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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykite!! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

\ ' j y* ,‘ L

Sovietai Iškilmingai mi 
ni Lenino Mirties 

Sukaktuves
MASKVA.— Pirmadienį 

visoj Sovietų Sąjungoj pra
sidėjo iškilmingas minėji
mas penkių metų sukaktu
vių nuo Lenino mirties. 
Miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose rengiami masiniai 
susirinkimai.

Dideli Lenino paveikslai 
iškabinti svarbiuose Sovie
tų namuose ir darbo unijų 
centruose kiekvienam mies
te ir miestely.

Milžiniška demonstracija 
surengta Raudonoj Aikštėj, 
Maskvoj, prie Lenino pa
minklo.

Laikraščiai, kalbėtojai aiš
kina, ką Leninas davė Ru
sijos ir viso pasaulio darbi
ninkams; ką reiškia Leni
nizmas.

Senatas Slaptai Nubalsavo 
Priimti Trusto Agentą 

Kabinetan

Nuo Žemės Drebėjimo Žuvo 
200 Žmonių Chinijoj

Sovietų Sąjungos Istori
kų Suvažiavimas

MASKVA.— Keturi šim- 
tai ir dvidešimts delegatų iš 
universitetų ir augštesniųjų 
mokyklų iš visų Sovietų Są
jungos dalių dalyvavo pir
moj marksistų istorikų kon
ferencijoj, kuri įvyko nese
nai Komunistų Akademijoj.

Profesorius Pokrovskis 
konferencijos atidarymo 
prakalboj pažymėjo tarp ki
tų dalykų viešą Sovietų is
torikų pasirodymą Europoj.

“Tasai faktas, kad bėgy 
1928 metų Sovietų istorikai 
pasirodė viešai du kartu už
sieny, Oslo ir Berlyne, ne
paeina nuo to, kad būtų ko
kia tai specialė meilė linkui 
mūsų užsieny, bet nuo to, 
kad dabartiniu laiku yra 
didelis susidomėjimas vaka
rų Europoj mūsų šalimi ir 
jos mokinimo sistema.”

Pokrovskis paskui kalbėjo 
apie buržuazinius istorikus, 
kurie dalyvavo kongrese 
Oslo mieste. Jis pareiškė: 

'' “Pirmiaus buvo naiviški 
žmonės, kurie tikėjo, kad is
torija neturi nieko bendro 
su politika; šiandien tokių 
naiviškų žmonių nebėra. A- 
pie tai nėra abejonės kaip 

•nėra abejonės, kad marksis- 
yjnė metodą yra vienatinė I

WASHINGTON.— Po tri- 
jų dienų slapto debatavimo 
senatas pirmadienį nubalsa
vo 54 balsais prieš 27 užgir- 
ti nominavimą Roy O. West 
vidaus reikalų sekretorium. 
Prezidentas Coolidge pasi
rinko West į savo kabinetą.

West yra agentas Insull 
elektros trusto. Būdamas 
vidaus reikalų sekretorium 
jis daug pasitarnaus tam 
trustui. Kongrese kilo pa
sipriešinimas prieš jo sky
rimą sekretorium. Už tai 
senatas viešai apie jį nekal
bėjo.

Hooverio Kabinetas Suda
rytas, Bet Slepiamas

WASHINGTON. — Pra
nešama, kad išrinktas pre-

PEKINAS, Chinija.—Pa
sak čia gauto pranešimo 
antradienį, bėgy savaitės 
laiko įvyko antras smarkus 
žemės drebėjimas Shansi 
provincijos Suiyan distrik- 
te.

Sulig neoficialio aproka- 
vimo žmonių žuvo 200. Že
mės drebėjimas pereitą sa
vaitę sunaikino keletą mies
tų ir žuvo nemažai žmonių 
toj provincijoj.

Ragina Amanullah Kovoti
Prieš Anglijos Intervenciją
ALLAHABD, Indija. — 

Indijos. nacionalistai savo 
susirinkime Lahore mieste 
pirmadienį išnešė rezoliuci-

zidentas Hooveris jau su-llah kovoti prieš Anglijos 
darė savo kabinetą, bet lai- ■ imperialistų intervenciją ir 
koma slaptybėj, kas į kabi- sugrąžinti Afganistano ne- 
netą įeina. Sakoma, apie priklausomybę.
tai bus pranešta už dienos Daugiau susirinkimų pla-Daugiau susirinkimų pla- 
ar. dviejų pirma Hooverio anuojama laikyti, tuo klausi-
įvezdinimo kovo mėnesį.

d

Dwight W. Morrow, Wall Stry- į
to agentas, Morgano firmos da
lininkas, yra dabar Amerikos 
imperialistų ambasadorium 
Meksikai. Kalbama, kad Hoo1 
veris jį paskirs valstybės, sek
retorium.
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Traukinėlis Nuvirto Nuo 
Paašmenės Tilto

PAAŠMENĖ.— Gruodžio 
27 d. naktinis traukinėlis 
Šiaulių-Biržų liniją nesie
kiant Šiaulių, nuvirto nuo 
Padšmenės tilto ir 5 prekių 
vagonėliai susikūlė. Su ke
leiviais nelaimės nebuvo, 
nes keleiviams vagonėliai 
buvo jau perėję, o prekių 
trakinėliai virsdami nutrau
kė sukabinimus. Katastro
fos priežastis dar nepaaiš
kėjo.

Metai XIX, Dienraščio XI

SOVIETAI SIŪLO LENKIJAI TUOJAUS 
PASIRAŠYTI TAIKOS SUTARTĮ $1

Pabaliuos Valstybės Būtų K viečiamos Prisidėti Prie So-I 
vietų Pasiūlytos An ti-Karinės Sutarties AB

mokslinė metodą, ir net bur
žuaziniai istorikai pradeda 
ją priimti.”

Konferencijoj duota pre- 
lekcija apie Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos is
toriją, kalbėta apie istoriją 
žmonių, gyvenančių Sovietų 
Sąjungoj, apie vakarų Eu
ropos istoriją, apie istorija 
ginkluotų sukilimu Europoj 
ir tt.

1

300 Namų Sudegė

Konstantinopolis, Turkija. 
—Antradienį čia įvyko di
delis gaisras. Sudegė 300 
namų. Suvirš 1000 žmonių 
liko be namų. ]

Elizabetho Darbiečiu 
Susirinkimas

loggo pakto. Liętiiva jau 
pakviesta.

Litvinovas,

MASKVA.— Sekmadienį 
privatiškam pasikalbėjime 
Maksimas Litvinovas, ei
nantis pareigas užsienio 
reikalų komisaro, pasiūlė 
M. Patekui, Lenkijos minis- 
teriui, kad Sovietų Sąjunga 
ir Lenkija tuojaus pasirašy
tų anti-karinę Sovietų pa
siūlytą sutartį Maskvoj per 
savo nuskirtus atstovus". So
vietai tuojaus pakviestų 
Finlandiją, Estoniją ir Lat
viją prisidėti prie tos sutar
ties ir tuo pačiu sykiu pra
šytų Lenkijos perduoti So-

pasekdamas 
procedūrą, priimtą del Kel- 
loggo pakto, pasiūlė, kad vi
sos valstybės, prisidėdamos 
prie Sovietų pasiūlytos tai- į 
kos sutarties, pasiųstų savo 
pasirašymus po ta sutarti
mi tos sutarties sumanyto- 
jai/būtent, Sovietų valdžiai.

Sutartis turčių būt pil
doma tarp Sovietų ir Len
kijos taip greitai,, kaip tik | 
būtų tų šalių atstovų pasL 
rašyta Maskvoj. Taipgi ji 
įeitų galion ir tarp kitų val-

Bjauriai Išnaudoja Tekstilės 
Darbininkus Lenkijoj

( -----------------

MASKVA.— “Pravdos” 
korespondentas iš Varšavos 
praneša, kad Lenkijos teks
tilės dirbtuvių savininkai 
bjauriai baudžia ir perse
kioja darbininkus, kad tik 
privertus juos kuo smar
kiausia dirbti.

Tekstilės dirbtuvėse Delta 
miestely, netoli Lodzės, dar
bininkai sekamai baudžia
mi: už šukavimą plaukų lai
ke darbo 5 skatikai (gro
szy) ; 75 skatikai už ėjimą į 
išeinamą vietą daugiau kaip 
du kartus į dieną; specialė 
bausmė už buvimą toj vie
toj daugiau, kaip tris minu- 
tas. Taipgi yra bausmė už

i

vietų pakvietimą Rumuni-1 stybių, oficialiai pranešus, 
jai, kadangi minimos vals- į kad jos užbaigė pasirašymo 
tybės jau prisidėjo prie Kel-j aktą.FAIRBANKS, Alaska. — 

Antradienį *čia gyventojai 
atsipeikėjo po persigandi- 
mo nuo žemės drebėjimo. 
Bėgy keturių valandų pasi
reiškė 14 žemės drebėjimų. 
Nuostolių mažai padaryta.

Drebėjimas prasidėjo 12: 
30 pirmadienio naktį ir pa
sikartojo iki 4:20 vai. ant
radienio ryto.

Drebėjimai taipgi jausta

Anglijos Dirižablis
Skris per Atlantiką

I Visas Londonas Numirs
Į . _ ________ _ K

llll

per 12 Valandpimu visoj Indijoj sekantį 
| penktadienį.

Anglijos netiesioginė in- 
/ su

gurstant padermes prie su- 
! kilimo, suteikiant maištinin-
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Labai Blogos Teksuliecų tervencija Afganistane,
Sąlygos Lewistone

LEWISTON, Me. - Čia U"-,- ir amunicijos,'
tekstilės darbininkų sąlygos sAe. e. IRdijos masėse .naai- 
labai blogos. Nesenaikanota alffos ant 10 nuošim- Penahąmą, kuris laiko pa- 
S DaSnkai priS;vel^s gyventojus.
dirbti 54 valandas į savaitę. Į 
Darbininkai sako, kad blo
giausias darbas kitose teks
tilės dirbtuvėse yra geres
nis, negu taip vadinamas 
geriausias darbas tekstilės 
dirbtuvėse Lewistone.

SENATAS SUSPENDAVO 
OKLAHOMOS 

GUBERNATORIŲ

Ok-‘OKLAHOMA CITY, 
la.— Pirmadienį Oklahoma 
valstijos senatas 38 balsais 
prieš 5 suspendavo guber
natorių Henry S. Johnston, 
kaltinant jį grafte, nemora
liškume, kyšių ėmime ir tt. 
Automatiškai gubernato
rium patapo leitenantas gu
bernatorius W. J. Holloway.

Johnston bus tardomas 
senato teisme. >

Tokioms aplinkybėms su- 
- side jus Johnston su savo iš-

šauktas Darbininkų (Ko
munistų) Partijos narių su
sirinkimas Elizabethe neį
vyko pereitą sekmadienį, 
nes nepakankamai narių at
silankė. Nutarta kitą susi
rinkimą šaukti trečiadienį, 
sausio 23 d., 8 vai. vakare, 
po num. 69 So. Park St Vi
si nariai būtinai dalyvauki
te. Bus atstovai iš distrik- 
to. Turėsime diskusuoti 
būsimą partijos konvenciją

JĮ ir išrinkai delegatus į dist- 
rikto konvenciją. Būkite 
laiku.

tikima sekretorka ponia O. 
O. Hammbnd- • sdstob- vedę 
Valstijos, reikalus; į; /

Iki teismo įr laike teismo 
Johnston gyvens guberna
toriaus namuose.

Sakoma, kad ponia Ham
mond davė įsakymą guber
natoriui Johnston, kaip jis 
turi vesti valstijos reikalus; 
ji buvo gubernatoriaus tie
sioginis agentas vedime de
rybų su kontraktoriais, iš 
ko susidarė didelis graftas; 
kaip gubernatoriaus prieši
ninkai sako. Ji yra galva 
kokios tai slaptos religinės 
organinei jos, kuri tiki į 
burtus; ji duodavo patari
mus gubernatoriui, kaip 
“viršgamtiškos spėkos” rei
kalauja vesti valstijos rei
kalus. Jis jos klausydavo 
kiekvienam klausime. Ir jis 
su ja valdydamas valstiją 
pridaręs visokių šunybių, 
sako jo oponentai.

šešiakojai Paršai

kai-ŠĖTA.— Grimkuvos 
mo ūkininko Ivanausko 
Adomo kiaulė jau antrus 
paršus atsivedė’ po šešias 
kojas. Šiems gyvuliams tre
čia pora kojų išauga iš pry- 
šakinių kojų kelių.

šešiakojai padarai sveiki 
ir užauga didelėmis kiaulė
mis. Šių padarų žmonės 
pirkti bijosi.

Vienu Smūgiu Užmušė Žmogų
Mariampolėj, ties Reino 

traktierių Jul. Kazlauskas 
susipyko su Jurgiu Striku 
ir smogė plyta galvon. Stri
kas vietoje užmuštas. Už
mušėjas sulaikytas.

ha ir < Curry, /bet? tose yieto-
se buvo labai lengvu (

AKTORIUS KANUOLĘ
NUSIŠOVĖ ANT SCENOS

HAVANA, Cuba.-r Čia 
ant scenos dramatiškai nu- 
šižudė negras aktorius, var
du “Baltimore”. ( Jis .pats 
užsitaisė ant scenos naudo
jamą kanuolę tikru šūviu. 
Kuomet tapo paleistas šū
vis ir “Baltimore” parkrito, 
tai publika smarkiai plojo, 
visai nemanydama/kad įvy
ko tragedija.

Teatro savininkas sako, 
kad “Baltimore” visada 
pats užtaisydavo kanuolę ir 
paleisdavo iš jos šūvius. 
Dabar matomai jis norėjo 
dramatiškai užbaigti savo 
gyvastį. ,

Vokietijos Socialistai; Reika-

ihuš>- 7;' ; . .... y/; -y
Sdkoma, kad Pilsudskio 

valdžia saVo išleistu patvar
kymu leido darbdaviams įs
teigti tokią bausmių siste
mą tekstilę^ dirbtuvėse.

SUŠALO BEDARBIS

' SENECA FALLS, N. Y. 
-—Savaitė laiko atgal ant 
tuščio loto tapo atrastas su
vargęs, sušalęs 57 metų am
žiaus bedarbis, Saniuel Lar
kin. Jis neturėjo kur prisi
glausti. Jis labai nušalo 
rankas ir kojas. Pereitą 
sekmadienį mirė nuo perša
limo.

LONDONAS.— Anglijos 
milžiniškas dirižablis R-100 
jau baigiamas budavoti. 
Juomi planuojama šiais me
tais skristi per Atlantiką į 
jtaįgtįnes Valstijas su 100 
:pąąažienų< , T. .

