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Lietuva Nutarė Prisidėti prie 
S. S S. R. Padaryto Lenkijai 

Pasiūlymo
KAUNAS.— Ryšy su So

vietų vyriausybės įteiktu 
lenkams pasiūlymu pasira
šyti protokolą del Kelloggo 
pakto neatidėliojamo vyk
dymo, Lietuvos vyriausybė 
gavo per savo pasiuntinį 
Maskvoje p. J. Baltrušaitį 
nuorašą įteikto lenkams pa
siūlymo. Apsipažinusi su 
tuo pasiūlymu Lietuvos vy
riausybe pritardama min
čiai įgyvendinti tarp grupės 
valstybių Kelleggo paktą 
anksčiau, negu jis bus įgy
vendintas, einaht jo paties 
trečiuoju straipsniu, nutarė 

’ prisidėti prie protokolo ir 
kviesti Pabaltės valstybes 
neatidėliojant apsvarstyti 
jų prisidėjimo klausimą.

Gaisras Ištiko Lenino

munminaBuoiimnBUH

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis
r

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Darbininkai Visų šalių, 
: I Į '

Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

No. 20 Telephone, Stagg 3878

Bucharinas ir Molotovas Kal
bėjo Lenino Mirties 

Paminėjime
MASKVA.— Antradienį 

čia dideliam teatre įvyko 
paminėjimas penkių » metų 
sukaktuvių nuo Lenino mir
ties. Susirinkimą atidarė 
Molotovas, narys Sovietų 

(Sąjungos Komunistų Parti
jos Politikos Biuro.

I iTi i M 1 • Jis padarė peržvalga pen-insntute Maskvoje ( kių metų gyvenimo be Le
nino ir pareiškė, kad Komu
nistų Partijos pasisekimas 

: priklauso nuo prisilaikymo 
Lenino nustatytos linijos. 

; “Leninizmas yra proletaria
to kovojimo ženklas visur,” 
jis pareiškė.

Po jo kalbėjo Bucharinas 
Komunistų Internacionalo 
pirmininką^.

Saveljevas kalbėjo apie 
darbą Lenino Instituto. Su- 
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MASKVA.— 9:15 vai. pir
madienio vakarą ištiko gai-i 
sras Lenino Institute, bet 
pavyko gaisrą užslopinti., 
Institutas yra naujas na
mas ant Sovietų Aikštės. 
Jame randasi 7,000 Lenino 
rankraščių; taipgi ten ran
dasi Lenino smegenys, su
kapotos į 30,000 dalių del 
mokslinio tyrinėjimo.

Instituto prižiūrėtojai bu- sirinkimas užbaigta tam va- 
vo persigandę; bijojo, kad karui pritaikyta muzika, 
gaisras nesunaikintų Lėni- ’____________
no istorinių raštų ir kitų i . .
branginamų daiktų. Tačiaus Darbininkas Maudosi Mask- 
gaisras mažai nuostolių pa-j 
darė. vos Upėj Kasdieną

MASKVA.— Makvos upėj 
yra kelios vietos, kur nėra 

i ledo šiose šaltose dienose, ir 
jos yra žinomos Nikolai Ni- 

LILLE, Francija.— M. kiforovui, vietos darbinin- 
Parisot de Rupt, kuris sa- kui. Nepaisant didelio šal-

Užvedė $600,000 Bylą Kaipo 
Karo Tanky Išradėjas

LILLE, Franci j a.—

jis užvedė bylą.

ke karo.

E

Cliffside ir Paterson

Rengėjai.

BERLYNAS.— Jungtinių 
Valstijų valdžia užmokėjo 
$2,000,000 North German 
Lloyd linijai už užgriebtus 
tos kompanijos prieplaukos

A Rupt laike karo buvo vie
no laikraščio redaktorium. 
Jis jau protestavo del to ka-

Amerika Užmokėjo Vokie
čiams $2,000,000

ko, kad jis yra tikras išra
dėjas karo tankų, kurios bu
vo naudojamos pereitam ka
re, užvedė $600,000 bylą 
prieš Francijos valdžią, rei
kalaudamas tiek atlyginti 
už jam padarytus nuosto
lius, kaipo išradėjui. Jis 
sako, kad išradimo planus 
Franci ja perdavus Anglijai 
ir jis del to turėjęs nuosto-

čio, jis maudosi upėj kas
diena, ir sako, jaučiasi ge
rai.

Komunistai Ragina Mases 
Nuversti Militarinę 

Diktatūrą
BERLYNAS.— Jugosla

vijos Komunistų Partija iš
leido atsišaukimą į darbi
ninkus ir valstiečius, ragin
dama kovoti prieš militari-------- r ------- x---------------------------- - ~---------- ------------------- j uaina nvYUbi puvo mill vai 

ro ministerijai ir premjerui, nę diktatūrą ir už įsteigi- 
bet negavęs į tai atsakymo ma proletarinės diktatūros 
jis užvedė bylą.----------------- jr Sovietinių Respublikų

Balkanuose.

Atmetė Bilių Suteikimui A. 
Smithui Advokato Teisių

ALBANY, N. Y.— Repu- 
blikonas atstovas N. Y. val-
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namus Hobokene, N J., lai- ®^os /Tlf-1? bu™ .J?*!

Washington.— Darbo De- 
partmentas praneša, kad 
darbininkių moterų, dirban
čių čeverykų pramonėj, al
gos sumažėjo. 1926 metais 
abelnai jos gaudavo $19.65 
į savaitę; 1928 metais gau
davo tik $19.43.

• Senas Vincas, plačiai ži- 
t nomas mūsų rašytojas, šią 

sukatą, 26 d. sausio, kaip 
7:30 vai. vakare, kalbės 
Cliffside, N. J., M. Mažei
kos svetainėje.

Gi nedėldienį, 27 d. sau
sio, kaip antroj valandoj po 

pietų Senas Vincas kalbės 
Patersone, liet, svetainėje, 
po num. 62 Lafayette St

Cliffside ir Paterson lie
tuviai meldžiami skaitlin
giausia atsilankyti į prakal
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Morris Hillquit, Socialistų Vadas, Kaltina
mas su Savo Sėbrais Pasigriebime

$150,000 Vertės Unijos Šėrų 11

Pavienio Numerio Kaina 4c

Tas Dalykas Tapo (Iškeltas Teisme; Parodoma, kad “For
wardo” Gengė Gavo iš Unijos Banko Šerus Pusdykiai 1 

----------------- I ’ ■ I d-My j: 
Dabar Unijos Bankas, Patekęs Į Privatines Kapitalistų |

jam leistų padaryti pareiškimą. 
Boudin tam pasipriešino, pa
reikšdamas, kad Hillquitas gali 
padaryti pareiškimą tik po pri- 
sieka. Hillquitas negalėjo išsi
sukti ir turėjo su tuo sutikti- 
Jis sėdosi į liudininko kėdę ir . 
tuomet 'Tones ” prasidėjo.

Advokatui Boudin klausinė
jant, Hillquitas buvo privers1 
prisipažinti prie sekamo ds 
ko: •

Kuomet jis pirko tuos šėr 
jų vertė buvo daugiau k 
$200 už šėrą; tikrenybėj, bi 
verti daugiau kaip $300 už 
rą. Tuo laiku iš pašalies bt 
siūloma $310 už šėrą. Tą p 
Hillquitas pripažino. (Ištik: 
jų šėrų marketo kainą bu 
daugiau kaip $310). Tuo bū< , 
sulig paties HillqUito prisipa
žinimo, serai tapo parduoti jam 
už su virš $41,000 mažesnę, nej- 
gu marketo kaina. Kitaip sa^-

Rankas, Kimba Prie Unijos Namų

NEW YORK.— Antradienio 
laidoj Darbininkų (Komunistų) 
Partijos organas “Daily Work
er” iškėlė aikštėn, kaip Socia
listų Partijos lyderis, Morris 
Hillquit, su kitais “Forwardo” 
šaikos nariais pusdykiai pasi
griebė $150,000 vertės šėrų 
Cloak and Dressmakers Unijos. 

Kuomet International Union 
Bankas tapo įsteigtas, Cloak 
and Dressmakers Unijos Ben
dra Tar. (Joint Board) nusipir- 

Iko banko šėrų. (Dabar tas ban
kas jau yra privatinių kapital. 
rankose). Kuomet prasidėjo 
didysis moteriškų rūbų siuvėjų 
(cloak and dressmakers) strei
kas 1926 metų vasarą, tuomet 
kairiojo sparno Bendroji Tary
ba, būtinai verčiama gauti pi
nigų vedimui streiko, pasiskoli
no pinigų nuo International 
Union banko ir užstatė savo se
rus kaipo užtikrinimą. Unija 
planavo paskolą atmokėti poikant, $41,(100 pinigų, kuri 
streiko ' ! ' 1' “ w ~ * ■

Tačiaus geltonųjų socialistų 
nusprendimas sudaužyti kairių-

klausė Bendrai Tarybai, ta 
pavesta tam turti^Rani “soc 
listui ” ir jo sėbrams.

jų vadovaujamą uniją ir Morris Bankas Prarado $100,000 
Sigmano, International Ladies . . .

Nesenai mokslininkų suvažiavime New Yorke vienas mokslininkas pareiškė, kad dievas, kaip 
jis dabar suprantamas, neatatinka mokslui ir kad dabar jau laikas pakeisti supratimą apie die
vą. Jis susilaukė to, ką šis paveikslas parodo;

Fašistų Kariuomenės Teismas Panevėžy 
Teisia 36 Asmenis; Liudininkų 120

Traukinys Nupjovė žmogui 
Abi Kojas

bilių, kad būtų suteikta ad
vokato teisės bile asmeniui, 
kuris buvo išrinktas New 
Yorko valstijos- gubernato
rium keturis kartus, nežiū
rint, kad jis nėra išėjęs ad
vokatūros mokslo. Jeigu 
tas bilius būtų buvęs priim
tas, tai buvęs gubernatorius 
A. Smith būtų galėjęs pa
tapti advokatu be mokymos 
advokatūros ii’ be išlaikymo 
valstijos advokatūros egza
minų. Būių atmetė valsti
jos įstatu komitetas devy
niais balsais prieš keturis.

“Lietuvos Žinios” sausio 
5. d. laidoje paduoda seka
mą žinią apie Lietuvos fa
šistų kariuomenės sureng
tą teismą Panevėžy:

Sausio 4 d., kariuomenės 
teismo išvažiuojamoji sesi
ja Panevėžyje pradėjo na
grinėti 36 asmenų, kaltina
mų bolševizmu ir kursty
mu prieš vyriausybę bylą. 
Kaltinamųjų tarpe yra vie
nas valstietis liaudininkas, 
kelętaę soedem. ir kiti įta-

Sausio 3 d. 21 vai. 36 nr. 
Kupiškio stoty praeinant 

riami komunistais. Jų tar- traukiniui 111 nr., belipant 
pe yra Dr. A. Domaševičius, j jg vagono papuolė po trau- 
- perskaitytas kiniu kelio tarnybos remon

to darbininkas Jankauskas 
nupjau-

Su teikus

kaltinamasis aktas ir duota 
pasiaiškinimo žodis kaltina- .
miesiems, pradėta klausinė-; roniL\s’ kūnam 
ti liudininkai, kurių yra iš- ta abi kojos, 
šaukta apie 120 žmonių, pirmąją pagelbą nuvežtas į 
Antrą dieną po liudininkų Panevėžio ligoninę, 
klausinėjimo sprendžiamas 
klausimas netikusių liudi
ninkų. Nors viešas ;
bet pašaliniai žmonės neįlei
džiami.

sOn$i-18 Užmušta, 14 Sužeista 
_ _ _  Ant Geležinkelio

Anglijos Bedarbiai Sandino Armija Laimėjo * ♦ ‘ 4 *• ¥ - 4 „ t '

Maršu®ja j Londoną > Mūšį Prieš Marinus, Įhienį po pįetų 18 ašmenų li-

3 žuvo Nušokus Traukiniui 
Nuo Relių

Thomaston, Conn.— Trys 
asmenys žuvo ir jtenki tapo 
sužeisti, kuomet trečiadie
nio rytą už kelių mylių huo 
•čia ant New -York, New 
Haven and Hartford gelž- 

i- kelio nušoko nuo relių trau- 
• kinys, einantis iš Waterbu

ry į Winsted.

GLASGOW, Škotija.— Iš 
čia iškeliavo į Londoną arti 
200 bedarbių. Maršuotojai 
planuoja pasiekti Londoną 
už 33 dienų.

Iš įvairių kitų vietų be
darbiai rengiasi maršuoti į 
Londoną. ♦

Viso bedarbių suplauks iš 
įvairių dalių virš 1,000. Lon
done jie demonstruodami 
prie valdžios namų protes
tuos prieš bedarbę ir blo
gas darbininkų sąlygas.

Bedarbių maršavimą va
dovauja Nacionalis Bedar
bių Komitetas. (

Roma.— Centralinis Sta
tistikų Institutas praneša, 
kad bėgy 1928 metų gimimų 
skaičius Italijoj viršijo mi
rimų skaičių 424,000.

--------  j ko užmušta ir 14 sužeista, 
i MANAGUA, Nicaragua, kuomet anf Lake Shore 

Nicaraguos neprikįausomy- elektrinis ekspresas užva
žiavo ant Greyhound kom
panijos buso ant kryžkelio 
už pusantros mylios nuo 
Bellevue,. Ohio. Nelaimė įvy
kus iš priežasties šturmo, 
del ko nebuvę galima g;erai 
matyti ateinančio traukinio.

bės armija, vadovaujama 
generolo Sandino, puolė A- 
merikos marinus šiauryti- 
nėj daly Yali distrikte, pa
sak marinų viršininkų pra
nešimo. Atstūmė atgal ma
rinus; keletas marinų tapo 
sužeista ir vienas užmuštas. 
Užmuštas marinas 
Everet A. Rector.

Vilkai Sudraskė 
r ir šunį

LITVINIŠKJS, 
valse.-— Gruodžio

Dvi

buvo

Avi

Rokiškio 
20 d. pil. 

Aleksejaus iš tvarto per pa
matą nakties laike vilkas iš
traukė dvi aveli ir kieme 
pasigavęs? šunį nusinešė.

Garment Workers Unijos pre
zidento, vedama reakcinė kova 
prieš kairiuosius sudarė keblu
mų Bendrai Tarybai ir ji nega
lėjo atmokėti bankui skolos.

Tuo būdu International Union 
bankas konfiskavo užstatytus 
Bendros Tarybos serus ir taipgi 
kabinosi prie unijos namų. De
šiniojo sparno klika rengėsi 
parduoti namus, kad turėtų iš 
ko mokėti algas savo viršinin
kams, bet jie pamatė, kad Ben
dra Taryba (kairysis sparnas) 
pasirengus kovot, kad pasilaikyt 
tuos namus, kuriuos įgijo uni
jos nariai per pasiaukojimą.

Užvedė Bylą
Bendra Taryba per savo ad

vokatą Louis D. Boudin perve
dė dalyką į teismą, pareikšda
ma, kad skola International 
Union bankui tapo užmokėta 
Šerais, kuriuos bankas konfis
kavo, ir kad bankas dabar ne
gali kibti prie unijos namų.

Galutinam bylos negrinėji- 
me advokatas Boudin stojo gin
ti Bendrąją Tarybą (dabar 
Adatos Pramonės Darbininkų 
Industrinė Unija), o dešiniojo 
sparno arba Schlesihgerio gen- 
gę stojo ginti advokatas Morris 
Hillquitas, Socialistų vadas.

