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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!Nedėldienių
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Siūlo Suvirs $16,000,000 
’ Už Amerikos Valdžios

•v

Washington. — Valdžios 
prekinio laivyno komisija 
išstatė ant pardavimo val
džios laivų linijas — United 
States Line ir 
Merchant Line.

Augščiausią 
padarė P. W. 
kompanija iš New Yorko ir 
Chicagos. Už vienuolika 
laivų pasiūlė $16,082,000 ir 
$218,000 už* nuomavimą 
prieplaukų namų ir raštinių 
namų.

United States Linija susi
deda iš laivų Leviathan, 
President Harding, Amer
ica, George Washington ir 
Republic.'

American Merchant Lini
ja susideda iš penkių laivų: 
American Farmer, Amer
ican Banker, American Mer
chant, American Trader ir 
American Shipper.

American Line Steamship 
Korporacija per savo pre
zidentą P. A. S. Franklin 
pasiūlė $6,000,000 už laivus 
Leviathan, • George Wash
ington, American Republic, 
President Harding ir Presi
dent Roosevelt, kurie pri
klauso United States Lini
jai.

Franklin taip pat pasiūlė 
po $300,000 už kiekvieną 
American Merchant Linijos

Bendrą pasiūlymą padarė 
J. P. Winchester ir Cibbs 
Brothers kompanijos nu
pirkti dabartinius abiejų li
nijų laivus, apart laivų Pre
sident Harding ir President 
Roosevelt. Pasiūlė $10,000,- 
000.

Kelios kitos kompanijos 
padarė įvairių pasiūlymų.

Visi pasiūlymai tapo pa
tiekti Merchant Fleet Kor
poracijai, kuri išanalizuos 
juos ir raportuos* valdžios 
prekybinio laivyno komisi
jai.

Valdžia nori parduoti lai
vų linijas ir išeiti iš to biz
nio. Sakoma, valdžia ne tik 
neuždirba, bet dar turi pri
dėti prie tų linijų.

■) Amerikos valdžia išleido 
milionus dolerių pertaisy
mui Vokietijos laivų, ku
riuos užgriebė nuo vokiečių 
kontroliuojamų linijų. Per
taisymui laivo Republic, ku
ris pirmiau buvo President 
Grant ir priklausė Ham
burg-American Linijai, iš
leido $4,500,000; $8,000,000 
išleido ant Leviathan, kuris 
pirma buvo vadinamas Va- 
terland ir priklausė Ham
burg-American Linijai; $2,- 
500,000 išleido pertaisymui 
laivo America, kuris pri
klausė Hamburg-American 
Linijai, ir apie $4,000,Q00 
del pertaisymo George 
Washington, kuris priklau
sė North German Lloyd Li
nijai.

Chapman, kuris daugiau
sia pasiūlė už laivus, pa
reiškė, kad jeigu jis nupirks 
tuos laivus, tai jis mano su
jungti United States ir 
American Merchant Linijas 

r į vieną liniją ir pabudavoti
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Lietuvos Komunistų įtaka 
Universiteto Studentuose

KAUNAS.—Lietuvos uni
versiteto studentų atstovy
bės rinkimuose komunistai 
viešai savo sąrašo negalėjo 
išstatyti ir todėl balsavo 
slaptais šapirografuotais są
rašais.

Tokių balsų urnoje buvo 
rasta 40 su užrašu: 
šuo j u už komunistų 
ša.”

Viešai dalyvavusios 
muose frakcijos irgi ne ką 
daugiau balsų surinko — 
“žaizdrininkai” — 87, “auš
rininkai” — 58.

Balsavimai rodo didelę ko
munistų įtaką universitete.

“Bal- 
sąra-

rinki-

J. P. Morganas finansinis 
Amerikos diktatorius. Pasi- 
skelbė, kad jis bus nariu tarp
tautinio ekspertų komiteto svar
stymui Vokietijos kontribucijų 

klausimo.
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6,000,000 Aklųjų Pasauly
NEW YORK.— Lewis H. 

Carris, direktorius Naciona- 
lės Draugijos Apsaugojimui 
nuo Apakimo, sako, kad vi
sam pasauly aklų žmonių 
yra mažiausia 6,000,000; gi 
apie tiek pat yra pusiau ak-

Didžiuma aklųjų yra ap
akę prie darbo, bekraunant 
kapitalistams turtus.

Aprokuojama, kad Jung
tinėse Valstijose industrijos 
užmoka arti $10,000,000 į 
metus darbininkams kom
pensacijomis (atlyginimas 
už sužeidimą). (
Sandino Uždavė Smūgį

Amerikos Marinams
MANAGUA, Nicaragua. 

— Kad Nicaraguos sukilė
lių vadovo generolo Sandino 
armija nėra nugalėta ir kad 
ji dar tvirtai laikosi ir ren
giasi prie naujos ofėnsyvos, 
tai parodo Sandino kariuo
menės puolimas ant Nicara
guos reakcinės' valdžios

du naujus laivus, kurie bus samdytų spėkų, vadovauja- 
* didesni už Leviathan. mų Amerikos marinų. San-

i New York. — Manoma, 
kad Thomas W. Lamont, J. 
P. Morgano firmos dalinin- 

- kas, bus alternatu tarptau-
♦ ..tiniam ekspertų komitete 

p svarstymui Vokietijos repa- 
I • racijų klausimo. Morganas, 

į . kuris bus to komiteto na
riu, nusiskirs jį ton vieton.

4 ‘ • i . - - - - --
Bucharest, Rumunija. — 

Penki darbininkai žuvo ir 
4 penki tapo sužeisti susikū

lus dviems traukiniams ne
toli Turn Severin antradie
nį-

dino kareiviai savo priešus 
užpuolė netoli San Juan de 
Telpaneca, šiaurinėj daly 
Nueva Segovia provincijos, 
netoli Honduras rubežiaus.

Amerikos marinų oficie- 
rius William H. Smith tapo 
sužeistas. Vienas Nicara- 
guos valdžios kareivių už
muštas. Nemažai kareivių 
sužeista. Manoma, kad re
akcionierių kareivių dau
giau krito, tik tas slepiama. 
Susikirtimas buvo vienas iš 
aštriausių.

Ai’ nors vienas iš Sandino 
kareivių žuvo, nežinia.

Vatikane Diskusuoįama 
Apie Sutartį su Fašistų 

Valdžia

Lovestone Kalbės Newarke 
Lenino Mirties Paminėjime

ROMA.— Antradienį 
tikano rateliuose buvo 
kusuojama būdai, kaip pra
nešt visoms valstybėms, ku
rios turi savo atstovus Va
tikane, apie popiežiaus pa- Spring

dis-

darytą sutartį su Italijos 
fašistine valdžia del įsteigi
mo savistovės popiežiaus 
valstybės.

-Popiežius turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su savo" sekreto
rium kardinolu Gasparri su
tarties klausimu.

Sakoma, kad kuomet su- 
. tartį pasirašys popiežiaus 
Įsekretorius ir fašistinis dik
tatorius Mussolini, tai po
piežius padarys pranešimą 
visoms valdžioms, su kurio
mis tik turi santikius. i

Dar nežinia, ar popiežius 
pirma padarys pranešimą, 
ar Mussolini. Vatikano ra
teliuose kalbama, kad popie
žius pirma paskelbs svietui, 
kad jis padarė sutartį su 
Italijos fašistine valdžia. 
Fašistų rateliuose kalbama, 
kad Mussolini pirma pada
rys pranešimą.

NEWARK, N. J.— Jay 
Lovestone, Darbininkų (Ko
munistų)' Partijos sekreto
rius, kalbės Lenino mirties 
paminėjimo mitinge, kuris 
atsibus sekantį penktadienį, 
sausio 18 d., Ukrainų svetai
nėj, 57 Beacon St., netoli 

gfield'Ave.
Taipgi bus muzikalė pro

grama.

Berlynas.-Zeppelino kom
panija užgyrė planus buda- 
vojimui didesnio dirižablio 
už Graf Zeppelin naudoji
mui kelionei per Atlantiką.

Sovietų Orlaivių Linijos 
Žymiai Padidėjo

MASKVA.— Civile Avia
cijos Inspekcija tik ką at
spausdino Sovietų Aviacijos 
Draugijų veikimo pasekmes 
už 1927-1928 metų orlaivių 
lėkiojimo sezoną.

Pabaigoj tų metų viso or
eivystės linijų ilgis siekė 
11,971 kilometrų; reiškia, 
padidėjo ant 88 nuošimčių 
palyginus su pirmesniais 
metais. Skaičius lėkimų bė
gy 1927-1928 metų buvo 3,- 
152, o pirmesniais metais 
buvo tik 2369.

Visos linijos tais metais 
tolumo padarė 2,383,430 ki
lometrų palyginus su 1,817,- 
952 kilometrais pirmesniais 
metais; reiškia, padidėjo 
ant 31 nuošimčio. Pasažie- 
rių transportuota viso 8653 
prieš 7079 pirmesniais me
tais. Tavorų gabenta 221.7 
tonas prieš 170.4 tonų.

Bėgy praėjusių metų ant 
Sovietų orlaivių linijų ne
buvo nei sužeidimų, nei už
mušimų. . . f . •..

Patenkinti Ratifikavimu 
Kelloggo Pakto

Washington.— Antradie
nį prezidentas Coolidge ir 
valstybės sekrfetorius Kel
logg pareiškė, jog jie labai 
patenkinti, kad senatas ra
tifikavo “anti-karinį” paktą 

jokių rezervacijų, priedų 
išlygų.

be
ar

Banditai Naudoja 
Kitfkasvaidžius

Chicago, Ill.—Astuoni ban
ditai/ su kulkasvaidžiu, šau
tuvais ir revolveriais antra
dieni užpuolė Calumet Bak
ing Powder kompanijos raš
tinę ir pasigriebę $8,000 pa
bėgo vogtu automobiliu.

Raštinėj dirbo 250 darbi
ninkų.

Darbininkės Moterys SENATAS RATIFIKAVO KELLOGGO 
Pikietavo Senatorių

Ofisus
PAKTĄ 85 BALSAIS PRIEŠ 1

■' -.X® 

į ■
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. • i Tuojaus Patiekta Svarstymui Karo Bilius, Reikalaujantis

ninkės moterys, kurios čia , 
buvo pacifisčių sušauktoj 
konferencijoj, kad iškelti į WASHINGTON.— Antra- 
viršų jų imperialistinį dar
bą, antradienį pikietavo se
nato namą, kuomet buržu
jės moterys nuėjo į senatą 
prašyti, kad būtų priimtas 
apgavikiškas Kelloggo “tai- šalys.

Greitai Budavoti P enkioliką Kreiserių

dienį po pietų senatas po 
“kompromiso” ratifikavo 
Kelloggo “taikos” paktą 85 
balsais prieš vieną. Prie 
pakto yra prisidėjusios 59

Borah raporte pažymėjo, 
kad komitetas supranta, jog 
Monroe Doktrina (Ameri
kos imperialistų pasisavinta 
teisė “globoti” Pietų Ameri
ką) yra rokuojama kaipo 
dalis šalies apsaugojimo ir 
kaipo dalis jos (šalies) apsi
gynimo sistemos.

Raportas nebuvo balsuo
jamas. Su paaiškinimu su
tiko ir tie senatoriai, kurie

■1*

O

Kruvinasis Italijos diktatorius 
Benito Mussolini, popiežiaus 
draugas. Jis tariasi su popie
žium del įsteigimo popiežiaus 
valstybės, kad .popiežius galėtų 
daug

kos” paktas.
Darbininkių tarpe buvo 

Juliet Stuart Poyntz, Dar
bininkų (Komunistų) Parti
jos atstovė; Kate Gitlow; 
Olga Gold; Elsie Pultur nuo 
Naujosios Anglijos Darbi
ninkių Moterų Federacijos; 
L. Naki; Gertrude Buell ir 
kelios kitos. Jos nešė pla
katus su užrašais: senatorių reikalavo, kad bū- Tuojaus po “taikos" pak-

i “Darbininkės Moterys ko-itų aiškiai pasakyta, jog tas to ratifikavimo senatui tapo 
ivoja prieš karą. Gina So- paktas__ nedraudžia Jungti- patiektas Coolidge’iaus ąd- 
vietu Sąjunga, 

i _
'pas del imperializmo." 
į “Pacifizmas sudarė perei
gą karą.” 
i “Šalin Amerikos imperia- 
llizmas!”

Senatorius Blaine iš Wis
consin balsavo prieš paktą. 
Devynių senatorių nebuvo, 
bet, sakoma, jie visi būtų 
balsavę už paktą.

Prieita prie balsavimo pirmiaus priešinosi ratifi- 
padarius “kompromisą,” jkuoti paktą be jokių rezer- 
kad senato užsienio reikalų jvacijų; jie norėjo, kad būtų 
komitetas raportuotų ; 
pakto reikšmę, 
senatorių reikalavo, kad bū-

apie,’aiškiai pabrėžta Jungtinių 
Daugelis Valstijų “apsigynimo teise.” 

Tuojaus po “taikos” pak-

nėms Valstijoms ginti savo ministracijos karo bilius, 
• 1 TA • i A t • • i* 1 • V •Pacifizmas yra figos la- interesus Pietų Amerikoj reikalaujantis kuogreičiau- 
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i Užsidaro Illinois Mainos
BENTON, Ill.— Praneša

ma, kad užsidaro Old Ben 
Lyoes, Kaa .popiežius gaietų į Coal koipoiacijos Ceello ka
biau pasitarnauti fašistams. I sykla, kurioj dirba 800 mai- 

 inierių. Taipgi sakoma, kad 
. ir daugiau kasyklų užsida-

Keikalauja Pakelti Interbor- ■ rys.
ough “Fėrus” iki 7 Centų
WASHINGTON.—Antra

dienį čia augščiausiame tei
sme, gindamas New Yorko 
požeminio gelžkelio kompa
niją Interborough Rapid 
Transit, Charles Evans 
Hughes pareiškė, kad kom
panija turi teisę pakelti va
žinėjimo kainą iki 7 centų, 
ir kad su miestu padarytas 
kontraktas del palaikymo 
ant visados penkių centų 
važinėjimo kainos yra prieš- 
įstatymiškas, konfiskuojan
tis,* ir tokį kontraktą kom
panija gali sulaužyti.

New Yorko miestą atsto
vavo • advokatas Unterme- 
yer.

Argumentavimas tęsėsi 
antradienį ir trečiadienį.

Numatoma, kad teismas 
palaikysi kompanijos pusę ir 
nuspręs, kad ji turi teisę pa
kelti važinėjimo kainą. 

' hfew> Yorko miesto majo
ras Wąlker nuvyko pasi
klausyti argumentų.

f

Kiek Pagaminta Automobi
lių Jungtinėse Valstijose 
New York.-— 1928 metais

Jungtinėse Valstijose paga
minta 4,630,000 automobilių, 
įskaitant 586,000' trokų. 
Apart pagamintų automobi
lių šaly jau buvo 24,000,000 
naudojamų automobilių.

$

isulyg Monroe Doktrinos. jsia budavoti penkioliką . ka- 
Senatorius Borah, pirmi- rinių laivų (kreiserių) ir 

ninkas senato užsienio rei- vieną orlaivių gabentoją.
raportavo Senate buvo susitarta, kad 

po ratifikavimo Kelloggo 
pakto bus paimtas svarstyti - 
tas bilius. Reiškia, po “išsi
žadėjimo” karo, pradėta 
svarstyti bilius rengimuiąi 
prie karo. / .

Kreiseriu biliaus klausime

kalų komiteto, i 
tuo klausimu. J s pareiškė, 
kad paktas nesuvaržo jokiai 
šaliai apsigynimo teisės. 
Kiekviena šalis gali kariau
ti apsigynimo tikslu ir gali 
kariauti apgynimui saV(Į in
teresų kitur. Pavyzdžiui, ______ .c ________ ___
Amerikos imperialistai gali debatai prasidėjo treČiadie- 
kariauti Pietų Amerikoj ap
gynimui savo interesų ten. 
“Apsigynimas” suprantama

nį. Senatorius Swanson, 
demokratas iš Virginijos, 
savo prakalboj karštai agi* 
tavo priimti tą bilių.

e.J

i

Taigi, nežiūrint, kad Le- 
wiso-Fishwick mašina pri
vertė mainierius nusikapoti 
algas apie 25 nuošimčius, I

6 Mainieriai Apdegė I 300 Žmoniy Nuskendo *
FAIRMONT, W. Va. — HONGKONG, Chinija.-

kad darbdaviai galėtų “to- Continental, Coal Kompani- Suvirš 300 žmonių žuvo tre 
liau tęsti darbą,” mokant 
mažiaUj vis tiek kasyklos 
uždaromos.