Albany Spaustuvių Darbinin
kai Išleidžia Dienraštį

LONDONAS.—Tautų Są- 
jungai remti draugijos Lon
dono skyriaus susirinkime 
lordas Chersbury pada: 
pranešimą apie ateities k 
rą. Jb apskaičiavimu, Lq 
donas galės’ būti numarin
tas ir visiškai sunaikintas 
per 12 valandų. Tai padarys 
42 tonai nuodingų dujų.

Sako, Sukilimas Nuitialšin- - ' lauja Didelės Armijos
tas Guatemala

■ GUATEMALA. CITY, —
BERLYNABA-Vokietijos 

socialistai per savo iaikraš-
Valdžią prariėŠą, t kad vaL tį “Vorwaerts” varo smąrr/ 
džios spėkos nugalėjo suki- :kią /agitaciją už palaikymą 
lėlius.' ' H didelės-armijos-gynimui im-

Miėstai Quetzaltenhngo ir perialjzmoj i Jie dabar diskur
Ratalhuleuj kuriuosu buvo ’ 1 ----- -----
sukilėliai'Užėinę, liko iš su
kilėlių atimti. [. 'i ■

lėlius.1

Kokia žiema Lietuvoj

DEGUČIAI, Zarasų apsk.> 
Po lietingos vasaros ir ilgo 
šlapio rudens aįėjo ir tikro
ji žiema: šąla ir sningsL Vie
tomis tiek prisnigo ir pri
pustė, kad negalima nė per
važiuot, ne pereiti.

1

Bellefonte, Pa.— Pirma
dienį tapo nužudytus elekt
ros kėdėj Paul - Jaworski, 
banditų vadas, kuris prisi
pažino, kad jis nužudė sep
tynis asmenis. ; ’ /Sekretorius.

didelės armijos i gynimui im

šuo ja apie planą savo parr 
tijos programos/; kuri bus 
patiekta partijos suvažiavi
me kovo mėnesį, Magdebur
ge. , Ta programa reikalau
ja subudavoti tvirtą milita- 
rinę spėką gynimui VokietL 
jos nuo “užpuolikų”.

ŽUVO DU DARBININKAI

PEORIA, Ill.— Du darbi- 
ninkai, William Marchand 
iv Herbert Bush,. dirbanti 
Schultze Baking, kompan., 
žuvo< ant i kelio netoli nuo 
čia, kuomet Trokas, kuriuo 
jie važiavo, paslydo ir nu
virta į ravą iš priežasties 
slidaus keljo. 1 ■; rLi

Deportuoja Meksikiečius
MEXICO CITY. — čia 

ateina pranešimai iš paru- 
bežinių miestų Texas valsti
joj, kad Amerikos imperia
listai žiauriai elgiasi ’ su 
meksikiečiais darbininkais. 
Šimtai męksijdęčių depor
tuojama, į Meksįką už 24 
valandų po pranešimo, kad 
jie tturi kųogreičiaųsįai ap
leisti Jungtines Valstijas.
; Meksikos. yą|džia aplaikė 
nuo Meksikos niuitinių viri 
šininjkų .:: pranešimus, kad 
mažiausia 200: meksikiečių 
šeimynų be namų ir be pi
nigų randasi prie rubežiaus 
Meksikos pusėj; tie meksi
kiečiai tapo išvyti iš Jung
tinių Valstijų į 24 valandas 
laiko. Jie tapo išvyti va- 
dudjanties tuomi, kad f jie 
neturėję reikalingų doku
mentų sulig Jungtinių Val
stijų įstatymų reikalavimo.

Sakoma, kad nekuriųose 
atsitikimuose Jungtinių
Valstijų viršininkai neleido 
meksikiečiams darbinin
kams gabenti į Meksiką 
brangesnius daiktus, ko
kius r jie įgijp 7 Jungtinėse 
V/alstįjose uz sunkų darbą 
per, daugelį į mfetų.,,

i ALBANY, N. Y.— (F.P.). 
—Albany Typographical lo- 
kalas 4, kurio nariams ke
turi kapitalistų dienraščiai 
paskelbė lokautą, kam jie 
drįso balsuoti paskelbti 
Streiką kiek laiko atgal, da
bar leidžia dienraštį “Alba
ny Citizen.” Laikraštis yra 
aštuęnių puslapių.

213 unijistų spaustuvinin
kų prašalinta iš darbo; į jų 
vietą paimti skebai.. Tiems 
skebams mokama po $65 į 
savaitę, apart $35 už kam
barį ir valgį viešbuty. Ka
pitalistai nepaiso jiems tiek 
mokėti, 'kad tik sulaužyti 
uniją ir įvesti “open shop” 
sistemą. Unijistai spaustu
vininkai, kurių savaitinė al
ga buvo $51, reikalavo pa
kelti po $1 į savaitę.

Policija Užpuolė Kroatijos 
Valstiečių Partijos Raštinę

į I / A į ■ * l t
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VIENĄ PAPJOVĖ, KIT. 
SUBADĖ k

t , į, .U.4 A
> , ■ »4 »

Sastavos miškely Vincas 
ir Antanas Briedžiai pei
liais subadė Albiną ir Juo
zą Stralkus Mikailiškių vai. 
Talino kaimo gyventojus. 
Albinas Stralkus mirė vie
toje, Juozas nugabentas į li
goninę, bet gyvybė pavojuj. 
Piktadariai sulaikyti;

Arabai Sukilėliai Nužudė 
Amerikos Misionierių *.

BASRA, Iraq.— Grupe 
arabų sukilėlių, Wahabi pa
dermės, užpuolė amerikp; 
nūs, vykstančius automobi 
liais iš Basra į Koweit, pir
madienį, ir nušovė misionie
rių Henry A. Biljkęrd. BiJ 

ikerd paėjo iš Kalamazo< 
Mich. Jis į Basra atvyl 
keturi melai atgal.

_____  katinas.— Lietuvoj-W 
' ZAGREB, Kroatija.-Pil- Per IVetu^ P ’ J bihono papirosų.

Cliffside ir Patersoii

dydama įsakymą Jugoslavi
jos valdžios Belgrade, pir
madienį policija * užgriebė 
Kroatijos Valstiečių Parti
jos raštinę; užgriebė įvai
rius dokumentus ir užpečė- 
tino duris. <

Jugoslavijos nauja milita
rinės diktatūros valdžia tą 
daro, kad sunaikinti visas 
opozicijos politines organi
zacijas.

PASIKORĖ VAIKINAS

• Senas Vincas, plačiai ži-

rOmNhmsmmBnI

Rengėjai.
i "J

VARLIAI, Kamajų valse. 
Gruodžio 26 d. prie’pat kai
mo miške pasikorė vietinio 
kaifrio gyventojas Navickas. 
Priežastis sunkus gyve
nimas.

• < .. 1

nomas mūsų rašytojas, š 
subatą, 26 d. sausio,.
7:30 vaL vakare, 
Cliffside, N. J., M. M 
koš svetainėje.

Gi nedėldienį, 27 d. ss 
šio, kaip antroj valanti 
pietų Senas Vincas ki 
Patersone, liet s 
po num. 62 Lafayette St

Ciiffside ir Pa 
tuviai meldžiami 
giausia atsilankyti į pr 
bas.



Puslapis Aritrds ’v' ■

APŽVALGA My-

1HCOUKTNE¥, Į^L ’LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by ' ; j ;

. ! Lithuanian Co-operative Publishing Society, Inc,
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

į Per year ________
į Foreign Countries—

SUBSCRIPTION RATES:
_____ $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y. -
______ $8.00 Half year, Brooklyn, N. Y.

$8.00
$4.00

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

SVARBIEJI DIENOS KLAUSIMAI

J

--------
Karines Skolos ir Amerikos 

Bankieriai
Du stambiausi Amerikos 

bankieriai — Morgan ir 
Young—paskirti į ta 17)tau
tinę komisiją nustatymui 
Vokietijos karinių skolų. 
Vienas, iš jų bus komisijos 
pirmininku. Tai Tautų Ly
gos komisija.. Kaip visiems’ 
žinoma, Jungtines Valstijos 
nėra prisidėjusias prie Ly
gos, bet amerikos bankieriai 
joje upliai darbuojasi.

Dalykas tame, kad Euro
pos valstybės prasiskolinu
sios Amerikos bankieriams. Į 
Be jų tos vaistytas nieko 
negali daryti.

Vokietijos skolų sutvar
kymas reiškia išleidimą bi- 
lionų dolerių vertės bonų. 
Tai ir bus svarbiausias 
klausimas prieš Tautų Ly
gos komisiją. O kad tie Ilo
nai patektų Amerikos ban
kieriams, tai Morganas ir 
Young pasirūpins.

Vadinasi, palengva ir Vo-

Naujoji unija žada pra
dėt kovą prieš darbdavius. 
Streikas eis'už pakėlimą al
gų ir atsteigimą unijinių są
lygų dirbtuvėse, už panaiki
nimą darbo nuo štukų.

Visi susipratę darbinin
kai velija pilno pasisekimo 
naujai rubsiuvių unijai. Ko
vos laiku jie jai visais gali
mais būdais padės laimėti.

Ko čia Pribuvo černovas?
Mūsų skaitytojams jau ži

noma, kad Amerikon atsi
skubino rusas kęntr-revoliu- 
cionierius Černovas. Jį pa
sitiko Socialistų Partijos 

1 vadai ir po jų globa jis čio- 
inai darbuosis.

Černovas jau turėjo pasi- 
, kalbėjimą su buržuazinių 
I laikraščių reporteriais. Vi
sų pirma, žinoma, jis atgie
dojo senąją visų kontrre
voliucionierių giesmelę, kad 
Sovietų valdžia neužilgo 
griūsianti ir kad bolševiz- 

kietija smenga J skolas A-Įmui neužilgo ateisiąs galas, 
me H kai. Amerikos impe- į O jo misija Amerikoje bū- 
rializmas baigia apžioti vi-isianti tame, kad susipažinti 
są Europą. su Amerika ir užmegsti ry-

; --------- t#įUK gu tam tikromis “asa-
Pasihaigė Pogromų Gadynė; bomis”, kurias Černovas pa- 
Kontr-revoliucionieriai pra- v;ulino »>«» “partijos žmo-

Trečiadienis/ Sausio 23,19291

Kaip Jie Tarnauja 
Kontr-Revoliucionieriajns

Kad lietuviški smalaviriai 
eina ranka ^rankon su ru
sais kontr-revoliucionieriais, 
tai negali būti jokios abejo
nės pas susipratusius darbi
ninkus. “Keleivis” ir “Nąu- 
jienos” virto tikrais orga
nais visų rusų juodašimčių, 

i Pavyzdžiui, “Keleivio” Nr. 
3 redaktorius Michelsonas 
parašė straipsnį; antrašte 
“SSSR. Ėariųqmenęsj Uždą? 
viniai.” iKaip ’ tik į dsmano, 
jis taip iš44itgiu, įr 'išniekina 
Sovietų ;SįiUngos į Raudoną
ją Armiją. Tasai Lietuvos 
bonų šinkorius sušilęs puto
ja, kad Raudonosios > Armi
jos vyriausias tikslas esąs 
malšinimas Rusijos valstie
čių. Girdi, “valstiečių suki
limai laikomi pavojingiau
siais ir sunkiausiais malši
nimais.” Arba vėl? kitas 
bjaurus melas: “Be to esą 
labai gerai prieš malšinant 
nugirdyti kareivius.” O dar 
kitoj vietoj Michelsonas gie
da:

Turėdami galvoje vėl prasi
dėjusį valstiečių judėjimą, ko
munistų karo sferos skubiai 
rengia naujus karo valstie
čiams planus. Pastaruoju lai
ku tuo klausimu yra užimti ir 
politikai ir kariai.

Komunistų vadams vaidina
si 1917 metų revoliucija, kada 
vieną gražią dieną paklusni! 
šautuvai pradėjo šaudyti ne 
“pagal planą.”
Juk tiktai samdytas tusu 

juodašimčių agentas gali šD 
taip dergti ir purvinti RaU-

yra — suteikti < finąnsinės ir 
> moralės paramos Lietuvos padl 

 

tijoms. Bet amerikiečių lietu

 

vių gyvenimui jis nauc|os\ne- 
duoda. Jei visi Amerikos uie- 

 

tuviai bendrai visuomenės rei
kalais veiktų, lietuv" * jr/ge

 

resnį vardą Amerikoje turėtų,: 
ir geriau gyventų ir jų kultu-, 
rinė būklė būtų, aukštesnė. Jų 
laįkraščiai butų 'kitokį, ir vei
kimas ' orgapizacijęse eitų {ki
taip. Todėl,; pamirškime fra^r 

(Cinius gintus ir bendrais lietu
vių reikalais dirbkįmp, pamir
šę partijas! j j 4 ; )

Žinoma, žinoma, senai bu
vo laikas fašistams pamirši 
ti savo partiją,1 nes jinai yra 
bjaurus šašas^ ant visuome
nės Jkūno. Juo grėičiau jis 
bus a nubrauktas, tud bus.

bus. nubrauktas, tub 
sveikiau. ’ ?

I ! i '

Sušilę Jieško už Save 
Durnesnių '

Chicagos Marijonų “Drau
gas” Nr. 16 perspausdina iš 
Kauno klerikalų “Darbinin
ko” šitokią nesąmonę apie 
Sovietų Respubliką: ■

“Netoli Batumo yra didelė 
našlaičių prieglauda. Vieną 
vakarą, vaikai turėjo eiti gul
ti be vakarienės. Ant rytojaus, 
atvykęs sovietų komisaras pa
pasakojo vaikams, kad badas 
gręsia visam kraštui, ir kad 
reikia melsti Dievą, kad su-

teiktų jiems reikalirigį mafs-l 
’tą.‘ Vaikai, hianydami, Įdd iŠ 
j jų tik tyčiojamasi, pradėjo 
verkti. Bet negavus maisto 
per 24 vai.,; ^idŽiumą’ pteujĮėjo; 
melstis, o po 4^ vai.' jau visai 
karštai prašė Dievo duoti 
jięms maisto. Maldoš liko ne
išklausytos. Trečią dieną, tas 
pats sovietų komisaras pareiš
kė, kad Dievui neišklausius jų galėjo kasyklose dirbti, šiaip no, tai girdėjosi publikoj kal-

Gruodžio 28 d. numirė 
kolas Nakutis, vietos senas gy
ventojas, bet metais dar ne vi
sai senas, nes turėjo tik 49 me
tus amžiaus. Per ilgus metus

BAYOHNĘN.J
L. A. U. Kliubo Koncertas 

Pilnai Pavyko
Sausio 12 d. įvyko Kliubo ■ 

koncertas. Pirmiausiai paši
dirbo anglių kasyklose ir to- rodė jaunuolių stygų, orkestrą, 
del gavo vadinamą mainierių kuri labai gerai skambino, 
dusuli, tai per porą metų ne- Kuomet jaunuoliai paskambi-

labai gerai skambino.

