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Lenino Mirties Paminėjimo Mitingas

X J d 7 O d X • v •nyčios misija, pranešė Tarp- |karo. Bet apie tikras karo

Išduodamą Karštį

reikalauti, kad

jo Sakoma, kacT išradi- Planuoja . Paversti Bažny- d d/ . Pine Cnininoiinm 1 citnonmicčias šnipinėjimo Įstaigomis
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Reikalauja Iššluoti “Raga- 
> nystę” iš York Apskričio

užpuolė streikląu- 
Kuometū policija už-

Lenino Mirties Paminėjimo 
Mitingas

Darbininkai Visų šųlių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o I ši ai mėšit 

Pasaulj!

Senatoriai Susitaikysią

Sekantį penktadienį, sau
sio 18 d., rengiamas Lenino 
mirties paminėjimo mitin
gas, Labor Institute, 810 
Locust St. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Kalbės “Daily Wor- 
kerio” redaktorius Robert 
Minor, Otto Huswood ir ki
ti. Taipgi bus ir muzikalė 
programa. Visi lietuviai 
darbininkai raginami daly
vauti minėjime mirties su
kaktuvių pasaulio darbinin
kų vado—Lenino.

Liet. Frakcija.

Vėžys--Senėjimo Liga, 
Sako Mokslininkas

X BERLYNAS.— Profeso
rius Paul Lazarus, vėžio li
gos specialistas Berlyno 
Universitete, šiomis dieno
mis apie vėžio ligą pareiškė:

“Aš netikiu, kad bile kokie 
vaistai bus surasti išgydy
mui nuo vėžio ligos, nes tai 
nėra užkrečiama liga. Del to , 
aš siūlau, kad kiekvienas 
vyras ir moteris, nuo 40 me-
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Vilkai Drasko Lenkijos 
Gyventojus

Reikalauja Užvardinti Gatvę 
Liebknechto Vardu

VIENA, Austrija.— Pul
kai vilkų užpuolė rytinę 
Lenkijos dalį. Šiomis dieno
mis vilkai sudraskė tris 
žmones.

Iš priežasties šaltos žie
mos ir stokos maisto vilkai 
užpuola kaimus įvairiose 
vietose Lenkijoj, Vengrijoj 
ir Jugoslavijoj.

Vokietija Patenkinta, 
kad Morganas Įeina 
Reparacijų Komitetai!

BERLYNAS. — Vokieti- 
tų amžiaus, turėtų bent kar- J0? valdžią ir buržuazija 
tą į metus pasiduoti geram Tei^ia pasitenkinimą, kad 
išegzaminavimui; biedmijų J; 1- Morganas, stambiau- 
išlaidas turėtu padengti vai- sias X- bankierius, mmi- 
Sf.vbe c imas kaipo busiantis Arneri-

y ‘ . v> ‘kos atstovas tarptautiniam
“Aštuoniasdešimts nuo- ekspertų komitete rišimui 

šimčių apsirgimų vėžio liga Vokietijos reparacijų klau- 
galima išgydyti, jeigu tik sjmo. 
jie pakankamai anksti būna j 
pastebėti. Palyginus su tu- 
berkuliozo (džiovos) mirimų 
rtuošimčiu, susirgimų vė
žiu yra 70 nuošimčių prieš 
60 nuoš. susirgimų tuberku- 
liozu. Tas gal nustebins 
abelną publiką, bet tai gali 

J}ūt įrodyta statistikomis.
Priežastis padidėjimo yra, 
iki pusėtino laipsnio, del to, 
kad žmonės dabar gyvena 
ilgiau, negu pirmiaus...

“Susirgimai vėžio liga 
Jungtinėse Valstijose didė
ja. Aš nesu' tos nuomonės, 
kad didesnis suvartojimas 
mėsos yra svarbiausia prie
žastis, nes daugelis biednų 
žmonių, kurie visai mažai 
valgo mėsos, taipgi serga 
vtežiu. Svarbiausia priežas
tys, tai celių destrukcija 
(naikinimas) per amžių... 
Taipgi susižeidimai per ne
laimes ir nudėvėjimas ner
vų sistemos gali pagimdyti 
vėžio ligą. Septynis kartus 
greičiau vyrai gauna vėžio 
ligą, negu moterys.”

“Mes dabar jaučiame, kad 
susirinkimas turės būt pa
sekmingas, nes mes žinome, 
kad ponas Morganas nepa
dės savo vardo jokiame pla
ne, kuris negalėtų būt įvyk
domas,” tai yra tokia oficia- 
lė Vokietijos valdžios nuo
monė.

Vokietijos spauda plačiai 
rašo apie Morganą.

Laikraštis “Tageblatt” pa
žymi, kad “paskyrimas Mor
gano reiškia, jog Amerika 
nedaleis daryti blogąi.”

Tas reiškia, kad Vokieti
ja tikisi, jog Amerikos ka
pitalistai stos už tai, kad 
Vokietijos karo kontribu
cijos būtų sumažintos.

West Orange, N. J.—Tho
mas Edison, išradėjas, išvy
ko į Floridą praleisti ten 
žiemos sezoną. Jis ten tyri
nės, kaip užauginti tokius 
medžius, iš kurių būtų gali
ma pagaminti gumą.

Mussolini Duoda Popiežiui Žemės Plotą ir 
Suvirs $52,000,000 Atlyginimo

Protestas Prieš Imperialistinius Besirebgimus į Naują, 
Dar Baisesnę, Pasaulinę Karo Skerdynę

Milžiniškas Protestas Prieš Mella Nužudymą
SUBATOS VAKARE, SAUSIO 19-TA D., MADISON SQ. 

GARDEN SVETAINĖJ, NEW YORKE.
KALBĖTOJAI

Jay Lovestone, W. W. Weinstone, W. Z. Foster, Ben 
Gitlow.

Jascha Fischermann, Sovietinis pianistus, skambins 
įspūdžius 1905 ir 1917 metų revoliucijų ir “Su
kilimą.”

Freiheit didysis Choras dainuos parinktiniausias re
voliucines dainas.

Bus patiekta stebėtina Sovietinių Sportų paroda.
Svetainės durys atsidarys 7 vai. vakare.
Tikietų kaina 50 centų iki dolerio.
Pirkitės tikietus išanksto Workers (Communist) 

Partijos ofise, 26 Union Square, New York.

Salaveišių Armijos Galva į Įtaisas Išmieruoja žvaigždžių 
Atsisako Rezignuoti , Išduodamą Karštį

LONDONAS.— Generolas 
Bramwell Booth, galva sū- 
laveišių armijos, antradienį 
informavo armijos augš- 
čiausią tarybą, kad jis nesi
skaito su jų reikalavimu ir 
atsisako rezignuoti iš armi
jos vadovystės vietos.

Manoma, kad taryba ne- 
siskaitys su jo pareiškimu 
ir vers jį nuo salaveišių ar
mijos sosto.

Salaveišių armija tūri tur
to vertės $100,000,000. Už 
tai lyderiai riejasi už vado
vybę. , .

į Jugoslavijos žmogžudžiai 
Suareštavo 50 Komunistu 

t*

BELGRADAS, Jugoslavi
ja.— Zagrebe, Kroatijoj, 
naujos diktatoriškos val
džios kareiviai suareštavo 
20- komunistų.

Naujas fašistinės valdžios 
įstatymas leidžia ; sušaudyti 
asmenis, apkaltintus nusį- 
statyme prieš dabartinę dik
tatorišką yaldžią, susidedan
čią iš žmogžudžių klikos.

Karalius Aleksandras da
vė įsakymą suareštuoti vi
sus valdžios oponentus.

BERLYNAS.— Miesto ta
ryboj komunistai nariai pa
tiekė sumanymą, kad gatvė 
ir tiltas, kur Karolis Lieb- 
knechtas ir Rožė Luxem
burg buvo nužudyti, būtų 
užvardinti jų vardais: gat- 

j ve Liebknechto vardu, tiltas 
— Luxemburgos vardu.

Sumanyme taipgi reika
laujama, kad būtų pastaty
tas paminklas toj vietoj, 
kur jie tapo nušauti.

17,000 ■ Motery ir 'Merginų 
Parduota Chinijoj

PEKINAS, Chinija.— Ku
nigas F. J. Griffith, kuris 
randasi Tatungfu, Shansi 
provincijoj, su Anglijos baž-1

tautinei Badaujančių Pagel- 
bai, kad suvirš 17,000 mote
rų ir merginų Suiyan nau
joj provincijoj parduota 
turčiams iš priežasties bado 
padėties. Biednieji valstie
čiai parduoda savo moteris 
ir dukteris turčiams, kurie 
paskui su jomis taip elgiasi, 
kaip jiems patinka. Naudo
ja jas kaip verges.

“Daug kaimų liko be mo
terų ir merginų, kurios tapo 
parduotos į vergiją,” sako 
jis. •

Už parduotas merginas 
gauta suvirš $100,000 auksi- 

Fettit Tr *Seth Ni- niais pinigais.

CHICAGO. — Chicagos 
Universitetas praneša, kad 
yra pagamintas įtaisas, su 
kurio į)agelba mokslininkai 
gali išmieruoti, kiek žvaigž
dės išduoda karščio. Jis yra 
tik vienos tūkstantinės van
dens lašo dalies dydžio ir 
sveria tik vieną trisdešimtą 
miligramo dalį.

Jį išrado mokslininkai 
Edison _____ __ ___
cholson iš Mount Wilson 
Observatorijos (Calif orni-

DARBININKIŲ ATSTOVES WASHINGTO
NE REIKALAUJA NUSIGINKLAVIMO

Smerkia Pacifistines Prakalbas; Reikalauja, kad Būtą 
Svarstoma Tikros Karo Priežastys

WASHINGTON. — Čia 
pirmadienį prasidėjo paci- 
fisčių buržujų moterų su
šaukta konferencija svars
tymui karo “priežasčių” ir 
kaip karus “prašalinti.” Da
lyvauja suvirš 1,000 delega
čių iš įvairių Amerikos vie
tų.

Apie karų “-priežastis” 
kalbėjo kunigas Harry 
Emerson Fosdick iš New 
York. Jis aiškino, kaip rei
kalinga stoti už taiką ir iš
garbino Kelloggo “taikos” 
paktą, kaipo “geriausią bū
dą” “apsisaugojimui” ’ nuo

Bet nepaisant ponios Catt 
draudimo darbininkių atsto
vėms išreikšti savo mintį, 
New Yorko Darbininkių Fe
deracijos atstovė Vera Bush 
pareiškė, kad darbininkai 
nori žinoti tikras karo prie- y 
žastis ir reikalauja pilno 
nusiginklavimo. Ji nurodė, 
kad šiame pacifistiniam .su
sirinkime nekalbama apie 
tikras karo priežastis, apie i 
[imperialistų rengimąsi prie < 
i naujos pasaulinės skerdy^ Y 
nės. Kelloggo paktas, tai 
pacifistinis imperialistų pla- 
nas, kad juomi apmulkinti 
darbininkus kalbėjimu apie 
“taiką,” nurodė revoliucinių g 
darbininkių delegatės, nu- 
vykūsios į tą konferenciją 
su tikslu numaskuoti pači- 
fistes buržujės.

Antradieni konferencija

priežastis jis neprisiminė.
Po jo prakalbos Harriet 

Silverman, sekretorė New 
Yorko Anti-Imperialistirfčs 
Lygos, pareiškė: “Čia nieko 
nebuvo pasakyta apie tik
ras karo priežastis.” Ponia 
Catt, konferencijos vadovė suorganizavo delegates eiti į 
ir pirmininkė, suriko ant senatą ir i 
jos, jog ji “nevietoj” ir rei-Kelloggo paktas būtų pri- 
kalavo “nekelti triukšmo.” imtas, kaip jis dabar yra.. .

Afganistano Karalius 
Pasitraukė nuo Sosto

LONDONAS.— Praneša
ma, kad Afganistano kara
lius Amanullah pasitraukė 
ir sostą, užleido savo vyrės-* 
niam broliui kunigaikščiui 
Inayatullan. Orlaiviu pa
bėgęs iš sostinės Kabul į 
Kandahar.

Jis rezignavęs .del viduji
nio neramumo, kurį kursto 
Anglijos imperialistai, kad 
turėti Afganistano vyriau
sybę savo nusėj.

Sostą Amanullah užėmė 
1919 -metais, po jo tėvo nu
žudymo.

WASHINGTON.--Antra
dienį pasirodė, kad ilgai už
sitęsęs “faitas” senate del. w 
Kelloggo “taikos” pakto ra
tifikavimo greitai pasibaig
siąs. Vieni senatoriai rei- ■ 
kalauja, kad paktas būtų 
užtvirtintas su tam tikrais 
paaiškinimais, ką jis ištik- 
rųjų reiškia: ar jį ratifika
vus Amerikos imperizalimas 
galės vesti karą Pietų Ame
rikoj ir tt.

Senatorius James A. Reed 
(demokratas iš Missouri) 
davė sumanymą, kuris, ma
noma, užbaigs ginčą. Jis pa
siūlė kompromisą: senato 
užsienio reikalų komitetas 
turi paaiškinti pakto reikš
mę ir tuomi visas ginčas 
užsibaigia. Reed sako, kad 
didžiumą senatorių jau da
bar jo sumanymą remia.

Sakoma, kad valstybės se- k 
kretorius Kellogg ir prezi- ' 
dentas Coolidde su tuo ne
sutinka, nes jie manb. kad 
kitos šalys tokį žingsnį gali 
išaiškinti, kaipo Jungtinių 
Valstijų rezervaciją. Jie 
[stoja už tai, kad senates ra- 
jtifikuotų pajota kaiti jis da
bar yra, be jokios interpre
tacijos.

mas turi didelę mokslinę 
svarbą astronomams. Jis 
vadinamas “thermcouple.”

Tuo išradimu tapo suras
ta, kad daugiausia karščio 
išduoda milžiniška žvaigždė, 
Betelgeuse, kuri yra 27,000,- 
000 kartų didesnė už saulę 
ir yra už 200 šviesos metų 
nuo žemės. (Šviesa lekia 
186,600 mylių į sekundą.) 
Vieni šviesos metai yra arti 
šešių trilionų mylių. Rau
donoji žvaigždė, Antares, 
viena iš šviesiausių žvaigž
džių, matomų nuo žemės, 
nors yra už 330 šviesos me
tų tolumo, yra antra, dau
giausia išduodanti karščio. 
Sirius, šviesiausia iš mato
mų žvaigždžių, tik už 8 
šviesos metų tolumo; ji tre
čia ' • išdavime daugiausia 
karščio. ' *.

Providence, R. I.— Rhode 
Island Valstijos Anti-Saliu- 
nų Lyga išdirbo planą suor
ganizavimui plačios šnipų 
sistemos. Išdirbo planą, su- 
lyg kurio bus bandoma 
paversti kiekvieną Rhode 
Island protestonų bažnyčią 
į šnipinėjimo įstaigą, kuri 
aktyviškai informuos val
džią apie blaivybės įstaty
mo laužytojus. I

Great Neck, N. Y.— Ro
bert Boomhower, 19 metų 
amžiaus, 6 pėdų ir 7 colių 
augštumo ir sveriantis 210 
svarų, nežinia kur tai dingo 
iš namų pereitą šeštadienį. 
Jo tėvai susirūpinę jo j ieš
ko.

