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Darbininkų (Komunistų) 

Partija neleidžia (yra išimčių) 
savo nariams dėtis j kooperaty- 

f vus ir važiuoti Sovietų Sąjun
gom Kiekvienas bolševikas čia 
turi daug ir svarbaus darbo. 
Kiekvieno draugo pareiga čia 
darbuotis. Kas jau būtų, jeigu 
šimtais mūsų draugai pradėtų 
kraustytis j Sovietų Respubli
ką. Mūsų komunistinis judėji
mas labai nukentėtų. O ten nu
važiavę, į tokią milžinišką šalį, 
keli tūkstančiai komunistų ka- 

r žin kokių kalnų nenuverstų.
A -

Lietuvos fašistai nusprendė 
pažaboti jaunuosius darbinin
kus ir valstiečius. Jie mato, 
kaip jaunuomenė bruzda prieš 
fašistinius smurtininkus. Todėl 
Smetonos valdžia patvarkė se
kamai : Jaunuoliai, nesulaukę 21 
metų amžiaus, negali priklausy
ti jokiai organizacijai be jų tė
vų sutikimo. Vadinasi, fašistai 
nepasitiki jaunuoliais ir jų bijo.

Bet, žinoma, šitas fašistų už
draudimas nesulaikys Lietuvos 
jaunuomenės nuo revoliucinės 

f kovos prieš fašistus. Kurie 
' pranta fašistų darbus, tiems 

lio nepastos jokie valdžios 
draudimai.
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Mokslininkai Labai Sll-N« Darbininką Partijos 
sidomėję Einšteino I Ms, 85Je(, Amžiaus

Nauja Teorija

Kanados lietuviai pradeda 
ganizuotis. Be pašelpinių drau
gijų, jie kuria Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopas. Montreale 
ir Toronte kuopos jau pusėtinai 
skaitlingos.

Bet kodėl Kanados lietuvės 
moterys snaudžia? Nejaugi ten južginčina Pranešimus Apie

CINCINNATI, Ohio. — 
Darbininkų (Komunistų) 
'Partija neteko ištikimo ir 

BERLYNAS.— Viso pa- i veiklaus nario, George
šaulio mokslininkai labai I Welsh, 85 metų amžiaus, ku- 
susidomėję garsaus Vokieti- ris čia numirė. Jis darbi- 
jos mokslininko-fiziko .Al- ninku judėjime dirbo 40 me- 
bert Einšteino nauja teorija įtų.
apie elektro magnetizmą ir| 
gravitaciją.

Iki šiol mokslininkų buvo 
suprasta, kad tam tikras 
gamtos įstatymas kontro
liuoja gravitacija, o sulig 
tam tikro kito įstatymo ap
sireiškia elektromagnetiz
mas. Einstein dabar savo 
išdirbtoj teorijoj nurodo, 
kad yra vienas įstatymas, 
kuris valdo ir gravitaciją ir 
elektromagnetizmą—ir vie
nas ir kitas apsireiškimas 
priklauso nuo vieno gamti
nio įstatymo.

Trečiadienį išėjo iš spau
dos Einšteino šešių puslapių 
brošiūraitė, kurioj jis mate
matiškose formulose išdėsto 
tą savo teoriją. Jis ją pa
teikė Prūsijos Mokslo Aka- . 
demijai.

Welsh darbavosi senoj 
Socialistų Partijoj ir visada 
užimdavo kairiąją poziciją 
toj partijoj; įsisteigus Ko
munistų Partijai, jis prisi
dėjo prie jos.

Afganistanas Prieš An
glijos Suokalbi

MASKVA. — “Pravda” 
praneša, kad dalykai Afga
nistane dabar jau keičiasi ir 
kad galima daleisti, jog at
sargiai sudaryti • planai An
glijąs žymaus provokato
riaus pulkininko Lawrence 
bus suardyti. Afganistanie
čiai rengiasi užduoti smūgį 
Anglijos padarytam suokal
biui sunaikinti jų krašto ne
priklausomybę.

Sovietų Sąjungos Alie
jaus Ir Plieno Gamyba 

Smarkiai Pakilo

Latvija ir Estonija Sutinka 
Pasirašyt Sovietą Protokolą

RYGA, Latvija.—■ Estoni- 
jos valdžia informavo Lie
tuvą, kad ji sutinka pasira
šyti Sovietų pasiūlytą proto
kolą, kad Kelldggo anti-ka- 
rinė sutartįs tuoj aus įeitų 
galion rytinėj Europoj, jei
gu kitos susiinteresavusios 
Pabaltijo valstybės taipgi 
prisidės.

NEW YORK.— Sovietų 
pramoninė gamyba pasiekė 
augštą laipsnį gruodžio mė
nesį, pasak pranešimo, kurį 
aplaikė iš Maskvos Sovietų 
biznio organizacija Ameri
koj, Amtorgo Prekybos 
Korporacija. j Latvija taipgi išsireiškė,

Per gruodžio mėnesį alie-jkad ji sutinkanti prisidėti 
jaus pagaminta 1,115,000' 
tonų prieš 1,079,000 tonų 
lapkričio mėnesį. Plieno pa-

I prie Sovietų pasiūlyto pro
tokolo.

gaminta 384,000 tonų prieš I V Marinai frait No
373.200 tonų ’ lapkričio mė- J’ ’• Indi litai UICH 1NC-

apleis Nicaraguos

KARAS ARTINASI, SAKO SENATORIUS, 
RAGINDAMAS GINKLUOTIS

Reikalauja, Kad Amerika Rengiąsi Prie Karo Prieš Angliją; 
Už Budavojimą Daugiau Karinių Laivą

nesiranda būrelio pažangių mo
terų, kurios galėtų vadovauti 
Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo kuopoms? Rodosi, visoj 
Kanadoj dar nėra nė vienos 
Darbininkių Susivienijimo kuo
pos. Tuo tarpu Argentinoj yra 
net trys.

Kanadoj yra nemažas būrelis 
klasiniai susipratusių lietuvių 
darbininkų. Jie turėtų būti ei
lėse Kanados Komunistų Parti
jos. Nepamirškite, draugai, 
kad revoliucinė proletariato 
partija yra svarbiausia organi
zacija. Be tokios partijos nėra 
ir negali būti tikro revoliucinio/ 
darbininkų klasės judėjimo] 
Kiekvieno klasiniai susipratusia 
danbininko pareiga priklausyti 
pr/e Komunistų Partijos.

Sukilimą Lietuvoj Už Nosies Nukandimą1 .
Pusantrų Metą Kalėjimo

“Laisvės” administracija sa
ko, kad dar turi šimtą kitą ko
pijų “Darbininkų Kalendo
riaus.” Reikia, kad išeitų iki 
paskutinės kopijos. Didelė kny
ga, o tik 25 centai.

Argentinos lietuvių darbinin
kų laikraščio ^Rytojaus” visas 
senasis štabas—švedai, Pilipai- 
tis ir šumakaris—pabėgo iš ko
munistinio judėjimo. Mat, ne
išdegė taip, kaip jie norėjo. Jie 
dabar varo demoralizacijos dar7 

r bą tarpe Argentinos lietuvių. 
Tuomi jie patarnauji fašistams.

Jeigu pas juos dar’liko bent 
truputėlis komunistinės sąmo
nės, tai turėtų ^negreičiausia 
atitaisyti savo baisią klaidą ir 
grįžti atgal į revoliucinio judė
jimo eiles. Bet jeigu jie prie 
tos klaidos neprisipažins ir to
liau varys demoralizacijos dar
bą, tai su jais tenykščiai mūsų 

.^draugai Jįurės griežtai kovoti.
; Mes tikimės, kad Argentinos 
revoliuciniai lietuviai darbinin
kai mokės užlopyti tą spragą, 
kurią padarė mūsų judėjime 

z pabėgėliai.

Du žuvo, 7 Sužeisti Ištikus 
, Gaisrui ant Laivo

NEW YORK.— Ant Dol
lar linijos laivo President 
Johnson, Jersey City prie- 

. plauko j, ketvirtadienį ištiko 
f gaisras. Du žmonės žuvo, 

z septyni sužeisti.
Gaisras ištikęs, apsivertus 

aliejiniam pečiui.

,/ Berlynas.— Lietuvos faši
stų valdžios atstovas Vokie
tijai, Sidzikauskas, užginči
ja pranešimus, atspausdin
tus Londono “Daily Mail,” 
kad Lietuvoj btivo bandytas 
ąukilimas nuversti Smeto
nos valdžią. t 1

Jis. sako, kad generolas 
Plechavičius rezignavęs iš 
/generalinio štabo viršininko 
vietos del nesveikatos.

KAUNAS.—-Nesenai Kau
no apygardbs teismas nu
baudė Kazį Abelkj 1 met. 6 
men. sunkaus kalėjimo už 
tai, kad jis Lietuvos Banko 
tarnautojai Anelei Mdrko- 
vienei nukando nosį.

Fabrikas, Kur iš Stimpančio 
Kuino Išeina “Riebus” Žirgas

Kareiviai Rado Nuogą Mer- — vena tūlas čigonas
giną, Gulinčią ant Sniego
Nesenai 2 kareiviai vaikš

čiodami Maciklių miškely 
(ties Klaipėda), pagal eglai
tę, ant kelmo rado moteriš
kus rūbus. Už kelių sieks
nių pamatė šiurpų vaizdą— 
ant sniego gulę j o nuoga 
mergina, kuri pasirodė jau 
pamėlynavusi, sustyrusi. Tą 
dieną gerokai šalo. Pajudi
no ją — dar truputį kruta, 
rodo gyvybės ženklus. Tada 
jie mergaitę pąėmė ir par
nešė į artimiausias kareivi
nes. Tuoj pakvietė miesto 
policiją, gydytoją. Mergaitę 
pavyko atgaivinti.