14

maldų, gal butų geriau melstis 
į Leniną, “rusų dievą.” Išba
dėję vaikai pasimeldė į Leniną 
ir už pdros valandų maisto pa
slaptingai dtsirado. Kaip toks 
pasielgimas paveiks nuo 6’ iki 
JO, m. amžihuš vaikų protą ga
lima, lerigvai įsivaizduoti': di
džiuma1 patikės, kad vienatinis 
,dievas/' kuris' žmonėmis rupi- 
> naši yra tas! pats Leninas! ir 
kad vienatinis lišganymas yra 
komunizriie/’ 1 ‘ ‘

t i Tokie'iai'dalykai’dedasi so- 
, vietų “rojuje.” z ’ 1

‘ 1 ' : ! . 4 .
Tąi tokia; nesąmonė,:ku-a 

riai tik kunigų gaspadinės 
tegali tikėti. “Draugas” ir 
“Darbininkas” gdli būti tik
ri, jog šitai jo “maldai”’ne
tikės joks protaujahtis žmo
gus. ’ " .

Sovietų valdžia vaikus 
mokina, o ne apgaudinėja. 
Vaikus apgaudinėja tiktai 
kunigai parapijinėse moky
klose, kurių Sov. Respubli
koj nėra. - Sovietų mokyklo
se vaikams gražiai ir moks
liškai išdėtoma, kad kunigų 
išgalvotas dievas yra bjauri 
apgavystė. Ten jokių mal
dų prie jokio dievo arba va
do vaikams nebruka į galvą.

išrodė sveikas. Prieš kalėdas bant, kad iš šių jaunuolių ga-
pradėjo tinti’kojos ir jau tolima laukti gerų muzikantų, 
neišlaikė, numirė. Palydėjo į!B. Lukaičiūtė ir F. Fine skam- 
kapuš 30 automobilių. Buvo bino ant piano duetą puikiai, 
daug vainikų nuo giminių ir Po to išėjo ant steičiaus ir mū- 
pažįstamų.

Priklausė prie S. L. A. 92 
kuopos nuo pat jos susitvėri- 
mo ir prie A.P.L.A. 11-tos kuo
pos ir jose buvo viršininku. A. 
P. L. A. U-toj kuopoj buvd 
iždininku. Nors būvo tikintis 
žmogus, bet sii kitokių pažiū
rų žmonėmis VisuoAiet sutik
davo^ ir draugiškai sugyveno.

sų mylimas dainininkas A. Viš- 
niauskaš. Jis gerokai pažen
gęs į priekį dailės srityje. Jo 
balsas, nprs nelabai augštas, 
bet malonus, užsilaikymas ant 
estrados irgi geras. Sudaina
vo keletą dainelių puikiai įr 
publikai patikę. D. Vaitkiū- 
tė, pianistė,, jauna mergaitė, 
.skambino gerai; ji gavo gė-

Parkęr WatkinsPaliko mdferį,’du sūnus ir dvi lių bukjėtą.
dukteris. Čia paliko vieną irgi dainavo gerai. Smuikiniu 
brolį ir Lietuvoj kitą. Iš Lie
tuvos paėjo riuo Panevėžio, 
Devinduoniiį kaimo.

kas D. Levy, jauną^ vaikas, 
grajino vidutiniai. Labai ge
rą įspūdį padarė publikoj ško
tiška šokikė A. Drūmmond 
Orr ir D. McCaskill, kuris ant 
navatnos škotiškos dūdos šo
kikei akoippanavo. Po to išei
na ir A. Pareigiūtė, jauna, 
energinga mergaitė; ji pa- 

i skambino ant piano solo labai 
puikiai. Kas link A. Parei- 
giūtės, tai reikia pasakyti, kad 
ji daugiausia dirbo už visus, 
nes turėjo visiem dainininkam 
akompanuoti ir da dalį pro
gramos užpildyti. Už tai ji 
gavo du didelius gėlių bukie
tus. Kas link M. česnavičiū- 

’ | tės, tai nežinau nei ką besaky- 
|ti. Jai pasirodžius ant estra- 
Įdos, pasigirdo gausus delnų 
I plojimas, bet kuomet padaina-

tai mislijau, kad ir langai iš
byrės nuo delnų plojimo. Pa
skutinis buvo Sietyno Choras 
iš Newarko. Nors ne visas 
galėjo atvažiuoti, bet sudaina
vo keletą dainelių puikiai, va
dovaujant Jeskevičiūtėi. žmo
nių buvo daug. ,

Beje, to vakaro pirmininkas 
pagarsino, kad L. D. S. A. 45 
kp^ Bayonne^ N. J., 3 d. vasa
rio, L. A. U. Kliubo svetainėj, 
rengia skanią vakarienę ir 
taipgi būsianti graži progra
ma ir tik $1.25 dideliems ir 
50c vaikams tekaštuosią. ’

Mūsų kuopbs, bėgiu pusant
rų metų; neteko šešių jaunų 
narių,. kurie . tuo laikotarpiu 
numirė. Simoną Gvargdį už
mušė automobilius; Alfonsas 
Kisielius numirė plaučių užde
gimu; Antaną Brusinską už
mušė mainose, kuomet įvyko 
eksplozija. Jo lavonas ir po 
šiai dienai, dar nesurasta. Sta
nį Stanionį užmušė ant gelž- 
kelio. Stanis Jasiulis susirgo 
proto liga ir numirė. Dabar; 
netekome ir Mykolo Nakučio. 
Reikia pasakyti, kad visi bu
vo ne seni, dar nei vienas ne
buvo sulaukęs 50 metų am
žiaus. v Ivus norėjo eiti nuo estrados,KODĖL VAGIA IR ŽUDO?1

kiams prasidėjus, teko kalbe-

tebemano.

'Įėjime?

įskiepyta 
gyvenimo drutindamas jį kriminaiiškuo- 

se palinkimuose.

nu iš plačiausiai pagarsėjusių veda per kalnus ir farmas.il-j 
bankų plėšikų Amerikoj. Jis į gis bus 38 mylios. Kontrak-

Apie Tinleyville pradėjo i

raudonkakliais vadina, žmo
nės kenčia, dejuoja ir nežino, 
kas toliau bus.

kokią sudaryt naują š 
kilis tinkamus tokiam darbui*

Kai del paties kalėjimo, kaip r darbininkai šiek tiek dau-
kad jis dabar Amerikoj sutvar- susipratę, iš tų tyčiojas,

rūšies 
pamokos nedarė į bent, kurį rei
kiamo įspūdžio, tai toks turi 
būt specialiai auklėjamas. Jei
gu nebus jam įteikto, dorinio

galias pasiduot - bile kokiai jietj- j 
kušiai minčiai; o blogos jgytos

I

iš New Yorko.

' duot vienokią

Kupčiūnas 3Oe; B. Kaminsfoe-

■porą desetkų miKdnų dolerių.

skelbiami namie bei mokykloj, ’tuos "pag 
į galvas ir jausmus vaikams* i mentus). *

l*ePg- ; | sus"- (srutų vamzdi
Todėl, anot Dr. Healy, reikia • Yorko piliečių or

f , ... , k tos kurių pridirbo šznugelninkai
Vie- pačios dorovės (kaip kad tas į kontraktoriai, nusukdami su

» Tri-Į 
o kitam i 

kitokią; arba vienas galėjo pri-į

paramai. Aukojo poltos idėjos, kurias vienas ir ki
ltas vaikas įgavo iš naminių ir 
kaimyniškų | aplinkybių, r* Tas 
pats dalykas vieniįa ';giejo
« M * '•« I* . J. "K « * « -

I auiliepdaw i jausmus, gff | Qaeeos pasieto
'kreint jaunučio asmens srvvem- ~

Šioj apielinkėj lietuvių yra 
apsigyvenusių 26 šeimynos ir 
veik, visi turi nuosavas stube- 
les. Jie visi pirmiau dirbo 
Stąr mainose, ‘Frick Coal Co. 
Bet nuo 1 d. balandžio, 1927 

gyvenimo i' reguliatoriaus, jis'metų kasyklos užsidarė ir da- 
I bar. pežinia, kada jas atida- 

kiisfai minčiai ; .q blogos :įgytos' rys. Streiko laiku visi gerai 
mm

Dr. M. D. Healy, žymus mok-. Jeigu pasirodo, kad tos 
slipinkas, rašo Mental, Hygiene i 
žįirųale apie tplaš priėžąstis, 
privedančias prie kriminalių 
0įm>ų, kaip kad forie vagys^ėą, 
pješimo, žmogžudystes ir tt. 
Kriųiįnąlė mintis kartais atel-' 
na žmogui beskaitant;; laikraštį 
arba bežiūrint ( * ki ntamuosius 
paveikslui, kur aprašoma bei 
parodoma pasekmingi apiplėši- 
ipai; kai kada asmuo nugirsta 
kitus besikalbant,, kad neblogas 
daiktas būtų apiplėšt, ypač pri
sitaikius prie kokio turtingo 
žmogąus arba įstaigos; d kuo
met jau pradeda, tai plėšia, kas 
papuolė/turtingas ar ne turtin- 

Įgas.
Tokios mintys pradeda strigt! 

vis giliau galvon, ypač žmogui 
netinkamai išauklėtam, kuriam 
nebuvo iš mažens 
tvarkingai-tikslaus 
idėjos.

Daugelis vis dar 
kad kriminalistai didžiumoje iš 
apsigimimo būna kriminalistais, 

• r- « ' i r.r a i i kad įgimti nenormalumai pas-O kažin kiek S LA. ponų by-kuj neatlaikomai stumia tokį 
la MU 14 kuopos nariais le-;a.smenį prie kriminalistinių 
savo? Jeigu mes neklysta-j darbų. -

_________ met tai iki šiai dienai Susi-Į Dr. Healy laikosi kitokios minalis kalinys, būdamas kalė- 30 centų į valanda; dirba po 
Tuo jiačiu laiku iš Jungt. vienijimo viršininkai dar nuomonės. Jis tvirtina,

bu ' mucionieriai prsk Vadinasi černo- d°n3J3 Armiją, kuri yra
Mo naują kovos bftdą prieš nern,s • vaamasi, cerno- RpsniiHikos i darbia
Sovietu valdžia Jie alan. va* ryšius su Ame-.b?'?euJ.nespuoiiKos .qara 
♦ I E ? V4i 1/J4- j H l rikoy kapitalistais ir rusais ’ninku ir valstiečių Įrankis
tai kursto rusus darbinio- ir r usanuo rusu knnfr
kns nsM žvdus Tikpabėgėliais, idant sustipnn-I apsigynimui nuo rusų Kontikus prieš žydus. Tikslas 
yra tame, kad sukelti tarpe 
darbininkų tautine neapy
kantą Ir tuomi diskredituoti 
Sovietų valdžią.

Buožes 
skleidžia 
Tuos nuodus jie sėja jaunų
jų darbininkų tarpe. Bet 
Sovietu valdžia st^ivi sargy* 
boję visų tautų <fa 
Praėjo pogromų 
Rusijoje, Kas bu<

” rivpmenai 
anti-svmitizm:

ma. Mil tą 
juodinto 

Minske. Baltaru
nam *tUckf fabrike krii jau
ni (hriJnlnkai 
kai pariel|(A ats viena žyde 
jauna daridninke^ją 
M* Merietu valdžia tuojau* 
MUim^ kaltininku* ir uuata'

Bktodri, tori jto ; 
ilntoiL dar nadw

pabėgėliais, idant su«tiprin-|aP81©'nimul-nuorašąKontr- 
ti kontr-tevoBueini frontą revobueiomerių ir užsienio 

Ikapitalistinių spėkų. Armi-prie* Sovietų Sąjungą.
Kaip daug Černovas peš, hj.- « v -- -1 Ui kitas Uatttaas. Betvi- «W,08,<» revohueųos lai- 

.iem« aiiku, kad jo misija “^»m*us’.kiu? st?n 
yra k/.ntr-revoliucinč. ii,^e darbo, ?nl?nn-’ kla®es 
kaip koki gončių nuo leri^ £PU-
cifik paleidžia po plačią C,J°® Kel9^'° redaktorius 
Ameriką VHi prfeT&Jietui 1*'^ girtų galvažudžių į 
ponai^oėaHrtai, ameriko- ^/’- Tft ‘Ketemo” re- 

daktonus ir tegali taip že
mai, taip giliai į juodašim
tišką purvą nusileisti.

'/inlnkiM, Trismas pr > 
jtMb Maitoto Ir atobmaif 

dytojų Iki trijų wmau
< l^jlflton, Tai pa v yy, i ? r 

M*/ • • >
j MttolMlttoaMiL arit* 
froribt r^i» vtorM 
Mainui, gftoi M

ją, kuri taip ištikimai gynė

mąstomos, ir- vėl, perma
tomos, veda- ir prie blogų dar
bų.

Daktaro Healy supratimu, 
prie tinkamo auklėjimo, galima 
būtų įvesti į normali gyvenimą 
daugelį tų nelamingų žmonių, 
kurie paskui už kriminalisti
nius nusikaltimus patenka į ka
lėjimą, į elektros kėdę arba ant 
kartuvių.

ląikėsi ir sreiklaužių nebuvo. 
Bet dabar,1 pradėjus dirbti, ir 
lietuviai dirba, kur katras 
darbą gauna. Uždarbiai taip 
maži, kad ir ant pragyvenimo 
negali uždirbti. Mat darbda
viai tiek moka, kiek jie nori. 
Pavyzdžiui; už iškastų anglių 
toną moka po 56 centus. Bet 
ir Čia vogą suka; iiž “jardus," _. . - -- .
už akmenų išliodavima nemo-} ^e^<WŪ??s , ,n-M-.tL v., patyriau, kad jos ne juokais

1928 m.,
ateiviai

atvyko nuolatiniam ap- 
rigyvenimui ir 14A&0 

kiliem* tikslams.etai

Prie Ko Priveda Viršininką 
Sauvaliavimas

SLRKA. viršininkų iškep
ta byla su viena kuopa or
ganizacijai lėšavus $10,000. BMQUUmM, H Y.

