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. J L;• 'Darbininkai Visų Salių,

Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik Re- 
, ’ i!

težius, o Išlaimėsit
Pasaulį!
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Reikalauja, kad J. V 
h Ginkluotos Spėkos

Užimtą Honduras
NEW ORLEANS, La. — 

Isaac Lehman, Wall Streeto 
bankieriii M. Lowenstein 
and Sons agentas^ Hondu- 

’ ras šaly, išlipo čia iš laivo 
ir keliauja tiesiog į Wash- 
ingtoną reikalauti, kad Val
stybės Departmentas pasių
stų ginkluotas spėkas į 
Honduras “apsaugoti” Ame
rikos imperialistų interesus 
toj šaly.

Ix?hman sako, kad ten 
“gręsia” pilietinis karas, ir 
kad jau tapo nužudyti keli 
imperialistų agentai. Kas, 
kaip ir kur nužudyti, tai pa
slaptis ir jis nepasako. Jis 
tik sako, kad vidujinių mie- 
stų piliečiai “bėga į pakraš
tį,” į portus, ir jis nori, kad 
Jungtinių Valstijų laivyno 
spėkos įsiveržtų į Hondu
ras “išvengimui karo.” Jis 
sako, kad karas gręsia iš 

, priežasties susikirtimo trijų 
frakcijų Konservatyvų Par-

I? •• Ič *F L Ieily Generolas Sandino Įsako AmerikosKeparacijy Komitetai! w _ f • _

PARYŽIUS. — Anglijos, 
Francijos, Belgijos, Italijos, 
Japonijos ir Vokietijos vai- .
džios sutinka, kad J. P.iras-— Generolas Augustino 
Morganas ir Owen D. i Šankino, Nicaraguos kovo- 
Young su Thomas W. La- ltoU vadas> smarkiai atsako 
mont ir Thomas N. Perkins Jungtinių Valstijų.
kaipo alternatai būtų neofi- korpuso komandienui gene- 
eialiais Amerikos nariais *'°g1_ L°San k eland, kuris 
tarptautinėj ekspertų komi- ;P.ra®® Sandino perstoti ■ ka- 
sijoj galutinam išrišimui:"* 
Vokietijos , kontribucijų 
klausimo.

Imperialistams Pasitraukt iš. Nicaraguos
Salaveišiai Nubalsavo Praša
lint iš Vadovybės Gen. Booth

TEGUCIGALPA, Hondu-

marmu

marinai pastate Nicaraguos 
prezidentu. .

Moncado, į buvęs liberalas, 
kuris pirmiau kartu su San
dino kariavo prieš Ameri
kos marinus, dabar pareiš
kė, kad jis nesitaikys su 
Sandino, bet siųs prieš jį ar
mija, kad sunaikinti jo spė
kas.

Washingtone admirolas 
Charles F. Hughes trečia
dienį pripažino, kad J. V. 
naikintojas Denver “aplan- 

z ko šiaurinį Honduras pa
kraštį” ir kad keturi kari
niai laivai “specialės tarny
bos skvadrono Nicaraguos 
vandenyse” po komahda 
admirolo David F. Sellers 
bus galimi panaudoti “pra
sidėjus sumišimui Hondu
ras krašte.”

Aišku, kad Amerikos im
perialistų agentai darbuoja
si sukurstymui Honduras 
Konservatyvų Partijos prieš 
naują liberalinę valdžią, ti
kėdamies, kad Jungtinės

Kaip Auklėja Kunigai
Telšių savaitraščio “Že

maičio” No. 48 randame:
“Kun. R. savo progimna

ziją buvo pavertęs į vienuo^ 
lyną — nevalia juoktis, ne-J 
valia vaikinams su mergai- ■ 
temis kalbėti, nevalia šokti. 
Vaikinai turėjo eiti pro vie
nas, o mergaitės pro kitas 
duris. Mergaitėms buvo už
drausta nešioti baltas keli- 
naites. Jau kitoje gimnazi
joje tas pats kunigas, paste
bėjęs per gimnastikos pa
moką pas vieną mergaitę 
baltas kelinaites, pavadino 
|ją į savo kabinetą, liepė pa
skelti sijonėlį ir parodyti, ar 

priekabį pasiųsti ten mari- nešioja juodas kelinaites.” 
mis ir paversti Honduras j' Tokiems lytiniams išsigi-' 
savo koloniją, kaip padarė mėliams atiduota Lietuvos 
su Nicaragua. jaunuomene.

Tai aišku, kodėl Jungtinės ____ _______
<ti Hon- /

Vaka- Vidaus Reikalą Sekretorių /
Ame r i-;

FoniMca

duras 
rimam

lauš Reikalu dekretony / 
Kaltina Apvogime Indijdnu

Bay (jūni įlanka) 
nanti krantui 
rwpuMikif:

trijų uinžų
Nicaragua,

WASHINCTON. — 
čiudienį \ idaus reika 
klitorius W« št į

1 riauti.
Savo atsakyme Sandino 

reikalauja, kad ,Jungtinių 
Valstijų marinai pasitrauk
tų iš Nicajfaguos. Jis sako, 
kad tik marinams pasitrau
kus bus galima kalbėti apie 
taiką. Sandino laiškas, ku
ris taipgi yra adresuojamas 
admirolui David Sellers, 
(Jungtinių Valstijų laivyno 
ikomandieriui Centralinėj 
[Amerikoj, sako:

“Patriotizmas privertė 
mane atmušti spėką per 
speigą, ir aš turiu absoliutiš
kai atmesti bile jūsų val
džios įsikišimą į vidujinius 
mūsų krašto reikalus ir įro
dyti, kad liaudies teisės ne
gali būt diskusuojamos, bet 
tik ginamos ginklais mano 
rankose.

“Tai toj prasmėj aš sa- 
■kau, kad aš galiu pradėti' 
įtartis del taikos tik su Mon-Į CHICAGO.— Dr. John P. 
•'cad a, nepaisant to fakto, į 
kad jis patapo išdaviku Li- .
lieralų Partijai^ kurią klaidą |ig<,s 

.mes galime atitaisyti kum-
pnunisu, kuris 
padarytas su Nicaraguos kad
(žmonėmis ir I ileralu Parti- (jtA N niolikt 
ja prisilaikant sąlygų, ku- itu<-i 
rias mes p:winlv<’o ♦
atatinkamo* u «»* .

Zaleski Sako, Lenkija 
Susitaikys su Lietuva

VARŠAVA.—Lenkijos už
sienio reikalu ministeris 
August Zaleski savo meti
niam raporte apie Lenkijos 
užsienio politiką trečiadienį 
pažymėjo, kad Lenkijos-Lie
tuvos derybos del atsteigimo 
normalių santikių tęsiasi. 
Toliaus jis pažymėjo, kad 
Lenkija neabejoja, jog ji 
sudarys su Lietuva drau
gingus ir kaimyniškus san- 
tikius.

įRagina (statymu Uždrausti 
Dantis Gadinantį Maistą

t urėtu but Draugijos 
reiške. kad

i >

LONDONAS. — Salavei- 
šių Armijos augščidusia ta
ryba trečiadienį nubalsavo 
55 balsais prieš 8 nuversti 
nuo sosto armijos galvą ge
nerolą Bramwell Booth. Ta
ryba sako, kad jis jau nuse
nęs ir negali vadovauti ar
mijos.

Sakoma, apart išrinkimo 
naujo armijos vado dar bus 
'pertaisyta salaveišių armi
jos konstitucija.

Francija Budavoja Laivyną
PARYŽIUS.— Trečiadie

nį Franci jos atstovų butas 
užgyrė budavojimą 18 nau
jų karinių laivų. Jų pabū
davo j imui bus išleista 989,- 
000,000 frankų per keturis 
metus.

Frakcijos valdžia tuoj aus 
pranešė savo laivyno ba
zėms rengtis skubiai būda
vot! karinius laivus. ,

Sako, Girtuokliavimas
Didėja Amerikoj

NEW YORK.— Girtuok
liavimas nuolatos didėja

areštavimai padidėjo 238 
nu >

Buckley iš Hollywood, Cal
mt (ori utas dantų smegenų nuošimčiais m. > blaivybės 

‘pvorrhea.” čia meti- įvedimo, skelbia Moderation 
nė j Chicago# Dantistų league.

i konvencijoj pa-[ Ta orgai iracija ledi
i lrt.it išleista.'* tu blaivvii‘s pasėkimu tvn- 
priedas prie nėįimą, ir ii surado*

kuru* uždrau- Jal,ai al«rln i riitv
tikru* J hm* •

PASKELBĖ VOKIETIJOS SLAPTĄ | 
PLANĄ RENGIMU1SI PRIE KARO

Dokumente Patvirtinama Organizuojamas Blokas Prieš 
Sovietus; Vokietija Ra ginama Drūtinti Laivyną ,

LONDONAS.—Trečiadie
nį su atspausdinimu čia žur
nalo “(British Review of Re
views” tapo paskelbta Vo
kietijos militaristų slaptas 
planas prisirengimui prie 
karo. Po* tuo dokumentu 
pasirašo Vokietijos apsigy
nimo ministeris generolas 
Groener.

I

Generolas Groener tą pla
ną buvo patiekęs Vokietijos 
valdžiai, kuomet Reichsta
gas svarstė kreiserių buda
vojimą.

Kokiu tai misterišku bū
du tas dokumentas pateko į 
anglų rankas. Tame doku
mente kalbama, kad Vokie
tija turi drūtinti savo laivy
ną ir rengtis prie karo. Mi
nima Europos valstybių da
romi blokai, ir spėliojama, 
kokion pusėn stodama Vo
kietija turėtų daugiausia 
naudos. Svarbiausias doku
mento punktas, tai reikalą- {grąžina 
vimas greitai budavoti krei- lSi>ėka.

spektus) suprasti.” J
Groener nurodo, kad ka

dangi Vokietijai uždrausta 
didinti armiją, sulig Versa- 
lės sutarties, tai ji turi ‘dėti 
didžiausias pastangas buda- 
vojimui laivyno.

į > • ’j

Sako, Kreiserių Bilius, 
Tai “Lekcija” Anglijai
WASHINGTON.— Sena

toriai, pravarę karinį planą, 
Kelloggo “taikos” paktą, 
dabar debatuoja Coolidge’- 
iaus administracijos patiek
tą bilių ‘būdavojimui penkto- 
liką naujų kreiserių.

Senatorius Swanson, de
mokratas iš Virginijos, kar
štai agituodamas už biliaus 
priėmimą, pareiškė, kad tas 
bilius yra “gera lekcija” 
Anglijai. Reiškia, Jungti
nių Valstijų imperializmus 

Anglijai laivvne
senus, taip kad įskilus Ka
rui Vokietija galėtų tinka
mai “apginti savo teises’’ ir 
“imti dalyvumą klffp, Wgu 
hutų numatoma tikri laimė
jimo pnmj>ektai ” Dokumen
tai* |4itx irtina Ijenkijtis-

bloku ••■•••kyn
nrie

i:

lemia j roncijos rekordai iš 388 Vokietijos
M vi iXtroininKH! 1
Helius, !šiol dirbo už badavimi
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jh'Valdžia.

Stasys JMichelsonas labai 
įsižeidė tuo, kad mūsų ben- 
^darbiš pastebėjo “Kelei- 

susigiminiavimą su 
?tonos valdžia. Vietoj 

kritikuoti paduotus ben- 
adarbio faktus, p. Michel- 

onas “Keleivio” No. 2 iš
gadina mus 
proto liga” ir

“sergančiais 
“niekšais”. 

& Kam čia taip karščiuotis? 
B Kodėl nepakalbėti šaltai?

Dalykas štai kame: Sme- 
| tonos valdžia įleidžia Lie

tuvon “Keleivį”. Michelso- 
nas, kaipo “revoliucionie- 

" nūs,” lankėsi Lietuvoje ir 
visur rado duris atdaras. Ir 

g kaip tik “Keleivis” pradėjo 
į įeiti į Lietuvą, nuo to laiko 
f .jame išnyko smerkimas 

kruvinosios fašistų valdžios. 
.Vadinasi, ne Smetona, atsi
klaupė ant kelių prieš Mi- 
chelsoną, bet Michelsonas 
prieš Smetoną, tai yra, Mi
chelsonas užsidarė burną ir 
todėl Smetona jį ir jo ga- 
zietą palaimino ir padarė 
“košer” delei Lietuvos fa- 
šitų. .' ■ ’

išeit prieš armiją ir apsi
ginklavimą, socialdemokra
tai sako, kad Vokietijai ar
mija reikalinga, kol kitose 
šalyse dar nėra socializmo. 
Na, o kitų šalių socialdemo
kratai taip pat stoja už sa
vo buržuazines armijas, kol 
Vokietijoj nėra socializmo.

Jeigu kiltų karas, Vokieti
jos socialdemokratai . vėl 
šauktų darbininkus guldyti 
galvą už Vokietijos kapita
listus.

Sovietų Sąjungos
Komunistų Partijos 
Valymas

Tai visai naturališkas da
lykas, kad prie Komunistų 
Partijos Sovietų Sąjungoje 
plakasi darbininkams sveti
mas elementas. Mat, ten 
partija vadovauja visai ša-

f t-

“Vienybes” Redaktoriai
Melagių Rolėj
juįiaųne^ jVįępybes re? 
laktoriai susiginčijo stFHf. 
limbą delei Lietuvos užslė
ki* skolų. Jie bandė savo 
aitytojus įtikinti, kad 
ožių valdžia nėra prasko- 
us užsieniui Lietuvos, bet 

nepavyko, nes pati Smeto
nos valdžia paskelbė, kad 
Lietuvos skolos užsieniui 
siekia virš 88 milionus litų. 
Pamatę, kad nebegali išsi
sukti, jie garsiai suriko, kad 
:r Sovietų valdžia praskoli
ns Rusiją ant virš dviejų 
llionų dolerių ir išskaitlia- 
\ kiek kiekvienam valstie- 
į išpuola. Bet d. Bimba 
minė jiems, kad iki šiol, 
ėmums žinoma, jokia 

pitalistinė valstybė nėra 
alinus jokių pinigų Sovie- 

Sąjungai. Tai dabar, 
enybės” Nr. 7, Širvydu- 
ir Valaitis štai kaiį) va-

( 1
Sovietų Baltarusijos Plotas

žemės Sovietų Baltarusijoj iš 
viso priskaitoma .11 milionų 
535 tūkstančiai 992 dešimtinės, 
arba 126 tūkst. ketvirtainių ki
lometrų. Visa ta žemė pąsi- 
skirsto sekančiai: sodybų že
mė, ariama, pievos, miškai ir 
krūmai, ganyklos ir pelkes (ba
los). Tinkamos žemės iš viso 
yra 10 milioną 366 tūkstančių 
410 dešimtinių. Sodybomis yra 
užimta 262 tūkstančiai 56 de
šimtinės, ariamos — 4 milionai' 
63 tūkstančiai 534 dešimtines, 
pievų— 1 milionas 910 tūkstan
čių 876 deš., miškJ ir krūmų 3 
milionai 600 tūkstančių 321 de
šimtinė, ganyklų ir kitokių nau
dingų žemių 529 tūkstančiai 629 
dešimtines, j įlietinkanjos žemės 
iš viso yra 1 milionas 169 tūk
stančiai 629 dešimtinės.