PORT ADELAIDE, Aus- 
trali j a.— Pirmadienį čia ta
po sužeista 50 streiklaužių, 
kurie dirbo prie krovimą 
laivų. Suvirs 1,000 strei- 
kierių 
žius. 
puolė streikierius, streikie- 
riai visokiais įrankiais ko
vojo prieš policiją.

Siūlo Sudaryti “Manhattan 
Valstiją”

Albany, N. Y.— Atstovas 
Louis A. Cuvillier, demokra
tas iš New York, New Yor- 
ko valstijos seimely įnešė 
sumanymą, kad būtų suda
rytą nauji a vąlsti j a, / gadina
ma ! “Manhattan * Valstija'.^ 
Ta valstija turėtų apimti 
apskričįu's New Yorko ir ar
timesnius New Yorkui ap- 
skričius New Jersey fr Con
necticut valstijose. Rezoliu
cija reikalauja sudaryti ko
misiją iš atstovų iš trijų 
valstijų apsvarstymui to 
klausimo. <

I ------------------

ROMA.— Pranešama, kad 
jau beveik prieita prie susi
taikymo tarp Italijos fašis
tines valdžios ir popiežiaus 
taip \ vadinamu “Romos klau
simu.” Tasai klausimas iš
kilo, kuomet 1870 metais 
Italijos valdžia užgriebė po
piežiui priklausomą nuosa
vybę, prisijungė popiežiaus 

^valdomas valstybes. Ir nuo 
to laikos popiežius užsidarė

• Vatikane ir viešai neišėjo į 
pasaulį iš Vatikano ribų. 
Skaitėsi “kaliniu.”
' Dabar, sakoma, Mussolini 

. sutinka atsteigti popiežiui 
>, valstybę, kad jis galėtų iške

liauti į pasaulį. Mussolini 
tikisi tuo būdu geriau su
tvirtinti Italijos fašizmą.

Tuo klausimu buvo veda
mos derybos tarp Vatikano 
ir fašistų valdžios. Derybų 
vedėjais buvo monsignoras- 
(pralotas) Borgongini-Du- 
ca, sekretorius nepaprastų 
reikalų Vatikane, ir monsig-

F

y t

noras Pacelli nuo Vatikano 
ir profesorius Gianinni ir 
Domenico Barone nuo fašis
tų valdžios; pastarasis ne
senai numirė. Jie, sakoma, 
susitaikė teritorijos ir atly
ginimo klausimų. Sutikta 
duoti popiežiui žemės plotą, 
esantį į pietryčius nuo Va
tikano daržų, įskaitant Ba- 
meleck ir , Doria-Pamphili 
vilas, su ekstra teritorinė
mis teisėmis.

' Taipgi sutikta užmokėti 
popiežiui 1,000,000,000 auks. 
lirų (apie $52,631,600), kai
po atlyginimą už bažnyčios 
konfiskuotą nuosavybę 1870 
metais.

Dabar tasai klausimas 
randasi Mussolinio ir popie
žiaus rankose. Jiems lieka 
padaryti galutiną nuospren
dį. Sutikus sutartį priimti, 
jie turės nustatyti laiką ir 
išdirbti būdus, kada ir kaip 
tą sutartį įvykinti gyveni
mam

Traverse City, Mich— 300 
darbininkų, dirbančių John- 
sęn-Randall Fiber rakandų 
dirbtuvėj, kelios dienos at
gal paskelbė, streiką prieš 
algų nukapojimą.,

Nusižudė Bankievius
Lexington, Ry.— Del rū

pesčio ir ligos nusišovė John 
W. Stoll, 64 metų amžiaus 

„banko prezidentas.1 : '

Sovietų Sportų Spektaklius Bus Perstaty
tas Lenino Mirties Minėjimo Mitinge

statys Darbininkų Sportų 
Unija:

Sovietų žymus pianistas 
Jascha Fischermann išpildys 
revoliucinius muzikos kaval- 
kus “1905,” “1917” ir ^Suki
limas.”

Įžanga 50 centų ir $1.00.
Lietuviai darbininkai, 

skaitlingai dalyvaukite ta
me mitinge. ” /

Iki šiol tokiuose mitinguo
se labai mažai (keli desėt- 
kai) lietuvių' dalyvavo. Tai 
didelis apsileidimas. Gėda.

Mažiausia \keli šimtai lie
tuvių darbininkų turi daly-

NEW YORK.— Sekantį 
šeštadienį, sausio 19 d., di
džiausioj svetainėj Madison 
Square Garden, New Yorke, 
rengiamas milžiniškas Leni
no mirties paminėjimo mi
tingas. Tame mitinge bus 
pareikštas protesto balsas 
prieš imperialistų rengiamą 
naują skerdynę.
' Kalbėtojai Jay Lovestone, 
Wm. Z. Foster ir kiti nuro
dys, kaip pasaulio kapitalis
tinės valstybės rengiasi prie 
naujo karo. s

Apart prakalbų bus pęr- 
statytas j Sovietų 4 sportų 
spektaklius (reginys). , Per-'vauti šiame mitinge.

Philadelphia.— Čia repu- 
blikonės moterys 42 warde 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
jos ragina generalį prokuro
rą Baldridge ištyrinėti “ra
ganystės kultą” York ap
skrity ir vienokiu ar kito
kiu būdu “raganystę iššluo
ti ne tik iš York apskričio, 
bet ir iš visos Penn. valsti
jos, kur tik “raganystės” 
praktikavimas apsireiškia.

Pereitą savaitę York mie-* 
stely tapo nuteisti ant viso 
amžiaus į kalėjimą trys jau
ni vyrai už nužudymą “ra
ganiaus” Nelson D. Rehme- 
yer.

Roma..— Pirmadienį čia 
jausta mažas žemės drebė
jimas.

Gitlowas Kalbės Pittsburghe
PITTSBURGH.—Ben Git- 

low, Darbininkų (Komunis
tų) Partijos narys^ kalbės 
čia Lenino mirties paminėji
mo mitinge, sekanti nedėl- 
dienį, sausio 20 d.. Labor 
Lyceum, 35 Millert St. Pra
džia 8 vai. vakaro. Mitingą 
rengia Darbininkų (Komu
nistų) Partijos Penktas Dis- 
triktas.
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kokią moralę teisę jįią turi 
keikti ir niekinti ’tuos', - ku
rie tą lapelį išleido? Netu
ri jokios teisės.
Vitaitis pats vaduotųsi nuo
širdumu, vietoj kitus, nuo
širdžius žmones, mokinti 
nuoširdumo, tai jis pasaky
tų atvirai, jog kas teisybė, 
tai teisybė. Bet jis to ne
daro. Užsimerkęs,

Ir jeigu Difterijos Ligos

BURŽUAZINIU MOTERŲ MOBILIZACIJA 
. UŽ IMPERIALISTU PROGRAMA

aaro. užsimerkęs, pamy
nęs po kojų visokį nuošir
dumą, drožia nuo peties, su
šilęs mala žodžiais, 
smalą, rėkia gvolto, teisina 
nepateisinamą, gina neap
ginamą.

verda

Jaunųjų Moterų Krikščio
niškojo Susivienijimo Nacio
nalė Taryba, Moterų Bal
suotojų Lyga, žydžių Mote
rų Nacionalė Taryba, Biz
nierių ir Profesionalių Mo
terų Nacionalė Federacija, 
Nacionalė Moterų Darbo 
Unijų Lyga ir 11. Tai vis 
organizacijos, kurios nieko 
bendro neturi su darbininkų 
judėjimu. Nacionalė Mote
rų Darbo Unijų Lyga nėra 

_ jokia darbininkų organiza- 
amžinds taikos paktą,” ku-'cija. Jinai suorganizuota 
ris yra niekas daugiau, kaip | buržuazinių moterų del pa
tik Amerikos imperialistų gelbėjimo darbininkėms, bet 

- maska pravedimui kariniui jų tas gelbėjimas jokios ap- 
Į>lanų. Nespėjo konferenci-!čiuopiamos naudos darbinin- 
ja atsidaryti, o pats Kellogg kėnis neneša.
gas senatui pareiškė, kad ši-’ Koksai gi tikslas šitos pa
tas “paktas” nevaržo Jung- cifįsčių konferencijos? Ar- 
tinių Valstijų apsiginklavi- gi jos ištikrųjų mobilizuojąs 
mo del “apsigynimo.” Girdi, prieš naujo karo pavojų? 
šitas paktas palieka kiekvie- Nieko panašaus. Tai bur
nai . Valystybei išspręsti žuazijos skymas paslėpimui 
klausimą, koks karas yra savo tikrųjų tikslų. Tegul 
reikalingas del apsigynimo, tos pacifistės dainuoja apie 
Vadinąsi,. kiekvienos šalies!“išgydymą pasaulio nuo ka- 
imperialistai turės liuesas !rų” Washingtono konferen- 
rankas ruoštis prie karo, ei jo j, bet tuo pačiu laiku jų 
užvadindąmi jį apsigynimo 
karu. Anglija . ginkluojasi 
apgynimui savo imperialis-1 
tinių interesų, o Amerika _
— savd.. Tuo tarpu susirin- rių skiriamas padidinimui 
kusios poniutės plonais bur- .......................

•žuaziniais liežuviais plaka 
apie pasaulio išganymą hub 
visų karų “Kelloggo pakte.”

Pirmadienį Washingtone 
prasidėjo nacionalė konfe
rencija del “suradimo prie
žasčių ir išgydymo pasaulio 
nuo karį.” Tai jau ketvir
ta iš eilės panaši konferen
cija buržuazinių pacifisčių, 
kurios tikrenybėje tarnauja 
Amerikos imperialistams. 
Jos kalba prieš karą, bet re
mia visus Amerikos kapita
lizmo žygius, kurie veda 
prie karo. Dabar jos susi
rinko paremti “Kelloggo

organizacijos visais garais 
padeda Washingtono val
džiai vykdyti savo karinius 
planus. Arti bilionas dole-

ir pagerihjihjui , Ąiherikos 
karinio, laivyno. Mokyklose, 
bažnyčiose^ kliul?uosę, ’susi
rinkimuose tos poniutės su-

Pacifistės arba veidmainės• kapitaljsti-
buržujės turi įsteigusios ^e.vald^lrJ^.™Whs7 
pastovią organizaciją “gy-I z>/lus Ghipijpj, Cen- 
dymui pasaulio nuo karų/’ tAral,n?J Amerikoje ir Pietų 
Ta organizacija susideda iš Amenkoje.
visos eilės atskirų tnoterų, Darbininkų klasė nieko 
organizacijų, kaip tai: Ame-gero neprivalo laukti iš 
rikinis Universitetų Moterų veidmainingų pacifisčių 

konferencijos. Jos yra da
limi kapitalistinės sistemos, 
kuri gimdo karus. Konfe
rencija yra dalimi imperia-

rikinis Universitetų Moterų 
Susivienijimas, Moterų Ta
ryba del Naminių Misijų, 
Šiaurinės Amerikos Moterų 
|farybų Federacija del Už
sieninių Misijų, Moterų 'listu prisirengimo prie na._- 
Kliubų Generalė Federacija/jos skerdynės.APŽVALGA

Argi, Jau Visai Išsikraustė 
Iš Proto?

“Vilniaus šviesa” sako: 
“Šiandien yra visai aišku, 
kad Rusijos komunistai re
mia fašistus, remia žinoma 
ne del to, kad jų tikslai yra 
vienodi, bet remia del to, 
kad yra visai tikri, jog su
griuvus fašistinei diktatū
rai, įsigalės komunistinė 
diktatūra.”

Padavęs šitą “Vilniaus 
Šviesos” “puikią mintį,” 
“Naujienų” redaktorius Gri
gaitis pilnai ja užgiria 
(“N.” Nr. 10). Tik, girdi, 
“komunistai labai kenkia 
civilizacijos progresui savo 
ardančia agitacija visose ša
lyse ir savo rėmimu fašis
tų.”

Vadinasi, pagal tų dviejų 
redaktorių razumą, tai ko
munistai remia fašistus ir 
bijo įsisteigimo - Lietuvoje 
komunistinės, tai yra, pro
letariato diktatūros. Kaip 
sau norite, bet jau pusėti
nai apgedęs protas turi bū
ti tų žmonių, kurie šitaip 
sapalioja. Juk šiek tiek pro
to dar turintis žmogus to
kios aiškios nesąmonės aį)ie 
komunistus nerašys.

Tiek pat senso tebūtų pa
sakyme: Amerikos • kapita
listai remia Sovietų valdžią, 
nes sugriuvus Sovietų val
džiai, įsigalės kapitalistinė 
tvarka. Viena, Amerikos 
kapitalistai neremia Sovie
tų valdžios. Antra, jie ne 
tik nebijo įsisteigimo kapi
talistinės tvarkos Rusijoje, 
bet dar visais būdais pade
da rusams kontr-revoliucio- 
nieriams Rusijoje kapitaliz
mą sugrąžinti.

Taip pat ir su komunistų 
sentikiais su Lietuvos fa
šistais. Komunistai ne tik 
neremia fašistų) bet dar su 
jais veda mirtiną kovą. Ko
munistai ne tik nebijo įsi
steigimo Lietuvoje proleta
riato diktatūros, bet už jos 
įsteigimą dar galvas guldo

Benuoširdis Apie Kitų . 
Nuoširdumą.

“Tėvynės” Nr. 2 p. S. Vi
na- 1 

apie 
tiesa: 

apie

su kitais

- taitis išdrožia S.L.A. 
riams ilgą pamokslą 
nuoširdumą. ..Tikra

I ponas Vitaitis kalba 
k nuoširdumą!

Tik pasiklausykite:

darbus ir santikius 
žmonėmis remia vien nuošir
dumo, sąžiningumo ir teisy
bės dėsniais. Kiekvienas ge
ros valies žmogus privalo ši
tuo gyvenimo keįiu eiti ir nie
kuomet to nesigailės.

/f ♦ I ‘ <

O bešįrdingesnį žmogų už — ♦ . I . • •• . •Vitaitį vargiai rastume vi
ešoj lie tu viųj išeivijoj-. Vitai-

Šituo straipsniu norime at- ^is, plėšytoje Šusivlehiji-
mo kuopų, terorižuotojas 
Susivienijimo progresyvių 
narių, šmeižėjas ir iiiekin- 
tojas kitokių pažiūrų S.L.A.
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kreipti SLA. veikėją ir narių 
dųmę į tai, kha Susivienijimo

‘ ^ikbas reikalauja iš mūs yisą-
nuoširdumo, sąžiningumo ir
draugingumo kaip organizaci- mariu, drožia "pamokslą apie- 
jos reikaluose, taip ir mūsųįkitų ’nuoširdumą! Vitaitis,
vieni su kitais santikiuose. 
To reikalauja iš Susivieniji
mo narių ir SLA. /konstitucija, 
tą mums liūrodo ir mūsų ‘ or
ganizacijos pamatinis tikslas 
—fraternalizmas. Visus sa
vo žygius Susivienijimo rei
kalais remdami nuoširdumu, 
sąžiningumu ir teisybės dės
niais pasirodysime rimtais 
fraternalizmo idėjos vykinto
jais .ir mūsų visų branginamai 
organizacijai — Susivienijimui 
tik konstruktyviais darbais 
pasitarnausime. Neabejotiną 
visuomepės pasitikėjimą ir 
pagarbą užsitarnauja tik to
kie žmones, ktirie visus savo

kuris kietai uždarė. “Tėvy
nės” špąltas tūkstančiams 
Susiviehrjibio .narių, reika- 
lauja nuoširdumo nuo kitų!