Vabtijt) Uvyk/J 6,549 emi- nėra išdavę atskaitos iš mi-1 auklėj imas is mažens ir vaikys- į rimui bausmės, galima bus ge- 
grantų ir 1L6H neimigran- neto* bylos. Baltimorės’tes laikų aplinkjdiės daugiausia į 
tų. AmeriluM pilie- seime Jurgeli u te aiškino, ■ reiškia delei išsivystymo pas'

f ‘ ' kad dar atskaitos nesu ves-vienokio ar riia-
Irakterio. 

 '■ Jeigu, sakysime,
rko užsienin. ko. prieis prie ežerų. {Sūnaus

r!

ta toto_ _■ * g j f t <

bnigri
hm tot

įimiui net ’
w .. .................

1,694 atei- 
ainiti ki
ti nkamu
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WMrtrrUku fįr^ptf,ų 
if IWllllltaitj. ;,

jie atsidūrė dideliam hutei-t,wda\ atsiliepė tie supratimai, 
minime. Aną dieną jie peri 
“Vienybę” paj ieško jo savo: 

ęA vadų, liet vei-
' klausia negavo, tai dabar,
teivrai m »• “Vienybės* Nr. 9, nuriminu-

politinis veikimas esąs ne-1 nuo kaimyno; ta mintis.

Iizrjio.

nio. Girdi:
Politinis

■i Ufi- - *

Mt anH
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Graborius-Undertaker

nieko nerengki- 
pažiūrėti “Gri- 
dabar tikietus 

pas visus Aido

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

galima pilną, žmonių ; turėti, 
bet da ir su kaupu. Tik pasi- 
stengkime, o pamatysime, kad 
galima tai padaryti.

Paežerinis.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

"LAISVE”

patarnąvimo 
kreipkitės:

\ ■

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkapių pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi*

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

LAWRENCE ŽINIOS

Ivonių Kaimas

rvaip i jl uauKcnv nitu utvuviu . . T . . ~ _
kolonijų gyventojai, savo vaikus V. s^^luv Lietuvos 'Sūnų

(Tąsa bus)

WORCESTER, MASS
su-

WILKES-BARRE, PI
Mainos dirba šiek tiek. Ne-

Visi kurios dirba pilnų laiką, o ki

Sueina 2-3 žmonės ir kalba, 
j čia bus? Kapitalistų

kaimų, o matom vien tik išsi
blaškiusius vienkiemius, kurie 
atsirado Stolypino žemės re- 

i formos metu.

draugiją, pašelpinę, sakyda
mas : “O kam man tos draugi
jos, man ir savo užtenka.” Jau

| respondentu D. G. Jusius ir li
teratūros platintoja D. Lukienė. 

T.D.A. 13 Kp. Koresp.

i

Trečiadienis, Sausio 23,192? Puslapis Trečias

t Lietuvių Kolonijos Sovietų Baltarusijoj
(Tąsa)

Koroliovka, Suslovka ir
Alchovka ‘.formos metu. Anksčiau čia

Dribino rajonas) ! buvo visa eilė kaimų, kaip an
tai : Nauji Cholmai, Daunoriai, 
Karolinovo, Naujieji Baltūnai, 
Peliksovo, Fomino, Alchovka, 
Tarapaški, Viskino, Barsejevo, 
Gorbovo, Sitno, Ozerišče. Ta 
didelė lietuvių kolonija admi- 
nistratyviai paskirstyta net į 
tris rajonus. Visų čia minėtų 
kaimų gyventojai palaiko ga
na tamprius šeimyniškus tar- 
pusavės ryšius. Ekonominė 
padėtis ne visų gyventojų vie
noda, nes šioj „vietoj žemė la
bai įvairi ir nevienodas kultū
rinis gyventojų .išsilavinimas. 
Barsejeviečiai savo ūkį veda 
daug kultūringiau, negu kituo-Įįos moteris pareiškė, kąd lai- 
se apielinkės kaimuose. , Čia dosimiti liet, tautiškuose kata- 

i—___  Tuomi rymie-
sviesto dirbtuve, prie kurios ]abaj įsižeidė ir prasidėjo 
priklauso beveik visi vietos kova įr barniai, žinoma, ta' 
valstiečiai. Jau antn metai ^ova ne pirmutinė ir ji bus ne 
k,a’P nauja piemnė > paskutinė tarpe rymiečių ir

nezaležninkų. Ar tie žmonės J 
pešasi už dievus, lai spren
džia patys parapijonai. Ka
dangi laidojo nezaležninkų. ka
puose, tai rymiečiai ir gimi
nės 
lė. 
tis, 
šia,

(Oršos ap
šie trys lietuvių kaimai yra 

greta viens kito. Alchovkos ir 
Koroliovkos valstiečiai gyvena 
vienkiemiais, o Suslovkos— 
kaime., ši lietuvių kolonija 
randasi tolimam užkampyj 
(apie 75 kil. nuo Oršos ir 50 
HlAnūb Mogiliovo miesto), čia 
valstiečių kultūrinis išsilavini
mas žemas, didelis skaičius be
raščių ir politiniai neišsilavi
nusių.

šioj apielinkėj ilgus metus 
veikė banditas Ogorodnikovas, 
kuris terorizuodavo vietos gy
ventojus ir trukdydavo kultu-1 
ros ir politinės apšvietos dar
bą. Pereitų metų rudenį ban
ditizmas ’___ —.
vfcas vietos sovietų 
trukdomas pradėjo 
kį.

Mirė Valintas Ašmega
Valintas Ašmega buvo dik- 

tas vyras ir atrodė sveikas. 
Praleidęs šventes ir naujus me
tus, 2 d. sausio, vakare (nak
timis dirbo), nuėjo į darbą au
sti. Vos pradėjus dirbti, nu
virto palei stakles ant grindų. 
Pastebėjus tai, tapo paimtas ir 
nuvežtas į General Hospital. 
Pasirgus iki subatai, subatos 
ryte numirė. Prieš mirtį bu
vęs pašauktas rymiečių 'kun. 
išspaviedoti. Tuomi rymiečiai 
jautėsi labai smagūs (ir gimi
nių turi rymiečių), ir patenkin
ti. Ruošiantis laidoti, Valin-

merų i i oan- veįfcia jau įsįsteigus pienine h’jiįku kapuose 
visai likviduotas ir „ • . J nRS1 . KaPu?se;

darbas ne- 
eit i prie-

Kuročkoj. Paskutiniais metais 
kultūros darbas čia pradėjo 
smarkiau kilt, nes vietos Sovie- 

itų organai labiau susirūpino 
dar Stoly-! lietuvių—valstiečių reikalais ir 

--.'pasistengė šioj apielinkėj ati- 
siskirstė į vienkiemius ir Mal- daryt tris lietuvių mokyklas, 
kovos lietuvių—valstiečių kie- vieną pirkią skaityklą ir ke
rnai dabar yra išsiblaškę net turis raudonuosius kampelius, 
ant 6-7 kil. žemės ploto. Mal- 
kovoj priskaitoma 84 atskiri 
kiemai. Malkovos lietuvių ko-! (Senos rajonas, Vitebsko apyg.) 
lo#ja Sov. Baltarusijoj viena | Ivoni kaime lietuvių gyven. 
oiažiausių. šioj kolonijoj vei-’ 
kia lietuvių mokykla ir pirkia 
—skaitykla. Malkovos gyven
tojai yra tampriai susirišę gi
miniškais ryšiais su Koroliov
kos, Suslovkos ir Sofeisko lie
tuviais—valstiečiais. Malkovos 
gyventojų tarpe, nežiūrint, 
kad gyvena šioj vietoj daugiau 
40 metų yra žmonių, ypač iš 
moterų tarpo, kurie nemoka 
rusiškai arba baltarusiškai 
kalbėt, o kalba vien tik lietu
viškai.

Pušča*Kuročka
Jjršos apygarda Dubrovnos mokg rašyt jr skaityt vien iš 

. ra.J°nas) . maldaknygių.>Tau pats vietos pavadinimas

Malkova
apygardos, 

rajono)
Malkovos kaimas

pino žemės reformos metu iš-

(Oršos Riasnos

tojų yra iš viso 19 kiemų. Tam 
pačiam kaime gyvena ir balta
rusiai valstiečiai. Dalis valstie
čių gyvena vienkiemiuose, o ki
ta dalis—kaime. Ivonių kaimas 
randasi pakeliui iš gelžkelio 
stoties Boguševo (gelžkelis Or
ša-Vitebskas) į Senos miestą, 
nedavažiuojant 12 verstų iki Se
nos. Paskutiniais metais .ivo- 
niečiai pradėjo labiau, rūpintis 
savo kultūros pakėlimu ir jiems 
Senos raiispolkomas atidarė lie
tuvių mokyklą. Anksčiau čia, 
kaip ir daugelio kitų lietuvių

tus 2 metus, .tai J.: Valstijose, 
pasidarys revoliucinė • padėtis. 
Taip išsižiūri, kad be revoliu
cijos nieko gero nebus.

Taip, be revoliucijos darbo 
žmonės mažai ką gali laimėti. 
O kad pagreitinti tą darbą, tai 
kiekvieno susipratusio darbi
ninko pareiga būti komunistų 
partijoj ir darbuotis.

Subatoj, vasario 9 d., Con
cordia svetainėj, Aido Choras 
ir A. L. D. L., D. 43-čia kp. 
rengia labai gražų, vakarą. 
Bus sulošta 5-kių aktų operetė 
“Grigutis.” Užkviesta iš She- 

I nandoah, Pa., Lyros Choras. 
1 Šenadoriečiai jau kelis syk lo
šė 
šė
ant tos 
te, nes 
giičio.” 

i galima
[• Choro narius ir A. L. D. L. D.
j 4’3-čios kp. narius. Pirkite ti- 
l kietus išanksto, nes gali pri
trukti. Jūs žinote, kad Con- 
icordia svetainė nėra labai di
dele. Na, nors vieną sykį wil- 
kes-barriečiai parodykime, 
kad Concoria svetainę netik

Grigutį” ir jie gerai sulo- 
Tad apielinkės draugijos 

dienos 
eisime 

Jau 
gauti

tai rymiečiai ir gimi- 
nelydėjo, o tik barnius kė- 
Rodos, jau nereikėjo pyk- 
nes rymiečiams teko dū- 
o nezaležninkams kūnas. 

Valintas dar nesenas buvo 
žmogus, vos turėjo apie 40 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį su dviem kūdi
kiais, vyriausias apie 10 metų, 
antras apie trejų metų.

Ašmegai tarpe 1915 ir 17 
metų buvo laisvi ir 1917 m. 
buvo prisirašę prie II S. S. 
64-tos kuopos. Karui besitę
siant, turėdami šiek tiek cen
tų, pradėjo verstis su stubų 
pirkimu ir pardavinėjimu. 
Tuomi jiems pasisekė prasi
siekti. Turėjo gerą mašiną, 
kuria puikiai pasivažinėjo per 
keletą metų.

Kaip tik pasisekė su stubo- 
mis, tuoj apleido L. S: S. 64-tą

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

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

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, 0 gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
, PHILADELPHIA, PA.

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

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

734 Grane! Street
Brooklyn, N. Y.

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

stebuklingų žolių vertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
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» 
nesno būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esą* 
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 nemati
nio, 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 nėrvų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą*

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

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

Jlau pats vietos pavadinimas Senos rajo keturiuose įvai. jos man ir savo užtenka. Jau 
rodo, kad čia dyky- rfuose randasi.dar stub« turėjo nemažai ir prade-

nės būta. Jau netol nuo gelž- 
kelio stoties Osinovka, einant 
i žiemių pusę, prasideda lietu-j 
vių — gyventojų vienkiemiai,; 
kurie tęsiasi beveik be per
traukos net keletą desėtkų ki
lometrų, užimdami teritoriją 
Dubrovnos, Visočionių, Lioz- 
nos rajonų, Vitebsko apygar-| 
dos, ir užsibaigia Liubavičiaus į 
valsčium Smolensko guberni
joj. Čia mes nerandam ištisųj

keletas mažesnių kaimų, kaip 
antai: Barovki—10 kiemų, Ros- 
paš—7 kiemai, Pucišče—3, La- i 
duikovo—3, Berezucha—3, Ak-; 
sionovščina—1 ir Cariovščina—

♦

Norintieji ge 
riausio patar 

1 navimo ir u 
žemą kainą nu 
liūdimo valan 
doje, šaukite 
pas:

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

M. J. J. Urbszo, 
I 187 Oak Street, 

Lawrence, Mass., 
; į savo krautuvę 

kas mėųesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. . Lepo4

JONĄ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi 
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiai; 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamo*

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. Z l NS
110 EAST 16th ST., N. Y

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Is 18,000 žodžių
J i i ■' ’ ’Tųojaųs įsigykite jį ir kas

dien' turėkite su savim. Bile 
reikalui ejsapt,, jis bus ,jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

. prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c
“LAISVĖ”

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Męs gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10.' Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N.Y.

John Naujokas,;, nis, 2759 Arsenai 
St.,, nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumiieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Roikauskas, 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 išdirbystčs 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

LIET I V Iš K A AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

jus krist randoms, skaudžiai 
atsiliepė ir, ant jų. Kaip da- 

■ bar girdėt, tai netenką jau ir 
i stubų, kurias pasiima skolinin
kai.

žinoma, jie ne paskutiniai, 
dar tokių bus daug. Karo lai
ku prisipirko kiek tik galėjo, 
o dabar netenka net ir savo 
įdėtų pinigų.

1928 m. Valintas jau norėjo 
atgal įstoti į Lietuvos Sūnų 
Draugiją, bet Draugijos gydy
tojas neperleido, pripažinda
mas nesveiku. Paskutiniais 
laikais priklausė prie tautiškos 
katalikų parapijos. Reiškia, 
kada žmogus pakyla nors 
kiek, tai jam rodos, kad jau 
“baisiai bagotas,” jau nieko 
nereikia ir darbininkų klasės 
išsižada. Pasitaiko, užsideda 
kokį nors biznelį ir jau tuo- 
jaus pameta savo pirmesnius 
įsitikinimus, keliauja pas tuos, 
katrie daugiau pas jį ateina 
arba jau skaitosi prie “augš- 
tesnės klasės” ir jiems darbi
ninkų reikalai svetimi.