Kalnai H ■ h ’ i:
Didelių kalnų Baltarusijoje 

nėra, yra maždaug ilgos augštu- 
mosr kalneliai. Baltarusijos 
augštumose ima savo 'pradžią 
didžios Europos upės — Nemu
nas, Dniepras, Dauguva. Pati 
didžioji Baltarusijos augštuma 
randasi Astrašicko-Gorodecko 
rajone, Minsko apygardoj? Ji 
vadinasi Lisja Gora, turinti 
augštumo 163 sieksnius.

>Bet laikas nuo laiko parti
ja paima didelę šluotą ir 
čystai iššluoja laukan tą 
prisiplakusį brudą. Štai 
Centro Pild. Komiteto pra
plėstas posėdis nutarę tuo- 
jaus • pradėti partiją valyti 
nuo svetimų, gaivalų. Kiek
vienam branduolyje paskir
tos komisijos. , iš geriausią 
bolševikų ištirę ' įįeįcvięną 
itarį ir kuris tik pasirodys 
prisiplakėliu, 'tas važiuos 
laukan iš partijos be jokių 
ceremonijų. Vietoj išmestų 
svetimų \ elementų* įstos 
tūkstančiai' darbininkų iš 
dirbtuvių ir kasyklų. Leni
nas pasakė: “Valymas par
tiją padaro daug stipresniu 
klasės avangardu, negu 
prieš valymą, padaro ją 
avangardu, drūčiau susiri-, 
šusiu su klasė, tinkamesnių 
vesti ją į pergalę, viduryje 
daugybės keblumų ir pavo
ju.”

Be Reikalo Stebisi
Ruso monarchisto Nikola- 

jevičiaus laidotuvėse daly
vavo įvairių buržuazinių 
valdžių atstovai. “Naujie
nose” (sausio 11 d.) Grigai
tis stebis ir sako: “Francija 

oja£ “Jei Bimba mažai yra respublika, ir .- keista 
• .^S°Vietij°s gyvenimą ži- yra, kad jos valdžia rado 

no, taiįniekas čia nekaltas, reikalinga oficialiai išreikš- 
Juk ir 1929 ti pagarbą mirusiam Rusi

jos monarchizmo šului.” , /.
O‘mums visai nekeista. 

, ir visos kitos ka
pitalistinės . respublikos se- 
nai .globoja rusus monarchi- 
stus. ? h’.. '

Grigaitis -irgi, mūsų 
pratintų, neturėtu sfdbėtiš 
iš Fraricijds l)u^žujų ąfeiųe^ 

, r... T -.r K t
šulo, nes jo draugų socialis
tų atsinešimas >nė ikiek ne- 
gerešnis. Juk ar galima 
blogesniu pasięlgimu. skai
tyti- Francijos Luyžujų su
kalbėjimą poterių prie nu
stipusio Nikolajevičiaus už 
premjeravimą MacDonaldo 
prie Jurgio Penktojo, arba 
Vanderveldės prie Belgijos 
Alberto? Jeigu Grigaitis 
pateisina Anglijos ir Belgi
jos socialistus, kurie vardan 
savo monarcliizmo žudo dar
bininkus, tai kur logika pa
smerkti Francijos ;ir kitų 
šalių buržujus, kurie pa- 
žliaubė prie kojas ;pakračru- 
sio .Nikolajevičiaus?

tik fjisį pats*
metu Sovietų valstybės biu
džete 19-tas nuošimtis paja
mų nbailoma paskoloms gau- įFranciją 
ti.” ’ B . . / .,. 5, pitalistin

Maįtobe, f yletoj atsakyti į 
klausim)į, |cur, kada įr ko
kia , kapitalistinė , valstybė 
paskolino ♦ Sovietų ‘valdžiai 
2,085,000,000 rublių, kaip 

nybęs’,f redaktoriai, tai da
bar gieda, kad?1929 metais 

SSęvietih vąldžia žadanti sko
lintis pinigų! ’ < ,

kad pirmiau* tvirtino. ° Vie- šinio linkui monąrchizmę

iaMĮemokratai ir
itarizmas '
Las .mano, kad socialistai

dabar ^nebestoją už gynimą 
ržuazjnės tėvynės, tas 

markiai klysta. Parimkime 
Vokietijos kaizerinius socia
listus. Jų partijos pildoma
sis komitetas atspausdino 
projektą programos klausi
me savo atsinešimo linkui 
Vokietijos armijos. Vietoj,

Upės
Pačios ilgiausios ir tinkamos 

laivų plaukiojimui upės tai — 
Dniepras, Dauguva; Nemunas, 
Sož, Pripet įr Berezina. Sovie
tą Baltarusijos upės tęsiasi 32 
tūkštančiu 273 kilometrus. Vie
nas Dniepras tęsiasi 2140 vers-

\ Ežerai
Sovietų Baltarusijpš tėritori-r 

joj randasi 2 1 tūkstančiai; 368 
ežerai. Tie ežerai užima dau
giau, kaip 82, tųkstančius hek
tarų žemęsr Didesnių tvenkinių 
yra iš visp 246, kurie užima 180 
ketvirtainių žemės hektarų. ' ’ 

žiemių-Vąkarų Baltarusija — 
ežerų kraštas; viename ^epelio' 
rajone yra apie 9O0 ežerų.

i ’ ■

Didžiosios Pelkes
Nuo Pinsko į pietus ..riogso di

delė balą s— Zarečė, kuri užima 
apie tūkstantį, 200. ketvirtainių 
verstų? . .

'7 y * ? • f i i
Oršos japygardoje — Verete- 

jaus pelkės, kurios tęsiasi apie 
26 verstus. Tos pelkės labai 
turtingos durpynais (torfu), 
prie kurių yra statoma didžiulė 
elektros stotis “Osinstrpį.” 
(Iš “Liet. Valst. Kalendorius”)-

. . j ;; ri J

SOVIETŲ BALTARUSIJA SKAITLINĖSE
Administi’atyyis Sov. Balta

rusijos Paskirstymas
Sovietą Baltarusija paskirs

tyta į 8 apygardas (Minsko, 
Bobruisko, Vitebsko, Gomelio, 
Mozirio, Mogiliovo, Oršos ir Po
locko). Apygardos skirstosi į 
rajonus įr selsovietūs. Išviso 
rajonų yra 101, selsovietų — 1 
tūkstantis 470, iš kurių' balta
rusiškų, 1403, > žydiški) i21, 
lenkiškų — 19, rusiškų 4 
vokiški) — 2, ‘i latviškų !4 
ukrainįetiškų 41-2 it benjįl 
2.

Apgyventų vietų iš, viso sulig 
1926 m, statistikos ; 37 tūkst. 
995; atskirų ūkijų — 812 tūks
tančių 550. Iš vi^o gyventojų 
So. Baltarusijoje yra su viršum 
5 milionai.

Miestų Baltarusijoj priskaito
ma 29 ir miestelių—54. Dides
nieji Sov. Baltarusijos miestai: 
Minskas, Vitebskas, Gomelis, 
Mogiliovas, Bobruiskas, Poloc
kas, ’Orša, Borisovas, Rečica, 
Sluck, Rogačovas, * žlobinas,- 
Mscislavl, Staryj Bychov, Mo
zeris, Novobielica, Gorki, ■ Du- 
brovna, Klimavičiai ir šklovas.
Kiek Kokių Tautų Gyvento

jų Sovietų Baltarusijoj
Baltarusių 4 mil. 17,301 arba 

80.62 procj žydų—407,659 ar
ba 8.19 ] 
arba 7.70 pijoc.; lenkųy-97.296 
arba 1.96 proc.; ukrainiečių— 
34,681' arba 0.69 proc.; latvių— 
14,061 arba 0.28 proc?; vokiečių 
—7,075 arba 0.15 proc.; lietu
vių—6,863 arba 0.14 pi?oc.; to
torių^— 5,777 arba 4).07; proc.; 
čigonų—2,366 arba 0.05 proc.; 
estų-4967 arba 0.02 proc, j , .
VAKARŲ BALTARjjsiK 

■> - Vakarų Baltarusija Musid^ą- 
iš 27 apskričių su-389 valsčiąišf 
žemės Vakarų .Baltarusija Turi, 
100 tūkstančių ketvirtainių kilo
metrą. Vakarų Baltarusijoj 
viešpatauja lenkų įdyarihfnl<ąį.l z

Prieš karą Vak^ąįBaltąrušiį 
ją buvo . turtingi rih^škais, bet- 
<įąba¥ tuos miškils baigia ąąi- 
kintjenkų pęnai. .Vakarų BA1- 
tarušijoj yra visiems plačiai ži
noma Beloviežškaja puščia, tur
tingiausia giria, kurią taipgi 
lemtai be pasigailėjimo naikina.

Dabartinė Lenkijos valdžia 
visais būdais stengiasi sulęnkint 
vietos gyventojus, priverstinai, 
mokydama baltarusių vaikus 
lenkų kalbos ir drausdama ati
daryt naujas mokyklas baltaru
siams, lietuviams ir kitoms tau
tų mažumoms1, • '; , : ; '4 ■ .

Vakarų Baltarusijos gyvento
jai labai nepatenkinti Lenkijos 
fašistinės valdžios viešpatavimu 
ir nuolatos kyla darbininkų nr 
valstiečių revoliuciniai bruzdėji
mai/ Lenkijos fašistų valdža-'

;16,

proc.; rusą—583,806

Vaznienes Bidgrafija
Elzbieta StankaUe-Vazniene 

gimė balandžio 1 d. 1893 me
tais,, mirė lapkričio 15 d. 1928 
metai/s. Elzbieta paėjo iš 
Kauno, rėdybos, šiupilią kai
mo. Atvažįavo į 'Ameriką 
1912 metais pas brolį Petrą

KODĖL?
’Mūsų , draugai, dirbanti 

darbininkų klasei, nekartą 
pabrėžė klausimą: kodėl Į 
kiek klasiniai susipratę 
draugai neįstoja į Darbinin
kų (K.)' Partiją ir, neveikia

Stankaitį į Chicago, 111. (ge-^tarpe darbininkų? Čionai 
’ ,, , < , pasisakysiu pats už save.
HBHBVHHHHIHHi'' ^er keliolika metų man 

. rūpėjo, kad vietos darbiniu-
kai. įgytu klasinį susipi-a-

laiko Vakarų Baltąrusijoj dide
les žandarų ir šnipų' gaujap,! kilt 
rių pagelba slopina darbininkų 
ir Valstiečių revoliucinį 'judėji
mą. , Pereitais metais Vilniuje 
buvo Suruošta dideliausįą teismo 
byla Bąltarusijbš' “Groniadai” 
(Vakarų jĘaltarusijos valstiečių 
partija), ’kurios -narius teisė už 
tai, kįad jjįe tai legaliaį . organi-. 
Zaįcįjrai pfįklausė ir tik nebuvo 
patenkinti įenkiŠko fašizmo rę-

į koydjo. . už. Ė.aitarųsijos 
žmbhių ’reikalus; * 1

mąi pil prikimšti revoliucinių 
darbininkų ir Valstiečių.

Plačiausios darbo masės nesi
liauja koivdję, kol nępasįliųosups., 
iš po d v sįrininkųf Įr 
jungo. . O
(Iš “Liet. Valst. įKaleildorių^”)

'tj Bal'tanąsijęs . (kalėjir '

Nevisai Teisingai Bravo 
Atsakyta

BALSAI
u, d. Kra- 

yra la
bi, bet dar 
priežasties

ti. Stankaite-Vdznieytė 
riau-J-Chicago, III.). Elzbieta 
atvažiavo iš 'Lietuvos, kaip ir 
didžiuma merginą, tikinti tam
sybes burtams. ' Bet kadangi 
brolis buvo laisvas nuo visokių 
burtų, tai greitai ir Elzbietą 
padarė laisva. Elzbieta mylė
jo skaityti laikraščius ir kny
gas; lankydavo prakalbas ir 
visokius parengimus.' Tai tas 
ir palengvino atsikratyti nuo 
visokių tamsybės "apaštalų.

Elzbieta tuoj įstojo į S. L. 
A. kp. Cicero,, III. Atvažia
vus jos draugui Petrui iš 
Maine valstijos, Elzbieta apsi
vedė šu Petru Vazniu 1914 
metais. Pagyvenus keletą 
metųj Cicero, Ill., įr Amerikai 
įstojus pasaulinin karan, Pet
ras su Elzbieta grįžo atgal į 
Maine valstiją 1918 metais. 
Dradg’ė Elzbieta’ nemylėjo gy
venti 'Maine valstijoj, nes dar
bininkiškas ' veikimas visuomet 
apmirds. < 'Ji* Visuomet sakyda
vę,! iji omet > aplihkybėsi page
rės,' grįšime 'atgal»f Chicagą,

Gerb. “Laisvės” Redakcija: 
“Laisvės” Nr. 8 “Klausi

muose -ir Atsakymuose” pa
stebėjau4 ne visai teisingą 
atsakymą į Girių Darbinin
ko klausimą. Aš • turėjau 
reikalą tame klausime ir 
buvau nuėjęs pas advokatą. 
Girių darbininkas klausia, 
kur deda bei siunčia Jungti
nių Valstijų valdžia slaptai 
iš Kanados įvažiavusius? 
Tas advokatas man aiškino 
šitaip: Mai pagauna . ateivį 
iŠ Kanados, tai jeigu su ran
da,f kaį( jis yra 'išbuvęs 
Jungtinėse Valstijose 6 mč- ( 
nesiūs, įai ir dęD'toAM i-M 
|)rigimt^Wį, 
Sustojęs teisių Kanadoje. 
iBęt jdign “slapukas” nėra* 
išbuvęsį Jungt.v Vąlstijosę. 
mėnesius, tai jį Kanada dar

tr

A. Szventicjcas.
M

/•

i L S

Lenino hfirties Paminėjimas

Sausio 20 įd., 'Svetainėj Lar- 
bor Lyceum, 35 Millei’ St., į- 
vyks didelis, mitingas Lenino 
mirties paminėjimui. Pradžia 
8 vai. vakare, Ęiis vienas ge
riausių kalbėtoją/drg. B. Git- 
low, iš New Yorko. Taipgi 
bus ir daugiau kalbėtojų.