Dabar ir tie mainieriai, 
kurie balsavo už Fishwicko 
kontraktą, pradeda supras
ti, kad jie padarė labai dide
lę klaidą.

Nacionalė Mainierių Uni
ja tęsia organizavo darbą, 
kovoja prieš algų nukapoji- 
mą. Kadangi darbdaviai 
pilniausia remia Lewiso-1 
Fishwick mašiną ir neduoda 
darbo tiems mainieriams, 
kurie neturi Fishwicko lei
dimo, tai Nacionalė Mainie
rių Unija turi organizuoti 
tuos mainierius, kurie moka 
duokles į United Mine Wor
kers. of America — į kompa
nioną .uniją. . Nepaisant to 
keblumo, mainieriai prade
da vis labiau (ir labiau su
prasti, kad ,juos apgavo 
Fish wick šaika, ir jie p?isi-‘ 
deda prie Nacionalės Mai
nierių Unijos, kuri kovoja 
už mainierių reikalus.

jos Sands kasykloj ištiko čiadienį nuskendus Chinijos 
eksplozija; šeši mainieriai laivui Hsinwah.
labai apdegė. Manoma, kad ( Laivas nuskendo už kelių 
diug mainierių tapo užgriū- 'minutų susikūlęs į uolą me
ta. “ toli Waglan.

-------- i Tik 25 žmonės tapo, išgel- 
Suareštavo Moterį už Vyro ^ti. Laivu plaukė 300 chi- 

Nužudymą------pasazienų; laivo įgulos
 nanu buvo 103.

Meriden, Conn.— Moteris! •
Eleanor Forster, 17 metų Illinois Mainierių Padėtis 
amžiaus, antradienį tapo su- Bloga
areštuota; ji kaltinama nu
žudyme savo vyro. Sakoma, 
ji peiliu jį nudūrė, kuomet 
jis, susibaręs su ja, uždavė trikte devynios dar tebėra 
jai per veidą.

Fred Foster, 21 metų am
žiaus, pirmadienį Čia numi
rė ligoninėj nuo perdūrimo.

Bloga

Taylorville, Ill.— Iš 21 ka
syklos Taylorville subdis-

•į‘•4 
?
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Y. Valstijos Biudžetas 
Sieks $257,000,000

, Albany^ N. Y.— Naujas 
New Yorko valstijos gu
bernatorius Roosevelt išsi
reiškė, kad 1929 metų biu
džetas sieks iki $257,000,000 
arba $25,000,000 daugiau,, 
negu pereitų metų biudže-

Guayaquil, Ecuador. — 
Ecuador valdžia suareštavo 
generolo. Augustino Sandino 
atstovą JuHo Cesar * Rivas. 
Žada jį išdeportuoti už sa
kymą prakalbų apie Nicara- tas. Naujas biudžetas bus 
guos kovotojus prieš Ame
rikos imperializmą. <

patiektas valstijos seimeliui 
sausio 28 d.

Sovietai Atrado Marmoro 
Nuosėdų Armėnijoj

uždarytos. Nežiūrint, kad 
algos tapo mainieriams nu
kapotos, kasyklų savininkai 
dar neatidaro visur kasyklų, 
ir daug mainierių. yna be 
darbo,

Maskva.— Sovietinės Ar-' 
“ meni jos Ekonominės Tary
bos mainų department© eks
pedicija surado Zetkadzorer 
srity dideles nuosėdas mar
moro. Ekspedicija sako, kad 
nuosėdose yra keturių spal
vų marmoro: balto, geltono, 
raudono ir ružavo; marmo
ro randasi plote arti 12 ki
lometrų ilgumo ir 3 kilomet
rų platumo.

Mexico City.— Šiomis die
nomis aštuoni maištininkai 
tapo užmušti netoli Poncit- 
lan, Jalisco valstijoj, susi
kirtus su valdžios kariuome
ne. ^ie bandė iš patykių 
užpulti valdžios spėkas.

k'/.’ 
—f— 1 ■ .

Philadelphia, Pa.
Lenino Mirties Paminėjimo 

Mitingas

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. v y ;

Liet Frakcija.

1
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Puslapis Antras

SVARBIEJI DIENOS KLAUSIMAI
■

I

turi budėti.

paktas” visai j

kapitalistines

JISAI APRŪPINA

CLEVELAND!) ŽINIOS

čiar yra svieto ir jei visi su-

TORONTO, CANADA

ko-
pakilęs..

kad tik po naujų metų 
juodplaukių prisidėjai?”

••

Seredos vakare (23 d. sau
sio) įvyksta A. L. D. L. D. 22

Parengimų Kalendorius
Lenino paminėjimas įvyks 

nedėlioj (20 d. sausio), Asso

vilkai: Anglija, Franci j a, Ą- 
merika ir kt. ,

Tik neregys negali matyt, 
kad tokiame atsitikime ir Lie
tuvos, kaipo nepriklausomos 
valstybės, likimas būtų pasta
tytas ant paskutinės kortos. 
Taigi, ne tik kąmunistiųiai 
protaujančiam darbininkui, bet 
ir kiekvienam lietuviui tas mi
tingas yra nepraleistinasx būti
nai dalyvautinas.

Pe¥ year ________
Foreign Countries—

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

20 d. sausio A. L. P. M. Są
jungos 3 kuopa stato scenoj 
5 veiksmų dramą ‘‘Jono Šir
dis.” Lošimas įvyks Lietuvių, 
Svetainėj, 5 vai. vakarę.

turn. Mat, su laiku vis nau-lmunistų Lyga ir 
jos gentkartės dapildytų! Jaunieji Pionieriai.
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Amžinos Apgavystės 
’, Paktas

Jungtinių Valstijų senatas 
beveik vienbalsiai užtvirtino 
garsųjį i “Kelloggo amžinos 
taikos į>ąktą.” 1 Na, tai da
bar jau j ir turėsim pasaulyj 
“taiką” per nepabaigtus 
amžius! Tik visą bėda ta
me, kad kapitalistinės vals
tybės apsiginklavę nuo kojų 
iki galvos ir laukia progos 
arba tarpe savęs griebtis už 
gerklių, arba pulti Sovietų 
Respubliką.

“Kelloggo 
nekalba apie nusiginklavi 
mą. Jame
valstybės tik prisižada ne
susipratimus rišti geruoju, 
o ne per karą. Bet tie jų 
prižadai yra viena didelė 
veidmainystė. Amerikos 
imperialistai, kurie’šitą pak
tą iškepė, jau šimtą sykių 
pakartojo, kad “Kelloggo 
paktas” neuždraudžia karų 
apsigynimo tikslais. Sena
to komisiją, raportuodama 
senatui, pabriežė, kad pak
tas leidžia apsigynimo ka
rus ir kad jis nepanaikina 
“Monroe Doktrinos,” kuri 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos ponavoja visam Ameri
kos sausžemyj ir kad Euro
pos valstybės neprivalo kiš
ti savo nosies į šio sausže- 
mio reikalus.

Vadihasi, priima sutartį 
prieš karą, bet tuo pačiu 
laiku užgiria karą. Juk dar 
nebuvo tokio pasaulyje karo, 
kuris būtų buvęs vadina- 

, mas “užpuolimo” karu. 
Kiekvienas karas . vadina
mas “apsigynimo” karu. Pa
imkime kad ir pereitą karą. 
Anglija sako, kad ji gynėsi, 
Vokietija sakosi, kad ji gy
nėsi, Franci ja tvirtina tą 
patį, Jungtinės Valstijos ir
gi neatsilieka.

Todėl mes ir sakome, kad 
“Kelloggo amžinos taikos 
paktas” yra paktas amžinos 
apgavystės.

griebimą Ukrainos ir pra
plėtimą savo rubežiaus iki 
Juodųjų jūrų. Bet tik poli
tinis neišmanėlis, arba sma- 
lavirių tėvas Grigaitis tega
li tikėti, kad Lenkija pla
nuoja šitą avantiūrą be ži
nios Franci jos, Anglijos ir 
Amerikos.

Darbininkai
Ateina nauja ‘kraujo sėja. 
Naujas karas neišvengia
mas imperialistinėj gadynėj.

Apsiginklavimas . Vardan 
“Kelloggo Pakto”

Nespėjo užgirti “Kelloggo 
paktą,” kaip tas pats sena
tas griebiasi svarstyti bilių 
delei statymo penkiolikos 
naujų karinių laivų. Šitas 
bilius taip pat neabejotinai 
bits priimtas. Taigi, pasiža
dėję nebekariauti, Amerikos 
imperialistai apsiginkluoja 
karui. Vis, žįnoma, vardan 
“apsigyįiiiųo’.”

Ką tai reiškia? Ogi tik 
vieną i dalyką:*• j Jungtinės 
Valstijoj rįiošlasi į karą. Su 
kuo ? Jeigu | kapitalistinės 
valstybes j ginklais ' nepuls 
Sovietų Respublikos bėgyje 
tam tikro laikotarpio, tai A- 
merikos imperialistai griebs 
už gerklės Anglijai. Angli
ja taip pat ' apsiginklavus 
nuo kojų iki galvos. Ar vie
nam, ar kitam atsitikime, 
Amerikos imperialistams 
reikia apsiginkluoti. Jeigu 
būtų padarytas užpuolimas 
ant Sovietų Sąjungps, taj 
juk Jungtinės Valstijos ne
atsiliks.! Jos irgi skubinsis 
su kariuomene ir laivynu 
skersti Sovietų Sąjungos 
darbininkus ir valstiečius.

Eina rimti gandai, kad 
Lenkija ruošiasi-pradėti ką
rą prieš -Sovietų Sąjunga. 
Jinai tebesapnuoja apie už-iba.

Vokietija Amerikos Bankie- 
j rių Naguose 
įz Talkininkai nutarė sutvar
kyti Vokietijos skolas. Iki 
šiol Vokietijai buvo nežino
ma, kiek jinai turės skolų 
sumokėti ir kaip ilgai jinai 
jas turės mokėti. Dabar 
Anglija, Francija ir kitos 
laimėjusios karą valstybės 
siunčia komisiją, kuri skolų 
mokėjimą galutinai sutvar
kys.

Be Jungtinių Valstijų, ži
noma, talkininkai negali 
žengti nė žingsnio, nes visi 
siūlai susiveda į Wall Stry- 
tą. Vokietija skalna Angli
jai, Francijai ir Belgijai, o 
šios iki ausų prasiskolinu
sios Amerikai. Taigi, iš 
Berlyno per Londoną ir Pa
ryžių auksas plaukia į New 
Yorką. .

Todėl ir talkininkų, komL 
sijai bus rankose Wall Stry
to bankierių. Ir ne kas ki
tas, kaip pats Morganas 
skiriamas į tą komisiją. O 
stambusis bankierius Owen 
D. Young būsiąs tos komisi
jos pirmininku. Vadinasi, 
Morganas ir Youngas, o ne 
Anglija, Francija ir Belgija, 
tars savo žodį ir to žodžio 
visi ir visos turės klausyti.

Tai vis galia Amerikos 
imperialistų. Kas liečia A- 
merikos sausžemį, jie turi 
“Monroe Doktriną” ir laiko 
kietai apžioję. Europa pra
siskolinus Wall Stryto ban- 
kieriams ir negali pasiju
dinti. be jų leidimo. Kaip 
Morganas ir Youngas už- 
grieš, taip turės šokti visas 
kapitalistinis pasaulis;

Tačiaus, žinoma, nereikia 
įsivaizdinti, kad prieš Ame
rikos imperialistus nesišiau- 
šia Anglijos ir Franci jos 
plėšikai imperialistai. Jie 
zurza ir kartais garsiai su
staugia. Kapitalistinė Eu
ropa palengva ruošiasi ka
rui prieš Amerikos imperia
listus. Ir štai kur glūdi 
naujo karo pavojus. Einama 
prie susikirtimo.

Klaidos Atitaisymas 
“Laisvės” Nr. 3 tilpusi o j 

respondencijoj, kur kalbamą 
apie Sūnų ir Dukterų Draugi
jos susirinkimą, yra parašyta 
šiaip: “Mat, narys Ražaitis 
pradėjo jieškoti priekabių, ko
dėl draugystė Jam neišmokėjo 
pašelpos. Ir vieton tą dalyką 
rimtai svarstyti ir išrišti, dau
gelis narių iškrypo iš vėžių ir 
iš tos priežasties kilo didelis 
lermas.” , •

O turėjo būti parašyta ši
taip: “Narys Ražaitis pradė
jo jieškoti priekabių prie val
dybos ir pažangesnių narių, 
juodint juos neva už jų juodus 
darbus, iš tos priežasties kilo 
didelis lermas. O Ražaitis da
rė tą visą lermą (ir jieškojo 
priekabių, kam jam kadaise 
suspėndavo benefitą Ši Valdy-

Toronto Jaunesnis. x

KODĖL LENINO PAMINĖJIMO MITINGAS 
ŠIEMET TAIP BEGALINIAI SVARBUS ir , r ’

Lenino mirties penkmetinių 
sukaktuvių minėjimas šiemet 
turi dar didesnės reikšmės, ne
gu kada pirmiau.

Šiemetiniai Lenino paminė
jimo mitingai, ruošiami viduo
se pasaulio kraštuose, yra 
svarbūs ne tik pažymėjimui 
revoliucinių, praktikinių ir teo
rinių nuopelnų to didžiausio 
proletarines revoliucijos vado. 
Tie mitingai įgyja juo dides
nės svarbos, atsižvelgiant prie 
ko skubotai eina šiandieninis 
kapitalistinis pasaulis. O jis 
eina prie naujo imperialistinio 
karo, kuris gręsia būt daug 
kartų baisesnis ir į pragaištin
gesnis' už pereitąją imperialis
tinę skerdynę.

Vienas iš svarbiausių leni
nizmo principų-obalsių tai yra 
prieš imperialistinį karą skelbt 
pilietinį, masinį proletariato 
karą, delei kapitalistinių val
džių sukriušinimo ir delei dar
bininkų diktatūros įvykdymo; 
ir tuo tikslu išanksto, nuolati
niai, sistemačiai mobilizuot 
darbininkijos minias, beruo
šiant jąsias ton kritingiausion, 
svarbiausion kovon.

Dabar rengiamieji Lenino 
mirties paminėjimo mitingai, 
todėl, ir turės tarnauti, kaipo 
muštro punktai delei praktiki- 
nio darbo masėse prieš tarp
tautinius imperialistus, kurie 
vienu žvilgsniu telkia savo spė
kas delei bendrosios karinės 
atakos prieš Sovietų Sąjungą, 
o antru žvilgsniu nepaliauja
mai, galvatrūkčiais ginkluoja
si ir delei tarpsavinio mirtino
jo susikibimo, mirtinojo vy
riausiai tąja prasme, - kad 
naujasis imperialistinis karas 
reikš mirtį veikiausia jau nebe 
desėtkams, bet šimtams melio
nų darbo žmonių ir valstiečhj 
iš visų pasaulio kraštų.

Lenino Paminėjimo Mitingas 
New Yorke

šičia *' daugiausia d^mės 
kreipsime į newyorkinį Leni
no mirties paminėjimo^ ir 
prieš-imperialistinį parengimą, 
kuris įvyks Madison Square 
Garden svetainėje, ateinantį 
šeštadienį, sausio (Janūafy) 
19 d. vakare.

Apart nušvietimo neįkainuo
jamos proletarinei revoliuci
jai Lenino roles ir jo nusodin
tų klasinės kovos gairių,—ši
čia prakalbose bus aikštėn iš
kelta Jungtinių Valstijų impe
rialistų kruvinasai smurtas Ni- 
caraguoj, Haiti, Porto Ricoj ir 
abelnai Centralinėje Ameriko
je; bus nušviesta budeliškai- 
streiklaužiška šios šalies kapi
talistų rolė prieš Colombijos 
plantacijų streikierius; bus at
vaizduota "begėdiškas Wash- 
ingtono imperialistų kursty
mas Bolivijos, kaipo savo nu
pirktos tarnaitės, karan prieš 
Paraguajų; Amerikos kapita
lo skverbimasis į Pietų Ameri
kos sausžemį, kad uždėt savo 
kietą jungą visoms tenaitinėms 
respublikoms. Bus nušviesta, 
kaip Jungtinių Valstijų lipi
mas ant kulnų Anglijos kapi
talo interesams Pietinėj Amej-: 
rikoj ir kiti skaitlingi tų dvie
jų imperialistinių siaubūnų su-’ 
siaurinio punktai Chinijoj, 
Persijoj, net Afrikoj, visame 
pasaulyje, kurie aiškiai ir vis 
sparčiau stumia linkui naujo 
pasaulinio karo.