L. Koresp. Biuras.

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVE”

46 Ten Eyck St., '
Brooklyn, N.

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 apielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pašinų 

kimo. Užeikite ir

metinis
13 kuopos, 

i Finansų raštininkas savo meti-l 
Iniame raporte pažymėjo, kad 15 
narių išsibraukė, reiškia, visai 
nemokėjo mėnesinių duoklių 
per praeitus motus. Dabar kuo
poj randasi 52 nariai, jų tarpe 
keliolikos mokestys užvilktos. 
Tačiaus smagu pažymėti, kad 
13 kuopoj nariai, mokėdami po 
15 centų į mėnesį, sudėjo $70 
ir 30c. ir įstojimo mokesčių po 
25c.—$3.25, kurie buvo pasiųsti 
Naujosios Anglijos distriktui. 
Čia reikia priminti, kad stoka 
pas daugelį atjautimo ir to per- 
matymo, kokią svarbik rolę lo-( 
Šia T.D.A. politinių kalinių gel-' 
bėjime ir abelname darbininkų 
streikų kovos lauke. Tai ne del 
neištekliaus nebūna nariais, bet’ 
aišku; kad neįvertina šios svar
bios organizacijos reikalo.
13 kuopos valdybos nariai, iš-’tos 3-4 d. į savaitę. O dabar, 
duodami metinius raportus, tu- žiemą, turėtų dirbti pilną lai- 
rėję kokias pinigines išlaidas, ^ą.

| Unijos kontraktas yra tas 
kad^ nekurie! pats, kaip 4 metai atgal, bet 

inekuriose vietose,
. Bosai mainose

Sausio 13 d. buvo 
■'sirinkimas T.D.A.

JERSEY CITY, N. J.

ŠOKIAI, DAINOS
IR

LAKIOJANTI KRASA
A. L. D. L. D. 16 kuopa rengia

- ' / LINKSMĄ VAKARĖLĮ 
kuris įvyks subatoj,

26 d. Sausio (January), 1929 
110 Grand St., Hoboken, N. J.
Programa susidės iš sekamų 

kavalkų :
y f ^1. šokiai, griežiant puikiai 
Z^AJUzikai.
^2. Dainuos pagarsėjęs Ly
ros Choras iš Maspetho.

3. Dainuos jaunų vyrų 
kvartetas Ufa iš Brooklyno.

4. Bus* lekiojanti krasa ir 
dvi puikios dovanos' pirma 
idovana $2.50 auksu—gaus ta 
[mergina ar moteris, kuri ap-

1 laikys daugiausia atviručių.' 
pntra dovana—didelis baksas 
Du/kįjį kendžių; gaus ta mer
gina ar fhoteris, kuri bus ga
vusi daugiausia atviručių po

Apart to, taipgi bus skanių 
gėrimų, Šaltų ir karštų užkan
džių ir kitko. ' 
me atsilankyt kuo skaitlin- 

V giafsia, nes tai bus paskutinis 
prieš užgavėnes balius.
M Svetainės durys atsidarys 6 

^/valandą vakare, o šokiai prasi- 
ės 7 vai.

žanga 50 centų ypatai.
irs.užkviečia,

iA.LD.LD, |16 Kuopa.

Lietuviška Akušerė

Bell Phone, Poplar 7545

i paaukojo.
Buvo kalbėta, --------

žmonės pastebėta pardavinėjant! uždarbis, t ‘ 
kalėdinius aukų kuponus, iš-! tik per pusę. ___ 1
siuntinėtus T.D.A'. Worcesterie- nesukalbanti pasidarė, 
čiai jau keliūtas sykis- nuosta- j“ 
bauja iš tokio centro palaidu- kas 
mo aukų rinkime su įvairiais laikraščiai rašo,! kad 1928'me-u z# n. d> 11~ * t lainiuoviai a govj iycavA ač/ijU aiac-

Todėl kviečia- kuponais. Jog bile kas gali pa- tai buvo geri, o mes kaip tik
sinaudoti savo naudai ir kas 
gali žinoti?

Kuopos literatūros platintojas 
raportavo, kad apart lietuviškų 
knygučių pardavinėjimo, išpla
tino 'po 25 egzempliorius į mė
nesį “Labor Defender”.

Sekantiems metams valdyba 
likosi išrinkta iš šių draugų: 
pirm. H. Stankus, fin. raštinin- 
ku J. J. Bakšys, užrašų rašt. 
J. Lukas, ižcL V. židžiunas, ko-

pragyvename. 'Sueinu vieną 
biznierių ir tas tą patį kalba. 
Jis man sako, kad dideli biz
nieriai visus mažiukus biznie- 
rėlius varo prie bankrūtp. Ant 
kiekvieno kampo, kur pirmiąu 
buvo mažas biznierėlis, gro- 
seminkas ar bučieris, dabar 
yra štorai A and P, arba Am
erican Stores. Ir priduria, 
kad jeigu tokiu pat tempu eis 
da porą metų, kaip ėjo praei-

A. F. STANKUS
Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose
po j e.

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro- Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 

Suite, Bed Roohi Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite 
Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone^ Greenpoint 2372
Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



NORWOOD, MASS.

B.

Gaspadorius tik po

sekamoman

332

1928.
J. Gal-

Ir Mano Žodis prie A. L. P.
Komisijos Rašinio

“Laisvės” No. 6-tam, sausio
8-tą d., tilpo keistas A. C. P. B. j

i Lietuvaitė Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

1" vojų Visokiom Spalvom
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9; 30 iki

I 5 vai. po pietų.
IMARGARETA VALINČIUS
B

Trečiadienis, Sąusio 23,1929

MHBIBBHBMi

Puslapis Ketvirto

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

prakalbas rengia, kas paėmė 
svetainę” ir tt. Bet ar ^mi
sija išsklaido tą Viską Girdė
jusio abejonę tuo klausimu? 
Ar ji įrodo, kad svetainės gas
padorius ištikrųjų buvo klausi
nėjamas? Ne, neįrodo, bet 
tik sako, kad taip buvo, tai ir 

.Tą Viską Girdėjusio 
abejonę, šiandien, juo labiau 

. ........ ........ . ....... ....... galima patvirtinti dar ir tuo
kime, nes bus renkama kuo-Įm\ kad Bendrovės direktorių 
pos valdyba šiems metams ir j susirinkime, 16 d. gruodžio, 
kiti kuopos svarbūs reikalai 1,1928 m., penki direktoriai 
aptarti. Kurie neatsiėmėte [ griežtai stojo už tai, kad vi- 
knygų už 1928 metus, šiame ^os tos pasakos apie permitus 
susirinkime atsiimkite.

Sekretorius.

SO. BOSTON, MASS.

sirinkimas bus seredoj, sausio
23 d., 8-tą vai. vakare, 376 viskas.
Broadway. Visi kuopos nariai 
dalyvaukite minėtame susirin-

misija pradeda verkšlent: ską, kuriam pagal S. L. A. 
“Kad jeigu mes, laisvi Nor- konstitucijos skyriaus 5-to, pa- 

pradėsime ragrafo 10-to, ir skyriaus 6-to, 
kur pasakyta, kad “Sekantis 
narys, gavęs laike rinkimų di
džiumą balsų, turi pirmenybę 
užimti tokias liuosas vietas.”— 

Todėl mes, S. L. A. 3-čios 
kuopos nariai, vienbalsiai ir 
griežtai reikalaujam, kad Pil
domoji Taryba liautųsi laužius 
S.L.A. konstituciją.

Valdybos Parašai:
Pirm. A. Skairius, 
Sekr. V. K. Sheralis, 
Ižd. B. B. Rauba.

P. S.—šioji rezoliucija buvo 
pasiųsta S. L. A. organui “Tė
vynei,” bet panelė P. Jurgeliū- 
tė pareiškė per organą, kad 
S. L. A. 3-čios kp. Elizabeth, 
N. J., rezoliucija, iždininko 
klausimu, nebus talpinama or
gane, todėl mūsų kuopa yra 
priversta kreiptis prie pašali
nės spaudos, nes mūsų orga
nas, “Tėvynė,” tarnauja tik 
fašistam, o -ne S. L. A. na
riams.

Valdyba:
Pirm. A. Skairius, 
Pirm. A. Skairius, 
Ižd. B. B. Rauba.

laiku 
ilgai

taip.

‘Laisvėj,’ tai rie- 
svetainę užlai-

Bet aš čia no-

woodo lietuviai 
partyviškai skirstytis ir per 
laikraščius šmeižtis, kaip pas
taruoju 
galėsim 
kyt.” 

Taip,
riu komisiją paklaust: kas su
kėlė dabartinius ginčus ben
drovėj—komunistai ar repub- 
likonai ? žinoma, republiko- 
nai. !i

Kas sumynė per keturioliką 
metų įsigyvenusį bendrovės 
nusistatymą, kad josios svetai
nėj gali rengti prakalbas * į- 
vairios organizacijos bei par
tijos—komunistai ar republi- 
konai ? .Taipgi republikonai.

Komunistai visuomet stojo 
ir dabar stoja už tai, kad 
bendroyės svetainėj turi teisę 
laikyt prakalbas įvairios or
ganizacijos bei partijos. Bet 
kaip su republikonais? Re
publikonai spjovė ant bendro
vės įsigyvenusio nusistatymo ; 
jie išėjo prieš komunistų ren
giamas prakalbas 4 d. lapkri
čio, 1928 m.; jie išgalvojo į- 
vairiausias nesąmones apie 
permito reikalingumus bei 
gaspadoriaus klausinėjimus; 
jie rėkė ir balsavo direktorių 
susirinkime, kad komunistams 
svetainės neduot. Ir nežiūrint 
šito visko, komisija drįsta sa
kyti, kad komunistai veikia 
“nelegališkai” ir savo veikimu 
kenkia bendrovei. Ar galima 
įsivaizdint, kad kas nors galė
tų labiau dalykus iškraipyt, 
kaip iškraipė bendrovės ko
misija savo atšaukime?

Kas link pačios bendrovės, 
aš galiu pasakyt tiek, kad jei
gu ir ant toliaus bendrovės 
nariai, leis republikonams su 
savo šalininkais trukdyt darbi
ninkiškas prakalbas, jeigu ir 
ant toliau tokie trukdytojai 
bus pateisinami, kaipo ben
drovės apsaugotojai, tai aiš
ku, kaip diena, kad joks su
sipratęs darbininkas nerems 
ir negalės remti tokią įstaigą, 
kuri yra republikonų įrankis, 
atkreiptas prieš darbininkiš
kus parengimus.

J. Galgauskas.^
NUO RED.—Komisija savo 

“atšaukime” bandė rodyti la- 
jog jis, delei tūlų priežasčių, pes u°degą, bet drg. J. Gal- 
svetainės neišduoda, o “atšau- £auskas atsuko ir parodė, kad 
kimo” komisija sako, jog gas- komisija turi ir vilko dan- 
padorius prisiuntė laišką delei }ils’ Dabar skaitytojams jau 
to, kad rengimo komisija at-|bus aišk^ dalykai ![ dlskus^ 
sisakė padaryt raštišką svetai-ijas slU0 klausimu užbaigiame, 
nės paėmimą. | -------------------- ■

I bei gaspadoriaus klausinėji- 
| mus būtų ištirta. Tai “atšau- 
ikimo” komisija, su šargaliu 
I priešakyje, jokiu būdu su tuo 
nesutiko. Vienok komisija sa
vo rašte, be jokio ištyrimo to 
dalyko, sako, jog taip buvo 
ir viskas. Todėl aišku, kad 
tos visos pasakos yra gryniau
sias išmislas, sugalvotas vien

komisijos rašinys. Sakau, keis- del to, kad neleisti ;komunis- 
tas del to, kad jeigu kas neda- tams rengti prakalbas^ Lietu- 
lyvavęs tame sukuryj skaitė ybj. Svetainėj, 
tą rašinį, tai jokiu būdu nega-. 
įėjo žinoti, kokioj Amerikos 
dalyj tas viskas yra. Tai vie
na. Antra—komisija savo ra
šinį užvardija “atšaukimas,” 
kas visiškai neatitinka jo tu
riniui. Jeigu komisija savo 
rašinį būtų užvardijus “pa-j 
smerkimas,” 1

. Prie to, čia 
komisija išgalvoja dar naują 
nesąmonę. Ji sako, jog “1 d. 
lapkričio gaspadorius iš J. 
Galgausko, kaipo prakalbų 
rengimo komisijos nario, rei
kalavo raštiško svetainės paė
mimo, bet kuomet J. Galgaus- 
kas atsisakė tą padaryti, tai 

smerkimas,” tuomet būtų tei- ’ gaspadorius^ prisiuntė J. Gar
singas užvardijimas, nes komi-, gausk ui laišką, jog svetainės 
sija nieko neįrodo ir nieko ne-: neišduoda.” 
atšaukia, o tik perdėm smer
kia darbiečius, tai ir viskas.

Pirmose savo rašinio eilėse 
komisija užgriauja: “Kores
pondencija, kuri tilpo ‘Lais
vėj’ 19 d. lapkričio, labai ne
teisingai apšmeižė Šargalį.”

neišduoda.”
Tai gryniausias išmislas.
Jeigu gaspadorius iš manęs, 

J. Galgausko, būtų reikalavęs 
raštiško svetainės paėmimo ir 
jeigu aš būčiau atsisakęs tą 
padaryti, tai aišku, kaip die
na, kad gaspadorius tuojaus,° * *- *• kLCkf IYCVV4 (lopiiu vi 1 UO LUvJClliOj

Šitą komisijos sakinį kitaip ne- anį vietos, būtų pasakęs, jog 
galima suprast, kaip tik taip, svetainės neišduoda. Bet taip 
kad galima ką nors apšmeižti nebuvo. Gaspadorius tik po 
teisingai ir neteisingai. Vadi- dviejų dienų> tai yra, lapkri- 
nasi, komisija minimą korės- £į0 3 pridavė 
pondenciją pataiso taip, kad;turinio laiška:
Šargalis būtų apšmeižtas tei-Į 
singai. Na, tegul bus ir taip.’ 

•’ Tegul, sulyg komisijos patai
symo, šargalis dabar bus ap
šmeižtas teisingai. Prie to, 

7 komisija rašo, kad minimoj 
korespondencijoj šargalį ap- 

-< i šmeižė “Laisvės” korespon- 
j j dentas.