Prakalbas rengia A. D. (K») 
P. V /Distriktas. jęvie^iąme. 
visus asilk'nkyti.
**v’ •’ Dist. Org? A,' Jakira. '

timą. Buvo rengiamos pra-i 
kalbos, paskaitos, diskusijos 
ir platinama literatūra. Tar
pe angliškai kalbančių dar
bininkų buvo platinama li
teratūra. Tarpe angliškai 
kalbančių t darbininkų buvo 
platinami laikraščiai, prade
dant “Appeal to Reason” ir 

. baigiant , “Daily Worker.” 
j Skleidžiant minėtus laikraš
čius, aš maniau susirasti' 
draugų, kurie pagelbėtų; o 
paskui jau patys darbuotųs 
tarpe darbininkų. Tokių 
draugų aš neradau ir pasi
žadėję darbininkai užsirašyt 
“Daily Worker,” to nedarė 
.— jie pasiganėdina kapita
listų didlapiais. Mano vei
kimas buvo be pasekmių.

Lietuvių tarpe, kur aš gy
venu, Spring Valley, Ill., da
bar nieko negalima veikti, 
nes lietuvių mažai; visi jau 
pagyvenę žmonės ir nusisto
vėję savo įsitikinimuos. Idė
ja klasinio susipratimo pas 
juos f neprigijo ir rieprigys. 
Darbininkų literatūrą laiko 
sau nereikalingu daiktu. 
Yra keli t draugai, suvargę 
nuo nedatekliaus savo gyve
nimo reikalams; nėra ištek
liaus literatūrai nė energi
jos ją skaityt; štai kodėl A. 
L.D.L.D. kuopa nųštojo gy
vavus. Aš pats'ne kaip ne
galėjau sutaupyti $1,50 .užsi
mokėjimui J dųęliįių. Maų

Mūsų supratimu, 
jausko “išpažihtis” 
bai įdomi ir 
nesudaro rimtos 
pateisinimui 
prie partijos. • 
kad' , praeityje 
daug nuveikti, jokiu būdu 
nepateisina visiško sustoji
mo veikti. Kalnų nenuver- 
sime, tiesa, bet veikdami, 

i krutėdami, ilgainiui šį tą'

Sako, kad vietos draugai 
neturėjo iš ko duokles; užsi
mokėti į ALDLD., todėl ir 
kuopa nustojo gyvavus. Tai 
negerai. Reikėjo pranešti 
centrui, kad neištesi duok
les užsimokėti ir centras bū
tų’su noru tuos narius pa- 
lįuosavęs nuo mokesčiu.

Tas pats ir su Darbininkų 
(Komunistų) Partija. Ku
ris darbininkas aiškiai į?odo 
nepajėgimą u ž s i mokėti 
duokles, yra paliuosuojamas 
nuo mokėjimo — bile tik jis 
darbuojasi, padeda veikti. 
Tiesa, duoklės, pinigai, mū
sų organizacijoms reikalin
gas daiktas, be jų negalima 
apsieiti, bet jokiu būdu jos 
neatstumia nuo savęs tų, 
kurie negali, neturi, iš ko 
užsimokėti. Svarbiausias 
klausimas yra: Drauge, ar 
nori sąžiniškai darbuotis 
revoliucinėje dirvoje ? Jei 
nori, stok į mūsų eiles ir 
padėk mums dirbti, o mo
kesčių klausimą lengvai iš
rišime. Turi užsimokėt 
duokles bei paaukoti svar
biems tikslams, labai gerai. 
Neturi — taip pat gerai, 
tiktai dirbk sykiu su mu
mis.

todėl

GARDNER, MASS.
priešfašis

neš-‘tįfeh bus didesnis veikimas,;miela i draugi j a, man mielos 
linksrųesnis gyvenimas ir bus knygos, aš noriu jų, bet aš
geriau išauklėti dukteris ant 

, naūdį)'| darbininkų rkląsės. Bet 
' tas kapitalizmas turi žnlogų 
prispahdęs, kad negalima pa
sijudinti. Taip ir 1 Elzbieta ne
galėjo atsiekti savo norų, savo 
troškimų, nes buvo prispausta 
kapitalizmo, kaip ir kiti mi-Į 
Ilonai: darbo žmonių.

Velionė Elzbieta buvo ty- įį įr išdalinti gruodžio pa
kaus 'būdo moteris, šusipratus 
darbininkė, priklausė prie A? 
L. D. S. 65-tos kuopos ir Lie
tuvos Dukterų Draugystės. 
Netikėjo jokiems burtams ir 
visliu tuos pasmerkdavo, kurie 
tiki tamsybės apaštalams ir 
užgrabiniam gyvenimui; Elz
bieta buvo pati laisva ir savo 
dukteris auklėjo laisvai ir mo
kino, kaip reikia atskirti sa
vus priešus. . Sakė, kad jau už 
metų kitų tur.ėsime savo Onutę 
L. D. S. A. kuopoj. Bet, bran
gi drauge, neteko tau tas vis
kas regėti, neteko • tau savo 
dukters'regėti veikiant prie L.
D. S. į A.,7 prie darbininkų kla^ 
sėsx ' AtsiJkyrei tu be laiko iš 
mūsij‘ tafpo arba/ geriau sa- 
Lanty be laiko atskyrė.j ’ ■' • 

I Vęlįonė Elzbieta ?Vaznienė> 
įpaiyijcį Vytfą Petlą, tris- dukte- 
nš-iLdnUtę1 13 »metą,1 Olgą 8‘ 
metą, Karoliną 4% iįėt^; bro
lį*- Joną! Stankaitį LietuVdj-; Se
seris Oįią,’ Mortą;, 'Javonę tąip- 
gi Lietuvoj. Taipgi paliko *d>au- 
g^lįxpAsšeserią ir dėdžią Ame- 
rikęįblkurie: daigiausia- gyve
ną įBhįladelphijoj.' ' < 1

Velionė Ęlzbieta palaidota 
laisvai, be jokią bąžnytinįą cę- 
repaoniją Rumfordo lietuvią 
laisvuose i kapuose^ < ■' t 1 1
■pylima drauge Elzbieta, il

sėkis ramiai šios šalies žiaurią 
kapitalistą žemelėj, o mes gai
lime ir verkiame tavęs netekę. 
Tu, drauge Elzbieta, mirei, bet 
tavo dvasia su mumis. Ji ir 
tavo žodžiai1 nemirs, kuriuos 
tu sakei: Daugiau dirbkime; o 
mažiau kalbėkime. Taip, 
draūge Elzbieta, mes tavęs ne-' 
tekome, kuomet tu buyai ir esi 
reikalinga. , .

Tavo Gyvenimo Dradgas.
< P. S.—Gal kas norėtą dau
giau žinią apie veliopę Elzbie
tą Stankaitę-Vaznierię, tai" ga-

Sausio 9 d.'vietos 
tinis komitetas buvo 
prakalbas'Senam Vincui, 
miausiai kalbėjo apie Lietuvą 
ir Amerikos lietuvius. Labai 
gerai išdėstė fašistą žiauru
mus, .nurodė, kaip ten darbi
ninkai persekiojami ir tt. Ant
ru atveju kalbėjo apie karo 
pavoją ir tt.

Senas Vincas čia dar pirmu 
sykiu kalbėjo ir reikia pasaky
ti, kad jis publikai patiko.

Laike prakalbą literatūros 
išparduota' už virš $5. Abel- 
nai paėmus, tai šį sykį prakal
bos pavyko.

Paprašius auką Lietuvos po\ ■ 
litiniams kaliniams, po $1 au- ‘ 
kojo šie draugai: T. Azolas, 
A. Zazas, A. > Rainys, J. Im- 
brasas, J. Grigaliūnas, A. Sle-

jSargatas, J. Bernadys, K. Bal- 
sevičia, A. Puida, J. Prunskus, 
V. Bartulis ir B. Menkevičia; 
po 50c: O. Naginienė, A. Pet
raitis, O. Balsevičienė, V. Ka
lanta, M. Petraitienė, A. Pu- 
nis, St. Jokubėnas, J. Vaitie
kus, K. Aukštikalnienė, A. 
Butkus, J. Butkus; P. Bartaš- 
ka ir 

naį? Pinigų pas mane irgi $5.16. 
Uėra.'; Tai todėl aš prie par
tijoj nepriguliu. Jei bus ga-, 

Įima - ką gėLo darbininkui_____________
klasei- atlikti, atliksiu,, kad ir ^Norėtų, Kad Jaunimą 
partijoj nfepriguledamas. :pa|iktu jiems

' Chicagos kunigų “Drau
gas” (sausio 11 d.) labai ba- 

rię gbeit pergali. Aš esu!rasi ant Sovietų Sąj'ungos • //V •

negaliu jų gaut. Tai_ nėra 
smagumas praleisti- mėne
siui, ilgėtis ir tykoti progos 
kada bus galima įsigyti nau
jų knygų. Tos progos aš 
sulauksiu tik negreit. Rei
škia pluošto “Laisvės” kalen
dorių; jie, turėjo būt nupirk-

baigoje; pinigų, nebuvo, tai 
atidėta iki sausio pabaigos.

Draugai ragino mane sa
vo klasės laikraščiams skai
tytojų pajieškoti, aukų Dar
bininkų Tarptautiniam Ap-; 
sigynimųi parinkti. Ar aš 
suradau bent ką? ] 
Kodėl? Yra keli vyrai, ku
rie dar galėtų laikraštį skai
tyt, bet pas juos nėra dole
rių. Aukų D.T.A. biskį tu
riu, gausiu 'daugiau, tik ne
galima grėit. Prigulint prie 
Darbininkų (K.) Partijos/ 
reikia veikti, o veikti aš ne
galiu, tai kam aš vertas te-

Pir

Nugi-'ne. )kys, S. Rasims, K. Dirda, J.'

ųėra.-: Tai todėl aš prie par-

Savo name as nekuriu ,nie-< 
ko gero.. Gal del to aš ir ra
šyti negaliu; nuovargis ma

smulkių 
Varde 

širdingą

Vejalis;
Vįso $27.16. 

organizacijų tariu 
ačiū visiems.

A.L.D.L.D. 53 Kp. Kor.
♦ ■ ' r . i • • <, • t

nę greit pergali, as esu;, 7;
skolingas “Vilniai” ir “Lais- bolševikų, kam jie neleidžia .

* ............... - kunigams. ir davatkoms nuo-
!dyti jaunuolių protą. Kaip, 
i girdi, “ligi 18 metų sukan
kant, negalima*vaikų moky
ti tikėjimo?”

Baisus daiktas, žinoma, 
bet ką padarysi, kad tie bol
ševikai nebijo nei, juodųjų 
klerikalų, nei jų išmislyto 
barzdoto .dievo. Be to, jei
gu tas dievas taip galingas, 
tai kodėl būtinai jis nori 
persiimti su silpnu vaiku, 
vietoj ristis su sulaukusia 
18 metų jaunuoliu? Būsime 
labai dėkingi, jeigu “Drau-

vei,” o atsiteisti dar nepasi- 
' gaunū progos. Nepraeis 
lldaug laikoj ir aš vėl turėsiu 

ką nors tinkamo mūsų laik
raščiams.

.A, Krajauskas.
Nuo Redakcijos: Mes pa

geidaujame, kad ir kiti re
voliuciniai 'darbininkai pasi
sakytų, .kodėl jie nepriklau
so prie savo klasės revoliu
cines partijos Darbinin
kų (Komunistų) Partijos.

. ® čia
’ii »V* I -

įi kreiptis šiuo ąntrašu: P. 
Važnis. PLQ.. JBox 405, Rum
ford, Me. *‘ 1

• F •.’»<'? h’K ū‘i y A * -j •
*1^Jo e**'

•K J?<>. 'jį;

go” redaktorius mums 
tą klausiniu atsakys.

MMI
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\ PITTSBURGHAS
IR APIEUNffi

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

SO. BOSTON, MASS.

kai,” kas būtų kenkę Bendro
vės svetainei. 5

Toliaus komisija suranda 
būk šargalis daug veikė del 
Bendrovės ir tt. Juk, gerbia
ma komisija, aš irgi nesakiau 
ir nesakau, kad šargalis Ben
drovėj neveikė. Netgi aš savo 
minimoj korespondencijoj, vi
sai nerašiau, kad šargalis dar
bavosi prieš Bendrovę. Tik 
)?uvo rašyta, kad Šargalis dar-^ 
bavosi prieš A. D. (K.) Parti
jos prakalbas ir abelnai prieš 
darbininkus ir to komisija ne-

X. L. D. L. D. IV Apskričio 
Teatralė Komisija Veikia 
12 d. sausio laikė susirinki- 

ną A. L. D. L. IV Apskričio 
komitetas ir teatralė komisija. 
Komisija išdavė raportą iš su
vaidinto teatro “Lapkus,” ku
ris buvo perstatytas gruodžio 
9 d., 1928 metais. Iš raporto kus tverti naują uniją” ir 
paaiškėjo, kad nuo minimo ko kyla bedarbė ir kaip su jai įstengė užginčyti.

Xpa/cngimo apskričiui liko ne-'kovoti.”
ton pusė šimto dolerių pelno, i Klausimai labai svarbūs ir ; 
Apskričio komitetas džiaugėsi!todėl visi privalote ateiti į šias 

’ įr gyrė komisiją už gerą pasi-1diskusijas.
darbavimą. Be abejonės, ko-| 
misija dirbo gerai ir verta pa-| 
gyrimo, bet viena komisija ne-l 
būtų įstengus viską atlikti be' 

• pašalinių žmonių pagelbos.' 
yc’fa ir noriu

draugus ir prietelius, kurie pa-| 
gelbėjo komisijai labai daug 
dlSti, pardavinėjant tikietus' 
iškalno. Štai jie: F. Rodgers' 
pardavė 11 tikietų; M. Koli- 
čienė 9; A. K. Sliekienė 8/ 
M. Česnienė 6. 1 _
pardavė: J. Purtikas 
monas, V. Gorizas, J. Varna- 
giris, J. Miliauskas, V. Budni
kaitė, O. Budnikienė, R. Be- ginčyti tą, kas buvo rašyta, buotė.

jūs to nepadarėte. Vieton "
užginčyti, kad šargalis taip bartiniu Mass, valstijos gub.er- 
nesielgė, kaip aš rašiau, komi- natorium) sakė,

lai- 
ne-

kuopa 
nutarė 
rengti dis- 

Pirmos diskusijos į-

kytame suvirinkime
dėldienių vakarais 
k u sijas.
vyks sausio 20 d., 8 vai. va
kare, svetainėj 376 Broadway. 
Bus diskusuojama šie klausi
mai : “Kas privertė darbinin-

Iš

Rengimą Komisija

NORWOOD, MASS.

negalėsime ilgai pąmo užlai
kyti.”

Aiškus dalykas, jei Bendro
vės didžiuma narių pradės 
ginti republikonų reikalus, o 
ne darbininkų, tai darbinin
kams nebus išrokavimo tokis 
namas laikyti. .