Policija išaiškino, kad ta 
mergaitė buvo pašiųsta gy
dyti, kaip silpnaprotė į Tep
liuvos (Klaipėdos kr.)' psL 
chinių ligų ligoninę. Čia ji 
kurį laiką gydyta, bet1 gydy
tojų pripažinta jau sveika 
esanti, leista jai vykti na
mo. pas brolį. Pakeliui, ma
tyti, ji vėl sumišo ir miške 
išsirengusi atsigulė ant 
sųiego. Atgaivintą kareivi- 
hėsė pradėjo klajoti ir vė
liau ) aiškiai buvo matyti iš 
jos elgesio; kad silpnaprotė. 
Policija mergaite atidavė 
jos tėvų, gyvenančių šyšga- 
liuose, globai.

nesį.
Sovietų užsienio prekyba į 

per Europos rubežius rodo 
prielankų balansą už gruo
džio mėnesį; eksportai siekė' 
65,800,000 rublių; importai 
siekė 47,900,000 rublių. Reiš
kia, eksportai viršijo impor
tus ant 17,900,000 rublių. 
Tas daugiau negu atsvėrė 
neprielankų prekybos balan
są (14,400,000 rublių) už 
lapkričio mėnesį.

1928 metais aliejaus paga
minta 12,014,500 tonų, 15.9 
nuošimčių daugiau, negu 
1927 metais, kuomet buvo 
pagaminta 10,440,000, ir ar
ti 3,000,000 tonų daugiau, 
negi! 1913 metais.

Plieno gamyba 1928 me
tais '' pirmū kartu viršijo' 
prieškarinę gamybą ir pa
siekė 4,269,900. tonus; padi
dėjo ant 30.5 nuošimčių vihš'
1927 metų gamybos.

Sovietų eksportas ir im
portas žymiai padidėjo per
eitais metais. Sovietų eks
portai per Europos rubežius
1928 metais’ siekė 651,200,- 
000 rublių, 2.5 nuoš. dau
giau, negu 1927 metais, ne
paisant. kad javų eksportas 
sumažėjo; importas siekė 
825.000,000 rublių arba 26.5 
nuoš. didesnis, negu 1927 
metais.

Tekstilės pramonė paga-

būtų padalintas tarp Atlan- 
tiko ir Pacifiko, mes būtu
me bespėkiai.

“Kodėl Anglija turi tvir
tovę netoli Cape , Horn, kad 
mes negalėtume plaukti ap
link Pietų Ameriką?”

Toliaus jis aiškina, kode} 
Amerika turi rengtis prie 
karo:

“Dabar yra lenktyniavimo 
gadynė. Didieji miestai ko
voja prieš silpnesnius, dide-

TrečiadienįLondonas.
Christchurch orlaivių lauke 
nuo 1,500 pėdų augštumos 
nukrito orlaivis ir užsimušė 
trys Anglijos lakūnai.

VIEKŠNAI, Naujamiestis, 

atsižymėjęs arkliamainiavi- 
mu. Kad kuinas būtų rie
bus ir galva iškėlęs, pririša 
prie stulpo ir su rankos sto
rumo lazda dailina šonus tol, 
kol arklys lieka apvalus. O mjno (1928 metais) 2,764,- 
kad galvos nevilktu žeme qqq qqq metrų medvilnės au- 
sena per akis su beržinių dėklo, virš pusę biliono met-
virbu. Tai žiaurus elgima
sis su gyvuliais. :

Kiek Kainuotą Tunelis 
Pq Anglijos Kanalu

LONDONAS.— Aprobuo
jama, kad išvedimas prono- 
nuojamo tunelio iŠ Anglijos 
į Franci ją po Anglijos ka
nalu atsieitų $150,00'0.000;, 
taipgi dar reiktų pridėti 
$25.000.000 daugiau iŠdžio- 
vinimui tunelio.
• Sakoma, iš biznio atžvilgio 
tokis tunelis gerai apsimo
kėtų.

Bet Anglija iki šiol nesu
tiko išvesti tunelį iš milita- 
rines strategijos atžvilgio.

rų daugiau, negu buvo pa
gaminta 1913 metais ir 400,- 
000,000 metini daugiau, ne
gu 1927 metais.

Geležies gamyba siekė 3,- 
372.000 tonų, arba 11.2 nuo
šimčių daugiau; negu 1927 
metais.

Sužeidė Buvusią Pačią ir 
Pats Nusižudė

Savižudystės Lenkijoj

Kenosha, Wis.— Joseph 
Collins peršovė savo buvu
sią pačią, o paskui pats nu- 
sišoyė, nepavykus jam, su ja 
susitaikyti > ir vėl kartu gy
venti. Jiedu buvo persisky- 
rę.

Už Cigaretus Taksų 
Paimta $317,833,335

Varšava.— Statistikos da
viniais, praėiusiais metais 
Lenkiioi kėsinosi riusižudv- 
ti anie 1500 žmonių. Paly
ginti su 1927 metais. ’ savi
žudybių skaičius žymiai pa
didėjo. ' f' 71

Washington.— 1928 me
tais taksomis surinkta už 
cigaretus $317,833,335, su
virs $26,000,000 daugiau, 
negu 1927 metais. Cigaretų 
sunaudota suvirs 100,000,- 
000,000.

PraneŠa-Washington.
ma. kad senatas sekamą sa
vaitę nriims bilių budavojL 
mui 15 naujų kreiserių.1

Miami, Fla.— Trečiadienį 
Hooveris apleido Belle .salą, 
kur buvo apsistojęs vakaci- 
jomšj ii; išvyko žuvauti, ;

TEGUCIGALPA, Hon£u- 
ras. — Jungtinių Valstijų 
marinai neapleis Nicara- 
guos per k,eletą metų. Tatai 
pareiškė patys marinų virši
ninkai.

Marinai toliaus ves karą 
prieš Nicaraguos gyvento
jus, kurie kovoja už šalies 
nepriklausomybę nuo 
Streeto.

Wall

—---------------

įsikalė Vinį j Galvą, 
Bandydamas Nusižudyti

MARIETTA, Qhio.— Fre
derick Ęepder sumanė, kad 
neapsimoką ilgiau ant svie
to gyventi. B'et kaip nusi
žudyti? ' Jam atėjo mintis', 
kad reikia įvaryti vinį į gal
vą, vinis' pasieks smegenis, 
ir jis žus.

WASHINGTON. — “Ka
ras artinasi,” trečiadienį pa
reiškė senatorius James A. 
Reed iš *Missouri kalbėda
mas senate už bilių budavo- 
jimui penkiolika naujų krei
serių.

Reed pasakė vieną iš at
viriausių prakalbų, kokios 
iki šiol čia buvo pasakytos. 
Jis jau pasitraukia iš sena- 
torystės ir del to nepaiso 
atviriau pasakyti, ką jis ma- 
?r°\ kad Jungtinės sngS korporacijos ryja silp-
Valstųos turi budavoti karo nesnes didesni individualai 
laivus pmigais, kuriuos gau- sutrempia silpnesnius indi-
na nuošimčiais už karo pa
skolas, ir toliaus pareiškė, 

1 kad sutartys tam ir padary
tos. kad jas laužyti. Sakė, 
kad Anglija i ginkluojasi 
prieš Amerikos kompetici- 
ją. Jis reikalavo, kad Jung
tinės Valstijos pabu'davotų 
tokį didelį laivyną, kuris pa
jėgtu nugalėti bile kokias 
•dvi dideles šalis.

“Pasakykite man, kodėl 
Anglija fortifikuoia B'ermu- 
dą?” klausė Reed. “Kode) 
Anglija laikosi, įsikibus į 
rinkę salų, kurios koman- 
dųpja Panamos Kanalą? Iš 
Jamaica Anglija gali sunai
kinti Panamos Kanala šu 
savo orlaiviais į 54 Valan
das. Jeigu mūsų laivynas

vidualus.
“Ta pati taisyklė tinka ir 

tautoms. Jeigu mūsų pre
kyba- prasiplečia, ji užgauna 
kitus.

“Tautos rašė sutartis am
žinai taikai nuo to laiko, 
kaip tik išmoko plunksna 
i'ašyti,” sakė Reed. “Pasau
lio istorija yra rekordas su
laužytų sutarčių.” /

Užbaigdamas tas imperia
listų atstovas pareiškė:

“Aš pritariu laivynui, ku- 
$$ būtų lygus bile laivynui 
ant žemės, ir aš stoju už 
taip tvirtą laivyną, kurio 
negalėtų atakuoti jokios dvi 
šalys. Nuošimtis už karo 
skolas gali už jį apmokėti.”

Ketvirtadienį jis atsistojo Mergina Lekiojo Orlai- 
pne veidrodžio ir kale vinį! . ... v - . L '
j viršugalvį. Vinis sulindo ym V1TS 13 Valandų YAT1 z»z^li/\ -i /vnLrn •»pusantro colio į galvą, ir 
Benderis parpuolė, bet jis 
paskui atsikėlė; jautė tik 
galvos skaudėjimą. Pašauk-

Nuteisė Dvi Moteris Už 
Vadovavimą Streiko '

MITCHEL FIELD, L. L— 
Elinor Smith, 17 metų am-

ti daktarai replėmis ištrau- žiausjneigina, be sustojimo 
_ A I rv Ir n n IJ vn t vi \ A/i n Ir In

kė vinį iš galvos ir išgelbė
jo jo gyvastį. Vinis 
taikė į smegenis.

nepa-

Bilius Išdeportavimui
Svetimšalių už Streikus

lekiojo B runner-Winkle 
Bird orlaiviu 13 valandų 16 
minutų ir 45 sekundas; nu
sileido 3:30 vai. ketvirtadie
nio rytą. Ji kaipo moteris 
padarė pasaulinį ištvermin
gumo rekordą, lėkio jime 
laivių.

or-

WASHINGTON.—Trečia
dienį atstovų buto Imigra
cijos Komitetas labai prie
lankiai raportavo apie at
stovo Blease patiektą bilių 
išdeportavimui “nepagei
daujamų” svetimšalių. Sulig 
to biliaus, galėtų būt išde- 
portuoti “kaipo nepageidau
jami” tie darbininkai, kurie 
aktyviškai dalyvautų strei 
kuose.