Pirmą sykį girdžiu,, kad 
;;; “Laisvė” turi savo oficialį ko

respondentą Norwoode. Bet, 
tikrenybėj, tą korespondenci- 

„. ją rašė ne kokis ten “Lais
vės” korespondentas, bet ypa- 
ta, pasirašius slapyvardžiu 
“Viską Girdėjęs.” Matote, ko
misija “ neturi jokio suprati
mo, kokis yra skirtumas tarp 
oficialio “Laisvės” korespon
dento ir ypatos, kuri rašinėja 
į “Laisvę.” Komisija tęsia to
liaus :

“ ‘Laisvės’ korespondentas 
rašo, kad šargalis įpuolė į des
peraciją del A. D. K. P. pra-

4 kalbų. Tas netiesa. Kuomet
Šargalis pamatė išgarsintas A. gališką veikimą. ________
D. K. P. agitacijos prakalbas, I susirinkime buvo tik diskusuo- 
jis pranešė pirmininkui, kad 
reikalinga permitaš ant nedė
lios rengimo agitacijos prakal
bų, ir reikalavo sušaukti board 

* direktorių susirinkimą. Kada 
pirmininkas pasikalbėjo su 
sekretorium, kad šaukti susi- 

. rinkimą, sekretorius sakė, kad 
nereikia ir kad rengimo komi
sija sužinos, ar reikalingas 
permitas. Komisija paaiškino, 

z kad ‘.permitas nereikalingas, 
tai* ir daugiaus nieko nevei- 

’ kS.” • !
Na, o kaipgi Viską Girdėjęs 

‘rašė? Jis rašė irgi tą patį, i 
kad Šargalis sakė, kad reikia 
permito, o kuomet rengimo I 

, komisija nuėjo pas miesto 
’gaspadorių, tai gaspadorius 

- pasakė, kad jokio permito ne- 
’reikia. Matote, pati komisija 

~ patvirtina visa tai, ką Viską 
Girdėjęs rašė. Reiškia, viskas 
buvo teisybė. Vienok komisi- 

. ja savo raštą užvardija “At
šaukimas.” Eikime toliaus. 
Minima komisija rašo:

“Toliaus dalykas ve kame.
Lapkričio 1 d. svetainės ^gas- 
padorius fabrike7 buvo pašauk- 
.tas į ofisą ir klausinėjamas, 
kas tas prakalbas rengia ? 
Kas paėmė svetainę? Gaspa
dorius atsakė, kad nežinau. Ir 
jeigu niekas svetainės nepa
ims, laikysiu uždaręs.”

Juk ir Viską Girdėjęs rašė 
tą/patį. Tik su tuo skirtumu, 
kad Viską Girdėjęs rašė abe
jojančiai : “Būk gaspadorius ( 
buvęs klausinėjamas, kas tąsi

Nov. 3, 
“Gerbiamas drauge 

gauskai, šiuomi pranešu jums, 
kaipo prakalbų rengimo ko
misijos nariui, jog aš, del tūlų 
priežasčių, rengiamoms Ko
munistų .Partijos prakalboms 
4 d. lapkričio, svetainės neiš
duodu. Draugiškai, gaspado
rius D. Valmo.”

( Matote, gaspadorius sako-

Ir tuo patim sykiu, tie pa
tys žmones, kurie išmislija į-< 
vairius nebūtus daiktus, sako, 
jog, komunistai veikia nelega- 
liškai.

Kas link direktorių susirin
kimo, komisija irgi netiesą sa
ko, kad direktoriai davė dar- 
biečiams papeikimą už nele- 

Minimame

Protesto Rezoliucija prieš S. 
L A. Pildomąją Tarybą 

Iždininko Klausiniu

jama duoti svetainę ar ne, tai 
ir viskas, kas tame susirinkime 1 
buvo. Ir tapo nubalsuota-, 7 
balsais prieš 5, kad svetainę 
duot. —

Prie pabaigos komisija pra-/, 
deda girti 'šargalį ir nurodinė
ti jo “didelius” darbus, kaip 
daug jis veikia ir tt. Tiesa, 
Šargalis veikia, bet ne darbi
ninkiškose organizacijose, o 
kapitalistinėj republikonų par
tijoj. Gal komisija priskaito 
; prie darbininkiškų veikimų ir 
tai, kuomet pereitą rudenį, 

■ prieš rinkimus, republikonų 
į partijos komiteto mitinge, tarp 
j kitų kalbėtojų, buvo ir šarga
lis, kuris nurodinėjo, kad dar
bininkui su šeimyna pilnai už
tenka $20 į Savaitę del pragy
venimo. Ar ne. puiku?

Komisija paduoda ištrauką 
iš Viską Girdėjusio korespon-1 
dencijos, kur sakoma: “Darbi
ninkai turi apsisaugot nuo 
Šargalio, ypatingai dirbtuvėj.” | 
Prie to komisija priduria:! 
“Kuris reiškia, kad šargalis; 
šnipas ar kitokis nelabas žmo
gus. Ištikro, čia bjaurus šmei
žtas.” . f

čia turėtų, komisija suprast, 
kad darbininkai turi apsisau
got ne tik šnipų ii’ kitokių ne
labųjų, bet ir kiekvieno tokio, 
kuris priklauso ir veikia kapi
talistinėj partijoj. Nors’toįie 
Žmonės nebūtų šnipai ar pro
vokatoriai, bet jie negali būti 
ir darbininkų draugai.

Baigdama savo rašinį, ko

Mes, S. L. A. 3-čios kuopos 
nariai, laikytame metiniame 
susirinkime 5 d. gruodžio, 
1928 m., Lietuvių Laisvės Na
me, 269-73 Second St., Eliza
beth, N. J., pamatę organe 
“Tėvynėj,” kad S. L. A, Pildo
moji Taryba paskyrė Giigį S. 
L. iždininku, vieton mirusio 
generalio iždininko T. Paukš
čio, o nepaskyrė p. J. Gerdau-

Ad No. E-51
Ką daryti del silpnų 

inkstų ar pūslės
Žmonės, kurie kenčia nuo silpnų inkstų ar 

pūslės, džiaugsis Nuga-Tone pagelba. Šie 
pastebėtini vaistai sustabdo kėlimąsi nakti
mis, pagalina tą kurtų skaudėjimų nugaroje 
ir sustabdo nuolatini silpnumų nervinės sis
temos, kas yra taip kenksminga sveikatai.

P-as G. M. Hunter, Galveston, Texas, tu
rėjo silpnus inkstus ir sako: '“Nuo pradėji
mo imti Nuga-Tone, inkstai manęs nebevar
gina. AS miegu gerai ir dabar man neberei
kia keltis naktimis. Nuga-Tone yra pastebė
tini vaistai del silpnų inkstų ar pairusios 
pūslės.” Nuga-Tone pardavinėja visi vaistų 
pardavinėtojai, ir jeigu atsitiktų, kad jūsų 
vertelga neturi jų stake, paprašyk jų užsa
kyti iš urmo vaistinės.

Room 32, Weitzencom Bldg.
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE. PA

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
Čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas1 tokios negirdėjo. Būtinai 
įsigykit šį numerį. z

“TARPININKAS,”
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien
♦

> . Juos išdirba

STANLEY PAUL
■ 536 FL Ąlth St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

I KNYGA Iš 1200 PUSLAPIŲ

KAINA TIK 25 CENTAI
DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS

Kurie imsite nemažiau, kaip 10 egzempliorių del platinimo, 
kaina 18c. Kurie imsite 25 egz. ir daugiau, 15c. už egzemp.

Kurie Išanksto Prisiusite Mokestį, Tiem Bus
APMOKĖTAS PERSIUNTIMAS

Draugai! Jei Kalendoriaus liks nors pora šimtų egzempliorių 
neišplatinta, tai “Laisve” turės nuostolių ant jo. Nes už tokią 
knygą kaina tik 25 centai yra labai žema. Bet jei jis išsiplatins 
iki paskutinei kopijai, tai ir kitiem metam išleisime mętraštįi 

už tą pačią kainą.

l odei prašome visų platintojų, kurie jau išleidot 
pirmesniuosius užsakymus, kad kuoveikiausia 

užsisakytumėt daugiau Kalendoriaus

Būtų didelis nusidėjimas darbininkiškam judėjimui, jei kur 
esant galimybei platintis Darbininkų Kalendoriui, niekas ne
platintų jo. Kur tik yra lietuvių, visur išteisite Kalendorių. 
Juk veikalas labai turiningas, o kaina visai žema. Būtų baisi 
tinginyste mūsų pačių, jei ne visose lietuvių kolonijose parody

tume tą svarbų literatinį tvarinį

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU;

46 TEN EYCK ST BROOKLYN, N, Y

Reikalaujantieji po vieną knygą Darbininkų Kalendoriaus, mo
kestį galite siųsti pašto stampomis 2-jų ar 5-kių centų vertas
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TELEFONAI:

MONTELLO, MASS

•i&wfav

vietoj riebinančio sal,uc

MARCY BATHS

VYRAMSne

naktį

Nei Jokio Gerkles Erzinimo

m*

■uo savo

GARSINKITĖS

PITTSBURGH, PA
VALGYK

Oregon
Main

B1M

Miestą*
Miestas

MOTERŲ
DIENOS:

Panediiiais ir 
Utarninkais

u ž kieti ji- 
ligų.
gaut pas

Kas sukatos vakai 
tokias “Melodijas, 
po visą šalį,

nei to, Į 
-aikinai,1 
Juk ’iri

— St. ir Ava.

State--------- —-

State---------—

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ H 

NAKTĮ

ir vengiu saldu

Sutartinai sugyvena

jaučiuosi miklus

Al Jolson 
kaip kad ji» pa
sirodo Warner 
Bros. Vitaphone 
Pasekmingame 
Veikale “The 
Singing FooL”

Telephone, Stagg 8326
9745

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

MOKĄ 
STfliKEf

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis 

dieną ir

Al Jolson
Garsus komedininkas ir dainų žvaigžde

VAIKAI
Įleidžiami utarninkais

Mokykla an Re patari j a” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

nupiginamas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT Ž177-«474

Būkite Savystovūs
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininką, 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 (steigta New York City

PanedSliais nuo 12-tos 
ralandos dieną per visą 

naktį 
Utarninkais nuo 12-to» 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

iburėlĮo 
emet jyi 
lokytdja 
urėlio draugijėlės komiteto da- 
>as,—-ką nori, tą gali nusam- 
JbJ. Betgi mes, čia augę vai- 
inai, kartu su drauge Banevi- 
iute ir su kitomis čia augu- 
omis merginomis, veikiame 
indrai ir sutartinai, ypatingai 
iuosybės chore. Kas tik k vie
la mus, mes neatsisakome su 
įsu choru bei pavieniai, kas 
L kuomi galime, patarnauti 
arbininkiškiems parengimams 
agal sav6 išgalę.
Mes esam progresyvių tėvų 

Inai ir dukterys, tai ir nesi- 
ilihame nuo to. Senieji žmo- 
Ss, kartais del niekniekio, su- 
[peša, gerai susibara, kaip da- 
aT esti draugijų susirinkimuo-

likti
veikalą susimokinti
Tada kai
“over-time”

Patartina
mus nepravardžiuotų, kaip toj 
savo korespondencijoj žymi, 
kuomet nedrįsta savo vardo pa
sirašyti po korespondencija.

Varde visų 1
Ludwig J. Potsus.

per radio griežia Lucky Strike Sbkių Orkestrą 
•urios Broadway padare Broadway. ” Ta muzika 

nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National 
Broadcasting Company tinklu.

© 1929. The American Tobacco Co., Manufacturers

Tam tikra, aprubežiuota cukraus propocija maiste yra patar
tina, bet žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog perdidelis daugis I 
riebinančių saldumynų yra kenksminga ir kad Amerikos 
žmonės perdaug valgo tokių saldumynų.’ Todėl, vardan 
apsirubežiavimo, mes sakome:—

“IMKITE LUCKYn 
VIETOJ SALDUMYNO.”

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ A A

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

daugiau pelno padaryti, 
sykį į mėnesį susirinkdavo 
sų skyrių gaspadoriai ir 
nutardavo, kaip viskas turi bū
ti daroma, kokios kainos turi 
būti imamos ir kaip darbinin
kai išnaudojami. Dirbtuvėse, 
laike'darbo, buvo net ir slaptų 
šnipelių, kurie tėmydavo dar
bininkus. Ir jeigu tik kuris 
darbininkas prasitardavo ką 
nors prieš darbdavius, tai tuo- 
jaus viską darbdaviai žinoda
vo.

Kaip matote, darbdaviai rū
pinasi savo reikalais, jie laiko 
mitingus, susirenka kiekvieną 
savaitę. O darbininkai nekrei
pia jokios atydos į savo reika-

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

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

įsigyti uz 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

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

> • • Užsakymus siuskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street 

Brooklyn. N. Y.

TAI yra išmintingas dalykas. “Geriau užsirūkyt Lucky 
Strike, kaip tik užeina noras riebinančių saldumynų.”

Tatai suteikia vyrams sveikatos ir stiprumo, ačiū išvengimui 
perdidelio svorio- Moterims tatai suteikia laibą, madingą

Atleido Apie 40 Darbininkų
, Armours & ( (Jo., kuri ,išdir- 

binčja • dėšruke's,’ uždarė , t^is; 
škyrius’ir iš tos priežasties at-fl, 
leido apie 40 darbininkų. Mat, 
kompanija turėjo keturius sky
rius.’ Todėl vieną vietą geriau i 
įrengė, pastatė naujas mašinas 
ir dabar toje vietoje, su pa- 
gelba geresnių mašinų, paga
mins tą patį skaičių, kurį iki 
šiol pagamindavo keturiose 
vietose. Tose trijose vietose, 
kuriasi uždarė 19 d. sausio, 
dirbo apie 20 vyrų ir apie 20 
moterų bei merginų.

Bet kompanija tuomi dar 
nepasitenkina. Ji pareiškė, 
kad atleis 15 darbininkų, Ku
rie dirba prie išvežiojimo ir 6 
raštinės darbininkus. Vadina
si, prie atleistųjų skaičiaus 
dar prisidės 21 darbįpinkas.

Darbdaviai savo reikalais 
rūpinasi. Kada buvo visi sky
riai, tai kiekvieno skyriaus bo
seliai sykį į savaitę laikė mi
tingus ir svarstė, kaip labiau 
darbininkus išnaudoti, kaip

Konferencija
Sausio 27 d., 10-tą vai. ry

te, “Laisvės” svetainėj“, 46 Ten 
Eyck St., įvyksta A. L. D^ L. 
P. II Apsk ričio metinė konfe
rencija. Visų kuopų išrinkti 
delegatai privalo laiku pribūti. 
Jeigu visi delegatai laiku pri
būtų, tuomet ir konferenciją 
greičiau užbaigtume. O pri
būti gali kiekvienas, tik reikia 
įsižadėti įsikalbinėjimo: “Vis- 
riek laiku nepradės, tai ir sku
bintis nėra reikalo.” žinoma, 
jeigu visi taip kalbėsime, tuo
met nei vienas laiku nepribū- 
šime. Bet visi turime pasa
kyti: “Reikia pribūti paskirtu 
laiku, kad kiti manęs nelauk
tų.” Ir jeigu visi taip pa-i 
darysime, tai ir konferencija 
laiku bus atidaryta.