Suokalbiai Prieš Sovietus

Madison Square Gardeno 
mitinge išgirsime ir apie nau
jas, juodas intrigas ir suokal
bius, kurie yra imperialistų 
daromi delei bendro ,,užpuoli
mo Sovietų Respublikos Šį pa
vasarį. Taip, šį pavasarį. Do
kumentaliai bus įrodyta, jog! 
Anglijos ir Franci jos valdonų 
kurstoma, Lenkija žada’ pra
dėt užpuolimo karai* prieš So
vietus, kad atplėšt nuo jų Rau
donąją Ukrainą. Pamatysime, 
kaip imperialistiniai tūzai jau 
dabar siunčia armotas, šovi
nius ir kitokią karinę amunici
ją Lenkijai, Rumunijai ir Če- 
cho-Slovakijai, kurioms yra į- 
sakoma padaryt pirmosios ata
kos prieš Sovietų Sąjungą, o 
paskui jiems jau ateis atviron 
talkon didieji imperialistiniai

lombijos respublikoj nužudyta 
šimtai streikuojančių plantaci
jų darbininkų, tūkstančiai su
žeista ir t. t., ir t. t.
Negirdėtas Svieto Suplaukimas 

New Yorke

Tokio dalykų stovio negali 
pakęst joks sąmoningas dar
bininkas. Todėl ir į Lenino 
paminėjimo ir prieš-imperialis- 
tinį mitingą suplauks tūkstan
čiai ant tūkstančių ir dar tūk
stančiai. Sprendžiant sulig 
to, kaip į šiemetinį mitingą at
siliepia įvairios darbo unijos ir 
darbininkiškos organizacijos, 
tai Madison Square Gardenas 
dar nėra savyje talpinęs to
kios milžiniškos minios, kokia 
sugužės į jį sausio (January) 
19 d., ateinantį subatvakarį.

Tie darbininkai,, susijudinę 
šaukia;: Jšalin draugo Mellos 
žudikai ir jų įrankiai! šalin 
amerikiniai darbininkų engėjai 
ir teribtdj'ai, iš Ničaraguos ir 
iš kitų vietų, vaitojančių >po 
Amerikos imperializmo jungu! 
Šalin Jungtinių Valstijų ka
riuomenė iš Chinijos, ir Cęnt- 
ralinės Amerikos, ir iš Filipi
nų! Visos Jungtinių Valstijų 
kolonijos ir * pusiau-kolonijos 
turi būt paliuosuotos! Mes 
turime kovot, kad priverst 
Wall Stryto viešpačius suteikt 
apsisprendimo ir savarankaus 
gyvenimo teisę, visoms toms 
prislėgtoms tautoms!

šalin Amerikos vis smarki- 
namas ginklavimasis ir kelio
likos naujų karo laivų statymo 
programa! Šalin tie jau kon
gresui patiektUįstatymų suma
nymai delei kariško Amerikos 
pramonės sumobilizavimo iš
anksto! šalin jau dabar pla
nuojamas drafto (verstinos 
kariškos tarnybos) įstatymas! 
Teprasmenga Amerikos suo
kalbiai, daromi išvien su kitais 
imperialistais prieš Sovietų Są
jungą! Turime priverst Wash
ington© valdžią pripažint So-

Kruvinasis Wall Stryto 
Žygiavimas

Jau, ir dabar Jungtinių, Val
stijų įsigalėjimas Filipinuose,1 
Haiti’je, Hawaii salose, Kubo-1 
je ir kitose Wall Stryto -kdloL 
nijose * ir pusiau-kolonijose 
reiškia tų kraštį' žmonėms be- 
gailestingą išnaudojimą, tau
tinę priespaudą, netekimą pa
prasčiausių pilietinių teisių ir 
vergišką vargą. O juo Ame
rikos kapitalas labiau prapla
tins ir pagilins savo diktatū
ra tose ir kitose tautose, tuo 
didesnei nelaimei jos bus pa
smerktos, tuo labiau sudrūtės 
šios šalies imperializmas jų lė
šomis ir tuo kiečiau paskui 
trėkš pačius Jungtinių Valsti
jų darbininkus.

Šiomis dienomis darbininkiš
kas pasaulis liūdi ir gedulin
gai mini draugą Mellą, jauną 
Kubos komunistų vadą, kurį 
šaltakraujai nužudė Kubos 
prezidento Machado vyriausy
bė, pildydama valią Wall 
Stryto imperialistų. Jungtinių 
Valstijų marinai dar tebegąla- 
bija nikaragiečius, kurie, va
dovaujami generolo Sandino, 
kaujasi už savo šalelės nepri
klausomybę nuo imperialisti
nių Amerikos tigrų. Jungtinių 
Valstijų ginklais/., už šios ša
lies kapitalistų ; grobius Co-(vietų Respubliką!

Korespondencijos iš Lietuvos
' * 1 ’ * ’ I *4 . „ \ »• 1 _

Nuteisė Darbinipkę
, VILKAVIŠKIS.—- Lapkričio 

mėn. karo teismas teisė E. Ge- 
gužihskaitę, kaltinamą priklau
syme komunistų partijai. Nors 
prieš Gegužinskaitę1 jokių įro- 

bet provokato- 
Frezdorfo 
remiantis,

dymų nebuvo, 
riaus-žvalgybininko
^Gustavo parodymu 
karo teismas E. Gegužinskaitę 
nuteisė 10 metų kalėjimo.

Darbininkas.

'Spalių Revoliucijos Minėjimas
ŠIAULIAI.— Masovka. Spa

lių revoliucijos minėjimo dienoj 
mes sušaukėm masovką, kurioj 
dalyvavo 30 darbininkų. Daly
vavusių tarpe buvo darbininkų 
iš didesniųjų fabrikų, k. a. “Ba
to”, Nurako, Frankelio ir kitų. 
Susirinkimas nutarė pasiųsti 
sveikinimus SSRS proletariatui 
ir politiniams kaliniams. Ma
sovka praėjo labai gyvai. Dar
bininkai skirstėsi pakilusiu ūpu.

ANYKŠČIAI.—' Mes sustab
dėm darbą 10 minučių. Spalio 
revoliucijos sukaktuves bemi-

Taip skamba- pareiškimai, 
kuriuos išanksto skelbia, besi
rengiant į Lenino paminėjimo 
mitingą, Madison Square Gar- 
dene, sausio 19 d., Darbininkų 
(Komunistų) Partija, Prieš- 
Imperialistinė Lyga, negrų 
darbininkų organizacijos, nau
josios Nacionalės Drabužių 
Siuvimo Unijos komitetas, 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas, naujoji Nacionalė 
Audėjų Unija; kovojantieji 
mainieriai, pažangieji čevery- 
kų, darbininkai ir įvairiausios 
kitos proletarų organizacijos, 
—kurių vienos pabrėžia vieną, 
o kįtos—kitą punktą būtino
sios, neatlaidžios, atkakliau
sios kovos prieš šių dienų pa
saulinį siaubūną—galingiausią 
Amerikos imperializmą.

Visi tie ooalsiai, protestai, 
rezoliucijos, pagrindai masi
niam prie š-imperialistiniam 
darbui susilies į vieną, sutarti
ną, perkūnišką griausmą prieš 
impžrialisfus-nevidonus ir dva
sioje susijungs su viso pasau
lio darbininkijos protesto ir 
reikalavimų šauksmais, plau
kiančiais iš tarptautinio prole
tariato krūtinių desėtkuose 
tūkstančių Lenino mirties pa
minėjimų, visose šalyse.

Programa

Madison Square Gardene, 
New Yorke, sausio (January) 
19, kalbės geriausi mūsų revo
liuciniai prakalbininkai: Love- 
stone, Foster, Gitlow, Wein
stein, “lotyniškos Amerikos” 
atstovai ir kiti.

Apart prakalbų ir rezoliuci
jų, bus ir pritaikyta sporto ir 
meno programa. Bus Sovieti
nių sportų šauni paroda. Dai
nuos didžiausias pasaulyje 
darbininkų Choras Freiheit; 
parinktiniausius, s u j u#d inan- 
čius revoliucinius motyvus 
skambins sovietinis pianistas 
Jascha Fischermannas.

Nei vienam negali būt jokio 
pasiteisinimo nuo dalyvavimo 
tokiame reikalingame ir asme
niškai dvasiniai naudingame 
parengimes

Kiekvienas išanksto įsigyki
te’ tikietus, kurių kaina tiktai 
nuo 50 centų iki dolerio ir ku
rie dabar par d avinė jami 
Workers (Communist) Parti-: 
jos raštinėje, 26 Union Sq., 
New Yorke. •

Ketvirtad., • Sausio 17, 1929

juokai ne Juokai

BURŽUJŲ VARGAI

| Du biznieriai, susiėję klipbe 
kalbasi apie viens kito var- 
gus-bėdas. Vienas klausia:

“Ar užeina kada jūsų mo
teriai taupumo frizas?”

“Kaipgi, kaipgi,” atsako ki-.. 
tas. “štai pereitą vasarą- ji
nai išfiguravo, jog ji sutau
pysianti aštuonis dolerius į sa
vaitę, jei pati atliksianti namų 
ruoša.”

“Ir kaip gi tas išėjo?” klau
sė pirmasis.

“Nagi, jinai atleido virėją, 
nusipirko valgių virimo knygą, 
aš gavau vidurių sugedimą, o 
gydytojas pasiėmė tuos aštuo
nis dolerius.”

PASTABA VIETOJE

Jauna sportinga pačiutė, be- 
vėdindama pavasarį vyro dra
bužius^ pastebėjo ant vieno 
brusloto . kelioliką šviesios 
spalvos moteriškų plaukų. Ro
dydama bruslotą vyrui, mote- • 
relė paklausė: “Iš kur gi čia 
tie blondinės plaukai atsirado 
ant tavo brusloto, kurį perei
tą rudenį dėvėjai?”

“Iš kur jie atsirado?” per
klausė josios vyras. “Nagi, 
juk tu pati visą pereitą vasa
rą blondine buvai! Ar pamir
šai, 
prie

Teisėjas klausia suimto už 
girtavimą juoduko: “Ar tu 
tinkamai aprūpini savo šeimy
ną?”

Juodukas: “O kaipgi, jū
sų mylista; Jeigu aš nesujieš- 
kočiau savo pačiai darbų, tai < 
tikrai' visa ‘ šeimyna badu n iš* 
stiptų.”

Surinko J. Barkus.

Daug Žmonių, Daug 
Vietos

Kas tai kada yra pasa
kęs, kad jei chiniečiai pra
dėtų maršuoti po keturis ei
lėje, lig kareiviai, tai bežiū
rėdamas į tą eilę pasentum, 
pražiltum ir numirtum, o 
vienok jos galo nesulauk-

ciation Hali, 2105 E. 21st SU 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Programa susidės iš chorų 
dainų, prakalbų ir kitų pamar- 
ginimų. • į

Kalbės Jay Lovestone, Ame
rikos Darbininkų (Komunistų) 
Partijos sekretorius., Šį Leni
no mirties paminėjimą rengia 
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partija, Jaunųjų Ko- 

ir Amerikos

matuojančiųjų eilę ir taip 
vis tęstųsi ant visados.

Chinijoje, sulig dabarti
nės- valdžios padavimu, gy
ventojų skaičius siekia vi
soje šalyje 448,000,000 
žmonių.
< Ant wiso žemės kamuolio 
abelnai priskaitoma 1,800

ša juos viršilos, ir puskarinin- 
kai kartu su senesniais karei
viais. Tokia sistema kartu 
įneša vaidus į kareivių eiles 
tarp naujokų ir senesniųjų ka
reivių. Fašistai viską daro, 
kad tik daugiau būtų peštynių 
tarp kareivių,—geriau pasakius, 
skaldo vienybę kareivių eilėse.

Maisto Produktai Brangsta
PANEVĖŽYS. — Lapkričio 

mėn. 22 dieną turguj mais
to produktai žymiai pabrango. 
Taip, pirmiau bulvių pūras kai
navo 8 litai, dabar-^-9 litai 50 
centų., sviestas buvo 7 1., o da
bar—8 1. 50c. Kainos pabran
go, bet turgui nieks nieko ne
pirko ir valstiečiai su savo pre
kėmis nuvažiavo namo.

. Vagia, Kaip Voldemaras
OBELIAI. — Gelžkelio sto

ties viršininkas šimkevičius\ 
pasivogęs didelę sumą, išbėgo. 
Mat, kiekvienas valdininkas se
ka Voldemaro pėdomis—vagia, 
kad turėtų už ką dvarą pirkti.

Varžos Tarp Savęs
ŠIAULIAI. — ' Sdcialdemo- 

J įtaka 
bedarbių 'tai’pė' viski nušmu- 
ko. Jfe Hi pinasi skvo var
dą taisyti.1 štai federacija' su
šaukusi “darbininkd sūsirinki- 
rįią” taip užgiedojo: “Darbo fe
deracijos vdrdas bedarbių tar
pe visai mėnkaš. Tas nutiko 
todėl, kad mes permažai rūpi- 
inąmės darbininkų reikalais. 
Ana komunistai ir žiauriausiai 
persekiojami vis veikia ir smar: 
kiai veikia.” Po šito tuoj fe
deracija pradėjo registruoti be
darbius. Užregistravusi apie 
150 bedarbių , paskelbė “Ryte”, 
kad jau yra suregistruota virš 
1000 bedarbių. Tą patvdaro ir 
socialdemokratai. Ir jie savo 
organe ( “Socialdemokratas” 
graudžias ašaras lieja, nors jų 
rankose esanti miesto valdyba 
galėtų bedarbiams padėti, bet 
to nedaro. . Bedarbiai pažįsta ir 
fedėrantus. ir ’socialdemokratus 
ir jų gražioms pasakoms jau 
nebetiki.; ■ Ęedarbiai vis tvir
čiau susiriša su komunistais ir 
jiemš Vadovaujant kovoja už 
darba ir duona.

“Bhlsas

nint S. Kazlausko.' Siuvykloj; nr'
H. Kazlausko hiezgimo dirbtu- kratų' ! ir ; ' federantų 
vėj lygiai 12 valaųdl • hūv(į 
stabdytas darbas <f 10. mibūcįų. 
Viena darbininkČ' t'runfpaT pa? 
pasakojo apič Spalio .revoliuęi- 
jos reikšmę darbininkų \klesai.

n 
k C ; • X. ;■U

Karininkai Mdriffidbbjd'1
Jie nenori 'kareiviu akyse pa- 

sirodyti tikrais budeliais. Jie 
Viską daro taip, kad juodą;dar
bą kareivių mušime .perkelt ant 
viršilų, puskarininkų ir skyri
ninkų. Karininkai stengiasi ir 
senesnius kareivius įtraukti į 
budelių darbą. Darbo pasidali- 
nims eina taip. '. Karininkai 
spaudžia viršilas ir puskarinin- 
kus ir kartu jiems duoda pilną 
valią mušti kareivius. i Viršildš 
su puskarininkais karininkų pa
mokyti, ; duoda senesniems įa-^. 
reiviamš po kelis nąujbkųš ir 
kartu duoda jiems jtfln-4 laišVę 
mušt ir kankyt jiaujpkųs.; Nau-, 
jokų 
kaip

akyse karifiiiikai' pAširėdo, 
ir nuošaly stovinti, o- mu-

_ ’“rkuopos susirinkimas,' GręUnos 
000,000 žmonių. Tai dik- svetainėj, 6021 St. Clair Ave. 
čiai yra svieto ir jei visį su- Labai svarbu visiems nariams 
eitų vienon vieton, tai būtų atsilankyti į . šį susirinkimą, 

kur, be svarbių kuopos reika
lų ir instrukcijų delegatams, į 
apskričio suvažiavimą, bus pa
skaita ir diskusijos. j . j 

Visi nariai būkime ir atsi- 
veskime naujų narių arba nau; 
jų “Laisvei” skaitytojų. Mat, 
kuopa yra nutarus duoti kny- 
gų vertės $3 tiems, kurie už- v 
sirašys “Laisvę” ant metų.,

Darbietis.

neapmatoma žmonių minios 
jūra, milžiniškas kermo
šius! • >

Bet mūs' žemė irgi yra 
plati ir tiems žmonėms yra 
dikčiai vietos.

Gal nusistebėtumėt kuri?, 
ar gal sau nusijuoktumėte, 
kam nors išsireiškus, kad 
visus' žmones, kiek yra ant 
visos žemės, sutalpintum tik 
į vieną Jungtinių Valstijų 
Texas valstiją, kožnam žmo
gui paskiriant po 94 ketvir
taines pėdas žemės, kurios 
užtektų pastatymui namuko 
ir da plotas tuščios vietos 
paliktų.

Neapmislijus, ant greitų
jų, gal pasirodys juokingu, 
negalimu daiktu, ar kvailas 
pareiškimas, bet apmąstęs 
dalyką rimčiau' ir paėmęs 
paišelį ir .popieros persitik
rinimui, prieitum prie tei

singo išskaitliaVimo.

