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Pavienio Numerio Kaina 4c20 sausio caristas 
gaikštis Aleksandras 
muzikos akademijoj, 
mas buržuaziniams
lams apie vargus ir geismus mo
narchist!}, tarp kito ko, sakė: 
“Mes dėkingi, kad Jungtinės 
Valstijos nepripažįsta Sovietų 
valdžią.” Girdi, “kaip bolševi
kus nuversim, tai Amerika at- 
budavos Rusiją.” Esą, “aš ne
noriu, kad mano šalį atbudavo- 
tų Europos valstybės, nes jos 
tik neapykantą tegali teikti.”

Didelis Meteoras Nukri
to Sibiro Miškuose

VILUISK, Sibiras, Sovie- 
tų Sąjunga.— Pranešama, 
kad kaimo Suntar gyvento
jai matė krintant milžinišką 
meteorą. Meteoras esąs per
pus raudonas ir perpus ža- 

“Jei :lias.
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Žmonių priežodis yra: ‘ ’ 
korikas nekarėtų, nė tupikas l Jis krito su didžiausiu 
netupėtų. ? onarchistų pilvą! trenksmu, ir sakoma, išnai- 
tust> !r apet. a. dideli, o Amen-įk d igk u
kos doleriai labai giliauni. Jie ; . 5 , it.

ir mėnulį parduotų, bile tik:^a!rno* Sovietų mokshnm-
toks durnius rastųsi, ką perka, kai. rengiasi tyrinėti tą retą

atsitikimą.
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ROBOTAS arba mechaniškas žmogus, išrastas Anglijoj. Jis ne
prašo nei maisto, nei algų; pilnai pasitenkinęs kapitalistine ver
gija ir del to nei riemano streikuoti už geresnes sąlygas. Del 
tų priežasčių kapitalistai samdo geriausius inžinierius planuoti, 
kaip geriausia ištobulinti tos rūšies vergą, taip kad jie j galėtų 
prašalinti iš darbo tūkstančius darbininkų, kurie reikalauja 
maisto ir geresnių gyvenimo sąlygų. Tas mechaniškas žmogus 
jau dabar gali atlikti nekurtuos darbus. Inžinieriai mano, kad 
bus galima jį taip ištobulinti, jog jis galės atlikt įvairius darbus.
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Vokietijos Komiuiistą
Veikėją Suvažiavimas

MEKSIKOS DARBININKAI IR VALSTIE 
ČIAI SUDARĖ REVOLIUCINĮ BLOKĄ

cukrus
Visoj

Lietuvos biednuomenei 
kaip ir neprieinamas, 
šalyje suvartojama apie keturi 
milionai svarų cukraus. Tai iš
eina tik po du svaru į metus 
ant kiekvieno gyventojo.

Lietuvoj užauginama cukri
nių burokų, kuriuos perdirbti į 
cukrų veža į užsienį, nes IJetu- 
voj nėra nė vieno fabrikėlio 
cukrui gaminti. Bet užtai Lie
tuvoj bažnyčių ir kalėjimų yra 
daug ir vis naujus stato.

Kaizeris Sako, Vokietija 
Nekalta Pradėjime Karo

BERLYNAS.— Pirmadie- 
; nį užsibaigė nacionalė kon- 
ferencija Vokietijos Komu
nistų Partijos veikėjų. Kon
ferencijoj buvo svarbiausia 

j diskusuojama darbininkų 
ekonominė kova ir nauja 
darbo unijų politika Vokie
tijoj. Ilgos diskusijos tęsėsi 
po raporto Heckerto, nario 
partijos pildančiojo komite
to, apie pravedimą naujos 
politikos darbo unijose. De
legatai pasmerkė visus deši
niojo sparno oportunistus.

Komunistą Partija Prisidėjo Prie Naujos Organizacijos;
Bloko Tikslas, Pai mti Valstybės Galią '/

Tūlas tautininkas, lunatikas, 
po slapyvardžiu “Komunistas” 
per “Vienybę” atsišaukė j savo 
vienminčius tautininkus. Jis 
ragina kitus tautininkus, tokius 
pat lunatikus, kaip jis pats, kad 
užkariautų Am. Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugiją. 
Esą,-“iki dabar tos draugijos 
išleistos knygos niekam netikę, 
o mes užvaldę galėtume išleisti 
naudingų technikai knygų.”

Būtų gerai, kad tas fašistinis 
“Komunistas“ pasakytų, kokios 
“technikinės knygos” būtų rei
kalingos munšaino darymui ar 
fašistinio smurto varymui?

Doorn, Holand.— Buvęs 
Vokietijos kaizeris, besi
rengdamas apvaikščioti sek
madienį savo septyniadešim- 
tines gimimo sukaktuves, 
pareiškė, kad Vokietija ne
kalta pradėjime karo: jis 
kaltina sąjungininkus ir sa
ko, kad Versailės sutartis 
esą apgavystė. Taipgi jis 
giriasi, kad jis stojęs 
“taikos palaikymą.”

Detroito Kooperatyvas Au
kojo “Daily Workeriui” $100

Kiek laiko atgal nedėliniame

uz

Lietuvos Fašistai Išleido
Įstatymą Prieš Jaunimą

B E BLYNAS.— Su sausio 
1 d. įėjo galion naujas Lie
tuvos fašistų valdžios įsta
tymas, uždraudžiantis jau
nuomenei organizuotis; su
lig to įstatymo, vaikinai ir 
merginos, neturinti 21 metu 
amžiaus, negali priklausyti 
prie jokios organizacijos.

Jokia organizacija, sulig
New York Times” buvo padą- į-0 įstatymo, negali priimti

ryta peržvalga knygos apie 
Isadora Duncan. Apžvalginin
kas klausia: “Kas gali sakyti, 
kad Amerika neduoda garsiu 
moterų ?’ ’

Tai visai ne ačiū tai Ameri
kos buržuazijai, kurios vardu 
''“Times” kalba. Isadora Duncan 
užaugo varge ir mokinosi dide- 
liose bėdose. Jinai išvystė savo 
nepaprastą talentą garsios pa
saulio radįkalės šokikės, tankiai 
neturėdama ’ kuo lemtai kūną' 
pridengti, nei pavalgyti. Paga-! 
liaus Isadora tos pačios buržua-1 
zijos dalinai buvo išvyta iš A- 
merikos.

Ta talentingiausią mūsų eros 
šokikė, savo natūralių motyvų 
Šokiams ir sau prieglaudą rado 
darbininkų tėvynėje, Sovietų 
Sąjungoje. Tenais Isadora ir 
įsteigė savo šokių mokyklą 
Maskvoj. Dabar jau kelinta sa
vaitė tos mokyklos šokikės, po 
vadovyste Isadoros augintinės 
Irmos Duncan, šoka New Yor- 
ko teatruose, kur tūkstančiai 
darbininkų gėrisi radikaliais ir 
revoliuciniais šokikais.

‘ Tikra dailė su pilna plasno
jančia grože išsiplėtoti gali tik 
panaikinus išnaudotojų tvarką, 
ką jau Rusijos darbininkai pa
darė.

jaunuolio, neturinčio 21 me
tu amžiaus be raštiško suti
kimo jaunuolio tėvų, ir jei
gu vaikinas ar mergina dar! 
lanko ’ gimnaziją ar ųhiver- j 

leidi-

__ _ paliečia . visas 
organizacijas, kokios tik da
bar legaliai gyvuoja fašisti
nėj Lietuvoj.

sitetą^ tūri
mas nuo m

Nusižudė Amerikos Marinas

MANAGUA, Nicaragua. 
«— Pereitą sekmadienį Da
vid Chesser, Jungtinių Vals- i 
tijų marinas, nusišovė netoli 
Tipitapa, i 

i bjauraus darbo, kurį jis tu- 
irėjo dirbti del Wall Streeto 
imperialistu Nicaraguoj. Jis 
nepakentė brutališką oficie- 
rių elgimąsi ir nenorėjo ka
riauti prieš nicaragiečius, 

j kurie kovoja/už savo krašto 
nepriklausomybę nuo Wall 
Streeto.

Amerikos Kviečiy Auginimo i Krasino Ekspedicijos Nariai 
Ekspertas Maskvoj Vyksta į RomąEkspertas Maskvoj

MASKVA.— čia atvyko 
žymus Amerikos kviečių 
auginimo ekspertas Thomas 
D. Campbell pasitarti su So
vietų valdžia del užvedimo 
milžiniško ūkio Sovietų Są
jungoj. ūkis būtų apdirba
mas sulig naujausių Ameri
kos ūkio apdirbimo metodų.

Campbell yra iš Montana 
valstijos, kur turi didžiau
sią pasauly kviečių augini
mo farmą, 100,000 akrų.

MASKVA. — Profesorius 
Rudolph Samoilovič, Ivan 
Čuchnovskis, orlaivio' valdy
tojas, ir Dr. Srednevskis, 
kurie ėmė dalyvumą išgel
bėjime italų nuj ledo šiau
riuose, antradienį išvyko į 
Romą. Juop Italijos valdžia 
pakvietė Rūdyti tyrinėjime 
dirižablio “galios” nelaimės.

Detroit, Mich.— Nesenai 
įvykusiam visuotinam Det
roito Darbininkų Koopera
tyvo susirinkime vienbalsiai 
nutarta paaukoti $100 del 
“Daily Workerio.”

Tam komunistų angliškam 
dienraščiui aukos šiuo tarpu 
labai reikalingos.

ŽMOGUS BE SKILVIO
VALGO REGULIARIAI

Lietuvoj Stoka Duonos
Šiaurės Lietuvoje, padėtis 

bloga. Yra i vietų, kur jau 
dabar trūksta duonos ir bul
vių. Tas skaudžiai paliečia 
ūkininkus, dar baisiau dar
bininkus.

Daug darbininkų'giąžo iš 
Latvijos, kur buvo išvykę 

11 d. laidoj praneša apie vasaros darbams. Pasitai- 
Lietuvos fašistų karinome- ko, kad latvių darbininkai, 
nės teismo padarytą spren- jiškodami darbo, atvyksta 
dimą komunistų byloj, kuri 
buvo nagrinėjama Panevėžy 
sausio 4-9 d. Pasak to laik
raščio pranešimo, fašistai 
sekamas bausmes uždėjo 
darbininkams už komunisti
nį veikimą:

Br. Gurskis nubaustas 4 
mt. sunkiųjų darbų kalėji
mo ir 1 mėn. 11 dienų pa
prasto kalėjimo. Palių Dam-

Lietuvos Fašistai Komu
nistus Nubaudė 23 

Metais Kalėjimo
“Lietuvos Žinios” sausio

pas mus.
Suvalkijoj esą kiek kitaip. 

Ūkininkai tarnautojus sam
dą.

Tai nugirdę šiaurinės Lie
tuvos darbininkai “emigruo
ja” į Suvalkus.

nepakęsdamas brauską Raehilę Geraitę ir m kuri no _ „ _ _ ~ v. t

Sako, Anglija Ratifikuos Kel- 
loggo Paktą Be Rezervaciją

Motina Pasmaugė (Sūnų

Giršą Joffe po 4 met. s. d. 
kalėjimo. P. Bpgerį 2 mt. 
8 mėn. s., d. kai., Jo,sėlį Šor- 
ferį 2 met. 2 mėn. s. d. kai., 
Alf. Juchnevičių , 2 meū 3 
mėn., V. Polileiką 3 mėn. s., 
d. kak, J. Bernotą 3 mėn. 
papr. kalėjimo. Be to nu
baudė M. Siniauską ir A. 
Borodinską, bet juos skaito 
atlikusius bausmę prieš tei
smą. Visų nubaustųjų bau
smė bendrai sudėjus 23 me
tai, 8 mėn., 11 dienų sun-, 
kaus ir paprasto kalėjimo.

LONDONAS. — Austen 
Chamberlain^ Anglijos už
sienio reikalų ministeris, 
praneša, kad Anglija taip 
greitai ratifikuos Kelloggo 
“taikos” paktą, kaip greitai 
bus pasirengusios ratifikuo
ti jos valdomos šalys; rati
fikuosianti be jokių rezer
vacijų.

Ugniagesiai Palaiko Mergaitę 
: Gyvą Oxygenu

LONDONAS.—Čia dakta
rai susidomėję žmogumi, 
kuris neturi skilvio, bet val
go reguliariai ir gali lengvai 
dirbti. '

Hepworth Etherington .iš 
Batley, netoli Leeds, turėjo 
operacija 18 mėnesių atgal. 
Jo skilvis tapo išimtas, kad 
išgelbėti jo gyvybę; skilvis 
buvo sugedęs. Po operaci
jos už dviejų savaičių jis 
jau galėjo valgyti tirštesnį 
maistą, ir nuo to laiko jis 
yra gana geroj sveikatoj; 
gali dirbti.

Dabar daktarai tyrinėja, 
ar žmogus gali būt pilnai 
sveikas be skilvio.

Londonas.— Apie vidurį 
vasario Čia prasidės tyrinė
jimas laivo Vestris nusken
dimo priežasties.

MEXICO CITY.— Pirma- 
' dienį čia užsibaigė darbinin- 
. kų ir biednųjų valstiečių ir 

žemės ūkio darbininkų kon
ferencija. Tapo sudarytas 
pastovus politinis blokas iš 

, darbininkų ir valstiečių. Su
daryme šio suvienyto fronto 
dalyvavo suvirš 300 delega
tų, kurie atstovavo apie pu
sę miliono darbininkų ir val
stiečiu.

Į tą bloką ieina Meksikos 
Komunistu Partija, Nacio
nalė Valstiečių Partija, 
Gelžkeliečių Partija ir ne
mažai kitų didelių darbinin- 

;ku organizacijų.
Programa, ant kurios yra 

blokas paremtas, yra revo- J

ninku kontrolę;' panaikinti 
dabartinį valstybės aparatą 
ir sudaryti darbininkų ..ir 
valstiečių tarybas ir apgin
kluoti darbininkų ir valstie
čių mases. • /

Atstovai buvo iš įvairių 
Meksikos dalių.

Kandidatu į prezidentus, 
kutą rems ir Komunistų 
Partija, nominuota valstie
tis revoliucionierius Pedro 
Rodriguez Tirana. Prezi
dentiniai rinkimai įvyk&Jąg- 
kričio mėnesį. Blokas išrin
ko pildantį komitetą iš de
vynių narių. Komiteto pir
mininku išrinktas Diego Ri
vera, sekretorium Ursulo 
Galvan. . ;

Tirana kaipo revoliucio-

14
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liūtinio . pobūdžio, piogra- nįerįus pasižymėjo prie Ma 
vnm •noaiao m'ma nrz nrvira - - v w rmoj pasisakomą už atvirą 
kovą prieš imnerialistu in
teresus ir prieš sayo šalies 
buržuaziją. )

Programa paremta demo
kratine darbininku ir vals
tiečių -diktatūra. Joj reika
laujama nacionalizuoti ženfę 
— “Žemė valstiečiams”:

T.

dero valdžios 1910 metais. 
Vėliaus jis buvo armijos ko- 
mandierium 
Villa, ir dar 
Emiliano Zapata valdžių 
Kuomet Zapata tapo nužu
dytas, Tirana pasitraukė, iš ’ 
militarinio veikimo ir pradė-

prie Pancho
vėliaus prie - 1

Kf

2.___ valstiečiams”: jo darbuotis tarp valstiečių, ;
reikalaujama nacionalizuoti kur jis įgavo didelę įtaką, 
pramonę ir pavesti į darbi- kaipo valstiečių vadas. ' |

103Mainieriai Žuvo
Mandžurijos Kasykloj Už Didžiausią Laivyną

Sako, Hooveris Stoja . |

MUKDENAS, Mandžuri- 
ja.—Pranešama, kad šimtas 
chinų ir trys japonai mai
nieriai žuvo nuo eksplozijos mite to pirmininkas Britten 
ir gaisro Entai anglies ka- pirmadienį pabrėžė, kad jis 
sykio j, netoli ^Liaoyang,
Mandžurijoj.