Laike tardymo Boudin per 
kelias valandas klausinėjo Hill- 
quito sėbro Frederick Omhay, 
norėdamas sužinoti, kas atsiti
ko su tais Šerais.

Socialistai Teisme Prisi- I 
pažįsta

Tuo laiku, kaip geltonųjų ly
derių valdomas bankas pusdy- 
kiai pervedė Šerus broliams so
cialistams, bankas galėjo gauti , 
$100,000 daugiau už jų parda
vimą, jeigu šėrai būtų buvę 
parduoti kitiems, o ne Hillquito 
grupei, kuri mokėjo už Šerą tik į 
nuo $195 iki $200. Bankas tUo 
būdu prarado $100,000 grynais 
pinigais. " ■ J

O kas atsitiko su kitais 900 
šėrų? Jų plikimas dar įdomes
nis. Hillquitas pareiškė, kad 
banko direktorių taryba nutarė 
parduoti tuos serus “socialistų” 
grupei už $195 už Šerą arba ųž 
suvirs $100,000 mažiau, negu 
buvo pasiūlyta. 
$100,000 
pinigų 
tams.”

Dabar 
kuris jau nebėra unijos nuosa
vybė, bet privatiskų kapitalistų 
kontroliuojamas, sako, kad su- 
virš $100,000 unija bankui sko
linga ir bankas kimba prie unL 
jos namų.

i Jeigu socialistai nebūtų su
griebę tuos šėrūs pusdykiai, tai, 
žinoma, bankui būtų buvę pilnai 
atmokėti, ir bankas dabar ne- 
kibtų prie unijos namų. i Nau
ja adatos pramonės darbininkų 
industrinė unija smarkiai kov« 
ja, kad nedaleisti parduoti n 
mus. ;

Taigi dar 
buvo suteikta unijos 
“draugams sociaiis-

International bankas,

Išmušė Merginai
ŽIDIKAI.;

- kaime, pirmą kalėdų dier;
Nors ir bandė sukinėtis, ne-; buvo šeimyniškas vakarėli 

atsakyti į klausimus, tačiaus Prisigėrę kaimo bernai ęnp 
buvo paverstas pripa-j muštis ir išmušė merginij Omhay buvo priverstas pripa- Į muštis ir 

Jieško Skęstančio Laivo žinti, kad iš 1,275 Bendros Ta-Į p. L afcį 1 1 *| y* rtHP' 1 i i *rybos banko Šerų 375 tapo par
duoti po $200 už šėrą vienai 
grupei, kuriai vadovavo Morris 
HSllquit.

Kokia buvo tikra šėrų vertė? 
Kodėl jie buvo parduoti Morris 
Hillquitui ir jo sėbrams? Kas

New York.— Dollar lini
jos laivas President Harri
son, kuris trečiadienį pasie
kė Atlantike 4 vietą, už 800 * 
PWljU. Vįrginįjos pa- atsitiko su kitais 900 šėrų?

A. L. D. L D. Antro Apsk 
Konferencija Šį Sekmai

—
Sausio 27 d., 10 vai t 

“Laisvės” svetainėj, 46
kraščio, kur, sulig praneši
mo, Italijos tavorinis laivas _ ___________ o
buvęs pavojuj, nerado ten Mat, bmhay perdaug išplepėjo. laiku pribūkite.
J 1 Y"" J • f • 1 J

Toj vietoj ponas Hillquitas Eyck St., įvyksta, apsl 
pradėjo jaustis labai nesmagiai.(konferencija. Visi dele

to kad
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KALBA, BET NESIRUOŠIA
įK ŽmoųėSf kalba apie karą.'tuo “prasižengimu,” kokiu 
įVisi supranta, kad ginklavi-J juos pačius kadaise kaltino 

buržuazija. Girdi, jūs kal
bate apie karą, jūs kalbate 
apie revoliuciją sąryšy su 
karu, vadinasi,^ jūs norite 
karo...

Bet jeigu mes matome, 
kad karo baisūnas atšliau
žia, tai nejaugi reikėtų ty
lėti panėrus galvą? Visų 
pirmiausia' mes kovojam su 
karo pavojum, nes žinom, 
kad tame kare labiausia nu
kentės darbo žmonės. Vie
nas tas faktas, kad Sovietų 
Sąjunga drūčiai gyvuoja, 
yra geriausia taikos garan
tija. Baimė revoliucijos li
gi tam tikro laipsnio yra 
apynasris, kuris sulaiko 
buržuaziją. Bet karas vis 
viena artinasi del priežas
čių, kurios nuo komunistų 
nepriklauso. Prie karo veda 
plėšrusis imperializmas, 
prie karo veda Tautų Lyga, 
kuri anei mažiausio žings
nelio nepadarė, kad suma
žinti ginklavimosi. Už šią 
situaciją komunistai neatsa-, 
ko, neš ją sukūrė buržuazi
ja. Jokių taikos tendenci
jų dabartiniam imperializ
me nėra. Mes nematome 
jokių; įrodymų, kad tokios 
tendencijos įbūtų. Tai ; yra 
„tįįkthi paciiistų išmislas. •

Žjnonės , kalba apie karą, 
bet kaip pasitikti karą, jie 
nesiruošia. Ruošiasi tiktai 
Komunistų Internacionalas. 
Komunistinės partijos ne
snaudžia. Jos diena dienon 
aiškina ‘ plačiosioms mi
nioms, kad karo pavojus ar
tinasi ir kad su tuo pavojum 
reikia kovoti. Jos mobili
zuoja savo šalininkus. Jos 
mokina, kad būsiančiame 
kare reikia elgtis taip, kaip 
elgėsi Lenino partija perei
tame pasauliniame kare — 
tai yra, kad imperialistų su
kurtą karą reikia paversti 
darbo žmonių karu prieš 
imperialistus^ Jie veda agi
taciją kariuomenėj, jie ku
ria raudonųjų frontovikų 
organizacijas. Vokietijoj 
tokia organizacija turi šim
tus tūkstančių narių. Ame
rikos Darbininkų Partija 
rodo aktyvės simpatijos ir 
teikia aktyvę paramą Nica- 
raguos kovotojams.

' Socialistai kaip kada ir gi

mosi kaijŠtligė apėmė visas 
^imperialistines valstybes, 
šeši milionai, kareivių yra 

• po ginklu.1 Kariniai biudže
tai augą.’ 85 nuošimčius sa- 

įvo įeigų Amerikos federalė 
/valdžia išleidžia buvusių ka
irų išlaidoms (pensijos ir 
-tt.), užlaikymui armijos, lai- 
l.vyno ir • orlaivyno ir ruoši- 
Kiiuisi prie būsiančių karų. 
į*Tokia biedna valstybė, kaip 
<Lenkijaj išleidžia kariniams 
^reikalarhs 40 nuošimčių sa
vo įeigiį.

Mes į negalime pasakyti 
>nei dierjos, nei mėnesio, nei
lgi metų, kada įvyks karas, 
i/bet vienas dalykas aiškus: 
; karas artėja su kiekviena 
Įdiena. ’Prisiartinančio ka
tro pavojus yra centralis 
Šios dienos klausimas. Taip 

4 dalyką žiūri komunistai.
Tūli fš» to daro išvedimą, 

.kad koinunistai nori karo, 
kad karas jiehis Teikiąs vie

natinę viltį sukelti revoliu- 
įcijų- Socialistai kaip tik 
rdel to ir kaltina komunis- 
|tus.

Seniau,' kol dar socialistai 
(nebuvo įsiklampoję į tokią 
^oportunizmo: balą, kaip da- 
Ijbar, tai jie! jungė kati pavę-į 
Jų su revoliucijos perspek
tyvom. ^Prisiminsime bent 
'tarptautinį šocialistinio In- 
•ternacionalo suvažiavimą 
Bazely, 'kuris įvyko 1912 

.metais. '(Bazelio kongresas 
■išleido į Viso svieto- darbi
ninkus platų manifestą, ku- 
,riame žodis žodin sakoma, 
"kad “kilusį del karo politi
nį ir ekonominį krizį reikia 
išnaudoti liaudies sukėlimui 
ir priskubinimui žlugimo 
ikapitalfKviešpatavimo.” Toj 
pat rezoliucijoj dar pridu
riama, kad “baimė proleta
rinės revoliucijos yra žy
miausia taikos garantija.” 
Raželio manifestas grąsino 
viešpataujančioms klasėms 
Paryžiaus Komunos pavyz- 
džim

Ar gi tas reiškė, kad so
cialistai tuomet norėjo ka
ro? Jie karo nenorėjo, jie 
kovojo už taiką, bet tuo pa
čiu kartu jie grąsino buržu
azijai reyoliucija, jeigu ka
ras kiltų:

Mes dUr priminsime, kad 
r Marksas su Engelsu rišo

čechoslovakijoj, ties Uzhoro-: 
do miestu, prie atmatų suverti- 
mo vietos, yra įsteigta čigonų 
kolonija ir čigonukams mokyk
la, kurią lanko 33 berniukai ir 
mergaitės, čigonų kolonija tu
ri 25 namukus.

Namie ir šiaip tarp savęs či- 
gonukai vartoja savo “gimtąją”, 
kalbą, o mokykloj jiems pamo
kos dėstoma slovakų kalboje. 
Valdžia pripažįsta čigonų, kaipo 
tautos, gabumus prie muzikos p 
ir mokyklos sienos lyrą nuka
bintos čigonų smuikais, ant kup
rių mokinasi griežt berniukai. 
Čigoniškos dainos ir šiaip melo
dijos yra surašytos-gaidomis; ir 
Vaikučiai turi mokintis muzikos 
ir dainavimo iš gaidų, o ne 
“nuo ausies,” kaip kad daro ki
ti jų tautos žmonės. Valdiški 
inspektoriai gėrisi dideliu pro
gresu, kurį čigonukai daro mu
zikoje ir dainavime. Jie taip
gi mokinami ir bendrųjų pradi
nio mokslo šakų.

Ta čigonų kolonija tai buvo 
vyriausybės 'išbandymas, ar ga
lima būtų kur pastoviai apgy- 
vendint tuos “gamtos sūnus,” 
padaužas ir ar galima’jiems 
įskiepyt nuolatinio “civilizuoto” 
gyvenimo papročius. Ir pažy
mima, jog tas civilizavimo dar
bas sekasi, ypač su jaunąja, iš 
mažens mokinama gentkarte. 
Čigonukai gana reguliariai lan
ko mokyklą. O kadangi mo
kykloje yra švariau, šviesiau ir 
šilčiau, negu jų tėvų bakūžėse, 
tai mokiniai mielu noru lanko
si. Daugelis ateina valanda ar
ba dviem anksčiau, negu prasi
deda pamokos.

Mergaitės, 'apart abehiųjųį 
lekcijų, dar yra mokinamos jsiŪ-! 
ti. Medžiaga duodami įvįaU 
džios lėšų,; ką jos pasisiuva,' iąii 
jbm^ ir priklauso. O Į. pirštųsį 
turf gabius taip darbąi.

čigonukai, bepdraį^, paėmus/ 
nevagišįauja. > Bet vieną sykį,; 
kuomet pritrūko malkų apšildyt: 
mokyklai, tai vis tiek keli susi
tarę pasivogė malkų, vietoj sukt 
sau galvą, kaip čia jų galima 
būtų gaut prašinėjimais ar ki
tokiu civilizuotu būdu.

po žmogžudžių ir ;žtnb|iclų,? kiif 
rie nugalabinę kelis žmones past 
kui suvalgę jų lavonus.. Tame 
pirmi prisipažino trys išgamos 
čigonai broliai, kurių tėvai bu
vo apsivedę sii savo seserimis 
bei pussesęrimis. Tokių vedy
bų pasekmėje, tie trys’ broliai' il
gime nebyliai i ir‘kurti. Bet jie 
buvo iš mažens ‘pramokinti ra
šyt. Vyriausybės atstovu klau
sinėjami, jie raštu prisipąžąno, 
kad drauge, su kitais žudė ir 
valgė žmones.į ■ ( z

Visi' šio, Moįdąvos s^jžiąūs 
čigonai Vyrai <liko areš.tyibti ir 
jau 18 mėnesių išsėdėjoikdlejir 
me, belaukdami1 teismo, j di
desnė pusė jų jau išmirė: kalėji
me, Nors kalėjimo kambarius; 
jie tūrėjo gefesnliis irf yąigį’ne-' 
blogesnį, negu kad abėjnai val-į 
go vargšas čigonas, t^iąus ką-! 
įėjimo gyvenimo negali pakelti 
tie laisvo oro paukščiai; Kalė
jime, nuo troškaus oro, jie gaū- 
na džiovą ir greitąi, mirštą. <Jeb 
gū 'valdžiai nepasiškų^ins 'su 
teismu,. tai džiovos mirtis pati 
savaime juos vi'sūs rtaau's; vis 
tiek ar kaltus ar nekaltus, — 
kaip kad rašo Anglijos “Man
chester Guardian” koresponden
tas Henry Baerlein.

kariavimui, darbininkiškas 
judėjimas pusėtinai apmi- 
ręb, nes darbininkai užmušti 
dvasioj- , ’

Gal būt, kad kaip Naujoj 
Anglijoj, taip ir visoj Ame
rikoj, darbininkai pradės 
primauti,, kaip jūra prieš 
audrą, tik tada, kada abel- 
nas; produktų našumas, bėg
damas viesulišku greitumu 
prie dolerio, atsimuš į; uolą 
ir užstos visuotinas krizis 
ir desėtkai milionų darbi

nio j, kurioj jau ir šiandien 
yra netoliese 5 milionai.

Senas Vincas.

Kada Organizuoti Darbininkus ir 
Rengti Prakalbas .

Daug laiškų gaunu iš ko
lonijų, kuriose draugai duo
da įvairius nusiskundimus, 
kad pas juos dabar .susida
riusios tam tikros priežas
tys, del kurių jie negali 
veikti, neigi kitų raginti, 
kad jie veiktų. Nors trum- 

ninkų atsidurs bedarbių mi- pai, tuos nusiskundimus rei- ’ ’ % . v. n. k|a paciiskusuoti;
Daugelis nusiskundžia, 

kad dabar negali nieko veik
ti, nes Siaučia didelė bedar
bė anglies industrijoj, o ku
rie dirba, tai tie bijo lanky
tis į prakalbus,’nes gali bo
sas sužinoti vienokiu ar ki
tokiu būdu, ir pašalinti iš 
darbo* Na, ir kas gi tada 
atsitiktų su jų šeiinynomis 
ir gyvenimu ir tt.?. Šie 
draugų nusiskundimai yra 
nepamatuoti, paremti bailu-

Darbininkų Padėtis 
Naujoje Anglijoje

i i:- I ! , ■

Pervažiavus per ' Naujo
sios Anglijos lietuviškas ko
lonijas ir 1 pašikdibėjus su 
įWųgais apie darbus ir ddr- 
jbįnin^ų padėtį, tenka žymė-1 
M, įąd abelna r 'dUrbitainkų 
>ąį®;t|s yra rūstii ir fpątys 
iąW>|i lirįkai užmušti; dyasioj- 
^ radimo'

‘Dabartinės Influenzos 
Ypatybes ir (lydymas

; , • i —"r—rr i ;■ >
' ' Amerikoniškų. laikraščių 
bendradarbis Dr. Evans ra
šo, ką jis : patyri? kas link 
gydymo dabartinės influen- 

,’zos. Jam taikėsi būt vieno
je farmerių apygardoje, mu ir vien rūpinimusi apie 
kur daug jų sirgę dnfluenza. save. Nei vienas negali bū- 
'Jiįs pastebėjo, kad kurie ma- ti geru bolševiku, jei jistik 
žijau valgo, tie greičiau pa- 
šVėiksta. Tuomet jis įsakė 
savo ligoniams labai daug 
vandens gert, visai mažai 
valgyt ir lovoj gulėt; ir ta
tai pasirodė pasekmingiau- 
sias būdas gydymui influ
enzos.