Komisija kalba apie šmeiž
tus kitų, kurių įrodyti negalė
jo. Ųet apie savo melus ir ne
sąmones tai gal nei nepamislL 
no. Man rodos, kad komisija 
turėjo gėdytis savo parašus 
dėti po melais.

Viską Girdėjęs.

CASTON R0PSEV1CH

Toliaus komisija suranda,'
didelių “šmeižtų” mano paša- Meksikos Prezidentas Isgel- 
kyme: “Jo reikia apsišaugoti, į bėjo Skęstančių Moterį 
ypatingai dirbtuvėj.” Ar tas| --------- *’
pasakymas yra šmeižtas? Ne. I Mexico City.— Meksikos

• Darbininkai darbavietėse turi Ipp^identas Gil biskį sirgda- 
apsisaugoti k>ekvieno "boso,”^ , • šift v

) kiekvieno parsidavusio kom-, , J r -.t . r.
K panijai ir republikonų parti-Cuautla pasilsėti. Pil- 

jai žmogaus. Taigi del p. madienj einant palei vande- 
šargalio negali būti išimtis, nį pamate skęstant moterį.

; geru plaukiku/

pažyrnėti tuos Atsakymas į A. L. P* B.
misijos “Atšaukimą”

I K2V.X X’---------------------------

Laisvės” Nr. 6 šių metų A. J nes jis yra irgi kompanijai ir'Būdamas 
L. P. B. komisija rašo neva republikonams pilnai atsida-i 
mano korespondencijos atšau-!vęs žmogus.. O tas reiškia,

-nvKieue o rkimą, kuri tilpo “Laisvės” Nr. Ikad jis priešingas darbininkų 
Po mažiau'2T6 pereitų metų. Pirmiau- klasei abelnai, nes jis yra prie- 

j įjr_ šiai turiu komisijai pastebėti, šas ne tik komunistų, bet abel- 
jei norėjot atšaukti mano ko-’nai visiems darbininkams. Tą 
respondenciją, tai turėjote už- parodė praeitų rinkimų dar-

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Gil šoko į, vandenį ir ją iš
gelbėjo. Moteris buvo ponia 
Laguna, turtingo buržujo 
pati.

notary

PUBLIC

Tel., Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

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

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

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

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

niušis, J. Gataveckas ir 
Urbonas.

Tš kalno tikietų pardavinėji-

Šargalis, sykiu su Alan (da-

kad dargi-
mas yra labai svarbus darbas SIJ'1 dar patvirtino, kad šar- ninkams prie dabartinio pra- 
ir tiems draugams ir simpati- galls. reikalavo is Bendroves gyvenimo brangumo pilnai už> 
zatoriams taip pat reikia tarti Pirmininko saukti direktorių tenka 20 dolerių į savaitę, ir 

I susirinkimą ir reikalauti ko- dar gali turėti automobilius ir 
; munistų. prakalboms leidimo, kitus parankumus gyvenime.” 
į Komisija rašo: “Jis (šarga- Ar tai čia nėra pasityčiojimas 
i lis) pranešė pirmininkui, kadiįš darbininkų ? Ar tai darbi- 
jjis (šargalis) sužinojo, kad įninku draugiai taip gali kalbė- 
reikalinga permitas ant nedė-jti? Juk tai aiškūs darbininkų 
lios rengimo agitacijos prakal-į priešai, išnaudotojai taip gali 
bų, .kadangi republikonai no
rėjo rengti nedėlioj, 4 dieną vės komisija nori mums, dar- 
lapkričio, ir taipgi ant Lietu- bininkams, įkalbėti, kad tai 

,vių Svetainės, bet jiem pra- yra geriausi “darbininkų drau- 
Tai pirmas susi-j nešė miesto gaspadorius, kad gai.” <

did^lį ačiū už jų triūsą.
Vienas iš Komisijos. ...į Komisija rašo:

Labai Svarbu Visiems A. L. D. | [
L. D. 33 Kuopos Nariams

Sekančią subatą, tai yra, 19
d. sausio, 8 vai. vakąre, įvyks
ta labai svarbus A. L. D. L. D. 
33 kuopos susirinkimas L. M.
D. svetainėj, 142 Orr St., Pitts-

, burgh, Pa. ■
rinkimas šiais metais ir jis tu-1 reikalingas permitas, tai jie 
ri būtį skaitlingas. Minimame nerengė, nes jie nespėjo ant 
susirinkime turėsime perrinkti tos dienos išimti permitą.” 
Ruopos valdybą, rinkti delega-j Pasirodo, tai ir dabar kaip 
tus į A. L. D. L. D. IV Ap- šargalis, taip ir komisija te- 
skričio konferenciją ir ap- besapnuoja apie reikalingumą 
s styti kitus draugijos rei-.“permito” agitacinėms prakal-į

his. Taip pat yra idaug jboms, nežiūrint to, kad praė-1 
igų, kurie neatsiėmė dar jusios i 
vienos knygos už pereitus permito tokioms prakalboms

Todėl, kurie dar ne- niekuomet nereikėjo ir nerei-l 
• kia. Nes prakalbų rengėjai

metus. ‘
gavote knygų, ateikite ir atsi-
imkke, nes kuopos komitetas buvo į miesto valdininkus* at- 
negi nešios kiekvienam knygą siklausę,

I f namus. ‘

kalbėti ir kalba. O Bendro-

feAr Galima Būt laiirfflgv 
Apsivedus?

T&j klausimas bus jums 
išaiškintas, kada perskai 
tysite šias dvi D-ro W. J 

Robinsono knygas:

Tel.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

, So. Bostdn 0304 W.

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

LIETUVIS GRABORIUS Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16lh ST,.H. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Si knyga teisingai ir supran 
taniai aprašo visą moters ly 
tišką gyvenimą; kaip vysto*' 
lyties organai ir jausmai; kai/ 
atsiranda meilė; iš ko kūdiki* 
atsiranda ir kaip juos auginti, 
moteriškos lyties ligos ir kah 
Jų apsisaugoti; kaip pririšt 
prie savęs vyro meilę ir turėt! 
laimę šeimyniškame gyvenime, 
Tai tik keli iš daugybės klausi j 
mų, kurie toj knygoj aprašyti J 
Daugybė brangių pamokymų! 
naudingų merginoms Lt1 mote 
rims. Knyga 256 pusi., su pa 
veikslais ir gražiai apdaryta' 
Kaina $2.00.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE”

gai.” '
Toliaus komisija teisina Šar- 

galį, kad jis kokiame ten strei
ke buvęs neutraliu. Juk aš 
apie jokius streikus ir nera
šiau, tai kam gi čia buvo rei
kalingas teisinimas? < • Toliau 

] komisija teisina šargalio dar- 
p’rakaibos"'’įrodi ' kad bus; "senatve šeimyniško gy- 

venimo ir darbo sąlygom. Tai 
yra pigiausios rūšies pateisini
mas. Juk nei darbdavįs, nei 
senatvė, neverstų jį veikti 
prieš darbįninkus, jei jis pats 
neturėtų noro darbuotis. Dar
bo sąlygos ir senatvė gali ne
leisti veikti už darbininkų rei
kalus, su darbininkais, bet tai 

įgalėtų būti nuošaliai nuo vei
kimo, neveiktų nei prieš, nei 
už. Bet kada veikia prieš dar
bininkus, tai darbininkai pri
valo lygiai kovoti, nežiūrint, 
ar jis jaunas ar senas.

Toliau komisija rašo:
“Jeigu mes, Norwoodo lais

vi lietuviai, pradėsime party- 
viškai skirstytis ir per laik
raščius neteisingai šmeižtis, tai

p n 
& 
t

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gyąrantuojam laisniusxir dip
lomus. i Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedėldieniais nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO
228—2nd AveM cor. 14th St„ N. Y.

‘GERAI PATAIKOT'
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI’ 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ,ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.” •

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 

1 kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 

' (Mo.) A. Lepo-
john Naujokas nis, 2759 Arsenal 

St.1, nuolatos parsitraukia savo- kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi. dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl; draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo«e? ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite, ciga- 
tfy, 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. t

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai

LIETUVIŠKA AUTOMO 
EILIŲ MOKYKLA

dykai, 
vai. vaka- 
11 iki 2

v . ....

‘ r . ‘ ‘ • 5.’ . •

SCHOOLIi-.p......_ ar reikia permito
į namus. > < i prakalboms, ir gavo atsakyma,
,'Todėl visi, kurie tik matysi-1 kad tokioms prakalboms per-j 

mito nereikia. O tas ir paro
do, kad p. šargalis tik pats 
reikalavo permito. Komisija 
sako, kad republikonai pra
kalbų nerengė, nes nespėjo iš
imti “permitą” (kurio nerei-

Čia komisija irgi 
Juk republikonai 

surengė prakalbas tą pačią 
dieną, 4 lapkričio, tik kitoj 
svetainėj ir ankstesniu laiku, 
2 vai. dieną, o komunistų buvo 
vakare.

Toliaus, komisija meluoja, 
būk: “Gaspadorius reikalavo 
raštiško paėmimo svetainės, 
bet kuomet tas nebuvo padary
ta, jis parašė laišką, kad sve
tainės neduos.” Turiu pasa
kyti, kad svetainės gaspado
rius niekuomet nėra reikala
vęs iš komunistų raštiško pa
ėmimo svetainės. Jei ateityje 
reikaląus, tai aišku, kad ko
munistai pilnai sutiks raštiškai 

Numirė ■ paimti, nes kai raštiškai bus
Sausio 13 d., ryte, numirė paimta svetainė, tai tuomet 

K. Valungevičienė, Petro Va- bus geriaus komunistams, o 
gfe.vičiaus moteris.' Velionė ne kitam kam. Argi dirękto- 
o 42 metų amžiaus, paliko riai įgaliojo tą komisiją me- 

dime vyrą Petrą, tris sū- lūs rašyti, ar teisybę?
Daugiaus komisijos nesąmo

nių. Direktorių susirinkime 
“davė daug papeikimų, darbie- 

včių veikėjams, kad jie daug 
nelegališkai veikia ir tas vei
kimas kenkia bendrovės sve
tainei.” O kaip mums yra ge
rai žinoma, kad tame direkto
rių susirinkime buvo vienas 
klausimas apkalbėtas—duot

i svetainę prakalboms, ar ne
duot? Ir nubalsuota duoti. 
O dabar komisija kalba apie 
kokį tai darbiečių nelegališką 
veikimą ir dar kuris “kenkia” 
svetainei. Nors visiems gerai 
žinoma, kad visi darbiečiai 
yra geriausi Bendrovės dar
buotojai it rėmėjai. Čia dar
biečiai turėtų surengti viešas 
diskusijas ir pareikalauti tos 
komisijos įrodymų, kaip ir kur 

» Jokūbas, 'darbiečiai veikė “nelegališ-

te Sj pranešimą, būtinai ateiki
te į šį mitingą.

Vienas iš Komiteto.
.• " •

Nori Apvalyti Miestą nuo
y *• ‘

dienraš
jo vajų už panaikinimą arba 
sumažinimą dūmų mieste.

ill, sumanymas, rodos, ne- 
as, kas gi norėtų, kad 

este būtų daugiau, o ne ma- 
au dūmų ? Niekas. Bet 

as, ar “Press” su savo 
gelbininkais rimtai bandys 
užmanymą pravesti gyve- 

ar taip naikins dūmus, 
sausieji agentai vykdo 
ę? Jeigu jie taip nai- 

dūmus, kaip pirmieji 
iną, tai tikrai reikia 

ti, kada dūmai ir akis iš-

Šiomisį dienomis Pittsburgh© • kia imti), 
ienraštift “The Press” prade- meluoja. 

• U « M

%
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v$ Naujausios Mados Žemiausia Kaina

vyrų

Paskutinė Proga

'B
VT-Ž FORNICIAI 

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ 

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno aoielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirih 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Šioj knygoj aprašyti 
lyties reikalai; lyties išsivysty
mas; lyties ligos ir kenksmin 
gi papratimai; kaip įgyti mer 
ginos naeilę ir palaikyti ją nei 
Jt apsivedus; kaip parenkinti 
save ir moterį ir kaip turėti 
linksmą šeimynišką gyvenimą 
kaip aiškinti vaikams lytiem 
dalykus. Daug rašoma taipg’ 
apie prostituciją ir kn.us “blo 
gus” darbus. Knyga pilti* 
dingiausių kiekvienam 
pamokymų. 236 pusi, 
su paveikslais ir gražiai 
ryta. Kaina $2.00.

Pirkite tuojau, nea 
perkantiems pridedame

Ha nau 
vyru1 
raSto 
apda

'■t'
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.
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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 Sovietu 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- 
ie privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti, už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų ir, 
greit norime išleisti, 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite
“LAISVĖ”

419 Lorimer Street, 
Brooklyn. N. Y

Tel., Greenpoint 5765
i,

Lietuviška Akušerė

dabai 
t__________  . dova
nai po keletą "įdomių knygelių.

Pinigus siųskite kortu st» 
ręikalavimu, adresuodami taip

J. BARKUS 
Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

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

Reikale

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

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

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausią patarnavimo ir už žemą 
ktfiną, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus aut visokių kapinių 
cuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Graborius-Undertaker

Todėl 
nes

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
ius ir vieną dukterį. Iš pažiū- 

•odos, buvo tautiŠkai-kata- 
tautiŠkos bažnyčios šali-

Isdykęs Vaikas.

A1RI0S ŽINIOS
< . * • 1 ■ ■■

Jie&ko Komunistų
NA. — Spalių mėnesy 
/ šaukė ir tardė veik vi- 

to darbininkus. Po
į vaikšto jaunas šnipas 

kuris kiekvieną dar
na komunistu esant, 
rtinėlis dar tik 16 

bet jau policinin-
į sprandą ir polici- 
, kaip žemė, nes bi- 
galinčio žvalgybos

pAtarnavimo- 
kreipkitės: 1

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.



caro

JURBARKAS WORCESTER, MASS.

su

.Jonas

GARSINKITĖS

“LAISVĖJE”.•*

tiktai 36, kuriems buvo išduo-

Afganistano Sukilėliai Dar 
Kariauja

buržujų tarnas ir dar 
žvalgyboj tarnavo.

Puslapis Ketvirtas

Korespondencijos iš Lietuvos
z BIRŠTONAS

Lietuviškas Macochas
Rytas” rugsėjo 18 d. rašė, 

kad Birštone ant Vytauto kalno

i > ; • .

šių revoliucinės ištvermės, rei 
kia saugotis ir jokiu būdu neį 
sileist į nelegales organizacijas, 
nes iš naujo areštuoti dar dau
giau gali priplepėti.