WASHINGTON.—- Atsto
vų buto laivyno reikalų ko-

A

Prasidėjo Komunistų Teismas

neperstatęs klaidingai iš
rinkto prezidento Hooverio 
atsinešimą linkui Amerikos 
laivyno, nepaisant Hooverio 
sekretoriaus bandymo už* | 
ginčyti, kad Hooveris nie- 
kam nepareiškęs savo nuo
monės tuo klausimu. Ateito- j 
vas Britten sako, kad Hoo- ’ 
veris stoja, idant Amerikos 
laivynas hutų didžiausias ir. į 
kad jis stoja už kreiserių 
budavojimą.
x Kuomet Britten perdaug 
atvirai išsireiškė apie>Hoo- 
verio troškimus turėti ga
lingiausią imperialistinį lai
vyną, tai Hooverio sėkreto- 
rius iš Miami, Fla., kur 
Hooveris apsistoję^ Vakaci- 
joms, prisiuntė telegramą, r 
aiškindamas, kad Hęoveris / 
nepareiškęs savo nuomonės/į:; 
laivyno klausimu. ®et tele
gramoj .taipgi pasakoma, 
kad Hooveris pilniausia su
tinka su prezidento Cool
idge politika laivyno klausi
mu. Coolidge stoja už dide
lį laivyną, bet jis neva nesu
tinka, kad didžiausias laivy
nas būtų išbudavotas bėgy 
trijų metų. Nekurie sena
toriai reikalauja, kad kari
niai laivai turi būt kuogreL 
čiausia būdavo jami.

KANSAS CITY, Kansas. 
— Pirmadienį prasidėjo čia 
penkių komunistų teismas. 
Teisiami Darbininkų (Ko
munistų) Partijos Kansas 
distrikto organizatorius Hu
go Oehler, ir keturi kiti ko
munistai veikėjai. Jie kal
tinami peržengime krimina- 
lio sindikalistinio įstatymo.

Pagarsėjus advokatas Cla
rence Darrow veda bylą. 
Atsidarius teismui kaltina
moji pusė reikalavo atidėti 
teismą, nes nebuvo duota 
užtektinai laiko prisirengi
mui.

Oehler su kitais komunis
tais tapo suareštuoti laike 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos rinkimų kampani
jos. Policija juos suarešta
vo už sakymą prakalbų ir 
skleidimą komunistinės pro
pagandos.

■ w .. > - ! .... *

Lenkijos Gyventojų Skai
čius Padidėjo 15 Nuošimčių

Varšava.—Statistikų Biu
ras praneša, kad Lenkijos 
gyventojų skaičius padidėjo 
ant suvirš lū nuošimčių nuo 
sausio mėnesio, 1919 metų. 
Aprokuojama, kad gimimų 
skaičius yra du kartus di
desnis, negu mirimų skai
čius. Metai atgal Lenkijos 
gyventojų buvo priskaitoma 
iki 30,212,000.

Bedarbė Tarp Muzikantą
WASHINGTON.'— Joe 

Weber, prezidentas muzi
kantų federacijos, sako, kad 
bedarbė tarp muzikantų vis 
labiau ir labiau didėja. Gir
di, svetimšaliai muzikantai 
atvažiuoja į šią šalį kaipo 
artistai ir amerikonai pra
randa darbus. Tai viena 
bedarbės didėjimo priežas
tis. - Kita, tai įvedimas kal
bančiųjų ju'džių su muzika.

Pirmadienį Amerikos Mu
zikantų Federacijos virši
ninkai prašė atstovų buto 
imigracijos komiteto patai
syti imigracijos įstatymą 
taip, kad nebūtų įleidžiami 
Amerikon svetimšaliai mu
zikantai su “paprastais ta
lentais,” kaipo artistai.

%
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Vėl Gandas apie Trockį

Palitiosavo žmogžudį

Sausio 5 d. Vendžipgalos 
valse.., įiogaičių kaime stai
ga mirė Pranas Klimanta- 
vičius. Policija jo mirtimi

• <•i <■>
•ii ,A
HnR

Londonas.— Buržuazinė 
spauda skelbia, būk Trockis _r.__ _
jau apleidęs Rusijos Turkes- ■ susidomėjo. Pravedė kvotą 
taną, kur iki šiol gyveno, ir 1 * 
dabar vykstąs į Konstanti
nopolį; iš ten, girdi, vyksiąs 
į Berlyną.

Kadangi buržuazinė spau
da jau daug kartų rašė, būk 
Trockis “jau bėga” iš Sovie
tų Sąjungos, o vis buvo me
las, tai negalima tikėti nei 
dabar skleidžiamiems gan
dams. • x

kaimynų ir namiškių tarpe 
ir nustatė, kad jis pasmaug
tas. Motina — Apolonija 
Klimantavičienė tuoj prisi
pažino, kad netyčiomis jį 
pasmaugusi, bet policijai at
rodė dalykai kitaip. Įtarė 
pasmaugtojo brolį Antaną 
Klimantavičių ir jį kartu su 
motina areštavo ir veda 
tardymą, G

Albany.— N. Y. valstijos 
gubernatorius Roosevelt 
pirmadienį dovanojo kalėji
mo bausmę William Acker
son, kuris 16 metų amžiaus 
tapo nuteistas kalėjiman už 
antro laipsnio žmogžudystę. 
Jis išsėdėjo 10 metų Clinton 
kalėjime. 'Ten jis susirgo 
džiova. ‘ r

PERRY, Kan.— Ugniage
siai iš Topeka miestelio čia 
jau veik per dvi savaites pa
laiko gyva 7 metų amžiaus 
mergaitę Margaret Brown, 
leisdami jai į plaučius- oxy
genu; ji ’smarkiai susirgo 
plautių liga; plaučiai taip 
nusilpę; kad ji negali kvė
puoti. Jeigu nebūtų jai su
teikta oxygenas artifičialiai, 
tai ji jau būtų numirus, sa
ko daktarau t •

Fordo Kompanija Pagamins 1 
Orlaivį į Dieną

DETROIT— Ford Motor 
Kompanijos orlaivių dirbtu
vė nuo gegužės 1 d. paga
mins vieną orlaivį į dieną, 
pasak Fordo kompanijos 
pranešimo. Ji dirba trijų 
motorų metalinius orlaivius. 
Dabartiniu laįku pagamina 
tris orlaivius į savaitę.

Oklahoma City, Okla. —2 
Oklahoma valstijos senatas 
atidėjo suspenduoto guber
natoriaus Henry S. John
stone tardymą iki } šio ke
tvirtadienio.
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Šerininkai, Būkite "Laisvės” Spaudos 
: Bendrovės Suvažiavime

Seknjįdienį, vasario 3 d. Į Rėmimui mūsų dienraščio
■ įvyksta laisvės Spaudos i’’Laisvės” yra įvairių prie- 

[ Bendrovės metinis šėrinin- 
Į kų suvažiavimas. Šis suva- 

» žiavimąš ibųs labai svarbus,
todėl reikalinga atkreipti 

g domę į tai kiekvienam šėri- 
pinkui. Yra sdkOma, kad ir 

g neskaitlinga armija, bet jei- 
I gu gerai apginkluota, tai su- 
| muša daug didesnę armiją, 
I kuri rieturi tinkamų įran-
■ kių., ^Pavyzdžiui, Chinija 
1 turi skaitlingą armiją, bet

įrankių neturi. Japonija tu- 
ri daug mažesnę armiją, 

f vienok; su Chinijos armija 
I galėtų; lengvai apsidirbti, 
į. neą ji *yra moderniškai ap- 
k ginkluota. Taip ir su mūs 
' darbininkais. Mes turime 
I reikalu nors ir su visai ne

skaitlinga kapitalistų klase,
I bet labai tvirtai organizuo- 
[ :ta ir su gerais įrankiais. 
I JUu peskaitant ginkluotų 

spėkų dr tvirtos organizaci- 
| jos, ji turi ir milžinišką 
1 spaudą, ‘kurios pagelba jai. 
Į taip puikiai sekasi darbiniu- ■ 
BL. kus palaikyti dabartinėj ka

pitalistinėj industrinėj ver- 
| ” Teisybė; nekurtose
B industrijose tūla lavintų 

darbininkų dalis neblogai reign Policy Association1 
gyvena, bA didelėj didžiuma suruoštoj, vakarienėj. Jo 

k neįavintų* darbininkų rap- f

monių, kurias mes naudoja
me, bet geriausias būdas 
yra tas, kuris yra tinkamai 
suplanuotas mūsų organiza
cijos narių — organizuotas 
rėmimas. Šio “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimo ir bus 
užduotis išdirbti tinkamus 
planus. Draugai suvažiavę 
turės peržiūrėti praeitų me
tų “Laisvės” darbuotę, jo
sios idėjinę liniją ir biznio 
reikalus ir apsvarstę visus 
trūkumus, jeigu jų bus, juos 
prašalins. Todėl, suvažia
vime dalyvaukite visi šėri- 
ninkai ir būkite prisirengę 
su gerais ir naudingais su
manymais. Dirbkime visi 
sutartinai *ir pastatykime 
“Laisvę” dar ant tvirtesnio 
pamato.

L. Bendrovės pirm.,
J. Weiss.

Prof. Paul Douglas
Apie Sovietų Sąjungą

- Chicagos Universiteto 
profesorius kalbėjo “Fo- — - - • - n

kalbos tema; buvo apie Sto

tėvams žinotina
Dr. A. Petrick .................. " ............ tyn ............ .................

Auganti yaikai, lankan- tais tiktai patys nueina, net 
tieji viešąsias mokyklas, yra nei kūdikio nenusiveda, — 
raginami, net verčiami, kad daktaras “pasirašytų”

Trečiadienis, Safisio SO/1029'

JUOKAI NE JUMAl

Oi

Pilypas: 
kada su savo 
ginčus?

Jokūbas:

Jokūbas: Koks tai kvalias 
klausimas. Ar tu manai, kad 
aš turiu progą bent ką sakyti ? 
Aš nespėju klausyti, ką ji man 
sako.

KVAILAS klausimas
Pilypas: Ką tu sakai savo 

moteriai, kuomet vėlai namo

ŠALTI GINČAI
Ar tu turi bent 

moteria karštus,1 
t Mes ginčijamės 

kasdieną, bet mūsų ginčai vi
suomet šalti.

Pilypas: Kaip tai ?
Jokūbas: Kuomet pasibun- 

dąm ryte ir šalta keltis, tai 
visuomet 'ginčij“amės, kuris iš 
mūsų turi pirma iš lovos lip
ti ir užkurti pečių, kad prišil-

GERAS PATARIMAS
Pilypas: Aš turiu šiek tiek 

! pinigų susitaupęs ir rūpinuosi,

Hm. Neišmanė- < 
di, apsivesk jauną pačią, o ji į 
trumpą laiką tavo pinigais ap
sirūpins. . 4 i i .

ŽYMUS SKIRTUMAS
Valgykloje ' svečias patar

nautojui: Malonėkite man
prirengti stėiko pietumš.

Patarnautojas: O kokio
steiko tamsta norėsite—ar už 
pusę dolerio, ar už du dole- į/’ . 
riu ? '

Svečias: O koks skirtumas 
tarpe steiko už pusę dolerio 
ir už dų doleriu ?

Patarnautojas: Steikas bus 
tas pats, tik tamsta, imdamas 
už du doleriu, gausi peilį daug 
aštresnį.

Pranas Veiveris.

sai yra, kad kitas to “neiš
kęstų.” Kūdikiai prisiklau- 

jso tokių dalykų ir tada jau 
nereikia stebėtis, kad kūdi
kis bijo eiti pas medicinos 
ar dentisterijos daktarą, nes 
“skaudės”; kad jisai bijo 
gręžiamosios ar tekinamo
sios mašinos, nes “skau
dės”; kad jisai spardosi ir 
nenori gerti daktaro užra
šytų vaistų, nes “negar- 
dūs.” Ką tasai kūdikis ži
no, kad “skaudės” ar ne 
skaudės, kad tie vaistai “ne
gardus” ir tt. Jam pripa
sakota kitų, didesnių. Man 
pačiam ne kartą teko: gir
dėti; kaip kartais motina 
atsiveda į ofisą savo kūdi-

Šilelis, Arkliai ir 
Kunigai

“Dievo” tarnai skundžia
si, kad jiem “dievas nepa
deda.” Taip iš Lietuvos ra
šo tūlas Y. “Darbininke,” 
nusiskūsdamas, kad fašistų 
valdžia uždraudė statyti ar
klius Aukštosios Panemu
nės šilelyje. Esą, “dievui 
padedant, įsisteigus Lietu
vos valstybei, valdžia per 
dešimts metų neVijo žmones 
su arkliais iš šilelio.” Tai 
kad norite ir protas: “val
džia su dievo pagelba įsi
steigė,” o bamba prieš tą

karts nuo karto nueiti pas 
savo dantų gydytoją, kad 
pastarasis apžiūrėtų jų dan
tis ir pataisytų tuos, kurie 
tokio pataisymo reikalingi. 
Išduodami iš mokyklų vai
kam tam tikri certifikatai, 
ant kurių taisymo darbą 
pabaigęs dantų gydytojas 
pasirašo. Kalbamąjį certi
fikatą tada kūdikis grąžina 
savo mokyklai, kaip liūdy- 
mą, kad jo ar jos dantys yra 
geroj padėty. • ■ i ■ ; •

Toksai reikalavimas, tai 
girtinas dalykas;, tikį deja, 
ne visi tėvai į tai deramai 
reaguoja: jie mano, kad tai 
jų nereikalingas apsunkini
mas. Mokyklų vedėjai žino, 
kad išpuvusiais dantim kū
dikis negali deramai mokin
tis, nes jo mintis nukreipta 
ne į pamokas, bet į skauda
mą dantį ar dantis. Be to, 
nesukramtytas maistas ken
kia viduriam, o tankiai kū
dikis suvis negali kiek rei
kiant pavalgyt, nes jam 
kenkia išpuvę dantys. Del 
to mokyklų vedėjai ir verčia 
tėvus, kad siųstų savo vai
kus pasitaisyt dantis. Žino
ma, būtų geriausia, kad 
prie kiekvienos mokyklos 
būtų įsteigta dantų taisymo 
klinikai, kur negalintiem už
simokėti kūdikiam būtų su
taisoma dantys suvis dova
nai, ar tik užmokant už su
sidariusias aktuales lėšas, 
nedarant iš to sau jokio už
darbio. Prie tūlų mokyklų 
jau yra šiokie tokie klini
kai, bet labai netobuli, kur 
dirbama tiktai patsai reikto' 
lingiausiąs darbas, bet pa
liekama \ kartais. nptąįsytij 
net tokie dantys, kurie bū
tinai reikalingi pataisymo. 
Prie didžiumos mokyklų nė
ra visai jokių klinikų, tiktąi 
išduodama viršuj minėti 
certifikatai du kartu į me
tus. Mokyklos skundžiasi, 
kad miestas neduoda pakan
kamai pinigų tokių klinikų 
įsteigimui. Piliečiai, mokes
čių mokėtojai, turėtų miesto 
valdininkus spirti, kad tokie 
klinikai būtų įsteigta prie 
kiekvienos mokyklos. Kol 
jų nėra, tėvai turėtų kiek 
galint kooperuoti su mokyk
lų viršininkais, jų kūdikių 
labui, o ne,priešintis.