Chicago.— Kepėjų lokalas 
No. 62 uždėjo ant visų savo 
narių mokestį po $1 į savai
tę per 12 savaičių, kad su- 
kelti pinigų teikimui para-’ 
mos lokalo bedarbiams.

Texas valstija yra 265,-. 
896 ketvirtainių mylių, o 
viena ketvirtainė mylia tūri' 
3,097,600 ktr. jardų (arti
nu) arba 259 hektarus ar , 
640 akrų ir t. t Ketvirtai
niam jarde 9 pėdos.
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J Komunistinės Propagandos Diegai
Puslapis Trečias

Kur tik kyla darbininkuose kuriuos Romos popiežius apdo- 
asinis susipratimas ir įvyksta vanojo keturkampėmis

si įsi k irti no ai su kapitalu kovo- rėmis ir vyskupų titulu ir 
už būvį, nepaisant, ar tai bais.

Europoje, ar Azijoje, šiaurių | 
at Pietų Amerikoje, ar Afri-jnėtų visi tie ..... ,
koje, ar kokioje šalyje ar vie- krikščioniškos propagandos die-

ii Ts 1 V a « a C » a Z-J •-* waa ' • V 1 • 1 J TA 1 1 •

Jei tik Chiniją palikę išvaži- 
misionieriai, įai

prie pasiliuosavimo iš alginės 
vergijos, skelbdama bėga,Bestin
gą kovą prieš pavergėjus ir iš
naudotojus, naikindama klases 
žmonijos tarpe.

kepu- į Krikščioniškas obalsis: Būk 
ru" nuolankus, melskis ir dievą my- 

jlėk, o apturėsite dangaus kara
lystę.

Kapitalistų obalsis: Dirbkit
toje, buržuazinė spauda vi- gų nė ženklo neliktų. Bet kaip nuolankiai, skubėkit ir nors ba- 
suomet primeta kaltę komunis-ijie apleis? Mat, yra pasakyta: ,'daudami tautą mylėkit, tylėkite 
tinei propagandai, kuri paei-pKui’ eina misionieriai, biznis 
nanti iš Maskvos ir kurią sklei- seka paskui juos; o kur biznis,

r ^gentai iš S. R. ir tam ten ir biznio vėliava; o kur ve
ršiai. 'liava, ten laivynas ir kariuome-
ad komunistinė propagan- nė apgynimui jos.” 1_______  ____

da yra skleidžiama ir kad ji atgal, spauda gėrėjosi chinų ge- retežius, „ .............. r._
randa sau tinkamą dirvą ir nerolu Feng, kaipo krikščioniu Visa galia darbininkams, 
ten prigyja ir pasirodo diegai, generolu, kuris net savo karei- obalsį jau 
tas tiesa, bet tame jau nėra vius vertęs skaityti bibliją iridžiai po plačią Afriką ir vieto- 
kalti/rusai ar Maskva tik to- giedoti himnus, bet vėliaus jis j nis darbininkai pradeda judėti, 
delj/kad ten darbininkų vai- įsižadėjo krikščionybės, pa- tylant klasiniam susipratimui,

, i šalis, ir kad Maskvoje smerkdamas ją, kaipo gaują'kas jau. nervuoją Anglijos val- 
tapo įsteigtas Trečiasis Inter- plėšikų govėdų. Idonus, kurie jau mato pavojų
nacioiia.as. j Chinijos studentai pora metų (“baltųjų gerovei.”

• ^PAleŽaSi1S tame’ ikK^ atgal su naujų metų velijimo | Indijos liaudis irgi pradeda 
propaganda yra }ealybes, tei- ikorčiukčmis atsišaukė į mases >atbusti iš gilaus miego ir. jau

ę 71° Stk a n\J\Fe,t pn" prieš krikščionybę sekamai: žvalgosi aplinkui, 
gyja ten, kur viešpatauja pa- “§alin su krikščionybe! Krikš-! 
vergimas, priespauda ir isnau-L- . . - .
dojimas. Ten pasirodo ir ko
munistiniai diegai, kurių bur
žuazinės valdžios nespėja iš-1 
naikinti žiauriausiomis prie
monėmis, ginklu ir spėka bei 
persekiojimais; tų diegų šak
nys yra suleistos pavergtųjų, 
prispaustųjų miniose ir tuojau 
išnaujo suželia, kur sykį jau 
buvo pasėta.

Kyla klausimas: kodėl gi 
x bui^ruaziškos kapitalistiškos 

valflžios nevartoja savotiškos 1 
propagandos prieš komunistiš
ką?

Kapitalistai vaitoja visokią 
propagandą, šlykščią ir purvi
ną propagandą, melagysčių ir 
iliuzijų propagandą per spau
dą, mokyklose, teatruose ir 
dailėje; bažnyčiose, per pra
kalbas visokių politikierių, 
agentų, ir tos propagandos ne 
tik nieks nevaržo, nepersekio
ja, bet dar. užpakalyje jos sto
vi kapitalo ir valdžios įstaigos, 
teismai, policija, kariuomenė ir 
t.t. Visur, kur tik nepasisuk- 
si/jten kapitalistiškos tvarkos 
palaikymo propagandą rasi. 
JąjJabai -gausiai sėja, bet ji-tojų, po vadovybe Bolševikų Ko-' 
spj čiai džiūsta, noksta, ir jei munistų Partijos. .... --------
ne spėka ir prievarta prieš ko- Dabar, desėtkas metų atgal, (kunigaikščius (princus), 
munistus, tai bežiūrint komu- Chinijos gyventojai nežinojo ir apsitvėrę feodalizmu ir jie nu- 
nistinės sėklos diegai nustelbtų negirdėjo apie K. M. teoriją, stotų daug privilegijų, jei ne 
anų egzistavimą. Jei tik komu- Bet į trumpą laiką pradėjo ga-'visu. 
nistinei propagandai būtų leis- na sparčiai po visą šalį rodytis 
ta skleistis laisvai be persekio- .komunistiniai diegai. Iš sykio 
jimų ir varžymų, tai priešus buržuazinė spauda plepėjo, kad 
mes lengvai nugalėtumėme, komunizmui nesą dirvos Chini- 
Tąipgi ir krikščioniška religi-|joje ir kad Vakarų idėjos ne- J 
nių mitų propaganda, tas rams-i pritinką Rytų masėms ir tt. Bet 
tis buržuazinės tvarkos palai-' paskui komunistiniai diegai 
kymui, gelbsti valdžioms palai-įtiek įgązdino kapitalistiškas ša
kyti algin ius vergus į 
kiais, liepdami jiems mylėti sa- i kariniais laivynais ir kariuome- 
vo ponuš pavergėjus, plėšikus, (nėmis, kad išgelbėti chinų bur- 
ža dedam i dangų po mirties. Ro-:žuaziją.
mos valdančioji klasė, matyda-l Kruvina chinų buržuazinė val- 
ma naudą krikščionybės palai- ;džia, spiriama ‘ krikščioniškų 
kymui vergų ramybėje, pripaži-1valdžių, tūkstančiams galvas 
no kaipo dievo atsiųstą religiją, i nukapojo, tūkstančius kankini- 
kuri ir susisuko savo lizdą Ro-'mais nužudė, kitus į kalėjimus 
moję. (sukimšo. Vienok komunistinės

Vėliaus per prievartą, kardu idėjos nei.šnaikino, neigi komu- rit būt linkę interesuotis tuom 
ir ugnim, ir su inkvizitorių nistinės propagandos diegų, 
bauginimais, pajėgė Europą pa- Juos tik laikinai nuskynė, vėl. 
daryt krikščioniška, 
bar krikščionybė ir pasilaiko, klasinės kovos veikimas tęsiasi, 

1 eidama su buržujų valdžiomis, nors slaptai.
Bet krikščioniškos propagan-: Tai tik diegai saujelės drau- 

dosf sėkla jau nebesuranda sau gų pasidarbavimo. Bet jei ko- 
yp. i&mos dirvos be prievartos ;munistinė sėkla ar propaganda 
pagalbos. Pavyzdžiuj, visos (Chinijoje būtų jau nuo taip se- 
taip vadinamos krikščioniškos Inai ir su tokia minia agitatoriųlal^- Kovoje Komums- 
civilizacijos šalys Europoje rin-'skleista, kaip krikščionystė per tlnlų ldejų s eidejai draugai 
ko aukas iŠ žlnonių ir valdžios misionierius, tai Chinija būtų; 
skyrė pinigų siuntimui ir pa
laikymui misionierių Chinijoje.
Per Šimtmečius tai darė plati- talistiška gausiai sėjama propa-| » , jį.... •’ « y w • i M • * • v I a j » . . .

dži
par

prieš skriaudas ir būkite val
džiai ištikimi.

Komunistų obalsis: Visų ša
lių darbininkai vienykitės, jūs 

Keli metai (nieko tuom nepralaimėsite, tik 
"y' , o laimėsite pasaulį. 

. Tą 
išgirdo ir juodvei-

Ičionybė yra įrankis pasaulinio 
.imperializmo! Krikščionybė nė
ra moksliška! 1
gelbsti pajungt silpnas tautas į1 
vergiją! Krikščionybė mulkina Jrika, 
silpnapročius, silpnus i 
tus! Krikščionybė tariasi su <

MMMM

SHENANDOAH, PA.
■ '. —. U. 

Būkime Pirmutiniai
Sausio 20 d., 10 vai. ryte, 

įvyks Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
17 kuopos metinis susirinki
mas. Pradėkime šiuos metus 
tinkamai, būkime visi susirin
kime. Būkime pirmutiniai už
simokėjime duoklių už šiuos! 
metus. Padarykime 17 kuo
pą pavyzdingiausia visoj drau
gijoj. Pasirodykime, kad mes 
esame pilnai susipratę darbi
ninkai, kad įvertiname svar
bą šios brangios apšvietos ir 
kultūros organizacijos. Todėl 
dar kartą sakau—būkime pir
mutiniai ! ' 1 '

Šiais metais A. L. D.1 L. D. j 
centras išleis visų mylimo rd-' 
šytojo Seno Vinco ^raštus. Tai! 
bus puiki dovana nariams. 
Antra knyga, taip pat neįkai
nuojamos vertės, tai drg. V. 
Kapsuko “Atsiminimai.”

“Laisvės” skaitytojai! Ku- 
Įrie dar nepriklausote prie A. 
j L. D. L. D. 17 kuopos, atei-

Metinė mo
kestis tik $1.50, įstojimas 50c.

Šis susirinkimas bus dar ir 
j tuo svarbus, nes kuopos senoji 
valdyba 
praeitus

Buenos Aires Mieste 99 
j Laipsnių Karštis CASTON ROPSEVICH

Štai ištraukos iš The Literary nrisirašvti 
Digest, gruodžio 15 d., 1928,.

Krikščionybė ^ur apibriežia ištraukas iš indų j 
;ilaikraščio “Amrita Bazar Pa-' 

einančio Kalkutoje.
studen-pas indietis, vardu Pandid Ja

waharlad Nehru, kurs yra lar.

Tu-

lan-
neapkenčiamais dykūnais plėši-Oxford Universitetą ir ku- 
kaist Krikščionybė naudojas i1’*8 nesenai lankėsi Maskvoje, 
nelygybės šutančia teismuos! savo prakalboje jaunuolių šuva-i 

žiavime (All-Beneral Youth Con-žiavime (All-Bengal Youth Con
ference) Kalkutoje, 
“Jūs negalit tikėtis, kad 
timšaliai (kurie valdo 
Indiją) būtų 
nesaumyliai, 
išrokavimų.

i parodyt šalį, kuri buvo ne sau- 
mylė. Politiška laisvė neįgyja- 

!ma be kokio nors veikimo užpa- 
I kalyje...”

Toliaus jis sako: “Indijos 
laisvė neateis per tuos, kurie su
pranta angliškai. Jie (kas?

Krikščionybė laiko užėmus vie
tas Chinijoje per spėką! Krikš
čionybė kenkia laisvei ženybinio 
gyvenimo! Padarykite galutiną 
išvalymą visos krikščioniškos 
įtakos Chinijoje.

“Velijame jums laimingų i
Naujų Metų.” >

Dabar grįšim prie komunisti- į 
nes propagandos. Tik 46 me- i 
tai nuo mokslinio komunizmo 
paskelbėjo Karolio Markso mir
ties. Taigi komunizmo teorija 
dar jauna, bet jau tos teorijos 
pasekėjų yra kožnoje šalyje di^Red.) galėtų įsteigti laisvę,, jei 
dėlės minios. Vaduodamiesi K.,veiktų bendrai ir neitų prieš 
Markso teorijos nurodymais, mases. ” Jis nurodo, kad dą- 
darbininkai iškūlė raudoną ve- bartiniai Indijos valdonai susi- 
liavą ant vieno šeštadalio žemės rišę su Anglijos interesais ir 
kamuolio su 147,000,000 gyven-.bijo nustoti, savo puikiu gar

bingų vietų ir “swaraj” (self
rule) savyvalda paliestų Indijos 

, kurie

pareiškė: 
sve- 

dabar 
didi geradariai ir

kad neturėtų sau 
Istorija dar turi

Dideli žemvaldžiai taip pat 
nukentėtų, bet ne masės ir jis 
su vilčia sako taip: “Kaimiečiai 
ir industrijos darbininkai ir ki
tų profesijų nariai, ta klasė tu- 
iri daug ką laimėti, o mažai pra
rast, jei svetimšalių valdžią pa- 

. . i,. . , . . naikinus. Ir tie žmonės turiprielan- lis, kad jos turėjo pribūti su , . .. . . . . T ,.[sudaryt armijas kovai del Indi- 
(jos laisvės...”

Toliaus Pandid Jawaharlad 
sako: U

“Nėra abejonės apie tai, kad 
Rusija (S. R.) yra šalis, kuri 
mus giliai interesuoja. Iš bile 
taškaregio, ar tai būt socialis, 
ekonominis, ar politinis, jūs tu-

nepsakomu eksperimentu, kurs 
eina Rusijoj. Jūs negalit 

Taip da-’tuojaus suželia nauji diegai ir'ignoruot.

irimui krikščionybės ir prieš 
chinų revoliuciją. Ten buvo 
virš jjęturių tūkstančių misio- 
medų su savo biblijomis ir ki
tokiomis religijinėmis cackomis.

Bet argi randas tos jų taip 
gausiai, storai sėtos propagan
dos diegai? Vos tik kur-ne- 
kur keli sudygo, kurie vėl nu
noksta.

Krikščioniško mito propaganda 
maseU neprigijo ir jei keletas 
ŠimtųJpasekėjų yra tai tol, kol 
*»bė misionierių anuos mulkina. 
Tol klauso misionierių, kol iš 

tų gauna veltui kokių cackių, 
;ba kurie mato tame sau nau- 
>su vilČia palikti masių mul- 
frrifljais, turėti sau lengvą, iš- 

ihgą gyvenimą iš tamsių mi- 
gyventi be sunkaus darbo, 

* tie keli chinai vyskūpai,

*2

išduos raportus už 
metus.

S. V. Ramutis.

Girdejo Rimbas?
Choro nariams tikra

Mat, rengiasi pa-
Lo-

Ką
Lyros 

rugiapjūtė, 
kartoti operetę “Grigutį. 
Šimas įvyks 7 d. vasario, ket
virtadienio vakare, High 
School Auditorium. Visi dir
ba/su didžiausiu pasiryžimu, 
kad lošimas išeitų geriau, ne
gu pernai. Režisierius drg. S. 
R. man tikrino, kad aktoriai 
jau visi moka roles, o tas daug 

i reiškia lošime.

Nors Rimbas dėjo pastan
gas sužinoti, kaip sekasi “Gri- 
gučio” tikietų pardavinėjimas, 
bet veltui triūsas. Ar tikietai 
šiemet neparduodami = iškalno 
visai, ar pardavėjai pasekmes 
laiko slaptybėj ? Girdėjau 
kartą drg. J. Pacaųskas pa
reiškė, kad jis vienas parduo
siąs 100 tikietų, o drg. Reikau- 
skas sakė pralenksiąs Pacaus- 
ką. Rimbas kairia ausia gir
dėjo, kad drg. E. Garbačaus- 
kienė sukirs visus, su ja nie
kas negalėsiąs ’susilyginti. 
Duosis matyt. Rimbas nuo da
bar turės ausis atdaras, kad 
girdėt, akis—kad matyt, o 
plunksną rankoj—kad praneš
ti visam svietui. Tikietų par
davėjai, sukruskite!

susitikt
Gilber-

bus su

Rimbas turėjo laimę 
drg. A. Butinavičių iš 
ton.

—Na, drauge, kaip 
“Grigučiu”?—klausia Rimbas.