VALKININKAS

, rastas St. Uskianskienės lavo- Ligoninės Ponai ir Jų Delmonai 
nąs, kuri buvo pasmaugta. Bet, 
kad šventas darbelis praloto 
Olšausko, tai nič nieko nesako. 
Pralotas Olšauskas su St. Us- 
kianskiene gyveno, kaip su mei
luže jau eilę metų. Nužudytoji 
jo meilužė ne vieną vaiką nuo j 
savo dvasiško tėvelio buvo susi- žinojimą

net už Razmas žiauriai 
Bet matyti Us- pigoriinės tarnautojais.

Tarnautojas^

laukusi. Viena duktė 
' vyro išėjus.

kianskienė pasenus įgriso pralo- [ 
tui iki gyvo kaulo, todėl jis iš-1 
siuntė ją į Birštoną ir ten nu- į 
žudė. Uskianskienė ilgai gynė
si. Pieva išvoliota, krūmai ap
laužyti, rūbai apiplėšyti, kūnas 
apdraskytas. Nemažai apdras
kytas buvo ir Olšauskas. Bet 
jis sakėsi, kad tai jį katė su na- I 
gaiš, apdraskė. Nors visi pla
čiai kalba apie Olšauską, kaip 
žmogžudį, visai jį fašistų teis
mas neareštuoja. Mat, pralo-, 
tas Olšauskas — tai ištikimas

Ligoninės ūkio vedėjas Raz
mas pavogęs 20,000 litų pasi
slėpė, be> vėliau atsirado ir už 
nemokėjimą savo šelmystės pa
slėpti buvo atleistas iš tarnys
tės: Gi daktaras Petrikas su 

[šeimininke Aukštuolyte už “ne
gavo paaugštinimus. 

elgdavosi su

VILKA V IŠKIS
Judošius

Pereitų ’metų lapkričio mė.ne-, 
sy buvo areštuoti su literatūra 
vilkaviškiečiai Krušinas Niojas 
ir jo išdavikas Frenkelis Leize- 
ris. Pastarasis vežikas iš Vil
kaviškio miesto. Teismas jį 
taip teisė, kad jau dabar jis iš
ėjo iš kalėjimo. Krušinas gavo 
8 metus. Vilkaviškiečiai priva
lo saugotis judošiaus Frenkelio.

Skerdėjai Sustreikavo
Lapkričio 20 dieną sustreika

vo skerdėjai, protestuodami 
prieš pakėlimą kainų košernai 
mėsai.

“Balsas”.

. ........................ ... —IMI S
ta *128 skaitymo knygos. Rei- džią turime gerą, tiktai pri- i 
kia pasakyt, kad tokis skaity- sieina laukt sėkmingos užbai- .

gos vaisių. \ j

G. A. Kybą,

S. L. A. 57-tos Kuopos Viešojo
Knygyno Reikalai Gerėja
57-ta kuopa savo metiniame 

susirinkime, laikytame 6-tą 
dieną sausio, šių metų, nutarė 
Viešojo Knygyno reikalus su- mi, o didžiuma čia gyvenan- 
tvarkyt taip, kad jie užintere- čių lietuvių kaip tiktai ir te

kia pasakyt, kad tokis skaity
tojų skaitlius del tokios dide
lės lietuvių, kolonijos yra per- 
mažas. . Tokis lietuvių atsitoli-į S.L.A. 57 Kp. V. K. K-s Narys, 
nimas nuo apšvietos, greičiau
siai bus amerikanizacijos ir 
automobilizacijos pasekmė. 
Bet neatsižvelgiant į tai, rei
kia pasakyt, kad apšvieta yra 
būtinai reikalinga kiekvienai 
tautai ir ji, kaipo tokia, užima 
tarptautinę vietą pasaulyj. Bet 
tautinėj srityj ji yra praktiš
kiausia tiems, kuriems jų kal
boj dėstomi literatūros daly- 
kai yraaiškiausiai ^Pranta- |""toii šostfngs Kabu! 

/a rii r/in wir» o YY r/AVA o VA 1

) Londonas.— Pranešama, 
kad Afganistano sukilėliai 
nepasitenkinę nei nauju ka
ralium Inayatullah, ir jie 
toliaus tęsia karą prieš val
džią. Sakoma, mūšiai eina

■■■■■■■■

VIRBALIS
M Susitepė

Virbaliečiai Staugaitis 
ir Eimonas Bronius ir kybartie- 
tis Šeštakauskas Jonas, žvalgy
boj mušami, išdavinėjo vieni ki
tus jų byloj kaltinamus. Jų 
byloj visus juos išteisino. Nu
teisė tik šabrinską Vincą 3 me
tams. Staugaičio,* Eimono ir 
Šeštakausko, kaip neparodžiu-

VILNIJOJ
Streikininkų Susirėmimas 

Policija
VILNIUS.— Streikas maka

ronų fabrike “Venecija” užsitę
sė. Samdytojai pradėjo imt 
streiklaužius ir iš fabriko ga
bent makaronus. Susirinkę 
streikuojantieji darbininkai ne
leido gabent. Buržujai pasikvie
tė į pagelbą policiją, kuri už
puldinėjo darbininkus. Darbi
ninkai gynėsi. Keli darbinin
kai areštuoti.

su otų visą Worcestery gyve
nančią lietuvišką publiką. Su- 
lyg knygyno komisijos rapor
to, pateikto metiniame kuopos 
susirinkime, paaiškėjo, kad tuo 
tarpu yra 922 lietuviškų ir 716 
angliškų! knygų suregistruota. 
Taipgi yta keletas knygų sve
timomis kalbomis ir pardavi
mui. Iš laikraščių knygyną 
lanko septyni—visi iš Su v. 
Valstijų.

gali . populiarizuotis mokslo 
daviniais savo suprantamoj 
kalboj. Todėl, neatsižvel
giant į jokias pinkles, kurios 
lietuvius galėtų tolint nuo ap
švietos, kiekvieną^ lietuvis ir 
lietuvaitė turėtų apšvietos į- 
staigas remĮ medžiagiškai ir 
už tai naudotis apšvietos vai
siais .jiems prigimtoje .kalbo
je.

Knygiaus Kalakausko ra-j kuopos viešas knygynas 
portas už 1928 metus parodė, !yra atdaras kas vakaras ir 
kad knygų skaitytojų buvo | sekmadieniais . del visų Wor-

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

; ’5 . vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencom Bldg., 
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

APDOVANOKITE J 
DRAUGUS IR GIMINES C 
VENANCIUS ARGENTINOJ 
BRAZILIJOJE IR KANADC
Jiems galite užprenumeruot 

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoj’e gyven 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Lais^y* 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų -atlyginimą af 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

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

OPERETE BAILUS DAKTARAS
Muzika Julius Eichbergo

STATYS SCENOJ AIDO CHORAS

N e dėlto j, Sausio (January) 20 d., 1929
LABOR LYCEUM SVETAINĖJ

949 Willougby Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia lygiai 3:30 vai. po pietij
MUZIKA EL. RETIKEVIČIŪTfiS

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

ę.

Vertė P. Bukšnai^is
* VEIKIANTIEJI ASMENYS:

DAKTARAS ..................................................... J. Nalivaika
LUKRECĖ, daktarienė ................................A. Jeskevičiūtė
IZABELĖ, jų duktė.............................................................M. česnavičiūtė
ONA, tarnaitė ................ ’.................. L. Kavaliauskiūtė
BALTEŽYS, daktaro draugas.....................P. Petrauskas
KARLAS, Baltežio sūnus................................. A. Velička
PAMPUZAS, policistas  ........................ P. Kripaitis
PERKIUS, dariįininkas........ .....................K. Leveskas
SABAS, darbininkas .............................. ...J. Jakučionis

AIDO CHORO du išėjimai
Suflerius—J. Valatka

Dirigentas V. ŽUKAS
Režisierius—P. Bukšnaijtis

cesterio lietuvių ir jame gali 
gaut dykai skaitymui įvairaus 
turinid knygų. Knygyno 
ta patogi, šilta, apšviesta, 
del nesinaudot proga?

Dabar, su naujais 1929 
tais, kuomet liko paskirti 
kami knygyno sutvarkymui 
žmonės, knygynas tikrai už
ims pirmą ir brangiausią ap- 
švietos vietą tarpe Worceste
ry gyvenančių lietuvių. Du 
delegatai, Kybą ir šalčius, li
ko išrinktais, kad atsikreipus 
į visas Worcestery gyvuojan
čias draugijas del materialės 
pagelbos papildymui viešojo 
knygyno naujais leidiniais— 
knygomis ir laikraščiais. Jau 
Sūnų ir Dukterų Bendrija tam 
tikslui /paskyrė iš savo iždo 
$10. Suvienytų Lietuvių Pa- 
šelpinčs Draugijos susirinki
me, laikytame 5 sausio, surink
ta $7.75.' Aukojo po 50c: 
Rutkauskas, Karsokas, Staliu- 
lionis, Plokštys, Lapinskas,; či-i 
ras ir Motiejaitis;. po 25d: ! 
Maižius,' Petkūnas, Bacevičius, [ 
Mačionienė, Ivanauskas, žoli- | 
mienė, Kybą, Kosulis, 'Motie- ; 
jaitienė, Bakšys, Gerdauskas, | 
Jenčius, Steponavičius, Stalių- ; 
lionienė, .ir Jusius 30c. Su [ 
smulkiomis aukomis sudaro 
$7.75. Pavieniai aukojo Ka
zimieras Pesys $1. Viso $8.- ’ 
75. Tas parodo, kad lietuviai [ 
įvertina apšvietos darbą ir to
dėl viešas lietuvių knygynas 
už jų pastangas suteikia jiems 
garbę.

Knygyno sutvarkymo komi
sija tikisi sukolektuot 100 do
lerių apšvietos reikalui. Ko
misijos tikslas—tai užprenu- 
meravimas visų svarbesnių 
laikraščių, leidžiamų Lietuvoj, 
neatsižvelgiant į , jų kryptį. 
Taipgi iš Pietines Amerikos ir 
visų srovią čia išeinančius lie
tuvių kalboj laikraščius, ku
riuos tikimasi gaut jei. ne už 
dyką, tai bent už pusę kai
nos. Už likusius pinigus bus 
stengiamasi įsigyt vėliausios 
laidos ir iš svarbiausių vieną 
kitą lietuvių kalboj veikalą ir 
vieną kitą laakraštį bei žurna
lą iš svetimu, kalbų. Jau pra-
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“RAUDONAS ARTOJAS'

A I IflIDCTK 332 to'EST BROADWAY H. J. nUlOliU So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1373

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakarę
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę

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

ūkiams. Kas turi pinigų < 
mortgičių, kreipkitės pas mi 
Inšiurinam viską, reikalauji 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodajn anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono

l 
L 
1/

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

( I VISAS ŠALIS
Parūpinam mortgičius namams ir

DAR VIENA NEGIRDĖTA 
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas. ir krautu’ “ 
kampinė vieta. F 
metus. I” ' 
magiau kaip $1,000. Liku.-Ju< 
mokės to namo, rAdos. Žmi 
gali daryt gerą pragyvenimą, 
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, nr*V 
reiks eiti pas kitą jieškoti %darb< 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš 
vidaus. Kreipkitės tuojaua - įuuv

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway i 
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1373

s . ir krautuvS.
Rendos $820 j 

Kaina $6,500, įnešti* ne- 
Likusius iš-

lOgUS

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
*

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
’ ' * ’ '/JT

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu:

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St. " ' *

Kwy Jūs Pageidavot

AIDO CHORAS, vadovaujamas V. Žuko
TURINYS. I Aktas. Karlas dainuoja luotelyje po daktaro langu, kad išeitų ant balkono graži panele, kurią jis pra

plaukdamas matė. Daktarienė-jos duktė ir tarnaitė, kiekviena manydama, kad jai kas nors dainuoja, bėga patamsiais 
pažiūrėt per langą ir čia susipyksta. Parėjęs daktaras giriasi, kad jis esąs geriausiu daktaru ir kad išradęs naują gyduolę, 
tik bijosi, kad toji gyduolė bus nuodai. Karlas, nesulaukdamas panelės pasirodant ant balkono, nusisamdo nešiotojus, ku
riuodu įneša jį daktaro namus didelėje ragažėje (pintinėje), sakydami, kad tai saldainiai daktaro tarnaitei, bet paduoda 
laišką, kuriame daktaro dukterei parašyta, kas ištikrųjų ragažėje yra. Visiems išėjus, daktarienė atidaro ragažę ir randa 
joje Karlą, kuriam liepia vėl lįst ragažėn ir išeina pašaukt nešiotojus, kad jį išneštą. Karlas išlenda iš’ragažės, prikrauja 
jon knygų, o pats pasislepia namuose. Daktaras su tarnaite nori paslėpti ragažę ant balkono, bet ragažė nusiverčia į 
upę ir nuskęsta. Kuomet daktarienė ir jos duktė pasakė, kad toje ragažėje buvo vyras, tai daktaras su tarnaite pamano, 
kad juodu yra nužudę ‘žmogų, bet stengiasi tą viską užslėpti. Tarnaitei iš baimės berėkiant, atbėga policistas ir kaimynai 
teirautis, kas Čia atsitiko ir nužvelgia, kad čia yra kas negero.

II Aktas. Daktaro duktė Izabelė aimanuoja, kad jos mylimasis žuvo. Paskui ateina daktaras ir bara tarnaitę, kam ji 
nuskandinusi žmogų. Tuomet Karlas išeina iš pasislėpimo vietos ir bando'pasisakyt, ko jis čia nori. Bet daktaras su. tar
naite palaiko jį už policijas šnipą. Karlui pasisakius esant Baltežio sūnumi, daktaras, nors su neužsitikejiipu,-bando jį pa
vaišint, bet tarnaitė Ona per klaidą paduoda Karlui atsigert naujų daktaro gyduolių!, nuo kurių Karlas7tuoj Užmiega. Dau
taras mano, kad Karlas numirė ir paslepia jį į kanapą (sofą). - Ateina Karlo tėvas BąĮtežys ir pasilieka nakvoti ant tos 
pačios kanapos. Daktaras su tarnaite ateina naktį ,kad išvogti iš po Baltežio lavoną-ir paslėpti kitur. Ęet Kariąs atgyja 
nuo migdančių gyduolių ir išgąsdina tėvą. Kyla riksmas, subėga visi daktaro namiškiai, atbėga policistas ir kaimynai, bet 
viskas čia išsiaiškina ir užsibaigia įsimylėjusiųjų susivienijimu. . ! , '

Operą stato scenoje AIDO CHORAS. ''

Minske nue pirmo gegužes, 
1927 m., pradėjo' eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks .plačią 
informaciją ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai. 
kas dedasi baltdjoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rąšit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu* 
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori ęmulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
iisiraio

“Raudonąjį Artoją
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo- 

( ja tik $1.25 metams. lisiraiant 
po keletą ekz., nuolaida: “R. 
Artojas eina kas dvi savaitią.