Gavus tokį certifikatą iš 
mokyklos, tuoj reikia nuei
ti su kūdikiu pas savo dan
tų gydytoją, kuris lai apžiū
ri gerai visus kūdikio dan
tis. Jei reikia taisyti ar nu
valyti dantis, lai tą darbą 
padaro tuoj: juo greičiau 
tuo geriau, nes augančių 
žmonių dantys, pradėję ges
ti, genda labai smarkiai. Jei
gu gi visi dantys sveiki .ir, 
švarūs, lai dantų gydytojas' 
pasirašo ant tp 
ir Jai jį kūdikis" sugrąsįpb 
savo mokyklon.

Šis girtinas .mokyklų ręi- 
kalavimas kartais pridaro 
dantų gydytojam K daug ne
smagumo, delei pačių tėvų

ant kalbamojo Sertifikato ir 
tuomi paliudytų,(jog jų kū
dikio dantys yra visi O. K. 
Jiem išrodo,, kad tiktai rei
kia ten pasirašyt ant nuro
dytos linijos ir x jau .viskas 
bus gerai, nors ir paties kū
dikio nemačius ir nežinant 
kokioj padėtyj yra jo ar jos 
dantys. Pasirašyt,; žinoma, 
būtij nesunku,1 jei tuo vis
kas pasibaigtų, jei pasitaisy
tų patys kūdikio dantys, i jei 
jie yra sugėdę- Bet sūgedę! 
dantys tuomi ; iiėpasitaisys,1 
jfaiįviena, o antra, tai riuejęs 
SU' tokiu falšyvuliūdymų 
mokyklon mokinys žino, kad 
jisai apgaudinėja tokiu bū
du savo mokytojus' ir iš pat 
mažens jau mokinasi apgau
dinėti. Jei mokykla neturi 
dantų gydytojo,..: ai' bent 
slaugės (nurses),’ kurie ap
žiūri kūdikių dantis, tai to
kios mokyklos viršininkai 
pasitenkina daktaro pasira
šytu liūdymų^, jog visi to kū
dikio dantys yra O. K. Pa
tenkinti tada būna visi: mo-j 
kytojai, kūdikis, nes jam ne
reikia lankytis pas dantų 
gydytoją, ir tėvai, nes jiem 
nereikia panešti .lėšų, susi
dariusiu su kūdikio dantų - . . _ •• •
taisymu. Bet nuo tokios gaVL^«SUS1^ ^

kį, laiku jos dantų taikymo, valdžią, kad ji uždraudė 
Kaįp tiktąi kūdikis pradeda statyti arklius šilelyje. Juk
_ J?* * ’Y • _ • Y JI  Axm n ■ zl n 4 Aofise bėgioti, ar šiaip išdy
kauti, tai motina ( tuoj jį 
gąsdina:, “būk- ramus, b.a 
daktaras ištrauks tau dan
tį” ! Žinoma, kada prisieis 
tokiam kūdikiui taisyti ar 
traukti dantį, jisai ■ bijos, 
nes'jisai jau bus pakanka
mai įgąsdintas! Jei kūdikis 
išbėga laukan neapsirengęs, 
motina ir vėl jį gąsdina: 
“na, palauk, tu neprieteliau, 
tik tu nušalk man, tuoj tu
rėsi eiti pas daktarą”! Ži
noma, kad jisai daktaro bi- 

I jos visą laiką, kaip ugnies, 
i Reikia kūdikiui išaiškinti, 
kad jokis daktaras nėra jo 
priešas ir jam nereikia jo 
bijoti; kad jisai yra jodrau- • • . • • • • •

apgavystės • nukenčia dau-|Sali pagelbėti. Jei tėvam, 
Xnqiai natini kūdikis np<Jar vyresmem tenka' kada 
io eendanti dantvs tiek" š- ,):lkęSti kiek skausmo’ suriš’ JO genuanu dantys ueKis- f nv v^Vw

TYKOJA DIDESNIO LAIMI
KIO

Vaikinas nusivedė merginą 
į teatrą. Po perstatymo paly
dėjo namo ir padavė jai ran
ką atsisveikinti.

Mergina, laikydama už ran
kos : Petruk, ar tu ištikro ma
ne myli ? : ’ r

Vaikinas: žinoma, aš my- 
jliu tamstą labiausia už viską, 
kas tįk yra pasaulyje, i

Mergina: Tai kodėl mane, 
nepabučiuoji atsisveikindamas, 
jeigu myli?

Vaikinas (susimaišęs): E, 
tai, hm.7.mat, aš...aš tykau 
didesnio laimikio, negu buč
kis.

“dievas žino”, ką daro, “die
vui gelbstint “įsišteigė Lie
tuvos valstybė J(ir jos vaL 
džia); siu “dievo pagelba” ir 
arklius uždraudė statyti ši
lelyje.

Be to, juk klerikai padėjo 
smetoniniams užsirioglinti 
ant Lietuvos žmonių spran
do. Lietuvos kunigai mal
das kalbėjo už fašistus, o 
vyskupas Karevičius šventi
no Smetoną ir prisiekdino 
prieš jų garbinamąjį dievą 
būti Lietuvos prezidentu. 
Amerikos kunigai irgi po
terius kalba už fašistų val
džią. Ir kur gi jie nesimels, 
kuomet fašistai kunigams 
išmoka kas metai po kelio
lika desėtkų milionų litų. 

Į Tai, suprantama, pas ką la
ka, tam ir loja.

Bet klerikalai urzgia štai 
del ko: Tikrosios priežas
ties, del ko taip valdžia pa
sielgė, žmonės nežino, tik 
pasakoja, būk žydai vasari
ni nkai (dačninkai) padavę 
valdžiai prašymą, kad už
draustų, kadangi gyvuliai 
“teršią ir orą gadiną,” Va
dinasi, fašistai betenkinda- 
mi tos pačios buržuazijos 
tik .'Mfdų'* tautybės grtipelę, 
kaip 5 vėliau- matysim, užsi
traukė kunigų rūstybę ve 
del ko: “Atvažiavęs žmo
gus ąr pas ligonį, ar 

' nyčią;x neturi kur arklių pa
dėti, priverstas gatvelėj, ei
nančioj 'įš bažnyčios į klebo
niją palei šventorių vežimą 
ir arklius statyti, kur kuni
gai vaikščioja.” Kad ark
lių nėra kur lemtai dėti, del 
to

VENGIA BLOGUMŲ
Pilypas, pasitikęs savo seną 

draugą Jokūbą: Tu, Jokūbai, 
esi ne visai mažas Vyras ir 
kodėl tokią mažytę moterį pa
siėmei už pačią?

Jokūbas: Matai, drauge, 
jeigu aš ir neiškenčiu nepasi
ėmęs bent ką blogą, tai nors 
užsiganėdinu pasiėmęs ma
žiausią kiekybę, kiek galima.

PRATINA IŠ MAŽENS PRIE 
MILTELIŲ

—Jonuk! Kaip tau patin
ka mažas broliukas, kurį gar
nys nesenai atnešė?—paklau
sė kaiminka vaiką.

Vaikas: Broliukas? Tai 
negali būti. Jeigu ‘broliukas, 
tai mama, išprausus, milteliais 
nebarstytų ir iš mažens prie 
jų nepratintų. Juk mama ge
rai žino, kad milteliai tik už
augusioms i mergaitėms rėįka- 
lingi, o ne vąįkams.

to su vienokiu ar kitokiu 
gydymu, nes tai neišvengia
ma, geriau apie tai prie kū
dikių nekalbėti, negąsdinti 
jų, nes -tai* gali labai žalin
gai atsiliepti į visą jų gyve- 
tiiinąj į.; f Į r : .• į;;

genda, kad už kiek laiko 
jau suvis negalima pataisy
ti, reikia traukti ląukan. 
Tuo jo auganti žandikau
liai, žinoma, amžinai ir ne
pataisomai: susigąęliną. Jei
gu gi mokyklos’ daktaras 
apžiūri.JaptiOpkį pertifi-. 
katą, afįiuėšūėi^ni ‘ kūdikiui 
ir randą išgedusių rdaųtų, 
tai gailina suprasti, kad jų 
nuomonė .apie; išdavusį, to
kį liudysią daktarą ūmai 
pasidarą labai— nekompli-

Kodėl Pavojinga Plaukt 
per Putojantj Vandenį

(fasi sunkioje padėtyj. Datį- vietų Sąjungą, kurioje jis 
gelis be darbo, o kurie ir nesenai būvb. Iš Federated 
dirba, tai, priversti neapsa- Press pranėšimo sužinota, 
komai skubinti ir suvis ma- kad prof. Douglas kalbėjo 
žai tegauna užmokėti, taip j labai prielankiai ir padalė 
kad galą SU galu, tankiai, j tikrus faktus apie darbinin- 
negali sudurti. Ir ve šiai di-jkų tėvynės padėtį. Jis nu

rodė, kad šiandien Sovietų 
pramonė jau pralenkė prieš
karinę pramonę ant 30 nuo
šimčių, kad darbo išnašu- 
mas nuo 50 iki 60 nuoš. 
augštesnis negu 1913 me
tais. O (Jarbininko įplau
kos šiandien augštesnės už 
įplaukas 1913 m. ant 40 
nuošimčiu.

gelis be „darbo,

komai skubinti ir suvis ma-
Krintant vandeniui nuo ; į baž-1 Pareini ? 

kini nn.l Jokūbmentale; jisahpamano, kad . .. - ,• Y. .
toksai daktaras arba nejžiū- vandenpuolio. arba smarkiai 
ri arba nežino savo profesi- issųudmus jurų bangomsD 

ypač pakraštyje, susidaro 
daug baltuojančių putų. Tos 
putos — tai susidariusios 
vandenyje oro pūslelės, ir 
jos būna ne tik smarkiai iš
sijudinusio vandens pavir- į 
šių j e, bet taipgi ir gana gi
liai jo viduje. 1

Na, tai kas čia

džiumai darbininkų priseina 
vesti kovą su tvirtu priešu, 
kapitalistų klase.

Kad’sėkmingiau vesti ko
vą su Savo priešu, darbinin
kai auklėja savo įrankius. 
Tais įrankiais yra organiza
cijos ir spauda. Mes, lietu- 

[ viai darbiriinkai, irgi turi- 
‘ me šiuos įrankius, tik jie, ,
neganėtinai tvirti. Mūsų: kooperatyvų ir
dienraštis, “Laisvė”, tiesa; PJekyVa sn?ar'
nėra taip tvirta, kaip galėtų ’f šiandien pnva-
būti, vienok josios pagelba zJn?.ne^ bekontroliuoja 
mes atliekame didelius dar- Jieną šeštadali visos preky- 
bus. Paimkime mainierių! Ps
kovas prieš savo išnaudoto- - Iš susirinkusių daugelis 
jus ir reakcinius vadus mai- statė klausimus. Profeso- 
nierių .unijoj, audėjų kovas irius Douglas atsakė aiškiai 

-Naujojoj Anglijoj, vedimą i ir tvirtais argumentais. Bu- 
agitacSos už mūsų A.L.D.L. vo užklausta, kaip Sovietai

f
it

D., A.L.D*.^., T,D.A., prieš- 
fašistiųį veikimą, o svar
biausiu tai gelbejimą mūsų 

‘ Amerikos Darbininkų (Ko
munistė ) partijos, kuri yra 
vadas Įviso darbininkiško 
veikimd šloję j ’Na, o 
kur visli eilė mūsų visų kitų 
darbų, kaįip i tįi. hašolpinės 
draugijos; klhibmį chbrml i? 
tt. Visaing ?mūįų^ darbinin
kiškame veikimo “Laisvė” 
lošia ląbai, ivatbią rblę. Tik 
visa bėda. ąu t kad 
mes (žinoma, ne visi) nemo
kame įvertinti svarbą spau
dos mūsų veikime, ir labai 
tankiai pamirštame atlikti 
savo pareigas rėmime mūsų 
spaudos. Jeigu m'es mato
me, kad mūsų dieųraštią, 
“Laisvė,” taip svarbią Volę 
ošia darbininkų,visame vei- 
ime, t4i mes būtinai tu ri

dėti visas pastangas,, 
d mūsų dienraštį dar dau-1 

gihu <suttiprinus ir kad bū-1 
tu ga’lria dar pėšekmingiau

jos. Yra dar ik tokių tė
vų, kurie mano, kad dantų 
gydytojai tyčia neišduoda 
kūdikiam liūdymų, kad tuo 
uždirbus keletą dolerių už 
dantų taisymą. !. Tai didelė 
klaida: nei vienas dantų gy
dytojas nepuolą ant kūdikių 
darbo, nes jų'didžiuma yra 
prasčiausi pacientai. Prie IL ----—-
kūdikio dantų tankiai rei-!®v^r^umv° iam.e esama dide- 
kia du kartu tiek laiko su-l Yra žinotina

tieci
.... svarbu?

gali kas nors paklaust. O z

gaišti, negu, prię suaugusio 
žmogaus. Žinoma, yra ir 
išimčių, kur kartais kūdikis 
užsilaiko daug geriau, negu 
suaugęs.

Atsižvelgiant ,į tokią pa
dėtį, pastarasis Amerikos

plaukikams ir narūnams, 
norintiems parodyt savo ga
bumą ties vandenpuoliais. 
Yra šimtai žuvę vien todėl, 
kad nežinojo ve kokio “se
kreto”: '■ •

Juo daugiau vanduo išsi-!

tentui 
vals- 

|fytų 
čio-

*
Korespondentas ' nebūtų 

tiek rūstavęs, jei tik papra
stiems vikarams arkliai te
būtų kliudę spacieruoti, bet, 
girdi, “Roko atlaiduose Vil
kaviškio vyskupas Karosas; 
ir šv. tėvo nuncius Bartolo- kambarius, 
ni patėmijo ir patyrė ne
smagumų.” Koki tie “ne-

žiūri į nusiginklavimą. 
Douglas atsakė, kad Sovie
tų valdžia su mielu noru su
tiktų nusiginkluoti, jeigu 
tik kitos valstybės- sutiktų 
paleisti savo armijas. ’ Mis 
nurodė, kad Sovietų Sąjun
ga pilnai gali pasiremti 
miesto darbininkais apgyni
mui revoliucijos laimpjimų, 
jei tik jai negrumotų už
puolimas iš užsienio.

įBuvo pastatytas klausi
mas ir apie valstiečius. Pro
fesorius Douglas nurodė, 
kad šiandien Sovietų vals
tietis pats sunaudoja ketu- 
rius penktadalius visų savo 
ūkės produktų, kad taksai 
tepaima nuo 6 iki 7 nuoš. jo 
g^ūdų., O Sovietų plėtoja
mi dideli ūkiai, sake Doug
las, “yra drąsiausias žemės 
ūkyje bandymas visoj pa
saulio istorijoj.”