Pavyzdžiui, tam pačiam 
“Tėvynės” numeryje jis vėl 
prakeikia progresyvių la
pelį, bet nė į vieną tame la
pelyje daromą užmetimą 
‘viršininkams rim
tai neatsako. Kodėl p. 
Vitaitis bijo šaltai ir fak
tais, jeigu jis juos turi, at
sakyti į daromus užmeti
mus? Aišku, kad negali. O 
jeigu negali atsakyti, tai

Difterija yra kūdikių li
ga; jąja beveik išimtinai 
serga tik kūdikiai tarp de
vynių mėnesių ir penkių; 
metų amžiaus. Tai yra aš
trus gerklės įdegimas, laike 
kurio dažnai pasidaro ant
roji, netikra plėvelė. gerkli
niuose organuose. ■' Difteri
ja yra užsikrečiama liga.

New Yorke ir Brooklyne 
nuo difterijos kenčia dides
nis procentas kūdikių, ne
kaip kituose šios valstijos 

j miestuose. Didžiajame' Nėw 
Yorke 1927 metais difterija 
sirgo 13,500 kūdikių ir nuo 
jos mirė 717. Taigi šiame 
mieste nuo kiekvienų 100,- 
000 minėto amžiaus kūdikių 
išeina po 12 mirčių vien 
nuo tos ligos. Tuo tarpu 
visuose kituose New Yorko 
valstijos miestuose 1927 
metais išėjo tiktai apie pen
ki kūdikių mirimai nuo 
kiekvieno 100,000 kūdikių 
abelnai. Reiškia,’tuo žvilg
sniu New Yorko mieste 
dalykai daugiau kaip antra 
tiek blogesni, palyginant su 
kitais valstijos miestais.

Paskutinėmis d i e n omis 
New Yorke susiorganizavo 
Komisija Kovai prieš Difte
rija. Viešai tos komisijos 
įsikūrimas buvo paskelbtas 
per konferenciją ir bankie- 
tą, įvykusį Harvard Club’e, 
New. Yorke, vadovaujant 
Thomas W. Lamontui, J. P. 
Morgano firmos nariui. 
Konferencijoj dalyvavo visų 
New Yorko Didžiojo apskri
čių Medikalės : Draugijos

skyrių pirmininkai, sveika
tos komisionierius Wynne, 
atstovai amerikoniškų ir at- 
eiviškų laikraščių; tame 
skaičiuje ir komunistinio 
Freiheit’o atstovas. Šičia, ir 
tapo paskelbta džiaugsmin
ga tėvams žinia, jog jau iš
tobulinta čiepąi, kurie ap
saugoja kūdikius nuo difte
rijos:

: Komisija* išsiuntinėjo ' pa
raginimus visiems vieti
niams (daugiau kaip ?Į1,- 
000) medicinos daktarų, 
kad kiekvienas praneštų 
sa vo aptarnau j amonis šei
mynoms, kaip kūdikiai /rei
kia, ir gailina apsaugot nuo 
difterijos, iš kurios priežas
ties, kaip žinoma, gali prisi
mest ir dažnai prisimetą į- 
vąirūs kiti nesveikumai.

Tas apsaugojimas, kaip 
kad pranešama, nedarąs kū
dikiui skausmo. Reikia 
delei to tris sykius atsilan
kyt pas gydytoją, ir kiek
vieną sykį jo patarnavimas 
neužims daugiau,' kaip pen
kias minutes. Gi kūdikis 
tuom'bus apsaugotas visam 
amžiui nuo difterijos.

Sveikatos departmentas 
karštai pataria tėvams pa
sinaudot tąja apsaugos prie
mone.

Kurie tėvai neturėtų iš 
ko užsimokėt privatiniams 
daktarams, tie gali kreiptis 
į įvairias miestines Kūdikių 
Sveikatos klinikas arba į 
gydytojus, aptarnaujančius 
pradines mokyklas.

DARBINIKKŲHTEHATUROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. ĘRŪSEIKA, Pirmininkas j ( ( . I ji.,,A^EKSIS, Sekretorius . ; i ;
•į ’ ; 15 Union Square, New York City ” ld7, McKinley -*ve., Brooklyn, N. Y. 
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Įspūdžiai iš A.; L. D. L. D. 
Connecticut Apskričio 

Konferencijos

Prie Kapo Juodojo 
Nikola j evičiaus.

Bostono špitolninkų “Dar
bininkas” (sausio 11 d.) nu
liūdusiai pamini mirtį Niko
lai Nikolajevičiaus, ruso 
monarchisto, pretendento į 
Nikalojaus Antrojo sostą, 
O paskui klausia: “Ar mes, 
lietuviai, turime ko gailjetis,. 
kad Nikolai Nikola j evič ne
sulaikė bolševiku' tv^hė, hč 
nukreipė Rusijos istorijos į 
kitas- vėžes? , Kąžin? Var
gu.”

Tik “vargu”., .Vadinasi, 
“Darbininkas” abejoja'. Sa
vo širdyje jis vis dar mano, 
kad būtų buvę , sveikiau 
Lietuviai, jeigu Rusija ir, 
Lietuva . būtų f pasilikę po 
kruvinojo carizmo letena.

Nereikia stebėtis. Juk 
Lietuvos (kunigai susiriesda
mi giedodavo “bože carią 
chrani.”

Apskričio metinė konferen
cija įvyko 6 d„-sausio New 
Haveno mieste. 11-tą vai. ry
te apskričio sekretorius, atida
ręs posėdį, pakvietė keletą 
draugų pakalbėti, kurie po ke
letą, žodžių prasitarė apie šią 
organizaciją ir kitus dalykus. 
Beje, P. Namikas mūsų apie- 
linkėj yra žinomas, sugabus ir 
darbštus laikraščių užrašinėto
jas, kuris pereitame vajaus lai
ke “Laisvei” gavo suvirs 30 
naujų skaitytojų ir 21 naują 
narį į A. L. D. L. D. Water- 
bury’o mieste. Jisai kalbėda
mas karštai ragino, kad' visi 
delegatai, sugrįžę į kuopas, 
imtųsi už dar gyvesnio darbo.

Po visų kalbų, mandatų ko
misija paskelbė, kad privalėtų 
rastis delegatų 30, bet 5 nepri
buvo ir 4 kuopos delegatų ne- 
prisiuntė iš šių miestų: Bris
tol, Stamford, Southbury ir 
Union City. Kadangi čia įpra
sta veikti bendrai $u kitomis 
organizacijomis, todėl prisiun
tė šios draugijos broliškus de
legatus: L. D. fS. Ai 8-tą'S Ra
jonas, Laisvės, Vilijos ir Vili
jos Jaunų Merginų chorai'. 
Apskričio valdybos,nariai taipr 
gi visi dalyvavo, Tokiu“,būdu 
delegatų susidarė 36.

Apskričio valdybai duodant 
raportus, ypatingai iš sekretb- 
riūu's raporto, gifdėta, kad va
saros laiku išvažiavimar buvę 
rengti bendrai, kurie davė ge
rokai pelno del chorų, spaudos 
naudos ir jkitų ’ darbininkiškų 
organizacijų. » Kuopose, taip 
pat daug dirbta, ypatįngąi 
streikuojančių mainierių šelpi
me daug gero darbo buv^ at
likta. Kaip kurios kuopos 
diktų skaičium narių ,yra, pa
augusios, ' būtent, Wallingfor- 
do ir Waterbury’o kuopa įšąu-, 
go iki Į po narių. Tai pirmu 
kartu šiame apskrityj randasi 
kuopa, turinti tokį skaičių na
rių. Abelnąi naujihnarių?skai
čius ■ per pf aėj įsiiis^ metus ap- 
skr.ityj ,paaugą ,virš, 4Q. „ Sek- 
! >. ' • < - •' ‘ i. < ? • *' .4. t' . į'i

Irgi Pirmyn
Plačiųjų gelžkėlių darbinin

kai kalba, /kad Smetona su Vol
demaru už metus pirmyn jau 
algą pasiėmė ir rengiasi i bėgt 
į užsienį.. ,

Plyta, rotoriaus raporte vlškj's Ijltvd

limybių turėti didesnis veiki
mas.

Nutarta, kad šiems metams 
apskričio valdyba nuskirtų 
kvotą kuopoms del gavimo 
naujų narių. Manyta duot ir 
dovanas už prirašymą naujų 
narių, bet drg. P. Namikas pa
reiškė : “Ar bus skirta dova
na ar ne, vis viena aš gausiu 
daugiausia naujų narių, už ki
tus ;ir tos dovanos neimsiu.” 
Su drg. Namiku baikų nėra, 
ką jis pasižada, tą ir išpildo.

Buvo iškilę bereikalingai il
gos diskusijos. Mat, vienas iš 
draugų patiekė rezoliuciją pa
sižadėjimo kovoti prieš alko
holį. Jeigu būtų buvus ta re
zoliucija tinkamai parašyta, 
kuri nurodytų, kaip turime ko
voti prieš tą . nuodą, tai nebū
tų reikėję bereikalingai daug 
kalbėti apie jos priėmimą, bet 
kaip tik nieko tokio joje nepa
sakoma. Rez. priimta nepa
taisyta. ( Kitu kartu reikėtų iš
sirinkti rezoliucijų komisiją, 
kuri prirengtų visas rezoliuci
jas konferencijai ir būtų ge
riau 'apdirbtos, tai nereikėtų

JUOKAI NE JUOKAI I

suminėta skaitlinėmis ir net 
duoti: palyginimai praėjusių 
metų apskričio stovio, tačiaus 
tų skaitlinių nėra reikalo šiuo 
kart minėt, nes tilps spaudoj i 
protokolas ir jame bus visi da
lykai aprašyti. Organizato
rius J. Strižauskas yra gerai 
dirbęs. Per jo pasidarbavimą 
surengta prakalbų maršrutai j 
ir net kai kuriose mažesnėse 
kolonijose koncertai su persta
tymais, kuriuos atlikęs Vilijos 
choras iš Waterbury. Finansi
nis apskričio stovis buvo geras, 
apie $200. Apmokėjus visas 
bilas ir išaukojus .$50, dar ka- 
,soj paliko suvirš $100. Būtų 
buvę ir daugiau išaukoti, bet 
nutarus rengti koncertų marš
rutą ir net manoma traukti 
dainininką iš Chicagos, ir pra
kalbų maršrutas bus rengia
mas alkoholizmo ir religijos’ 
klausime, tai didesnė suma pi
nigų palikta ižde.

\
Nuo seniau būdavo girdima 

pageidavimas pas abiejų ap
skričių 'Darbinmkių Susivieni
jimo nareš, kad reikėtų laikyti 
konferencijas bendrai, todėl 
nutarta sutikt su moterim, jei
gu jos tik nesipriešins šį kartą 
tokiam planui.

• ■ < . . . 1 - Ai t : , aI t
Vasaros, parengimų nutarta 

turėti net 4, tai. bus spaudos 
naudai,, del chorų paramos ir 
del ąpskrįčjų. ;

Jaunimo traukimas į A. L. 
D. L. b, kuopąs buvo gana il
gai diskusųotas, bet prie- ge
resnių rezultatų neprieita, iš
skyrus kuopą privalumą tuo- 
mi daugiau susirūpinti ir tiek. 
Beje, patarta, kad A. L. D. L. 
D. centras sutaisytų angliškų 
knygų surašą del jaunuolių, ir , 
paskelbtų spaudoje, tuomet 
būtų lengviau gauti jaunuoliai 
į kuopas. Kaip kurių išsireiš
kimai buvo tokie, kad būtų.; 
nė pro šalį kuopose; turėti ang
lų kalboje knygas ir einant 
jieškcįti naujų jaunuolių, jiem 
parodžius knygas, .daug grei- ; 
čiau prisirašytų į kuopą. Ma
noma, būtinas reikalas,. Lad 
kuopas tvertą Vaikučių drau- ; 
gijele^ arba chorelius, •tęur 1 
tokie randasi, tenai matosi ga- 1

r^rri.n .

TRYS SVARBIOS PRIEŽAS- 
TYS

Sykį kunigas susitiko vieną 
savo parapijoną, kuris jau la
bai seūai buvo buvęs bažny
čioje. Kunigas ir klausia jo: 
“Klausyk, Rapolai, kodėl tu 
dabar nebeateini į bažnyčią?” 

Parapijonas: “Aš pasakysiu 
jums visą teisybę, klebone. 
Trys yra priežastys,' kurių de
lei aš lioviausi ėjęs bažnyčion. 
Pirmiausia, man nepatinka jū
sų teologija; antras dalykas, 
man 
m as; 
čioje 

į savo 
apie jas tiek daug bereikalin-1 
gai brangaus laiko praleisti.

Kitas tarimas neišrodė kaip 
tinkamu, tai pasikvietimas dai
nininko iš Chicagos. Rodos, 
delegatam reikėjo suprasti, 
kad pasidarys dideli apskričiui 
iškaščiąi. Bet jeigu jau taip 
nutarta, be abejonės, turės būt 
vykinama tas tarimas gyveni
mam

. Industrialinis klausimas 
draugų buvo pakeltas pabai
goje konferencijos. Rodos, tie 
draugai, kurie turėjo mintyje 
tokį klausimą, reikėjo pastebėt 
priimant dienotvarkį, kad bū
tų ir tas klausimas, tai galėję 
būtų gerokai tą klausimą iš
gvildenti, Bet (dabar, esant 
vėlam laikui, kaip kurie dele
gatai būtinai turėjo apleisti 
konferenciją, nes kai kuriuose 
miestuose buvo šis tas pareng
ta irjen turėjo dalyvauti. To
dėl šis svarbiausias klausimas 
liko neapkalbėtas kaip reikia. 

Šįąip pas delegatus matėsi 
gyvumas. Kad btR buvę lai
ko, tai būtų visi ir po keletą 
kartų i kalbėję ‘ kiekvienafne 
klausime,. Seiliaus/apskričio 
konferencijos nebūdavo taip 
gyvos, kaip ši, todėl ir užsitę
sė net iki po 7 vai. vakare.’

V. J. Valaitis.

nepatinka jūsų giedoji- | 
trečias, tai jūsų bažny- 
aš pirmiausia susitikau

moterį.”
> į • 1 I ? 5 * ; i

DAUGIAU TOKIŲ ŠUNŲ!
Vienoj parapijoj buvo kuni

gas, kuris mėgdavo labai ilgus 
pamokslus sakyti. Tačiaus sy
kį nusidavė tokis atsitikimas, 
kad kunigas užbaigė savo pa
mokslą į dešimtį minutų, kas 
nepaprastai nustebino yisus, 
buvusius bažnyčioje.”