Dabartinė influenza ski
riasi keliais požymiais nuo 
1918 metais siaūtusios kari
nės influenzos. Dabar ma
žai skysčio tebėga iš nosies. 
Laike pirmesnės influenzos 
dažnaij bėgdavo iš nosies 
kraujaš; neretai tuomet 
prasimušdavo ir kraujo bė
gimas į plaučius. Dabartinė
je gi ihfluenzoje nėra paste
bima tjokio kraujo tekėjimo.

šmo/ ftėgų, ųųo' šįąip ^rinitų 
slogų. Bet dabartinė jnfju- 
enza irgi bjędingai atsilie-

gresyviais, susipratusiais ir 
kartu mainierių unijos na
riais, bet duoda atsakymus 
vienus iš juokingiausių, kad 
jų vaikai negali prisidėti 
prie organizuojamos unijos, 
neigi ateiti į rengiamas pra
kalbas, nes gali ir bosas 
ateiti kartu į tokias prakal
bas. Na, ir <“gink dieve”, 
pamatytų jį ar ją ten ’ ■ sė
dint, tai ir jau neteks dar- * 
bo, ne tik jis, bet ir visa gi
minė! Šitokia teisinima^is 
yra vienas iš bailiausių ‘ įr 
reikia priskaityti ‘ prie tam
siausių. Kodėl ?'i Ką) gi? ga- ‘» 
Ii bosas padaryti, jei jo dar
bininkai ateina į prakalbas? 
Gi nieko. Ne tik, kad jis iš 
darbo jų negalės • išvaryti, 
nepaisant, kad ir da neor
ganizuoti, nes išvarymas 
vieno darbininko 'ar kelių 
vien tik už tai, kad jis ar 
jie buvo prakalbų klausyti, 
padarytų jam dar daugiau 
suirutės. Pats bosas matys, 
kad pas jo darbininkus jau 
kyla nepasitenkinimas ir 
kad gali jie susiorganizuoti, 
jis gerins be didelės kovos 
darbo sąlygas ir algas pa-

(Tąsa ant 4-to pusi.}

rūpinasi apie save. Jis sta
to savo ypatišką gyvenimą 
daug augščiau visos visuo
menės reikalų.''Neturiu ęiin- 
ty, kad turi visai užmiršti 
savo gyvenimą. Geras bol
ševikas visados statys augš
čiau ir pirmoj vietoj, visuo
menės reikalus, o ne savo 
ypatiškus.

Dar daugiau sako, kad 
kiek laiko, keli metai buvo 
bandoma organizuoti neor
ganizuotus darbininkus, net 
ir keli organizatoriai dirbo, 
bet nebuvo jokių pasekmių. 
Tai* ir dabar sunku bus kas 
nors nuveikti, “tiesiog nega
lima.” ’ Tai viena iš stam
biausių klaidų. Jei jau kas 
bandė pirmiau ir neturėjo 
pasėlpniųį tar tai jau'ir mes 
turime sunerti rankas 1 ir 
sėdėti, kob pradės kepti kar- 
ivėliai kristi iš dausų? Ne,

JUOKAI NE JUOKAI

ĮRODYMAS 4 H ;
’ > I ' wĮ < J , .'.J ' J ).( ‘

Svečios (pirmu sykiu (Jidr 
miestyje) : “Pasakykit man, ar 
labai sugabūš šik/ne’ tniešte Va
gišiai?” .r/:*

Miestietis'. “Sugabūs! čia 
jie ne tik sugabūs, bet tiesiog 
genijai. Paklausyk, kas man 
pačiam sykį atsitiko: Vieną va
karą šokių svetainėje vagišiai 
pavogė mano kelnes ir jų. vie
ton prikabino man prie petnešų 
tokio pat sunkumo vogas, idant 
aš nepasigesčiau kelnių, kol jie 
prasišalins. ”

ninkai ant tiek yra išnaudo
jami, t taip kietai prispausti 
prie darbo, taip .nukamuoti, 
kad jiems niekas nemiela, 
niekas juos neintieresuojav

Dešimts metų^ atgal vie
nas darbininkas operavo ne 

Toj vietoj gyvena 40 čigonų daugiaus kai 4' stakles. 
Šiandien jau yra Įvesta toks 
pagerinimas, kad vienas 
darbininkas kontiroliuoja 40 
staklių ir tai dar ne viskas. 
Eina kalbės, jog greitoj at
eityj bus duota dar vienas 
šuolis pirmyn, kad vienas 
darbininkas galės kontro
liuoti 100 ir daugiaus stak
lių. Tokiam mašinerijos pa
tobulinimui įėjus į’ audimo 
pramonę, vienąs darbininkas 
galės austi tokiu pašėlusiu 
greituniu, kad prikabinus 
audžiamo audimo gąlą prie 
automobiliaus, automobi
lius galės bėgti 40 mylių į 
valandą ir vienas darbinin
kas paspės austi!

Savaimi aišku, vkad darbi
ninkas, stovėdamas prie tiek 
mašinų, neturi Įniko nė pra
kaitą nub savo kaktos nusi
šluostyti Ir jeigu tik nepa
rneši ■ su mašina dirbti, bo- 
sas jokių ceremonijų neda- Na 
ro — nespėji, susirink savo f Progrė;
“tuįšis” ir nešdinkis po vėl- tų pąręmiį d^g./ Marijoua Ba 
niais! - j nevičiūįę,' /Visada'1 pątav

Ąbelndr Imant, ^eįįk į7i^ose 
dirbtuvėse, yiįd į jtyė^td ^aip 
Vadinamą ’ “speėd-up” siste
ma, dirbama nuo šmotų, al
gos numušiųėjama ir da^b?;
valandos dlginąm^. • /'bąrpi-’ 
ninkai, kurią dirbą ^ilh^ ląL‘ 
ką po 9 ar 10 valandų ^ dįpT 
ną,; taip nusikamuoją, kad 
paręję iš darfeb. griųvą į lo
vas, idant nors kiek atsilsė
ti, kad įgavus pati jų spėkų 
rytojaus; dienai. Gi tie, ku
rie nedirba pilną laiką, po 
3-4 dienas į savaitę irgi ne 
geresniame dvasios •“ pakili
me,' nes yos-ne-yog. gali pra
gyventi. į, ■f o ■:

,Tos taiį priežaytiąš delri,

pia į sveikatą; kuomet žmo- ir dar kartą ne. Kas buvo
gus jąja ir perserga, tai il
goką laiką jaučia nusilpnė
jimą. ■ Josios bėgyje karštis 
pakyla iki 102 ir 104 laips
nių; bet jis turi tą ypatybę, 
kad praėjęs, po dienos kitos, 
vėl sugrįžta; ir tas karštis 
(fever) paprastai būna ke
letu laipsnių augštesnis, ne
gu šiaip slogose, kad ir sun
kiose.

du metai tam atgal, tai 
šiandien skirtinga ir skir
tingos sąlygos. Jei vieni 
bandė ir neturėjo pasekmių, 
tai kiti turi bandyti ir gali 
būt turės pasekmes. -Ne vi
sur kad ir gabus organiza
torius turi pasekmes. Vie
nur jam pavyksta, kitur vi
sai neturi pasekmių. O už 
vis svarbiausia tai tas, kad 
iki šioliai lankėsi tokie br- 
ganizatoriai, kurie nebuvo 
atsiųsti, kad organizuoti 
neorganizuotus darbinin
kus, bet taip tik sau, kad 
praleidus laiką, ir vėliaus 
raportavus, kad mes ban
dėm, bet neturėjom jokių 
pasekmių. Ir tie organiza
toriai buvo daugumoj Ame
rikos Darbo Federacijos.

Del pavyzdžio, kad jįę ne- j klausias daiktas tai knarkiantį 
sirūpina organizuoti nęor-'vyrą perknarkti; ir visas blo- 
ganizuotus darbininkus, pa-!gumas tame, kad, abiem knari/ 
imsim kad ir mainierių uni- Idant, nėra kam sprąsti, kuris.

šeimynų, kurios turi išsirinku
sios savo “burmistrą” (majo
rą). Jos beveik visos žemę dir
ba arba kitokiais paprastais 
darbais gyvenimą pelnosi. Ne 
be to, žinoma, kad kur nepasi
vogtų vištą, bet tai nebe nuola
tinė jų profesija.

Valgo Padvėsusių Arklių 
Lavonus

Vienas betgi dalykas labiau
sia stebina nečigoniškus jų kai
mynus, tai kad šie čigonai valgo 
pastipusių arklių mėsą.

Padvesia mieste arklys. Vy
riausybės tarnautojai apipila 
lavoną kokiais stipriais, žinoma, 
nuodingais chemikalais, kad pū- 
damas neužterštų orą ir kad ne
atsirastų ligos iš lavono. Taip 
“apdaktarautą” arklio lavoną 
atveža ir užkasa į pelenus ir ki
tokias atmatas. Bet jo mėsa 
čigonams vis tiek gera. Jie iš-

savaitės laiko; apvalo iš pąviE 
šiauš nuodus; išpjaustė tinka-: 
mas sau mėsas, verdasi jas bei 
kepasi ir valgo. Nuodų, be abe
jo, buvo patekę ne tik- į pavir
šutines dvėselienoš-dalis,, bet ir 
į vidurines. Tačfąūš čigonams 
(tie nuodai nekenkia. Senieji- 
laukiniški papročiai; ir laisvas 
pirmesnis gyvenimas, daugiau
sia atvirame ore, per gentkar- 
čiy-gentkartes, mat, išdirbo pds 
čigonus tokią drūtą kūno siste
mą, kad jie atsilaiko ne tik 
prieš paprastą dvėselieną, bet ir 
prieš užnuodytą dvėselieną.

Stebisi ir čechoslovakijos 
mokslininkai, patys statydamie
si klausimą: na, o kuomet mes 
čigonus sucivilizuosime, tai ar 
civilizuotas gyvenimas palaikys 
tuos žmones tokiojė sveikatoje 
ir kūno drūtume, kaip kad iki- 
šiol būdavo?

O ve 'Kur žimogėdos-čdgonai
Kitoje vietoje, ties Moldavą, 

čechoslovakijoj, buvo . suimta 
tam tikras skaičius čigonų, kai-

BOSTONO IR AP1ELINKES 
ŽINIOS

BANEVIČIŪTĖS KONCER
TAS SUBATOJ

aro kilimą su rpvblinriia |paplepa, kad reikia kovoti ^gonams vis ueK gera 
EISI karo Pa^um- Jie kaip sikasa arklio lavoĮlą,
854 m$ais -(vasarioJJ d.) | kada grąsina visuotinu 

streiku. Netikėkite tam! 
Iš to niekas nebus. .Prie 
jokio visuotino streiko- so
cialistai neprisidės. Kuomet 
1905 metais Franci j a karia
vo su Morokko ir /komunis
tai paskelbė vjenęs dienos

.arksasF rase New Yorko
ribuneį“Mes neturime už-
Iršti, kad Eūfoįoje yra

’ šešjtoji |VaIstybe, kuri 
ui tikrąis mfnjientąis išky* 
ir užviešpat^ują !vįrš vi- 
penkių t^ip^adpia131^ di- 

valstybių w priver-|

Ta; valstybė/iįi revoliucija, prisidėti prie streiko.
Poulgo peripd.0 tyjps ją vėl ; Tikro noro kariauti su ka-
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tųjų valstybių ir pnver-j streiką, tai socialistai už- 
drebėti _ kiekvieną iš jų. draūdė • savo šalininkams

ifcšaukė kovos laukan kriziai1 p0 pavojum rodo tiktai ko- 
ir bado šmėkla. . Reikia tik munistinės partijos ir tiktai 
sign do... Tą signalą duos tų partijų vadovybėje vys- 

karas” v_ tysis p_________r____
188T metais Engelsas rašė, imperialistinį karą piliečių 

kad būsiantysis europinis karu prieš buržuaziją.

grosiantysis karas.”

kanu, ir jo iššauktas' krizis! 
būtinai ęrivesiąs prie, revo
liucines f eksplozijos įr tuo-, 
mat “karūnos pradės ristis

tysis pastangos paversti

,‘r .. 4 f ■ #Mūsų jaunai'smuikorė, kuri 
dienraščio “Laisvės” koncerte, 
So. Bostone, taip puikiąį atsi
žymėjo ir mūsų publikai pati
ko, rengia koncertą, kad pasi
daryti kiek pelnof ’irT galima 
būtų tęsti savo 'niokfnifnąsi -to*- 
liau.,.. I . <Jap 1

Jos koncertas įvyks subatoj, 
26 d. sausio, LUtuvių. Tautiš-

** irie.’ ijloptėlTo, Mass. , 
Progresyviai įįetpyiai tui-ę- 

Marijoną Ba-

Jiauja mūsų organizacijom la
pai,prieinamai ir net visai dy
kai/ į Pereitąrųę dienraščio 
“Įjaisvės” koncerte So. Bosto
ne ne tik ji pątiydalyvavb, bet 
ftąr|kMivežė tris mėgėjus su 
šavjm ir nieko neėmė už pa- 

»■vi ■ ' • A
Jį ; jos koncertas, matomai, bus 
puikus; į nes programoj garsi
namą ųegirdėti [mūsų scenoje 
mėgėjai, kurių bus įdomu pa
klausyti.

' , Ai Tairaška.

SUNKU, SUNKIAU, SUN
KIA U SI A

“Oi, kaip sunku čalstoną šok
ti su tokiu vyru, kuris turi me
dinę koją!” skundėsi draugei 
viena flaperka.

“Ir kas ten per sunkumas? 
Ot, pabandytum tu dainavimu 
užmigdyt kurčią vaiką, tai tada 
patirtum, jog tai daug sunkiau 
padaryt,” atsiliepė jos vedusi 
draugė.

“Tai, rado kuo skustis! Sun-

garsiau bei netingiau knarkia.” 
Taip užbaigė fa. triąloga, 
trissykpersiskyrėlė.4 v 11 j * 1

Surinko J. Barkus.
DETROITO ŽINIOS 1

s ’ 'J.1 . - .. .Lenino Mirties Paminėjimui
Mitingas

Nedėlioj, sausio 27 td., 8-tą 
vai. vakare, p&ii(įela&|įi,tĄudi-* 
torium, WoochVaril AVė.', įvyks* 
Lenino mirtįes paminėjimui 
mitingas. Rengia A. >D.

ją, valdomą J. L. Lewiso. 
Jis kiekvienoj konferencijoj 
raportuoja, kąld. buvo daro
mi, bandymai suorganizuoti 
mainiėrius West Virginia, 
bet' jękių. pasekmių nebuvo, 
tik'tiek ir įtiek tūkstančių do
lerių išleista. Ir daugelis* de
legatų manė, kad tai buvo 
tikras bandymas, bet nebuvo 
pasekmių. Bet ; tikrenybėj 
visai kitaip'. Mainierių uni
ja turi įdėjus į W. Virgini
jos kabyklas $150,000 irtos 
kasyklos yra skebinėmis. 
Jei jau kitų kompanijų ne
galėjo suorganizuoti, tai sa-s 
vo kompanijos mainierius I 
tikrai turėjo suorganizuoti. 
Bet-kuomet, vietoj organi
zuoti neorganizuotus darbi
ninkus, yra ir organizuoti 
krikdomi, tai aiškų, kad to
kie organizatoriai negali tu
rėti pasekmių ir jie neturi.