Toj pačioj vakarienėje 
kalbėjęs ir “Kerenskio val
džios” atstovas Bachmėtje- 
vas, kuriam Amerikos val-

nhtoies įuo daue-iau lis tu'- smagumai,” korespondentasDantų’ Gydytojij-Draugijos r?savyje minėtu oro pūsk po"°^lrAn .....-
suvažiavimas .priėmė rezo-Jlų, tuo Jis yra rętesnis, leng- su u1oa1e?a ĮasisusKai Kirto su jajs pradėti daryti 
iiuciją, kurioje ragina visus vesnis. Žmogaus kūnas ąpla- 
dan tų gydytoj us-^er; prie j o- -*■- -1- - - • *-• !1 - -1 - - ~
kių sąlygų nedubfi i mokyk-i 
lų kūdikiam liūdymų, ku- 
rių taisymo* darbas - nėra ga
lutinai užbaigtas^ į’eigų - tok-1 
sai taisymas'1 yrU1 ‘reikalin- 
,gaš. ■ ... >. a

apsifeidimo ar nesupratimo^ Į. Labai tankiai kūdikiai bi-
Tūli tėvai laukia iki pasku-'J0 eit?. Pas.4anM^

nors jie dar savo'.gyveiiiirp 
nėra buvę dant< -g^dytpjo 
kabinete. Žinoma, jie yra 
įgąsdinti ar ‘ tai' ^p’ačių^ tėvų, 
ar vyresnių brolių ar.; sesu
čių, ar mokyklos draugų. 
Tankiausiai kaltiipatys, tę
vai, kad įbaugina vaikus, [pūslelėmis, buvo .atsitikimų,. 
Parėję patys ar tai nuo me-j kad iP laiveliai skendo jūrų . 

. dicinos Jar dmtfe ^dytojo nakraščiųošę; ir ne tai, kad 
niekino Sovietų valdžią ir jie kūdikių ąkyVąį?;dpj dįs-^bangos būtų ,juos:iš viršaus 
pranašavo greitą; pabaigą kursuoja;apie tai, kaip igy- .užliejusios, ąbšėmųsiosr^bet 
visam bolševizmui. Kaip. dy to j as Jam ar jaį skaudžiai, Lengvas pą^idaręs, per < dide-
nebūtų, girdi, bet Kerens- votį prapjovė ar dantį išė- įlį prisimaišymą<oro pūslelių, 
kio-Bachihetjevo partija vėl mė; kokie vaistai yra ne- vanduo negali atlaįkyt įai- 
užkariausianti Rusiją. Tai gardūs gerti irctb' Kiekvie- velio, kuris, totfeL ir myra

Tūli tėvai laukia iki pasku
tinei dienai, kol jau reikia 
certifikatą sugrąžint mo
kyklon, nes kitaip jų kūdikį 
neperkels augštesnėn kla
sėm Tada siunčia kūdikį 
pas dantų gydytoją, o kan

džia paskolino ir sukišo 
$175,000,000. Jis, žinoma,

nepasako. Veikiausia bėris

mai'šv.ęrią1tik keliais svarais 
da ugiau, n ogu svertu, šaky- ■ 
sime, tokio dydžių iš ’Van- : 
dens ■ nulieta (jei tai gali- ' 
ma būtų padaryt) td žmo
gaus figūra; abėlnai skaito
ma, kad vandens sunkumas 
yra daug maž toks, kaip ir 
žųioęaus kūno sunkumas. 
Ėet' jeigu vafiilen^jė yrū kur’ 
daug oro

per kalnierių papės pasiun-| Jokūbas: 
tiniui. Dabar gal gailisi po
piežius, kad neįrašė į kon
kordatą ,sų Smetonos val
džia pasirašytą, kur valstie
čiai turi.arklius statyti.

Balanda.

BURNSIDE, CONN.
Sausio 19 d. įvyko , pas

■daug <OKO [pūslelių, .tai tiek baugus K. A. Akšcinus vaka- 
pat pasidaro toj vietoj van-
1- 1 _ _ _ • T — • I i

i visu kontr-revoliueionierių nas noĄ IOM Įr 'dugnan, 
'troškimas. ■ • (pasigirti, kąip..'“jta®tis”'ji-l‘

I

/<•

tiek pat labiau ti aukia žmo- minta ir apie Lietuvos politi-
duo lengvesnis,.už kūną, ir 
j • i * i i • * •' jm o> ■'
gų į dugną. Per tokį van
dens oro

rienč paminėjimui 15 metų 
sukaktuvių nuo jų apsivedimo. 
Draugams besikalbant, prisi-

nius kalinius. Draugai auko
jo sekamai: J. Kemėšis $2; K. 
Akšoinas, A, Akšcinienė, P. 
Sužedelis, J. Sužedelis, P. Cel- 
konis,. M, Grabauskas, Aug. 
Budimas, G. Mitras, J. Teno
rėlis, O. Totorelienė ir A. To- 
toreliš po $1; S. Kvaratiejus, 
M. Kvaratiejiejiė ir N. po 50c. 
Viso $14.50’

Milwaukee, Wis.—William 
Traugott, 47 metų amžiaus, 
^vo Pr*e ^ar^°- Fritzke 

Varde Lietuvos politinių ka-|\r. Mašinų Kompanijos 
hnių: yniems aukotojams tanu, 
širdingai ačiū.

■ dirbtuvėj, kur jis dirbo, kri
’ to didelis geležies Šmotas ir 

Įmušė. ' 1
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Žulikai, Vagys Lietuvos Pašto jstaigose
................. .............. i.............. ■ i11

Koncerto programa buvo pil
nai gera, kuri užėmė tris va
landas laiko. Gaila, kad del

gu_ vietos stokos čia negalėsiu 
(laiko, atidarinėja, drasko ap- kiek plačiau programą apra- 
draustus ir paprastus laiškus. 
Mat, pašto įstaigų viršininkai 
ar valdininkai-vagys tiki, kad 
amerikiečių laiškuose yra do
leriai, banko čekiai arba šiaip 
svarbūs raštai. Laiškus sulai
ko ir peržiūri, matyt, ir šni-' 

i pinėjimo tikslais. :
Yra daug žinomų atsitikimų, 

kad laiškai, siųsti iš Amerikos 
Lietuvon arba iš Lietuvos A- 
merikon—dingo. Kas ir kur
tuos laiškus sunaikina? Gal 
Vokietijoj? Ne. Juos sunai
kina arba išdrasko Lietuvos 
pašto įstaigų žulikiški virši
ninkai arba valdininkai, o gal VZ'-y“l- 11 4. •.žvalgybos agentai.

Amerikiečiai Lietuviai, Apsi-1 girnas eina plačia skale, 
žiūrėkit! (laiko, atidarinėia. drask

Nei vienoje šalyje tur būt 
nėra tokios betvarkės, tokio 
terorizmo, kaip fašistinėj Lie
tuvoj. Ten terorizuojami ne 
tik gyvieji žmonės, bet ir laiš
kai, ir pinigai, kurie yra siun
čiami per Lietuvos paštą. La-i 
blausia terorizuoja amerikie-' 
čių laiškus ir vagia iš jų pini-! 
gus, siunčiamus giminėms ar 
‘x augams. Laiškus atidarinė
ja; nepaisant ar būna apdrau
sti, ar ne. Jei laiškas apdrau
stas (registruotas) ir negali
ma visai sunaikint, tai ant jo, 
išterorizavę, išdraskę, uždeda 
tam tikrą antspaudą ir pažy
mi: “Gautas netvarkoj.” L_„ 
kioje pašto įstaigoje pasidaro 
tokia netvarka, tai nepasako. 
Adresantas, Lietuvos pilietis, 
gavęs tokį išterorizuota laiška, 
ty^i, nes, viena, bijo ponų I 
klausinėti, o antra, tankiausia 
tiki, kad jo laišką išdraskė ne 
Lietuvoje, bet kur nors užru- 
bežyje. Tačiaus pasirodo, kad 
tie laiškų teroristai ir pinigų 
vagys 
tūlose 

banko čekius, bet kartais net kad viskas dingo, 
ir siunčiamus per paštą 
ey orderiu” i 
būdu pavagia.
sa, tai pasako ir patys Lietu
vos žmonės.
ny/iu paduotą laišką iš Lietu- 
vCę.
Kovarsko Pašto
Terorizavo Amerikiečių Laiš-Į vį§kos antspaudos su pažymč-!

bynėmis.0 
lingas, turi daug gerų daini
ninkų, gerai dainubja, turi 
šimtus gerų draugų-rėmėjų ir 
su Aido Choru niekas negali 
susilyginti.

Yra sakoma: “Tik visiems 
dirbant galima, tikėtis gerų 
pasekmių.” Reikia pasakyti, 
kad, pagal išgalę, prisiren
giant prie šio koncerto, choro 
mokytojas, valdyba ir visi 
draugai ir draugės gerai dir
bo, už tai buvo geros pasek
mės, publika buvo pilnai už
ganėdinta ir koncertas finan
siniai gerai pavyko.

Dabar vėl Aido Choras ren-

Aido Choras .skait-1 Visi nepamirškite atsilankyti ‘ r’iCTAK 0AI>CI?Uiru 
rlonrr mhi Aaini- ™ o 4 «< ~ „ j x _ ,, vHulvil H vi Ij V ’ Ll !*.ir pamatyti “žmogžudžius.”

Aido Choro Draugas.
$1,000 Tik už 60 Centų

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo ? , Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap« 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai jam males 
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

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

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, 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.

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

M. J. J. Urbszo, 
‘ 187 Oak Street,

Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Loųis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

it. •

R.'

Gudaitiene.

Choras statys penkių

LIETUVIS GRABORIUS

O kad tas tie-! belaisvių stovyklos, tai tą

MARCY BATHSSkaitykite že-
JONĄ

Rūšies

Tel

82-86 MARCY AVENUE

ft
*

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg Naujausios Mados Žemiausia KainakadUžtenka jau šitų žinių, 5043GRABORIUS
laiškus. Lietuvos piliečiai, ga-

Tel., Greenpoint 5765“Mokykla na Repvtnri)*

Lietuviška Akušerė

ponus 
mūsų

. PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IW 

NAKTJ

kokius 
Tai vis

Ky- 
su-

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais t» 
Utarninkais

; įstaigose randasi žulikai, va- 
' gys, žvalgybos agentai, kurie 
vagia amerikiečių siunčiamus

C v V U H r j Kz \-z L CA O •« • >. ■» • 1 * • •

pavardę, bet Pin‘gus Ąrasko’ "aikl“a jų
rviuri, w umiKUO ortu ,v , , , “.y.
Už beraštį Juozo- v? .^draskytus laiškus, arba

I-v %■' 
%

čiat, ir ar tvarkoj juos gauna?
M. Belaisvis.

Tplephnrip., Stacfv 8326 ' 
?746

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

Try* gariniai kambariai dėlei iSsipėrimoi Rusiškas, Turkilkao U 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys: 
taip pai RESTORANAS <u geriausiu garantuotu patarnavimo 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Dehevoise Sts.1 

MWO4PWAV IR FLUSHING AVE., RROOgi yn 
Telefonas- Pulaski 1090

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 1 
Subatomis 
Nedėliomis

dieną ir naktį

Įstaiga Brooklyn*
VYRAMS

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

randasi Lietuvos pašto 
įstaigose. Jie ne tik iš- 
iš laiškų dolerius ;

mužikėliui antspauduotas.

žinodaVo,°kad Įs>tikinti. Uet“vo» pašto
' i ^4- <-» » r-» XX. ri n m r? 11 M Ir H i 1TH

vaikai
įleidžiami titarninkais

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

,'a..

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

PYTI? A! bedarbės pirties kaina nupiginu Kfl fonh.
CA 1m v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—71ędv

M TEITELBAUM, Manadžeru
(>»-rd<rbtb Rusiškai-TurkiŠka Pirtis dabar atidarė oan1»nM«»- 

rūšie* maudynes sa moderniškais pagerinimais
C«* iiaiMvta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių •»i»4enw» 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu 
LAPUOTOS ISSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

A A' . .

Mathew P. Bellas !
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

BROOKLYN, N. Y.

TBUCFONAIi J
Oregon 51M | 
Malu

Banko Čekis Sumoje $15 
Pavogta

Tas pats K. T. siuntė Var
nių belaisvių stovyklon banko 
čekį, sumoje 15 dol., M. var
du. Čekis buvo siųsta ap
draustame laiške, kaip kad 
paprastai čekis yra siunčia
mas. Išsiųsta gegužės mėn. 
pabaigoje, 1928 m. Laiškas
su čekiu buvo kur tai užkliu- 

ar vęs, sulaikytas, ir buvo ma- 
. . Tik 

"mon- P° il^am laikui, kuomet jau 
pinigus žu Ii kišk u m‘n^mas M. tapo paliuosuotas

laišką prisiuntė jam į namus 
(mat, apdraustas, tai sulaikyt 
negalėjo),—bet' banko čekio 
laiške nerado, jis pavogta!

; Laiškas išdraskytas, ir tik ant 
Viršininkas:yoko (konverto) uždėtos lietu-

kus ir Žulikiškai Vogė Pinigus! jįmu : “Varnių pašto įstaigoje 
Drg. K. T. gavo iš Lietuvos!gautas netvarkoj.

laišką Puo savo draugo, ku-i Tai tokia netvarka Lietu- 
ridffhe aprašoma, kaip Kovars-'voje darosi gal būt su visais 
ko pašto (Ukmergės 'apskr.) į 
viršininkas Juknevičius vogda-l 
vo’ pinigus. Laiškas skamba 
sekančiai:

r. “Sveikas, Kazimierai! Daug 
laiko, kaip nuo tavęs turėjau 
laišką.

£Jauj0‘ pas mūs tai tas—į 
&)ps, tur būt, jau yra jums ži-. 
noma—kąd Kovarsko pašto 
įstaigos viršininkas, ne tik por 
na4, bet ober-ponas Juknevi
čius »nuo tarnybos paliuosuo
tas ir patalpintas mūsų vie
ton, t. y., tupi Ukmergės ka
lėjime. Mat, tikrai užditarna- 
vo valdišką duoną. Nuo tar
nybos jį paliuosavo ir areštavo 
už tai, kad perdaug vogė. Jis 
darydavo taip: kada ateidavo 

’pinigai iš Amerikos arba iš ki
tur, kokiam nors i_______
beraščiui, o jis, kaip jau senai 
Kovarske būna, ž 
tas ar kitas yrą beraštis (ne-|

* moka rašyt), tai jis pats spa- 
kainiai pasirašydavo už beraš
tį, tik ne savo ].
kokią nors kitą, o pinigus sau 
į kišenių. f .
ką iš Pramisfavos pasirašei 
“Žemaičitf” ant 1,986 litų.;

amerikiečių laiškais, tik apie* 
visus sunku sužinot, nes daro 
slaptai. Bet fašistai budeliai 
apsiriko, nes čekį kad ir pa
vogė, bet siuntėjų pinigai ne
pražus. Laikui bėgant, gal 
bus susektas ir čekio vagis.

Dar Vienas Laiškas
i

Drg. M. J. M. gavo iš Lie-Į 
tuvos laišką nuo savo giminių, I 
ir jie sako, kad jiems siųstas 
laiškas iš Amerikos buvo ište- 
rorizuotas (išdraskytas). Laiš
ke rašo sekančiai: “Kai ana
me laiške rašei apie kokį ten 
parašą link tos stubos, tai 
laiške nieko panašaus nerado
me, tik laiškas visas surašytas, 
kad ‘gautas netvarkoj,’ 
bartuose suštampliuotas,

visai jų negavę, tyli, nes ne- 
'žino, kas daryt, o antra—bijo 

Skrėbuni'enSs ar ,m®?>
Ūkiškai pasisavino 300 litų, ir 
daug kitų po kelius šimtus li
tų, kurie buvo siunčiami per 
paštą. Daugelio piliečių išlai
kydavo pinigus po kelius mė
nesius (gal norėdavo pavogt, 
tik negalėdavo?—M. B.). Su
laikydavo laiškus, arba iš vo- 
kjj (konvertų) išimdavo laiš- 

Jfįus ir savotiškai parašydavo, 
<t. y., pinigų ir laiškų siuntė

jams, kurių pinigus ji pavog
davo, o daugiausia parašyda
vo, kad “pinigai gauti, būki
te ramūs” ir tt. Vienu žo-! 
džiu, gerokai pašmugeliavo, 
bet galų gale, nabagas, pa-, 
kliuvo. Namus savo užstatė p.
Ed. žebai, ir jis, .

i apmoka visiems tiems, nuo 
kurtų' Juknevičius žulikiškai | 

) prisisavino; bet ponui kalėji- 
; me tupėt vis tiek reikia. Juk

nevičius ir mums nemažai pri-| 
dergė. Taigi ir jūs, amerikie- Pavykęs Aido Choro Koncertas 
čiai, žinokite, 
mes turime.
prieteliai...