Pabaigęs tą nepaprastai 
trumpą pamokslą, kunigas 
pridėjo:

“Apgailestaudamas aš turiu 
jums, mano vaikeliai, praneš-7 
ti, kad mano šuva, kuris ne
paprastai mėgsta popierą, šį 
rytą suėdė tą dalį mano pa
mokslo, kurios aš dabar jums 
nebepasakiau. Todėl melski
mės/’

Išėjus po pamaldų iš baž
nyčios, kunigą pasitiko tūlas 
žmogelis, kuris priklausė kitd- 
je parapijoje. Pasveikinęs. 
kunigą, jisai šiaip prabilo:

“Kunigėli, pasakykit man, 
kada tasai jūsų šuva; turės šu
nyčių ? Aš būtinai norėčiau 
gauti vieną- tos veislės šunyti, 
kad padovanoti mūsų parapi
jos klebonui.”.- o...

“Lietuvių Valstiečių 
Kalendorius”

Šiemet “Raudonasis Arto
jas” išleido 1929 metams 
“Lietuvių Valstiečių Kalen
dorių.” Iš vardo išrodo, 
kad jis vien tik pašvęstas 
lietuvių valstiečių reikalams 
ir miestų darbininkams ne
naudingas. Bet taip nėra. 
Peržiūrėjus tą kalendorių 
įgauni labai gerą įspūdį, nes 
jis labai įvairus. Pirmiau
siai nurodoma, kas tai yra 
kalendorius. Perskaitęs tą 
straipsnelį kiekvienas Su
pras, ką tai reiškia- kalendo
rius. Paskui jau seka straip
snis “Komunistų Partija. T 
Čia duodama 1 trumpa su
trauka ir suprantamoj kal
boj iš Komunistų Partijos 
istorijos. Antras straipsnis 
seka “Komunistinis Jauni
mas.” Trečias — “Sovietų, 
Sąjungos Sargyboje.” Ke
tvirtas — “Kaip Įvyko Spa
lių Revoliucija.” Penktas— 
“Sovietų Valstybės Surėdy
mas.” Šį straipsnį perskai
tę^ kiekvienas supras, kaip 
Sovietų Sąjunga tvarkosi. 
t)ar toliau seka “Sovietų 
Sąjungos Plotas ir Gyvento
jai,” “Lietuvių Kolonijos 
Sovietų Baltarusijoj.” Po 
to, seka poezija ir šiaip įvai
rūs straipsniai. Iš įvairių 
straipsnių randame įdomių 
sekamus: “KaipŽmonės Už
kariavo Orą,” “Pirmutinė 
Pagelba Staigiuose Atsitiki
muose,” “Ūkininkams Pata
rimai,” “Kaip Gyvena Au
galai,” “Bitininkavimas,” 
“Kur Yra Dangus ir Kur 
Gyvena DievAs.” Po to se-

MELAVIMO ČAMPIO^AS
Tūlame miestelyje sykį ei

damas gatve kuųigas patėmijo 
būrį vaikų, susėdusių ratu. 
Priėjęs artyn, jisai pamatė 
vaikį viduryje mažą šunuką 
ir paklausė:

“Ką jūs, vaikai, su tuo šu- 
nuku darote?”

Vienas vaikas paaiškino: 
“Mes leidžiame šunuką laimė
jimui: kuris iš mūsų papasa
kos didesnę melagystę, tam 
teks šunukas.”

“Aš stebiuosi iš jūs, vaike
liai. Kai aš buvau tokio am
žiaus, kaip jūs, aš niekuomet 
nemelavau,” pastebėjo kuni
gas.

Vaikai tyliai pasižiūrėjo 
viens į kitą, o paskui dides
nysis sušuko:

“Atiduokite kunigui šunuką, 
nes jisai savo pasąkymu pil
niausiai jį laimėjo!”

Surinko J. Barkus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS /
KAUNAS' >’ •>

žmogžudžiai veikia. ’ Pasta
ruoju metu įvyko visa eilė 
žmogžudysčių ir žmogžudžiams 
Smetonoms-Voldeniarams vieš
pataujant žmogžudžių skaičius 
vis auga. Taip,, Birštone pra
lotas Olšauskas nužudė' savo 
meilužę, netoli nuo Kalvarijos^ 
rastas Juozo Bobinos lavonas, 
ties Ilakiais rastas Stonkaus la
vonas.

ka “Velnias,” “Malda” ir 
ti dalykėliai. Yra 
straipsnelis “A 

žodžiu, 
tina įsigyti, jeigu 
ftia, šį kalendori 
žinti su . da 
dalykų. 
90 puslapių. 
35 kapeikos, 
tinėje galima 
centų. t.

. nemažas 
Abortus.”

tik gali 
ir susina 

svarbii

Kaina 1 rublis 
“Laisves” raš- 
i gauti už 50

.. ' ■■■



Bet mes turimę ir nelaijnin
Lošimas

Vietos ii’ apielinkių

NASHUA, N. H.

LOS ANGELES, CALIF.
.u332

Parapijonų su kunigu šauti-1 pagel’bą.

HAVERHILL, MASS LIETUVIS GRABORIUS

Darbininkė.

PITTSBURGH, PA

M. P.tariame ačiū.
sų

MINERSVILLE, PA

NICIAI
notary

PUBLIC

Tel., Stagg

BALTIMORE, MD 5043

ant

GRABORIUS

i—<a|i

susi-

'ečiadienjs, Sausio 16,

kas-
Bile

Išlindo Pilypas iš Kanapių 
čia yra atsilankęs Pilypas

pusė 
dau-
nes

S. centran.
Reikia pasakyti,

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.

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Kenn Co. dirbtuvės 
pradėjo dirbti savai-' 
kalėdų. Bet pilno

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

bas. Tas žioplelis nusamdo 
užmoka už skelbi-

Sausio 7 d. du lietuviai vai
kinai, po 19 metų amžiaus, W. 
Anderson ir W. Narkum, už
simokėjo teisme po 50 dolerių 
už naujų metų muštynes.

ir kapitalas, viešpatauja 
' išnaudojimas ir nelygybė.

griebę vienos moters krepšelį 
su penkiais centais, pabėgo. 
Plėšikai nesugauti.

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

ir 
darbininkus organizuo- ufacturers Association,

Sausio 6 d. vakare, beeinant praleidžia.
dviem moterim Webster St., čiai nedirba, tai ir jis pinigų

neturi. Todėl niekaip negali 
apmokėti tų savo skolų, ku- 

Durys at-Į rys nusigando, o plėšikai, pa-'rios priklauso buvusiai pačiai.
Lietuviškas Skaptukas.

dami. t
H. Arminienė.
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YOA m v w Puslapis Trečias

WILKES-BARRE, PA
N ^epamirškite 17 d. Sausio 

j Vakaro
‘ Tai bus naujiena sausio 17 
ieną visiems lietuviams Wil
es-Barre ir visų apielinkių.

' var pirmu kaitų bus suvai- 
linta didelis veikalas “Blin- 
a,” 4 veiksmų ir vieno pa- 
eikslo drama. šis veikalas 
ra gana svarbus ir žingeidus j 
įsiems pamatyti. ' prišoko du vyrai ir paliepė pa-

Tat visi nepamirškite ket-' kelti rankas augštyn. Mote- 
irtadienio vakaro.

s 6 vai. vakare, lošimas
I yPrasidė 7 vai. vakare, Cough- 
,lin High School svetainėj, 72 
No. Washington St., Wilkes- 
Barre, Pa.
, Lošėjai gerai prisirengę at
likti savo uždavinius. Tat vi
si būkite ket vergo vakare ir 
kitiems pasakykite, nes var
giai kada bebus tokis teatras 
suloštas šioj apielinkėj.

fcrie to, čia pamatysite savo! 
draugus, pažįstamus iš visų 
apielinkių. Rep.

* • ’ • •••■♦>• » 
apie duris; taipgi rasta penki 
galionai blekinėje dar neišpil- gų kontraktorių. Vienas kel
to. Namas keturių augštų, as
tuonių šeimynų. Tuom tarpu 
gyveno 26 ypatos. ' Visi nusi
minę ir kraustosi, kaip žiurkės 
nuo skęstančio laivo. Kol kas 
kaltininkas dar nesurastas. 
Namo savininkas sako, kad jis 
tą naktį buvo Lawrence, Mass.

jis turi pinigų, tai greitai juos 
Bet kada kriau-

eivinis kontraktorius tikrai ne
laimingas. Jis turi mokėti sa
vo buvusiai moteriai del užlai
kymo mergaitės. Policija ne
duoda jam ramumo, visur jį 
sekioja ir į kortą šaukia, kad 
apmokėtų, kas'moteriai paskir
ta. Mat, kada kriaučiai dirba ir

1d “drigutis,’* kurį sulos She-
iiandoah aktoriai.
įvyks 3 d.; vasario, Hoper 
House.
lietuviai nepraleiskite šios pro
gos, nes operetė “Grigutis” la
bai

Sausio 7 d. penkiose kulnių 
dirbtuvėse (wood heel shops) 
paskelbta streikas, apimantis 
apie 150 darbininkų. Kitos 

'dirbtuvės jau pasirašė unijos 
, siūlomas sąlygas, čionai bu-

Prakalbos Pavyko
Gruodžio 30 d. buvo pra

kalbos, kurias rengė A. L. D. 
L. D. 145 ir T. D. A. 51 kuo
pos. Kadangi šiame mėnesyje 
supuolė du metai nuo įsigalėji
mo fašizmo galios Lietuvoje ir 
sušaudymo keturių komunistų, 
ir kadangi šiame mėnesyje T. 
Darb. Apsigynimas

Sausio 6 d. buvo prakalbos, 
surengtos A. L. D. L. D. 42 
kp. Kalbėjo Senas Vincas. 
Publikos atėjo tokios, kuri nie
kad nesilanko į prakalbas. 
Mat, daugumui buvo įdomu 
pamatyti tą nenuilstantį apy
sakų rašytoją. Aukų, surink
ta $24.31. Buvo pardavinėja
ma literatūra; daug parduo
ta “Darbininkų Kalendorių.”

“ TARPININKAS
y (The Mediator)

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsįrašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
įsigykit šį numerį. x

“TARPININKAS,”

W. Broadway, So. Boston, Mass.
Leidėjas

A. J. KUPSTIS

CASTON KOPSEVICH

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

Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. Sth Street

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

kiai gana įtempti. Girdėjau, 
kad parapijonai, surinkę 200 
parašų, pasiuntė vyskupui, 
kad dabartinį kunigą iškeltų1 
kitur, o jiems duotų “gėrės-' 

rengia nį.” Kunigo išdalinėtas dėžu- 
. tęs su konvertukais aukojimui 

pinigų vieni parapijonai degi
na, o kiti neša ir meta į kuni
go daržą. Mat, nesiseka kuni- 
gužiui žvejoti.

vusi taikos sutartis tarpe uni- protestų mitingus prieš laiky- 
. _ 'J°s fabrikantų per pereitus j ma nekaltai kalėjimuose Tom

Sausio 3 d. Laisves Choro penkis metus užsibaigė su pa-jMįoney> Billings ir kitų, o dar 
svetainėj, . . . • ° baiga pereitų metų. Nekurie, reikejo pavaryti agitacija ir
kuopa surengė prakalbas. Kai- manė, kad galima sutaikyti i Darbininkų Literatūros 
bėjo mylimas rašytojas (darbas su kapitalu, vienok pa-1 Draugiją, tai kalbėjo net trys 

. .------- ‘ kaip tik priešingai.! kalbėtojai viršminėtuose klau
simuose. Pirmiausia kalbėjo 

Li- nė, kad sugrius S. W. P. Uni- j Savickas, išdėstydamas
0 literatūros svarbumą ir kvietė ;

visus rašytis prie A. L. D. L/icentruoja savo spėkas dis-

drg. Senas Vincas-Jakštys.»sirodė
Pasakė gerą prakalbą, nurodė' Taipgi buvo tokių, kurie m a- 
apie darbininkų kovas Lietu- ‘ ‘ _ —
voje ir čionai, Amerikoje, 
kur kyla bedarbė, 
gino

Casablanca, Morocco.
Sukilėliai morokkiečiai kon-is ja, vienok ji dar gyvuoja, c 

ra- sugriuvo Haverhill Shoe Man-1 
tis/rašytis prie darbininkišku d^uma'°aiSis"f (ameZnas)“'^itrikte/etoh Benimellal. Ko-

Kalbėtojas į turėti ką nors bendro su ta, Tarptautinį Darbininkų Apsi-organizacijų. Kalbėtojas j
publiką padarė gerą įspūdį, į asociacija. Dabar fabrikantai 
nes po prakalbos buvo girdėti turi tiktai savo agentūrą. Uni- 
kalbantis, kad geras kalbėto-Į ja daro sutartis su atskirais 
jas, reikėtų surengti daugiau fabrikantais, kaip kad seniau 
panašių parengimų ir t. p. darydavo.

Buvo renkamos aukos del > Darbininkuose labai didelis 
gelbėjimo Lietuvos politinių apsileidimas, labai mažai lan- 
kalinių; sulinkta $17.05. Au- kosi į susirinkimus, tiktai iš

gynimą ir abelnai apie darbi
ninkų gyvenimą. Trečias kal
bėjo drg. S. Janulis, kuris tik 
ką atvažiavo drauge su savo 
žmona iš rytinių valstijų. Drg. 
Janulis kalbėjo apie fašizmo 
perversmą Lietuvoje ir kokią 

l jis neša blėdį darbininkams.
kojo: P. Galinis $1.25; B. Gu- šalies žiūrėdami viską niekina Kadangi drg. Janulis nesijau-
mauskas, V. Račkauskas, A. ir sako, kad viskas negerai. 
Večkys, S. Benkus, B. Mizara, 
E. Finenkienė, J. Valatka ir Į 
A. Muzikevičius po $1; A. Ži
lionis, A. Račkauskienė, A. 
Marcilionis, J. Strakauskas, F., 
Mflpys, A. Akstinas, A. žu-i 
raulienė, E. Radzevičienė ir į

~ Rainienė po 50c. Visiems į 
aukojusiems varde Lietuvos i įg kanapių, kuris ‘ pasivadino 
politiškų kalinių tariu širdingą i saVe biblijos studentu Vana- 
ačiu. Įgu. Jis surado vieną už save

Apmokėjus už plakatus, pi- žioplesnį, kuris N. ‘s. Pitts- 
nigai bus pasiųsti A. L. O. P. burghe surengė jam prakal

, . kad pra- svetainę, v ______
kalbos pavyko gerai. Išplatin- mus įr dar tą studentą pavai- 
ta/nemąžai literatūros; buvo šina.
pardavinėjama Darbininkų j Skelbimuose sako, kad tas 
Kalendorius, “Laisvės” išleis-1 studentas aiškins, kur randasi 
tas, kurį publika noriai pirko, j nUmirusieji. Reikia pasakyti, 

kad nesenai tas pats studen
tas ir jo kolegos aiškino ir net 
tvirtino, kad žmonės jau ‘dauL 
giau nemirs, bet dabar aiškina 
jau kur nunirusieji randasi. 
Jeigu taip jie greitai mainosi, 
tai kas nors su jais negera yra. 
Reikėtų juos gerai ištirti... 
Juk blaivo proto žmogus nie
kad taip nesimėtys, kaip jie 
mėtosi.