Kairieji Laimėjo '
SOUTH SALFORD. Ang 

liją- ,. ,, 
ford Darbo Partijos mitinge 
kairysis sparnas laimėjo. 
78 nariai, kurie dalyvavo 
susirinkime, vienbalsiai at
metė reakcionierių dešiniojo 
sparno patvarkymą, kųd se
kretorius, komunistas, būtų 
prašalintas.

Pereitam South Sal-

Gandai apie Trockį
Berlynas. — Buržuazinė 

spauda rašo, būk Sovietų 
valdžia nusprendus išsiųsti 
Trockį į Turkiją ar kitą ša- 
1U;, : \ t.

Sunku tikėti tiems prane
šimams, ; 4

Nuodijusi Bedarbė
d.KAUNAS.— Sausio 7 

“Birutės” viešbuti nuodijo
si actu Teofilė Lekavičaite. 
Padėta be sąmonės ligoni
nėn. . .

Po kiek laiko atgaivinta. 
Verkia ir pyksta, kam ap
saugoję jos gyvybę. Ji bu
vo pasiryžusi mirti, nes gy
venti nesą galima. Neteku
si tarnybos, o naujos gauti 
nešą vilties.

BOGOTA, Colombija. — 
Dvi moterys darbininkės, 
kurios aktyviai dalyvavo ne- * 
senai įvykusiam bananų 
plantacijų darbininkų strei
ke, tapo nuteistos kalėjiman 
ant ilgų metų. Karo teis
mas vieną nuteisė ant 18 
metų, kitą ant 8 metų už 
vadovavimą streiko.

Streikas buvo paskelbtas 
prieš Amerikos kapitalistų 
United Fruit Kompaniją. 
Darbininkai reikalavo ge
resnių darbo sąlygų. Colons 
bijos valdžia, pildydama 
Wall Streeto įsakymą, pa>- 
siuntė kariuomenę prieš 
streikierius; apie 2,000 strei- 
kierių nužudė.

Apsupo Miestą Kabul
MASKVA.— Afganistano 

atstovas Maskvoj trečiadie
nį pranešė, kad pasekėjai 
buvusio karaliaus Amanu- 
llah apsupo Afganistano 
sostinę Kabul ir planuoja 
nuversti nuo sosto maišti
ninkų vadą , Habibullah 
Khan, kuris, su pagelba An
glijos imperialistų, patapo 
šalies valdonu. .A"

Atstovas išsireiškė, kad 
Amanūllah greita^ atgausiąs 
valdžią.

Vėjas—Mechaninė Jėgą
BERLYNAS. — Nesenai 

Leipcigo apielinkėse pradė
tas statyti didelis įrengimas 
išnaudoti vėjo jėgai ir pa
versti ją elektros jėga.

Pats įrengimas susideda iš 
labai stipraus bokšto, kurio 
augštis siekia’400 metrų, ir 
didelių sparnų, kurių dia
metras siekia apie 200 met
ru. Tokio augštumo viduti
nis vėjas duotų 1,700 ark
lių jėgų.

—r . < ■ ,■ J, „II Arn •

Washington.— Owen D. 
Young ir J. P.( Morgan, A- 
merikos imperialistų nariai 
į reparacijų komisijų, tre
čiadieni tarėsi su preziden
tu Coolidge ir valstybės se
kretorium Kellogg repara
cijų klausime; Į r ?



Mankštinimasis

“DAILY WORKERIO” LIKIMAS
ir M. M. Rice-Račiūtė-Her 
man-Purvienės užgesimo —
5 metai.....................

DIDIEJI LIETUVIŠKŲ 
DIDVYRIŲ DARBAI

(Pabaiga)

Per year ______
Foreign Countries.

DVIDEŠIMTS TRYS TŪKSTANČIAI 
DINGUSIŲ ŽMONIŲ

nas > pripažintų, jog viena 
svarbiausių, jaunuolių iš na
mų bėgimo priežasčių yra 
tėvų skurdas bei neturtas, 
paeinantis iš menkų algų. 
Ta pati priežastis, neturtas, 
verčia ir daugelį suaugusių 
žmonių “dingti ’ be žinios,” 
pasislėpt nuo saviškių aplei
džiant apielinkę, kur jie ži
nomi : ir pasitraukiant į to
kias vietas bei aplinkybes, 
kur niekas,jų nežino ir nie
kas jais nesidomi.;

. Amerikos
(Komunistų) Partijos orga
nas “Daily Worker” vėl di
delėj finansinėj bėdoj. Jei-

Šiomis dienomis paskelb
tos apyskaitos parodo, kad 
New Yorko mieste kas die
nų dingsta vidutiniai imant 
63 asmens. Negalima sa
kyt, kad visi tie dingstan- 
tieji būtinai numiršta, bet 
daugiausia prapuola arba 
saunoriai pasislepia nuo. sa
viškių bei kaimynų, vaduo- 
damiesi sau žinomais išro- 
kavimais. Tačiaus, remian
tis’ policijos raportais, pasi
rodo, jog didelė dalis dings-

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

O tie mūsų anarchistai! 
kaip “uoliai” jie “kovoja” su 
katalikų priešais! kaip jfe 
keikia cicilikus, šliuptarnius, 
bolševikus, bedievius, laisva-

kyti, kad nebandė. Iš kailio 
nėrėsi ir ne jų kaltė, jei ne
pasisekė. ,Tie “patriotiški” ir 
“katalikiški” anarchistai bu
vo pasišaukę talkoje polską 
wiarą ir metodistų bambizą, 
pavartojo boikotų, grąsini- 
muš ir net kumštį, suėjo į 
talkų su raudoniausiais bolše
vikais, susibičiuliavo su lais
vamaniais ir špygas rodė tei
sėtai Bažnyčios valdžiai, pra
dedant klebohu ir baigiant 
kardinolu ir visų tų laikų vi
sa gerkle rėkė, jog jie esu 
geriausi lietuviai ir katali
kai !

LITriŪANlAN ŪAILY! LAISVE
i 5 i Published by

:* Lithuanian Co-operative Publishing Society, Inc.
Evfery day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. Visi sutiks,1 kad kūno 

mankštinimas, gimnastika 
yra sveikas dalykas. Tik 
klausimas, ar visuomet ir 
.kiek?
| “Hygeia” žurnale, kuris 
leidžiamas Chicagoj, Dak
taras James C. Nall rašo, 
kad perdidelis, nesaikuotas 
mankštinimasis visų pirma 
blogai atsiliepia ir yra pavo
jingas pažeistai širdžiai. 
Jeigu širdis visiškai sveika 
ir žmogus dar nėra priėjęs 
pusamžio metų, nereikia bi
jotis.. Bet visai kitaip būna, 
kuomet jis turi ar yra turėr

Darbininkų!supraskime. Mes esame tik 
dalis Amerikos darbininkų 
judėjimo. Smūgis revoliu
ciniam amerikoniškam judė-

• J • -1

SUBSCRIBTION RATES:
-------- $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y. ——$8.00
-----------$8.00 Half year, Brooklyn, N. Y—X_$4.00
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pratusių darbininkų pagel- 
ba, amerikoniškas komunis
tų diepr&štis veikiausia tu
rės sustot ėjęs. O tai būtų 
baisiai didelis smūgis visam 
komunistiniam judėjimui 
Amerikoje.

“Daily Workeris” jau su- dienraščiui, kuris taip būti- 
laukė 'penkių metų amžiaus, nai reikalingas darbininkų 
Per visą savo gyvenimą jis judėjimui.
buvo darbininkų organizato- Taip pat mūsų darbinin- 
riųm ir švietėju. Jis ištiki- kiškos organizacijos, kiek 
mai ir drąsiai gynė mūsų kuri išgali, privalo paauko- 
klasės reikalus. Jis yra ne- ti iš savo iždų. Kiekvienas 
pavaduojamu įrankiu Ame- doleris daug reiškia. Taipgi 

organizacijų susirinkimuose 
reikia parinkti aukų “Daily 
Workeriui.”

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuras, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera-

rikos darbininkų kovos su 
išriaudotojais.

Ar mes /leisime “Daily 
Workeriui” mirti? Tai klau
simas, apie’ kurį turi pagal
voti ir į kurį turi atsakyti 
kiekvienas susipratęs lietu-

visam judėjimui.
Štai kodėl mes kreipiame 

mūsų draugų ; ir prietelių 
domę į dabartinę sunkių pa
dėtį “Daily Workęrip.” Pa
remkime jį finansiškai. Ne
leiskime mirti komunistų

manius etc. etc! * . . ' bet kaip 
jie knisasi mūsų katalikiško
se įstaigose, pasiknisa po pa- 
matais ir, griauna jas!

O dabar pasakysim, kas toJ- 
kie jie yra. Tai’ tie, kurių 
kepurės užsidegs ir kurie su
pyks perskaitę šį straipsnį.

taųčių lieka surasti' begiu 
pirmųjų metų po dingimo. 
Policijos raportai rodo,, kad 
tik vienas arba du asmens 
iš kasdien dingstančių ding
sta, taip sakant, amžinai ir 
palieka nesurasti; kiti gi vi
si surandami.