—Duokš šen penkis tikie- 
tus, o aš jau rasiu draugų, ku
rie norės pamatyt “Grigutį.” 
Nors pernai mačiau, bet man 
taip patiko, kad ir šiemet va
žiuosiu pamatyt. Man “Gri- 
gutis” geriau patinka, negu 
judžiai.

to |

yra
Ru-

“Rusija interesinga 
mums del kitų priežasčių, 
sijos problema turi būt žingeidi 
mums todėl, kad problema Rusi
jos ir Indijos beveik vienokia.”

Taigi,'klasių kovoje komunis-

nepaisykite visokių kliūčių, ne- 
komunistinė šalis. pasekmių atsimindami, kad

Kodėl krikščioniška ir kapi-|koznas vtertas “dls uz
mą, koznas veikimas tarpe ma- 

gunda sudygus noksta, vysta/s\.yrata kormmistin? prigy- 
nors smarkiai saug'oma; o ko-J.ant.1 £ekIa! ° jQS esate Jos se' 
munistinės propagandos diegai h
ir naikinant neišnaikinama, tik ’ Ir nors dar kieti dirvęnai ir 
laikinai nuskinama? Ogi todėl, užžėlę fašistinio brudo dilgėmis, 
kad krikščionybė sėja neapy- religinio fanatizmo usnėmis ir 
kantą tarpe skirtingų tikėjimų tautinio patriotizmo volungėmis, 
ir temdo žmonių protus su vi- ir socialistiško šovinizmo dagi- 
sokiais prietarais, palaikydami liais ir kitokiomis piktžolėmis, 
pavergėjų ir išnaudotojų pusę, vienok mes laimėsime. 
Kapitališka propaganda su tau
tišku patriotizmu sėja neapy- jėgiam, (naikinkim piktžoles iš 
kantą tarp skirtingų tautų ir šaknų, o partijos tarpe dešinu- 
rasių, taipgi darbininkų tarpe 'mo kūkaliai ir dirsės liks išsi- 
su tikslu pavergimo ir išnaudo-įjoti ir tinkamam dirvone sužeis 
jimo. Kuomet komunistinės komunistinė sėkla ir pasaulis 
idėjos propaganda remias tei- bus darbininkų. Ir tada ant 
singu pąmatu, nurodydama pionierių kritusių draugų kapo 
skriaudų ir išnaudojimo prie- raudonos rožės žydės, o po visą 
žastis, skleisdarpa brolišką mei- žemę “Tarptautinės” aidai

Darbuokimės, kaip kuris pa-

lę, neskiriant tautų nei rasių skambės, 
darbininkuose. Ji rodo kelią | J. K. Dečkus.

Rimbas

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką "metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

' 'h

Buenos Aires, Argentina. 
Pirmadienį, kuomet New 
Yorke ir kituose Jungtinių 
Valstijų miestuose buvo la
bai šalta, tai čia, Pietų A- 
merikos mieste karštis sieke 
99.5 laipsnių. Žmones alpo 
'nuo karščio. Didžiuma bur
žujų apleido miestą ir išvy
ko į byčius, kur vėsiau.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

notary

PUBLIC

Tel., Stagg

5043

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 

Į mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
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, 
H-——187 Qak street, 

Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 

John Naujokas nis, 2759 Arsenal 
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais 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.

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

Reikalaujant, adresuokit:

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norihtieji 
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. v

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemalL 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asthv 
ma), peršalimo, skaudėjimo po.krth- < 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas li^as.

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

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

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

„a'»
i *4

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE”

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZMIS
110 EAST 16lh ST., N.Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų
i ' - . ......................  — ' i

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

. I l I žj

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. 
vakarais.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedėldieniais nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th

.me važinėjimo lekci- 
Pamokos dienomis ir 
Informacijos dykai.

vai. vaka-- 
11 iki 2

SCHOOL 
SU N. Y.

g Naujausios Mados Žemiausia Kaina
I - - :------------- —

NICIAI
[

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 

| statome į namus visoje New Yorko ir 
| Brooklyn© apielinkėje.
| Turime didelį štorruimį, kuriame laiko* 
| 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, Grdenpoint 2372

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



REIKALAI

Draugai ir drauges, ži-

• ji ■ h oivHianao. n jis 
$10,000 juodu ui kumšįynes .po kumštynių,

Praeitą Metą Viršaus Milijonas
Inkaras

BRIDGEWATER, MASS.
Paskutine Proga

H

fe

sekančiu adresu:

DETROIT, MICH.

MBmHH

Lie- 
Au-

komiteto
13 d. sausio, 
komitetas pa
savo visų me- 
priejo prie iš-

Room 32, Weitzencom Bldg.
PUBLIC SQUARE 

, WILKES-BARRE, PA.

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Išsitempimų, Nusi- 
mušimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 
yra visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti geras, jei ■—

ninkai, bet jis pats asmeniškai miteto 
gėrėdavosi mėgėjų boksininkų svarbiausių dienos klausimų.

Pastaba Kuopoms ir Kuopų 
Sekretoriams

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

Rickardas paliko žmoną,-
3

Brangi savo turiniu knygutč pridedama su kiekviena bonka 
PAIN-EXPELLERIO.

Kilraino laikais, kuomet paskui jmetu amžiaus dukterį Maxftie 
juodu sekė_ būrys kumštynių lTexas R^kard. 
a nAri m oi ai ii i c vq lof i i ac i « • i • v •

F.AdL RICHTER CO
BERRY AND SOUTH FIFTH STS.

BROOKUVN. hLM

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Ohio valst., kur »Jack

SKAITYKIT IR PLATIN 
, EIT “LAISVE”

644 Driggs Avenue,
ftidgewoodo Skyrius; 253

Extra!

Bonkų Parduota.

Nusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad 
butų ant pakelio, kuri perkate!

35 ir 70 centų už bonką

PARSIDUODA VAISTINĖSE
arba užsisakykite stačiai iš mus.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

A. L. D. L. A. II APSKRIČIO [A. L. D. L. D. VII APSKRIČIO 
REIKALAI REIKALUOSE

PAINLXPELLER
R U R TODAY

Puslapis Ketvirtas

TEX RICKARDAS DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
teris, kuriam jo tuometinė būk
lė jau pavelijo būti duosnum, 
pareiškė: “Leiskite visus į vi
dų, nežiūrint, ar jie gali užsi
mokėti ar ne.” Tai buvo vie
nas tų pamojimų iš senųjų Va
karų, iš Alaskos žiemių, arba 
aukso j ieškotojų, su kuriais 
Tex Rickardui teko būti—Alas- 
koj, Nevadoj, Californijoj, Pie
tų Afrikoj ir Argentinoj.

Šios kumštynės pilnai pavy
ko. Apmokėjus kumštinin
kams, dar liko gražaus pelno. 
Tas Rickardą paragino ir dau- 

įgiau kumštynių rengti, nes jis 
patyrė, kad tuo būdu jis daug 
daugiau gali pelnyti, negu ke- 

lūšną, kur buvo įkurtas bankas, T^R^kTrrias
ir parodė jam dvi pyramidas 
auksiriių 20 dolerinių,—$20,000 
Nelsonui 
Gansui. 
tymas buvo 
kas, nes 
lengvojo 
Nelsonas 
siekiantis

Kai kas sako, kad kalbamos 
kumštynės buvo surengtos yy- iš Ąia Rickardas‘ persikėlė į Ty
riausia dėlto, kad išgarsinti jecj0 
Goldfieldą, apie kurį pasaulis Dempsey tapo pasaulio bok- 
arba labai mažai žinojo arba vi- so sunkiasvoriu čampionu. Tie
siškai nieko nežinojo. Ir tai sa> §jos rungtynės nebuvo ypa- 
pavyko. Galutinai nutarus tingai pelningos, bet čia Rickar- 
rengti Ganso-Nelsono kumšty- Į 
nes Goldfielde, nepraėjus nei 
kelioms savaitėms, jau buvo ra
šoma apie Goldfieldą ir būsimas 
'kumštynes ne tik visuose Jung
tinių Valstijų laikraščiuose, bet 
taip pat Anglijos, Kanados ir 
Australijos. Vietų užsisakymai, 
sako, plaukę į Goldfieldą iš vi
so pasaulio—laiškais ir telegra
momis.

Tex Rickardas pradėjo staty
ti pirmąją areną vietoje, kuri 
buvo apaugusi krūmokšliais, 
apie pusė mylios nuo Goldfiel- 
do “centro”. Kumštynių spor
to mylėtojai plaukė iš visų kra
štų. Anais laikais, sakoma, bu- 

- vo apie tūktantis tokių kumšty- 
: nių mylėtojų, kurie būtų kelia

vę kad ir į patį žiemių, ąšigalį, 
: kad pamatyti dviejų kumštinin

kų rungtynes už čampionatą, 
kaip kad John L. Sullivano ir

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas 4. ALEKSI8, Sekretorius
16 Union Square, New York City 157 McKinley -*ve., Brooklyn, N. Y

IG. BACHES, Iždininkas, Box 158, Union Co., Union, N. J.
(Pabaiga)

Ar patikėjo visi, kam teko iš
girsti apie šį nepaprastą pasiū
lymą, kad tai yra teisingas ir
nuoširdus pasiūlymas? Toli 
gražu, ne. Kai kurie manė, 
kad tai gali būti kokia nors pri- 
gavystė arba gudrus šposas. 
Todėl Battling Nelsono mana- 

/ džeris Billy Nolan atvyko į 
Goldfieldą, kad vietoje patirti 
apie tokį nepaprastą pasiūlymą

- ir jo teisingumą. Sugrįžęs į 
San Francisco, Nolanas prane-1 

•- šė, kad pasiūlymas yra teisin-! 
gas ir kad nesimato apgaulės • 
nei šešėlio. Mat, esant Nolanui i 
Goldfielde, jį nusivedė į medinę £J"plat7pasauli' Ir

;nuo to laiko Tex Rickardas įsi
kūrė kaipo kumštynių promote
rs ir “šiomanas.” Ir jis rengė 

ku
rios šiandien skaitomos savo 
rūšies klasikais. Jis surengė 
'Jim Jeffries-Jack 
kumštynes Reno, Nev.; Jack 
Johnson-Jess Willardo kumšty
nes Havanoj, kur Willardas lai
mėjo sunkiasvorį čampionatą;

Draugai ir drauges, jau bu
vo sykį rašyta per “Laisvę,” 
kad kaip tik kuopos atlaikys 
savo metinius susirinkimus ir 
liks išrinktos kuopų valdybos, 
tuojaus nauji sekretoriai 1929 
metams turi prisiųsti savo ad-

ir !
Tačiau, toks paskirs- 

neteisingas, šališr
Gans tuo metu buvo į 

svorio čampionas, o 
“tiktai kandidatas, 
čampiono titulo.

Antro Apskričio 
i posėdis įvyko 
Šiame posėdyje 
darė peržvalgą 
tų darbuotės ir
vedimo, kad judėjome neblo
gai ir gavome nuo centro pa
gyrimą, kaipo veikliausias ap
skritys mūsų organizacijoje. 
Well, komitetas nesigiria tuo resus apskričio sekretoriui J.
nuopelnu, bet dar jisai apgai- M. Karsonui. Tačiaus iki šiol 
lestauja, kad permažai veikė dar nei viena kuopa to impa
ir nepasinaudojo tomis progo- darė.
mis, kurios stovi priešais mu- nokite tai, kad be gero susi- 
mis. Draugai ir draugės, yra siekimo su visomis apskričio 
mūsų apskrityje kuopų, kurios 
šiais metais narių skaičiumi žy
miai pakilusios, vertos pagyri- 

Johnson mo už kreipimą domės išpildyt 
apskričio paskirtą kvotą. Bet 
yra visa eilė kuopų,, kurios na
rių skaičiumi nupuolė. Reiškia, 
kolonijų veikėjai nekreipė do
mės į apskričio komitetą ir jo 
pabrėžtą tikslą padaryti ap
skritį iš tūkstančio ’ narių.

Komitetas prašo vieno ir la
bai svarbaus dalyko visų kuo
pų. valdybų ir jisai yra štai 
kokis: (1) Peržiūrėkite savo 
mokestis, kiek jūs į apskritį 
užsimokėję po penkis centus 
nuo nario ir trūkumą paduo
kite delegatams, kad jie atvy
kę užsimokėtų. Mat, yra už
klausimų blankose pažymėta, 
kad yra užsimokėję, j kuomet

kuopomis mūsų veikimas ne
gali būti sėkmingas. Apskri
čio komitetas būtinai turi tu
rėti artų susirišimą su kuo
pomis, kad visoomet žinoti jų i 
stovį ir jausti jų trūkumus. 
Tik tokiu būdu pastatysime 
savo reikalus ant geresnės pa
pėdės ir ją veiklesnę padary
sime, kuomet būsime susisie
kę ir žinosime, kur ir ko trūk
sta.

Todėl dabar, mieli draugai 
sekretoriai ir kuopų nariai, 
kaip tik patėmysit šią pasta
bą, tuojaus žiūrėkit, kad jūsų 
kuopos fin. sekretoriaus adre
sas būtų, priduotas apskričio 
sekretoriui šiuo adresu: J. M. 
Karsonas, 42 Tyler St., Low
ell, Mass.

J. M. Karsonas.

das pamatė milionų dolerių pa
jamų galimybę.

Tos jo svajonės išsipildė su
rengtose Boyle’s Thirty Acres 
kumštynėse, kur kumščiavosi 
Jack Dempsey su Georges Car
pentier, francūzų kumštininku. 
Milionai dolerių pajamų gauta
iš Jack Dempsey-Gene Tunney tikrenybėje nėra užsimokėję, 
kumštynių. Philadel- 
phijoj ir Gene Tunney-Jack 
Dempsey kumštynių Chicagoj. 
Ar ir toliau Tex Rickardui bū
tų sekęsi su kumštynių rengi
mu, tai 
klausimas.v 
dėmesio 
Miami 
Young 1 
turėjo 
čiai.

Tex 
buvusią Maxine Elliott, ir

sporto mylėtojų iš valstijos į tikrai 
valstiją, arba kaip kad buvo 
Anglijoj, kur kumštynių rengė-

• jai turėjo saugotis policijos ir 
susirasti saugų, ramų ir tinka- 
mą kampelį. Kiek metų atgal 
ir Amerikoj bokso sportas buvo 
skaitomas nelegaliu ir persekio-

• jamas.
Atėjo, pagaliau, ir paskirtoji 

, kumštynėms diena. Ringas ap
šviestas karštos ir kepinančios 
tyrų saulės. Po kelių Ganso- 
Nelsono rungtynių pirmųjų 
raundų Tex Rickardas, promo-

Čia mūsų geras dainininkas, 
. drg. Stasys Rimkus, kuris da
lyvaus Aido ChoVo dideliam

! KONCERTE
Nedelioj, 20 d. Sausio-Jan.

25th ir Vernon Highway

Prasidės 5-tą vai. vakare
Be drg. Rimkaus da daly

vaus drg. P. Daudaris iš Ghi-

jau nebeatsakomas
Vienok, jis daug 

kreipė į rengiamas 
Beach Jack Sharkey- 

Striblingo kumštynes ir 
gana gerų planų atei-

Nes apskričio komitetas su- 
skaitliavo, kiek kuri kuopa 
jam skolinga. (2) Yra kuo
pų, kurios dar nėra atsilyginu
sios specialių mokesčių del vi
suotino A. L. D. L. D. suvažia
vimo ir jos turi į šią konferen
ciją per savo delegatus pri
duoti mokesčius. Mūsų rekor
dai rodo, kad Ima kp. mokė
jus tik už 110 narių ir skolin
ga dar už 70 narių^ po 20c, 
viso $14; kitos kdopos taipgi 
skolingos. Todęl, atvykę de
legatai turi būtinai tuos pini
gus atvežti. Komitetas mano, 
kad mūsų apskrityje negali j 
būti jokio nusileidimo nei vie-j 

i. ir jeigu didžiuma

Kol kas dar 
nežinoma, kiek turto

Rickardas paliko, bet spėjama, naį kuopai, ir jeigu didžiuma 
kad jo paliktas turtas sieksiąs iCUOpų užsimokėjo, tai ir liku- 
virš $1,000,000. jsios turi užsimokėti.

Alaskoj ir Nevados tyruose I
apšepę ir barzdoti vyrai šaky-' Draugai ir draugės! Kon- 
davo, kad “Tex visuomet buvo ferencija įvyks 27 d. sausio,
square shooter.” Ir tokiu jis 
ištikrųjų buvo—visuomet teisin
gas. Jei jis ką prižadėjo, tai 
ir išpildė.

Nors Tex Rickardas daugiau
sia pastangų dėdavo surengimui1 
kumštynių, kuriose dalyvavo pa- i 
sižymėję sunkiasvoriai boksi-

rungtynėmis, kurios kasmet 
rengiamos Madison Square Gar- 
dene. Kumštynėse už sunkia
svorių čampionatą, sakoma, jis 
gėrėdavosi ne tiek pačiomis 
rungtynėmis, kiek suplaukusio
mis žmonių miniomis.