Antrašas r
‘ U.S.S.R., MINS®

Bovetskaja, CKKPB. (b)
Kuriem neparanku užalprennmeruotl 

tleaiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laisvę”. 46 Ten Kyek 
Street. Brooklyn. N. T. Kaina 11.26, 
parsiuntimas veltui.

MENDELO
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų ta

i

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11th St. ' T *

<
%®

Philadelphia, Pa.
^XiiSw*--- :-----

Sulig reikalavimo, šiuos c 
per paštą išsiuntinėk
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apis Penktas

PHILADELPHIA, PA VIETOS ŽINIOS KAVALIAUSKASJUOZAS

Box 528

TELEFONAI i
Bell-.
Keystone

WILKES-BARRE, PA.

Hobson

Blanford.

Addison

Box 246

MARCY BATHS

VYRAMS

■uo taro

MONTELLO, MASS
Station

ŠOKIAI Gelusevičia

Subatoj

orkestrą

New

siu 
•6A

MOTERŲ
DIENOS:

Panedžliais ir 
Utarninkais

Jokiu Aalfriij nebijo, 
amžino prieini

išlupa 
dūšelę 
kuris, 

Bet to

Oregon
Main

užkietfiji* 
HgU* 
gaut F«B

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA II

NAMO DIDŽIOJOJ 
SVETAINĖJ

giU'22i^ 
.Vakaųskaš, :

Draugysčiv Adresai,. Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

Pirm
Vice-Pirm. O. Giraitienė, 431 Summit 
St.; Prot.. Rast. ,J. Kązlaųskas, 481 
Hudson St.

Telephone, Stagg 8826
9745

Grieš geriausia

IŠ MASPETHO LYROS 
CHORO SUSIRINKIMO

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Dėl 1928 m. '
Seliokas, 288 Maple Ave.

Trys gariniai kambariai delei išsipžrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
g&rO Vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS i ‘ ‘ ‘

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

PanedSliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

u L. #.! -Vytauto, draugystės
* VIRŠININKŲ ADRESAI ‘ 

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

VAIKAI 
įleidžiami utaminkais

Pasi- 
Turėjo 

pinigų; likosi maži vai- 
Giminės laidojo' su 

greičiaus 
karalystę.

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedaliomis 

dieną ir naktj

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

AMERICAN
AUTO SCHOOL •

PHONE, REGENT I177-U74 “Mokykla an Repwtaeij*"
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimąs, 
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

RACINE, WIS.
Lietuvos Brolių ir Seserų Draugys

tes 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. Visi Ra
cine, Wis. 12-13

dievulis jau nuse- 
dangaus plotai vis 

Palai-

Kyiečiame visus 
Prasidės 
tęsis iki

Valdybos Adrėsai:
Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk

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

Quarry Ave.
Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 

R. R'; 9, Box 117.
Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 

—llth St. x . .
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:

1 Draugystės susirinkimai atsibūna 
kas antrą utaminką kiekvieną mėne
sį, savam name, 1057 Hamilton Ave.

4689 Brandon Ave.

IR BALZAMUOTO  JAS j
Užtikrinu, kad mano patarnavimai* 
bus atatinkamiausia* ir už prieinamą j 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau f 
kreiptis prie manęs. 1

žinti 75 dolerius. Dabar skan- 
dališkas klausimas: kaip bus, 
kad dūšelė, be abejo, sėdi pas 
dievulį, o čia kunigėlis negavo 
už pasiuntimą, o gal ir už 
vietą dangui bus neatlyginta? 
Gal ir iš dangaus pradės de
portuoti, kaip kad deportuoja 
į Ameriką 
vusius ?

ma.” Sakau 
jum sekąsi.” 
me ]

Tai lyriečia 
lėdami, kad tik operetė “Pe- 
pita” būtų pasekminga?: Kai 
kurios iš Aido Choro- mergai
tės atėjo į pagelbą lyriečiams, 
kaip ' kad Aldona Kairiūtė 
dirba prie Aido Choro kaipo 
protokolų raštininkė ir prie 
Lyros dirba kiek galėdama, 
renka skelbimus į programą 
su Adele Zablackiūte. s Tai 
yra labai veiklios mergaitės.

Koi'esp. J. Saulėnas.

Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partijos, Liet. Frak
cijos, Išrinktos Komisijos 
Tyrinėjimo Pasekmės
31 d. gruodžio *1928 m. L. 

D. S. A. IV Rajono konferen- 
jcijoj Wilkes-Barre, Pa., Valū
nas pasakė, kad Stanislovaitie- 

j nė yra nusukus Mainierių Šel
pimo Komiteto pinigų virš $20 
ir sakė, kad jis galįs tai pri
rodyti.

Nedėlioj, 6 d. sausio, A. D. 
• P. L. F. susirinkime tapo iš
rinkta komisija iš septynių įta
rių, kad suradus tuos nusuktus 
pinigus, ką Valūnas tvirtino 
IV Rajono konferencijoj. 4

11 d. sausio įvyko tyrinę-] 
jimas. Buvo pakviesta Valu' 

jnas ir Stanislovaitienė. Sta- 
nislovaitienės, buvusios Mai
nierių šelpimo Wilkes-Barre ir 
Apielinkės Komiteto sekreto
rės, knygos peržiūrėta ir jokių 
suktybių neatrasta.

Paklausus Valūną, ar tu sa
kei, kad Stanislovaitienė yra 
nusukus pinigų ? atsakė—taip, 
kaip man yra žinoma, yra nu
sukus virš 20 dolerių;—-pareiš
kė Valūnas. Buvo paklausta, 
ar gali prirodyti. Tada Valū
nas sako: L. D. S. A. 48 kuo
pa aukojo $10, A.L.D.L.D. 203 
kuopa $5, ir L. D. S. A. IV 
Rajono konferencijoj, Scran
ton, Pa., buvo suaukota $6.80. 
Viso virš dvidešipits dolerių.

Vėl buvo užklausta, kaip tu 
žinai, kad tie pinigai buvo nu
sukti? Atsakė, kad jis pema- 
tė tų aukų pagarsinta.

Buvo parodyta, ka*d viršmi- 
i nėtos aukos yra įrašyta kny
goj ir pakvitavimai, kad pi
nigai priimti. Taipgi Va
lūnas pats patikrino savo aki
mis visas įplaukas, išlaidas ir 

| čekius išmokėtus.
Užklausta, ar atšauksi vie

šai tą, ką pirmiau sakei šiame 
susirinkime ir rajono konfe
rencijoj, kad Stanislovaitienė 
yra nusukus virš dvidešimts 
dolerių ? Atsakė—ne. Ir sa
ko, kad jis netvirtino, kad Sta
nislovaitienė yra nusukus'^hni- 
gų, bet jis sakė tik, kad ji ne
paskelbus laikraštyje. O jei
gu buvo laikraštyje, tai jis ne
matęs ir jūs jam įarodykite 
tą “Laisvės” numerį. Valū
nas pradėjo karščiuotis, pykti 
ir kiekvienam ant kiekvieno 
žodžio atsakinėti. Pasirodė, 
kad Valūnas su Stanislovaitieę 
ne ypatiškai susipykę. Apsi
žiūrėjo, kad jis melavo, saky

damas, kad Stanislovaitienė 
yra nusukus pinigų, tai paskui 
nori užsiginti ir sako, kad 
laikraštyje nebuvo paskelbta.

Komisija, susidedantį iš B. 
Zalecko, P. Naujalio, J. Kuz
micko, Felikso Kuklio, J. Ru- 
Čiorir J. Surdoko (A. Globičius 
nepribuvo) nutarė visą tyrinė
jimo procedūrą paskelbti 
“Laisvėj.”

Visos mainieriams aukos 
yra pasiųstos Pittsburgho Mai
nierių šelpimo Komitetui. Pa
kvitavimai ir čekiai yra su
grįžę iš Pittsburgho. Jeigu 
Valūnas nori matyti laikraštyj' 
atskaitas, tai lai žiūri “Lais
vės” numeriuose nuo sausio 
iki liepos mėpesio praeitų me
tų, ten ras atskirai pagarsin
ta. Pavyzdžiui, Scrantone į- 
vyko konferencija, buvo pra
nešta iš ’)konferencijos ;r au
kos pagarsinta.

Jei Valūnas dar sykį mėgins 
tą klausimą pakelti, tai žinoki
te, kad jis norį suirutę kelti.

A. D. P.'L. F. Tyrinėjimo' 
Komisijos Sekretorius,

' J. Surdokas.

P1TT3BURGHAS IR APlELINKfi
Priešfašistinčs Tarybos Komitetas 

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

S. S. .Pittsburgh, Pa. /
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon

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

Prot. seki*. E. K. šiurmaitiehė, 315 
Carothers A've., Carnegie, Pa.

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

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

yra tai k&nnoll priet 
mą,—kuris žmogui 

Lietuviškų. Bulgariškų,

CYTOA!" Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki CA
EA IIUil Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—74c-vv vvllų

M. TEITELBAUM, Manadžeri*
Na* j ai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis* dabar atidarė naujausio* 

rūšies maudynes s« modemiškais pagerinimais
Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu žulinią vandenin 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, Iii.
. VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III. .

Vice-pirm. L. Samūlevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III. - ,

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

Fin. Seki’.—K. Shimkus, 135—36th 
. St., 'Molin’e, III. . - ; < . , A

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avę., 
Moline, III. : ;

Iždo Globėjas B. Daųcenskaš, 1552-i- 
10th Avė., E, Molii& 4E 

Maršalka' J. Kairi 
' Moline, III. U

atsilankyti 
vakare ii 

valandai naktį-

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO. MASS., VALDYBA:

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

Pirm. Pag. Ona Turskienė, 79 Vine 
St., Montello, Mass.

Fin. Rašt. Kazimiera čereškiene, 87 
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;
Klęofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon- 

. tello St., Montello, Mass.
Viktorija Bartkiene, 58 Trout St., 

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

VIENYBES DRA UGYSTfi, 
MONTELLO, MASS*

, , Valdybos'Antrašai ».
Pirminhikaš A. Krukonis, 

23 Banks St.
Pirm. pagelbininkas P. Krušas, 

99 Ąi'ųhjit ■ $t* ' f ; ’ •
>Nutarimų ‘raštininkas J. Stripiiris, 

49 Sawtell; Avė. 11 ‘ ’
Finansų raštininkas K.' Venslauskis,

12 Andover St.
Ligonių 'rištiniiikas' W. 
: į 61 Glenaaie St. . 
Kąsiefius Ppdžiūnas, 

' 29 Arthur St.
Kasos globėjai:

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

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

20 Faxon St. Visi Montello, 
Mass.

Iždo globėjai; K 
i nblia Ave;, \ir 
i First St. •’ ..
Org. raštininkas J.' KENTRUS 

211 First St.
Maršalka J. KICEINA, 

259 'Broadway.

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,

Cuddy, Pa.
46— JD. Simutis, Box 27,

Ind,
47— J. Vaitkevičius, 5768

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O.

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūte, 37 Norwich St., 

West View, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply

mouth Aye., Wilkes-Barre, Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal- 

sted St.. Chicago, Til.
53— J. Gudišauskas, 437 E. Elm St., 

Tamaqua, Pa.

Tai taip, 
nęs, bet jo 
brangsta ii* brangsta 
minti ubagai dvasios, nes iš jų 
vilnų kunigužiai turi išlepusį 
gyvenimą.

Murniko Sūnus.

po $2 
.. Ma- 

Jartkaitis, 
Šmagorius;

“Dievulis Sensta, o Dangus 
Brangsta”

Šio miesto lietuviškoje kolo
nijoje skurdžių skaičius didė
ja. Bedarbė labai apsunkino 
daugelio likimą, o naminėlė 
ne tik likimą, bet ir sveikatą. 
Šiuom laiku mirtingumas la
bai padidėjęs. Susirgimai ir 
^nirimai labai apsunkina tų 
Šeimynų buitį. Labai daug no- 
bažnų dievašninkų gyvena di- 

^zdeliąme skurde, ankštose lin
dynėse (stubelėse) ir vartoja 
prasčiausį maistą. Jie jau ne
turi vilties pakilti į žmoniškes
nį gyvenimą, jie yra “apveiz- 
doje dievulio.” Jie ignoruoja 
visa tai, ką kunigėlis nėra pa
velijęs. Todėl su klasine ap- 
švieta nei nepasirodyk.

Nesenai aplankė šios kolo
nijos dievnamius misionierius 

apkirpo, apskuto tikinčiųjų 
kišenius. Vietiniai dievulio 
slūgos sugalvojo dar naują 
priemonę del kirpimo Vilne
lės. Kadangi dabar daug 
miršta, tai jų pasiuntiniai į 
augštybes (sakoma, į dangaus 
karalystę), kunigėliai, turi vis 
daugiau ceremonijų prigalvo
ję. Dabar jau veik visai bū
tinos, be ko nepateks ir geras 
parapijonas pas dievulį, yra 
šios pareigos: nabašninką at
vežti į bažnyčią ir ten mal
dos su trimis kunigais; jų kai
na $75. Kunigėlis važiuoja į 
barnus—$5; $10 automobilius, 
$5 pamokslas, kurio keli žo-j 
džiai; $5 duobės pašventini
mas. Viso kunigėlis 
šimtinę, kad biedną 
pasiuntus pas dievulį, 
sakoma, sutvėrė ją. 
dar negana. Visi kunigužiai 
išsidirbo dar naują priemonę 
ir štai kokią: lietuviškiems 
graboriams įduoda korčiukių 
sp konvertais. Jose prirašyta, 
kad aplankanti nabašninką 
aukotų del velionio dūšios gel
bėjimo, užpirkdami mišias. 
Nabažnieji įdeda dolerį kitą 
ir pasirašo vardą. Paskui pa- 
leda jau ant paties nabašnin- 

ko pinigus su korčiukėmis, 
vuriuos kunigėfiš susirenka ar- 

a graborius privalo grąžinti 
jų apyskaitą. Seniaus buvo 
mada, kad namiškiai pirkda
vo gėlių pagerbimui saviškio. 
Dabar kunigėliai atkalbinėja 
tą madą, o verčia prikimšti 
dolerinių į jų išdėtūs konven
tus, kad didesnį pelną gauti 
už persiuntimą 'nabašninko 
sielos pas dievą.

Turės Grąžinti Dūšelę iš 
Dangaus

• Čia buvo tokis įvykis 
mirė itula moteriškė, 
dar ir 
kuČiai 
ceremonijomis, kad 
patektų į dangaus 
Bet po to atsitiko taip, kad 
mieąto administratorius įsimai
šė sutvarkyme turto. Ir kuo
met surado sąskaitą ant $100 
kunigėliui už pasiuntimą į 
augštybes, tai jis pripažino, 
kad tik 25 dolerius galėjo pa
imti už tokį darbą. Tr, žino
ma, kunigužis. (šiaurės dalies 
dūšelių ganytojas) turėjo grą-

Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 
Boulevard.