O | lūs. Jeigu būna darbininkiš- 
Į kos prakalbos, tai neateina į 
jas; jeigu priklauso prie ko
kios nors darbininkiškos orga
nizacijos, tai vėl i susirinkimus.j 
negalima sukviesti, nors susi
rinkimai laikomi ir sykį į mė
nesį.

Jeigu mes ir toliau taip elg
simės, tai greitu laiku bosai i 
darbininkais pradės arti ir *. 
akėti. Mes irgi privalome or
ganizuotis, privalome stoti į; 
darbininkiškas organizacijas ir i 
organizuotai kovoti už savoj 
klasės reikalus. Mes, lietuviai, 
galėtume prigulėti prie Ameri
kos Lietuviu Darbininku Lite-

20.679 daktarai pareiškę, jog Lucky Strike mažiau teerzina 
gerklę, nekaip kiti cigaretei. Veikiausia tai todėl, kad jų ta
bako apkepinimas prašalina nešvarumus. Tas procesas, 
apkepinimas, pagerina ir išdirba kvapsnį puikiausių pasaulyje 
tabakų. Tatai reiškia, kad Luckies cigaretuose yra kvapsnys, 
kuris smagiai pavaduoja tuos dalykus, kurie daro žmogų rie
bų. Štai kodėl “It’s Toasted” (Apkepinta) yra jums užtikrini
mas, kad Luckies turi savyje tikros sveikatos —jie geri delei 
justi!
Bulate sveikas drūtas—imkite_____
durnyno. Taip daro vyrai jati ilgi metai. Tam jie tūri įrodymų’ 
nuo žymių atletų, kurių mylimasis cigaretas yra Lucky Strike 
ir kurie sako, jog Luckies nuramina jiems nervus ir nekenkia į 
jų kūno sveikatai. x

mymi
štai kaip aš pasilaikau gera 
me pavidale ir visuomet

NORINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI—VALGYK , 

VA R R O"
< JJ Į

D U O NA,
CVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta Iki E A 
iuAllLn. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaŪ.—74rivV vCaią

M. TEITELBAUM, ManadžerU
N šajai perdirbta Rusifikai-Turkiška Pirtis dabar atidarS naujausios 

rfižien maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia {taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu
LAPUOTOS ISSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

me ir veikiame. Užtai jūs tu
rite imti pavyzdį iš jaunuome
nės, kaip reikia bendrai sugy
venti ir veikti, j'eigu galima 
taip čia link jūsų išsireikšti.

Pagalinus, mes, jaunuoliai, 
reikalais. , Tada jūs]daugumas lankom mokyklas, 

savo 
as ir choro repeticijas at- 

Prisieina kartais kokį 
sulošti, 

kuriems prisieina 
padirbti.

kad jis daugiau

, * . Atsakymas 
» •

“Laisvės” 312-me numeryje, 
tūlas “žiburėlyje Buvęs,” ap
rašydamas žiburėlio vaikų ka
lėdų eglaitės koncertą, užsi
puola ant čia augusių vaikinų. 
Gi jis žymi: Pociukai, Stepo- 
navičiukai, Kupkiukai ir kiti 
įveikia politiškoje dirvoje. O 
toliau sako: “Jeigu kuriems 
trūksta kokių nors žinių, ar 
kokios nors paramos tame dar
be, kreipkitės kad ir prie A. L. 
D. L. D. 6-tos kuopos, o pa
gelbės. ...”

Well, pirmiausia reikia pa
sakyti, kad A. L. D. I 
ra politinė partija, bet kultū
ros ir apšvietos draugija. Ir 
kaip tokios draugijos 6-ta. kp. 
galėtų duoti mums kokių pata
rimų, jeigu tatai mes ir reika- 
lautumėm, kuomet jinai pati 
neturi politiškais klausimais 
$ūrsų ? 1
$ Bet gi mes žinome, kad A- 
merikoje yra tikra darbhiin- 
tiška politinė partija, kuriaj 

|..dovauja anglų kalba kal
banti žmonės; ji tikrai rū
pinasi politikos klausimais. 
Tačiaus, čia ne tavo biznis ar 
mes iš tokios partijos gauna
me kokios informacijos bei jo
je priklausome ir veikiame, nes 
tu esi pasislėpęs po slapyvar
džiu “Žiburėlyje Buvęs ”. Jei
gu būtumėt po savo korespon
dencija pasirašęs tikrą vardą, 
tai mes ir šį kartą galėtume 
jums nurodyti tą partiją, kuri 
rūpinąsi tikrai politikos klausi
mais 
galėtumėt susipažinti su politi- ■ Vakarais turime išmokti 
kos klausimais geriau negu da
bar nusijaučiate. Tada tiek 
jau nesumaišytų^ politikos parti
jos su apšvietos dr-jomis, nors 
tatai politikos partijoj yra šiek 
tiek apšvietos ir apšvietos drau
gijoj šiek tiek politikos. Ta
čiaus šios dvi organizacijos yra 
labai skirtingos viena nuo ant
ros.

Prie pabaigos “žiburėlyje 
Buvęs” sako: “Jaunuoliai, im
kite pavyzdį iš Banevičiūtės,” 
bet nepasako kokį. , Vienok mes 
Suprantam, kad jisai kviečia 
<suus veikti dailės ir apšvietos 
Srityje.
: ■ Pasirodo,1 jis nežino 
kad mes, jaunuoliai i 
Veikiant dailės dirvoj., 
aš pats!> anais metais ,esu buvęs 

dailės mokytoju, o 
a draugė Banevičiūtė 

Nes tai čia yra ži-

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

ratūros Draugijos ir prie Ame
rikos Darbininkų (Komunistų) 
Partijos.

S. S. Bolševikas.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Km* yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausiai 

ligas įvaro, bet ir 1 grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok
amžino priešo I <

URBO LAX TABS
(25 centai ui skrynutę)

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima
F. URBONAS

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

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

Tel.i Juniper S796
Blukdami pinigus su savo adresu, atrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
IBI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.

__________________ „.„ORDER BLANKt______________________
Aš, žemina pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kur| 

malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA; 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas_______________ ____________________________________ _________

imkite 
Lucky^ 
vietoj 
saldu
myno

Bell____
Keystone.

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbtj 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
vąldridas i dienią?
•' kr girdėjote/ kad; Sovietijo- 
je privatiniai bfz)iiąi; bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių? 
į Apie tą v^ską plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MES MATĖME'

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA

., 82-86 MARCY AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

• i cr-.-'Į.-.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties



• Puslapis šeštas Trečiadienis, Sausio 23,1929

VIETOS ŽINIOS
valomą karišką muštrą. Wash- 
ingtono valdžia tam mielu no
ru pritarė ir žadėjo paramos 
kariškam kursui. Bet Moky
tojų Unija išnešė ’ protestą 
prieš- militarizmo skiepijimą 
mokiniams.

CLIFFSIDIEČIAMS.
Cliffside, N. J. lietuvių orga

nizacijų Priešfašistinis Komite
tas rengia šią subatą (26 d. 
sausio), kaip 7:30 vai. vakare 
dideles prakalbas. Kalbėtojom 
pakviestas žymus lietuvių rašy
tojas Senas Vincas, kuris dar 
Cliffside niekuomet nekalbėjo. 
Taigi, ateikite visi jo pasiklau
syti, nes išgirsite įdomių daly
kų apie padėtį Lietuvoj ir apie 
Amerikos darbininkų ii’ f armė
nų gyvenimą.

Prakalbos įvyks šią subatą, 
26 d. sausio, kaip 7:30 vakare, 
M. Mažeikos svetainėje (185( 
Jersey Ave.).

i Kviečia Komitetas.!

DISKUSIJOS APIE 
TROCKIZMĄ WORKERS SCHOOL 

KURSAI

185 KP. IR SLA. 322 KP. 
KOMISIJŲ DOMEI.

Viršminėtų kuopų komisijų, 
del parengimo 10 d. vasario, 
susirinkimas įvyks 24 d. sausio, 
8 vai. vakare, pas V. Paukštį, 
10154 110th St., Richmond 
Hill. Visi komisijų nariai 
tinai ateikite.

bū-

BALIUS RIDGEWOODE

Diskusijos įvyks ketvirtadie
nį, “Laisvės” svetainėje, 24 d. 
sausio (January), vakare; 
prasidės 7:30 vai. Referuos 
apie trockizmą drg. Prūseika. 
Po trumpai įžangai, bus vie
šos diskusijos. Kad trockiz- 
mas yra labai ryškus klausi
mas, tai liudija ir mano seno 
pažįstamo pareiškimas, 
jis tomis diskusijomis 
susiinteresavęs, ir ketino
nešti visas reikalingas popie
tes apgynimui trockizmo.

Komitetas.

kad 
labai 
atsi-

Workers School (partijinės 
Darbininkų Mokyklos) pava
sarinis bertainis atsidaro vasa
rio 4 d., panedėlį. Bus duo
dama 48 kursai, tame skaičiu
je, kursai anglų kalbos (pra
dinės ir augštesnės), iškalbu
mo, žurnalizmo, Markso teori
jos, literatūros, partijinės dar
buotės, unijinio veikimo ir t.t. 
Mokyklos adresas 26-28 Union 
Square, New Yorke.

RIDGEWOODIECIU ŽINIAI

AUTOMOBILIŲ
TVARKYMAS TEATRŲ 
DISTRIKTE

Bus Dainų Programa;
Senas Vincas Sakys Prakalbą Į jr 52nd Sts.

Šią nedėlią, 27 sausio, 4 vai

Panedėlio vakare pirmu 
kart buvo vykdoma policijos 
komisionieriaus Whaleno pa
tvarkymas apie praretinimą 
automobilių teatriniame New 
Yorko distrikte tarp 42 ir 50 
gatvių. Patvarkymo vykdy
mui buvo pastatyta 400 uni- 

1 formuotų policmanų ir 150 po
licijos detektyvų.

Nuo 7 vai. vakare buvo už
drausta laikyt pastatytus auto
mobilius gatvėse (no parking) 
tarp 5th ir 9th Avenues ir 39th 

šeši dideli poli
ciniai “trokai” išanksto stovė-

St. Pradžia 8-tą yal.
Į šį susirinkimą pri-

Penktadienį, 25 d. sausio, 
įvyks vietos A. L. D. L. D. 
kuopos susirinkimas, visiems 
žinomoj Degulio svetainėj, 147 
Thames 
vakare.
valo ne tik nariai atsilankyti, 
bet ir pašaliniai, nes po susi
rinkimo bus prelekcija temoje 
“ D v a s i š k ij os Diktatūra ir 
Proletariato Diktatūra.” Prele
gentas bus drg. V. Paukštys. 
Todėl visi atsilankykite ir sa
vo pažįstamus atsiveskite.

Valdyba.

f • •* » ♦ » t • g

leidęs. Šarkis žinąs tą taisyk
lę, kad neišmintingas yra dak
taras, kuris pats save gydosi: 
todėl Šarkis ir pasiduoda dis
ciplinai gero! savo treinirųoto- 
jo Lacey’O.

Christneris, kurį tūli vadina 
“gorila,” sulig Jo dydžio ir 
tokio nuaugimo, pasitiki savo 
spėkomis prieš Šarkį; man, 
girdi, užteks penkių “raundų” 
apsidirbt su tuo dičkiu lietu
viu. Well. Bet didžiuma 
sporto rašytojų sprendžia, kad 
ne Christneris Šarkiui, bet'

ROCHESTER, t N. Y.
Vietos Priešfašistinis Komitetas 

rengia prakalbas pėtnyčioj, 25 d. 
sausio, Gedemino svetainėj, 575 
Joseph Ave. Pradžia lygiai 8-tą vai. 
vakare. Kalbės R. Mizara, nesenai 
sugrįžęs iš Argentinos. Kviečiame 
visus atsilankyti, išgirsite svarbių 
dalykų.

(18-19)

IŠRANDA VO JIM AI
LIETUVIAI PROGA!

Maži ir dideli fomičiuoti kamba
riai įtaisyti del light housekeeping. 
Visi moderniniai įtaisymai ir labaix -I . • • •. ’ i I V Ibi IHUUULTllIiiai | UUHy II1U1 11 IctDčllŠarkis chl^lstnenui duos ne-I prieinamos kaitros.—57 Concord St., 

malonią lekciją penktadienio 
vakare.

Brooklyn, N. Y. (19-24)

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi- 
skąityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sitr—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos . Ūkėsų Kliubas 

yra paėmęs Clinton Parką del pikni
ko ant 11 rugpjūčio-August, 1929. 
Todėl meldžiame draugijas bei orga
nizacijas nieko nerengti ant tos die
nos. Komisija.

(12-20)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PA SI RANDAVO J A fomišiuotas kam
barys, elektros, šviesa ir šiltas van

duo. Ant antrų lubų ir su atskiru 
įėjimu. 464 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Spauskite iš kairiosios pusės apa
tinį zvanuką. 17-19

PAJIEŠKOJIMAI
VISI, kas žino, kur dabartiniu laiku 
gyvena Jeronimas Joga, pirmiau gy
venęs Chicagoje, prašau man praneš-, 
ti arba pačiam atsišaukti žemiau 
nurodytu antrašu. Pranešusiems ma
no brolio antrašą būsiu/ labai dėkin
ga.—Zofija Račinskaite-Jogaitė, Lie
tuva, Prienų m., Kauno gatvė.

(18-20)

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

RALPH KRUCH.
FOTOGRAFAS
•_ 6 5-2 š ..Oranb aVen&£■ ■

.Lų.

—’•1 Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas Į
Į IR MALIORIUS i

Tel., Štagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza i 
(Priešais “Bridge Plazą” 

221 South 4th Streęt
Brooklyn, N, Y. ( 

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

Nufotografuoja | 
ir numaliavojaj 

\ visokius p a- į 
veikslus įvai-1 

II riomis spalvo- ' 
II mis. Atnau-n 
w jina senus ir 
/ kr a javus ir 

sudaro su 
amerikoniškais

JIEŠKAU dalininkų į organizuojamą 
’ kooperatyvę dirbtuvę, su įnašomis 
po 2,000 dolerių. Jau yra trys geri 
vyrai prisidėję prie šios pelningos 
pramonės. Reikėti} dar kita tiek. 
Kviečiama ir moterys ar merginos, 
ne senesnės kaip 45 metų. Jos galė
tų ir apsivesti su vyrais dalininkais. 
Aš turiu gražaus gamtinio turto— 
miško, tinkamo popieriui gaminti. 
Nepraleiskite progos . Atsišaukite 
del platesnių žinių.—Jos. Apinaitis, 
Route No. 1, Seaside, Oregon.

