14

i 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
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PARDAVIMAI

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

k . . ■ • * 'Z
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. Naujausi Diagnozo 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. Nddėliomis 10 iki J. P. M.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy ,Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
ii*.

PARŠipUdPĄ^ Restoranas, j 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)

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

DISKUSIJOS
Rengia Sveikatos Kultūros 

gija, ^temoje; “Kaip apsisaugo! nuo 
ligų ii; natūraliu būdu . pasigydyti. 
Įžangą duos lietuvių kalboj lietuvis 
Dr. Al. Ostrow, N. D. Po įžangai 
bus diskusijos, kur kiekvienas, kas 
tik norės, gaus kalbėti iš susirinku
sių, tam paskirtą laiką. Viršminė- 
tos diskusijos atsibus 17 d. sausio 
(Jan.), 8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.—Kviečia komisija. 12-14

Drau-
PARSIDUODA Lunch Room, biznis 

įdirbtas ir gera proga pirkti. Par
davimo priežastį sužinosite ant 'vie
tos;. Kreipkitės po No. 2196 Flush
ing, Avė., Maspeth, N. Y. (0-12)

107 UNION AVENUE
BROOKLYN,. N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

STAMFORD, CONN.
Svarbios prakalbo^ bus seredoj, 

16 sausio, Rusų Svetainėj * (Reming
ton Hali). Pradžią 7:30 vai. vaka
re. Kalbės žymus rašytojas Senas 
Vincas. Ateikit visi, išgirsit daug 
naujienų. Kviečia. A. L. D. L. D. 
166 kuopa. 12-13

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimtiIš SĄRYŠIO 

KONFERENCIJOS J. IR O. VAIGINISTel.: Greenpoint 9632.

K. M. S13 d. sausio įvyko Didžiojo 
New Yorko Darbininkiškų Or- 

įganizacijų Sąryšio konferenci
ja. Delegatų, rodosi, dalyva
vo virš trisdešimties, nuo pen
kiolikos organizacijų. Reikia 
priminti, kad ne visi išrinktieji 
delegatai pribuvo. ' Nežinau, 
kame dalykas, bet moterų, da
lyvavo mažas skaičius, atsto
vaudamos savo kubpas, ir tai 
nėra geras dalykas.

Valdybos raportą davė drg. 
Krasąuskas, fiųansinį — drg. 
Cibulskis. Iš valdybos rapor
tų pasirodė, kad Veikimas bu
vo žymesnis, negu kitais me
tais kad būaąvo.

Seham kdrhitetui einant par
eigas Ateivių Gynimo teisių 
(?), priešfašistinio judėjimo 
darbuotė palikta ir naujai iš
rinktam komitetui tasai gyve
nime vykinti. , '

Gegužinės apvaikščiojimo
klausimu, nutarta jį rengti

(Tąsa ant 5 pusi.)
• t

Maspeth, N. Y' Nejw Yorko apielinkėj 
kriaučių darbų sezonui, rodos, 
yra laikas prasidėti, kadangi 
šiemet Velykos ankstyvos, o 
pavasariniai drabužiai turi ant 
Velykų būt krautuvėse gatavi. 
Bet dar kol kas nesimato taip 
pilnai < dirbančių dirbtuvių. 
Kas gi čia būtų?

Taigi ve kas yra. Mūs uni
jos viršininkai per .porą metų 
kalė kriaučiams štukinį dar
bą į galvas, kad nuo kavalkų 
birbimas esąs darbininkams 
geresnis ir galima esą geres
nes algas pasidaryti nuo ka
valkų dirbant. Tai jiem ir pa
vyko New Yorko apielinkės 
kriaučius priversti dirbti štuki- 
nį darbą. Tatai matydami, 
fabrikantai gavo nuo unijos 
štukinį darbą ir taip nukapojo 
užmokestį nuo žipono padary
mo, kad darbininkas, dirbda
mas 44 valandas į savaitę, ir 
skubėdamas, vis tiek beveik 
nepasidaro daugiau uždarbio; 
O daugelis negali užsidirbt 
daugiau, kaip nuo 18 iki 25 
dolerių^ O fabrikantas žino, 
kad darbininkas gaus mažą 
algą, tai jis turės dirbti ilgas 

< valandas; tokiu būdu fabri
kantas laukia vėlesnio laiko, 
kadangi jam žiponų padarys

NUSIŠOVĖ GARSUS 
DAILININKAS

Nusišovė plačiai pagarsėjęs 
piešėjas ir skulptorius, Emil 
Fuchs, 63 metų amžiaus, po 
num. 1 W. 67th St., New Yor
ke. Nusižudymo priežastis— 
nusiminimas del nepagydomos 
vėžio ligos. Fuchs 'buvo la
biausiai pasižymėjęs, kaipo 
skulptorius nepaprastai dailių 
vyriškų ir moteriškų figūrų.

PASMAUGTAS KŪDIKIS * 
PALIKTAS BAŽNYČIOJE 

_________ X
šv. Sebastiono bažnyčioj, 

Queense; ties altorium, zakris
tijonas rado, dėžėj nuo mote
riškų skrybėlių, pasmaugtą 
dviejų, dienų ‘mergaitę, ant 
kurios kakliuko buvo dar žy
mės delikatnų moteriškų pirš
telių.

Patirta, kad skrybėlinė dė
žė buvo iš vienos didelės de- 
partmentinės sankrovos, ku
rios “kostumerės” daugiausia 
yra turtingos ir pasiturinčios 
moteriškės. Sulig tos dėžės 
bus jieškoma tolesnių pėdsa
kų, kam priklausė pasmaugto
ji mergaitė. .. .

NAUJAS BIZNIERIUS 
j .1 • • I

Juozas Bernatavičius atidaro nau
ją valgomų daiktų krautuvę—bučer- 
nę ir grdsemę po nurti. 6409 Clinton 
Ave., kampas» Willoxy Ave., Maspeth, 
N. Y. Meldžiame visus atsilankyti; 
mano k&inbmis ir patarnavimu būsite 
užganėdinti.—J. Bernatavičius. 12-14

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 viršauk įir iŠįvidkus.; Darbą 
atliekame greit ir tinkariiai.
l'i • . i j

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

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė

h ,

3194 Fulton Street

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 nuleisim© dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA t ’
« < . . 4.1*

. Brooklyn, N. Y.m

; c; ■

KUNDROTO , TIKRI; LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų getai-žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
(raistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūšų vientaučiams kuo- 
gąriaūsiąi patarnauti,, pargabenau iš Lietuvos Įvairiausių tikrai lie- 
tuViškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kuriu ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 irxuž daugiau.
Apynių 
Aviečių uor

Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cylčių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmeėių durnropių

Aviečių uogų 
Anižių sėk!ūkių

Darniu
Debesih

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunėlių
Eeneso ploki čiukių 
Malmėčių 
Šalavijų 
Beneso lapelių 
Saf ronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų , 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
JuodŠaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušamjos ir 

daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. C. Vaistininką* i

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
tFho.e, Cnanpolnt M17, IMMlu