“Laisvės” svetainėje, 10 ,-val. 
ryte. Kiekvieno delegato už
duotis, kurie apšiėmę, pribūti 
laiku, kad nereikėtų vieniems 
kitų laukti. Mes šioje metinė
je konferencijoje turėsime pa
tiekti planus šiems visiems 
metams ir jų darbuotei. Ko- 

rinkimas—vienas iš

, Ketvirtad., Sausio -17,119$ g

R EC. U\S

6rooklynUBQRLY» 
mRBININKU IŠTAIGA.

dalčs dėl Balių, Eončertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinaimų 
JPuikui ateivius su naujaisiais italei^ 
l»ai». Keturios bolių alleys. <

KAINOS PRIEINAMOS J

—959 Willoughby Air

TRY A

PAIX KXPELI LR
* ' . • » __  __ - -A L* ’• * • _

Apsisaugokite Peršalimų
PERŠALIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa

vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerkle, Reuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnt; Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda
mas kūno dalis; jis1 suteiks jums tokį, palengvėjimo jausma, 
kokio nesitikėjote.

Gruodžio 29 d. buvo prakal
bos, kurias surengė L. D. S. A. 
30-ta ir A.L.D.L.D. 71-ma kuo
pos. Kalbėjo drg. Senas Vin
cas (Jakštys). Pirmiausiai jis 
kalbėjo apie Lietuvą ir Ameri
kos lietuvius ii? antru sykiu 
apie Amerikos industriją ir 
darbininkus. Jis kalbėjo ge
rai ir jo kalba visiems patiko, 
nes liudija ramus užsilaikymas 
ir gausus aukojimas. 

I *

Buvo renkamos aukos 
Jtuvos polit. kaliniams.
kojo sekamai: A. Baginskas, 
ir J. Šaltenis po $5; I. Katilis 
$2; L. Mandriūnas, S. Mikelio- 
nis, M. Abišala, P. Budriūnas, 
A. Sireikis, A. Deksnis, S. J. 
Kiralis po $1; J. Zinkienė 55 
centus; J. Dekonis, C. Glade- 
nis, J. Kušleika, J. Šimkus, P.
Balčiūnas, Balčiūnienė, S. Gu-■ šoma brošiūroje 
dinas, T. Bučius, W. Ermolo-j

KĄ MES MATeME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10

i Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
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- 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą viską plačiai apra-

•J.*—m————■■ ■ a

Į Lietuvaitė Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
j vojų Visokiom Spalvom 
y Paveikslus
į Studija atdara kiekvieną dieną ir
I nedčliomis nuo 9,*30 iki' 
j 5 vai. po pietų.

IMARGARETA VALINČIUS ■ ✓

vich, G. Šileikis, A. Meškinis, 
S. Zdanauskas, P. Margiūnas 
po 50 centų. Smulkių surink
ta $5.95. Viso labo $36. 
Priešfašistinis komitetas visus _
aukojo iš savo iždo, kurių bu-j nemažiau 10
vo $5.15. Tuo būdu pasida
rė $41.15. Pinigai pasiųsti 
Priešfašistinio S u s i v ienijimo 
centro iždininkui J. Weisui.

A. Baginskas.

nupiginamas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.už 7 centus.
Tai didelis 

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

Užsakymus siųskite:

“LAISVe”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

LEE-PARK, PA.
Draugai, žinokite, kad spe

cialiai laiškai nebus siuntinėja
ma del užsilikusių specialių 
mokesčių. Šis paraginimas 
yra oficialis ir kuopų valdybos 
patėmiję atsilyginkite.

Agitacijos mėnesio darbuo-
Tex Rickardas buvo meiste- te negalima perdaug pasigirti 

šiomanas”, šių dienų Bar- į iš priežasties keliose vietose 
negavimo kalbėtojų, nors jų 
buvo reikalauta ir gal veikėjai 
tuomi įsižeidė. Bet čia jau ne 
komiteto kaltė, jeigu kalbėto
jai atsisako. Kita, tai pusme
tinės konferencijos tarimas 
nėra gyvenime įvykintas pa
skaitų rengime po kuopų susi
rinkimui, 
kaip ir s 
prelegentų arba jeigu 
neapsiima važiuoti, 
tuomet susidūrėme su 
mais, kada pradėjome 
veniman vykinti. ■

Kuopos, kurios neprisiuntė 
raportų, yra sekamos: 5 kuo
pa Newark, N. J. Ji labai ap
sileidusi, nes lail^e trejų metų 
mūsų praktikinio darbo nėra 
atsakiusi nei vieną kartą į už
klausimų blankas. Tai dar 
kartą parašiau jiems laiškutį, 
ir jeigu neatsakys, tai bus ži; 
inoma, kad jie darbą ignoruo
ja. ’ ,

Jersey Cjty, N. J., 16 kuo
pa nėra atsakiusi į blankas; 
Yonkerso 172 kuopa taip pat.

Apskričio Sekretorius,
A. Matulevičius.

ris 
num, bet, pasak vieno sporti
ninko, Barnum, kuris tikėjo 
pats į save ir į savo misiją.

Rickardas btivo augšto ūgio, 
apystambis, ir nors jau buvo 
nebejaunas, vienok buvo tiesus 
ir greitai vaikščiodavo.

Left Hook.

WILKES-BARRE IR 
APIELINKĖ

Lenino Mirties Paminėjimai 
Įvyks Sekančiose Vietose
Scranton, sausio 20 d., 8 

vakare, 117 Wyoming Ave.
Nanticoke, sausio 21 d., 7 

vakare, Zadziekas’ Hali, Pine 
St. (Hanover).

Luzerne, 22 d. sausio, 7 d.

Priežastis ta pati, 
u prakalbomis: nėra 

ir yra, 
Ir tik 
keblu- 

tai gy-

v.

cagos, du chorai, daug solistų, vakal.e, ItįIian iįan, 20’6 Oli-
duetų, kvartetų ir kitų. Ši- 
tas koncertas bus tikrai geras.

» Todėl visi “Laisvės
tojai Detroite neprąleiškite

J progos neatsilankę į šitą kon-' min, E.
certą.

Aido Choro Draugas.

ver St.
Wilkes-Barre, 23 d. sausio, 

skaity- 7 vai. vakare, 139 S. Main St.
Kalbėtojai bus: H. Benją- 

....... Z. Gardos; lietuviškai 
kalbės žaldokas ir Kafosienė. 

i Bus ir programa. I Dainuos 
(chorai ir tt. Todėltvisi atsi- 

WK W • lankykite. /, Komitetas

Paskutiniame S. L. A. 68-tos 
kuopos susirinkime, baigiant 
kuopos reikalus, buvo parody
tas laiškas, gautas nuo Ger- 
dausko, kurį turėjo perskaity
ti, nes nariai reikalavo. Pas
kui raštininkas "Kupstas pasa
kė, kad jis buvęs pas S. L. A. 
prezidentą Gegužį ir tas labai 
apgailestaująs, kad kasierium 
negalima esą paskirti Gugį, 
nes pagal įstatymus ir čarterį 
kasierius turi būti Pennsylva
nia valstijoj, kurioj ir Susivie
nijimas esąs inkorporuotas.

Kai kurie kuopos nariai už
klausė, kodėl pirmiau galėjo 
net kelis metus kasierius. būti 
iš Ohio valstijos', o jau dabar 
negali būti iš kitų valstijų? 
Juk ir pirmiau ta pati tvarka 
buvo ir valdžia nesikišo į šitą 
reikalą. ;Į tai niekas nieko ne
atsakė ir tuomi šis klausimas 
užsibaigė.

Tai Tie Švelnūs Cigarai,
Kuriu Jūs Pageidavo!

J. P. S.

GARSINKITeS
“LAISVĖJE

APDOVANOKITE
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę”, 

Kanadoje, tuojau ątsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite :
“LAISVE”

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

MENDEL^ Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabaką

Vidurys vien tik iš iitportuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia,

,Sulig reikalavimo, Šiuos cigarus taipgi it 
per pašta išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius)
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BALTIMORE, MD

VIETOS ŽINIOS IR

Pirm.

MARCY BATHS

MOTERIMS VYRAMS

St.

po

Avė.

Avė.
J.

■uo savo

kaip

ŽODYNĖLIS
128,

St.,

St.,

elektros kedėje;

jog

PIRTI8 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

♦

MOTERŲ
DIENOS:

Panedžliais ir 
Utarninkaie

užldetSjh 
ligQ.
taut **fl

Amerikos moteries pasiliuosaVimas 
šiandien yra pripažįstamas dalykas. 
Ji nustebino pasaulį, parodydama, 
jog ji gali ir turi gabumo užsiimt

sted St., Chicago, Jll.
53—J. Gudisauskas, 437 E. Elm St., 

Tamaqua, Pa.

D. L. K. VYTAUTU DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

Cuddy, Pa.
46— D. Simutis, Box 27, 

Ind.
47— -J. Vaitkevičius, 5768

Ave., Detroit, Mich.

_ . tikra, protingai apruoeziuota cukrausNašle H. O. Havemeyei’lO,, (]ajjs> bet Žinovai persergėja nuo nu-j 
u nmivriieriaus, padova- ' tukimo ir sveikatos suirimo, kas at- i 
Metropolitan Dailės Mu-.sitinka, kuomet saldumynų perdaug |

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS

KAVALIAUSKASJUOZAS

1439 South 2nd Street

TELEFONAI I

Bell-

Keystone

Stata

u

»6«Main

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ A «

‘ FuLlapis iPenktas

' 7 d. sausio A. L. D. L. D. 25 
kuopos susirinkime prisirašė 
du nauji nariai, draugai K. 
Makusa ir Elena Makusienė.

Knygų tvarkymo komitetas 
pranešė, kad surinktos knygos 
yra siunčiamos draugams į 
Argentiną. Nutarta surengti 
pasilinksminimo vakarą ant 
3 d. kovo.

^Baltimorės progresyvės or- KONTRAKTORIUS 
rnizacijos užsidėjo sau dide- jNUŠOVĘS PARTNERĮ 

darbą atlikti, tai perstaty- ______

Sackman St., Brooklyne. Visi 
audėjai ir mezgėjai yra kvie
čiami į tą mitingą, kur bus da
romi pirmieji žingsniai delei 
suorganizavimo į uniją dar 
neorganizuotų tos pramonės 
darbininkų ir darbininkių, ku
rie taip begailesingai iki šiol 
buvo išnaudojami ir pavergti.

Mitingan reikia važiuot tuo- 
jaus po darbo'; jis skelbiamas 
prasidėt 6 vai. vakare.

veiklaus gyvenimo Kanados miškuo
se. Be to,' Mrs. Stillman paskutiniu 
laiku įstojo į naujų veikimo sritį-— 
ji pradėjo leisti haują žurnalų, vardu 
“Panorama,” kuris eina New Yorko 
mieste. Mrs. Stillman ima Lucky 
vietoj saldumyno. Tuo tai būdu ji
nai pasilaiko tinkamame svoryje, 
taip kad gali kaip reikiant atlikti 
savo pareigas visuomeniriiame ir biz
nio gyvenime. Ir štai kų Mrs. Still
man sako apie Lucky Strike Cigare- 
tus:

vGeras yra daiktas rūkyti Luckies 
—aš imu Lucky vieton saldumyno. 
Daugelis vyrų man sakė, kad jie Įfa- 
silaiko vikrūs, rūkydami Lucky 
Strike, o vengdami perdaug gausin
gi; valgių. Aš pati tatai išbandžiau, 
ir suradau didelio smagumo. Tai 
yra išmintingas būdas atsispirt prieš 
nutukimų—bet malonus jų apkepini- 
mo kvapsnys puikiai pavaduoja rie- 
binančius saldumynus. Toliau, apke- 
pinimas taipgi prašalina nešvarumus, 
ir Lucky niekad nekliudo man gerk
lės.”

Amerikos moterims, dalyvaujan
čioms bizniuose, bus labai įdomus tas 
Mrs. Stillman’s patarimas apie 

| Lucky Strike Cigaretus. Pcrdidelis 
(svoris ir surišimas trukdo moteriai 
i veikti. Ji užsirūko Lucky vietoj 
smaguriavimo riebinančiais saldumy
nais. Valgyje, žinoma, gali būti tam 
tikra, protingai aprubežiuota cukraus 

v ' Į UtlllO; MCU Z/AI1WC4X pt-i 0VX įj VųJCV X1UV A1V4 1
didelio milionieriaus, padova- ' tukimo ir sveikatos suirimo, kas at- i

maą garsios operetės “Grigu- 
čio.” Darbas didelis ir sun
kūs^ jeigu priderančiai prie jo 
prisirengus. Teisybė, sunkiau
siu dalį reikės atlikti Phila- 
ddlphįios Lyros Choro drau- ya^įa? 
gdms/bet sėkmingumas prigu- 
lės lįūo ’baltimoriečių. 1

Atprašyčiau visų draugų, 200 BRANGIŲ
\ad parinktumėte pas biznie- ■ AVEIKSLŲ MUZEJUI 
ruts apgarsinimų į programą. 
Jeigu mes galėsime surinkti 
nors ‘Už šimtą dol. skelbimų į i

zėiui 200 brandu ~naveikslu I naud°Jama- Todel» vardan'nūosaikiT- zejui ziUU Draugių pavejKsių, I m0—Lucky vietoj saldumyno, 
kurie piešti įvairių pasauliniai
garsių piešėjų. ? -1 ...

Spėjama, kad Leoną Weis- 
brodą, po num. 38 Gramercy 
Pk., nušovęs jo partneris 
tros darbų kontraktorius, 
Knapper, kurio dabar

Pirm. S. K. MARKIS, 321 Bond St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. raštininkas B. BARKAUSKIS, 

255 Pine St.
Fin. Raštininkas A. GRIGUTIS, 

2122 Ingalls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. PAULAUSKAS, 

228 Clark PI.
Iždo globėjai. K. Pociūnas, 221 Mag

nolia Ave., ir J. Krakauskas, 300 
First St.

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KICEINA, 
259 Broadway.

RACINE, WIS.
Lietuvos Brolių ir Seserų Draugys

tės Valdyba: pirmininkas P. Stepo
naitis, 1023 Gedion Ct.; pirm, pa
gelbininkas T. Gališanskis, 1420 Mar
quette St.; nutarimų raštininkas A. 
Mikulskis, 1216 Schiller St.; finansų 
sierius A. Gricius, 1212 State St.; ka
sos globėjai: K. Jurkevičius, 1745 
Racine St., ir H. Grigaliūnaitė, 1317 
Freeman Ct.; organizatorius J. Kvet- 
kauskas, 913 Herrick Ave. Viri Ra
cine, Wis. 12-13.

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausia* ir už prieinamą 

Nuliūdimo valandoje prašaukainą.
kreipti* prie manęs.

elek- 
tulas 
nesu-

programą, tai mes galėsime 
sakyti, kad jau dalį sunkiojo 
darbo atlikome.

A.L.D.L.D. 25 Kp. Koresp.

GELTONŲJŲ 
PASIKĖSINIMAS
NUŽUDYT KAIRIASPARNĮ

375 SVARŲ 
“BOISAS” MIRĖ

mirė 
metų

Plaučių uždegimu 
Miesto Ligoninėje 13 - 
“boisas” John Linder, sverian
tis 375 svarus.

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

P1TTSBURGHAS IR AP1EL1NKĖ 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa. .
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgori 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion). ‘

Prot. sekr. E. K. Šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Fa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon-

I ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Del 1928 m.
Pirm. M. Seliokas, 288 Maple Ave. 
Vice-Pirm. O. Giraitienė, 431 Summit 
St.; Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba
7 Seymour Ave., W.Hartford; Ižd. A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergų kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

PHILADELPHIA,

Oregon K1M

/ jMaxd Coheno vadovybėje, i'žULIKAS PERLEIDO 
teturi mušeikos su blekdže-Į $27?qqq Oqq per 
Kiais ir kitokiais mušimo kan-igAVO NAGUS 
kiais užpuolė kairiasparnį Si-! ______
vaką, narį Pažangiosios Buče- 
rių Darbininkų Unijos. Jie 
buvo pasamdyti dešiniosios bu- 
čerių Unijos socialistinių vadų. 