Kalbant apie, organizavi
mą jaunuolių, 'ypatingai au- 
dinyčiose, yra nemažai tė
vų, kurie save vadina pro-

mitingas. Rengia A.
(Kom.)z P. ir Jaunųjų Parbi- 
ninkų Lyga. Kalbės drg. 
Hali (juodveidžių organizato
rius), ką tik sugrįžęs iš So
vietų Rusijos ir d. N. Tallenti- ■ 
r’e, taipgi nesenai sugrįžęs ziš 
Sovietų Rusijos. • . - • •

Programą išpildys rusų cho
ras, South Slavų “NoVy Živdt” 
choras ir lietuvių Aido Choras. 
Bus ir kitokių pamargiiihnų. .

Visi lietuviai, k^ip Partijos 
nariai, taip ir simpatikai, da
lyvaukite^.šiame Lenino mirties 
paminejinidi' mitinge. - Atsive
skite savo draugus ir drauges.

Liet. Frakcija. .

Apsivogė Seniūnas

' ŽIDIKAI.— Gruodžio &d. 
Mažaieių kaimo seniūnas,- 
Židikų vdlsčiuje* Apsivogė, 

pasidėkavojant, tam be, mie- Už vagystę: gavo r smarkiai 
ros išnaudojimui darbinin- mušti del ko ir dabar tebe- 
kų, tam nesvietiškam jų nu- serga.

Perugia, Italija.— Antra- 
minu- 

ejiipąs 
mieste Citta Di, Qa^t^llo, 
Gyvefiįojai persigando. 
Nuostolių nepadaryta.

tuzinais >nio karūnuotų gal- dienį pasireiškė trijų i 
vų.” ; tų tvirtas žemės drėbė

Dabar|iniaiv socialistai tą 
viską jail.serfai džmirŠo. tta- 
Lc.r jie Mitina komunistus kų, tam nesvietiškam jų nu
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L.D.S.Ą. 68-ta Kp., Cliffside, N.J.

reikalu irgi yra pa- 
kasmet 

bus išlei-

PLATINKITE
“LAISVE”

nuo gelžkelio stoties Farinovo 
(gelžkelis eina iš Polocko į Len
kijos rubežių, Molodečno). Tam 
pačiam Vetrinos rajone yra dar 
keletas mažų kaimelių, kaip an
tai, Pašutino ir keletas lietuvių 
a pgy ven t ų v i en k i em ių—Lažo vki 
ir k.

praktikavosi di 
miestuose Euro

pelno, vadinasi, eis par- 
o pusė j moterų kuopos 
Balius pavyko gana ge- 
Dainavo Ufos dvieilis

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 apielinkeie.
Turime didelj štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Tai bus linksmas ir didėlis Balius, 
i kurį visus Jr visas kviečiame atsi
lankyti. Apsimaskavusiems yra ski
nama net Šešios puikios dovaąos: 3 
defovyrų ir 3 del moterų.

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

DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.0(1 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
» Brooklyn, N. Y,

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Reikale

Mes išmokinąme taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Meš'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.

laikydamiesi pas vienas kitą į 
svečius ir ekonominiai vieni ki- 
ti^ remdami. ’

Lteuomlių ir Kozlovkos 
Kaimai

(Vetrinos rajono, Polocko ap.)
Ant didelio Usuomlių ežero Nuo 1928-29 mokslo metų 

kranto, \iž mažo pušynėlio pakai- Į Minske prie Baltarusių Pedago- 
nėj pasislėpęs glūdi nedidelis 
Usuomlių kaimelis. Usuomliai 
turi iš viso tik 10 kiemų. Ne
žiūrint tokio mažo gyventojų 

‘skaičiaus, usuomliečiai pasirū
pino, kad pas juos būtų atida
ryta lietuvių mokykla, kuri jau 
tris metus veikia. Kultūrinis 
usuomliečių išsilavinimas, žino
ma, gerokai pakilo augštyn. 
Paskutiniais metais čia kiekvie
nas kiemas • išsirašo valstiečių 
laikraštj “Raudonasis Artojas” 
ir kitomis kalbomis skaito vals
tiečiams naudingą literatūrą.

Keletas kilometrų nuo Usuom
lių, tam pačiam selsoviete, yra 
kaimas Kozlovka, kuris suside
da iš 7 kiemų. Kozlovkos kai
mas stovi UŠačio upės pakran- 
tyj, ketvertą kilometrų atstu

(Pabaiga)
Rukšenica

(Ūlos rajonas, Polocko
Rukšinės kaime 5 

šeimynos, kurios yra kilę iš Uk
mergės apskričio. Rukšinė skai
tosi katalikų centru, nes čia yra 
nedidelė bažnytėlė, į kurią laiks 
nuo laiko suvažiuoja daugelis ir 
lietuvių kolonistų. Nuo 1925 
i^etų rudens Rukšinėj atidaryta 
lietuvių mokykla, kuri dabar 
aptarnauja beveik visų apielin- 
kės lietuvių kaimų vaikus. Nuo 
mokyklos įsikūrimo čia pradėjo 
sparčiau kilt kultūrinės ir poli
tinės apšvietos darbas lietuvių 
tarpe. Rukšinė dabai 
grynai katalikiško centro 
nės apšvietos centru.

G'inikų Kaimas
(to paties rajono)

If j*- Cliffside, N. J.

EERRYAND SOUTH FIFTH STS./"”"
BROOKLYN, N.V/

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Kaimas Aleksandrovo 
(Visočionių rajonas, Vitebsko 

apygarda) ,
Aleksandrovo kaimelis suside

da iš 6 kiemų, kurių gyventojai 
1913 metais atsikėlę iš Smolens
ko gub., Liubavičių valsčiaus, 

Ilietuvių kolonijos Mazinka. /

Mathew P. Beitas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Trumpai minėdami lietuvių 
apgyventas vietas, mes čia del 
vietos stokos neišvardijom visų 

■esamų Sovietų Baltarusijoj lie
tuvių kolonijų.

Lietuvių kolonijų tyrinėjimo 
! darbas tęsiamas ir toliau, ypač 
'tuo reikalu pradėjo daugiau rū
pintis vietų kraštotyros (kra- 
jevedčeskije) organizacijos ir 
galima tikėtis, kad vienų kitų 
metų laikotarpy mes galėsim 
per mūsų spaudą suteikt skaity
tojams apie visas lietuvių kolo
nijas Baltarusijoj pilnesnių ir 
nuodugnesnių žinių.

Be Sovietų Baltarusijos, lietu
vių kolonijų yra nemažas skai
čius įvairiose Sovietų Sąjungos 
vietose: Ukrainoj, Pavolgėj, Si
bire ir k. Smolensko gubernijoj

“Daily 
dolerių 
namui, 
šiol iš 
apie. 60 

Teko
draugėm iš moterų kuopos ir 
nurodyti joms, kad kiek nors 
paaukotų į Agitacijos Fondą, 
kuris rūpinasi mūsų amerikine 
agitacija. Manome, kad savo 
sekančiame susirinkime jos 
paaukos kiek nors į Agitaci
jos. Fondą. Abelnai imant, 
Darbininkių Susivienijimo kuo
pa pasilaiko labai gerai. Jos 
gerai rūpinasi ir savo Susivie- 

jnijimu ir bendrais visuomenės 
reikalais. ' ■ ‘

26 dieną sausio, tai yra, šią 
subatą Rriešfašistinis Komite
tas rengia prakalbas Mažeikos 
Svetainėje. Prakalbos prasi
dės kaip 7:30 vai. vakare. 
Kalbėtojum pakviestas Senas 
Vincas, plačiai žinomas rašy
tojas, kuris Cliffside ' niekuo
met dar nekalbėjo. Iš drg, 
Seno Vinco tikimasi išgirsti 
daug ką naujo. Taigi, visi su
sirinkite į prakalbas ir atsives
kite taip pat ir savo draugus.

Vietinis.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
' Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare

Iginio Technikumo atidarytas 
lietuviškas skyrius, kuris ruoš 
lietuvių mokykloms mokytojus, 
o politinės 
kus ruošia 
munistinio 
Irius.

Spaudos 
daryti pirmi žingsniai 
Maskvoj ir Minske 
džiama po kelias lietuvių kalba 

i knygas įvairiais klausimais.
Reikalinga daugiau, negu lig 

šiol, visos kultūrinės jėgos su- 
spiest bemokslės lietuvių darbi
ninkų ir valstiečių tarpe likvi
davimui, politinės apšvietos pa
kėlimui, žemės ūkio 
mui.

Lietuvių kolonijų 
darbas privalo būt 
nuodugniau vedamas, 
(Iš “Liet. Valst. Kalendorius”)

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

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

, Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas menesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. ‘Net 
į tolimą St. Louis 

• i i • • ’• (Mo.) A. Lepo- 
John ‘ Naujokas > nis, 2759 Arsenai 

St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shepandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne it 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 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo«e, ant Balių ir štoruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
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:

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

Worker’iui” ir dešimts 
partijos antro distrikto 

Tuo būdu namui ligi 
C1 if f si dės sudėta jau 
dolerių.
kalbėtis su nekurtam

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

i prietelius ir draugas.
> ■ > t

KAINA $Ų25c

“LAISVĖ” i
46 Ten Eyck SU Brooklyn, N. Y.

Brooklyn LABOR LYCEUM
©ARBIN1NKŲ IŠTAIGA.

dalės dėl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų ir t,*. 
Puikus steičius su naujaisiais jtalr.v 
maia. Keturios bolių alleys. , •

KAINOS PRIEINAMOS

$49—959 Willoughby
Tai Star<

Glinikų kaimas susideda iš 16 
kiemų ir apgyventas vien tik lie
tuvių. čia valstiečių ekonomi
nė padėtis menka, nes laukai— 
nederlinga šaltžemė. Vieninte
lė parama, kad vietos gyvento
jai moka įvairių amatų, siuvi
mo, kalvystės, dailidystės ir tuo 
būdu amato uždarbiais materia
liai palaiko savo ūkį.

Glušicos1 Kaimas
r (to paties rajono)
taipgi susideda iš 16 kiemų, ir Riamovoj (Sibire) yra at- 

Kaimas randasi toli nuo kokio skiri lietuvių selsovietai. Sibi- 
nors kultūrinio centro. Ekono-^e, Barabinsko apygardoj, yra 
miniai Glušicos valstiečiai gyve- mums žinomi šie lietuvių kai
na geriau už kitus, nes jų že- mai: Riamova—85 kiemai, šė
mė derlingesnė ir ūkis našesnis.! du vos kaimas—29, kiemai, Bai- 

Ulos rajone dar yra šie lietu- sogalos kaimas—20 kiemų. Yra 
vių kaimai: Daliokije—6 kie- daugelis lietuvių valstiečių, kū
mai, šilaikiai—6 kiemai, Jakov- rie gyvena bendruose kaimuose 
ka—6 kiemai, šestovo—3 kie- kartu su rusais ir kitų tautų 
mai (Polocko rajono), Starose- gyventojais. . , 
liję—6 kiemai. Visi* pažymėti 1 Miestuose, kaip pavyzdžiui, 
kaimai yra atstu nuo vienas ki- Leningrade, Maskvoje, Charko- 
to už keleto kilometrų. Ūlos ra-1 ve, Odesoj, Minske, Gomelyj ir 
jono lietuvių kaimai tarpu sa- k. gyvena nemažas lietuvių dar- 
vęs palaiko nuolatinius ryšius, tbininkų skaičius. Daugelyj vie

tų lietuvių darbininkų ir vals
tiečių tarpe kultūros ir politinės 
apšvietos darbas yra vedamas 
lietuvių kalba. (Platesniam dar
bui lietuvių gyventojų tarpe 
trūksta paruoštų kultūros dar
bininkų, trūksta reikalingos lie-j 
i tuvių kalba literatūros. |
; Nuo 1928-29

PETRUŠKEVIČIŲ
162 .BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. - Boston 0304 W.

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

Darbiečių kuopos susirinki
mas įvyko seredoj, 16 d. 'sau
sio. Susirinkime dalyvavo de
šimts narių ir visi rimtai svar
stė bėgamus reikalus. Tik dė
lei ligos negalėjo dalyvauti 
drg. B. ir todėl nebuvo prista
tytipartijos pranešimai.

Buvo tikėtasi, kad į šį susi
rinkimą atvyks du buvusieji 
partijos nariai ir vėl įstos į 
kuopą, bet jie neatvyko. Tas 
labai negerai. Vis tik reikia 
tikėtis, kąd tiedu draugu kada 
nors ir vėl įstos į partiją.

Iš pereito baliaus, kurį dar
biečių kuopa rengė išvien su 
Darbininkių Susivienijimo vie
tine kuopa, pelno liko virš $70. 
Pusė 
tijon 
iždą-, 
rai.
kvartetas, d. Bakūnienė ir vai 
kūčių šviesos 
relis.

Darbiečiai 
me paaukojo

$1,000 Tik až 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų U» 
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. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

įvyks Nedėlioję

2/ d. Sausio, 1929
N. CARRELLO’S SALĖJE 

Walker St. ir prie Palisade Karų 
Geležinkelio^ Cliffside, N. J.

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

Kadangi po mirties S. L. A. 
i iždininko, T. Paukščio, sulig 
'konstitucijos įstatų, jei P. T. 
| būt rūpėjęs bešališkumas, tai 
būtų pakvietus tuojaus užimti 
iždininko vietą daugiausia bal
sų gavusį kandidatą J. J. Ger- 
dauską. ,

Kadangi skirdama S. L. A. 
iždininką, P. T. visai neatsi
žvelgė į konstitucijines teises, 
be to ignoravo narių paduotus 
balsus už J. J. Gerdauską lai
ke pastarųjų nominacijų ir 
rinkimų; ji taipgi nesiskaitė ir 
su 35-to seimo atstovų balsais, 
kurie buvo paduoti už minimą 
kandidatą; Ji sauvališkai pasi
elgė atmesdama J. J. Gerdau- 
sko kandidatūrą ir paskirda
ma nieko bendro peturėjusį su 
iždininko rinkimais p. Gį'ugį, 
S. L. A. iždininku. Kadangi 
toksai neapgalvotas šauvališ- 
kas žygis P. T. nėigia konsti
tucijos demokratinius įstatus, 

| laužo balsais išreikštą narių ir 
seimo atstovų valią, įneša į or
ganizaciją bereikalingus gin
čus, kurie žemina organi
zacijos gerą vardą ir truk
do jos visapusišką augimą-bu- 
jojimą,—todėl mes, S. L. A. 
194 kp. nariai, metiniame susi- 

v , ... ;rinkime, 8 d. sausio, 1929 m., 
apsvietos darbinin-jL> Liuosybgs svetainėj, Cicero, 
Tautų Mažumų Ko-1apsvarstę visapusiškai S. 
U-to Lietuvių Sekto- kasieriaus klausimą, reiš

kiame didžiausią nepasitenki
nimą prieš P. T. padarytą ne
apgalvotą žygį ir reikalauja
me, sulig konstitucijos teisių, 
J. J. Gerdauskui suteikti S. L. 
A. iždininko vietą.