Taip pat mūsų darbinin- valdžia

jęs .tokias ligas, kaip difte- 
rija, reumatizmas, skarleti- 
nąb
ną pažpi^ 

„ x ----- ' nors pati įų
pusėtinai misteriškas ! daly-; 
kas, tačiaus, " ”

. ,, mažai tame misteriškumo. i ėmus” todėl/ yra /, geriausia
Atsižiūrint į tokį didelį Juk tokie “prapuolėliai,” pasitart su’gydytoju, kiek ir 

yp^č iš jaunuolių, turi Kur kokių mankštynių daryt, 
nors susirast,gyvenimui vie- -- -
tų; paskui turi gaut kokį kraujo apytaka (cirkuliaci- 
nors darbą. Gi gaunant gy- ir tuo tabūdu .kraujas

I • ■ J >
Bet kaip gi tekis didelis 

skaičius dingusių, tampa .su
rasti? ’ < ■ ' i ; jį

> IŠ;paviršiaus* tatai atrodo

žnai nuo tų ligų bū-
Nb|ųG pOųol» Grigaičio iš 
krieso išėjimo ir paėiųimo,

riškas daly-;hai praėjus - iri į ^galūtinaifi 
tikrenybėj e, i išgydyta: i1 >ApskHtai! pa-

prapuolėliai,”

vis darbininkas. Tiesa, mes tūtos Draugijos Pild. Komi- 
turime “Laisvę,” “Vilnį” ir tetas ir Lietuvių Darbinin- 
“barbininkių Balsą.” Mū- kių Susivienijimo Pild. Ko- 
sų lietuvių komunistinė 
spauda pusėtinai tvirta.; Ją 
mums reikia remti ir palai
kyti. O tai nelengvas dar
bas. Bet mūsų lietuviška 
spauda negali pavaduoti 
amerikoniškos komunistinės 
spaudos/ būtent “Daily 
Workerio.” ‘ Kol tiek mažai 
tėra amerikoniškų komuni
stų, lietuviai bolševikaį 
kaip ir kiti ateiviai bolševi
kai^ turi pasiimti dalį atsa
komybės už palaikymą 
“Daily Workerio.” Tą mes

kių Susivienijimo Pild. Ko
mitetas yra sudarę specialę 
komisijų “Daily Workerio” 
rėmimui. Į komisijų įeina 
d. Pruseika, Bovinas ir 
Bondžinskaitė. Kiekvienų 
surinkta* dolerį jie tuojaus 
perduoda “Daily , Worke
riui.” : : į

Aukas siųskite apna tiesiai' 
“Daily Workeriui/’ 26-28 
Union quare, New York Ci
ty, arba vardui mįnetos ko
misijos sekretoriaus, V. Bo- 
vino, ,46 Ten Eyck St,/ 
Brooklyn, N.- Y. ‘ <APŽVALGA

» 
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į Mūsų Jaunimas ir Fašistai
| • “Vienybė” labai nusiskun

džia, kad Amerikoj gimę 
| lietuvių vaikai nepaiso fa

šistų. Tokį jaunimo atsine- 
šimą ji vadina mūsų “jauni
mo” ištautėjimu.

O kaip tam “ištautėjimui” 
pastoti kelių? Patys vieni 
nususę fašistėliai nieko juk 
nenuveiks. Tai ve kokį pla
nų siūlo “Vienybė” (sausio

&

F C

Mes, amerikiečiai, daug tam 
tiksluL dirbome, bet matyt, 
mūsų vienų pastangų neužten
ka. čia mums pagalbos reikia 
iš šaltinio, kuris yra lietuvių 
ir atgįbnstančios lietuvių kul
tūros įentras—iš Lietuvos. Tą 
pradedfa jąū suprasti ir Lietu
voje. J •» ' j;į,

Kodėl Lietuvos švietimo mi- 
njsterija pegahėtų nuims, ame
rikiečiams, khs nietą atsiųsti 
po 540 mokytojų? Vjerfas 
mokytojas galėtų ^pi/nti.keletą, 
kiflonijų iįr, vieną vakarą vie- 
riSr, kitą . kithr, mokydamas, 
galėtų daug1 5 nuveikti mūsų 
jaunimą kalbos; t prąlavihti Ir 
supažindiati YaetUva ir lie
tuvybe. Lgšų dalį galėtų Lie
tuvos vyriausybė duoti, dalį 
studentų tėvai sumestų, o kitą 
duotų |qs (draugijo8, kurios 
musų diokykiėles globoja. Mo
kytojams galima butų mokėti 
rėguliarę algą ir jie tik savo 
paskirtą darbą dirbtų.

Tokiu budu, musų jaunimui 
ne tik gerų mokytojų gautume, 
bet dubtume progų keliems 
lietuviams inteligentams pa
matyti J Ameriką ir susipažinti 
su jos ^gyvenimu bei amerikie
čių ubtu ' ‘Tdkie »inteligentai

Nūb; Rusijos1 Bolševikų* 
valdžios dienų 1 suskaitymo, 
per algebristų ponų Grigai
tį — 10 metų.

pasitart su’gydytoju, kiek ir
skaičių kasdieną dingstan
čių, visgi stebina tokiš di
delis nuošimtis surandamų
jų. Pasirodo, jog senovinė 
patarlė, būk žmonėse leng
viausia pasislėpti, mažai be
atsako dabartiniam gyveni
mui. Mat, daug yra žmo
nių, kurie mano galį tokia
me didžiulyje mieste, kaip 
New Yorke, pasislėpti nuo 
savo namiškių bei kaimynų 
vien persikraustydami gy
vent kiton miesto dalin.

Yra tam tikras New Yor
ko miesto policijoj depart- 
mente skyrius, kuris užsi
ima vien tik dingusiųjų as
menų j ieškojimu. Tasai

nors susirast, gyvenimui vie- Mankštynės pasmarkina

venimui vietą arba darbą vi
suomet reikia duot apie sa
ve šiek tiek žinių. O kam
barių užlaikyto jai, darbda
viai ir visokie kaimynai yra 
be galo įkyrūs visokiais sa
vo klausinėjimais bei nuo
žiūromis. Policistai- taipgi 
turi atidaras akis ant nau
jų, nematytų žmonių. Bet 
svarbiausias pėdsakų šalti
nis tai tame, kad veik Visi 
pasislėpėliai turi savo “šir
dingų” draugų, kuriems ne- 

_____ iškenčia - nepasisakę x apie 
skyrius xvadipamas Dingu- rengimąsi dingti. O kai jie 

me gaspadorauja . policijos miausi suteikia policijai 
joms pakeisti savo įstatuose]kapitonas John į^H. .Ayresu 

narių amžių ir dalyVayimą dę|ėktyvai, 7’ moterys poli- 
orgįnįzacįjose, stud<jiit|ųj rįij? 6'policisVai ir dū klei5- 

' moksleivių. ”
daug ką privertėmetais 
Plačiausių organizacijų 
mas* suspenduotas, o įsakoma 
kęisti įstatus.“
Kodėl fašistai ima nagan 

jaunuolius? Atsakymas tė
ra vienas: Jaunuoliai pra
deda suprasti kruvinus fa
šistų darbus ir ruošiasi ko
von prieš juos. Visiems ži
noma, kad seni tėvai, išauk- 
|leti tamsybėje ir bažnyčios 
globoje, visuomet lengviau 
fašistams suvaldyti, štai 
kodėl jaunuolių veikimas ir 
likimas pavedamas tėvų glo- 
bon, ant kurių galvų laiko
mas iškeltas fašistų ir kuni
gijos kruvinas kardas.

Fašistų Apynasris 
Jaunuomenei

Lietuvos fašistų 
išleido patvarkymų, kad
joks jaunuolis, nesulaukęs 
21 metų amžiaus, negali pri
klausyti jokiai organizaci
jai be tėvų sutikimo. Tai 
bjaurūs fašistų apynasris 
Lietuvos jaunuomenei.

Organizacijos taip pat ne
galės priimti jaunuolių be 
jų tėvų sutikimo.. Valdžios 
įsakyta visoms organizaci
joms tuojaus pataisyti savo 
konstitucijas toje naujo pa
tvarkymo prasmėje. “Liet. 
Žinios” (sausio 10 d.) sako:'

Tik štai gruodžio antroj 
pusėj netikėtai pasirodo aps
krities viršihinko aplinkraš
tis, įsakąs visoms organizaci-

įneštų ir į musų visuomenę di-i 
dėsnio gyvumo, o, Lietuvon 
grįžę, jie taptų mielėmis, ku
rios veiktų prieš Lietuvoje dar 
giliai įsišaknijusį rusišką su
styrimą.

O tie kruvinojo Smetonos 
atsiųsti mokytojai, žinoma, 
būtų juodžiausi fašistai. Jų 
tikslas būtų/ ne mokinti jau
nuolius; bet juodašim tinti 
juos, versti juos į fašistus, 
nuodyti jų jauną protą fa
šistiniais nuodais ir tt. Jie 
būtų Smetonos agentai suk
ti fašistinį lizdą tarpe, Ame- Socialdemokratai^Kauno Hgo- 
rikos lietuvių.

šiųjų Asmenų Biuras, kuria-, dingsta, tai tie draugai pir- 1 7 •. 1 • • • iviiniir/i
“ ‘ ‘ ” daugiau mažiau aiškių nu-'

jums pantiisvi savu itjbčiųųvspj------ -  ------ - ,  ‘ j • j*!j ’ ’ • - :
tuos straipsnius, kurje liečia Tame biure darbuojasi 28 lodymų apie dirtgusiųjų iš-

- - ' ! 1 ■ H1J J ” vaizdą, bei kur juos galima
tikėtis rasti. ' JĘąškųį ’ ,yėl 
dažnąi afsitjįn|<ą} ^ąįi ųųre- 
damaš ., ( pasislėpt j asmuo, 
kaip tyčia, f susitinka kokį 
nors- savo seną pažįstamą, 
kurį buvq pet Visai užmir
šęs, o tas paskui ir kitiems 
pasako tokį ir tokį ten ir 
ten matęs. Be to, yra žino
ma, kad kiekvienoje miesto 
dalyje tuojaus patėmijamas 
bile kokis skirtingos išvaiz
dos arba kalbos bei apsiėji
mo žmogus; o kaip greit 
'žmogus atkreips į save kai
mynų domę, tai jam jau ne
bėra vilties ilgai likt nežino
mu.

Tais visais daviniais va
duojantis policijai taip daž
nai ir pasiseka degusiuo
sius surasti, jeigu tik jie ne
nusižudo.