Pabėgėjęs ir nugarą į sie
ną atsirėmęs Sivakas visu 
smarkumu gynėsi ir gerai pa
vaišino užpuolikus, kurie, nie
ko nepešę, paskui turėjo sau* 
nudūlinti, nuleidę apdaužytas 
savo nosis. Socialistų vadų 
samdyti padaužos grūmojo 
1‘pafiksyti” ir Sivako samdy- 

>ją, kuris turi bučerniukę po 
•r? m.' 26 ,St. Marks Pl.,1 New 

bfke; o jam ghAsinb už' tai, 
...ad jis neišpildė jų reikalavi
mo ir atsisakė pavaryt iš dar
bo Sivaką.
• Kairioji bučerių unija auga, 
'O socialistų vadovaujamoji de
šinioji smunka nariais, kurių 
vis didesnis skaičius pereina 
| • kairiaja, progresyvę unija. 
Tatai ir veda į pašėlimą gelto
nuosius vadus, ir jie, kitaip ne
sitikėdami atsilaikyt, jau kuris 
laikas su pagelba razbaininkų į 
yeda kovą prieš kairiuosius.
Prisiniena Žmogžudiškas 
Pasikėsinimas Ant 
Drg. Schifrino 

Skaitytojas prisimins, 
;ėli mėnesiai atgal tų ponų už

siundyti galvažudžiai padarė 
pasikėsinimą nužudyt progre- 
syvės unijos darbuotoją Schif- 
riną. Į sieną atsirėmęs ir per
spėjęs tuos niekšus, drg. Schif- 
rinas pradėjo gint savo gyvy- biie kuriuo darbu arba profesija, 
bę, ir kišeniniu peiliuku patai- nle‘ą„„?Xkvii’™ie, į . v . srityje profesinio, pramoninio ir ar-ke Vienam mušeikai, nuo ko ;tistinio veikimo. Stebėtinas gyvumas 
šis pastarasis ir mirė. Bet už ■ naujovinės moteries yra pasekmė da
tai kad Srhifrinaq visai fpiso- Ibartings mados, sulig kurio kūno fi- iai, Kau ocniinnas V1sąi teise . gUra įurj laiba; ir moterys at- 
tai gynė savo gyvybę, jis buvo randa, kad lengva būt veikliomis, 

atrauktas teisman “UŽ Žmog- jeigu kūnas nėra sunkesnis, kaip 
reikia. Viena iš žymiausių ypatų 
visuomeniniame Amerikos gyvenime 

Socialistai advo- yra Mrs. Anne U. Stillman, kurios 
katai užsispyrę reikalavo nu-iyyr.as, vra Yie"a? *š žil?ffomiaŠ ba7" 
baust dig. Schlfriną mircia didelė sodyba ties Three Rivers, 
elektros kedėje; bet kadangi Quebec’e, suteikia jai didelę progą 
buvo daugelis liūdinjnkų, ta- Pratisr lauk.®’. kur .j?šl.os la.1- .•.-v. . i. ; ■ ba žvah figūra puikiai pritinka prieme skaičiuje ir policmanas, 
kurie prirodė, jog Schifrinas 
.užpultas tik gynėsi, todėl so
cialistams nepavyko išreika- 

mirties bausmės Schifri- 
o vis dėlto jam gręsia il

gi metai kalėjimo už tokį da- 
\ lyką, už kurį jokia žmoniška 
\- teisybė negalėtų asmens nu- 
/ bausti. Nes savo gyvybės ap- 

; | gynimas yra skaitomas pir- 
i ( jnuoju ir vyriausiu gamtos į- 

statymu. Bet kapitalistiniai 
geismai ir gamtos įstatymus 
laužo, tarnaudami reakcijai.

Federalis prokuroras spren
džia, kad per rankas' advoka
to Steinhardto perėjo apie 
$17,000,000 nuo įvairių ban
krutavusių. biznio firmų, ku
rioms ’jis tarnavo kaipo “glo
botojas” bei tarpininkas. Tuo 
būdu ir dar imdamas lengva
tikių pinigus pas jį “pasidėt,” 
Steinhardtas nušvilpęs $600,- 
000. Jis dabar yra pabėgęs 
ir jo jieškoma Jungtinėse 
Valstijose, Kanadoje ir kitur.

VADAI BAUDŽIA 
DARBININKĄ UŽ RAŠTĄ

Kepurninkų Unijoje viešpa
tauja atžagareiviai vadai. Ji
nai turi bedarbės fondą, iš ku
rio teikiama šiek tiek pašel- 
pos bedarbiams nariams. Bet 
kadangi vienas iš narių, H. 
Sazer, parašė į komunistinį 
laikraštį straipsniuką, kriti
kuodamas lyderių nedarbinin- 

: kišką politiką, tai unijos bose
liai nutarė neduot jam jokios 
i finansinės paramos bedar&je. 
j Nors jis ilgus metus yra iš
buvęs unijoj ir visuomet regu- 

! liaris ir veiklus narys.

MRS. ANNE U. STILLMAN 
LEIDŽIA NAUJĄ ŽURNALĄ

.rudystę,” ir dabar dar jo by
la tebeina.

ORGANIZUOJAMASIS 
AUDĖJŲ IR MEZGĖJŲ 
MITINGAS

Dar kartą priminsime, 
$į vakarą bus organizuojantis 
mitingas naujosios Nacionalės 
Audėju. Unijos, mezgimo dar
bininku skyriaus, Brownsville 
Labor- Lyceum svetainėje,

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimų; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei____ SI.50
Pinigus siuskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naujų antrašų:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DR A UG YSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS. ADRESAI: 

__  A. Milius,, 502—4th Avenue, 
APLA. CENTRO KOMITETO j Moline, III.

ANTRAŠAI I Vico-pirm. L. SamuleviHa, 325-4th
Avė., Moline, III.

i Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

Maršalka J. Kairis, Flaw Station, 
Moline, Ill.

' , ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagel b. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligoniu Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petra vi
ela, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 1177-Ū474 Mokykla sa Re pa t arija”
Būkite Savyatovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS, 
P. 0. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS,
37 Norwich St., West View, Pa. 
burgh, Pa.

Sekr. J. GATAVECKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Ižd. J. JASADAVIČIUS,
538—3rd Ave., Parnassus, Pa.

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

31 W. Main St., Carnegie, Pa.
J. GIRSZTOFF,

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie. Pa.

F. RODGERS,
312 Oregon St., Carliss Station, 
Pittsburgh, Pa.

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.
2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 

Pittsburgh, Pa.
3— J. čirvinkas, 230 Magazine St., 

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 

Pittsburgh, Pa. ....
5—V. Labutis, 121 E. Monroe St., 

McAdoo, Pa.
6— M. E. Custerienė, 1009 E. 74th 

St., Cleveland, O.
7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 

Blvd., Pittsburgh, Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 

S. <S. Pittsburgh, Pa.
9— K. StaČinckas, Box 655, New 
Kensington, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 
Ave.. Chicago Heights, Ill.

11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin
leyville, Pa.

12— J. Kinderis, 439 Maplewood 
Ave., Ambridge, Pa.

13— Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 
Rices Landing, Pa.

14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue, 
North Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 
Woodlawn,* Pa.

16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K. 
L., Aliquippa, Pa.

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 
E. Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 
Va.

20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts
town. Pa.

21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, 
Westernport, Md.

22— P. Cibulskis, 7042 Lint Court, 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 
Thomas, W. Va.

24— D. Vaikutis, 2514 Kboper 
Youngstown, O.

25— V. Peža, 242 So. Division 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 
noy Ave., Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville 
Ill.

28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 
W. Va.

30—J. Leonaitis, 107 N./Duquoin St., 
Benton, Ill. t >

Eastono A. P. L. A. kuopa—M. 
Urba, 1119 Bushkill St., Easton, 
Pa.

33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejatis, Box 113, Royal- 
~ ton, Ill.

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbųg, Ill.

37— L. Aimanas, Coverdale, Pa.
38— ^-B/ Yuškauskas, Box 253, West

Frankfort, Ill.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., 

Collinsville, Ill.
40— A. Kirtiklienc, 1388 Andrus St., 

Akron, O.
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, 

Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 

Ill.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262,

Blanford,

Addisop
•A

48— A. Malinauskas, P. O. Box 246, 
Minersville, Pa.

49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn,, N. Y.

50— M. Urmoniūtė, 37 Norwich St., 
West View, Pa.

51— J. V. Stanislovaįtis, 807 Ply- 
.mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.

52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal-

Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St.
Fin Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičiųs, 20 E. 21st St.

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st 
Visi Bayonnė, N. J.

Susirinkimai atsibūna seredomis 
pirmam kožno mėnesio, Wm, Ruzgio 
salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N. J.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA
Detroit, Mich.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. GYVIS, 

7148 McKenzy 
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ, 

2739 Carson 
Fin. Sekr. J. OVERAITIS,
Nutarimų Rašt. V. J. GERALTAUS- 

KAS, 1946 Sharon Ave. » 
Iždininkas A. VEGELA,

7715 Dayton Ave. 
Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir J. 

Kašelionis.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 3 vai. 
pp pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniulienė, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag. Ona Turskiene, 79 Vine 
St., Mondello, Mass.

Fin. Rast. Kazimiera čereškiene, 37 
Lansdowne St., Montello, Mass.

Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 N.
Main St., Montello, Mass.

Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 
Montello, Mass.

Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 
Ames St., Montello, Mass.

Kasos Apiekūnai;
Klcofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

tello St., Montello, Mass. ’’
Viktorija Bartkienė, 58 Trout St., 

Montello, Mass.
St., Montello, (Mass.

. s . . i

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 
GRAND RAPIDS. MICH.

Valdybos Adresai:
Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk

er Ave.
Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 

Quarry Ave.
Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 

R.R. 9, Box 117.
Fin. rast. A. GARBANAUSKAS, 432 

—lltb-St.
Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 

NĖ, 1529 Hamilton Ave.*, ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Trustisai: A. B. šATKUS, J. URBO- 

Quarry Ave.
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrų utaminką kiekvienų mėne
sį, savam name. 1057 Hamilton Ave. 

4689 Brandon Ave.

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendaie St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.
Povilaitis, 222 Ames St.

M. Jazukevičia, 153 Ames St. 
Maršalka F. Sawlenas,

20- Faxon St. Visi Montello,
Mass.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VIŠKAI-ANGLIšK AS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

priėtelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve 

♦ , •1
Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų,

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS
/ AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street ' Brooklyn, N. Y.

Čia randasi dvi lietuviuos aptiktos, kuriose galima pirkti vais
tus dąug prieinamesne ’raini', negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekoriv* Savininkas
8761 JOS.-CAMPA U AVĖ., ir W46 CHwNE ST., DETROIT

Telephone, Stagg 8826
9745

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

Pagedėliais 
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis ’;
Nedaliomis

dieną ir naktį.

82-86 MARCY AVENUE
'HUž! '

BROOKLYN, N. Y,

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kaa yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas Ivarb, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusias

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius auo šalčio)

jokią šaižią nebijo. Už 74 centus ui baksą apsiginkluok 
amžino priešo)

URBO LAX TABS
- (2S eontai uš skrynutę.)

yra tai kannoli prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių 

Lietuviškų, Bulgariškų, Ilomeopariškų ir kt. vaistų tegalimą
F. URBONAS

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

ANTRA APTIEKAj
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N.Y,

Telj Juniper 8796
Siųsdami pinigus su savo adresu, atrašykite!

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
III Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y
______________________ORŲER BLANKI______________________  

AŠ, žemiav pasirašęa. siunčiu jums VIENĄ DOLERI, ut kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No.„__
Miestas
Miestas

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTPAI Laike bedarbis pirties kaina nupiginta iki KACiAllvA* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—VvBtą

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį
Utarninkais nuo 12-toa 
vai. dieną iki 11 vai. 

.* nakties
Tryę gariniai kambariai delei išsipšrimo: Rusiškas, Turkiikas ir 
garo variojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts

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



Puslapiš Šešias Ketvirtad7 Sausio 1929

VIETOS ŽINIOS
SKERSAI GATVĘ EIT
GALIMA BUS TIK
PAGAL SIGNALĄ

i “GRIGUTIS

Nuo ateinančio panedėlio 
New Yorke policija “manda
giai uždraus” vaikščiot skersai 
gatvės tuo laiku, kai, sulig 
signalų, automobiliai važiuo
ja išilgai. Tas vaikščiojimas 
skersai bus draudžiamas ne 
tik kryžgatvėse, bet ir visame 
bloke. Pėstininkams bus lei-! JCVU1
džiama eit skersai gatvės tik|mv]ėjęS į gr, 
tuomet, kai bus paduota -• ■ • 
“skersinis” signalas, žalia švie
sa

I $300,000. Šarkiui, kaip jau 
I buvo paskelbta, turės būt iš

mokėta $100,000, nežiūrint, 
kiek įplaukų būtų ar nebūtų. 
Vien priruošimas arenos sėdy
nių delei numatomos 30,000 
iki 50,000 publikos atsieis 
nuo $50,000 iki $60,000.

Dempsey nebus referu 
, kumščiakovai. Referas 

skiriamas toks, su kuriuo 
tiks ir Šarkis ir Striblingas. 
Bet jeigu jiedu niekaip nesu
sitaikytų delei refero, tuomet 
pats Dempsey nuspręs, kas tu
rės užimt tą vietą.

korių ir ‘pareikalaut senųjų 
gerųjų Red Cross (Radonojo 
Kryžiaus) Plasterių, kuriuos 
išdirba Johnson and Johnson.

šiai 
bus 
su-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PHILADELPHIA,, PA.
Bendras. Komitetas stato scenoj 

veikalą ‘.‘Trokštu Mirties” ir “Bo- 
sienė” subatoj, 19 ‘ sausio, Ukrainų 
Svetainėj, 849 N. Franklin St. Pra
sidės 7;30 vai. vakare. Kviečiame 
visus vietos ir apielinkės lietuvius 
atsilankyti ir pamatyti tuodu puikiu 
veikalu.—Rengėjai. 14-15

Na, kas gal įspėt, ką mes 
norime pasakyti! štai mūsų 
labai gerai žinomas draugas 
Alekas Velička, kuris buvo

Ivisų mylimas “Grigutis,” ir vėl
'pasirodys scenoj. Bet šį sykį 
j jis bus ne “Grigutis,” bet
(“Karlas.”

O kas tas do Karlas? vie-! ” ’
Inas arba kitas gali paklaust.! (Daugiau New Yorko žinių ' j i . 2  ii • n m Pinai a rnri5-ta m Pusi a py j)i Ogi tas jaunas “jaunikis,” įsi-

•ažią Izabelę, kuris 
{vėlyboj naktyj ;
{savo mylimajai po langu, 
i Karlas,- taip įsimylėjęs,

Toks yra policijos komisio- niano net debesis pasieks 
ųięriaus Whaleno patvarky- ^as iškėlęs, 
mas, kuriam pritarė ir vyriau- mvlėtinei : 
sias miesto teisėjas William 
McAdoo. Bet už to patvarky- ] Pabunsekjau^husk’ miegc ,lžii,uKsm'’ 
mo sulaužymą dar nėra įsta-1 Pabusk, pabusk, išeik mieloji 
tymiškai paskirtos bausmės. I Mėnulis šviečia meilingai, 
Whalenas žada greitu laiku 

nymą, kad išleistų tam tyčia | -- - - 
vietinį įstatymą. Kuriuose' 
miestuose prisilaikoma tokių ^uzdė.' N a, o ka 
taisyklių ten mažiau suvazi-ltimuose namuose? 
nejama žmonių. |^a - namy ponia, daktarienė

Į teatrų distriktą New Yor- Lukrecė (Amilija Jeskevičiū- 
ke, šešta ir Septinta Avenue, tė). Kaip čia išsiteisinti? Ge- 
tarpe 42-ros ir 50-tos gatvių, riausįas būdas dainuoti. O ve, 
bus nevalia taxi-cabams su ve-;ponia mano> kad jis ja įsimy_ 
žamais žmonėmis įvažiuot ]gjęS 
J^a8- iL9,Aala?dl, Ž’’ tarPl Betdaugiaunegalimaišduo- 10:30 ir 11:30 vai. vakare, iriti nes kui nebflt taip 
tik tuštiems, kostumerių J.es-j klausytis šį sekmadienį, 
kantiems taxi-cabams bus leis- sausio 20 d , Labor Lyceum 
trolo 4 »* a 1 4- r' * tomis sveįajngj kada Aido Choras
valandomis, kuomet užsibaigia tatvg ..Bail Daktara.” 
vaidinimai daugumoj reguha-r ’ Vienas iš Visų.