S. L. A. 194 Kp. Valdyba: 
Pirm. A. Staškus, 
Rast. T. Miller, 
Ižd. A. Deveikis.

" Išstatymas savęs
šaltam ir šlapiam 

orui yra priežastimi reuma- 
tiškų skausmų

j Reumatiški Skausmai be jokio 
f persergėjimo užpuola tuos, kurie 

dirba lauke visokiam ore.
Kuomet pradedate jausti Musku- 

lų Skaudėjimą ar Sustingimą vik- 
riai patrinkite su PAIN-EXPEL- 

skaudamas dalis su kavalkėliais flane-LERIU. Pridengkite
linio audeklo. Pats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus. 
Po kelių ištrynimų skausmas visai pranyks.

ijįT PAIN-F.XPELLERIS taipgi pagelbingas nuo
Pečių Skaudėjimo, Nusimušimų, Išsinarinimų, Iš- 
sitempimų, Influcnzos, Neuralgijos,_ Strėndicglio, 

\ ; Skaudamų Muskulų, Galvos Skaudėjimų, Pcršali-
1 Skausmų Krutinėję ir t. t.

1\W Nusipirkite bonką PAIN-ĘXPELLERIO
' '1 h’dien. Knygute, paaiškinanti pilpųs nurodymus jo 

' naudojimb daugely atsitikimų, pridėdama prie kiek- 
vienos bonkos. Persitikrinkite, kad gaunate tik- 

Ant kiekvieno jo pakelio yra INKARAS.
' iWrVVWtoM Dvejopo didumo — 35c. ir 70c. bonkutės.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 164 ST, N.T.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietą

I Z. z
\ "
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DETROITO ŽINIOS

re,
prakalbose

M. ž.

kad tokios 
naudingos, 
spauda ir

Jis, remda
masis valdžios išleistais doku-

Puslapis Ketvirtas

Kada Organizuoti Dar 
i bininkus ir Rengti 

Prakalbas

A. P. L A. REIKALAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
didins. Pavyzdys. Nanti
coke buvo išleistas tik vie
nas buletinas ir išdalintas 
darbininkams, vėliaus buvo 
rengtos prakalbos ir kalbė
ta. prie dirbtuvės, kad dar
bininkai organizuotųsi. Pats 
bosas pasiraitojęs rankoves 
puolė mušti draugę Karo- 
sienę, bet tas jam nepavy
kot Jis žadėjo net tūkstan
tį dolerių praleisti ant šni
pų, .bet neįeisiąs organizuo
tis darbininkėms. Ne tik 
kad jis neišvarė darbiniu-i 
kių, bet priešingai, pakėlė, _____________
joms algą. Kurios pirmiau į vo 30w kuopoj 8'baisus/ 
gavo po $7, tai dabar jau ge^0 41 ki^oj ie’ bais™
gauna $11 ir jau nebesika- 
bina prie darbininkių, ne
stumdo, nekolioja visaip, 
kaip kad pirmiaus darė. 
Čia tik buvo bandymas or
ganizuoti ir tai privertė jį 
nusileisti. O ką kalbėti, jei 
darbininkai susiorganizuo
tų į karingą N. Audėjų Uni
ją. Ir daugybę galėčiau pa
rodyti pavyzdžių, kad bosai 
daug daugiau bijo prašalin
ti tokį darbininką, kuris 
daugiau protauja, kuris su
pranta savo klasės reikalus, 
negu tą, kuris nuolankiai 
lenkia galvą prieš juos.

Kuomet draugai- argu
mentuoja, kad negalime 
rengti prakalbas del bedar
bės, tai jau per daug toli 
nužengia. Kuomet darbinin
kas dar dirba vidutiniškai, 
naturališkai jis mažiau rū
pinasi savo klasės reikalais, 
nes jis mano, kam čia man 
rūpintis, nes dabar geri lai
kai, turiu darbą ir tt. Kuo
met bedarbė užeina, tai tuo
met kiekvienas jau daugiau 
rūpinasi, daugiau žingei- 
dąuja, nori sužinoti ką nors 
daugiau, kada jis ar ji galės 
darbą gauti. Tad prakal
bos turi būti rengiamos 
kuotankiausia, kad tuos 
darbininkus, tuos bedarbius 
suorganizavus, išaiškinus 
jiems svarbumą organizaci
jų, ir kodėl siaučia bedar
bės ir taip toliau. Ypatin
gai dabartiniu laiku anglies 
industrijoj reikia rengti 
kuodaugiausia prakalbų vi
sose kolonijose, kuomet be
darbė kasdien didėja ir di
dėja. Daugybė reikia įvai
rių klausimų gvildent, rei
kia aiškinti darbininkams 
badarbės priežastį.

Kuomet siaučia bedarbė, 
tai sunkiau organizuoti ne
organizuotus darbininkus į 
unijas, ypatingai, kuomet 
nebuvo pirmiaus bandymų, 
kur darbininkai mažai su
pranta apie organizaciją, 
apie uniją. Bet jokiu būdu 
negalima nieko neveikti. 
Kurie mano, kad kada nors 
vėl bus Amerikoj “geri lai
kai”, vėl visi turės gana 
dąrbo, tai skaudžiai klysta 
ir save apgaudinėja. Ame
rikoj ne tik kad nemažės 
bedarbė, bet ji didės ir vis 
liks pastovesnė ir pastoves
nė.

Kiekviena lietuviais ap
gyventa kolonija, turi rū
pintis surengti prakalbas, 
ar paskaitas tam tikrais 
klausimais. Dienos klausi
mų yra daugybė, kurie rei
kia būtinai aiškinti darbi
ninkams.

NOMINACIJŲ PASEKMĖS A.P.L.A. 
CENTRO KOMITETO ANT 

SEKANČIŲ 2 METŲ

1 Ant Pirmininko.
IG. V. SAVUKAITIS, 45 kp.

rys, gavo: balsų 10 kp. 7, 11—5, 25 
—10, 30—12, 38—7, 39—7, 42—9, 46 
—5. Viso 62 balsus.

F. RODGERS, 2 kuopos narys, ga
vo balsų: 2 kuopoj 33, 3—11, 7—11, 
9—32, 11—8p 14—8, 17—12, 22—9, 30 
—2, 33—4, 47—6, 49—21, 51—11, 44 

,—2, 8—6. Viso 133 balsus.
Į G. PARČEVSKAS, 2 kuopos na
rys, gavo balsų 2 kuopoj 11.

G. URBONAS, 14 kuopos narys, 
gavo balsų: 2 kuopoj—1, 7—2, 33—1, 
8—17. Viso 21 balsą.

S. K. SCHULTZ, 2 kuopos 
gavo balsu 3 kuopoj 9.

J. D. SLIEKAS, 7 kuopos 
gavo balsu 7 kuopoj 1. .

J. MILIAUSKAS, 2 kuopos 
gavo balsų; 11 kuopoj 10, 33—12, 
50—3. Viso 25 balsus.

I J. GUGAS, 47 kuopos narys, gavo 
25 kuopoj 5 balsus.

i J. MAŽEIKIS, 2 kuopos narys, ga-
V. MIKOLAITIS, 41’ kuopos

PALAČKY, 42 kuopos 
42 kuopoj 5 balsus. 
URMONAS, 50 kuopos 
47 kuopoj 18 balsų.

J. MILIAUSKAS, 2 kp. narys, 17 
kuopoj gavo 12 balsų.

A. K. SLIEKIENĖ, 7 kuopos nare, 
17 kuopoj gavo 12 balsų.

A. TĖVELIS, 8 kuopos narys, ga
vo 30 kuopoj 5 balsus.

E. K. ŠIURMAITIENĖ, 3 kuopos 
narė, 30 kuopoj gavo 20 balsų.

A. T. ADOMAITIS, 8 kuopos na
rys, gavo balsų: 8 kuopoj 13, 33—10. 
Viso 23 balsus.

S. M. LIESIS, 43 kp. narys, gavo 
33 kuopoj 11 balsų.

M. TENIKAITIS, 41 kuopos narys, 
41 kuopoj gavo 16 balsų.

O. BENDIKIENĖ, 41 kuopos narė, 
gavo 41 kuopoj 16 balsų.

I. J. STANKUS, 42 kuopos 
gavo 42 kuopoj 9 balsus.

J. VALAITIS, 42 kuopos 
gavo 42 kuopoj 3 balsus.

A. MEDEIKIS, 50 kuopos 
50 kuopoj gavo 7 balsus.

M. URMONIŪTĖ,. 50 kuopos narė, 
50 kuopoj gavo 7 balsus.

K. ŠŪKIS, 9 kuopos narys, 51 kp. j
gavo 4 balsus. ,

IG. V. SAVUKAITIS, 45 kuopos 
narys, 52. kuopoj gavo 7. balsus.

J. KINDERAS, 12 kp. narys, ga
vo balsų: 52 kuopoj 7, 44—8. i Viso 
15 balsų.

P. KAVALIAUSKAS, 15 kuopos 
narys, 44 kp. gavo 11 balsų.

R. BENIUŠIS, 14 kuopos narys, 
44 kuopoj gavo 6_ balsus.

U. NAČAJIENĖ, 9 kuopos narė, 
44 kuopoj gavo 5 balsus.

J. GATAVECKAS, Centro Sekr.

p. 
gavo 

K.
gavo

J. URBONAS, 8 kuopos narys, ga
vo 50 kuopoj 5 balsus. ’

J. GATAVECKAS, 3 kuopos narys, 
gavo balsi! 51 kuopoj 1, 44—6, 52 
—8. Viso 15 balsų.

K. - ZABELA, 2 kp. narys, 44 kuo
poj gavo 3 balsus.
Ant Sekretoriaus

J. GATAVECKAS, 3 kuopos narys, 
gavo balsų: 10 kuopoj 7, 11—12, 17 
—12, 25—10, 30—9, 33—2, 38—7, 39 
—8, 42—6, 46—5, 50—4, 44—7. Vi
so 89 balsus.

J. MILIAUSKAS, 2 kuopos narys, 
gavo balsų: 2 kuopoj 30, 3—3, 7— 
17, 9—28, 14—7, 22—9, ‘47—18, 40— 
21, 51—3, 52—9, 8—21. Viso 166 
balsus.

F. IMBRAS, 2 kuopos narys, gavo 
2 kuopoj 11 balsų.

A. VILENIŠKIS, 2 kuopos narys, 
gavo 2 kp. 1 balsą.

S. K. SCHULTZ, 2.kp. narys, gavo 
balsų: 3 kuopoj 8, 47—1, 33—7. Vi
so 16 balsų.

J. ŠIURMAIČIŪTĖ, 3 kuopos narė, 
gavo balsų: 3 kuopoj 13, 51—9, 9— 
2. Visos 24 balsus.

J. D. SLIEKAS, 7 kp. narys, 7 
kuopoj gavo 1 balsą. t *

J. mikeška, 7 kp. narys, 7 kuo-. tiek daug darbininkų reika- 
P A.gT. ADOMAITIS, 8 kuopos na—j I —.. ■ . .
rys, gavo balsų: ii kuopoj ii, 44—1. Ji kovoja ir prieš rengimosi 
Viso 12 balsų. į prie naujų karų sykiu su viso
3o1cuoUporgavįUiToEbalsUkUOI>OS "^’į pasaulio komunistų partijomis.

M. L. BALČIŪNAS, 23 kuopos na-' Antras kalbėjo Walter* Trum- 
rys, gavo balsų: 30 kuopoj 4, 33— bull/ buVęs Jungtinių Valstijų 
*T Viso 10 balsų. fvrrniirtIS kareivio1S. PIKŠRIS, 4 k p. narys, 33 kuo-; arini J OS Kareivis, 
poj gavo 2 balsu. Į į------- ------------ —

M. GIRAITIS, 41 kp. narys, 41 mentais, pęirodė; kaip Jungti- 
kUMP° ŽEMAITIS 42'kp. narys, 42' n'M Valstijų didinasi armija, 
kuopoj gavo 9 balsus. ‘kaip rengiamasi prie naujų

J. MAŽEIKIS, 2 kp. narys, 50 kuo- ]carų ir t. t. Paskui nurodinė- 
poj gavo 4 balsus. I jo> kokįa kareiyių “laisvg/>

kaip jie baudžiami už mažiau
sius dalykėlius, kokia aštri dis
ciplina ir t. t. Iš jo kalbos 
kiekvienas suprato, kad karei
vių nėra jau toks laisvas ir 
smagus gyvenimas, kaip kapi
talistų geltonoji spauda nupie
šia. Kalbėtojas pareiškė, kad 
jis pats tarnavo armijoj^ kelius 
metus, žino tą skonį ir neye- 
lina nei vienam tų visų “sma
gumų.

Iš Tarptautinio Veikimo
Sausio 5 d., Majestic teat- 

, įvyko demonstracija-pra
kalbos prieš rengimosi impe
rialistų prie naujų karų. Nors 
diena buvo prasta, vakare li
jo, vienok žmonių susirinko 
nemažai. Pirmiausiai kalbėjo 
A. D. (K.) P. VII Distrikto 
organizatorius. Jis nurodė, 
kaip A. D. (K.) P. veikia tarp
tautiniai ir kaip darbininkai 
turi' organizuotis. Nurodė, 
kaip visos kitos partijos vei
kia pragaištingus darbininkų 
klasei darbus. Nurodė, kad 
nei viena partija nesirūpina

Trečias Kalbėjo pagarsėjęs 
profesorius Stįott Nearingas. 
Jį publika pasitiko dideliu 
delnų plojimu. Jis, remdama
sis pačių kapitalistų spaudos 
daviniais, darė išvadas, kaip 
dabar mašinerija vystosi, pro
dukcija kyla; kiek kas metai 
anglių iškasama, del ko strei
kai įvyksta, kokiu išrokavimu 
kapitalistai laužo„ darbininkų 
streikus ir unijas ir t. t. Kal
bėtojas nurodė, kad šios šalies 
kapitalistai neprisisotina savo 
vargšų darbininkų sukrautais 
milionais, bet jieško užsieniuo
se naujų rinkų, iš tos priežas
ties susipyksta su kitų šalių, 
kapitalistai^ ir tuomet jau 
pradeda rengtis prie . naujų 
karų, kad užkariavus tas 
rinkas. Ragino darbininkus 
organizuoti^ į A. D. (Kj.) P., 
kuri kovoja ’į)rieš darbininkų 
išnaudojimą, prieš rengimąsi į 
naujus karus ir t. t.

Užbaigus prakalbą, buvo 
duodama kalbėtojui daugybė 
įvairių klausimų, į kuriuos 
kalbėtojas virš valandą laiko, 
atsakinėjo. Buvo ir du provo- 
katoriški klausimai, kuriuos 
state kapitalistų agentai, bet 
kalbėtojas ir į juos tinkamai 
atsakė.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui ir abelnai A. D. 
(K.) P. darbuotei. Surinkta 
$94.40.

Lietuvių šiose 
buvo mažai.

Reikia pasakyti, 
prakalbos labai 
Nors kapitalistų 
skelbia, kad čia darbai eina 
gerai, vienok bedarbių labai 
daug. Abelnai darbininkai ne
organizuoti ir Darbininkų Par
tija deda dideliausių ’pastan
gų, kad juos visus suorgani
zavus į vieną galingą automo
bilių , išdirbystės uniją. Lei
džiami . dirbtuvių biuletinai, 
bet už jų. dalinimą kai kurie 
darbininkai ir nukenčia. Tas 
parodo, kad darbininkams rei
kia kuogreičiausiai organizuo
tis, neš kuomet'jie susiorgani
zuos, tai tuomet galės p a si p riet- 
sinti ir kapitalistų išnaudoji
mui.

Darbo Vergas.