; • i

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS SOCIALDEMOK

RATŲ VEIDAS
Rūpinasi žvalgybai Patarnaut

daugiau gauna būtinai rei
kalingojo oxygeno (deguo
nies) ; mankštynės pagelbs
ti kūno organams apsivalyt 
nuo nuodingų vidujinio dė- 
vėjimosi- atmatų. Mankšta 
yra naudinga gydymui dau
gelio ligų. Kūno mankštini
mas yra naudojamas ligoni
nėse ir ypatingai pritaiko
mas žmonėms, sergantiems 

jprotligėmis arba turintiems 
palinkimo prie protligių.1

Bet mankšta turi būt pri
taikyta prie ! asmens am
žiaus ir abelnojo jo sveika
tos stovio; kitaip, iš jos gali 
kartąis išeit daugiau ežalos, 
negu naudos.

Nuo Juozo Baltrušaičio 
kairių-kairiausios 4 platfor
mos susmukimo — 6 mėne
siai. . ■ , ;

Nuo socialisto, pono Gu- 
gio katalikiškos bažnyčios 
pašventinimo — 2 metai.

Nuo socialistų konvenci
joj priimto obalsio — “Mes 
turime daugiaus pinigų, ne
gu proto” 11 metai. >

epidemijosNuo “ponų” 
užplūdimo Lietuvoje ir jos 
persinešimo į Amerikų, lai
kas nepažymėta.

■ HARTFORD, CONN.

Bostono špitoininkai 
Apsirgo “Anarchizmu”

Bostono -“ D a r b įninkąs 
Nr. 8 užtradhe “dievo koro- 
nę” ant klebonams mepaklu- 
snių parapijonų. Tabesų 
arščiaųšios’ imŠies “anarchi
stai,”* tarię 4<vardaų 
bažnyčios ir tėvynesb Ver
čia viškų, augštyn kojojuisĮ 
• Tuos “neviernųs” Tamo
šius” “Darbininkas” garbi
na sekamai:

Klasiškų 
' vyzdžių 

siems ;
' nuo Bostono esanti kolonija. 

Susidarė ten visa anarchistų 
saikelė. Tol kėlė savo drau
gijoje anarchiją, l<ol įsi
spraudė i valdybą. Bet ką 
reiškia anarchija tik vienoje 
draugijoje! Joks save ir 
anarchiją gerbiantis anarchi
stas tuo nepasitenkins. Rei
kia įskiepyti anarchiją ir ki
tose draugijose. Tai jiems 

■ nepasisekė, bet negalima sa

nių kasos tarybos gruodžio 2 d. 
. posėdy darbininkų frakcijos na

rius pavadino “sovietų agen- 
' tais,” kad tuo duot žvalgybai 

progos pateisint jų areštą, jei 
” Tas* įvyktų.

įArti^iiausi Pageliininkai
Šiaulių burmistro socialdemo- 

kr^to Sondeckio 'artimiausiais 
pa^elbininkais yra visoks fašis
tinis elementas, tąmei skaičiuj 
federantąi ir žvalgybininkai 
Socialdemokrato

mitintam biurui .pranešta 
apie dingimą ’.23,047 ašme
nų. Tame skaičiuje 4,745 
užklausimai buvo iš Idtų 
miestų ir kaimų, prašant 
j ieškot New < Yorke vienų 
bei kitų asmenų, kurie ga
lėję vogtinai čion atvažiuoti, 

į Ir pasirodo, kad/ ne be rei
kalo pašaliečiai žmonės 
jieško saviškių New Yorke, 
nes iš 4,745, kurie buvo iš 
kitur jieškomi, New Yorke 
atrasta 4,667. Gi iš dingu
siųjų šio paties miesto gy
ventojų metų-pabaigoj liko 
nesurasta tik 529. Bet tiki
masi, kad nemaža dalis iš 
dar nerastųjų bus vėliau 
surasti.

Didžiausią skaičių “pra
puolėlių” sudaro abiejų ly
čių jaunuoliai; bet reikia 
pažymėt, jog mergaičių tik 
pusė tiek dingsta, kiek vai
kų. Karščiausias trauki
mas “vandravoti” pasireiš
kia jaunuoliuose penkiolik
tais. jų amžiaus metais. Prie 
tos progos kapitonas Ayres 
savo raporte pažymi, kaipo 
netikėtiną ' įdomybę, kad 
abelriame dingusiųjų skaį- 

. čiujej esą labai mažai yedų- 
I siiį yyrų. Tarp j aunu mer-1 

gaičių, kurios apleidžia savo 
tėvų namus ir bando sau 
vienos gyventi, svarbiausio^ 

‘ mis to priežastimis policija

J. Balkus.

ROCHESTER, N. Y
Sausio 25 d. buvo surengtos 

prakalbos, kurios^ kalbėjo 
drg. R. Mizara.' šias prakal
bas surengė* vietos Priešfašis- 
tinis Komitetas. . Kalbėtojas 
pasakė^ labai gerą prakalbą ir 
klausytojus labai patenkino. 
Ypatingai i susirinkusieji a aty- 
džjai klausėsi,. kUofrieL kalbė
to jasi pasakojo apie Pietų A- 
meriką ir ten "gyvenančius lie
tuvius. kiįVo renkarnos' aųkb^. 
Iš surinktų .aukų bus’ įpad'eng- 
tųs ^prakalbų šųre'ngihio pada- 

J w- V 1 .1*1 •

A.C.b.L.D. 68 kuopos meti
nis sus’
14 d< (Nop5 narių jnedau#iaur 
sia atsilankė, ‘ kaįiĮo į metinį 
susirinkimą, bet -dalykus visi 
svarstė rimtai. Iš pereitų me
tų kuopofe: valdybos raporto 
paaiškėjo, kad kuopoje veiki
mas buvo geras. ' Pagirtinas 
dalykas, kad kuopa veikia 
bendrai su visomis vietinėmis 
draugystėmis, kaip tai: Darbi
ninkių Susiyienijimo kuopa, 
Darbinųikų (Komunistų) Par
tijos kuopa, Laisvės Choru ir 
Ateities žiedo Vaikų Draugija 
ir jos chpi'u. Kur tik perei
tais metais turėjome bendrus 
parengimus,- visuomet buvo 
pasekmingi. Publikos susi
rinkdavo nemažai ir, reikėjui 
esant, paprašius vienam bei ki
tam dalykui aukų, visuomet 
gausiai aukodavo. Reiškia, 
mūsų įtekmė publikoj yra. 
Būtų, labai gerai, kad minė
tos draugystes ir šiemet taip 
bendrai veiktų.

šiame susirinkime jau pri
sirašė nauja narė, drg. O. Vi- 
sotskienė, ir 14 narių užsimo
kėjo už šiuos m4tus. Išrodo, 
;pradžia metų gera.

įtrinkimas įvyko sausio c 
’NTnva HOY'iii : nad anrviaiu .

Nųo penėjimo Lietuvos 
kariuomenės Amerikos gy
vulių puolenų šmulte t- 1 
metai.‘L , : J f U

‘ 1* ' ’: ;h’Į

Nuo kunigo. Purickio ste
buklų, t kuomet silkės pavir
to į spiritų, o cibuliai į sa
charinų — 6 metai.

Nuo Vilniaus iš lenkų at
vadavimo, per socialistus, 
tautiečius bei kunigus—6 
metai.

Nuo Vilniaus iš lenkų at
vadavimo, per socialistus, 
tautiečius bei kunigus — 6tautiečius bei kunigus 
metai. y

Nuo Žemaitės Runštun iš
leidimo, per jos sūnų Unta- 
nin Žymuntant, kuris rinko 
dolerius už prenumeratas— 
15 metų.

Nors čia, toli gražu, ne vi
si lietuviškų ponų didieji 
darbai surašyta, tačiaus, 
kuomet po ranka daugiaus 
nesiranda, mes dykai bur
nos niekados neaušiname. 
Kaipo istoriniai įvykiai, lai 
pasilieka skaitytojų minty
se, kad reikalui prisiėjus, 
Amerikos, darpininhai žino
tų, su kokiais J ponais turi 
reikalą. Ir,, suprantama, ne

1 anarchizmo pa- 
[ yra patiekusi vi- 
gerai žinoma netoli

VėnslaiiskiG suranda n e p a s it enkinimą 
žmona yra jau senai žinoma, blogomis bei vargingomis 
kaip didelė reakcionjerė, jau ' namuose/nplinkybėmis,' ne- 
nuo kelių metų fašiste, 1928 turėjimą kur parsivest savo 
metais tapo 'viena “Geležinio pažįstamus jaunuolius, rei-
Vilko” organizatorių. kalavimą, idant visų savo
Bendrame Fronte su Ęur^ujais uždarbį atiduotų tėvams; ir
Visur ligonių kasų tarybosė so

cialdemokratai yra bendrame gitaiTiautuS 
fronte su buržujais. Jie susita
rę renka ligonių kasų valdybas 
iš socialdemokratų ir buržujų ir

abelnai kaipo, pareiškimą 
^protesto prieš, dažnai, neuž-j 

j varžymus < ir 
persekiojimus. Yra, žino- 

____________ _ _ ma> giynai išdykimo /bei 
neįleidžia kairiųjų darbininku, patvirkimo deliai 'dingstan- 
šiauliuose laikinai direktorium čių jaunuolių, bet Lokių 
išrinktas buržujų atstovas Va- daug mažiau.
lanČiušį J
* “Balsas” ’

Suprantama, į nėra ko ii; 
laukt, kad policijos kapito-

mokėti. Bet vėliaus sumanė
me rengti, nepaisant, kiek lė- 
ŠllOS. t . ' \ / v •

Sulaukus prakalbų dienos, 
publikos susirinko daug ir 

pradėjo džiaugtis.

$ i ponai galė- 
tyčiotis.

I • Senas Vincas.