Bus iš čia paša-
mies- PARDUOKITE 

to pamatymo” busai.' Minėto- VISUS TIKIETUS 
mis valandomis ir iš minėtų i , . , . XT • u v .._ _gatvių uždrausta automobi-i Draugės_ ir draugai, kurie Nepamirškite užeit pas aptie

serenaduoja “PLASTERIŲ ORAS”

ir dainuoja

Jis, 
kad 
ran- 
savo

lauk

paduot miesto valdybai suma-: Negal mūs meilės nieks kliudyt.
Norėdamas įeit į namus, 

'šiaip taip... slaptu būdu įsi- 
daryti švę
stai užtin-

rių teatrų.
linta ir Coney Island ir

žiemos šalčius mūsų močiu
tės vadindavo “Plėstrų (plas
terių) Diehomis.” O tai to
dėl, kad tomis dienomis joss 
visuomet eidavo pas vaistinin
ką, arba aptiekorių, kad nusi
pirkt plasterių ir su jų pagel- 
ba palengvint kosulį, slogas 
ir skausmus krūtinėje. Vienas 
iš geriausių dalykų, kaip kad 
ir mes atsimename, tai būda
vo, kad Motina uždeda plas- 
terį ant išpurtusios, patinusios

A. L. 1). L .D. 185 KUOPOS NARIŲ 
DOMEI

Ketverge, 17 d. sausio, 8 vai. va
kare, svetainėj 218 Van Sicklen Avė., 
įvyks A. L. D. L. D. 185 kuopos mė
nesinis susirinkimas.
kimo bus išduodami valdybos meti
niai raportai, bus ir kitokių svarbių 
dalykų, todėl visi ir visos atsilanky
kite.—Valdyba.

DISKUSIJOS
Rengia Sveikatos Kultūros 

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

Šiame susirin

12-14

Drau-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
R1VERSIDE, N. J. nA. L. D. L. D. 142-kuopa rengia 

vakarienę su programa' ir šokiais su
batoj, 2 vasario,-1. O. M. Hall, Tay
lor St., Riverside, N. J. Svetainė 
bus atdara 7 vai. vakare. , Grieš 

, . , , 11112..' Lyros Choro Orkestrą, bus suloštasVietos, kaip kad ant kaklo ties veikalas “Darbininkas ir Darbda- 
gerkle bei ant krūtinės.

Kuomet Tėvas pareidavo iš į 
darbo su skaudama nugara, 
tai uždėdavo jam vadinamą 
inkstų Plasterį ant nugaros, 
idant jis jaustųsi geriau, ir ant 
rytojaus galėtų eit dirbti ir 
subatoj parneštų pilną algą.

O ir šiaip namuose visiems 
šeimynos nariams 1-------

'rūšies skausmus paprastai 
lengvindavo, uždedama Plas
terį.

Tegul tie atsiminimai nuro-
I do jums, kas reikia daryt, at- j sirinkimas bus_.nedelioj, 
sitikus skaudėjimui, šiandieną.!

Darbininkas 
vys” anglų kalboje; loš vietos pio
nierių grupes nariai. Bus ir dainų. 
Tai bus puikus ir smagus vakaras. 
Todėl kviečiame vietos ir apielinkės 
lietuvius atsilankyti. Iš toliau at
vykusieji gaus nakvynę pas 
draugus.—Rengėjai.

vietos
14-15

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97 kuopa 

teatrą ir koncertą 6 balandžio-April. 
Mniinn 1 Meldžiame vietos ir apielinkės orga- 
1 ui a . jnizacijas nieko nerengti ant tos die-1 

paprastai nos.—Komisija. 14-15 1

rengia

Hams suktis į skersines gat- turite pasiėmę^ del pardavimo----
ves, j kairę ar dešinę.

Tai geri patvarkymai.
jau buvo nesvietiškas užsigrū-

tikietų operetės “Bailus Dak- 
Nes taras,” pasistengkite visus iš-

1 • •• v • i • «JUV4ctb Dvi liet vcl VILI Ub clVlllclJLU IlclU“parduoti ir pinigus sugrąžinti valgomų daiktų krautuvę—bučer-
dimas tų gatvių, ypač valan- penktadienio vakare, nes bus 

aį_ paskutinė pamoka viršminėtos 
operetės.

Aidiečiai, būkite visi pamo
koje ir laiku, idant gerai ga
lėtumėte pasipraktikuoti sulo
sime “Bjfilus Daktaras.” Sve
čiai, kurie ateisite į tą, aidie- 
čių pamoką, malonėkite nekal
bėti pergarsiai, nes trukdysite 
besimokinantiems meninin
kams. S. J. B.

domis teatrinių vaidinimų 
sidarymo bei užsidarymo.

ŠIAUČIŲ STREIKAS
IR MITINGAI

pri- 
Shoe 

f abri

Sustreikavo šiaučiai, 
klausanti Independent 
Workers’ Unijai, prieš 
kantą V. Horowitza, kuris pa
skelbė, kad numušąs 10 pro
centų darbininkams uždarbio. 
Šį vakarą streikieriai turės mi
tingą Irving Plaza Hall, 15th 
St. ir Irving Pl., New Yorke. 
Mitinge bus renkama ir val
dyba. Bus taipgi aptarta apie 
šaukimą didžiulio visų šiaučių 
mitingo netolimoj ateityj.

užtroško al. tabaras

LENINO PAMINĖJIMO 
MITINGAS

SPORTAS
SENIS STRIBLINGAS 
PRANAŠAUJA, KAD ŠARKIS 
BUS SUPLIEKTAS

PHILADELPHIA, PA.
T. D. Apsigynimo L. Sekcijos 9 

kuopos susirinkimas bus panedėlį, 21 
sausio, po num. 1011 Fairmount Ave. 
Prasidės 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, turim svarbių reikalų aptar
ti. Turime nominacijos blankas cen
tro valdybos. Taipgi reikės išrinkti 
naują kuopos valdybą.—Sekr. I. 
Aleksiejus. 14-15

HAMTRAMCK, MICH.
A. L. D. L. D. 188 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 20 sausio, po 
num. 3014 Yeamans St., 10 vai. ry
te. Visi nariai ateikit, turime svar
bių reikalų .aptarti. Kurie dar ne- 
atsiėmėt knygos, ateikit atsiimti.— 
Valdyba.

YONKERS, N. Y.
Nepaprastai svarbios prakalbos į- 

vyks hedeli’oj, 20 d. sausio (Jan.), 
1929. Kalbėtojum pakviestas L. 
Prūseika, “Darbo” redaktorius, kuris 
kalbės apie dabartinį padėjimą Lietu
voj ir apie kitus svarbius dalykus. 
Prakalbas rengia A. L. D. L. D. 172 
kuopa. Jos įvyks Lietuvių Piliečių 
Svetainėj, 113 Harriet St, 2 vai. po 
pietų. Ateikie pats ir atsiveskie sa
vo draugus, o išgirsi daug naujų, 
žingeidžių dalykų.—Kviečia A. 
L. D. 172 kuopos komitetas.

ELIZABETH, N. J.
D. P. Kliubo susirinkimas

14-15

L. D. 
14-15

įvyksLt 
penktadienį, sausio 18, L. D. P. Kliu- 
be, 69 So. Park St. Prasidės 8 vai. 
vakare. Draugai ir draugės, būtinai 
turite visi ateiti, nes bus daug svar
bių reikalų apkalbėjimui.—Valdyba.

L. D. S. A. VIII RAJONO 
DELEGATĖMS

Draugės, L. D. S. A. VIII Rajono 
metine konferencija bus nedėlioj, 20 
sausio, svetainėj 38 Howe St., New 
Haven, Conn. Prasidės 11 vai. ryte. 
Visos delegates būkit laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarti.— 

i L. D. S. A. VIII Rajono sekr. K. 
’ Jukeliūte. 13-14

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėles mėnesinis su- 

’, 20 sausio, 
Švedų Svetainėj, 8 th St. ir Fair
mount Ave. Pradžia 11:30 vai. ryte. 
Yra svarbių 'reikalų aptarti, todėl vi
si nariai susirinkite laiku. Po susi- 

i rinkimui turėsime praktiką dainavi- 
NAUJAS BIZNIERIUS {mo. Žinokite, kad turėsime dainuoti 

l pietų dalies vaikučių parengime, ku- 
Juozas Bernatavičius atidaro nau- ris bus 2 vasario, tat turime gerai

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

prisirengti. Taipgi raginame tėvus 
leisti (savo vaikučius į mokyklėlę, 
kuri atsibūna kas nedėldienį, augš- 
čiau minėtoj. svetainėj,' 11:30 vai. 
ryte. Mokinama lietuvių kalbos ir 
rašybos.—Komitetas. 14-15

DVIEJŲ AKTU OPERETĖ'

BAILUS DAKTARAS
STATYS SCENOJ AIDO CHORAS

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

949 Willougby Ave., Brooklyn, N. Y.

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

rinkimas vyks ateinantį sekmadienį, 
20 d. saysio, 1011 Fairmount Ave., 
3 vai. po pietų. Visi draugai ir 
draugės būkite šiame susirinkime.— 
Frake. sek r.

metinis 
sausio,

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

susirinkimas įvyks 20 d. 
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 peatsiė- 
met knygų, ateikit atsiimti ir užsi
mokėti' duokles už 1929 m.—Rašt. 
S. S. Garbačauskas. 13-14

Iš Miami Beach, Florida, 
pranešama, kad Jack Demp
sey, kaipo Madison Sq. Gar
den Korporacijos atstovas, pa
sirašė kontraktą 
Striblingu, tėvu 
Young Striblingo, kad šis pas- j

Pradžia, lygiai 3:30 vai. po pietų
MUZIKA EL. RETIKEVIČIŪTĖS

ĮŽANGA: $1.50, $1.00 ir Ant Šokių 50 centų

BRIDGEPORT, CONN.
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- 
Senas Vincas iš Philadelphia, Pa. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Gerbia
mieji! Nepamirškite tai, kad Senas 
Vincas (V. Jakštys) yra žymus dai
liosios literatūros rašytojas ir humo
ristas; jis pirmu sykiu su prakal
boms - pasirodys mūsų apielinkėje. 
Įžanga veltui.—Kviečia visus komi
tetas. 13-14

REIKALAVIMAI

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
' Pavalgius &a malonu būti, pasišne-

kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi- 
: 1 > skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin-

rJtfįįjffįjlį sit.—Pabandykit!

417 Lorimer Street

7 Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

, Savininkė

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

. RAIįPH KRUCH L 
FONOGRAFAS

^';r' ■WAS^ETM,'>$N'!

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

| Nufotografuoja'
I *r numaliavoja •
• visokius pa-|
I veikslus jvai-|
I Ir •VE* riom*s sPalv°-’ B ’ rnis’ Atnau-Į jina senus ir
i kr a j a v u s ir Į
« sudaro s u i* W' amerikoniškais i
j Darbą atlieku gerai ir pigiai
■ Kreipkitės šiuo adresu: 
į JONAS STOKES į 
? 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. į

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 07p3

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ Į 
LIETUVIS DENTISTAS į 

X-Spindulių Diagnoza <1 
(Priešais “Bridge Plaza” 1 

221 South 4th Street ‘ i
■ Brooklyn, N. Y. j 

VALANDOS: !
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. j 
Ketvergais ir subatomis iki 6 | 
valandai. Penktadieniais ir sek-g 
madieniais tik sulyg sutarties. 1

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

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

Rytoj, pėtnyčioj, Newarke, 
N. J., bus Lenino mirties su
kaktuvių paminėjimo masinis 
mitingas, kuris įvyks Ukrainų 
Svetainėj, 57 Beacon St., ties 
Springfield Ave. Kalbės drg. 
Lovestone, Darbininkų (Ko- 
nąunistų) Partijos centro sek
retorius. Bus specialė muzi-; nas tokio pasitikėjimo 
kos ir dainų programa; dai- sūnaus gabumais, kad 
nuos garsusis Freiheit Choras; di, sutiktų, ir visai 
grieš , Mandolinų Simfonijos boksuotis su Šarkiu. 
Ork,estra. Mitingas rengia- sako:

“Mums yra be galo

su ’W. L. 
kumštininko

J. Šar
27 m.

tarasis kumščiuosis su 
kiu Miami’je, vasario 
š. m.

Young Striblingas, 
kontrakto, gaus 20 nuošimčių 
visų įplaukų už parduotus ti- 
kietus. Bet jo tėvas yra pil- 

i savo 
jis, gir- 
uždyką 

Senis

sulig

Orkestrą.
mas newarkiškės kuopos Dar
bininkų Partijos.
■ T Tame mitinge ne tik bus mi- tą kumščiakovą.
pipias Leninas ir jo darbai, bet veltui sutiktume kumščiuotis 
taipgi nušviečiama vyriausi 
darbininkų uždaviniai šiuo 
imomentu, ypač gi pabrėžiama 
būtinasai reikalas sutartinos 
darbininkų kovos prieš ameri
kinį imperializmą ir prieš ruo
šiamąjį naują imperialistinį 
pasaulio karą. Visi lietuviai 
newarkiečiai privalo atsilan
kyt į tą nepaprastai svarbų 
mitingą, kur, apart kitko, bus 
išnešta ir tinkamos rezoliuci
jos opiausiais klausimais.

smagu,!
kad mes bile kiek gausime už 

Mes visai

REIKALINGAS patyręs kukorius 
dirbti dideliame restorane. Del 

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

PAJIEŠKOJIMAI
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. i • ; 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

Pereito panedėlio vakare 
rado gazu užtroškus} Aleksan
drą Tabarą> singelį, gyvenuąį 
pas šarkviečius, po num. 110 
S. First St, .Brooklyne. Pri
gulėjo Šv. Juozapo Draugijai.

su Šarkiu. Aš žinau, kad ma
no sūnus pasieks sunkiasvorio 
čampiono titulą.”

Kaip, ištikrųjų, ta Striblin- 
go-šarkio kova išeis, žinoma, 
nieks kol kas tikrai negali pa
sakyt. Bet kur tu rasi tėvą, 
kad nesididžiuotų savo sūnum, 
ir dar tokiu vyru, kaip Young 
Striblingas? Be to, jokia di
desnė kumščiakova niekad ne
apsiėjo be blofo. Patys mana- 
džeriai verčia kumštininkus 
blofyti, ^ad ot/ aš padarysiu 
savo oponentui tą ir tą. Tuo 
būdu, sukeliama sportininkiš- 
koj publikoj susidomėjimas ir 
sutraukiama didesnis skaičius 
kostumerių. » ■

Kalbamų kumštynių suren
gimas lėšuos Madison Square 
Garden Korporacijai apie

Kazys Leveskas, Tenoras
i Šioje operetėje loš Sabo rolę

. Perkius—J. Jakučionis ir Sabas—K. Leveskas, darbi
ninkai, atneša didelę ragažę į daktaro namus ir bando 
pasakyti, kad tai saldainiai del tarnaitės Onos. Jie aiš
kina, kad kokis žmogus liepė jiems atnešti į šiuos namus 
del Onos, bet paskiau pasirodo kas kita. Ten nebūta sal
dainiu bet. . .ir ne del Onos, bet Izabelės.

Baltežys—Pijus Petrauskas, Karlo tėvas, ateina pas 
daktarą, kaipo seną draugą pasisvečiuoti ir pasivėlina 
eiti namo, tad apsinakvoja. Na ką daryti, visi išsigandę, 
nes jie mano,1 kad tėvas žino, kad jo sūnus yra dingęs 
jųjų namuose. Bedainuodami jie dar labiau įbaugina 
senį, bet jau nebegali išeiti..>.

Ateikite į Labor Lyceum sekantį sekmadienį, sausio 
(January) 20 d., kur Aido Choras perstatys ir išaiškins 
visas šias misterijas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviškas restora

nas, labai bizniavoje vietoje ir už 
prieinamą kainą.—Republic Lunch 
Room, 475 Grand St., arti Republic 
Teatro. 14-19

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

Vadove
411 Evergreen Avenue

BROOKLYN, N. Y.

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jws, bet 
jau senai matčmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsą, tai del pa
žinties užeikite,

214 Perry Avenue,

o būsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
. v į a , f i •. . . ' M • *

Kjėkviehas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės?, šaknys ir kitokie naminiai J vwzvV'kJZrf Yii'rvtniri v* n •*»

! kiekvieną ligą 
geriausiai patarnauti, pargabenau i 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydan 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 
Apynių 

; Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių x 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Cobrių 
Cylčių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
DetinmeČių durnropių 
Džiugelių

žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
iš Lietuvos (vairiausių tikrai lie- 

“ ų vaistų, tarpe kurių ir 
5c, $1.00 ir už daugiau. 
Lelijų šaknų 
Ratų . . , ;
Rožių 
Remunčlių 
Bene so plokičiukių 
Salmėčių 
Šalavijų .

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų » 
Mčtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių 
žinodamas savo prigimtoj

Safronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin a vi jų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 

kalboj apie kokią lietuviškų 
reipiasi arba parašo i mane.

H Barstyčių 
B Kiekvienas, 
K gydančią žolę arba vaistą, tegul _ 
B o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

I
 Petras Kundrotą

Ph. 6. Vaistinlnkan 
229 Bedford Avenue 
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Pho«e, CtMupolnt N17, M6B-SB14 
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