_.r'amerikiečiai, tylėsime ir leisi
me fašistiniams budeliams 
draskyti mūsų siunčiamus laiš
kus ir vogt mūsų pinigus? 

|Reikia daryt kokie nors žygiai' 
i ir pareikalaut, kad fašistinė 
Lietuvos valdžia sutvarkytų 
pašto įstaigas, kad pašalintų 
iš jų žulikus ir vagius, kad 
būtų užtikrinta siunčiamų lai
škų ir pinigų neliečiamybė! 
(Tai juokingas reikalavimas! 
Argi gali vagys ir žmogžu
džiai vagius ir žmogžudžius

i bausti ?—Red.)
i Amerikiečiai lietuviai, apsi- 

’ žiūrėkit ir kaip nors patyrinė-
Įkit, ar jūsų laiškai ir pinigai 

r'žeba,“ dabar! P.as‘ekia tuos*, kuriems siun-

L} jįįfp y “Tavo, N.”
i Kitą laiško dalį, kur kalba- 

r' ma daugiau apie asmeniškus 
reikalus, apleidžiu.

Tai matot, kas dedasi Lie
jos pašto įstaigose. Tai ne 
name Kovarsko pašte buvo 
'gal ir yra?) tokių žulikys- 

vogimų. Laiškų terori
zavimas (sulaikymas, drasky- 

J Dias, naikinimas) ir pinigų vo-

DETROITO ŽINIOS
ii

Nedėlioj, 20 d. sausio, Lie
tuvių Svetainėj, Aido Choras 
turėjo koncertą, kuris visais 
atžvilgiais pavyko kuo geriau
sia. Tur būt dar Lietuvių, Sve
tainėj tiek daug publikos ne
buvo, kiek jos buvo 20 d. sau
sio Aido Choro koncerte. Sve
tainė nedidelė, o joj buvo virš 
600 publikos. Kurie pavėla
vo, tai jau negalėjo į svetainę 
įeiti, turėjo grįžt namo, nes ir 
taip virš 200 iš publikos per

šyt; tą padarysiu tik trumpoj 
sutraukoj. Visą koncertą va
dovavo drg. Medonis. Koncer
to programą išpildė Aido Cho
ras, jugoslavų choras, ukrainų 
puikus duetas—P. Rychlioska 
ir O. Zawny; drg. P. Daude- 
ris iš Chicagos, mūsų aidiečiai 
draugai ir drauges: S. Rimkus, 
J. Skulevičius, A. Anskaičiūtė, 
O. Gudaitienė, B. Kvietkins- 
kiūte, N. Baroniūtė, A. žilins- 
kiūtė, Kriskis ir J. Mičiulis. J 
Laike programos pianu akom-!
panavo draugės Anskaičiūtė ir giasi prie antro taip jau gero

Visi savo užduo- parengimo, kuris Įvyks 3 d. 
tis atliko kuo geriausia. Dėt- vasario, Lietuvių Svetainėj, 
roitiečių mylimas dainininkas 25th St. ir Vernon Highway, 
drg. Dauderis visiems labai Aido 
patiko ir Aido Choras jam la-; veiksmų, labai žingedžią trage- 
bai dėkingas už tokį didelį pa-idiją “žmogžudžiai.” Veikalą 
tarnavimą. Viso “suterškin- loš visi geri lošėjai, o veikale 
tos birbynės,” kurie pranaša- esančiass daineles išpildys Ai- 
vo Aido Chorui mirtį, po šio do Choras. Po lošimui bus šo- 
koncerto pamatė, kad jie ir kiai abiejose svetainėse. Lo- 
pasilieka “suterškintomis bir- Šimas prasidės 4 vai. po pietų.

ir

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo*e, ant Balių ir štoruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
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 j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

— — . .  ......................... —

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pieta

Panedėliais nuo 12-tos 
*alaA<loR dieną per visą 

naktį
□ tarrnnkais nuo 12-tO* 
vai dieną iki 1? vai. 

nakties

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA!

AUTO SCHOOI
PHONE, REGENT 1177-4474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
IŠdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. ■ Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos 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; Street* 
21 Metai, kai* įsteigta New York City

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Mes išmokiname 
automobiliais į 

' Mes gvarantuojam laisnius ir <np- 
lommr. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame vąžinčiimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis 
vakarais; Informacijos dykai.. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka-i 
ro. Nedeldienuus nuo 11 iki 2 
vai. dieną. . į-'

NEW YORK AUTO SCHOOL, 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y--

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJ A*
Užtikrinu, mano patarnuvlnaa*- 
bus atatinkąnuausiaa ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo talandojo praiau 
kreipti* prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA. >

Bell____

Keystone

i

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė-I 
liau per kelioliką • metų savo1 
profesijoje 
džiuosiuose 
po j e.

Reikale

praktikhvosi di- Į 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska (
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn. N. Y.

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CŪ.
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
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DARBININKŲKALENDORIUS

L. L. N. Kliubas rengia šau
nų balių, kuris įvyks 9 d. va
sario, South Park Auditorium

kokius dide- 
matom* kad

, Dar yra apie 400 
Administracija be pa-

Darbininkų Kalendo 
Admi

pakelti algas. Sustreikavo 
tuojaus prisidėjo ir 

Užveizda pareiškė, kad

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi 
ninku Kalendoriaus 
egzempliorių. “L.” 
gelbos visų platintojų nebegales išleisti j 

svietą tą visą skaičių. %

W. Broadway, So. Boston, Mass.
Leidėjas

A. J. KUPSTIS

Kurie dar neturite 
riaus, tuojaus reikalaukite iš 
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertes. 
Knyga labai svarbi. Daugybe mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ir moks
lininkų. Puikus rinkinys labai svarbių in
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tilf įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ii’ platintojams.

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
Ridgewoodo Skyrius; 253 Grove St.

A. L. D. L. D„ 145-ta kuo
pa rengia puikų išvažiavimą, 
kuris įvyks 24 d. vasario, De
vals Gayet Park.

Aiginis Vergas—V. S. B.

PENKIOLIKA METŲ AMERI 
KOMIŠKOSE VERGAVIETESE

Creston, Iowa.— Penkioli
ka studenčių norsių (slau

gi sustreikavo Greater 
Community ligoninėj- del 
prasalinimo vienos norsės.

drįs atnešti. Tuom syk kūdi
kio motina, alpdama, nuspren
džia nusižudyt su kūdikiu, bet 
ji nepajėgia tatai atlikti iš šir-1 tuvių yra apie 16,000', tarp ku 
dies skausmo. Tuom syk pie
menukas, patėmijęs tą baisią 
tragediją, nubėgo kunigą pa
šaukt ir milicijantą. Kunigui 
jinai išpažįsta visą buožės sū
naus žiaurumą ir kaip tas ne
kaltas kūdikis žuvo. Kunigas, 
žinodamas, kad tą padarė jo 
brolis, suverčia viską ant jos ir 
ji likosi areštuota. Bet vėliau

rių apskaitoma keletas tūks
tančių laisvų žmonių. Sarma
ta taip apsileisti. Krutami pa
veikslai, prie šios tvarkos, nie
kas daugiau nėra, kaip tik 
nuodai nervams gadinti. Ben
dras Komitetas numažino net 
įžangą į perstatymus. Vieni 
eikvoja energiją ir deda pa
stangas, kad publiką juo la-

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Knriy Jūs Pageidavo! ’

jinai pabėga iš kalėjimo ir 
slapstosi tame pačiame miške. 
Ji užtinka bemiegantį girtą 
miško sargą, kurį tas pats 
niekšas, buožės sūnus, nugirdė 
su tikslu, kad gauti dykai me
džių. Ji pasiima nuo jo gink
lą ir, sugrįžus buožės sūnui į 
sceną, nušauna tą niekšą. Pa
tartina šį veikalą statyti visur. 
Prie šio veikalo labai atsižy
mėjo mūsų aktorka E. Bal- 
čiauskaitė. Jau ir kita čia gi
mus mergina progresuoja vai
dinimuose, tai yra A. Rakis- 
kaitė. šita mergaitė turi gra
žų lietuvišką akcentą. Abidvi 
mergiribs yra gražuolės, kas 
dar labiau puošė sceną. Ko
medija “Bosięnė” buvo labai 
juokinga, kuri ir man iš juoko 
vos dieglių neįvarė į pilvą. 
Pertraukose žavėjančiai grie^ 
žė ant smuikų solo du jaunuo
liai Burduliukas ir Raulinavi- 
čiukas. švilpienė' surėžė vie
ną molonogą, kas publikai pa
tiko. Gaila, kad publikos ne
daug buvo. Veikalai nauji, 
geri ir gerai buvo ,sulošti. Mū
sų mieste randasi daug pro-, 
gresyvių lietuvių ir kodėl jie 
taip įpuolė į pesimizmą bei 
apatiją?. . . Nejaugi sugrįžo 
prie- dvasios šventos ?. . . Rie

biau užganėdinti ir pelno gau
ti mūsų judėjimui, o kiti apie 
tai visai nepaiso. Philadel- 
phiečiai, nuobodumas, mūnšai- 
nas, kajzyriavimas ir tušti bur
tai jus greičiau nuvarys į ka
pus, negu progreso vaizdai.

Bendras Komitetas nutarė 
laikyti kas 4-tas sekmadienis 
draugiškus pasikalbėjimus ir 
diskusijas, po No. 1214 Spring 
Garden St.

Lietuvių Frakcijos susirinki
mai įvyks kas 3-čią sekmadie
nį, 3-čią vai. po pietų, 1011 
Fairmount Ave.

16 d. vasario Lyros Choras 
statys operetę “Grigutį” toj 
pačioj svetainėj, o ant ryto
jaus važiuos Grigutį su vaidint 
į Baltimorę.

Sausio 19 d. Bendras Komi
tetas pastatė pirmą syk du ge
rus veikalus “Trokštu Mirties” 
ir “Bosienė.” Pirmutinis vei
kalas atvaizdina Lietuvos bied- 
nūomenes skurdą ir nelaimes 

(ormoje. Pavyzdžiui:

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

(Tąsa)

Cameron dirbtuvėj dirbome naktimisi 
Pragyvenimas brango šuoliais, gi algų pa
kėlimas toli vilkosi t užpakalyj. Vasara 
oras karštas, dienomis : ihiegoti—pailsėti 
mieste veik negalima^ o naktį darbas dar 
prie “štymo” mašinų (karšiamajam kam
baryj) 4 Tas privertė 'darbininkus statyti 
reikalavimus 
žemutinis “rūmas 
abu augštutiniai. 
patsai darbdavis rytoj bus ir jis pasakys, 
ar gali pakelti algas; ar ne. Naktį po at
viru dangum darbininkai atlaikė susirin
kimą ir nutarė reikalauti pakėlimo algų 
50 nuošimčių.

Ant, ryto j aus darbdavis atsisakė išpil
dyti darbininkų reikalavimą. Vakare pra
dėjo imti streiklaužius, mokėdamas jiems 
daugiau, negu, streikieriai reikalavo. Su
organizavo mušeikų “gengę” ir užpuolė pi- 
kietuotojus.. Mušeikos išdaužė kelioms 
^tūboms langus, sumušė ir kelias gatvines 
lempas, ir viską tą suvertė ant streikuo-

Policija areštavo tris

šeniaus. Prie šio visko bus ir 
Aido Choras iš Wilkes-Barre, 
kuris mum žada sudainuoti 
keletą gražių dainelių.

Šis yra pirmutinis plymou- 
thiečių parengimas šį metą ir 
kviečiame visus vietinius ir 
apielinkės draugus atsilankyti.

Dora.

lempas, 
j ančių darbininkų 
narius iš streiko komiteto ir nubaudė nuo; 
$25 iki $50. Vieni iš streikieriij nusigan- i 
do, kiti pareiškė: “Darbo yra kitur.” Stre‘i-1 
kas likosi sulaužytas, nes neorganizuoto
mis spėkomis negalima laimėti.

Darbas Odos Fabrike
Dungan Hood & Co., didelis fabrikas, 

dirba iki 700 darbininkų ir darbininkių., 
Darbai įvairūs. Apatiniuose rūmuose šla
pia, tai darbininkai dirba su guminiais ba
lais bei medžio klumpėmis apsiavę. Ran
kas visoki chemikalai graužia. Darbai sun
kūs. Darbininkai turi “privilegiją” pabai
gę darbą eiti namo, todėl ryto jau kaip G 
valandą pradeda dirbti ir dirba su didžiau
siu spėkų įtempimu, kad tik greičiau pa 
baigti tos dienos darbą ir eiti namo.

Darbas labai padalintas, taip, kad nuo 
pradžios iki galutino išdirbimo odos ji pe
reiga per kokias 50 rankų. Kol ateidavo 
prie mūsų “whileriu”, tai imdavo 29 die
nas. Mes “whileriai” pirmos rankos ap- 
dirbdavom p 10 valandų iki l,30Q odų, o 
antros rankos 2,600. Tokį skaičių odų ne
pratęs darbininkas ne tik nepajėgtų ap
dirbti, bet nei sudėlioti tvarkiai.

'Prie šlapių darbų dirba daugiausiai

L^D. L; D. 145 ii Ij.Ws' 
A. ' 66 ((kuopos rengia skaįiią 
vakarienę, kuri įvyks 7 d.1 ba
landžio, 6-tą vai. vakare. Vi
si ir visps atsilankykite.

.4 > C. M.

Laisvės” Administracija
Brooklyn, N. Y

Ad No. E-53 
Naujos jėgos silpniems 

ir pasenusiems
Senesni žmonės, ar tie, kurių spėkos nyks

ta, ar kurio kenėia nuo abolno nusilpnėjimo, 
bus maloniai nustebinti pamatę, kaip greitai 
jie nuo Nuga-Tone pasijaus stipresni ir la
biau energiški. Tuojaus seka žymus page
rėjimas apetito, virškinimo pairimai išnyks
ta, inkstų ar pūslės suerzinimas palengvėja, 
galvos skaudėjimas ir vėmimas išnyksta, 
konstipacija lieka nugalėta, miegas pasidaro 
labiau poilsingas ir gaivinantis ir padidėja 
svoris liesiu, sumenkusių žmonių.

Ką Nuga-Tono padarė del tūkstančių žmo
nių, rodo laiškas p. Wm. J. Hopper, Lum
berton, N. C., kuris sako: “Aš niekad ne
vartojau tokių vaistų, kurie taip priduotų 
spėkos ir gyvumo, kaii> Nuga-Tone. Aš esu 
54 m. amžiaus ir ėmiau tik 20 dienų, bet 
jaučiuos tiek jaunas ir energiškas, kaip kad 
buvau 25 m. amžiaus.“ Tai yra paprastos 
pasekmės ėmimo Nuga-Tone ir tie, kurie 
nori būti stipresni ir sveikesni, turėtų tuo
jaus pabandyti tuos vaistus. Jūs galite 
gauti Nuga-Tone visur, kur tik vaistai yra 
pardavinėjami; arba vertelga gaus jų del jūs 
iš urmo vaistinės.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsibntinejame, kaipo ■ 

užsakymus (orderius).