Sekantis A.L.DX.D. 68 kuo- reikalų. Ir,, suprantama, ne
šios susirinkimas |vyks vasarid sidųptų Sąįįėį skriausti, kad 
11 d., 7:30 vai. vakare, 29 pastai tie T ' 1\/T n 1 4*/^ xrioi j_ • Y‘ JI—. -Lawrence St. ‘ Malonėkite visi 
kuppos nariai ateiti ir'užsimo
kėti už šiuos metus duokles. 
Pagirtinas tas narys, kuris sa
vų, pareigas laiku ir gerai pil-

tu is

-- ----- y - --------- --------------------

PROVIDENCE, R. Irytos Iteos, o likusieji pinigai Kiįtas dalykaSj tai centr0 
pasiųsti Lietuvos poloniams §ekretoriui. 'susimažina darbas, 
kalimams. ... /Jo ir centroYždui geriau, kuo-j T , . .r . , o ...

. Aukojo sekamai : Vaitas, piriigai suplaukia iš pra-* a’ Seno _m"
Kalvaitis, K. Baronas, S. Sas- džios metų. ' i co; prakalbos neįvyko. Pir
na, S. &ui‘k.us, J/ Karanaus-į Tai.pgi dar keletas narių! ^iauxs.iai buvome nutarę ne
kas, M. Severinas, A? Ivanai-savo knyga “Argentina ir Ten ren%tl PrakaM, nes subatomis 
tienė ir J. Tarioškevičius po Gyvenanti Lietuviai” neatsiė-‘^kia _. br5?fiai„.u^ 
$I;L. šlekis, M. Kazlauskas, tpdej pasirūpinkit ateiti į 
Pauža, J* Bulis, B. Duoba, M.! į susirinkimą ir atsiimti, nes 
Jakubonis, R Andnusiunas, S. i jap įuoj turėsime naujh dide

lę knygą, “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė.”1

Gęndrėnas, M. Totoris, A. Bal- 
za.rienė, B. Kalvaitienė, E. Ve-, 
likienė ąr, Jj, .Ivanaitjs po 50c. 
Viso., su -smulkiomis surinkta 
$10.67. /, .

. Viętųs ^Priešfųšist/inię Komi
tetas, visiems aukotojams taria 
širdingą ačiū.

pereitus- metus vietos 
Priešfašistinis komitetas yra

Pasirūpinkime, draugai, kuo *eiJ£čjai .. ,. ,
daugiausia naujų narių gauti J tas džiaugsmas nei gm tę-

sėsi. Kalbėtojo nesulaukėme 
ir turėjome publikai pranešti,, 
kad nebus. } Vieną^ publika li
kosi suvedžiota, o antra-~-nuo- 
stęlių pasidarėme.

* A. Sereika. 1 ' ta Rengėjas.

Fin; Sekretorius.

pasiuntęs į centrų $48.63.
Priegf. Susiv. Kom. Sekr
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Be Ręikdlo Giriasi ‘ 
“Socialdemokratas” Nr. 47 

girias Vokietijos socialdemokra
tų balsavimu prieš šarvuoto lai
vo (kreiserio) statymą. Tuo no- 

Į rašo: “Jei sunki bedarbių pade- ri parodyt, kad s.-d. .esą nusista- 
Įtis privers juos eiti su savo var- .t§ prieš Vokietijos ginklavima- 

Vienas socialdemokratų \adų viešumon ir griežtai prisi- j si. Tuo tarpti Vokietijos s.-d.

ŽINIOS Iš UETUVOS DETROITO ŽINIOS

LIETUVOS SOČIALDEMO-gali į gatves išeit. Tuo klausi-
KRATŲ VEIDAS Imu “Socialdemokratas” Nr. 48 
Vadas-Kapi ta.listas

Tuo tarpti Vokietijos s.-d. 
Šiauliuose V. Bielskis ne tik ge-j minti visuomenei, kad ir jie tu-ly^ė plačią kampaniją prieš re- 
ras darbininkų išnaudotojas,' ri teisės ;
bet kartu ir kapitalistas. < 
kapitalai įdėti į akcijas jau šie-į tas privers vyriausybę ir 
kia apie 30,000 litų.
Duoda

i gyventi, gal tuomet ferendumą, kurį kreiserio klau- 
Joipats alkano skurdo viešas fak-l^mu siūlė komunistai. Parį a- 
ie- j tas privers vyriausybę ir savi-! mento s.-d. tyčiomis balsavo 

valdybes jį pripažinti ir bent ką' P^eš, nes vis vien žinojo, kad 
d . . t'-'-/ įdaryti bedarbių padėties paleng- dauguma balsuos už ir kreiserio
Patarimus P a Šis tams \ .r . ,, o \ \ 'ąfntvmną nviimtnq VpidIvinimui. Socialdemokratai b i-; matymas dus piiimuis. veiu- 
lemokratams rūpi, kad jos bedarbių išėjimo į gatves ir mainiauja Vokietijos s.-d., o 

falųstų valdžia rūpintųsi ne tik j duoda patarimų fašistų valdžiai, k^rtu su jais ir Lietuvos s.-d. 
valstiečiais, bet ir darbininkais. I bent šiek tiek 
Jei fašistai nesirūpins darbinin
kais, tai alkani darbininkai dar' kalavimais neišeitų Į gatves

trupinių nubert
bedarbiams, kad tie su savo rei- Giria Fašistus

“Socialdemokrato” Nr. 
skaitome: “p. Voldemaro

Šalinaites

KONCERTUS
> Jau šį vakarą girdėsime savo jauną muzikos mokytoją ir 

kompozitorę Šalinaitę skambinant pianu
! šį koncertą rengia šalinaites mokiniai pagerbimui savo 

mylimos mokytojos

i 1 d. Vasario-February, 1929
SCHWABEN HALL

Kampas Myrtle ir Knickerbocker Avės., Brooklyn, N. Y.

i . šalinaites mokiniai duos piano solų ir sudarys gra
žius sceniškus grupių šokius. Ricardo ir La Nova, profe
sionališki šokikai, šoks adagio ir apache šokius. Taipgi 
♦seks ir Boris Talpaz; Vyt. Davackas grieš smuiką solus.

“žmogžudžiai” Detroite!

Teko patirt, kad labai daug'ti 
Detroito lietuvių laukia 3 d. Kiekvieno pareiga 
vasario 
bus 
Tik 
tuos 
kiu 
Aš apie tą viską gerai suži
nojau, tat pasakysiu ir visiems 
“Laisvės” skaitytojams, o tie 
pasakys saviems draugams ir 
tt.

“žmogžudžius” rodys Aido 
Choras, nedėlioj, 3 d. vasario,] 
Lietuvių Svetainėj, 25th St. ir j 
Vernon Highway (buvusi Dex 
Ave.). Durys atsidarys 4 v. 
po pietų,. Pradžia 4:30. Tai 
bus teatras su dainomis ir vė
liaus šokiai abiejose svetainė
se.f

“žmogžudžiai” yra vienas iš 
ūkinin- puikiausių veikalų, kurį suvai- 

socialdemokratų, dins Aido Choro aktoriai. Da- 
liko valstiečių | ]yvauja ir choras. Veikalas 

atatinka dabartiniams lai
kams, t. y., vogtų meilių ir 
persiskyrimų gadynei. Parodo, 
kaip vedusi moteris įsimyli ki
tą vyrą ir kaip paskui jos vy
ras tampa nužudytas ir toji 
moteris apsiveda su užmušėju 
(žmogžudžiu) ; paskui ir tasai 
žmogžudys pats nusižudo. Ap
art tragedijos, yra ir linksmų, 
gražių vaizdų ir dainų. Ak
toriai pasirengę sulošt kuo ge- 

Įžanga tik 75 cen-

už Darbininkus

LIETUVIS GRABORIUS

nes tą dieną galima 
pamatyt “žmogžudžius.” 
ne visi žino, kas ir kaip 
“žmogžudžius” rodys, ko- 
laiku ir kokioje vietoje.

Ibaigėsi ruošėjų naudai.
Toronto jaunime! Ar ilgai 

duosimės suvilioti gražiais pri
žadėjimais? Laikas būt supras- 

ruošiami pasinaudojimai, 
yra ne tik

neprisidėt prie tokio negražaus 
darbo, bet perspėt ir savus 
draugus. Vietoje to negražaus 
įpročio, skaitykime geras kny
gas ir laikraščius. Sunaudoki
me tą brangų jaunystės laiką 
ne prie “bačkelės,” bet rinkda
mi gerus pavyzdžius iš tam tik
rų raštų. Tuomet mes suprasi
me, kaip pridera mums gyven
ti.

Ten Buvęs.

Berlynas.— Sulig vėliau
sių statistikų, suvirs 2,000,- 
000 bedarbių dabar Vokieti
joj gauna šiokią tokią pašal
pą iš valdžios.

SKAITYKIT IR PLATAI- 
KIT “LAISVE”

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

K. Menkeliūniūtė

Garsioji dramatiškas sop
ranas. Menkeliuniūte-Ja- 
nuškiene, kuri įsigijo kar
jeros ir amerikoniškoje 
scenoje, dalyvaus šalinai- 
tės koncerte.

Įžanga $1.00 ypatai

F. Stankūnas, Basso

, Garsusis dainininkas 
basso. Stankūnas irgi dai
nuos Šalinaites koncerte. 
Jau iš augščiau suminėtų 
ypatų matome, jog kon
certas bus turtingas, bet 
dar ne viskas.

Pradžia 8 vai vakare..

48 
vy- 

jriausybė, kaip laikraščiai pasta
romis dienomis praneša, jau 
ėmė svarstyti priemones, kaip! 
padėti labiausia nuo nederliaus

■ nukentėjusių apskričių 
: 'kams.” Anot 

fašistų valdžią 
geradėja.

j Irgi Kovoja
Nedarbui augant ir darbinin

kų padėčiai sunkėjant, kiekvie
nas parazitas tuo naudojasi. 
Nenuostabu, kad Šiaulių konser
vų fabriko meisteris vietoj da
vus dviems jaunoms darbinin
kėms darbo nusivedė jas į res
toraną ir norėjo išnaudoti. Tas 
meisteris tokio darbo mokinosi 
pas dabartinius Lietuvos valdo-iriausia, 
vus—fašistus. Gaila vien tų j tai; vien tik ant šokių, vyrams 
dvasios ubagų, “Socialdemokra-, 65c, moterims 35c. 
to” korespondentų, kurie tą 
įvykį aprašydami “Soc.” Nr. 46 
sako: ’ - “Šį dalyką man papasa
kojo viena iš jų ir aš patariau 
skustis valstybės gynėjui.”