Ketvirtad.f Sausio-24, 1929

DAR YRA 900 EGZEMPLIORIŲ
(on....M....d...... .....m.i.m.i....... ................................................^r  ------------------------------------------

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

KAINA TIK 25 CENTAI

BAŽNYČIOJ RADO 
KŪDIKĮ

KAUNAS.— Nesenai Ba
zilikos bažnyčioje i rasta vy
riškos lyties kūdikėlis, prie 
jo, raštelis, kuriame pažy
mėta, kad nekrikštytas; 
orašo pakrikštyti ir padėti 

prieglaudą. Kas jo tėvai 
ęžinoma.

Ant Iždininko.
J. JASADAVIČ1US, 9 kuopos na

rys, gavo balsų: 2 kuopoj—18, 3—12, 
7—2, 9—31, 11—11, 17—12, 25—10, 
10—7, 44—9, 30—2, 33—3, 38—7, 39 
—8, 46—5, 47—6, 51—12, 52—7, 8— 
17. Viso 179 balsus.

J. GATAVECKAS, 3 kuopos narys, 
gavo balsų: 2 kuopoj 3, 3—11, 7— 
17, 14—7, 8—6, 47—13, 49—18, 50— 
8, 22—9. Viso 92 balsu.

D. P. LEKAVIČIUS, 11 kuopos na
rys, gavo balsų; 11 kuopoj 12, 33— 
12. Viso 24 balsus.

K. URMONAS, 50 kuopos narys, 
gavo balsų: 25 kuopoj 4, 30—19. Vi
so 23 balsus. '

V. STAČINSKAS, 8 kuopos narys, 
gavo balsų: 33 kuopoj 2, 44—1. Vi
so 3 balsus.

A. BUDGINAS, 41 kuopos narys, 
41 kuopoj gavo 16 balsų.

P. YO'NAITIS, 42 kuopos narys, 42 
kuopoj gavo 15 balsų.

E. K. ŠIURMAITIENĖ, 3 kuopos 
nare, 47 kuopoj gavo 3 balsus.
Ant Turtų Kontrolierių.

J. TAUROZAS, 3 kuopos narys, 
gavo balsų: 7 kuopoj 2, 38—7, 39— 
5, 46—5, 52—7. Viso 26 balsus.

J. GIRSZTOFF, 3 kuopos narys, 
gavo balsų: 38 kuopoj 7, 46—5, 39—
1. Viso -13 balsų.

F. RODGERS, 2 kuopos narys, ga
vo balsų: 10 kuopoj 7, 30—10, 39—
2, 46—5. Viso 24 balsus.

W. STAČINSKAS, 8 kuopos na
rys, balsų gavo; 2 kuopoj 10, 7—15, 
30—8, 51—1. Viso 34 balsų.

G. URBONAS, 14 kuopos narys, 
gavo balsų: 2 kuopoj 15, 3—11, 7— 
17, 9—19, 14—8, 22—9, 47—18, 49— 
19, 8—2. Viso 118 balsų.

J. ČIRVINCKAS, 3 kuopos narys, 
gavo balsų: 2 kuopoj 24, 3—12, 25— 
10. Viso 46 balsus.

A. ŽVIRBLIS, 7 kuopos narys, ga
vo balsų: 2 kuopoj 7, 7—17, 14—7, 
22—8, 47—19, 49—19, 8—11. Viso 
88 balsus. i

J. URBONAS, 8 kuopos ųiarys, ga
vo balsų: 2 kuopoj—7, 3—11, 7—4, 
14—7, 22—9, 4.7—20, 49—19, 8—17. 
Viso 96 balsus.

J. TRIBAINDIS, 2 kuopos narys, 
gavo 2 kuopoj 33 balsus.

J. MAŽEIKIS, narys 2 kuopos, ga
vo balsų: 3 kuopoj 7, 9-30, 11—12, 
17—12, 33—16, 51-^7. Viso 84 balsus.

K. STAŠINSKAS, 9 kuopos narys, 
gavo balsų: 3 kuopoj 3, 91—31, 25— 
4. Viso 38 balsus.

J. D. SLIEKAS, 7 kp. narys, ga
vo balsų: 7 kuopoj 1, 50—8. Viso 
D IirIsus '

IG. KVEDARAS, 7 kuopos narys, 
gavo 7 kuopoj 1 balsą.

S. DOČIS, 11 kuopos narys, gavo 
11 kuopoj 14- balsų.

J. BARŠKIETIS, 11 kuępos narys, 
j 11 kuopoj gavo 14 balsų.
1 A. PETELIŪNAS, 9 kuopos narys, 

’Įgavo balsų: 11 •'’kuopoj ‘11, 33—10.
į ViA) 21 balsą, s s .

i Lietuvaite Fotografistė Į 
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia-1 j vojų Visokiom Spalvom ' į 
| Paveikslus •
į Studija atdara kiekvieną dieną ir 
I nedėliomis nuo 9;30 iki 
j1 5 vai. po pietų.
I MARGARET A VALINČIUS
I 
I 
B 
I 
0

Room 32, Wcitzencorn Bldg.
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiokos, kuriose/galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kairu.', negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
11761 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 1846 CHfaNK ST., DETROIT

DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS.
Kurie imsite nemažiau, kaip 10 egzempliorių del platinimu, 
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 tojęią 
knygą kaina tik 25 centai yra labai žema. Bet jei jis išsiplatjns . 
iki paskutinei kopijai, tai ir kitiem metam išleisime metraštį! 

už tą pačią kainą.

Todėl prašome visų platintojų, kurie jau išleidpt 
pirmesniuosius užsakymus, kad kuoveikiausią, 

užsisakytumėt daugiau Kalendoriaus

Būtų didelis nusidėjimas darbininkiškam judėjimui, jei j kur 
esant galimybei platintis Darbininkų Kalendoriui, niekad ne
platintų jo. Kur tik yra lietuvių, visur išteisite Kalendorių. 
Juk veikalas labai turiningas, o kaina visai žema. Būtų baisi 
tinginystė 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 KalendąmUs, mo
kestį galite siųsti pašto stampomis 2-jų ar 5-kių centų vėftfis



VIETOS ŽINIOS KAVALIAUSKASJUOZAS

RIDGE WOOD AS

Maos

UŽTROŠKO GAZU
Mass

Brockton

Mass

ABELNA SUTRAUKA
BRJDGEWATERIO DARBININKŲ KO-OPERATYVES DRAUGOVES STOVIO

Lapkričio (November) 30, 1928

TURTAS MIRĖ 4 LIETUVIAI
VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

$652,682.29

SKOLOS

$225,033.95

ŠERAI, ATSARGA IR PELITAS

$652,682.29

>as turt.

Su Sausio 1, 1929, dalininkų yra 623

BTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

Narys

Miestą* 
Miestas

189,270.62
50,525.33

201,868.51

$ 65,427.16
257,221.18
105,000.00

PIRTIS 
ATDARA

f. pinigų 
pelnas 
pard.

$ 30,711.38
165,000.00
23,880.00

5,442.57

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panediliais ir 
Utarninkaia

ROCKEFELLER1S STATYS 
NAUJĄ OPEROS NAMĄ

$ 71,440.68 
231,799.96 
207,954.39

2,685.07
64,792.41
5,800.00

42,813.95 
16,783.19 
5,566.77
3,045.87

laškola . 
ų paskol

AREŠTUOTAS Už 
NEMORALĘ KNYGĄ

1928
$652,682.29

‘224,021.95
65,427.16

257,221.18

! ir is 
dakta-

TRYS PABĖGO Iš 
KALĖJIMO

M1LI0NIERIUS AREŠTUO 
TAS Už GREITUMĄ.

NUŽUDĖ 3 VYRUS ANT 
JŪRŲ ?: ' ■

Už prekes . (tavorą)
Bankų
Dalini:
Darbininkų algos, etc

Aleljgandras Baginska

metus turtas pakilo ant $336,604.58 arba ant 107% 
DABAR ŠĖRAI PARSIDUODA PO $365.00

pabaigoje Birželio menesio, 1929 metų

Telephone, Stagg 8326
9745

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Vincas 1 
įaiorius

27 sausio drg. D. Jonušas 
išvažiuoja į Brooklyn, N. Y., 
kur bus A. L. D. L. D. II Ap
skričio suvažiavimas.

.rieias.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja

Tani tikru geležiniu įrankiu 
praardė.Sing Sing kalėjimo 
mūrinę sieną, perlipo per ge
ležinę augštą“ tvorą ir pabėgo 
trys kaliniai, kurie už plėšų? 
mus ir žudikiškus darbus bu
vo nuteisti ilgiems metams ka
lėjimo. Vienas jų sugautas; 
kitų dviejų dar tebejieško.

ir žmonės nek'ęnti 
kahčių, k M į šiAridie

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėlięmis .

-dieną ir nąktj

Mokykla an Repwtacija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

Ne' taip senai įvyko Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimo ba
lius. Tikrai buvo tarptautiš- 
kas, nes įvairių tautų žmonės 
dalyvavę. Pelno davė apie 40 
dolerių. Finų darbininkų daug 
atsilankė ir jų orkestrą vel
tui graji.no. ‘ ,

/ į 26.i sausio^- rengiamas, tarp 
tautiškas Lenino mirties pami
nėjimas. Įvyks Redmen’s Hali 
11 Mqhawk Ave., Scotia, N. Y 
Kalbės drg. M. Haukin iš Buf
falo,'N. Y.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENTz1177-«474
Būkite Savystovū

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. Jeį jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

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

Petras Budrunas . . . 
Jonas Davis '.............
Stasys J. Kirslis .... 
Leonas Mundrus . . . 
Simonas Staknis . . . . 
Antanas Tamulevičius 
Kažys Ustupas .........

LIETUVIS GRABORIUS
ZIR RAIBAM GOTOJ AP 

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

Bankose ir ant rankų pinigų . . . 
ČeVerykų parduota ant kredito. 
Dirbtuvės inventorius .........
Dirbtuvės žemė A & B..............
Ejrbtuvė A ...................................

» ■ * i U111Dirbtuvė B .♦...•......... v
L*. 61 u ve j ė mašinos ir prietaisos 
Dirbtuvėje kurpaliai ir modeliai 
Ofiso rakandai ir prietaisai. . . 
Kitokis turtas primokėta............

DIREKTORIŲ VALDYBA:
. Bridgewater. 
Brockton 
Bridgewater,

Trys gariniai kambariai delei išsipirimoi Rusiškas, Turkiškas ir 
garo. yapi “ ” ’ 
taip pat 
29-31/Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVEn BROOKLYN, N. Y. 
- £*-i**h ? Telefonas: .Pulaski 1090 :

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

/ naktį
U tara inkais nuo 12-tos 
val,t dieną iki 12 vai. 

nakties

TELEFONAI:

---------------- Oregon 51M
__________ Main >661

1928 M. ATSKAITA
Bridgeivaterio Darbininkų Ko-operatyvės
Draugovės

Bridgewater, Mass.

Daugumas dentistų mano, 
kad žmonės skūpūs, neina pas 
daktarą nors kartą į metus, 
kad apžiūrėtų jų dantis, žmo
nės bijo eit, kad sveikus dan- 
Įtis nepadarytų sergančiais.

Čia nėra joks išmislas, bet 
mano paties patyrimas. 1 Aš 
galėčiau jų vardus pasakyt ir 
vietą, kur jie ofisus turi, nes 
.dar ir dabar gal grąžo sveikus 
žmonių dantis ir iš to biznį da-

Pereitą savaitę prigėrė trys 
žmonės, apvirtus motoriniam 
laiveliui laike audros, (ties Long 
Beach, L. I. Ketvirtas, kapito
nas Peter Blohm,, milžiniško 
ūgio vyras, išsigelbėjo, išplauk
damas į kraštą. Bet dabar abe
jojama, ar minėti trys vyrai iš- 
tikro prigėrė. Jų lavonų plau
čiuose nerado vandens, kaip 
kad būna pas prigėrusius. Ka
pitonas policijai sakė, kad jie 
buvo, išvažiavę žvejot, bet 
laivelyje nebuvo jokių žvejoji
mo įrankių. Todėl spėja
ma, kad tie trys vyrai bu
vo kaip nors nužudyti ir į 
vandenį sumesti, jeigu kartais 
jie nemirė nuo peršalimo, per- 
mirkimo ir didelio^ nuovargio^ 
Išsigelbėjęs kapitonas bus t^ 
liau kamantinėjamas.

27 sausio kalbės drg. R. Mi- 
zara, 7 vai. vakare, Lietuvių 
Apšvietus Kliubo svetainėj, 
703 Windsor Terrace.

1929 Metams Board Direktoriai Paskyrė 
J. Tolivaišą, Manageriu .......................... Bridgewater

esanti
Rockefelleris ketina nugriaut 
įvairius, daugiausia žemus, na
mus tame plote ir pastatyti 
naują Operos Namą.

Pastaruoju laiku siaučia di
delės. ligos, daug žmonių ser
ga ir miršta. Sakoma, prie
žastis—netikęs oras. Bet oras 
pradeda pasitaisyt, pradėjo

Vietinis.

Sykiu skolos, pelnas ir šėrai

’IVIDENDŲ po $10.00 ant sero bus išmokėta dalininkams

Amerikoniški New Yorko lai
kraščiai daro didelę žinią iš to, 
kad už pergreitą plėškėj imą au
tomobiliu liko areštuotas mi
sionierius Dewey Ąuęrbach, ku
ris ir užsimokėjo $50 pabaudos. 
Bet tai vienas iš šimtų milio- 
nierių, kurie be bausmės laužo 
važiavimo taisykles. Kai ku
rie, beje, net nori, kad juos 
areštuotų už “spydinimą” ir 
tuo būdu taptų jų vąrdas dide
lėmis raidėmis išgarintas laik
raščiuose,. kaipo “smarkuolių ”. 
O desėtkas kitas pabaudos to
kiems tai tik nusispjaut.

Sausio 13 d. įvyko perstaty
mas A. L. D. L. D. 200 kp. 
“Gyvi Nabašninkai,”' kuriuos 
sulošė draugai brooklyniečiai. 
Apie lošimą nelieka nieko pa
sakyt, nęą lošė visi labai gerai. 
Kieki tek.0 girdėt, tai' visiems 
labąi patiko, ypatingai kada 
Tądįas likosi atjaunintas 
netyčių vėl pasensta, ( 
ras Kvailevičjus visgi tiki, kad 
jo, eleksyras tikrai Tadą pa
vertu į kūdikį. Susirinku
siems tąip patiko, kad sakė: 
kada tik brooklyniečiai los, tai 
visados bus tame, parengime.

Nors publikos nedaug buvo, 
bet Čia, veikiausiai' bus dvi 
priežastys: viena, tai pirmu 
kartu dieną įvylęo parengi
mas, nes visados ‘ rengdavom 
vakarais; antra,‘ tai kaip 'tik 
laikas buvo eiti į svetainę, 
pradėjo labai snigti ir tas. už
kenkė. >
; Nors pelno Maug neturėsime, 

Bet nuostolių irgi nebus.- Rei
kia pasakyti, kad čia yra tokių 
gaivalų, kurie stengiasi kenk
ti Draugijos gyvavimui ir pa- 
rjehgimams.Bėt^su laiku, iš
nyks tie' tarakonai.

Į draugiją gavome keturis 
narius ir pardavėme keletą 
^Laisvės” kalendorių; ’ Reiš
kia, žingsnis pirmyn padary-

Nusidėvėjimui dirbtuvės atsarga
X. rY. a I . .

Uždirbtas ir ncišdalintas pelnas.
Šerų parduota už............................

John D. Rockefelleris, jau
niklis, 87 metams nusisamdę 
tris blokus, priklausančius Co- 
Jumbijos Universitetui, kurie 
raiydaąi tarp 48 ir 51 gatvių, 

Kke. Ta nuosavybė 
verta $100,000,0Q0.