Kasierius F. Lukaitis, 830 Broadway.
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 848 Avenue C.
V. VaclaviČius, 20 E. 21st St.

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21at St. 
Visi Bayonne, N. J.

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

URBO LAX TABS 
tentai už skrynutę) 

kitą amžiną žmogaus priefcą,—vidurių 
pagamina daug rūpesčių ir sunkių 
Tanieopatilkų ir kt. vaistų tegalima 
Ė. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone. Greenpoint 1411
, ANTRA APTIEK A: .

6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N.Y. 
Tel.: Juniper 9796

Miijt<dami piniguti su savo adresu, nžražykitat 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

l&l Metropolitan Aventie, Brooklyn. N. Y.
j ---------------------- - ORDER BLANKi___________________ ________
[. Aš, žemiai pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERI, už kurj 
I malonėsit rtinn prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URUOLA. 
. su visais nurodymais, kaip vartoti. *

Vardas_______________ ;______________ _________________ .................

EMBASSY JEWELRY SHOP
: Lietuviška Krautuve ■

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

16—P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 
Woodlawn, Pa.

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

17— T. Treinauskas, P. O. Box 168, 
E. Pittsburgh, Pa.

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

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

21— J. Lingevįčius, I 
Westernport, Md

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

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128, 
Thomas, W. Va.

24— *-D. Vaikutis, 2514 Kooper St.,
Youngstown, O.

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

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

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville 
Hl-28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 
W. Va.

30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 
Benton, Ill.
Eastono A. P. L. A. kuopai—M. 
Urba, 1119 Buęhjcill 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
St., Harrisbug, 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. Guzevičiene, Box 400, Benld,

82^86, OW 
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 Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 
Ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų '

: TAISOS L^IKRODžl U S. ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS '

Kurie iŠ pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perl;arrtų daiktų nuteisime dešimtą procentą.

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

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

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P; GYVIS, 

7148 McKenzy Avė. 
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ, 

2739 Carson Ave. 
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, 8 vai. 
po pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėje

Fįn; ĘaŠt. J. Pilkaąsl<as, 
fihiį ir ju. D. Valdyba į 
cve,j W.H&ftford; Ižd. A.

....... b56 Zibni ISt.; ąfbfšalka 
J J jGiraitis,, X74 Afchlėy St.;, O^ąnp 
Prižiūrėtojas j V. Staugaitis,: 481 'Hud
son St. Susirinkimai atsibūna ka^s 
2-rą |cetvergą> kožno menesio 7:3j) 
vak vakare,1 Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.' DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA

Khj yra žmogaus amžinas priešas.—Šaltis. Jis ne. tik sunkiausiai 
ligas įvaro, bet ir J grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoj* 

po plačią Ameriką pagarsėjusius 
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio)
Už 76 centus ui baksą apsiginkluok

(Tąsa nuo 6-to pušį.) 
Jurkevičius ir drg. Cibulskis 
dirbo prie tikietų pardavinėji
mo. Draugės Bimbiepe, A. 
Zablackiūte ir Cibulskienė pa
sidarbavo gavime garbės na

trių. Šie draugai yra Lyros 
1 Choro garbės nariai 
užsimokėję į metus: 
tūlis, J. Weiss 
V. Dijokas, .
drg. J. Siurba aukojo $1 ir 
pasižadėjo ant toliaus remti 
Lyros Chorą.

Lyros Choras taria ačiū 
draugam, kurie jį parėmet, ir 
nutarė surengti vakarėlį apie 
pradžią balandžio mėnesio. 
Komisijon išrinkta surengimui 
vakarėlio: J. Lucas, Anna Bie
liūnas, J. Jakučionis ir V. Ru
daitis; jaunos mergaitėj apsi
ėmė į komisiją.

Gerai, kad mergaites dirba 
choro ir visuomenės labui, o 
visuomenė gerbs jus visados, 
nes mergaitė, kuri darbuojasi 
(visuomenei, yra viena vertesnė 
už dešimtį tų, kurios laiką 
praleidžia vien tik ant teatrų 
arba ant gatvių, užkampėse, 
kur tokios nėra gerbiamos ir 
žmonijai jokios naudos nene-

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

255 Pine St.
Fin. Raštininkas Ą. GRIGUTIS; 

į 2122 Ingalls Ave., Linden^ N. J.

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

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

Sekr. J. GATAVECKAS, . : /
109 Cress $t., Carnegie, Pa. 1

IŽd. J. JASADAVĮČIUS, 
538—3r<fr Ave.;, Barpassuš, Pa.

Iždo CrlbbSjai: ' !
, JOS. TAUROZAS,

31 W. Mhin St., Carriekie, Pa.
‘ JT. GIRSZTOFF, < ‘ ' 1 J. ‘

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie. Pa. I ,

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. t ;
8—J. či^vinkas, i 230 Magazine St., 

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

Pittsburgh, Pa.
5—V. Labutis, 12X E. Monroe St., 

McAdoo, P^.
6— M. K/Custeriene, 10Q9 E. 74th 

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

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

S. S. Pittsburgh,. Pa.
9— K. Stačinckas, Box 655

' Kensington, Pa. ,
10— J. Albauskls, 1503 Wentworth 

Ave.. Chicago Heights, Ill.
11— D. LėkaVičia, P. O. Box Q2, Fin

leyville. Pą. < g r/.,
12— J. Kinderįs, 439 Majitewood 

Ave., f Ambridge, Pa. ' ,
13— ,-Wm. Urlion, Ft D. No; 42,

Rices Landing, Pa.

Kurios dar nėra prisidėju
sios prie choro, tai ateikite į 
chorą ir dalyvaukite kartu su 
kitomis mergaitėmis.

Einu Grandstryčiu, girdžiu, 
kad šaukia: MSaulėnai, Saulė- 
nai!” Kitoj pusėj gatvės, žiū
riu, lyriečių grupė stovi • drg. 
Cibulskienė, V. Rudaitis, Mai- 
ka Steponauskas. Sakau: 
“Ką jūs čia dirbate?” Sako: 
“Nugi, renkame biznierius į 
programą ‘Pepitos.’” Bet 
štai išeina'dar trys iš Miller’s 
Grand Assembly salės': A. Zą- 
blackiūtė, A. Kairiūtė ir Kra
sauskas. Sako: “Nedavė”; 
girdi, “mes tik tada duodame 
savo pagarsinimus į /progra
mą, >kail pas mus rengia.’’: i Ci
bulskienė sako: “Ar žinai, 
Saulėnai? šį vakarą gavome 
suvirš 150 dolerių į progra- 

“Labai gerai 
Sako j “Turi- 

mokėt prašyt.” p
‘ “'J dirba, kaiĮ) ga-

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

R
'-' ■■

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS

Panedėliais, 
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

M lest*»
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IŠ : DARBIEČIŲ FRAKCIJOS PRANEŠIMAI IŠ KITURLenino Mirties Paminėjimo Mitingas

raportą

rengia
tVIETOS ŽINIOS

Telephone, Stagg 4408
POMPUZAS”

A. RADZEVIČIUS

$

▼—r

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
14-15

MALONAUS PASIMATYMOSERGA DRG. KVIETKIENĖ

Iš MASPETHO LYROS 
CHORO SUSIRINKIMO

VĖL SUKTYBĖS QUEENS 
PAVIETO VALDYBOJE

vietos 
14-15

PRIVERTĖ PAČIĄ RAUDOT, 
KAD APIPLĖŠT 
KOZIRNINKUS i

ŠARKIS ATVAŽIUOJA 
Į NEW YORKĄ 
TREINIRUOTIS

KODĖL GANSONUI 
NEPAVYKO

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

SĖKMINGAS L. D. S. A.
1 KUOPOS SUSIRINKIMAS

YONKERSE SVARBIOS 
PRAKALBOS

bu
sti-

pranešė, kad per 
prirašė 13 narių. Pa- 
kad šiuo laiku Lyros 
turi gerą organizato-

GRABORIUS 
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Ifibalzamuoja 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.

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

SCRANTON, PA.
R-
Lenino mirties paminėjimo vaka

ras bus nedėlioj, 20 sausio, po num. 
117. Wyoming Ave. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Kalbės H. Benjamin, iš 
Philadelphia, Pa., ir kiti kalbėtojai 
•įvairiose kalbose. Bus puiki muzi- 
kalė programa. Kviečiame visus at
silankyti. Įžanga dykai.—Rengėjai.

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

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

Penktadienis, Saus. 18, 1929

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

, Savininkė

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

A. L. D. L. D. 142 kuopa rengia 
vakarienę su programa ir šokiais su- 
batoj, 2 vasario, T. O. M; Hall, Tay
lor St., Riverside, N. J; Svetainė 
bus atdara 7 vai. vakare. Grieš 
Lyros Choro Orkestrą, bus 'suloštas 
veikalas “Darbininkas ir Darbda
vys” anglų kalboje; loš Vietos pio
nierių grupės nariai. Bus ir dainų. 
Tai bus puikus ii’ smagus vakaras. 
Todėl kviečiame vietos ir apielinkės 
lietuvius atsilankyti. IŠ toliau at- 
vykušieji gaus nakvynę pas 
draugus.—Rengėjai.

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

teatrą ir koncertą 6 balandžio-April. 
Meldžiame vietos ir apielinkės orga
nizacijas nieko nerengti ant tos dię^ 
nos.—Komisija. 14-15

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas dęl visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
mo būdai. . .

1Ž7 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

| Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

CHESTER, PA.
A. L. D, L. D. 30 kuopa atšaukia 

rengiamą balių, kuris turėjo įvykti 
19 sausio. Taigi balius neįvyks delei 
tam tikrų priežasčių.—Komitetas.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th, Strėet 
’ Brooklyn, & Y. ‘ ;
VALANDOS: 

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

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus jvai^ 
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

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

kuopos susirinkimas bus^ panedėlį, 21 
sausio, po num. 1011 Fairmount AVę. 
Prasidės 8 vai. vakare. Visi nariąi 
ateikit, turim svarbių ;.reikąĮų aptar
ti. Turime | nominali jos blankas ^cen
tro valdybos. Taipgi reikės išrinkti 
naują kuopos ; valdybą.—Sekr. I. 
Aleksiejus. • 14-15

HAMTRAMCK, MICH.
u A. L. D. L. D. 188 kuopęs susirin
kimas bus nedėlioj, 20 sausio, po 
nurhi 3014 Yeamans St., 10 vai. ry
te. Visi nariai ateikit, turime svar
bių reikalų aptarti-. Kurie dar ne
atsiėmė! knygos, ateikit atsiimti.— 
Valdyba.

YONKERS, N. Y.
Nepaprastai svarbios prakalbos tį- 

vyks nedėlioj, 20 d, sausio (Jan.), 
1929. Kalbetojum 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' Liętuvių 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. 
L. D. 172 kuopos komitetas. 14-15

9 .

Puslapis šeštas

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium

J. IR O. VAIGINIS

PAJIEŠKOJIMAIRIDGEWOOD ASNarė.

“PAVOJINGA” DARATA

Brook-

SUDEGĖ ŠEŠI 
DARBININKAI

laiko sugrįžt ant platformos 
nuo aslos. Dabar jau laiką 
skaito sekundomis taip, kaip 
parkrifusiam kumštininkui. Tos

BROOKLYN, N. Y.
Williamsburgo Jaunųjų Darbinin

kų _(Komunistų) Lyga rengia balių 
Myrtle 

Pra- 
džiazo

PARSIDUODA lietuviškas restora
nas, labai bizniavoje vietoje ir už 

prieinamą kainą,—Republic* Lunch 
Room, 475 Grand St., arti Republic 
Teatro. • « ' ' ' • - ■

SPORTAS \|

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

Milžiniškas Protestas Prieš Melia Nužudymą
| —IIRIB ■ ia I —— i ■■■ m ii I ąąy y iwrw-

SUBAIGS VAKARE, SAUSIO 19-TA D., MADISON SQ. 
GARDEN SVETAINĖJ, NEW YORKE

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

Gitlow.
Jascha Fischermann, Sovietinis pianistas, skambins 

įspūdžius 1905 ir 1917 metų revoliucijų ir “Su
kilimą.”

Freiheit didysis Choras dainuos parinktiniausias re
voliucines dainas.

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

Partijos ofise, 26 Union Square, New York.

Praeitą ketvirtadienį sausio 
10 d. įvyko labai sėkmingas 
LDSA. pirmos kuopos susirihki- 
mas. Išanksto buvo skelbiama, 
jog pd susirinkimui d. Bimbienė 
skaitys paskaitą, taip ir buvo.

Susirinkime narių dalyvavo 
virš 30, kas labai pagirtina, kad 
narės rūpinasi savo kuopos rei
kalais. Taipgi prisirašė dvi 
naujos narės, drg. Lapikaitienė 
ir Zaleckienė.

Iš svarbesnių nutarimų, ku
rie verti pažymėti, tai bus su
rengimas paskaitos sveikatos 
klausimu.

Paskaita įvyks 30 d. šio mėn. 
Svetainėn bus įleidžiama vien 
tik. įmoterys. Prelegentė bus 
kubpos narė d. O. R. Maižienė, 
kuri .yra perdėtine didžiausioje 

. New Yorko ligoninėje, būtent, 
N. Y. Medical Center.

Antras svarbesnių tarimų, 
tai - surengti vakarienę 10 d. 
kovo mėn. Vakarienės suren
gimui išrinkta geros gaspadinės 
ir tikimasi, kad vakarienė bus 
gera.

Išrinkta delegatės į 
konferenciją, į D. N. Y. Drau
gijų Sąryšio konferenciją ir ke
letas kitų komisijų, tvarkymui 
įvairių kuopos darbų.

Užbaigus kuopos reikalus, ei
ta prie d. Bimbiėnės paskaitos 
apie Rožę’Luxemburg. Paskai
ta rūpestingai sutvarkyta ir da
ro gerą į įspūdį į klausytojus. 
Narės atydžiai klausėsi apie 
Rožės gyvenimą, jos kiltą dva
sią ir neužmirštinus darbus del 
darbo žmonių pasiliuosavimo. 
Patartina ir kitoms kuopoms d. 
Bimbiėnės paskaita pasinaudoti, 
platesniam susipažinimui su tos 
garsios revoliucionierės gyveni
mu ir darbais. Pasibaigus pa
skaitai, narės skirstėsi geram 
ūpe ir su energija tolimesniam 
darbui.

Ogi kas tas per vienas? Jojo 
pilnas vardas su visais titulais 
yra “Komisorius Kazys Pompu- 
zas, kuris yra policijos gabiau
sias tūzas. Jis j ieško žmogžu
džių ir taip sau neteisingų žmo
nių.”

Bet jo tikras vardas yra Po
vilas Kripaitis; jis yra Aido 
Choro drūčiausias basas, kuris 
deda visas savo spėkas palinks
mint mūsų publiką sekantį sek
madienį, 20 d. sausio, Labor' 
Lyceum svetainėj. Jis nori pa
rodyt, kaip bailus žmogus elgia
si ir kas yra tas “Bailus Dakta
ras.”