Voldemaras iš savo kabineto! 
išleidžia “svarbiais politiniais 
klausimais pasikalbėjęs” valsty
binio teatro artistes, paraudu
sias, kaip burokas, Šiaulių kon
servų fabriko meistras alkanas 
darbininkes veda restoranan, 
o “Socialdemokrato” korespon
dentas /Audrų Sūnus siunčia 
darbininkes skustis pas tų pačių 
prostitucijos platintojų pastaty
tą jų saugotoją—valstybes gy- 

inėją, o “Socialdemokratas” šitą 
! patarimą užgiria. ' Na, pasaky
kit ar nekovoja socialdemokra- 
,tai už darbininkų reikalus?
LIETUVOS FAŠISTŲ VEIDAS

Fašistą Liogery
I Kademų derybos su tautinin
kais susmuko. Tautininkai, ker
šydami kademams, žada smar
kiai nubaust lašinių byloj Drau-

Kiekvienam verta pamatyt 
tą veikalą ir paskui smagiai 
pasišokt prie geros muzikos.

Mikas.

TORONTO, KANADA
Pas mus įėjo į madą loteri

jos. Jeigu kas nori pasipelny
ti, tai geriausias būdas turint 
kokį netinkamą arba atliekamą 
daiktą išleisti loterija. Tos tak
tikos prisilaiko kaip kurie To
ronto lietuviai.

Paminėsiu vieną paskutinių 
įvykusių loterijų. Jau bus dau
giau kaip pora mėnesių atgal, 
užeina pas mane loterijos leidė
jas ir praneša, 'kad yra leidžia
ma laimėjimui: laikrodis — 25 
dol., i armonika — 25 dol. ir 
smuiką — 15 dol., viso 65 dole
rių vertės. Be to, ■ savininkai 
laikrodžio ir armonikos, laike 
laimėjimo, nuperka po “bačką” 
alaus; taip pat asmuo, išlaimė- 
jęs minimus daiktus, privalo 

” alaus. 
Esant tiek daug alučio ir prie 
tam bus suruoštas laike laimė
jimo didelis “robaksas” (pašo-

gelį ir Mikšį. Norėtų ir Vailo- nupirkti po bačką
kaitį įpinti, bet tas gudrus ir
nėra kaip jo pririšti. Tik Drau
gelis paskutiniam tardyme, iš- . .
vestas iš kantrybės, pareiškė, kiekvieną uzmteresųo-
kad esą—ko jūs norite iš ma-|Ja* . .
nęs, apie tą operaciją gerai ži- Buvo ir tokių atsitikimų, kad 
nojo ir intendantūra, ir ministe- nauJai pribuvę Toron tan lietu- 

Taip proto- tapo prikalbėti įsigyti lai- 
u<v. Bet visi kiti ^^jimo numerį, neatsižvelgiant 
Vailokaitis niekoiar turi kelis centus del mai’ 

lašiniais neturėjo, . . .

Buvo ir tokių atsitikimų, kad

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

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

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

WS Lawrence, Mass., 
• i savo krautuvę 

kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

ragĮji ‘ parsitrauki ai Net 
j tolimą St. Louis 

T i 1 (Mo.) A. Lepo-
nis, 2759' Arsenal

Į Lietuvaitė Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Nunialia- I 
■ vojų Visokiom Spalvom J 
* Paveikslus i
| Studija atdara kiekvieną dieną ir | 
| nedeliomis nuo 9;30 iki
I 5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Baigus mokslą ir. praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keJioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
Poje.^

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET 
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

Juliana L. Kavaliauskiūtė 
šalinaites mokine, taipgi dainuos šiame koncerte.

Elena Aušriūtė, Mezzo-soprano
Aušriūtė, kuri kartu su šalinaite mokinosi muzikos 

Italijoje, dainuos šiame koncerte. Nors Aifšriūtė jau 
turėjo porą koncertų šioje apielinkeje, tačiaus publika 
labai laukia ją girdėt ir vėl.

Rengėjai prašo išanksto įsigyti įžangos bilietus. Juos 
galite gauti “Laisvės” ofise ir pas rengėjus.

Pradžia 8 vai. vakare. Po koncertui šokiai iki vėlu
mai nakties. ,

ris, ir Vailokaitis, 
kole ir užrašyta, 

i užgina, kad 
bendro su 1_____  _____
nors faktinai jis visą tą opera
ciją vedė.
Grudzinskas jau išvažiavo 
Klaipėdos kraštą savo dvaran ir 
dabar jį galėsiąs teisti tik Klai
pėdos teismas, o Daukanto, kai
po Valstybės Tarybos nario, 
joks buržuazinis teismas teisti 
negali (taip jis mano) ir todėl 
jiems, Vailokaičiui ir Daukan-| 
tui, jų nuomone, lašinių byla 
nėra pavojinga.

LIETUVOS BURŽUAZINES 
. PARTIJOS

Kademai Peršasi į Valdžią
Kademai naudojasi sunkia 

tautininkų valdžios' padėtim ir 
fašizmui sustiprinti peršasi į 
valdžią. 
247 rašo 
ma buvę išvengti, pašaukus vi
sas jėgas darban” ir sudarius 
tokią koalicinę fašistinių ir pu- 
siaufašistinių partijų vyriausy
bę, kokią siūlė kademai 1927 

įmetu lapkričio mėnesy.
Subankrūtijo

Ūkininkų Sąjungos valdoma 
pieno perdirbimo bendrovė su- 
sibankrūtijo ir likvidavosi. Kol _ 
klerikalai vogė sau lėšų iš vals- mo su “sausomis lūpomis, 
tybės iždo, tol gyvavo ir jų pie
no bendrovės. Dabar iŠ valsty- ka, kilo didelis nesusipratimas, 
bes iždo vagia tautininkai ir Išsigėrusieji, kumštis sugniau- 
klerikalams nieko neduoda. To- žę, laukė progos išlieti savo pik- 
del pastariesiems ir striuka pri- tumą. Bet, matyt, reikalaujan- 

.'sieina. ti tiesos buvo protingesni, ap
leido “iškilmes ” ir tas viskas

Tiek to, laukiame tos laimin- 
Deja,' fntendanti £°s dienos- ’Bet P^^nka apie 

: i porą mėnesių ir nieko nesigirdi.

Kademų “Rytas” Nr. 
“sunkumų būtų gali-

Užklausus, kada įvyks laimėji
mas, atsakymas buvo: “Daug 
yra neišpirktų numerių.” Viso 
180 numerių. Vienas laimėji
mo numeris kainavo 50 centų. 
Esant dideliam skaičiui nume- 
irių, sunku juos greit išparduot; 
o antra, kiekvienas, padaręs iš
vadą, randa, kad 25 dol. yra 
viršaus nuskirtos sumos laimė
jimo, todėl nesiskubina pirkti.

Atėjo ir paskirtoji laimėji
mams diena. Buvau ir aš nu
vykęs pasižiūrėt to didelio ruo
šiamo “robakso.” Nuėjęs ran
du pilną kambarį stačių vyrų. 
Kadangi laimėjimas buvo atlik
tas viena diena anksčiau, todėl 
buvo laiko išsigert ir pasišokt. 
Bet daugelis dalyvių apsivylė. 
Pastovėję, ir nieko nepešę, ap
leido susirinkusius.

Ruošėjai loterijos buvo pasi
kvietę “gerus savo pažįstamus” 
ir šinkavo alutį. Katras buvo 
drąsesnis, tai tam šiek tiek/te
ko, kurie nedrąsūs arba del 
mandagumo nenorėjo landžiot 
geriančių tarpe, turėjo eiti na-

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
iyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo^e, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky- 
damąs džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiarne ant 
Eareikalavimo visur j kitus miestus 

iznieriams ir privatiškiems žmo
nėms/ daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant,. adresuokit:

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

UETUVIŠKA AUTOMO- 
BILIŲ MOKYKLA

“Balsas

Paklausus, kodėl tokia tvar-

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
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 kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N.,Y.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstantio 
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 mato* 
nesna būtų* sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

ile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų i 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisto 
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 musų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- , 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS < i >
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y. ,

Pasitarki! su Dr. Zins 1
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16th SI, N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

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

■'■■■■ ■ ........ ................... ... ............................................................ "T
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I Naujausios Mados Žemiausia Kaina

RNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ

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

I statome į namus visoje New Yorko ir 
Brooklyno arielinkčie.

| Turime didelį štorruimj, kuriame laiko* 
Ime 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 CO.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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PLYMOUTH, Pl

ir

Nuvažiavau į Plymouth va
kar ir tuoj draugai mane 
klausia: “Ar atvažiuosi 
dėlioj, 3 d. vasario?” 
ko?” aš užklausiau,
man atsakė, “moterys rengia 
linksmą baksiukų balių. Ai
do Choras dainuos, bus ir dau-

ne- 
“Del- 
Ogi,”

Ir tai tik viena savaitė lai-

BOSTONO IR APIEL1NKES 
ŽINIOS

į —.................... 4 J
SO. BOSTON, MASS.

Laisvės Choro vakarienė
koncertas įvyks nedėlioj, vasa
rio 3 d., 8 vai. vakare, Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėj, 376 Broadway.