SEATTLE, WASH.
Mes tankiai matome “Lais

vėje” aprašyta dentistų, kaip 
dantis užlaikyt. Nesenai Dr. 
Blozio buvo plačiai ir naudin
gai aprašyta ir labai puikių 
patarimų. Daktarai sako, kad 
kožnas turi eit į pas - daktarą, 
kad išegzaminuotų.Aįantis nors 
sykį į metus, kad dąntys ir 
sveiki būtų. Bet klausirpąs, ar 
žmogus randa teisingus dentis- 
tus ?; Aš čia paduosiu tikrą 
atsitikimą, kaip tie daktarai 
dlgiasi. . . > . s .. xn-i . • / t

I Aš pats lankiau vieną dak
tarą per daugelį metų ir tas 
daktaras man išrodė teisingas. 
Vieną 'kartą eidamas gatve 
pamačiau iškabą, kad viena
me dentistų ofise egzaminuo
ją dantis dykai. Manau, rei
kia užeit, nes nieko nekaštuos. 
Tame ofise dirba apie 8 den- 
tistai. Tuoj pasiguldė kėdėn 
ir išegzaminavo. Atrado, kad 
reikia išgręžt 3 dantis ir užlie
ti. Ir jie nori tuojaus tą pa
daryti. Bet aš nedaviau. \Nu-, 
ėjau pas savo daktarą ir papa
sakojau, kad tie daktarai at
rado 3 dantis nesveikus. Tas 
daktaras išegzaminavo ir sa
ko, kad mano dantys visai 
sveiki ir jis galėtų padėt šim
tą dolerių prieš anų daktarų 
10, kad tie dantys sveiki.

Praslinko apie metai laiko. 
Nueinu pas savo seną dentistą, 
kad išegzaminuotų ir išvalytų. 
Išegzaminavo ir atrado, kad 
vieną dantį reikia išgręžt ir 
užlieti. Tuom kartu dar ne
daviau gręžt, sakau, ateisiu ki
tą kartą. Bet sako, tik nelauk 
ilgai.

Parėjęs namo, pasikalbėjau 
su savo draugu ir jis man pa-! 
tarė nueiti pas jo daktarą, ku
ris jam taiso dantis per dau
gelį metų. Aš nuėjėti ‘pas tą 
daktarą. Išegzaminavo visus 
dantis ir sako, ka'd' Visi sveiki. 
Aš jam papasakojau, ką* rųan 
paskutinis deAtist'as jąakįė* aipiė 
tą dantį. Tai jis dar kartą 
pažiūrėjo ir sako: tau jis bus 
geras nemažiau, kepant pen
kiolikos metų, o gal ir visam 
tavo gyvenimui.

Tai dabar, gerbiamieji den- 
tistai, pasakykite, katrie tie 
dentistai teisingi?

Kaip man atrodo, dabarti
niame surėdyme nėra teisingo 
dentisto arba kito kokio gydy
tojo. Visi daro, jkąip sakant, 
biznį. Tokiu būdu mes ir susi
laukiame tokių kančių, kokias 
mums d entistaį.. nurodo; žmo
gus Beina pas dentistą tol, kol 
jam * nepradeda skaudėti;/’ O 
tada jau tikrai įino, kad skau- 
damą užtaisė, o ne sveiką iš
gręžė ir pripylę košės, kad 
gautų 5 ar 6 dpĮeriųp. Jeigu 
būt teisingas Šis surėdymas, tai 

tokių 
kenčia.

CVTDAf Laike bedarbis pirties kaina nupiginta iki K A 
CA11WL Nuo 8 y. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—Tte-Ov UvBlty

M. TEITELBAUM, Manadžeri.
Naw j a! perdirbta Rusiškai-Twrkįška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rfiiies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia {taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu lulinią vandenio 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu
. LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Visko po Biskį
Pastaruoju laiku darbai pa

gerėjo. Bet bedarbių randa
si nemažai. American Loco
motive Co. visai silpnai dirbo 
apie metus laiko. Nesenai ga- 

|vo užsakymų ant 175 naujų 
garvežių.

Bet garvežių, industrijoj pa
daryta didelė revoliucija—pa
gerinimas, kuris prašalina ke
lius Šimtus darbininkų. Rė
mai, cilinderiai nulieti iš plie
no viename šmote, todėl šios 
šakos darbininkai ir kalvių ša- 
pos neturi darbo, kaip tai, 
sriubų ir kitų daiktų, kas pir
ma reikėjo darbininkams pa- 
gamint—dabar nereikalinga. 
Tai vis industrijos progresas, 
iš kurio ne vienam darbinin
kui' reikės nukentėti. Pakol 
kas, industrijų savininkams 
tas progresas neša didžiausius 
pelnus, o darbininkai netenka 
darbo.

1924 1925 1926 1927
$316,077.71 $364,903.36 $404,849.88 $553,863.46

140,476.03
32,401.34
22,900.34

627,898.57
120,300.00

Stasys Noruša rastas negy
vas saldainių krautuvėj, kurią 
jis laikė po num. 62 IJudson 
Avė., Central Brooklyne. Na- 
bašninkas buvo nevedęs, apie 
40 metų amžiaus. Jis užtroš
ko gazu.

Laidotuvėms patarnauja 
graborius Garšva.

Pasilinksminimo vakarą ren
gia L. D. S. A. 132-ra kuopa 
ir A. L. D. L. D. 55-ta kuopa, 
147 Thames St., Degulio ir ša
palo salėje, nedėlioję, 27 d. 
sausio, 4-tą valandą po pietų. 
Bus ir Senas Vincas ir “Ufa” 
oktetas. A. Velička, mums ži
nomas dainininkas, x kaipo 
Ridgewoodo gyventojas, pa
linksmins mus savo dainelėmis. 
Bu§ užkandžių, kuriuos priža- 
idėjo pagaminti mūsų ';darbš- 
rčios draugės Blažienė, Rugie- 
nienė ir Račkauskiehė.

Gerbiamieji, atsilankykite 
pas ridgewoodiecius. Mes už
tikriname, kad liksite paten
kinti. Nes, apart kitko, ir: 
muzika bus gera'galėsite 
Šokti, kiek norėsite.

Kviečia Rengimo Komisija.

Sulig doros globotojų, skun
do, New Yorke liko areštuo
tas knygų krautuvninkas 
Friede už tai, kad jis parda
vinėjo vienos anglikės parašy
tą ir, Anglijoj uždraustą kny
gą “Vienatvės šulinys” (Thė 
Well of Loneliness). Toj kny
goj >būk skelbiama savotiška 
lytiška meilė moters su mote- 
ria vietoj vyro su moteria. 
Bet Dreiseris, Sinclair Lewis 
ir kiti naujoviniai amerikoniški 
rašytojai protestuoja už tos 
knygos persekiojimą, atrasda
mi, kad jinai dailės žvilgsniu 
esanti gera’.

Bell______

Keystone__

1929 METAMS VALDYBA: ,
' ■ T / t >

Pirmininkas. . Bridgewater,1 Mass
o Pagelbininkas, Brockton, Mass.

ain^ulevičilis, Protokolų Raštininkas “
K^tilis, Iždininkas.....................Bridgewater.

__»t. ir Ava.
Etato----------—.
State—

118,467.04 103,631.63 
’ 43,777.07 54,295.78

77,637.Š5 133,567.47
796,289.51 1,124,202.42 1,298,660.59 1,374,413.12
117,200.00 113,400.00 112,200.00 105,000,00

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA ) 
Ka» yra žmogaus amžinai 

ligas įvaro, bet ir J grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusias 

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

jokią Šalčių nebijo. Už 76 ■žentus už baksą apsiginkluok nuo mvo 
amžino priežol

URBO LAX TABS
(26 eantai už skrynutę) 

yra tai kanrtoli priei kitą amžiną žmogaus priežą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homcdpatižkų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

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

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

Tel.: Juniper 8796
Biąftdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
------------- ---- ------- ---------- ORDER BLANK:_______ 1________________

Aš, Žemiaa pasirašęa, siunčiu Jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malonisit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visai* nurodymais, kaip vartoti.

Vardas —------------------:______________________________ _________

Aš manau, kad ne tik man 
vienam tas atsitiko, bet yra 
daug tokių aukų,, bet žmonės 
bijo burnas atvert.

Senas Grinorius.

^•atskaitų raportą sutaisė HURLEY & SMITH CO., 
Certified Public Accountants, Brockton, Mass.

iodžio-l -d.į 4928 m.*

Elzbieta Daunoravičienė, 38 
metų, 71 Grottan St., mirė 18 
d. sausio; palaidota 21 d. sau
sio šv. Jono kapuose.

Domininkas Sasis, 41 metų, 
61 So. 2nd St., mirė 21 d. sau
sio, buą laidotas 24 d. sausįų 
Alyvų kalno kapuose.

Ona Bačinskienė, 75 metų) 
21 Maujer St., mirė 22 d. satil 
šio; bus laidota 26 d. sausio 
šv. Trejybės kapuose.

Vincas Wilwood, 50 metų, 
548 Putnam Ave., mirė 18 d. 
sausio buvo laidotas 22 d. 
sausio Fresh Pond Crematory.

Laidojimo apeigomis rūpino-/ 
si graborius J. Garšva. I

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
PanedSliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

Įleidžiami utarninkais

graji.no


■"Wps

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
ŠIANDIEN VAKARE 
DISKUSIJOS APIE 
TROCKIZMĄ

NAUJOS AUTOMOBILIAMS
TAISYKLĖS KENKIA 
BIZNIUI

L. Prūseika darys įvedimą į 
diskusijas. Jisai daromam į- 
vedime nurodys svarbiuosius 
punktus trockistinių nukrypi'- 
mų nuo marksistinės-leninisti- 
nės linijos.

Viešbučių savininkai ir krau
tu vninkai iš teatrinio New

mentaliai sujungtas su senąja 
priešrevoliucine Rusija. Tipai 
senųjų generolų ir oficierių, ti
pai priešrevoliucinės mieščio- 
nijos ir ištižę atdūsiai apie se
nus gerus laikus, šiaip ar taip 
kalbant, yra vyraujantis moty
vas. Tuo atveju Chauve-Sou- 
ris gali imponuoti, baltajai pu-1 
blikai. Sovietinei auditorijai 
Balijevas beveik nieko 
da.

Liaudies dainos kaip

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

neduo

damos
Yorko distrikto tarp 42 ir 50 b!bai smagios, bet įpintos 

skundus polici- į be,,dr? toną, jos nejnesa me-gatvių siunčia 
jos komisionieriui Whalenui, ko nauja.
kad jis, suvaržydamas automo-į i Šiuo žygiu buvo bandyta 

Šalia kitų svarbių klausimų,! bilių judėjimą tame distrikte, 1 
bus paliesta dar ir šie: Troc-> laike teatrinių valandų, labai 
kio tedrija apie miestų darbi-! kenkia jų bizniui. Labiausia 
ninku santikius su valstiečiais, [guodžiasi samdininkai taxi- 
socializmo budavojimas vienoj jeabu vežėjai, kuriems Whale- 
šalyje, pavergtų kolonijų tau-j no patvarkymas nutraukė
tipis^ judėjimas ir trockistai irįdaug uždarbio.—Jeigu vežė- 
t. Ų ^l'ljns per 'dieną negali surinkt

Tie, kurie matote trockistųHš kostumerių tam tikro dole- 
klaidas, ir tie, kurie manote, rių skaičiaus, tai jis turi iš sa- 
kad trockistai neklysta, būkite vo kišeniaus damokėt taxi-ca- 

bo savininkams, o kad ne, tai

klaidas, ir tie

diskusijose, visi būkite “Lais
vės” viršutinėj svetainėj, ket- pavaromas iš darbo, 
virtadienio vakare, 24 d. sau-i -------------------
šio. Prasidės 7:30 vai. vaka-! RIDGEWOODIEČIAI, 
re. ĮTĖMYKITE!
Diskusijų Rengimo Komitetas. ----------

SOVIETŲ MENO IR 
DAILIADARBIŲ PARODA

10,000 įvairių dailės veika
lų, paveikslų, stovylų, gražių 
rankdarbių ir kt. galima bus 
matyt sovietinėj parodoj, kuri|re. 
atsidarys vasario (Febr.) 1 d.Jgtys. 
New Yorke, C----2 *
Palace didžiojoj salėj. Tie 
sovietinio meno ir dailiškų a- 
matų produktai yra kainuoja
mi iki $1,000,000. Tai darbai 
ne vien rusų tautos, bet pa
rinkti kūriniai iš visų tautų, 
kurios sudaro Sovietų Sąjun
gą-

Neužmirškite, kad penkta
dienį, 25 d. sausio, Degulio 
svetainėj, 147 Thames St., 
įvyks vietos A. L. D. L. D. 
kuopos susirinkimas ir prelek- 
cija temoj “Dvasiškijos Dikta
tūra i 
ra.”

ir Proletariato Diktatū- 
Pradžia 8-tą vai. vaka- 

Prelegentas bus V. Pauk- 
Kviečiame atsilankyti 

Grand Central I pašalinius.

VĖL PAKILO 
INFLUENZA

Komitetas.

ir

A.L.D.L.D. 1 KUOPOS 
SUSIĘINKIMAS.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Wynne praneša, kad vėl pra
deda kilt augštyn skaičius ser
gančiųjų influenza ir mirštan
čiųjų nuo josios.

RIDGEWOOD, N. Y.
A. L. D. L. D. ,’55-ta kuopa ir L. 

D. S. A. 132 kuo]>a rengia Šaunų ba
lių nedėlioj,'27 sausio, Degulio sve
tainėje, 147 Thames S?. ” -JX:- * 
vai. po pietų, 
skanių valgių ir gėrimų, 
zika iš Maskvos 
kius. Kviečiame 
pasilinksminti.

Pradžia 4 
Bus gera programa, 

Gera mu- 
grieš įvairius šo- 
visus atsilankyti

Rengėjai.
(20-22)

PHILADELPHJA, PA.
Svarbus masinis susirinkimas vie

tos ir apielinkčs 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 ii' draugę atsi
lankyt j šį susirinkimą, nes mes turi
me labai svarbių klausimų, kurie šia
me susirinkime bus svarstomi. Tat 
nepamirškit atsilankyti.

B. K. Komisija.
(18-20)

IŠRANDA VOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuviii Amerikos Ukėsų Kliubas 
yra paėmęs Clinton Parką del pikni
ko ant 11 ingpjūčio-August, 1929.

dnnti scpivi iš dnhnrtinpą Mas- To(,el meldžiame draugijas bei orga- ctuoti scena is aapaitmes Mas nizacijas nieko nerengti ant tos die- 
kvos gyvenimo, bet ji buvo[nos. “ ' •
taip suorganizuota, kad neįžei- 
dus augštosios publikos jaus
mus. Vis tik pasirodymas ant 
scenos keturių nuskurusių vai
kų su raudona vėliava ir keli 
garsai iš Internacionalo buvo 
tendencingai įspaustas bruo
žas, nes demonstracija buvo 
visiškai izoliuota nuo to, kas 
dėjosi gatvėj. Suprask—da
bartinė Maskvos publika nie
ko bendra neturi su Interna- 

jCionalu. O juk turėjo būti vi- 
Įsai kitaip, jeigu pametus ten
denciją, būtų sukelta revoliu
cinis pafosas. Tuomet būtų 
išėjus puiki harmoningo entu
ziazmo scena ir tas kaip tik 
būtų atatikę tikrenybei. Bet

Komisija.
(12-20)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

A. L. D. K JD, 11-tos kuopos 
nis susirinkimas bus nedėlioj, 
sausio, Lietuvių svetainėje, 29 
cott St. Pradžia 10;30 vai. 
Draugai ir draugės, visi susirinkit 
laiku, nes tai bus svarbiausias susi
rinkimas. Turime daug reikalų ap
svarstyti. .Sekretorius.