Juos išdirba

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

Platintojams, imantiems ne mažiau 
5 egzempliorių, duodame už 15c 
kopiją. Tai didelis nupiginimas. 
Laukiame naujų užsakymų su dide
liu susidomėjimu.

Greenpoint 9632

K. M. S

Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašomą pri
siųsti ir mokestį. Taip:pąt pęašpme draugų greit 
atsiteisti,ir už. pirmesniusž įsakymus. Nes dabar 

^‘I^i4^iĮ^į|ąwį^j]|alingi centai.

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

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

51 Providjence Street 
Worcester, Mass.

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

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI • 
1

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nąu

South Bostone Laisvės 
ras rengia vakarienę ir 
certą. Tas viskas įvyks 
vasario, kliubo svetainėje, 376 
Broadway; pradžia 8 vai. va
kare. Programą išpildys Lais
vės Choras, vyrų choras ir 
merginų choras. Vakarienės 
rengėjai prašo išanksto įsigyti 
tikietus, kuriuos galima gauti 
pas Laisvės Choro visus na
rius.

Gerbiamieji, turėsite puikią 
progą pasilinksminti ir tuo pat 
sykiu paremsite chorą, nes 
choras užsibrėžęs daug veikti, dramos (ormoje. Pavyzdžiui 
Skaitlingas publikos atsilanky- buožės sūnus prigauna tarnai

Lietuvaitė Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija Atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9;30 iki 

5' vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 33. Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

ninkai. Odų pramonės darbininkai tik 
pusiau organizuoti. Tos pačios dirbtuvės 
“gleizeriai”, “staifceriai,” “šiperiai” ir dau
gelis kitų šakų minėtos dirbtuvės, Jjuvo 

'Phjladelphijoj organizuoti į A.D.F., ir jie 
.girdavosi, kad tai labai gera profsąjunga: 
:aj£ūsų uniją į politiką 
>liuš> '-reikalus nesikiša.

“ TARPININKAS ”
1 (The Mediator) '■

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALASV * ( - •

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Ąpdraudą, Morgi- 
čius ir kitug nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis Su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
įtarimais, juokų ■ skyrium ir anglų 
albos skyrium. Didelio formato, ne 

mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
jsigykit šį numerį.

“TARPININKAS,”

Per pereitus metus Laisvės 
Choras negalėjo niekur pasi
rodyti. Kai kurie net pašiep
davo, kad mūsų choras tik 
choro vardą nešioja, nes nie
kur nepasirodo.

IDBet užbaigus senus metus, Į £ 
užsibaigė ir choro bėdos, nes 
valdyba pranešė, kad choro 
mokytojas J. Savickas galuti
nai pasveiko ir jau galės pra
dėti chorą mokyti.

Sausio 8 d. įvyko susirinki
mas, kuriame nutarta rengtis 
prie puikaus koncerto. Išrink
ta ir komisija, kuriai pavestas 
tas darbas. Svetainė jau pa
imta ant 28 d. balandžio.

Choras jau pradėjo mokin
tis dainuoti ir reikia tikėtis, 
kad iki koncerto daug naujų 
dainų išsimokins. Prie to dar
bo prisideda ir N. Savickiūtė, 
gabi pianistė.

Nemokantis Meluoti.

Padirbti iš suderintų , 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

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

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

v K. M. S. '

galima gauti pakėlimą algų, tai pareika
laujame ir gauname,” — taip kalbėdavo 
jos nariai.

Padėtis, kada tos pačios dirbtuvės dar
bininkai vieni organizuoti, o kiti ne, yra 
labai gera darbdaviui. Su organizuotais 

1 jis yra priverstas kiek skaitytis, pridėti 
jiems algos, bet už tai jis daugiau išnau
doja neorganizuotus. Gi A.D.F. nė negal
vodavo, kaip suorganizuoti neorganizuotus 
kitų darbo šakų darbininkus.

Naujos; Mašinos Meta Darbininkus,
Prie kapitalistinio išnaudojimo kiek

viena nauja mašina, kiekvienas pagerini
mas neša tik išnaudotojams naudą. Kad 
ir prie taip vadinamo “syzavimo” (teplio- 
jimo odų), pirmiau dirbdavo daugybė dar
bininkų, atlikdavo darbą rankomis. Kom
panija parsitraukė naujas mašinas. Vie-__
na mašina dabar padaro 10-12 darbininkų‘jįjį) 
darbą. O’ kas svarbiausia,—jokio prasilavi-( 
nimo nereikalauja. Prie mašinos pastato I 
darbininkę arba darbininką, kuris uždeda; 
ant tam tikro volelio odą. Tų volelių ma-l 

išina turi keturis. Jie pervaro odą per tam 
i tikrus brušius, kurie patys susivilgo da- 
ižuose ir momentališkai odą nudažo. Kitas 
Į darbininkas ją nuima antroj pusėj ir užde-; 
da ant virvės. Gi virvė bėga per tam tik-1 
rus ratus ir nuneša odą į džiovyklą. Pir- į 
miafu prie “syzavimo”. dirbdavo keli ^desėt- ■ 
kai darbininkų, gi įvedus mašinas, su ke
turiomis mašinomis 8 darbininkai padaro 
visą dąrbą.

Tas patsai ir su “leimbmis”. Tai be
ne buvo sunkiausia darbas., Pirmiaus su-; 
mesdavo odas i tam tikrus aruodus, ku-1 
riuosc jos per 14 dienų pūdavo vandeny-; 
je su chemikalais. Paskiau jas /traukdavo ■ 
laukan. Čia dirbdavo tvirčiausi vyrai. Jų 
rankos žaizdotos, veidai spuoguoti, nes jei
gu tik užtiško vandens, tai ir sužeidė žmo
gaus kūną. Sunkiai cįirbdaYo “leimeriai”, 
o vis daugiausiai ateiviai darbininkai.

Kompanija įtaise vieton: pirmesnių 
aruodų didžiausius škubilusįrkuriuos suka 

'retežiai. .Sutaiso chemišką prietaisą, su
meta ten odas, kur jas išlaiko 12 valandų, 
per naktį. ‘ Ryte paleidžia darban tuos ku
bilus. Jie sukasi per kelias valandas. Pas
kui atidaro tam tikras duris, pakiša apa
čion tam tikrus vežimus ir vėl paleidžia 
kubilus suktis, kurie patys “išdumpuoja” 
odas. Vieton 14 dienų, dabar per 24 va
landas padaromas tas darbas. Vieton ke
lių desėtkų darbininkų, dirba tik desčtkas. 
Darbas palengvėjo. Nereikia apsipratimo 
ir stiprių vyrų, nereikia specialio prasila- 
vinimo. Darbdavis ir čia laimi—jam rei
kia mažiau darbininkų "ir tiems mažiau 
moka. Tai tik pora privedimų, o taip yra 
su kiekviena šaka darbo. Visur įvedamą, 
naujos mašinos, darbas, labiau' prieinamai 
nelavintam darbininkui, ir skaičius jų ma
žinamas. ' Prie darbinįųkų tvarkos, patobu
lintos mašinos, tarnaus darb., sutrumpinant 
darbo valandas ir palengvinant darbą.*

x r •. v : i ■' ‘ • • • , į. . . ’ .

Varpas Bakery, 54 Maųer St., Brooklyn, N. Y.
Balęhuhaš, Savininkas/ Tel. Stagg 6533

tę, neva žadėdamas ją vesti, 
bet kada jinai apsivylė sulauk
dama kūdikio, iš desperacijos 
ir bado, paklausydama kitų 
biedniokų patarimų, nuneša 
kūdikį pas jo tėvą, su tikslu 
padaryti susimylėjimą, bet 

L. D. S. A. 53 kuopa rengia buožės sūnus tuomi labiau pa- 
bąksiukų balių nedėlios vaka- sipiktino ir nusivedęs ją į miš- 
fe, vasario 3 d., Campbell’s ką brutališkai sumuša ir įbau- 
Svetainėj, E. Main St. (ši sve-|gina mirčia, jei ji dai' sykį iš- 
tainė randasi viršuj Gas and 
Electric Co. ofiso).

Kaip girdis, merginos ir mo
terys ne juokais rengia baksiu- 
kus, tik dabina kuo gražiau
sia. O kas link valgių, tai 
draugai šį vakarą galite už
miršti vakarienę, nes aš už
tikrinu, kad mūsų “leidės” yra 
geros gaspadinės ir tą vaka
rą jos atsineš baksiukus su 
kaupu. O su jų kaina, aš iš
duodu sekretą—baksiukai bus 
pritaikomi prie kiekvieno ki-

Bell Phone, Poplar 7545
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Trečiadienis, Sausio 30,1929

KRIAUČIŲ PADĖTIS

iš

ne-

Gruodžio 30 d. įvyko A. L. tąsi,HAZLETON, PA
Po šokių garderoboj rastai

HARTFORD; ■ CONN
du

BALTIMORE, MDKURPIAI STREIKUOJA

bininkų labo.

*

te.
ninku Kalendorius.

be- 
ba

mes gardžiai pasijuokėme
Kuopos Koresp.

iVIZITORIAI Iš
SOVIETŲ SĄJUNGOS

Sausio 13 d. įvyko Ateities
Pra-

VIETOS ŽINIOS
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M
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I TuJapIs Penktas

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
kia “iš širdies del darbiniu-’ 
kų.” Panašiai, aišku, veikė 
ir Bubnys.

Tam pačiam “Keleivio” 
num. /sakoma, kad dabartinė 
tfhooklyno kriaučių lokalo val
dyba nežiūri darbininkų padė
ties. Visą bėdą už tai suver
čia ant Joint Boardo, kad jis 
neveikia gerai. Sakau, tie 
žmonės turi tiek proto, ;jog 
nežino, kas daro setlementus 
su manufakcerninkais, Hillma- 
nas ar Vaitukaitis su Buivydu. 
Kiekvienas protaujantis kriau
šius žirfo, kad lokalo viršinin
kai turi skaitytis su p. Hili- 
mano patvarkymais. Jeigu 
yra mėtomi iš dirbtuvių dar
bininkai, kaip pereitą metą 
buvo daroma delegataujant 
Bubniui, kuomet buvo išmesta 
jų keletas desėtkų, tai turė
tum sakyti, kad čia yra kaltė 
lokalo viršininkų. Bet prie 
esamos valdybos dar jie nėra 
mėtomi. Nors “Keleivis” rašo, 
kad trys darbininkai yra iš- priimdami numažinimą, 
mesti, bet iš kurios dirbtuvės1 čiaus, 
—nenurodo. Mat, sena patar
iu sako, kad kaltininkas visa- 
ea skubinasi suversti kaltę ant 
kito, kad pasiteisinus save. 
Tas pat yra ir su mūs reakcio
nierių bernais. Prieš darbi
ninkus teisinasi, kad jie yra 
ilekalti avinėliai, bet dabar pa
tils paširodė, jog yra vilkais, 
įlinduąiais į avinėlių kailius.

Sportelis.

šlomis dienomis pribuvo 
i Sovietų Sąjungos V. F. Grače- 
jvas, _ generalis manadžeris 
Krasnij-Putilovič metalo fab
riko, esamu Leningrade. Su 
juo atvyko trys inžinieriai. Mi
nėtas fabrikas dirbą^ trakto
rius—apie 3,000 į metus šiuo 
tarpu; lokomotyvus ir kitas 
mašinas. Užsibrėžta jis padi
dinti, kad padirbus į metus ne 
mažiau 10,000 traktorių. Vi- 
zitoriai pribuvo susipažinti/su 
tuo, kaip dirbama traktoriai 
Jungtinėse Valstijose. Su Gra- 
čevu pribuvo I. P. Ivanovas, 
M. L. Terasaturovas ir M. I. 
Frolovas. Svečiai išbus Jungti
nėse Valstijose daugiau kai 
mėnesiu.

jlavimais ir darbininkai išėjo 
streikan. Dirbtuve pikietuoja- 
ma ir darbininkai laikosi pa
siryžusiai. šaukiamas masinis 
mitingas, kuris įvyks sausio 31 
d., Lorraine Svetainėj, 790 
Broadway, Brooklyne. Trau
kiama kitų dirbtuvių darbinin
kai į organizaciją.

Brooklyne randasi šimtai 
čeverykų siuvyklų, bet milži
niška didžiuma darbininkų 
organizuoti.

iki šiol negalėjo nieko veikti, 
tai dabar turi būtinai dėti vi
sas pastangas,’ kad padidinus 
veikimą. Tie mainieriai, kurie 
buvo pirmiau po įtekme juo
dojo skverno, dabar jau pra
dės praregėti, jie lankysis į 
prakalbas, jie klausys- aiškini
mų, jie jau jieškos išeities. A. 
L. D. L. D. kuopelė turėtų su
rengti vieną kartą į menesį 
prakalbas ar prelekcijas ap- 
švietos ir kultūros reikalu. Da
bar yra daug įvairių, ir gana 
svarbių, dienos klausimų, ku
riuos būtinai reikia :.........
darbininkams. Pasitikiu, kad ; susirinkimas, 
minėtos kolonijos A. L. D. L.: 
D. kuopelės draugai subrusju
dinti savo kolonijos lietuvius 
darbininkus iš gilaus miego.

M. ž.

• Ateities žiedo Draugijėlės 
pirmininkė J. Plitnikiūtė tin
kamai visiems paačiavo ir tuo- 
mi programa užsibaigė.

Publika koncertu likosi pa
tenkinta. Reikia tikėtis, kad 
ateityje vaikų draugijėlė dar 
geresnius koncertus surengs.

Onytė.

Šokių Vakarėlis >
Sausio 19 d., belgų svetai

nėj, A. L. D. L. D. 137 kuopa 
buvo surengus balių su įvai
riais pamarginimais. Publi
kos susirinko nemažai ir ku
rie buvo atsilankę, tie paren
gimu pilnai pasitenkino. Pel
no liko apie $50. Laimėjo do
vanas sekamai: pirmą—J. 
Barnatautytė; antrą—Kreivai- 
čiūtė ir trečią—R. Adomony-

Buvo platinamas “Darbi-
Darbuo-

kad padidinus kuopos

ją bancjė jnjušhutk Bet' tik leng- 
vai sužeidė. Vaikinas tapo su
areštuotas ir pirmame teisme 
gavo penkius metus kalėjimo. 
Apeliavus augščiau, bausmė bu
vo sumažinta iki 3 metų. Da
bar daugelis sako, kad tos mer
ginos draugai nužudė krautuv- 
ninką keršydami, kad jo sūnus 
kėsinosi nužudyti merginą. Bet 
kiek tame teisybės, sunku pasa
kyti.