17-28
PAJIEŠKAU giminaičio Albino 

Gratkausko, iš Lietuvos, Antalo
Miesto sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau su 
jumis pasimatyti arba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles Lane, 
Bay Terrace, Staten Island, N. Y.

1-24

DETROIT, MICH.
T. D. A. L. S. 46-tos kuopos meti

nis susirinkimas bus nedėlioj, 27 d. 
sausio, Draugijų svetainėj, 24 ir Mi
chigan Ave. Pradžia 10-tą vai. ry
te. Visi nariai susirinkit laiku, turi
me svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. F. Bacevičius.
(19-20)

HARRISON, N. J.
Svarbios Paskaitos, Prelekcijos 

duos Dr. J. J. Kaškiaučius Vyrų ir 
Moterų Sveikatos Klausimais. Ran
gia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Dr-jos 136 Kuopa, Harri
son, N. J. Įvyks nedėlioję, 27 d. 
Sausio-Jan., 1929, Lietuvių Politikos 
Kliubo Svetainėje, 134 Schuyler Ave., 
Kearney, N. J. Pradžia 2-rą vai. po 
pietų. Gerbiamieji! Norite žinoti 
apie žmogaus kūno sudėjimą-anato- 
miją ir jo punkcionavimą-veikimą? 
Būkite ir išklausykite Dr. Kaškiau- 
čiaus svarbios prelekcijos. žinodami 
patys apie save, Lengviau galėsite 
apsisaugoti nuo influenzos ir kitokių 
ligų, čia išgirsite daug ko naujo ir 
pamokinančio. Todėl bukįte visi. 
Ypatingai moterys nepraleiskite šios 
progos. Įžanga visiems veltui.

Kviečia Rengėjai.
(19-21)

PHILADELPHIA, PA. ,t
i : 1 H. ' . . / .

Svarbus masinis susirinkimas vie
tos ir apielinkės visų Progresyvių 
Organizacijų narių ir simpatikų bus 
nedėlioj, 27 d. sausio, Liaudies Na
me, 1214 Spring Garden St. Pra
džia 2-rą vai. po pietų. Mes prašo
me kiekvieną draugą ir draugę atsi
lankyt į šį suširinkimą, nes mes turi
me labai svarbių klausimų, kurie šia
me susirinkime bus svarstomi. Tat 
nepamirškit atsilankyti. i

B. K. Komisija.
(18-20)

Telephone, Stagg 4408 ,

A. RADZEVIČIUS
Darbą atlieku gerai ir pigiai >

Kreipkitės Šiuo adresu:

JONAS STOKES
Į.lZ3__Bri^e st” c Brooklyn’ N- Y-1

KONTRIBUCIJŲ 
SPRENDĖJAI

Amerikos bankininkų tūzas 
Morganas ir elektros gamini
mo trustininftas Owen D. 
Young, sulig Anglų ambasa- 

idoriaus Vokietijoje Sir Esme 
Howardo pakvietimo, apsiėmė

GRABORIUS
(Undertaker)

po pietų, Ridgewoodo L. D. S. j0> ]<ac] išvilkt laukan automo-
A. 132 kuopa ir A. L. D. L. D. Dilius, paliktus
55 kuopa rengia puikų balių gatvėse.

v< valandos buvo pašvęstas apva- ja]yVauį komisijoj, kuri ban-
Bladau pra- ]ymu i minėtos vietos gatvių dys sutvarkyt klausimą kon-

Degulio ir šapalo svetainėj, 
147 Thames St. “* 
nešime rytoj, bet čia tik pri
mename Brooklyn© ir apielin- 
kės publikai, kad, be smagių 
šokių, bus puiki programa, 
susidedanti iš dainų ir muzi
kos; taip jau kalbės Senas 
Vincas, kuris tik ką sugrįžo iš 
maršrūto Naujojoj Anglijoj. 
Visi tą dieną važiuokite į 
Ridgewooda
Užkandžių taipgi bus...; . , 

Rengimo Komisija.

nesigailėsite.

KRIAUČIŲ EXTRA 
SUSIRINKIMAS!

at-Visi kriaučiai šiandien 
eikite į metinį ir kartu nepa
prastą susirinkimą, kuris bus 
11-27 Arion PL, lygiai kaip 
pusė po septynių.

Yra gana daug reikalų, ku
riuos susirinkusieji turės ap
tarti. Į kelias lokalo vietas 
bus rinkimai, į kurias turės 
būt išrinkti viršininkai.

J. Buivydas.

NELAIMINGAS GARAŽAS

po

uždraustose j
Laikas nuo 7 iki 8

Dvi plėšikų šaikos, viena 
kitai, padarė užpuolimą ant vie
no automobilių garažo, po num. 
768 Whitlock Ave., Bronxe. 
Pirmoji šaika išplėšė $300 pi
nigais ir pasivogė vieną “taxi- 
cabą.” Buvo pranešta polici
jai, bet už kelių minučių po po
licijos apsilankymo į tą nelai
mingą garažą, užklupo jį antra 
ginkluotų plėšikų Šaika. Buvu
sieji čia tarnautojai šiems “sve
čiams” pranešė, jog pirmesnie- 
ji pasigrobė visus pinigus. Ta- 
čiaus antrieji vis tiek padarė 

, kratą ir surado • dar $10, 
rius ir pasiėmė.' Nei vienį 
kiti darj nesugauti.

ku- 
nei

nuo automobilių, taip' kad ne
būtų sutrukdymų publikai, at
keliaujančiai į teatrus.

Nuo 8-tos valandos nevalia 
buvo jokiam automobiliui suk
tis iš skersinių gatvių į išilgi
nes arba iš išilginių į skersi
nes tarp 42nd ir 50th gatvių 
ir tarp 5th ir 9th Avenues. 
Tos taisyklės buvo pritaikytos 
ne tik teatrų atsidarymo va
landai, bet ir jų užsidarymui.

Ačiū vykdymui šio patvar
kymo, teatrinis New Yorko 
distriktas atrodė palyginamai 
liuosas ir saugus, ypatingai 
pėstiems pereit skersai gatvių.

Užtat, kaip rašo Daily Wor- 
kerio reporteris, naujosios tai
syklės skaudžiai atsiliepė ant 
uždarbio taxi-cabų 
darbininkų.
niams 
buvo Luošai 
žiuot į tą užgintą .vietą už
draustomis valandomis. Bet 
darbininkams taxi-cabų vežė
jams buvo vargas, kaip kad 
papasakojo vienas vežėjas. Aš, 
girdi, turėjau vieną žmogų 
vežt nuo 50-tos gatvės ir Park 
Avenue į teatrą ant 45-tos 
gatvės. Vietoj važiuot 44-ta 
gatve, kaip kad iki šiol būda
vo, aš dabar buvau priverstas 
važiuot į 9-tą Avenue, paskui 
iki 38-tos gatvės, šia gatve— 
iki 6-tai Avenue; 6-ta Avė iki 
40-tai gatvei, o paskui buvau 
priverstas suktis į 5-tą Avė. ir 
tuo būdu davažiuot netoli tošį 
vietos, kur reikėjo, šitaip su
sidarė kelios mylios bereikalin
go važinėjimo.

Taxi-cab Vežėjų Unija pri
ėmė rezoliuciją prieš tokius 
pblicijos komisionieriaus pa
tvarkymus, nuo kurių kenčia 
skriaudą tie darbininkai.

tribucijų, reikalaujamų iš Vo
kietijos ir kitų karą pralaimė
jusių šalių.

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

KLAIDOS, ATITAIKYMAS

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMASv ir biznis 

(lietuviška užeiga) prieš įstatymus 
neprasikaltus, įdirbtas per 22 metu. 
Namas 4 šeimynų ir 4 fomišiuoti 
kambariai, viso yra 21 kambarys. 
Delei nesveikatos turiu greitai par
duoti, • nes daktarai liepia’ važiuoti į 
Lietuvą. Parduosiu pigiai, tat pasi« 
naudokit proga.-—V. Zabita, > • 126 
Jackson : St., Newark, N. J .i < •> s >' 

(18-29)

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai. 1

T27A '£ast 84th Street
i Tarp Park ir l^exington Avės. 

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

KOKIOS DENTISTUI 
PATARNAUTOJOS 
REIKĖJO.

• Dentistas Paul J. Freedman, 
855 E. 149th St., Bronx, per 
laikraščius susijieškojo sau gra
žią pagelbininkę E. Mullanaitę 
ir ėmė draskyt nuo jos drabu
žius, turėdamas paleistuvišką 
tikslą. Mergaitė jį areštavo, ir 
meilusis dentistas liko pripa
žintas kaltu magistrato teisme. 
Bausmė dar nepaskir+p. Jis yra 
vedąs žmog”'’.

AUTOMOBILIŲ, MUNŠAINO 
IR REVOLVERIŲ AUKOS.

Nuo naujų metų iki šiol New 
Yorke ir Brooklyn© Žuvo jau 

* 57 žmonės nuo automobilių, 35 
nuo munšaino ir 9 nuo revol
verių.

vežėjų, 
Sako, privati- 

turčių automobiliams 
leidžiama įva-

A.L.D.L.D. 1 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos mėnesinis stisirinkimas 
įvyks ketverge, 24 d. sausio, 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje. Draugai ir draugės, 
kite šiame susirinkime, nes 
svarbių reikalų, kuriuos 
svarstyti turėsime. Visos
misijos, ateikite išduoti rapor
tus; nariai taipgi užsimokėti 
turite už 1929 metus.

Naujų kandidatų į 
pasistengkite atsivesti.

ALDLD. 1 kp. org. J. J.
• (19—-20) ,

bū-
yra 
ap- 
ko-

narius

Jamaicps High Schoolės vir
šininkas paprašė, kad valdžia 
leistų įvest toj mokykloj pri-

Pereitos subatos numeryj te
atro ir? muzikos skyriuje buvo 
išspausdintas anglų kalba pra
nešimas, kad Cameo teatre; 
42nd;St., New Yorke, šią sa-į 
vaitę pradedaSna rod^t kruta- 
mieji paveikslai iš Lenino gy
venimo. Tai buvo tiesioginis 
iš teatrų agentūros praneši
mas; bet nežinia kodėl Cameo 
teatras šią savaitę rodo visai 
kitokį judį apie povandeninių 
karo valčių žygius, visai neda
vus redakcijai žinios apie to
kią permainą, taip kad dau
gelis lietuvių, nuvažiavę pa
matyt Lenino,, atrado visai ką 
kitą, ir ne be priežasties jię 
keiksnoja.

Šiuom atitaisome tą klaidą, 
įvykusią ne iš redakcijos prie
žasties.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

( Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue

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

ir

PARSIDUODA lietuvių apgyventoje 
vietoje grosernė,' ir delicatessen 

krautuvė. Parduosiu už gana žemą 
kainą, nes aplinkybės » verčia greit 
parduoti.—22 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. (18-21)
PARSIDUODA barbernė, yra dvi kė

dės, viskas gerai įtaisyta, geroj 
vietoj. Randa tik $18.00. • Kreipki
tės po No. 18 Olive St., kampas 
Powers St., Brooklyn, N. Y.

f (18-20) 
PARSIDUODA mūrinis, 2 šeimynų ir 

su 2 krautuvėm namas, visi mo
deminiai įtaisymai. Parduodu to
dėl, kad kovo (March) mėnesį išva
žiuoju į Lietuvą. Taipgi turiu ir Sto
rą ant randos. Savininką galite ma
tyti nuo 8 vai. vakare. Kaina labai 
žema. Atsišaukite: L. Paraščiakas, 
116 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
Parduodamas namas • yra po antrašu 
6358 Prospect Ave., Ridgewood.

< 16-21
PARSIDUODA lietuviškas* restora

nas, labai bizniavoje vietoje ir už 
prieinamą kainą.—Republic

SPORTAS
Lunch 

Roojn, 475 Grand St., arti Republic 
Teatro. 14-19

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius -
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja 
ant visokių kapinių; pai 
tomobilius ir karietas 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y. 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Gansonas ir Požėla
Panedėlio vąkare Gansonas 

130 minučių ristynėse su Nat. 
Pendletonu, buvusiu tarptauti
nės sporto Olympiados čampi- 
onu, išėjo lygiomis, Madison 
Square Gardene.

Požėla į 10 minučių su se
kundomis patiesė daug už sa
ve stambesnį St. Stickney ir 
gavo nuo publikos didęlių 
komplimentų.

Strangler Lewis apsidirbo 
su Gardiniu į 40 /minučių su 
viršum.

Šarkio Naujas 
“Komandierius”

Jack Šarkis tręi'niruojąsi 
New Yorke, Stillman’s gimna- 
ziume, besirengdamas į susi
kirtimą su Christneriu, šios 
pėtnyčios vakarą, sausio (Ja
nuary) 25, Madison Square 
Gardene, New Yorke.

Šarkis turi naują savo trei- 
niravimosi‘“komandierių” var
du Al Lacey. Sporto kritikai 
sako, kad Lacey yra griežtas 
muštruotojas ir savo darbą ži-Į 
nąs puikiai, nuo A iki Z; ir 
Šarkis, mankštinimosi laiku, 
šventai klausąs visų Lacey’o 
patvarkomų. Pirmesnysis Šar
kio treniruotoj as perlengvai jį

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą. 1

Maliavojame budinkus iš viršauš ir iš vidaus, Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

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

■'d k. m. s.
644 Driggs Avenue, , Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė

t
 Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą.< WALTER GARŠVA

3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jas, bet 
ja« senai matimSsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mfiaų, tai del pa
žinties užeikite, o tyūsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
v ; t JU e krienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
Visokios hiūs^ vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
Vaistai.. < Mūite :žmopės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
Kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriąusiai patarnauti, pąigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
Rėmiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlią 
Keneso plokšėiukių 
Žalmėčių 
Šalavijų 
Beneso lapelių 
Safronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 4 j 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

; Apynių * ' L ' j ! ' f 
'Aviečių ubgų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devimnečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesim 
Barstymų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimto! kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo | mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reik^lvimą.

Petras Kundrotą t

Grybeliu
Gvazdikelii
Imbiero šakai
Juodšaknii
Kadugio uogi
Kaštavolų
Kmynų
Liepos žiedi
Lisnlkų
Mitelių
Medetkų
Mėlynių nogi
Našleliu
Puplaiškių
Paruianijos ir 

daugybę kitokių

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
rkoie, Craanpolut M17, UW-U1.
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