A Mat, kurie jau seniau pirko, 
( visi sakox kad knyga gera, to- 
: del labafi lengvai parsiduoda, 
j Taipgi ouvo dalinama “Šalin 

Fašizmas,” Amerikos Lietu
vių Organizacijų Priešfašisti- 

i nio Susivienijimo biuletinas 
num. 3, kuriame telpa daug 
aprašymo apie Lietuvos fašis
tų darbus ir paveikslai žuvu
sių draugų už laisvę. Patarti
na kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei atydžiai perskai-, 
tyti.

Savo laiku rašiau, kad 
Hanover St. subankrūtino 
lincko kriaučių dirbtuvė, kuri 
buvo korporatyvė. Taipgi mi
nėjau, kad Valinckas prisidėjo 
prie Juškelio dirbtuvės partne- 

Jau tuomet sakiau, kad

Sausio 4 d., toje pačioje 
svetainėje, buvo . draugų ir 
draugių su draugu Senu Vin- 

jpasikalbėjijnas. Buvo dis- 
apie vietinį ir abelnai 

apie darbininkišką 'judėjimą. 
Buvo pakelta daug įvairių
klausimų, į kuriuos drg. V. riu. 
Jakštys tinkamai atsakinėjo, jie negalės ilgai sugyventi. 
Panašių pasikalbėjimų reikėtų 
turėti daugiau, o tai būtų la
bai ant naudos Vietiniam dar
bininkiškam judėjimui. Kaip 
kurie draugai pasižadėjo dau
giau veikti darbininkiškam ju-

Mano pranašavimas jau išsi
pildė. Padirbėjus tūlą laiką, 
susipyko ir persiskyrė.

Dabar Valincko dirbtuvės 
skolų, kurių buvo 1,800 dole
rių, vieną tūkstantį apmokėjo 

, tik žiūrėsime, ką at- viena firma, kuri turi, drabu- 
ąZparodys; o dirva darbi- žiu kirpyklą, bet aštuonius 

ikiškam veikimui yra plati.! šimtus dolerių turi apmokėti 
Juk visur, kur tiktai yra dar- i patys šėrininkai, kurie pasili

ko toje dirbtuvėje dirbti. Kai 
kurie šėrininkai išsiskirstė, nu
ėjo dirbti kitur.

Juškelio dirbtuvė taipgi už
daryta ir nežinia kada pradės 
dirbti. Jam nesiseka varyti 
biznį.

Philip 
kriaučiai 
tę pirma

Sausio 2 d., 2tval. ryte, mo- 
XteriaJ^. Sperio, gyvenanti 186- 
įl92 River St., užuodė gazolino 
.smarvę ir kito išėjimo neturė
jo, kaip tiktai išėjo ant gat
vės ir suradus policistą Joseph 
Mangarpan apie tai pranešė, 
dis pranešė policijos stotin, iš laiko negali išdirbti, nes vie- 
kur ribuvę ir pradėjo tyrinę- na, darbo užtektinai neturi, o 
jim?n Surado, kad tuščiame antra, darbininkai nesutvarky- 
“tenemente* ant ’grindų pri- ti, nes daugelis serga, nedirba, 
pilta gazolino ir daugiausia! tai ir kiti negali pilnai dirbti.■m

tė gerai, nes pagavo “flu” Ca- 
lifornijoj, tai negalėjo ilgai 

įkalbėti. Reikia pasakyti, kad 
Į visi trys kalbėtojai .savo už- 
' duotis atliko gerai ir pasakė 
daug pamokinančių dalykų. 
Prakalbos pavyko.'

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos delei išlaidų ir politinių 
kalinių. Surinkta $10.50. Vi
siems aukotojams varde kali
nių

Nesenai mūsų pionieriai tu
rėjo surengę maža įžanga va
karienę. Bet jie energingai 
darbavosi. Z. šilkaičiūtė par
davė 20 tikietų, M. šimkevi- 
čiūtė—10, kiti—po < mažiau. 
Laike vakarienės gaspadiniaut 
padėjo E. Robiniūtė, F. šim- 
kevičiūtė ir A. Rušinskiūtė. J. 
Spudukas ir E. žiobukas pro
grama vadovavo. Pionieriai 
sako, kad jie turį lygiečius 
pralenkti. Bet lygiečiai nepa
siduokite.

Nuo minėtos vakarienės pel
no liko keliolika dolerių, iš ku
rių aukojo “Young Comrade” 
$5.

Drauge M. Trepkuvienė, 
kaipo jaunuolių prižiūrėtoja, 
turi suradusi veikalą ir jau ro
les dalina. Taigi, mūsų jau
nuoliai greitu laiku pasirodys 
ir su lošimu. Mūsų jaunuolių 
tėvų ir simpatizatorių pareiga 
paremti jų parengimus savo 
atsilankymu.

Pasitikimui naujų metų L.D. 
S.A. narės pagamino užkan
džių, atsilankė ir A.L.D.L.D. 
nariai, todėl visi draugiškai 
praleido vakarą ir sulaukė nau
jų metų. Buvo ir muzika, nes 
Vinickas, Blujus, o paskui ir 
jaunasis Zeikus linksmino /vi
sus ir kurie norėjo, tie pašo
ko. «

Kadangi mes turime nusi
samdę svetainę, tai tokius pa- 
rengimėlius labai paranku 
rengti.

Darbininkiškų organizacijų 
susirinkimuose veik visuomet 
po kiek nors paaukojama dar
bininkiškiems reikalams tai iš 
iš organizacijų iždų, tai 
rinkę nariai sumeta.

Mūsų apielinkėj apie 
mainų,stovi uždarytos ir 
gelis darbininkų dęjuoja,
nedirbant badas į akis žiūri.

Dabar smarkiai rengiamės 
prie perstatymo didelio veika-

I•1218

Bell Phone, Poplar 7545

Kp. K-tas.

Graborius-Undertaker i

$1,000 Tik uz 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

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

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

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

vojant su valdžios kareiviais 
du kareiviai žuvo; sukilėliai 
užgriebė amunicijos, besi- 
traukiaht Francijos karei
viams atgal.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuoj aus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim,
reikalui esant, jis bus jū 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c 
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Spec|alistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Ave. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakavo 

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilie+ri Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas .VAlorano 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 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes/UŽ penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia 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. i

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

Reikalaujant, adresuokit:

Naujoki] Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATITL 
UIT “LAISVE

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šiuomi turiu garbę pranešti gerbiamoms pilietėms, kad 
permainiau gyvenimo vietą. Dabar meldžiu kreiptis po 

antrašu:

184-6 Grand St., netoli Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. \ r
Esant reikalui, visuomet esu gatava atsakančiai patarnaut

Patarimai veltui
A. GORBALEVSKA

LIETUVIŠKA AKUŠERĖ

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir 
automobiliais į trumpiausį. 
Mes gvąrantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi diiodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedeldieniais nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., con 14th St~ N. Y.

> dykai.
vai. vaka-
11 iki 2

SCHOOL

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
I PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
I v v ’

! Iš priežasties daugumo stako parduoda
I me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
| statome į namus visoje New Yorko ir 
I" Brooklyno apielinkeje.
b Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
f 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

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



Trečiadienis, Sausio 16,1
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' Puslapis Ketvirtas

TEX RICKARDAS
Šių Laikų Žymiausias 
Promoteris ir “Šiomanas”

George Lewis “Tex” Rick
ardas, vienas iš žymiausių šių 
laikų promoterių (kumštynių 
rengėjų) ir “šiomanų,” gimė 
sausio mėn. 2 d., 1871 m., 
Kansas City, Mo., priemiesty; 
mirė sausio mėn. 6 d., 1929 
m., Miami Beach, Fla. Kuo
met Tex pirmą sykį išvydo šį 
pasaulį, tuo metu toj apielin- 
kėj buvo didelis sąjūdis, kurį 
iššaukė pagarsėję anais lai-

AKRON, OHIO
WILKES-BARRE, PA.<♦>

Šerifas su savo vyrais, kaip 
paprastai, pasivėlavo. Jiems 
besiartinant prie Jamesų na
mų, jie išvydo tolstančius nuo 
jų ir iš akių nykstančius du 
raiteliu, jojančiu dulkių debe
sy, ir girdėjo arklių kanopų 
aidus, kurie aidėjo vis silpniau 
ir silpniau, šerifas ir visas 
būrys jo padėjėjų paleido į at
sitolinančius nuo jų raitelius 
visą eilę šūvių. Tame tai są
jūdy ir trukšme gimė didžiau
sias šių dienų “šiomanas.”

Nors Tex Rickardas gyveno
kais plėšikai broliai Fęank ii aUg§gjau paminėtam priemiesty
Jesse James. Pastarųjų moti 
na gyveno šalia Rickardų. iki 4 metų amžiaus, jis sakyda-

Rickardų seimą buvo labai h. j(j motjnQ- Jeį ]<am tek(U_ 
vo užtikti jį vieną jo raštinėj 
New Yorke ir geroj nuotaikoj, 
jis papasakodavo iš tolimos 
praeities retų ir įdomių nuo- 
tikių. Tex geriausia atsiminęs

biedna, o Jamesų motina gy
veno ištekliuje ir, rodos, nie
ko jai netrūko. Todėl ir ne
stebėtina, jei Richardai pakel
davo klausimą, iš kur jų kai
mynai gauna tiek visokių ge-1 9 i- ? i i Jesse James todėl, kad jis tu-rybių ? Kartas nuo karto bro- . U. K ,,. / .. j , irejęs juodą šiurkščia barzdą.1Jin .kmp«n mntinn namindnvn ■_ .. _ *• - c

per tvorą savo kaimyne. Riek- d 
ardienei arbatinių pyragaičių! 
ir kitokių skanėsių. Pasak 
Rickardienės, Jamesienė buvo 
labai gera kaimynė. Senutė 
Tex Rickardo motina—L. J.

Adams, 81 metų amžiaus, da
bar gyvena Seattje, Wash. Jai 
gimė aštuoni vaikai, iš kurių 
šeši jau mirę, o dvi dukterys 
dar gyvos.

Tą dieną, kuomet gimė Tex,! 
šerifas (apskrities viršininkas) ' 
su savo 26 padėjėjais apsupo 
Jamesų namą. Mat, jie buvo į 
patyrę, jog Frank ir Jesse 
James prižadėjo aplankyti ir 
paviešėti pas savo motiną, še
rifas ir jo padėjėjai buvo 
siginklavę, kaip sakoma, 
dantų. Jodami į Jamesų 
mus, jie kely prajojo pro 
ką, kurioje važiavo vietos gy
dytojas pas ponią Lucretia 
Josephine Rickard. Jis vyko 
tikslu, kad pagelbėti priimti I nų jau tapo juo. 
Tex Rickarda

lių Jamesų motina paduodavo įroiiaf Jamesai kartį.g
i savo motiną su 

dideliu būriu raitų vyrų, ir 
mesdavę vaikams smulkių 
nigų.

George Lewis Rickardas 
vo pirmutinis sūnus. Ir

ap- 
iki

na-
bri-

t• < 5

nu- 
pi-

bu- 
tuo

Jaunam Tex Richardui tekę 
būti bandininku keletą metų ir 
visi pinigai, kuriuos jis už
dirbdavo, buvo pavesti šelpi
mui motinos, jaunų broliukų ir 
sesučių ir motinos mažos sesu
tės ir broliuko, kuriuodu pas 
ją gyveno. Tex buvęs “cow- 
punčeriu,” kaip kiti bandinin
kus dar ir šiandien tebevadi
na, iki tol, kol motina susitau
pius tiek pinigų, kad galėjo 
nusipirkti nedidelę farmukę. 
Nupirkus farmukę, Tex aplei
do bandininkų eiles, atvyko 
pas motiną ir pagelbėjo jai 
darbuotis. Be to, motina lai
kius įnamius (burdingierius) 
ir jie, esą, pradėję kiek tiek 
žmoniškiau gyventi.

Bendrai, motina sako, kad 
George Lewis Rickardas visuo
met buvo teisingas ir geriau
sias jos sūnus.

Sulaukęs 24 metų amžiaus, 
George įsimylėjo į Leoną Bit- 
tick, vietos gydytojo dukterį, 
su. kuria ir apsivedė 1894 m. 
Po metų jo žmona mirė. Taip 
pat mirė-ir jų kūdikis. Tas 
smūgis skaudžiai atsiliepė į 
George ir jis nutarė apleisti 
miestelį Henriettą.

Neužilgo Tex Rickardas iš
vyko, kaip sakoma, į platų pa
saulį. ’ Išvyko jieškoti savo 
dalies. Jam teko keliauti po

Gruodžio 31 d. S. L. A. 198 
kuopa buvo surengus balių ir 
perstatymą. Scenoj statė vei
kalą “Meilės Paslaptis,” ketu
rių veiksmų dramą. Vaidino 
didžiumoj čia augęs jaunimas.1 
Vaidinime dalyvavo -šie' asme-^ 
nys: Bronislovo rolėj V. Kri
vickas; Viktoro—J. Talabas; 
Felikso—A. Beleckas; Vitau- 
to V. C. Beleckas; Miliaus—B. 
Jeršius; Miliuvienės—M. Sta-j 
niukyniūtė; Marytės, Milių 
dukters—S. Beleckiūtė; Onu- 
tes-^-A. Daruliūtė; Elžbietos— 
A. Jurgeliūtė; Eugenijos—E. į 
Pacukoniūtė ; 
Neverauskas. 
lošiamos rolės 
neatskirtos ir 
suprasti, kas
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WILKES-BARRE, PA<

pat kartu jis buvo paskutinis §įaurįų įr pįetų Ameriką ir po
Roberto Woods Rickardo vai
kas. Tex Rickardo tėvas mi
rė kovo mėnesį 1881 m. Tuo
met jie gyveno miestely Hen
rietta, Texas valstijoj. Jis bu
vo sulaukęs 11 metų amžiaus 
ir vaikščiojo į pradžios mo-

Pietų Afriką. Jis neturėjo 
pastovios vietos iki tol, kol at
vyko j New Yorką ir paėmė 
į savo rankas senąjį Madison 
Square Gardehą. Tačiau, ir 
į pasaulį iškeliavęs George ne
pamiršo savo motinos ir rūpi-

kyklą; buvo jau trečiame sky-,nosį ja neį įr tuomet, kuomet 
riuj. Tėvui mirus, jaunas jam pačiam trūkdavo dole- 
George vieną dieną priėjęs irįu> j0 motina labai mėgstan- 
prie motinos ir be mikčiojimo ;ti kalbg*t ir pasakot apie sav0 
pareiškęs, kad jo vaikščioji- jSQnų George. Ji nepriprato 
mas į mokyklą jau pasibaigė |jo vacjinti Tex, kaip jį vadino 
ir kad nuo dabar jis rūpinsis jr tebevadina laikraštininkai ir 

j šeimos užlaikymu. Jis taip pat j0 draugai $>ei geri pažįstami.
pareiškęs noro būti cowboy Apleidęs Henrietta, Tex išvy-

■ (bandininku) ir po dviejų die-j ko į Alaskos aukso laukus.
■ - - - Pirmoji jo Bekeliaujant į Alaską, George
j alga buvo 10 dolerių mėnesiui. į L Rikardas tapo pramintas 
---- —----------- --------J-------- j q^x, tur būt, todėl, kad gyve-

TEATRAS

BLINDA s
SVIETO LYGINTOJAS 

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

Ketverge, /Z dieną Sausio (January), 1929
Durys atsidarys 6 valandą vakare Losimas prasidės 7 valandą vakare 

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

tS> <!>

<$>

72<!>
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rolėse 
būti ir

pradi- 
sekėsi.

laiveikalas yra svarbus visiems matyti, nes jis vaizduoja praeities, baudžiavos

Justino—V. T. 
(Pavardės ir jų 
jokiais ženklais 
todėl negalima 
kuriose

dalyvavo. Todėl gali 
klaidų.—Red.)