Tik tiek reikia pasakyti, kad 
lietuviai labai apgailestauja 
krautuvninką. Jis kalbėjo ge
rai lietuviškai ir remdavo ne
turtėlius, visuomet aukodavo

Apie penkios savaitės atgal 
Shirley Shoe Co. (kuri randa
si po num. 18 E. 16th St., New 
Yorke) numažino savo darbi
ninkams 7 ir puse nuošimčių 
algas. Kadangi tuo metu- bu
vo mažiau užsakymų, tai dar
bininkai nieko nesakė, tyliai 

Ta- 
___ , pakilus pareikalavi
mams ir padidėjus darbams, 
darbininkai pamatė, kad jie 
tik organizuotai galės atsiek
ti geresnių laimėjimų ir todėl 
įstojo į Independent Shoe 
Workers Union. Organizato
riai pristatė savo reikalavi
mus, kad darbdaviai pradėtų 
mokėti tokias algas, kurias 
mokėdavo seniau. Pastarieji 
atsisakė skaitytis su jų reika-

Kp. Geor

aškinti d. L.’ D. 137 kuopos metinis■ chorą ir įkūrus orkestrą. 
Buvo renkama - - - - - -

nauja kuopos valdyba ir svar- prikamšytos fašistinės literatu-'darbininkiškiems reikalams, 
stomi svarbesni klausimai. iros—špitolninkų 
Daugelis narių neatsilankė į 
kuopos susirinkimą ar tai is 
nežinojimo, ar apsileidimo. 
Tas labai negerai, kad į susi
rinkimus nesilanko, nes tuomi 
silpnina kuopos veikimą dar
bininkiškoj dirvoj.

Į kuopos valdybą išrinkti 
sekami draugai: pirmininku 
M. Norvaiša, sekretorium ir 
knygium K. Kilikevičius, fi
nansų sekretorium L. Silkynis 

Atei- iždininku šerpetis. 
vado- j Svarstytas klausimas, kad 

panfjai neapeina,'kur mainjie-'vyste Visockio, sudainavo po- nusisamdžius svetainę paren- 
rą dainelių. M. Čeponiūte:gimams ir susirinkimams. Mat, 
skambino pianu; M. Menge-j draugui zDodonui pasidarba- 
liūtė sudainavo vieną daigelę; vus, čia tapo sutvertas ir cho- 
Laisves Choras, ] 
Plikūno, sudainavo tris dai
nas; A. Savoniūtė puikiai pia-i 
nu paskambino; M. Mengeliū-1 
te. pašoko; J. Plitnikiūtė pa- j 
dainavo. Vėl ^tygų orkestrą 
paskambino iv Ateities žiedo 
chorelis padainavo. Gerai vie
tos lietuviams žinoma B. Ra- 
moškiūtė padainavo; šimans- 
kiūtė ir Jokymiūte sudainavo 
duetą; A. Kavoliūtė puikiai 
pašoko; M. Čeponiūtė pianu 
paskambino; šimanskiūtė ir 
A. Savoniūtė padainavo.

Bedarbė Didėja Visu 
Smarkumu

Kol kas, vis dar dirbo, nors 
po kelias dienas, kasyklos, bet j 
pastaromis dienomis daugybę 
kasyklų uždarė neaprubežiuo- 
tam laikui ir mainieriai turėjo 
išsinešti savo įrankius. Ne tik 
mainieriai turėjo išsinešti savo 
įrankius, bet ir mulai tapo iš- i
kelti viršun, tas reiškia, kad žiedo chorelio koncertas 
ilgam laikui kasyklos bus už-’dedant programą, stygų orkes- 
darytos. Kompanija keturko-^ra, po vadovyste Visockio, pa
jus mulus užlaikys, šers. Bet skambino keletą gabalėlių ir 
kaip su mainieriais? Ar jais ! publikai labai patiko, 
rūpinsis? Aišku, kad ne. Kotn-jties žiedo chorelis, po

rys gaus darbą, kur* jis ras 
duonos kąsnį del savęs ir savo 
šeimynos. Jai ne galvoj, kad 
ir badu stips patys mainieriai 
ir jų šeimynos.

Drg. G. J. man praneša, 
kad Lehigh Valley kompanijos 
uždarytos sekamos kasyklos : 
No. 40 Shaft; Lourel, Hill, No. 
5 (?—Red.) Stakton, Tamic- 
kin, Darenger, 'Jenville ir 
York Town. Vadinasi, tūks
tančiai mai'nierių išmesta į 
darbių eiles ir stumiami į 
do nasrus.

Ką Reikia Daryti?
Hazletono A.L.D.L.D. kp. jei

po vadovyste j ras, kuris neturi vietos del su
sirinkimų ir praktikos. Jeigu 
mes turėtume nusisamdę sve
tainę, tai ir narių savo drau- 
gijon ir prie choro daugiau 
gautume, darbas būtų pasek- 
mi ilgesnis.

šiame susirinkime prisirašė 
prie kuopos dvi narės—drau
gės M. Stankevičiūtė ir S. Do- 
donyte. Laukiame ir daugiau 
draųg’ių moterų ir merginų

O. S. pagelbos šaukė laivas ‘Florida’! Pasukome vairą. Mes 
America’ laive rįžtamės laiku pribūti, išgelbėti 350 atstu skęs- 

Per šaltą ir banguotą jūrą, mes puškuojam — pilnu 
Po to, naktį gelbėjome, prie švyturio šviesų, ūžiančių 

Pagaliau, laivo ‘Fld-
po kito, prisilaikydami virvės, ku

tančius vyrus.
garu pirmyn;
bangų, manevruojant priplaukti arti ‘Floridos’, 
rida’ įgula šoka į vandenį, vienas 
rią mūsų vyrai jiems numetė.

pusnuogiai, reikalavo atgaivinti po 
ir Lucky Strikes—šie daugeliui iš

“šie 32 vyrai, išsigandę, daugelis 
jų iigo šalimo, šilta kava, maistas 
jų atnaujino gyvybę, o mes ant laivo ‘America’, taip įgula, taip kelei
viai, persi tikrinėm, jog po įsitempimo ir nuovargio, niekas taip nesu
ramino, kaip viiiojąs keptas skonis Lucky Strikes.

Lošti su ‘Davy’ yra visada įdomu ir visada sujaudina. Ir mes, ke
liaują juromis, turim visada būti pasirengę nuotikiams. Mūsų gyve
nimas yra‘pilnas darbo, reikalaująs ncTvus sulaikyti bei stipraus kūno. 
Savo sveikatos programoj, Įsitikinau, Luckies yra svarbiausi, ne vien 

/lel to, kad palengvina įtemptus nervus ir suvargusiam kūnui, bet no
re damas ko rors riebinančio, aš sakau tau: ‘Imk Lucky, vietoj saldu-

*.......■mu ■ ■■

mynų.’ Ir spragintas Luckies skonis teikia pilną pasitenkinimą. Ir 
aš randu, kad spraginimas prašalina kartum# ir apsaugoja mano 
gerk1.

Komandierius “S.S. America.” /

SIEKITE LUCkY SALDUMYNŲ VIĘTOJ”

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

* * ♦
Baltimorėj banditai darbuo

jasi visu smarkumu. Užpupli- 
mai virsta paprastu kasdįęiri- 
nįu apsireiškimu ir policija la
bai retai kada užpuolikus pa
gauna.

i . * ♦ į -♦ • |
j Tūlas buvęs kareivis, 33 me
tų amžiaus, kuris tarnavo “tė- 

i vynei,’ ’ pasigarsino laikrąščįūo- 
I se, kad jau • čieli metai, j ieško 
I darbo ir negali gauti, šeimyna, 

Jau buvo “Laisvėje”, minėta, [susidedanti iš moters ir trijų 
kad 19 d. sausio nežinomi trys 
vyrukai pašovė groserninką žy
dą, kuris 21 d. sausio ligoninėj 
numirė, o jo moteris, kuriai gal
vą sudaužė revolverių rankeno
mis, dar randasi ligoninėj. Po
licija sulaikė septynius įtaria
mus nušovime krautuvninko, 
bet dar nepavyko patirti ar iš 
jų yra nors vienas tikrasis kal
tininkas.

Lietuviai šį įvykį aiškina skir
tingai. Pereitais metais nušau
tojo krautuvninko sūnus buvo 
įsimylėjęs į dailią katalikę mer
giną ir norėjo apsivesti. Bet

Darbininko”; 
ir girtųjų blaivininkų “Spin-1 
dūlio,” klajūnų “Laivo” ir' 
“Draugo.” xTai matote, prie i 
ko jie dasigyveno, kad net vie-l 
šai su savo literatūra bijo pa-1 
sirodyti. Iš tokio jų pasielgi
mo

kūdikių, badauja ir šaltuose 
kambariuose sėdi. “Post” pra
nešė, kad viena kompanija jau 
suteikus darbo ir žmonės sudėję 
$21.50 del anglių.

Tai taip gyvena tie, kurie už 
“tėvynę” kariavo.

Baltimorės Vargšas.

Paryžių s.—Dr. Hjalmar 
Schacht, galva Vokietijos vaį- 

j stybės banko, pirmadienį čia 
atvyko pasitarti su Franci jos 
valstybės banko galva Emile 
Moreau.

prisidedant prie kuopos, kad mergina- pareiškė, kad žydo nę- 
sykiu galėtume veikti del dar- mylinti.
nninkų labo. .einant su tėvu

Vėliaus, tai merginai 
vaikinas

SKAITYKIT IR PLATIN 
EIT “LAISVE

• • < •

PASTABA: Žinovai aiški
na didelį padaugėjimą ci- 
garetų rūkymo pagerintu 
su šiluma procesu cigare
tę darymo. Tiesa, 1928 
metais Lucky Strike eiga*
retai parodė didesnį pa
daugėjimą, negu visi kiti - 
cighretai paėmus į krūvą. 
Tas tikrai patvirtina pub- < 
likos pasitikėjimą gerumu 
Lupky Strike.



Puslapis šešias
T"* ' 1— ■4-i -

\ .v* ’'' , Jill

Trečiadienis, Sausio 30,1929
*

VIETOS ŽINIOS
Paroda formaliai prasidės 

ketvirtadienį,, bet tai bus tik 
laikraštininkams ir kitokiems 
svečiams. Penktadienį gi bus 
atdara publikai.

Lietuviai darbininkai 
čiami atsilankyti.

mam Teatre (tik vieną mėnesį, 
bet kaip matome jis užsitęsė 
veik du. panešiu ir vis pasise
kimo turi. ‘ Grove St. Teatras 
randasi -Qr^enlwich Village,

k vi e- Ne iv Yorke.

“LAISVĖS” VAKARIENĖ 
BUS PIRMOS RŪŠIES

ŠI VAKARĄ MILŽINIŠKAS 
DRESMEIKERIŲ MITINGAS

ap- 
pa-

Mūs dienraštis “Laisvė,’ 
skritai, turi tris metinius 
rengimus: koncertą, pikniką 
ir vakarienę. Kiekvienas iš jų 
savo vietoj ir kiekvienas nie
kuomet nenuvilia tų, kurie at-j 
silankp. štai ir dabar mes sto
vime išvakarėse didelės meti
nės dienraščio vakarienės. 
Rengiama sekantį sekmadienį 
“Laisvės” svetainėj. Tą dieną 
kaip tik įvyks bendrovės šėri
ninkų (pajininkų) metinis su
važiavimas, kuriame dalyvaus 
nemažas skaičius iš kitų mies
tų draugų ir draugių.

1 Gaspadinės prie vakarienės 
ruošiasi dideliu stropumu ir pa
siryžimu. Valgiai gaminami, 
koncertinės programos daly- 
viai-artistai rengiasi su nau
jom dainom.

Vakarienės pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga $1.50 asme
niui.

Nepamirškite !

Nesenai įkurta Needle 
Trades Workers’ Industrial 
Union (Adatos Darbininkų In
dustrinė Unija) šaukia dres- 
meikerių masinį mitingą išrin
kimui Joint Board (Bendrosios{

PASITENKINĘ MŪSŲ 
SPAUDA, SAKO SUGRĮŽĘS 
DRG. R. MIZARA

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PAJIEŠKAU brolio Stanislovo Kon- 
stowych. Girdėjau, kad gyvena 

Chicago, UI. Paeina iš Kauno rėdy- 
bos, Tauragės apskričio, Skaudvilės 
parapijos, Adakavo kaimo. Jis ap
leido manę Philadelphia, Pa., 5 me
tai atgal. Meldžiu jį patį atsišaukti 
arba kas žinote, malonėkite pranešti. 
—A. Konstowych, 1800 W. 2nd St., 
Chester, Pa. (23-27)

VALDYS ‘PUŠKARININKUS’

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pksišne- 
kūČiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

417 Lorimer Street

PAJIEŠKAU savo tėvo Jono Zakso, 
paeina iš Kauno vedybos, Raseinių 

apskričio, Patolupių kaimo. Jis pa
liko mane 4 metų senumo Lietuvoj. 
Girdėjau, kad gyvena New Yorke. 
Meldžiu jį patį atsišaukti arba kas 
žinote, malonėkite pranešti.—Jonas 
Zaksas, 800 E. 8th St., Chester, Pa.

(23-25)

WALTHAM, MASS.
A. L. D. L. D. 220 kuopa rengia 

smagų balių subatoj, 2 vasario, po 
No. 11. Noonan St. Pradžia 7 vai. 
vakare, Kviečiame visus vietos ir 
apielinkės IjetUviUs atsilankyti pasi- 

! linksminti. Bus gražių pąmarginimų, 
; skanių gėrimų it užkandžių.-—Kvie
čia rengėjai. 25-26

Pereitą pirmadienį sugrįžo 
iš ilgo ir plataus prakalbų 
maršruto (surengto Amerikos 
Lietuvių Organizacijų Priešf. į 

, . Jis 
buvo kelyj apie porą mėnesių 
ir lankėsi, be Chicagos, net St. 
Louis, Mo., Kanadoje ir West 
Frankfort, 111.; apielinkėje.

Tarpe kitko, drg. Mizara 
pastebėjo, kad nors mūsų ju
dėjimas pastaruoju laiku lyg 
ir atslūgęs (kai kur tas yi'^.53 kuopa išaukoja pinigus geriems 
del to, kad veikliausi draugai tikslams, tat nesigailėkite praleisti 
ir rlrnno-pą nnloidn tam tikrim keletą centų ir paremti mūsų organi- Il (Hauges apieiuo tam ilKrus Įžanga veltui. Skrynutės bus
miestus), tačiaus, palyginus SU'pardavinėjamos labai pigiai.—Rengė- 
kitom sriovėm—mūs priešais jos- , ,, ... > , 25-27
—mes stovim kur kas geriau.
Visur mūs dienraščio skaityto
jai reiškė pasitenkinimo “Lais
ve” ir apskritai mūs spauda. 
Gero --j--- i----- !
diečiai—Toronto lietuviai dar
bininkai—kur net tris’ vakarus 
buvę sėkmingos prakalbos. 
Anot jo, Detroite kuriasi mil
žiniška lietuvių kolonija, nes 
labai daug iš mainų apielinkių 
lietuvių darbininkų ten vyksta. 
Daugelyj vietų apsireiškia be-' 
darbe. Ypatingai minkštosios 
anglies srityj. Mašinos ihėto 
laukan mainierius. Lewiso u- 
nijos biurokratai sykiu SU ka-.kąd svetimtaučiai daug daugiau už 
pitalistais kovoja prieš pažan
giuosius darbininkus.
rieji, nepaisydami visų tų sun
kumų, organizuojasi į Nacio- 
nalę Mainierių Uniją, kuri 
šiuo tarpu yra vienatine išeiti
mi mainieriams.

Apie chicagiečius jis pasa- 
Antras Dis- kė, kad tenaitiniai draugai 

stropiai darbuojasi savo dien
raščiui “Vilniai” ‘ir kovoja sU 
priešais. Lietuviai komunistai 
rūpinasi visais Partijos reika
lais, aktyviai dalyvaudąmi 
Partijos ginčuose ir visuose 
darbuose, i f ią 7 . i V» m ’ 

i Nors kai kur del tam tikrų, 
aplinkybių (švenčių, > blogo 
oro, ligų) prakalbos nelabai 
pavyko,' bet didžiumoje jos bu
vo sėkmingos, sakė kalbėto
jas. Rep.