Ufa!
Ne visi, bet tik du iš aštuo- 

nių. Juozas Jukučionis, iv Ka
zys Levas (Leveskas). Jie 
mums žada daugiaųs juokų, ne
gu kada yra parodę. Jiedu at
neša didžiausią ragažę pilną 
“•kramtomųjų gumų ir saldai
nių” Onai (Lilliai Kavaliaus- 
kiūtei), bet pasirodo, kad ne 
jai “kramtomosios gumos” ir 
“saldainiai,” bet Izabelei (Mar
garet česnavičiutei) jaunikai-

JETUVIŲ DARBIEČIŲ' 
IRANDUOLIO F-5 
USIRINKIMAS

1 t • ------
Susirinkimas įvyks sek. pir

madienį, sausio 21 d., “Lais
vas” name. Pradžia 8 vai. 
Vakare. Visi branduolio nariai 
būtinai ateikite į šį susirinki-

Sekr. J. Siurba.

Dažnai būna penktame pus
lapyje bendro turinio vietinių 
Žln’ų. Bet daugelis skaityto
jų, peržiūrėję pirmą ir pas
kutinį laikraščio puslapius, su
lankstė ir padeda; kai kurie 
dar pasako: vietos žinių sky
riuje perdaug įvairių paren
gimų skelbimų, o permažai 
“tikrų žinių,” nei nepasirūpin
dami pažiūrėt į penktą pus-

rajono .tis.
Būkite visi sekantį sekmadie

nį Labor Lyceum svetainėj!
Menininkė.

Ridgewoode, serga organi
zatorė L. D. S. A. 132 kuo
pos drg. Kvietkienė. Apsirgo 
influenza 11 d. sausio; gydy
tojas lanko kasdieną.

Drg. Kvietkienė yra motina 
jauno piešėjo Kvietkaus, kuris 
nupiešė Ufos Okteto karikatū
rą.

Mūsų L. D. S. A. 132 kuo
pos narės linki greito pasvei
kimo drg. Kvietkienei.

L.D.S.A. 132 Kp. Kor. B.

Linksmas balius su šokiais, 
programa, užkandžiais ir mu
zikantais iš, Maskvos.

Rengia L. D. S. A. 132 kuo
pa ir A. L. D. L. D. 55 kuopa, 
27 d. sausio, 1929 m., 4 vai. 
po pietų, Degulio ir šapalo sa
lėje, 147 Thames St.

Gerbiamieji, malonėkite pa
sižymėti dieną ar atsilankyki
te. * ; ,

Kviečia,
Rengimo Komisija.

Areštuota “pavojingoji” Da
rata Kelly, 23 metų amžiaus, 
kuri pereitą savaitę Newarke 
su revolveriu rankoje išplėšė 
$210 iš automobilių pardavi
nėtojo Joseph Feldmano, 1142 
Broad St., Newarke.

Treji metai atgal ji dalyva
vus su kitais plėšikais, užpuo
lime ant vienos f; deimantų 
krautuvės New Yorke, iš kur4 
plėšikai išsinešė $75,000 ver
tės grobio.

Pereitą seredos vakarą 
“Laisvės” svetainėje buvo lie
tuvių. darbiečių frakcijos susi
rinkimas. Nuosakiai buvo 
svarstoma įvairūs mūsų judė
jimo reikalai. Nutarta surengt 
viešas diskusijas trockizmo 
klausimu. Diskusijos įvyks at
einančio ketvergo vakare, sau
sio 24 d., “Laisvės” svetainėj.

Pastebėta, kad lietuviai 
kriaučiai komunistai, apart 
poros, visiškai nesilanko į sa
vo frakcijos mitingus; nutar
ta dėt pastangų bei pavartot 
organizacinio spaudimo, kad 
išjudint juosius.

Tos prakalbos įvyks nede- 
lioj, 20 d. sausio (January), 
1929. Kalbetojum pakviestas 
L. Prūseika, “Į)arbo” redakto
rius, kuris kalbės apie dabar
tinį padėjimą Liętuvoj ir apie 
kitus svarbius dalykus. Pra
kalbas rengia A. L; D. L. 172 
kuopa. Jos įvyks Lietuvių Pi
liečių Svetainėj, 113 Harriet 
St., Yonkers, N. Y., kaip 2 
vai. po pietų.

Ateikite patys ir atsiveskite 
savo draugus, o išgirsit daug 
naujų, žingeidžių dalykų.

Kviečia,
A.L.D.L.D. 172 Kp. Kom.

Utarninke, 8 d. sausio, 
vo mėnesinis Lyros Choro 
sirinkimas; narių buvo daug 
ir didžiumą sudarė jaunos 
mergaitės, čia gimę. Matyt, 

Choras 
galėda-

jos nori, kad Lyros 
augtų, ir dirba, kaip 
mos, choro labui. I

Pirmiausia išdavė 
naujas choro organizatorius V. 
Rudaitis;
mėnesį 
sirodo, 
Choras 
rių.' •

Toliau raportavo, kad cho
ras - energingai' mokinasi ope
retę “Pepita,” kuri bus suloš
ta. 17 d. vasario. Aktoriai vi
si geri, tinkami ir mokinasi 
gerai, taip pat ir choristai, 
kad kuo geriausiai sudainubt 
dainas, kurių yra apie dešimts.

Choristai skaitlingai lanko
si į pamokas, šiuo tarpu cho
ras turi didžiumą merginų 
naujų, bet visos gerai mokina
si; taip pat drg. Žukas mo
kina ne vien tik chorą dainuot, 
bet ir aktorius lošt.

Choras jau beveik visas dai
nas moka.

Toliaus, išdavė raportą va
karėlio komisija, kuris įvyko 
31 d. gruodžio ir buvo gana 
pasekmingas; buvo daug dai
laus jaunimo ir pelno liko 
$61. Daugiausia pasidarbavo 
.surengime vakarėlio Adelė 
Zablackiūtė, Aldona Kaifiūtė, 
Misevičiūtė, J. Jakučionis, J.

(Tąsa ant 5 pusi.)Išlaidų komisionierius James 
A. Higgins, Long Island City, 
įsakė suturėt išmokėjimą algų 
dviem tūkstančiam miesto ap
mokamų valdininkėlių bei tar
nautojų. Spėjama, kad jų. 
tarpe yra tokių, kurie nieko 
nedirbo ir .netarnavo, o tik, 
su pagelba kokių politikierių, 
uždyką algas ėmė.

Komisionierius Higgins pra
nešė New Yorko majorui 
Walkeriui, kad iki šiol vis dar 
nėra įrodymų, kur senosios vy
riausybės valdininkai Queens 
paviete dėjo tuos 200,000 ga
lionų gazolino, ■ už kurį atsiė
mė pinigus iš miesto, sakyda
mi, būk tas gazolinas užpirk
tas miestinės valdybos reika
lams. < ‘ • i ; ■ i •

Pranešama, kad Jack Šar
kis ateinantį sekmadienį atva
žiuosiąs treiniruotis į New 
Yorką. Jis mankštinsis delei 
susikirtimo su K. O. Christne- 
riu. Jųdviejų kumščiakoya į- 
vyks sausio /(January) 25 d., 
pėtnyčios vakare, Madison 
Square Gardene, New Yorke.

St. Nicholas Rink arenoj, 
New Yorke, pereitą utarninką 
nepavyko Jąck Gansonui im- 

Nepilnaprotis kriminalistas;tynęs su Ruddy Doseku.
Samuel Sachs, ex-kumštinin- 
kas, privertė savo jauną mo
terį dalyvauti sykiu su juom 
ir kitu kriminalistu, Rosenu, 
apiplėšime kozirninkų, Coney 
Islande, kur plėšikai laimėjo 
$1,170 pinigais ir įvairiais 
brangumynais; tarp kozirnin
kų buvo ir policmanas Jošeph 
Walsh, iš kurio jie išplėšė net 
revolverį ir policinę blekę.

Tokią istoriją papasakojo 
Sachsienė Brookjlyno pavieto 
teisme, iš kurio ir gavo per
skyras- (divorsą) nuo 
kriminalio vyrelio, 
kumštininkas, buvo

Po 
smarkių virš 50 minučių risty- 
nių, Dosekas ūmai puolė ant 
Gansono, kuris ir iškrito per 
virves žemyn nuo platformos. 
Begrįžtant jam atgdh Ganso- 
nas įsikibo į kampinės re
porterių sėdynės relę, bet re
lė, neatlaikė, išlūžo, ir Ganso- 
nas vėl žemyn netikėtai nu
krito. Referas gi visą laiką 
nuo iškritimo už virvių skaitė 
sekundas, ir kada Gansohas 
sugrįžo ant platformos, jau 
buvo praėję virš 10 sekundų, 

savo Tuo būdu ir tapo pripažintas 
Jis, kaipo laimėjimas Dosekui, bet tai 

žinomas ■ nereiškia, kad Gansonas ištik- 
yardu Bobby Green, ir dabar ro nugalėtas.
randasi kalėjimo prieglaudoje 
■m /r j j • 1 J. • II i. £ *!• ! Pirma New. Yorke papras- 
Matteawane, kdipo pusgalvis tai buvo duodama iki minutei 
piktadaris. b

Savo pačią jis sumušė ir 
grūmojo nužudyt, jeigu ji ne
važiuos kartu su juo ir jo sėb
ru į plėšimo 1 žygį. Kuonlet 
privažiavo prie reikiahios' vie
tos) tai jai buvo paliepta at
sistot prie durų’ ir garsiai rau
dot. Užraudojus, išėjo vienas 
vyTas pasiklaust, kokia nelai
mė * jai atsitiko. Tub tar^u 
plėšikai atkišo revolverius, 
privertė tą žmogų iškelt ran
kas augštyn, įsibriovė į vidų 
ir ištuštino kozirninkams kiše- 
nius. 1 ' ' i

Per g'aisrą po num. 44 W. 
131st St., New Yorke, Harle
mo srityje, sudegė viena mo
teris, du vyrai (Espositai) 
darbininkai, ir trys maži dar
bininkiškos šeimynos kūdikiai. 
Namas buvo 4 lubų ir neturėjo 
kaip reikia įtaisytų kopėčių iš
sigelbėjimui nuo ugnies. Spė
jama, kad namą kas nors del 
nedoro pasįtenkinimo arba' iš 
keršto tyčia padegė.

. , juniper į;'
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PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės mėnesinis su

sirinkimas , bus nedėlioj, 20 sausio, 
Švedų Svetainėj, 8th St. ir Fair
mount Ave. Pradžia 11:30 vai. ryte. 
Yra svarbių reikalų aptarti, todėl vi
si nariai susirinkite laiku. Po susi
rinkimui turėsime praktiką dainavi
mo. Žinokite, kad turėsime dainuoti 
pietį) dalies vaikučių parengime, ku
ris bus 2 vasario, tat turime gerai 
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

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. vakąre. Kviečiame 
visus vietos ir apielinkės lietuvius 
atsilankyti ir pamatyti tuodu puikiu 
veikalu.—Rengėjai. 14-15

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

rinkimas Vyks ateinantį sekmadienį, 
20 d. sausio, 1Q11 Fairmount Ave., 
3 vai. po pietų. Visi draugai ir 
draugės būkite šiame susirinkime.— 
Frake, sekr. 13-15

PAJIEŠKAU Felikso Ūsaičio ir jo 
seserų Olesėą ir Petronės. Senia(u

Y , . ./ : ’ ’ > ar
Detroit, Mich. Turiū šVaYbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti arba kas žinote! 
praneškit.—J. J. Rabasaučkas, R. D. 
lj‘Bpx 6, Finleyville, Pa. 15-16 
PAJIEŠKAU pusininko-partnerio j 

pelningą restorano biznį. Vieta iš
dirbta per 7 įlietus. Vienam sunku 
apsidirbti. Jei nesiras pusininko, 
parduosiu visą biznį: Kreipkitės po 
num. 145 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. ' 12-17
PAJIEŠKAU giminaičio Albino 

Grątkausko,. iš Lietuvos, xAntalo 
Miesto sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau §u 
jumis pasimatyti arba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas,z Coles Lane, 
Bay Terrace, Staten Island, N. Y.

1-24

mnins tai«vklės ridikams New gyvei\0’ mCle.':eland\ nąjįjos vaigyKies nsuKams iNew petrOit, Mich. Tunū švarką reik 
pčprke, matyt, , Gansonas dar 
nebuvo žinojęs, nes ji pirmu 
kart esanti čia taip pritąįko- 
jna , ristikams. v j Pr.

PARENGIMAI IR
SUSIRINKIMAI

nedėlioj, sausio 20 d., 690 
Avė., netoli Bedford Ave. 
džia 7:30 vai., vakare. Gera 
orkestrd; Įžanga 35c.
KONCERTĄ ir šokius rengia____

lyno Darbininką Centras. Atsibus 
subątoj, saūsio 26, Darbininkų Cen
tre, 56 Manhattan Avė. Pradžia 8 
Vai. vakare. Įžanga 35c.,
NAUJO branduolio Jaunų Darbinin

kų (Komunistų) Lygos susirinki
mai įvyksta kiekvieną ketvirtadienį, 
po num. 690 Alyrtle ' Avė., netoli 
Bedford Ave,,1 Brooklyn©. Visi jauni 
darbininkai ir studentai yra kvie
čiami prisidėti prie šios lygos.

' : 15-16

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 3 kambarių geras 

fornišius. Turiu gre(t parduoti, 
todėl, atiduosiu pigiai. Taipgi gali
ma ir 4 kaųibarius randavoti, randa 
pigi. Kreipkitės po num. 322 S. 1st 
St., Room. 1, Brooklyn, N. Y. 15-16

214 Perry Avenue, Maspeth. N. Y

KUNDROTO; TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI! 
j ■- Kiekvienąs iŠ mūsų gerai Žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
Msokibs mūsų vientaiičių vartojamos žolėsf Šaknys ir kitokie naminiai 
[vaistai. Mūšų žnionės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
I kiekvieną Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
gėriauslai patarnauti, pafgabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai He- 

! tipiškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kuria ir 
žemipu paduotus. Gąlima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Apynių ( 
Aviečių uogų 
An i žiu sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cylčių 
Dobilų ! ■

Dzineelią

Grybelių ’ 
Gvazdikėlių 
Imbiero iaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kniynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parašanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunčlią
Beneso plokft&iuklų 
Sal mėčių 
šalavijų .
Beneso lapelių 
Safronų 
Trijų devynerių 
TraukŽolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipir 
Pin a vi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šakn(Karstyčių

Kiekvienai, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš ^visados ku©greičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

' : Petras Kundrotą
Ph. £. Vaistininką*

229 Bedford Avenue, Brooklyn. N. Y
LIETUVIšfcOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
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