(20-21)

CLIFFSIDE, N. J.
Didelis Maskaradų Balius

Rengia A. L. D. L. D. 77-ta Kuopa 
ir L. D. S. A. 68-ta Kp., Cliffside, N. 
J., įvyks nedėlioję, 27 d. Sausio 
(January), 1929, N. Carrello’s Salėje, 
Walker St. ir prie Palisade Karų 
Geležinkelio, Cliffside, N. J. Prasi
dės 3-čią vai. po piet. Įžanga 50c 

i Tai bus linksmas ir didelis

meti- 
27 d. 
Endi- 
ryte.

Pasirandavoja forničiuotas kamba
rys del vieno vyro arba merginos. 
Yra šiluma. Galima matyt iš ryto 
iki 10 vai. vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
Važiuojant Myrtle Ave. traukiniu į 
Ridgewood, reikia išlipt ant Forrest 
Ave. stoties.—M. Kubilius, 811 
Woodward Ave., Brooklyn, N. Y.

(20-25)
"uetuviaTproga!-

Maži ir dideli fomičiuoti kamba
riai įtaisyti del light housekeeping. 
Visi moderniniai įtaisymai ir labai 
prieinamos kainos.—57 Concord St., 
Brooklyn, N.' Y. (19-24)

PAJIEŠKOJIMĄI
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 Račinskaitė-Jogaitė, Lie
tuva, Prienų m., Kauno gatve.

(18-20)
■... . _ . V <• «V i ypatai. Ai*i mus iiiinsiuun n uiucunBalljevui rupi neužgauti savis- ba)jus> į "kuri visus ir visas kviečia- 

kės publikos. . . ir todėl, kaip me atsilankyti.
sakėme, Sovietų simpati- yra skiriama net šešios puikios dova- ' c r Q rlnl vvwi ir < ri»l mnrprn

' Apsimaskavusiems 

nos: 3 del vyrų ir 3 del moterų.
Komitetas.

(20-21)

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10-tos kuopos susi

rinkimas bus panedėlyj, 28 d. sau
sio, Liaudies Name, 1214 Spring 
Garden St. Pradžia 8-tą vai. vaka- 

Visi nariai ateikit ir naujų na- 
atsiveskit. Turime svarbių rei- 

aptarti. Org. A. G.
(20-21)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
git,—Pabandykit I

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

...

RALPH KRUCH'f 
F.QTOG^ĄĘA§ 
’(6 -24 ANb*VE-Auįį.
Vl MASPETHf “

| Tel., Triangle 1450 ;
Į Lietuvis Fotografas!
Į IR MALIORIUS !

Tel., Stagg 9105 *

Dr. A. PETRIKĄ*' 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza Į 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. < >

VALANDOS: T
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. f 
Ketvergais ir subatomis iki 61 
valandai. Penktadieniais ir sek-c 
madieniais tik sulyg sutarties, ę

Ąmepkos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketverge, 24 d. 8aūšid' 8 
vai., yakare, “Laisvės” svetai
nėj^. Draugai ir draugės, bū
kite šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų, kuriuos ap
svarstyti turėsime. Visos ko
misijos, ateikite išduoti rapor
tus; nariai taipgi užsimokėti 
turite už 1929 metus.

Naujų kandidatų į 
pasistengkite atsivesti.

ATYDAINEW YORKO

NARIŲ
Draugai, iš priežasties tjŲų 

dalykų, mūsų kuopos susirinki? 
mąs įvyks sekamą nedėldienį 
ne paprastu laiku, bet 4-tą 
vai. po pietų, pas drg. Paska- 
čina, 1048 Bryant Ave.,Bronx,

jau
kai negali jausties jaukiai to
kioje atmosferoje. Išeina taip, 
kad senoji Rusija buvo šalis 
amžinų romansų, puikių gene
rolų, smagių oficierių, kazokiš- 

j ko rojaus ir čigoniškų’ dainų, 
(dilginančių jausmus melancho- 
I liškų ponų.

Kiek davė Balijevo ansamb
lis nerusiška kryptim, roman
tiškai mistiška scena-vidurnak- 
čio paroda, apotezuojanti Na
poleoną, operos parodija (iš
juokimas) išėjo Visai- neblogai, 10-tą^valandą ryte 
bet ir šia kryptim Balijevas 
jau nebeduoda nieko tokio, 
kas primintų jo medinius .kar
eivėlius, kuriąis Balijevas su
sidūrė sali žymaus populiaru
mo amerikpnį^koj publikoj. 
Net grynojo nąeno žvilgsniu— 
progreso nėra.

I Ne-Teatralas.

re.
rių 
kalų

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141-mos kuopos su

sirinkimas bus nedėlĮoj, 27 d. sausio, 
928 E. Moyamensing Avė. Pradžia 

. Visi nariai ma
lonėkit susirinkti į laiką, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti į 
kuopą

JIEŠKAU dalininkėj į organizupjamą 
kooperatyvęz dirbtuvę, su įnašomis 

po 2,000 dolerių. Jau yra trys geri 
vyrai prisidėję prie šios pelningos 
pramonės. Reikėtų 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

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja* 
visokius p a-į 
veikslus įvai-1 
riomis spalvo- ? 
mis. Atnau-| 
jina senus ir | 
kr a j a v u s ir | 
sudaro sui 
amerikoniškais į 

Į Darbą atlieku gerai ir pigiai ■ 
i Kreipkitės šiuo adresu: ■

| JONAS STOKES į 
1*173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. ’

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

narius

Kiekvieno nario privalumas, 
dalyvauti 
Susirinkimo 
sekama: (1) Raportas įvyku
sio baliaus; (2) Raportas A.

tame susirinkime.
dienotvarkė bus

ALDLD. 1 kp. org. J. J. |L. D. L. D. 2 Apskričio konfe-

DVI MERGAITĖS 
DALYVAVO APIPLĖŠIME

Dvi merginos su trimis vy
rais dalyvavo apiplėšime val
gyklos po num. 112 West 28th 
St., ir pasigrobė $285. Susė
dę į automobilį, pabėgo.

rencijos; (3) Pasimokėjimas 
mokesčių už šiuos metus; (4) 
Planas ateities veikimui ir kiti 
dalykai.

Draugės moterys iš L. D. S. 
A. 31-mos kuopos yra prašo
mos dalyvauti susirinkime 
svarstymui mūsų ateities veiki
mo.

A. Matulis.
DOMEI L. D. S. A. PIRMO 
RAJONO DELEGAČIŲ

Draugės, kurios norite kar
tu su Pirmos kuopos delega
tėmis važiuoti į Bayonne, N. 
J., į konferenciją šį sekmadie
nį (27 d. sausio), susirinkite 

'•v į Hewes St. stotį 8:45 vai ry- 
\te. Visos stengkitės būti laiku, 
idant nesuvėlintume traukinį, 
kuris išeis nuo Liberty St. sto
ties 9:30 vai. ryte.

. Ne(w Yorko, 31-mos kuopos, 
draugės būkite ties Chambers 
St. 'SįtoČia 9-tą vai. ryte.
/ Delegate.

’ « ' /. , (20-21)

KL. ŠALČIŪNAS MIRĖ
Klemensas šalčiūnas, 46 m., 
Menahan St., Brooklyn, N. 
mirė sausio 22 d. Priežas- 
mirties—uždegimas plau- 
(Lobar Pneumonia). Bus 

prieš

75

tis
čių
laidotas sausio 26 d., 
piet, šv. Jono kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Levandauskas.

ĄR GIRDĖJOTE APIE 
TOKIUS BRANGIUS 
LAIKRODĖLIUS?

IŠ “geriausiai apsaugotos” 
Tiffany brangumynų krautu
vės, 37‘th St. ir 5th Ave., New. 
Yorke, pavogta du deimanti
niai rankiniai moteriški laikro
dėliai, vienas vertas $5,000, ki- 

' tas $3,000. Areštavo du nu- 
| žiūrimus' asmenis, kaip vogtų 

dar

DIDŽIOJO NEW YORKO 
SĄRYŠIO KOMITETUI

Seno ir naujai išrinkto ko
miteto posėdis įvyks sekamą 
subatą, 3 vai. po pietų, “Lai
svės” svetainėje, ir kiekvieno 
nario privalumas yra dalyvau
ti jame, kad sutvarkyti daly
kus ir paskirstyti kiekvienam 
savo pareigas eiti.

A. Matulis.

TEATRASDAINOS-MUZIKA

Balijevo ChaUve-Souris

daiktų, priėmėjus. Vagių 
nesuseka.

ADVOKATŲ SĄJUNGA 
PRIEŠ BLAIVYBĘ

Balijevo trupė vėl atvyko į 
New Yorką. Pereitą utarnin- 
ką Jolsono teatre Balijevo an
samblis Vėl7 davė 18 numerių 
dainų, vodevilinių scenų ir is
torinių atvaizdų. Nors Balije
vo trupė visų pirmiausia yra■-^New Ybrke susiorganizavo

Advokatų Sąjunga kovai delei rusiška, bet tūli numeriai ėjo 
panaikinimo arba rimto patai- francūzų ir olandų kalbolmis. 
•symo dabartinio blaivybės į- 
wUtytoo.

Bendras tonas Chauve-Sou- 
ris sceniškojo meno yra senti-

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexipgton Avės.

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
prirašyti.

. t- x: Sekr.. F. Linkus.
' (20-21)

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

nis susirinkimas busi nedėlioj, 27 d. 
sausio, Draugijų svetainėj, 24 ir Mi
chigan Ave. ( Pradžia 10-tą vai. ry
te, 
me

T.

PARSIDUODA NAMAS ir biznis 
(lietuviška užeiga) prieš įstatymus 

neprhsikaltus, įdirbtas pei' 22 metu. 
Namaa 4 šeimynų x ir 4 fbrnišiuoti 
kambariai, viso yra 21 kambarys. 
Delei nesveikatos turiu greitai par
duoti, nes daktarai liepia važiuoti į 

an xv-vq v«x. Lietuvą. Parduosiu pigiai, tat pasi-
Visi nariai susirinkit laiku, turi- ..naudokit proga. V. Zabita, 126

■ Jackson St., Newark, N. J.
( (18-29)svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. F. Bacevičius.
(19-20)

HARRISON, N. J.
Svarbios Paskaitos, Prelekcijos 

duos Dr. J. J. Kaškiaučius Vyrų ir 
Moterį} 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. Kąškiau- 

asmilO padekla-. čiaus svarbios prelekcijos. Žinodami

Strand

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Strand teatre, New Yorke, 
daugiausia rodoma Vitaphone. 
judžiai, kur aktorių bei kitų 
vaidylų girdisi kalbos. Čia 
dar orkestrą del mados palai
koma, bet pasirodo, ir už dvie
jų minučių laiko vėl sulenda 
į skiepą. Pirmiau būdavo ga
lima matyti kartais gražių kū
rinių gyvųjų vaidinime. ‘Da
bar gi tas viskas prašalinta ir 
užtupdoma koks buržuazijai 
pasižymėjęs ; . , . . .
muoti bei aktorka ar aktorius Patys apie save, lengviau gausite 

, _ ,v. ,, . i apsisaugoti nuo mfluenzos ir kitokiųSU nudėvėtu dziazu pastra- , ligų. Čia išgirsite daug ko naujo ir 
paliot arba skambiai parėkia-1 pamokinančio. Todėl būkite visi, 
munt koki nanin krutnmaii 1 YPatin8‘ai moterys nepraleiskite šios mUOv KOKĮ naują ( Kruiamąjį nrno.ns Tžnno-n visiems veltui, 
paveikslą. progos. Įžanga visiems veltui.

Kviečia Rengėjai.
(19-21)

PARSIDUODA lietuvių apgyventoje 
vietoje grosemė ir delicatessen 

krautuvė. Parduosiu už gana žemą 
kainą, nes aplinkybės verčia greit 
parduoti.—22 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. (A8-21)
PARSIDUODA barbemė, 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.

(18-20)
PARSIDUODA mūrinis}. 2 šeimynų ir 

su 2 krautuvėm namas, visi mo
deminiai įtaisymai. Parduodu to
dėl, kad kovo (March) mėnesį išva
žiuoju j Lietuvą. Taipgi turiu ir što- 
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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Graborius -
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

New Yorke kiekvieno šven
tadienio vakarą eilės stovi prie 
kiekvieno žymesnio teatro ko
kią valandą laiko, kol gauna 
progą į vidų įeiti. Tuom pa
čiu tarpu, pasukus į Central 
Brooklyną, yra puikių teatrų: 
Paramount, Fox ir kt., kur ga
lima be susigrūdimo įeiti; bet 
jau New Yorkas pagarsėjęs, ir 
svietas nepaiso, kad New Yor
ke turi pastovėti, kol gauna 
progą į vidų įlysti.

Jersey City, N. J., su dides
niais veikalais ir teatrais ky
la. Ties Journal Square ten 
nesenai atidarė didelį Stanley; 
gi dabar kitą stato kitoj pusėj 
gatvės, ir gal tik todėl ant 
taip vadinamo Labor Bank na
mo senas darbininkiškas už- 
vardijimas pąnaikintas, kad 
nebūtų ponams lyderiams ba
doma akys tuo užvardijimu 
tokioj garbingoj vietoj, kur 
spiečiasi “blizgančioji” buržu
azija.

Dz. Rep.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARSIDUODA kostumieriškas kriau
čių biznis. Noriu greit parduoti, 

todėl parduosiu pigiai visą biznį ar
ba kavalkais mašinas ir kitką. Kreip
kitės tuojau.—P. Yozaitis, 636 
Driggs Avė., Brooklyn, N. Y.

(20-22)

> Tel.: Greenpoint 9632 S

K. M. S. . ' į 

LIETUVIŠKI KOXTRAKTORIAI ' ''
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langąi pakelia kiekvieną biznį.

. Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
, Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 

| atliekame greit ir tinkamai.
3 f i • ?

3 ... . , ,.. .Tarkitės su mumis del kainos. <
5 | Lt > j I L ? i. ) ' įi ’ ’ > ž
į ' Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S. 3 b ‘ >
i 644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
? Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St. ' ?

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

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

6į TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS
0 ' AUKSINIUS DAIKTUS
V Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 

ant perkamų daiktų nuteisime dešimtų procentų,

Z? ; o WALTER GARŠVA ' ..
3194 Fultpn Street j Brooklyn, N; Y.

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jos, bet 
jau senai matimSsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.2.14 Perry Avenue,

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
1 į ? . f J t ' j.’ J < I

l ■ Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokiais mūsų vientaučių vartoj’amos žolgs, šaknys ir kitokie naminiai

i vaistai) M^sų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
[kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairihusfių tikrai lie-; 
[tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurią ir 
žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių * 
Čobrių < ; 
čyščių. * 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių .

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir
Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remun&ių
Kadugio uogų
Kaštavolų
Kmynų
Liepos žiedų
Lisnikų
Mėtelių
Medetkų
Mėlynių uogų
Našlelių
Puplaiškių
Parnšanijos ir 

daugybę kitokių

Bene so plokščiukių 
j Salmėčių
Šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono šaknųCarstyiii

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi hrba parašo j manė, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
229 Bedford Avenue, • . . Brooklyn, N. Y.

; LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phoae, Creenpoint M17, UM-IB14
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