Tarybos) ir apkalbėjimui del Susiv.) drg. R. Mizara.
skelbimo streiko už pripažini
mą unijos ir geresnių darbo 
sąlygų. Tūkstančiai narių su
sirinks į Manhattan Opera 
House tuojaus po darbui. Re
akcininkai darbo unijų lyde
riai su šlesingeriu priešakyje 
ir kapitalistai nusiminę.

PLYMOUTH, PA.
L. D. S. A. 53 kuopa rengia skry

nučių balių nedėlioj, 3 vasario, 
Campbell’s Svetainėj, ant Power and 
Light Co. ofiso, W. Main St. Pra
sidės 7 vai. vakare. Kviečiame visus 
ateiti pasilinksminti,, nes bus gera 
programa. Žinote, kad L. D. S. A.

IŠRANDĄ VOJIMAI
PASIRANDAVOJA Williamsburge 

keturi dideli kambariai, su maudy
nėmis, elektra, randa $20.00. Vidu
riniam florė. Blokas nuo subway.— 
Zinis, 499 Gi‘and St., Brooklyn, N. Y. 
Telephone, Jamaica, 7394.

! ' (23-28)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
NEW YORKO DISTRIKTO 
KONVENCIJA.

Sausio 26 ir 27 d., New Yor
ke įvyko Darbininkų (Komu
nistų) Partijos Antrojo Dis- 
trikto konvencija. Reikia pa
sakyti, kad konvencija buvo 
labai gyva ir konstruktyvė.

Daugiausia laiko užimta 
diskusijoms apie partijos būsi
mą konvenciją. Už Centro

Miesto parkų komisionierius Pild- Komitetą raportavo drg.
T. F. Dwyer paskelbė, kad jis 
laikysiąsis griežtumo linkui 
įvairių “puškarininkų, 
pardavinėja prekes ant gatvių 
nuo savo rankomis stumiamų 
“vagonų.” Jiem nebus leista 
kur ne vieta sustoti ir bus bau
džiami už padarytą nešvarą 
gatvėse.

MOTERIMS

kurie

Šį vakarą “Laisvės” svetai
nėje įvyksta drg. R. Maižienės 
(perdėtinės New Yorko Mies
to Medikališko Centro) pre- 
lekcija sveikatos klausimu. Be 
jos, kalbės drg. E., N. Jeske- 
viČiūtė apie moterų darbinin
kių politinius ir ekonominius 
tėikalus.' t Pradžia 8 vai. vaka
re. Įžanga veltui. Visp^ Me- 
čiamoš atsilankyti. Vyrai į- 
leidžiami'nebus!

RIDGEWOODE DIVORSAI

d.

Weinstone, o už “opoziciją”— 
drg. Bittelmanas. Paskui drg. 
Weinstone išdavė platų rapor
tą iš Disrikto Pild. Komiteto 
veikimo nuo pereitos konvenci
jos iki šiai dienai. Drg. Aron- 
bergas raportavo už distrikto 
“opoziciją.” 
diskusijos, 
vavo net 36

Raportai
švietė mūsų partijos New Yor
ke ir apielinkėje .masinį vei
kimą, padarytus darbus, trū
kumus ir klaidas.
triktas yra didžiausias distrik- 
tas visoj partijoj. Jo darbai 
turi didžiausios svarbos visai 
partijai.

Iš 131 delegatų 12 atstova
vo “opoziciją.” Savo kalbose 
jie ’visą laiką ir energiją pa
šventė kritikavimui partijos 
vadovybės ir veikimo. Jie gy
nė “opozicijos” liniją ir reika
lavo, kad partija busimoj kon
vencijoj ją priimtų. Bet kiti 
atstovai, remianti dabartinį 
Centro Pild. Komitetą, nurodė

Paskui ėjo ilgos 
Diskusijose daly- 
delegatai.
ir diskusijos nu-

; Sekantį penktadienį, 1 
vasario, 8 vai. vakare, Degu-i1 - - -
lio'svetainėj, 147 Thames St., | “opozicijos” draugų klaidingą 
bus diskusijos temoje, kodėl 
yra divorsai ir kas jų kaltinin
kas. Kai kurie kalba, kad 
Rusija yra priežastis divorsų.
Tuo klausimu įžanginę prakal
bą ' sakys drg. Kraucevičius. 
Visi, kurie žingeidaujate di
vorsų klausimais, atsilankyki
te.

Kviečia, Komisija

BOSTON, MASS.
LIETUVIO ĘARBERNĖ, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 3353
- | Washington St., kampas Green St.,

įspūdžio padarė kana-!prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain 1123.

Pasirandavoja forničiuotaš 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)

' j.. j1 “

; RALPH KRUCH J
FOTOGRAFAS

’. i/.V -
65-23 Grand ĄvENUte 

MASPETH. , '

(21-47)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusių merginų 

prie atrinkinėjimo žarnų darymui 
dešrų. The Brecht Corporation, 174 
Pearl St., New York City. 25-26

BROLIAI LIETUVIAI
Atbuskite ir žiūrėkite į šitą faktą, 

dirba pinig-ų, inegu mes, tautiečiai. 
Kodėl ? Mūšir- -- Kodėl? Mūsų' ateinantis turtas yra1 

Pasta- į BERGEN COUNTY. Delei plates-
1 niu žinių, telefonuokite Circle 8787 ir 

klauskite PETERSON. ' 24-28

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU dalininkų į organizuojamą 

kooperatyvę 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 apsivešti su vyrais dalininkais. 
Aš turiu gražaus gamtinio turto— 
miško, įtinkamo popieriui gaminti. 
Nepraleiskite progos , Atsišaukite 
del platesnių žinių-.—Jos. Apinaitis, 
Route No. 1, Seaside, Oregon.

• i • • i - k • ' • < ' '• 1 17-28

KRIAUČIŲ PADĖTIS
nusistatymą mūsų partijoje ir 
tęsimą bereikalingos frakcinės 
kovos. Nurodė, kad jų linija 
yra nepriimama mūsų partijai 
ir kad ta jų linija tapo, atmes
ta Komunistų Internacionalo 
šeštojo kongreso. Jie pabrėžė 
reikalą partijos vienybės aky-, žmonių.” Taipgi “Naujienos” 
vaizdoje didelių darbų, kurie garbina Hillmaną, kaipo gerą 
stovi prieš mūsų partiją. Frak- Lietuvos patriotą ir geradėją, 
cine kova mūsų partijoj turi nes jis iš gautų Harmono $1,- 
baigtis. 000 pusę paaukojęs Lietuvos

Pasibaigus diskusijoms, mil- mažų vaikų mokyklėlėms.

Pas kriaučius jau pradeda 
rodytis reakcininkų šunybės. 
“Keleivio” hum. 4 rašoma, kad 
prezidentas Sidney Hillman 
yra geriausias darbininkų va
das ir “geraširdis del biednų 

Taipgi “Naujienos”

PAJIEŠKAU JėE Povilo Sungai- 
los, kuris apie 4 metai tam atgal 

apleido Newark, N. J., ir dabar ne
žinau kur randasi ii* negaunu jokios 
žinios nuo Iš amato jis yra 
barzdaskutys (barber); girdėjau, kad 
pora meti} tam atgal jis gyveno 
Chester, Pa.; dabar jo ten nesiran
da. Taigi jis pats arba žinantieji. jį 
malonėkitp man pranešti žemiaus pa
duotu antrašu,, nes aš turiu daug 
svarbių reikalų.—A. Stockienė, 97 
Warwick St,, Newark, N. J. 24-25

<♦>

<♦)

baigtis.PERDAUG GRAĘTO IR 
KORUPCIJOS

Aną dieną žymus New Yor
ko advokatas H. T. Klein sa-Į 
kė v_____ .e ____ . _____ , .
Brooklyno savininkų susivieni- Komiteto vadovybę. --------- .
jimui. Joje, apart kitko,.rezoliucijoj pasakė,tai 
Klein pastebėjo, kad Brookly
no miesto administracija pa
skendusi grafte ir korupcijoj 
(faetikslingame pinigų eikvoji
me, plėšime). Esą, norint su- 
jnažint uždėtas ant nuosavy
bių taksas, reikalinga išvalyti 
tasai bjaurusis apsireiškimas iš 
pačios administracijos.

Į ----------- --------—---------------------- -—

žiniška delegatų, didžiuma, iš
skyrus “opozicijos” i

000 pusę paaukojęs Lietuvos

šalininkų ina žmogų.
Tai matote, kaip jie garbi- 

Bet kuomet po-
i vu tt •/ £i- u- I sauiele Užvvrė Centro Pild nas Hillmanas paaukojo tūks-)prakalbą Unity Khube, l saujelę, uzgyre centro nio. fnkviVon IKomiteto vadovybę. Konven- tancius darbininkų iabiikan-| 

‘ 1 “Keleivis” ir “Nau-;
kad frakcijos turi būti likvi-■ Renos’ ne^ uiurmt. Visi ži-( 
duotos, kad Komunistų Inter- nome» kad Amalgameitų unija 
nacionalo šešto kongreso tari- i keletas metų, atgal turėjo 60 
mai turi būt visų priimti be tūkstančių darbininkų. Gi 
jokių rezervacijų. , šiandien gal galėtum suskai-

Distrikto konvencija išrinko [tyti 14_ tūkstančių. Vadinasi, 
32 delegatu į partijos konven-i didesne dalis darbininkų vnu- 
ciją, kuri įvyks kovo 1 d« Taip|va^iav° i fabrikantų kišenių, 
paf išrinko naują distrikto ko-|, R to turėjo pasimokinti visi 
mitetą iš 36 draugų, kuris ves 
distrikto darbą iki kitai kon
vencijai. • t

Keli šimtai partijos narių 
klausėsi konvencijos diskusijų. 
Labai gerai, kad nariai įdo
maujasi partijos reikalais. Tik 
tiek reikia pažymėti, kad lie
tuvių darbiečių tik du trys te
simatė konvencijoj. . Labai 
peiktina. Rep.

DRAUGAI!
“Laisvės Vakarienė Nedėlioję,

3 d. Vasario (Feb.), 1929

kriaučiai, ypačiai lietuviai. 
Dabar aišku, * ką ratelninkai 
gina ir kūr veda mūs lokalą. 
Visiems yra žinoma, kaip p. 
Bubnys, būdamas 'lokale, rėkė/ 
kad mūs unijos viršininkai vei- 

(Tąsa ant 5'-pusi.)
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PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunch Room. Gera 
proga pirkti. Atsišaukit po No. 93 
Ixjopard St., Brooklyn, N. Y. 25-27

" PARSH)WDA~FARMOS

170 akrų žemės, 100 akrų dirba
mos, likusioji miškas ir ganykla, ant 
State kelio, kuris eina iš New Yor
ko į Bostoną, 2 geros stubos, yra 
elektra, vanduo, maudyhės, steam 
heat, storas ir gasolino stotis. Dvi 
didelės bamės, 9 akrų tabako “Sė
das” ir kiti budinkai. Netoli miesto. 
Gera proga, kas nori įgyti gerą far- 
mą. Mes turime daug įvairių far- 
mų ant pardavimo, taipgi visokių 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 
do apielinkėj. Kreipkitės sekamu ad- 
rcsuą, Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Conn. (23-34)
PARSIDUODA NAMAS ir biznis 

(lietuviška užeiga) prieš įstatymus 
neprasikaltus, įdirbtas per 22 metu. 
Namas 4 šeimynų ir 4 fomišiuęti 
kambariai, viso yra 21 kambarys. 
Dėlei nesveikatos turiu greitai par
duoti, nes daktarai liepia važiuoti į 
Lietuvą. Parduosiu pigiai, tat pasi- 
riaudokit proga.—V. Zabita, . 126 
Jackson St., Newark, ’N. J.

(18-29)

| Tel., Triangle 1450 '
Į Lietuvis Fotografas
1 IR MALIORIUS

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų lipi ir opera
cijų; Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujkusi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

• 127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Telephone, Stagg 4408

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)* 

Brooklyn, N. Y.

Tel:, Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

4

Tuojaus Įsigykite įžangos 
Tikietus!

TEATRASDAINOS-MUZIKA

Dieną bus šėrininkų suva
žiavimas, o vakare puikus 
koncertas, prakalbos ir skani 
vakarienė.

“LAISVĖS” SVETAINĖJ 
46 Ten Eyck St., Brooklyne

Bus šokiai prieš 
ir po vakarienei, 
šauniai orkestrai.4

vakarienę 
'griežiant

įžanga $1.50 ypatai.

TUOJ PRASIDĖS GARSIOJI 
SSSR DIRBINIŲ PARODA

Sekantį penktadienį (vasa
rio 1 d.) Grand Central Palace 
prasidės Sovietų Sąjungos dai
lės ir dirbinių paroda, kurioje 
bus išstatyta virš miliono do
lerių vertės įvairių daiktų, 
kaip tai: žaislų, skaptorystės, 
audinių, slonlaus kaulo daiktų. 
Be to, apie 800 įvairių paveiks
iu—braižinių, piešinių, etc.— 
bus išstatyta. Paroda rūpina
si Amtorg Trading Corpora
tion. v . t ‘

UPTON SINCLAIR!© 
VEIKALAS TURI 
PASISEKIMO

Šiuo tarpu Grove St. Teatre 
vaidinamas Upton Sinclairio 
veikalas “Singing Jailbirds” 
furi didelio pasisekimo. Se
kantį ketvirtadienį, sausio 31 
d., jis bus suvaidintas penkias
dešimtu sykiu ir, sakoma, šis 
vakaras bus vienas iš ąekmin- 
giausių kas liečia finansinį pa
sisekimą. “Singing Jailbirds” 
buvo manyta išlaikyti kalba-*

TeU Poxcroft 8523
į SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Telephone, Greenpoint 2320

J.; GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI 

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.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS 
s (Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčhj nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino

URBO LAX TABS
• //.’ (25 centai už skrynutę)

tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus

priešo!
v

priešą—vidurių už-yra - -
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

./ . F. URBONAS 1 >
151 Mettppolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
‘ ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
. . , • Telephone: Juniper 9796 ’ ' ,

(Siųsdami pįnigus su savo adresu, užrašykite:
FRANK Ai URBAN’S PHARMACY 

t 151 Metropolitan Avenue, Brooklyn; N. Y.
__ ORDER BLANK: ________________ ___ ________ _______

A§, žemiau pasirašęs,' siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už 
kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir- 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.1

< Vardas ----- -i—,—----------------—------ '
No.-——-------------1—-— --------------------- St. or Ave.
Miestas 4______--------------------—u.s—State..___ _____

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

> 1T

I

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue; 4 Maspeth, N. Y.

T 
4*

<♦>

<b

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

Brooklyn, N. Y.

<4

Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių .

' Bernardinų 
Bezdų žiedų

čepronėuų
čobrių ’ (,
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių

; Dagiliu ' k
Debesilų
Garstyčių <

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

__mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI■ ■ /

; . . <4 » Phone: Greehpoint 2017, 2360, 3514.

Kundroto Tikri Lietuviški .Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 

1 .kio$ 1mūsU‘ vientaučių vjaHojąmos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
■ vaififai.,’ Mūsų žmonės tMp pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną, ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
ieriaUsial patarnauti, pargapėnau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

itūviškų žplių, šaknų ir kitokių.žinomų gydančių vaistų, taroe kurių 
;'ir žeriiau; paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Lelijų šaknų . ‘ 
Rūtų , > ‘,4’
Rožių 
Remunėlių
Seneso plokščiuklų 
šalavijų i 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirtj 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

akli paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių 

Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių x 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.