Vaidinimas, kaip 
niams lošėjams, gerai
Ateityje" daugelis jų..gali tap
ti žymiais aktoriais. Tik kai, 
kurie lietuvių kalbą prastai 
vartoja. Reikia pažymėti, kad 
jaunuoliai, didžiumoj, yra be- 
partyvįai, todėl daugelis atsi
lankė ir todęl, kad prijautė 
tiems jaunuoliams, kurie dėjo 
labai daug pastangų, 
verti pagyrimo.

Bet kaip fašistuojanti' ele
mentai, kurie kontroliuoja S. 
L. A. 354 kuopą, atsinešė lin
kui šio darbo?

Gruodžio 16 d. vienas iš 
S. L. A. 198 kuopos nuėjo į 
S. L. A. 354 kuopos susirinki
mą, kad padalinti plakatų. 
Nespėjo įeiti į svetainę, kaip 
Noreika suriko: “Nešdinkis 
iš čia su savo plakatais!” Nors 
tai buvo aiškinta, kad čia tos 
pačios organizacijos parengi
mas, vienok nieko negelbėjo. 
O paskui per Cleveland© maz
gotę dar gyrėsi, kad tautiškai 
pasielgė, neleisdami tos pačios 
organizacijos kuopai plakatų 
dalinti. Vadinasi, pasielgė pa
gal tautišką obalsį: lietuvis 
pas lietuvį.
. Nors jie bandė kenkti pa
rengimui? bet tas nieko negel
bėjo, nes žmonių buvo nema
žai ir pelno liks apie 80 d o-Į 
lerių. Priklauso garbė komi
sijai ir kuopos valdybai, kad 
jie mokėjo jaunuolius suorga
nizuoti. -

A. P. L. A. 40 kuopa ren
gia balių ant 19 d. sausio, 772 
Reymond St.

S. L. A. Narys.

pio Texas valstijoj.
Išvykus Tex’ui į Alaską, pa

simirė keli jo broliai ir sese
rys. Paskutinė pasimirė jo se
suo Minnie, kuri buvo už ■ jį 
vyresnė. Jo motina, apsivedė 
su antru vyru, Adanjs. Su an
tru vyru begyvenant gimė du 
sūnūs.

Atvykęs į Alaską Tex su tri- 
mi bendrais įkūrė gemblerys- 
tės (įvairių lošimų) vietą .ir 
saliūną mieste Nome. Jo ben
drai buvo avantiūristai ir 
gembleriai, kuriems teko ma
tyti karšto ir šalto, kuriepis te
ko būti aukso laukuose ir to
kiose vietose, kur tik manoma, 
kad yra aukso. Savo įstaigą 
jie pavadino Northern (šiau
rių namas). Čia jie valgydi
no aukso jieškotojus ir priim
davo palaikymui jų pinigus. 
Northern turėjo Alaskoje ge
ro pasisekimo ir tai todėl, kad 
tai buvo teisinga ir patikima 
vieta. Atėjęs į 'Northern su
rūgėlis, piktas, paniuręs aukso 
jieškotojas su maišu ant kup
ros atvirai, be jokių ceremoni
jų, pareikšdavo: “štai, Tdk, 
palaikyk mano daiktus, kol aš 
sugrįšiu, a?” Tokį tai pasiti
kėjimą buvo įgijęs trumpu lai
ku Tex tabp tokių žmonių, kur 
rie retai bet kuriuo žmogum 
pasitikėdavo.

Po kelių metų Tex Rickardas 
apleido Alaską ir atvyko į Gold
field, Nevada valstijoj, kur tuo 
metu buvo suplaukę dideliausi. 
būriai vyrų taip pat j ieškoti 
aukso. Su juo atvyko'ir jo ben
drai. Apsigyvenęs Goldfielde 
Tex patraukė į save žmonių dė
mesį kuo tai kitu, o ne aukso 
jieškojimū. Jis suįdomino žmo
nes kumštynėmis. Tuo metu 
daug ir plačiai buvo kalbama 
apie boksininkus
Battling Nelson, šiems kumšti
ninkams rungtynes norėjo su-, 
rengti James Wood Coffroth, 
kuris anais, laikais buvo visų 
San Francisco kumštynių ren
gėju, bet jo planus sugadino at
ėjęs iš Goldfieldo nepaprastas 
pasiūlymas. Kalbajniem kumš
tininkam buvo pasiūlyta iki tol 
negirdėta $30,000 suma, pride
dant, jog ši suma bus sumokėta 
dai- prieš kumštininkų įžengimą 
į ringą.

<♦>

<♦>
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metai

Joe Gans ir

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginimas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

1Left Hook. 
(Tąsa bvs)

| APDOVANOKITE ‘ MENDELO
Vidurys vien tik iš importuotų tabakį.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

. Juos išdirba

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

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

Įžanga suaugusiems 75c; vaikams 25c
Visi ir visos įsigykite išanksto tikietus. Kviečia Rengėjai.

Washington.— Darbinin
kų produktyviškumas plieno 
liejyklose buvo du kartus 
didesnis 1926 metais, negu 
buvo 1912 metais, pasak 
Darbo Biuro statistikų. O'kalbų maršrutas tęsiasi ir jis 
algos darbininkų sumažėjo, baigsis 16 d. sausio. Jeigu

■__________ ___________ New York o apielinkėj norės

Seno Vinco Prakalbą 
Maršrutas

Seno Vinco (Jakščio) pra-

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

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

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

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

Kokius ryšius darbo unijos j 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
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-Į DRAUGUS IR GIMINES GY-1 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE \
Šią svarbią knygutę galite 

jsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

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

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Loriiuer Street, 
Brooklyn. N. Y.

kas prakalbas surengti, tai ga
lės vėliau tą padaryti.

Dabar jis kalba sekančiose 
vietose:
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 Fotoyafisti
I Fotografuoju, Didinu ir Numa 

vojų Visokiom Spalvom
i / Paveikslus
Studija atdara kiekvieną diena 

nedčliomis nuo 9; 30 iki
5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČI
Room 32, Weitzencom Bldg.

I PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

Kuriy Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
- DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

Norintieji platinti “Laisvę 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., t , 
Brooklyn, N. Y

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipg/Jk 
per paštą išsiuntinėjame, ;kaipo

ymus (orderius).-
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DETROITO ŽINIOS

■ 'jus daro riebiais

Ir jis daugina-

T

Dzūkas.

ELIZABETH, N. J
kiek- 
šiais,

jog. priimsiąs 30,000 
darbininkų.
vietinės spaudos pra- 
tai darbo jieškančių

IETOJ ūžkandžiavimo tarp reguliarių valgymų 
. . . vietoj riebinanČių saldumynų . . . dailios mo

teriškes Šiandieną palaiko savo jauną laibumą, ruky- 
damos Luckies. Šauniausios ir gražiausios moteriškes, 
lošiančios naujoviniuose teatruose, naudoja šią prie
monę, kad pasilaikyt laibomis . . . kuomet kitos 
smaguriauja riebinančiais saldumynais, tai jos užsirūko 
Lucky

VIETOJ SALDUMYNO”

in^rfT!

būtų darbo. Jie prirašytų pil
nus laikraščius apie barbarų 
žeme ir bolševikus.

nes per-Įkrauti turtų, kad jų savinin- 
—i nedegtų pekloj, bet pats

buvo šokiai.
Komisijos Narys.

už savo “griekus.” Jie 
buvę “ekstriniai” savo lai- 
“Vargšai” turėjo atsėdėti

3 mėnesius. Nejaugi iri

gyventi.
darys su savo 

Ar ir jas ve
ju k kiti kuni

gai jų jau neims gaspadinė
mis.

Lietuviškas Skaptukas.

$1. Edvardas 
širdžiai taria 
jams.

Po vakarienei

It’s toasted” 
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

T

Stata.

5

•41

•x*k
'.4X

Corifeta
Žavinti Kr

Norint turėti skanią IR' pasekmingą vakarienę. 
•s

•1
•v

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Darbai

Šiuo laiku darbai eina ne
blogiausia, bet bedarbių irgi 
yra, nes jų vis daugiau at
vyksta iš kitų miestų. Ypatin
gai šiuo laiku, nes Fordas pa
skelbi, 
daugiau

Pagal 
nešimą,
darbininkų susirinkdavo iš va
karo prie Fordo dirbtuvės, ku

prių skaičius siekdavo Virš ketu
rių tūkstančių, ir laukdavo per 
naktį, lauke stovėdami ir I 
kentėdami neišpasakytai dide
lį šaltį, kuris buvo apie zero, 
dauguma jų nuskurę, apiply
šę, tarytum nepanašūs į Ame
rikos piliečius. Taip rašę ka
pitalistų spauda. Tikrenybėj 
tų stovinčių ir baisų šaltį ken
čiančių buvo daugiau.
Y Fordas priimdąyo po keletą 
šimtų per porą rytmečių, o ki
ti vargšai, iššalę per naktį, tu
rėjo eiti nuo dirbtuvės be “lai
mės.” ' Tai toks likimas tų, 
kurie sukrauna turtus tur
čiams! Koks pasityčiojimas iš 
darbininkų.

Patartina nevykti iš kitur į 
^čia darbo jieškoti.

Na, o kaip automobilių iš- 
dirbystės savininkams sekasi? 
Šitie parazitai nežino nei kur 
dėt pelną. Jų pelnas kas me
tai dauginasi,
si perkūnišku greitumu. Tur- 
jpai ‘tikrai gyvena “demokra-l 
tiškoj” šalyj. Bet darbo jieš-' 
kanti darbininkai prakeikia 
tokią “demokratiją.”

Būtlegerystė
Būtlegerystė yra viena iš 

blogiausių įvykių žmonijos gy
venime. Vieni daro iš būtle- 
gerystės sau didelį pelną, kiti 
naikina savo sveikatą, tampa 
bepročiais, varo save į kapus 
be laiko ir, užvis blogiausia, 
duoda bjaurų pavyzdį augan
čiai gentkartei.

Būtlegerystės bizniu užsi-, 
>*ma žmonės visokių tikejimiš-1 
\kų sektų, politinių partijų ir 

toutų.- -Tą daro todėl, kad ten j 
jas doleris lengva pasigriebti.1 
is būtlegerystės daro biznį il
tie, kurie yra valdžios nusam
dyti, kad naikinus būtlegerius. į 
Nepersenai paaiškėjo, kad iš j 
120 \ valdžios prohibicijos 
agentų—113 buvo apmokami 
būtlegerių sargai. Vadinasi, i 
valdžios viršininkai buvo iri 
būtlegerių geriausi sargai.

Didesni sukčiai, gudresni 
sukčiai niekuomet nėra ibau- 
džiami, jie visuomet išsisuka, I
bet todėl mažesni, negudresni; . . Apsisaugokite 
būtleieiiai tankiai nukenčia.! Labai tankiai užmįša 

■ Daug*ir lietuvių būtlegerių yra | mobiliai žmones,.
ir daugelis jų nukenčia. Pora|« f f 
gerai pažįstamų turėjo nuken-Į 
tėti 
abu 
ku.

„ Po 
progresyviai žmonės pasiduos 
būtlęgerystei ? Apsisaugoki
me !

apis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

surūkykite ’i

i ° niekados nepasigesite saldUmynų>

Lucky Strike yra malonus suderinimas puikiausių 
pasaulyje tabakų. Tie tabakai yra apkepinti—kas yra 
brangus specialis procesas, kuris išdirba ir pagerina 
kvapsnį. Štai kodėl Luckies yra lipšnūs pavaduotojai 
riebinanČių saldumynų. Štai kodėl Lucky Strike turi 
savyje tikros sveikatos. Štai kodėl žmones sako: 
"Rūkyti Luckies yra geraš daiktas.”

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO J A8

Užtikrinu, kad mano patamavimaa 
bus atatinkamiausias ir už prieinamų 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreipti! prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI i

Bell___
Keystone.

Oreg< 

Malu
51M 
m

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-M74 . "Mokykla an Repwtacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

Per ilgus metus tatai nebuvo jokia slaptybe tiems vy
ramu, kurie išsilaiko vikrus ir žvalūs. Jie žino, kad 
Luckies padaro pastovesnius nervus ir nepakenkia 
sveikatos stoviui. Jie žino, kad Lucky Strike yra myli
masis cigaretas daugelio žymiųjų atletų, kurie turi 
yafeilaikyt drūti ir vikrūs. Jie pagerbia nuomones 
20.679 daktarų, kurie tvirtina, jog Luckies mažiau 
teerzina gerklę, negu kiti cigaretai.

Tam tikra, aprubežiuota cukraus propocija maiste 
yra patartina, bet žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog 
perdidelis daugis riebinanČių saldumynų yra kenks
minga ir kad Amerikos žmones perdaug valgo tokių 
saldumynų.. Todėl, vardan apsirubežiavimo, mes 
sakome:—

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATUS
Constance
Talmadge,

Žavinti Krutamnjų
Paveikslų
Žvaigžde

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga B rook lyne
MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

. įleidžiami utarninkais

VYRAMS

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedaliomis

dieną ir.naktį
82-86 MARCY AVENUE

A'oj subatos vakarą per radio griežia Liijcky Strike Šokią Orkestrą tokias “melodijas, 
kurios Broadway padarė Broadway.” Ta muzika po visą šalį, nuo vieno vandenyno iki 

kito, pasl leidžiama National Broadcasting Company tinklu.

© 1023, The American Tobacco Co., Manufacturers

Ijnkite' 
Lucky 
vietoj 
saldu-
myno

BROOKLYN, N. Y.

ponams Grigaičiui ir Vitaičiui kaip du pietai nemato, pasakė ( vietos arcivyskūpo

Užpuolimai

Užpuolimų ir užmušimų į- 
vyksta galybės. Kuo toliau, 
/uo daugiau jų įvyksta'. Jei 

olicijai pasitaiko nukauti ko- 
fl|l jkį užpuoliką, tai džiaugiasi 

. Kad bjauriausi nukovė. —

Jei taip Įvyktų Rusijoj, tai

ateivių darbas, kaip pirmiąus 
darydavo užmetimus, bet to-j 
kiij jankių, kurie tikroj Ame
rikos dvasioj išauklėti—“help 
yourself and God will help

auto- 
stovinčius 

ir važiuotojai 
visai nesustoja, žinoma, bi
jodamiesi, kad jiems reikės 
nukentėti. Tokie važiuotojai 
yra labai blogi žmonės, dau
giausia jie yra girti tuo laiku.

Kurie laukiate tramvajų- 
strytkarių, vaktuokitės, ver
čiau stovėkite ant šalygatvio, 
kuomet laukiat tramvajaus.

trumpas eiles; jis irgi gavo 
pagyrimą nuo svečių rankų 
plojimu. Draugai, baigiant 
vakarienę, prisminė ir apie 

■“Daily Worker,” anglų kalboj 
darbininkų dienraštį, kuriam 
suaukojo $18.15. Aukojo šios 
ypatos: Rauba, Kopi, Poškus, 
Kentrus, Tichaniuk, Tamskevi- 
čius, Tichinski, Simon, Saulė- 
nas, Damošaitis, Lutvinas, 
Vyzboras, Matuiza ir Stasiu- 
lienė po $1; Gudaitis ir Shera
lis po 50c; smulkių surinkta 
$3.15. Varde “Daily Worke- 
rio,” komisija taria nuoširdžiai 
ačiū aukotojams.

Edv. Sheraliui A. Lutvinas 
paaukojo $10, A. Gudaitis $2, 
Z. Stasiulis $2 ir Sakevičienė 

Sheralis nuo- 
ačiu aukoto-

dėm išgiria Lietuvninką, kad Į kai 4.
jis labai daug pasidarbavęs j yra susikrovęs didžiausius tur- 
del lietuvių.

Taip, jis pasidarbavo ne
mažai, nes čia jau išgyveno 
apie 35 metus. Tik labai gai
la, kad nepasakė, kiek per tą 
laiką jis susikrovė tūkstančių 
į bankus ir kiek jo žuvo pini
gėlių, įdėtų į pramonę ? Aš 
manau, kad tai būtų graži su
ma, už kuria reikėtų pekloj 
degti per' visą amžių, jeigu 
jau turčia-r turės' būti pekloj, 
kaip kad kunigas pasakoja.

Kunigas liepia kitiems ne-

tus.
Beje, buvo pranešta, kad 

Lietuvninkas jau greitai va
žiuosiąs Lietuvon ir ten baig
siąs savo amžį. Mat, jau už
tektinai prisikrovė iš darbo 
žmonių pinigų, tai dabar ga
lės ir Lietuvoj

Bet ką jis 
gaspadinėmis ? 
šis Lietuvon?

Buvau rašęs, kad F. X. Mar
tel, Detroito Darbo Federaci
jos prązidentas, yra po kauci
ja ir jo teismas įvyks neužil
go^ Bet kaip pasirodo, tai vis 

ias1’i nukelia toliau ir toliau. Yra 
'sakoma, “varnas varnui neker- 

žiūrėk, dar didesnis užpuoli- įa į akį,” taip ir čia gali įvyk
inąs .padaryta ir susišau'dyta. įį Martel yra Lewiso stip- PAITIMnPl? MD
Mes .turime žinot, kad tai ne riausias pakalikas Detroite. DALIUTIUM, 1V1D

Ad No. E-49
Pašalina galvos skaudėjimą 

ir vidurių paįrimą
ra pastebėtina, kaip greitai Nuga-Tone 

•Salina galvos skaudėjimą ir vidurių pa- 
ittoą, konstipaciją. inkstų ar pūslės suerzi- 

Ir panailas ligas, kurios paeina nuo 
virškinimo ir pakrikusio ižai valymo.

<uga-Tone sustiprina taip jau nusilpusius 
, muskulus ir organus, sutelkia ramų.

Islngą miegą ir padidina svarumą liesiu, 
umonkėjusiu žmonių.

P-as William Gailės sako: "Pirm pradė- 
sfant imti Nuga-Tone aš kas vakarą turė
davau galvos skaudėjimą, pilvo skauck-jimą ir 
Mano oda buvo neaiškios spalvos. Dabar aš 

^•beturiu daugiau galvos skaudėjimų, negi 
Izidorių skaudėjimo, o mano oda yra skaisti 
Mr ružava.” Nuga-Tone suteikia tokias pa- 

■tebėtinas pasekmes, kad kiekvienas, kuris 
Bėra sveikas, ar kuris jaučiasi Silpnas ir 
■Servuotas, turi būtinai juos pabandyti. Jūs 
Kalite gauti Nuga-Tone visur, kur tik vais
tei yra, 'Pgrrtnvlnėjami, arba jūsų vertelga 
garu del jūs iš urmo vaistinės.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA 
Kas yra žmogaus amžinas priežas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausiu 

Ugaa (varo, bet ir ( grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusias

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokią ialčią nebijo. Už 7B centus už baksą apsiginkluok muo aar« 
amžino priaSol

URBO LAX TABS 
(25 centai už skryndtę) 

yrą tai kanuoU priež kitą amžiną žmogaus priežą,—vidurių užkietijL 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviikų, Bulgariškų, Bomeopatifikų ir kt. vaistų tegalima gaut pu
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephonei Greenpoint 1*11

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

Tela Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užraiykdtei 

FRANK, A- URBAN’S PHARMACY
IRI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T,
______________________ ORDER BLANKt_______________________

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

Vardas --------------------------- -
•.-r “No------
Miestas
Miestas
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L. D. P. Kliubas, kaip 
vienais metais, taip ir 
turėjo surengęs naujuose me
tuose draugišką vakarienę.. 
Draugų bei svečių susirinko 
nemažai. Laike vakarienės 
buvo ir trumpa programa, su
sidedanti iš trumpų prakalbė- 
lių, dainų ir eilių. Nekurie iš 
draugų pasakė po trumpą pra- 
kali?ėlę. Drg. A. Višniauskas 
iš Bayonnės šudainavo keletą 
dainelių, akompanuojant /pia
nu drg. Pareigiūtei taipgi iš 
Bajonnės; ^svečiam labai pati
ko. Drg. Markūniūtė iš Cran- 
forto irgi sudainavo kelias dai
neles žavėjančiu savo balseliu, 
kurios < visiems 'patiko. Urg. 
E. Sheralis, kuris jau daugiau

Prieš kalėdas kunigas Lie
tuvninkas per pamokslą' užsi- 
kvietė ant kalėdų savo parapi
jomis Į bažnyčią, pranešda
mas, kad bažnyčia bus gražiai 
išpuošta ir giedos choras iš 
svetur, žinoma, susirinko ne
mažai žmonių. Kada pamatė, 

‘kad bažnyčioj žmonių nema
žai, tuojaus pradėjo sakyti, 
kad parapijonai nekrautų ant 
žemės turtų, nes visi turčiai 
po mirties turėsią pekloj deg
ti. Paskui pasakė, kad pats 
eisiąs per bažnyčią rinkti au
kų ir vėl liepė nesigailėti, bet 
duoti pinigus. Kada rinko au
kas, tai .kurie m'etė sidabrinius, 
tiems nieko nesakė, bet kurie 
metė popierinius, tiems galva 
lingavo. Antras (kunigas sa
kė pamokslą ir skaitė laišką 
neva nuo popiežiaus. Bet tas 
laiškas, veikiausiai, rašytas

RUSIŠKA TURKIŠKA

CVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta ikiLiAlIult Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 Tai.—7ltuwV vvfllty
M. TĘITELBAUM, Manadžęria

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šuliniu vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS K 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12-tos 1 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 42 vai, 

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais ir 
Utarninkais

Varpas Bato M SU į
A. M. Balchunaš, Savininkas.

ii®

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimoi Rusiškas, Turkiškas Ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, taip Cook ir Debevoise Sts 

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE„ BROOKLYN, N. Y.
. Telefonas? Pulaski 1090
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Trečiadienis, Sausio 16,1929

VIETOS ŽINIOS
AUDĖJŲ ORGANIZAVIMO 
KAMPANIJA PRASIDEDA

DARBIEČIŲ ATYDAI

Seredos vakare, 16 d. sau
sio (January), įvyks labai 
svarbus A. D. P. L. S. narių 
susirinkimas. Draugai, 
pasistengėte dalyvauti,

Nuo ateinančio ketvirtadie
nio vakaro Brooklyne ir New 
Yorke prasideda veikli kam
panija delei suorganizavimo 
dar neorganizuotų audėjų. Tą 
kampaniją varo Nacionalė 
(naujoji) Audėjų Unija. Ket
virtadienio vakare įvyks audė
jų mitingas Brownsville Labor 
Lyceum svetainėj, Sackman PADALINTA 500 EGZ. 
St. .Daugiausia tikimasi pub-' AUDĖJŲ ORGANO 
likos, iš didžiulės Kayser Silk Nacionalės Audėjų Unijos 
Hosiery Mills dirbtuvės, kur sekretorius Albert Weisbord 
dirba apie 4,500 darbininkų. ISU draugais-pagelbininkais iš- 
Kalbės Albert Weisbord, ge-j dalino 500 egzempliorių tos 
neralis sekretorius naujosios I unijos organo “Textile Work- 

o u z. ,, tjes ju]ius Kayser &Co.,
dar-1 didžiąja pančiakų mezgimo

visi 
t „ ___  , nes

randasi keletas labai svarbių! 
reikalų; kurie reikės aptarti 
Vieta—“Laisvės” svetainėje.

Sekr. K. P.

Nacionalės Audėjų Unijos

audėjų unijos; Sarah Černow,'er
Patersono šilkų audėjų <’ 
buotoja, ir kiti. Kviečiama dirbtuve, DeKalb Ave. i/Taf- 
mitingan ir visi lietuviai ir lie- fe Brooklyne.
tuvės, dirbantieji audimo pra- mėgino suturėt bei įbaugint 
monėje. Mitingo pradžia apie to laikraščio 
6 vai. vakare. !savo tikslo .

Toliau, įvyks visa eilė audė-i unijos organas buvo, kaip ma
jų mitingų įvairiose New Yor-ltome, platokai paskleistas tarp 
ko ir Brooklyno dalyse,/ir prie-1 to fabriko darbininkų, išeinan- 
miesČiuose, kur tik daugiau į čių vakare iš darbavietės, 
esama audimo pramonės dar-j --------- -------------
bininkų.

Detektyvas

• skleidėjus, bet 
jis nepasiekė, ir

KLAIDOS ATITAISYMAS

Pereitą šeštadienį “Laisvėj,” 
aprašyme T. D. A. 17 kuopos 
susirinkimo, prapuolė trys žo
džiai, būtent, “naujų narių 
prisirašė.” Nebūnant šių trijų 
žodžių, išeitų, kad susirinkime 
tebuvo tik 6 pavieniai nariai ir 
2 organizacijos, o čia minėti 
nariai nauji prisirašė.

j IŠ AUŠRIŪTĖS KONCERTO

Sekmadinį įvyko Aušriūtės 
koncertas ir ne Aušriūtės kon
certas, nes ji nesveikuodama 
pati nepasirodė, ir koncertas 
liko (jei įvardint nuo išpildy- 
toįų) Operetės Choro koncer
tas.

UFOS KELIONĖ J 
BRIDGEPORT, CONN.

vakarienė buvo labai 
Sakau, tie bridgepor- 
yra labai draugiški

Sausio 12 d. Ufa dainavo 
Bridgeporte. Nuvažiavę ne
spėjom išlipti ant stoties, gir
dim šaukiant: “Ufa, Ufa! Kur 
jūs einate?” šaukia nepažįsta
mi žmonės. Paklausiau: “Ar 
tamstos mums parodysite sve
tainę?” “Taip,” atsakė. Tai 
buvo draugai Kajaskas ir Ri- 
mutis.

Tuoj susėdome į automobi
lių. Vieton važiuoti į svetai
nę, draugai nuvežė pas Kajas- 
ką. Įeinam į stubą. Stalas 
parengtas, visokių valgių pri
krauta. Paklausiau draugės 
Kajaskienės: “Keno čia ves
tuvės?” Atsakė, kad tai Ufos 
vakarienė.

Ir ta 
skani, 
tiečiai 
žmonės.

Po programai, vienas nepa
žįstamas užklausė: “Kur jūs, 
draugai, išmokote tą dainą ap
dainuoti bridgeportiečius?” 
Atsakiau, kad mes pasirašė
me ją, važiuodami traukiniu, 
o VI. Žukas, vadas, pritaikė 
muziką; tai tą dainą mes ir 
užtraukėme apie bridgeportie
čius. Sako, “kitą kartą padai
nuokite kokią dzūkišką, mes 
labai mylime jūsų dainas.”

Važiuojant namo, draugė 
Barauskienė vėl užprašė Ufą 
ant-arbatos; o drg. Bartkevi
čius, sukrovęs mus į automo
bilių, nuvežė į stotį.
‘Tariame širdingą ačiū 

bridgeportiečiams ūž draugiš
ką priėmimą. Ufietis.

BŪTINAI NORI UŽKART 
7c “FĖRUS.” 
VAŽINĖTOJ AMS

Antru sykiu eina Washing
tone pemagrinėjimas bylos In- 
terborough Rapid Transit 
(subvių) Kompanijos, kuri, su 
pagelba Jungtinių Valstijų 
Augščiausio Teismo, stengiasi 
New Yorko ir Brooklyno 
Ventojams užkart 7 centų 
žinėjimo kainą vietoj iki 
buvusio penktuko.

INFLUENZA MAŽĖJA

MIRUS MAGELINSKAITEI 
BERTOTT’IENEI

Pereitą subatą buvo palai
dota Holy Cross kapinėse Ona 
Magelinskaitė-Bertott’ienė. Ji 
mirė Mobile, Alabamoj, kur 
jos vyras, Peter J. Bertott, 
kaip rašo New York “Times,” 
buvo antrasis vice-prezidentas 
Todd Shipbuilding and Dry 
Dock Co. (laivų statymo ir 
taisymo kompanijos). Velio-1 
nes kūnas buvo iš tos tolimos i

I vietos atgabentas į Brooklyną, 
kur gyvena įvairūs jos giminės 
ir draugai. Ęūną į Brooklyną 

.'atlydėjo pats vyras.
Mirdama, Magelinskaitė- 

| Bertott’ienė paliko dideliame 
nuliūdime savo vyrą Petrą, 
dvi dukreles, Lorraine, 9 me
tų amžiaus, ir Georgette, 
dviejų mėnesių; motiną Ma- 
'gelinskienę ir du broliu, Joną . 
ir Juozą.

Ona Magelinskaitė savo lai
ku buvo Aido Choro narė. Mi
rė palyginamai jauno amžiaus, 
apie 30 metų.

Josios vyras Peter Bertott 
viešai išreiškia padėką dalyva
vusiems laidotuvėse bei gėlė
mis pa’puošusiams josios kars
tą : >

“Ačiuoju visiems dalyvavu
siems mano moteries Onos lai
dotuvėse, giminėms, kaimy
nams ir palydovams; taipgi 
ačiuoju už gėles Kriščiūnams, 
J. Sabukams ir M. Sabukams, 
ir visiems, kurie išreiškė man 
atjautimą sąryšyje su 
moteries mirčia.”

Laidotuvėmis rūpinosi 
borius J. Garšva.

TEATRASDAINOSMUZIKA

MAŠINŲ JUDIS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
STAMFORD, CONN.

Svarbios prakalbos bus seredoj, 
16 sausio, Rusų Svetainėj (Reming
ton Hall). Pradžia 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

L. D. S. A. VIII RAJONO 
DELEGATĖMS

Draugės, L. D. S. A. VIII Rajono 
metinė konferencija bus nedčlioj, 20 
sausio, svetainėj 38 Howe St., New 
Haven, Conn. Prasidės 11 vai. ryte. 
Visos delegatės būkit laiku, nes turi
me daug svarbiu reikalu aptarti.— 
L. D. S. A. VIII Rajono sekr. K. 
Jukeliūtė. 13-14

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

mano

gra-

žmonių buvo mažai, dau-|$20>000 PALikO TAXI-CABE 
giau tuščių kėdžių matyt, ne-į ______

Igu pilnų.
i Koncertą atidarė Operetės 
(Merginų Choras, dainuodamas 
■ angliškoj kalboj ilgą muzikalį 
gabalą, kuriame buvo ir solo, 
išpildytas Strumskienės. Išėjo 
neblogai, bet nesuprantamas, 
neatjaustas publikoj. Lietu
viškos dainos palieka daug ge
resnį įspūdį lietuviškoj publi
koj.

Šaliniūtė paskambino du kar 
valku ant piano sėkmingai, bet 
tik antras pagavo žmonių en
tuziazmą.

žvaigždė šio koncerto likos 
Menkeliūniūtė. Apie jos dai
navimą mažai lieka sakyt, nes 
mes visi “Laisvės” skaitytojai 
gerai žinom jos dainavimą. 
Užteks pasakyt, kad šį kartą: 
dainavo dar geriau, negu pa-į AR TAI DOVANA? 
prastai.

Trubadūrų kvartetas su 
Strumskienės pagelba sudai
navo kelias dainas. Jų buvo 
tik trys, žinoma, iš trijų ne
padarysi keturis. Strumskis 
neva žadėjo padėt, bet nors ir 
sėdėjau pirmiausiose eilėse, 
nebuvo girdėt jo balso, išski
riant du ar tris sykius, kuomet 
vienas sudainavo kelis
džius, įstojant į dainą. Prie 
to, dainos nieko naujo nepri- 
davė publikai. Tas pats ir 
tas pats.

Duetas Menkeliūniūtės su. 
Stankūnu taip patiko publikai, 
kad žmonėms neužteko vienos 
dainos. Jie reikalavo kitos- ir 
dar kitos. - Antrą duetą išpil
dė Strumskienė ir Saurusaitis 
gana gerai.

Saurusaitis sudainavo dvi 
daineles neblogiausiai, bet yra!kymo 

a i v ui z-J 1 v* —__

Miss E. W. Mastbaumaitė 
New Yorke buvo palikus taxi- 
cabe krepšelį su $20,000 ver
tės deimantų ir kitų brange
nybių, bevažiuodama nuo 
Pennsylvanijos stoties iki 270 
Park Ave. Atsiminus, paskui 
pranešė detektyvams, kurie ir 
surado tą taxi-cabą ir iš jo iš
imtą ir garažiaus stalčiuje pa
dėtą krepšelį. Garažiaus pri
žiūrėtojas G. Bartels sakėsi 
nei neatidaręs krepšelio; bu-1 
vęs perdaug užsiėmęs kitais 
dalykais, kad pažingeidaut. 
Dabar gausiąs nuo Mastbau- 
maitės didoką dovaną už 
singumą.

tei-

zo-

va
ši oi

Per paskutines 48 valandas 
New Yorke ir Brooklyne buvo 
681 naujas apsirgimas influ
enza ; tai yra, 40 nuošimčių 
mažiau, negu savaitė atgal to
mis dienomis.

Symon Gould, įkūrėjas ir 
direktorius Film Arts Guild’i- 
jos, 500 Fifth Ave?, New Yor- 

jke, gavo teisę iš Sovietų meno 
’ direktoriato rodyt šioje šalyje 
i krutamuosius paveikslus, pa
vadintus . “Mašinų MaršaVi- 
mas” (The March of the Ma
chines).

Tas judis pagamintas Sovie
tų Sąjungoje, vadovaujant 
jaunam ukrainiečiui direkto
riui Deslawui. Visas veika
las neturi savyje kitokios isto
rijos, kaip tiktai ritmišką įvai
rių mašinų judėjimą; ir tos 
mašinos, atlikdamos 
gus judėjimus, daro 
iki šiol teatruose 
naujoviško įspūdžio, 
jasi galinga, begailestinga tų 
plieno ir geležies siaubūnų 
spėka.

Pirmą kartą Sovietiniai kru
tamu jų paveikslų direktoriai 
panaudojo mašininio įspūdžio 
vaizdus šarvuotlaivio “Potiom- 
kin” revoliucinėje dramoje, 
paskui tam tikrose vietose ju- 
dyje “Peterburgo Galas.” 
Amerikiniai krutamųjų pa
veikslų fabrikantai netrukus 
patys ėmė mėgždžioti tą nau
ją, iš Sovietų pareinančią prie
monę, tai yra, mašinų judėji-- 
mą delei sudarymo atatinka- i Pradžia 7:30 vai. vakare, 
mų įspūdžių. Šiaip gi iki pas-mjeji! 
kutinių laikų amerikiniai di
rektoriai 
nas prie _ ----------- , - . .
netinkamo krutamųjų paveiks-;g?aT ■■veltu,-Kvlečla v,sus k°mi4 

LCLilk)* JLD JL*x

lu dramoms, v
Judyje “Mašinų Maršavi- 

mas,” kaipo “charakteriai,” 
kaipo vyriausi veikiantieji ele
mentai, būtent ir yra vien tik 
mašinos.

Tas Sovietinio meno veika
las padarė didelio, sujudinan
čio įspūdžio Paryžiuje, kur jis 
rodomas jau .trečias mėnuo.

PHILADELPHIA, PA.
A. D. P. Lietuvių Frakcijos susi

rinkimas vyks ateinantį sekmadienį; 
20 d. sausio, 1011 Fairmount Ave., 
3 vai. po pietų. Visi draugai ir 
drauges būkite šiame susirinkime.— 
Frake, sekr. 13-15

savai min- 
giliausio, 
namatyto 
Vaizduo-

WILKES-BARRE, PA.
A. P. L. A. 51 kuopos susirinki

mas bus nedčlioj, 20 sausio, po num. 
12 Lynwood Ave. Malonėkit visi su- 
sirįjnkti.—Sekretorius.

SHENANDOAH, PA.
A. L. D. L. D. 17 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks 20 d. sausio, 
10:30 vai. ryte, savuose kambariuose. 
Visi nariai pribūkit, nes šiame susi
rinkime bus išduoti raportai už 1928 
metus iš kuopos veikimo ir finansų 
stovio. Taipgi kurie dar neatsiė
mė! knygų, ateikit atsiimti ir užsi
mokėti duokles už 1929 m.—Rast. 
S. S. Garbačauskas. 13-14

B RIDGEPORT, CO N N.
Svarbios prakalbos paminėjimui 

dviejų metų fašizmo režimo Lietu
voj. Rengia A. L. D. L. D. 63 kuo
pa ir L. D. S. A. 35 kuopa. Įvyks 
ketverge, 17 d^ sausio (January), 
Lietuvių Jaunų Vyrų Svetainėj, 407 
Lafayette St. Kalbės žymus lietu
vių darbininkų rašytojas V. Jakštys- 

j Senas Vincas iš Philadelphia, Pa.
. Gerbiami Nepamirškite tai, kad Senas 

Vincas (V. Jakštys) yra žymus dai- 
v. liosios literatūros rašytojas ir humo- 

pnskaitydavo masi- ristas; jis pirmu sykiu su prakal- 
“negyvo elemento,” boms pasirodys mūsų apielinkėje.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

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

šhj metų susirinkimas bus nedčlioj, 
20 d. sausio, I. A. S. svetainėj, 24th 
St. ir Michigan Ave. Pradžia 10 
vai. ryte. Draugai ir draugės, ma
lonėkit visi atsilankyti, nes šis susi
rinkimas bus labai svarbus. Senoji 
valdyba išduos visų metų raportą, 
kas kiekvienam nariui svarbu išgirs
ti. Be to, yra nepabaigta rinkti ko
misijos, ką turėsime šiame susirinki
me atlikti. Taipgi yfa ir kitokių 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir naujų 
narių.—Sekr. V. J. Geraltauskas.

12-13

REIKALAVIMAI
A. L. D. L .D. 185 KUOPOS NARIŲ 

DOME1
Ketverge, 17 i'd. sausio, 8 vai. va- 

i kare, svetainėj 218 Van Sicklen Avė., 
■įvyks A. L. D. L. D. 185 kuopos mė- 
I nesinis susirinkimas, šiame susirin- 
I kime bus ištluodami valdybos meti- 
i niai raportai, bus ir kitokių svarbių 

Guggenheimas (Llykų, todėl visi ir visos atsilanky- 
12—14Milionierius uruggtnujeiinaBj "r/*7“*”,t;'“.' ’ “padovanojo” $480,000 čili |l<'te-Vald_yba. 

respublikos valdžiai, Pietinėj i
Amerikoj, , delei <
Matyt, Gūggenheimas tikisi UŽ Į gija, temoje; “Kaip apsisaugo! nuo 
tą “I ■ ' .............. _ ■ ....
siimt iš Čili, gaunant išnaudot 
Čili gamtos turtus, kasyklas ir

Į DISKUSIJOS
orlaivyno. | Rengia Sveikatos Kultūros 

• • Y . , . a ((*r •

labdarybę” keleriopai at-jį^ ir natūraliu būdu pasigydyti.
47 inriivni Iralhm imrmn

Drau-

PAJIEŠKOJIMAI

Čili gamtos turtus, kasyklas 
kt.

daug vietos del pagerinimo. 
Girdėjau kitus lietuvius dai
nuojant tas pačias dainas ke
lis kartus geriau. , (

Uždarė koncertą Operetės 
Choras. Lyginant su mūsų 
chorais, jis—mažutis, išsklai
dyta ant steidžiaus apie 30 
žmonių. Dainos ne kokios; 
turinys visų mažai skiriasi ir 
susideda iš dviejų kategorijų 
—tautiškų ir kaimietiškų. x Ir ' 
dar kaip! Dainininkai varto
ja gaidas ant steidžiaus’ tų 
lengvų žinomų dainelių, kurias 
galima išmokt besiklausant, o 
Operetės choristai nepajėgia 
sudainuot be gaidų.

Išpildymas ..dainų paprastas 
ne tik todėl, kad dainos palai
kės, bet ir todėl, kad jų jaus
mai nebuvo lipšnūs publikai. į 
Tai buvo tik abelnai dainavi
mas, balsai be reikšmės, be 
jausmų; o dar pricĮedant tuos 
nudėvėtus žodžius prie tokios 
muzikos, ji skęsta užmiršime, 
be noro atsimint.

Rep-re. <

PRIEŠ AUTOMOBILIŲ 
KAMŠATĮ MIESTO CENTRE

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

Nuo ateinančio panędėlio ( 
tam tikromis valandomis va
karais nevalia bus automobi
liams, važiuojantiems 6th ir 
8th Avenues, New Yorke, tarp 
42nd ir 50th gatvių, suktis ji 
f* I y n rtr/yn mi 11 /V* W O TIYH 1’skersines gatves, sulig patvar- 

policijos komisionie- 
naus. Tas • patvarkymas bus 
išbandytas per dvi savaites. 
Jeigu pasirodys, kad jis prisi
deda prie pašalinimo kamša
ties (ir susigrūdimo gatvėse, 
ypač publikai ęinant į tęat- 
rus bei išeinant, tai ir toliau 
būsią tokios tvarkos prisilai
koma. Tose vietose bus ir 
trumpesni protarpiai tarp sig
nalų, duodamų važiavimui iš
ilgai ir ėjimbi bei važiavimui 
skersai gatvių. Komisionierius 
ragina teatrus, kad vaidini
mas muzikalių komedijų, pra
sidėtų. 8:30, vai., o kitų reg. 
teatrų 8 :50 y- vak. Tuo būdu, 
gal pavyktų praretinti važiuo
jančių ir pėstininkų kamšatį 
vakarinėmis valandomis pačio
je miesto širdyje.'

NAUJAS BIZNIERIUS
Juozas Bernatavičius atidaro nau

ją valgomų daiktų krautuvę—bučer- 
nę ir grosemę po num. 6409 Clinton 
Ave., kampas Willow Ave., Maspeth, 
N. Y. Meldžiame visus atsilankyti; 
mano kainomis ir patarnavimu būsite 
užganėdinti.—J. Bernatavičius. 12-14

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

RALPH kRUGH-'
FOT0GRĄFAŠ

5 -23] 6 RAND' A VENŲ
'•P
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| Tel., Triangle 1450 į

i Lietuvis Fotografas!
Į IR MALIORIUS I

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 Spų|h 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr aį a vu s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

i Darbą atlieku gerai ir pigiai
■ Kreipkitės šiuo adresu:

} JONAS STOKES
Į173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4408

A. RADZEVIČIUS

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

. , 127 East 84th Street ’ 
Tarp Park ir Llexington Avės.

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

J. LEVANDAUSKAS
- GRABORIUS

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

107 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

i------------------- ----------- ■----------------PAJIEŠKAU pusininko-partnerio į 
pelningą restorano biznį. Vieta iš

dirbta per 7 metus. Vienam sunku 
apsidirbti. Jei nesiras pusininko, 
parduosiu visą biznį. Kreipkitės po 
num. 145 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. 12-17
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

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avęnue 
(Arti AĮarcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S. •
J. IR O. VAIGINIS

Maspeth, N. Y

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

Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus- Darbą 
( atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos. 
‘ i ‘

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:
K. M. S.

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

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

Britvų, Žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 
ir Waterman's Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS 

f
Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą,

L I WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
, Kiekvienas iš mūsą gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokios mūsų tienjaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie nąminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai ’ Patarnauti, pargabenau iš Ųetuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurią ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Apynių • , ; U < 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų •. 
Čepronėlių 
Čobrių i 
Cylčių
Dobilą 
Daržą našlelių 
Devinmečią dumropią

Grybelių
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juod^aknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnlkų 
Mitelių • 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviškų 

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

Petras Kundrotą
___ ’ j* Ph. C. Vaistininkai, 
229 Bedford Avenue, . Brooklyn. N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

’ IFlloae. MrMnpolnt M17,

Garstyčią

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rolių 
Remunėlią
Meneso pIokičiuMų 
fialmėčių 
Šalavijų 
Beneso lapelių 
Safronų 
Trijų devynerią 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