Drg. E. čeikienė, su pagel- giau pamarginimų. 
bininkais, gamina skanius val
gius, todėl atsilankę svečiai'ko ir aš dar nieko nebuvau 
neapsigausite, kad ir visą die-1girdėjęs. “Kodėl negarsina?” 
ną lauksite nevalgę. [užklausiau. “Ot, gal jos per-

Koncertinė programa seka- daug užsiėmę /rengimu pro- 
ma: Laisvės Mišrus Choras, gramos ir gražių baksiukų, tat 
vienų merginų choras, vienų ir užmiršo.” 
vyrų choras; taipgi bus juokų 
ir kitokių pamarginių.

Koncertinę programą vado- moutho moterys nors ne tan- 
! vaus gabus Laisvės Choro mo- kiai rengia kokį parengimą, 

kytojas M. K. Bolys.
Svečių dalyvaus iš visos 

į Bostono apielinkės, ne^ tikie
tų yra užprašę Montello, Nor- 

' wood, Hudson, Lawrence, 
Worcester, Haverhill ir Lynn. 
Visi nedėlioj vakare į Laisvės ofiso. 
Choro vakarienę. Kubiliuks.

Gerai, reikia atvažiuot, bet 
vis tiek reikią ir garsint. Ply-

bet jos surengia gerai, tat visi 
draugai ir draugės važiuokime 
į Plymouthą nedėlioj, 3 d.1 va
sario, 7 vai. vakare, Camp
bell’s svet., 36 W. Main St., 
virš Penn. Power & Light Co.

Girdėjau, kad ir bak- 
siukus pigiai parduos, tai ne-

■' . ‘ "v \^-. •'$<•.1 '’'.".'iM .'■ ■-.'?*%■'«f' •.'/A-kir ‘ A /'.. ■ 45K? J'i.’v-\'/; r <• K;.'

PenktacJ., Vasario 1 cL, 1929

sibijokite ateit ir tie, kurie 
mažai dirba ir nedaug pinigų 
turi.
sus

Plymouth© moterys vi- 
lygiai priims.

Senas Vilkas.

Darbai šiuo tarpu eina silp
nai ir labai daug turime be
darbių. Patartina kitų miestų 
lietuviams darbininkams neva
žiuoti į čia darbo jieškoti.

Ex-Logger.

SEATTLE, WASH.
Sausio 19 d. vietos komunis

tai buvo surengę prakalbas. 
Kalbėjo vietos organizatorius 
drg. Sorenson, žmonių buvo 
virš 300. Įžangos buvo 10 
centų ir aukų surinkta 75 do
leriai. Buvo užkviestas A. L. 
D. L. D. kuopos choras, kuris 
savo užduotį atliko gerai, su
dainavo Internacionalą ir po
rą, šiaip darbininkiškų daine-1 
lių. Taipgi buvo ir vaikų cho
relis, kuris sudainavo Interna
cionalą. Parengimas 
žvilgsniais pavyko.

BAYONNE, N. J.

visais

Sausio 9 d. įvyko A. L. D. 
L. D. kuopos parengimas su 
programa. Nors čia maža lie
tuvių kolonija, bet visgi veik
lesni draugai ir draugės dar
buojasi, kiek tik išgali.

kės angliakasiai. Mūsų drau
giški kaimynai: iš Port Car
bon, Seltzer City, Merlin ir 
mylimi farmeriai: Zeikai, Gu- 
deliauskai, Babinai, Ramanau
skai ir kiti tikrai atsilankys.

“Griguti” I “Griguti”! Mes 
laukiame tavęs! •W

Rengėjai.

DARBININKŲKALENDORIUS
1929 METAMSIr Vėl Naujiena

Nedėlioj, 3 d. vasario, L. D. 
S. A. 45 kuopa rengia iškil
mingą vakarienę L. A. U. 
Kliubo svetainėj, 197 Avė. E. 
Bayonnietės visuomet savo pa
rengimais užganėdina publiką. 
Bet šį sykį bus vienas iš ge
riausių. Nes, apart skanių 
valgių, bus. puiki programa. 
Programoj dalyvaus ir ' mūsų 
mylimi dailininkai A. Parei- 
giūtė ir A. Višniauskas. Taip- • 
gi bus viena iš puikiausių ba- 

I lalaikų orkestrą iš New Yor- 
ko. • • f » •

Tat skaniai pasivalgę ir pa
siklausę dinksmų dainelių bei i 
žavėjančios muzikos, galėsime: 

' dar linksmiau pasišokti prie • 
geros muzikos. Bayonnės iri

1, nepa-į 
mirškite atsilankyti. Aš užtik
rinu, kad būsite užganėdinti, i

kaip minėjau, buvo dirbama kariniai dar- aP1?Į1^kgs, riSU0I^.en® 
bai, buvo 3 armijos oficieriai, kurie patik- į h
pindavo, ar tinkamai padaryta kanuolėms BQtl[ g^ai," kurie “gaHte? kad 
sėdynės (guštos), ar tinkamai jos sujung- apsirūpintuin6te su tikietais iš- 
tos, ar gali jos sukinėtis žaibo greitumu anksto.
ir tt. Čia iki 150 buvo ir kitokių “inspek- 

I torių.” Tai įvairūs turčių sūneliai. Jų 
(Tasa) (valdžia milionais pasiuntė į karo lauką

Mūsų dirbtuvėj* įtaisė “biuletinu vie- ’ dagininkus pjautis už jų reikalus, bet jie 
tą.” Ten nuolatos kabindavo įvairius pa- ‘ susirinko 3 fabrikus, kur buvo gaminama 
triotinius atsišaukimus ir paveikslus. Dar- k?ro kaiP° dirbanti del kai o.
bininkų sąmonę taip buržuazija susuko, 1 Tje “inspektoriai vaikštinėdavo su popie-; 
kad jie ėjo ant jos pavadžio, pirkdami vi-1 riais iankoJ, l^t patys nieko apie daibą 
sokius bonus ir dėdavo aukas, tai karei-' nesuprasdavo. Patys darbo uzveizdos keik- 
viams ant tabako, saldainių ir tt. Atsisa-1 davo juos, kad jie nieko nesupianta,, tik 
kius man pirkti “honą”, užveizda vokietis Pinas\ Y1S^ daibą atlikdavo daibimnkai 
Frick pareiškė: “Neperki bono, nėra tau PaSa- mstiukcijas armijos oficieiių.^ Tani 
ir darbo, tokis jau patvarkymas iš ofiso.” ir ^KV0vlr.et1^,a ^)1S j S1? ’
A.D.F. unija pilnai ėjo su karine buržuazi-jar Muskis,^ po Dirbk sulindo buizuazi- 

moainn I jos sūneliai; kad nereikėtų eiti į karo lau-los masina. •; ckus.
Popieros Fabrike x

Dill & Collins Co., tai didelė popieros 
dirbtuvė. Guli ant kranto upės Delaware.! —v7. -. i- s
Samdydavo iki 1,000 darbininkų. Dirbda- • 
vo dienomis ir naktimis, nes karas ir po-1ivaįnos dalys lautę'nipbiįiatįą^'-^tąj^jvi0^’ 
pieros reikalavo. Darbininkai visokių tau- pusių perbromas, kaip^pe,^ darbinjpw. 
tų. Vieni dirbo po 12 valandų, kaip die- plau^ia V1dan> tūrtumtikinti mahometo- 
niniai, taip ir naktiniai, o kiti po 8 valan- 1 saY? šventąją Mekką. A Per istisą 
das. Dirbau 8 vai., vieną savaitę dienomis, 
kitą vakarais ir trečią nuo 11 vai. iki 7 ry
to. Darbų yra sunkių ir kenksmingų. 
Prie “fyderių” sunkiai dirba darbininkai ir 
labai daugelis lietuvių. Sunkiai darbinin- 

i kai dirba ant “jardo”. Jie iškrauna iš lai
vų medžius, pjausto juos ir sukrauna į di- . -v - v .
deles krūvas. Čia daugelį darbininku su- tankiai susikimsę. . Daug sužeidimų, taip 
žeidžia. " kad kompanija turi greta ir savo ligoninę.

Karo metu čia kiek mažiau slėgdavo < Išnaudojimas didelis ir gudrus. . Kiekvie-, 
.'darbininkus su įvairiais kariniais reikalais. :nas darbininkas ima darbą nuo kito, athe- ~ ----- , Į<a savo lr perleidžia kitam. Už

darbis kiek augštesnis, kaip kitur, ir iš
naudotojai giriasi per savo laikraštuką, 
kad “Buddo” darbininkai gauna “riebias” 
algas. Darbas nuo šmotų, taip kad kiek
vienas skubina, o ir nenoroms kits turi sku
binti, nes jam pirmesnis darbininkas verčia 
darbą. Vienas nesulaikysi to įtempto, sku
baus darbo. Taip, kaip vienas automobilis 
negali važiuoti povaliai, kada eina automo
biliai keliu vienas palei kitą. Jeigu kuris 
darbininkas nepadaro reikalaujamo daugio 
darbo, tai jis sulaiko Zlesėtkų darbą, žo
džiu, taip moderniškai sutaisyta, kad kiek
vienas, kaipo dalis mašinos, turi atlikti sa
vo funkcijas, kitaip atsidurs lauke.

Kiekvieno darbe yra nustatytas tam 
tikras algos saikas. Pavyzdžiui, kur as 
dirbau, gali darbininkas paduoti ne dau
giau, kaip $6.00 į dieną. ? Gi kasdien darbo 
Turi padalyti' už kokius $6.75 arba $7.00. 
.Jeigu paduosi daugiau, kaip $6.00, tai nu- 
muš užmokestį, o jeigu nori, kad nenumųš* 
tų užmokesčio už šmotą, tai lieka padary
mas darbas. Mes vartodavome “gudrumą.” 
Tą darbą, kuris viršina $6.00, užsirašyda
vome į knygutę. Kartais į dieną gauni tik 
$3.00 darbo vertės, tada iš “arupdo” gali 
pridėti sau kitus $3.00. Btet ir’tas “gudru
mas” nueina niekais, nes persimaino dar
bas, užėjo kitokis ir tavo “gudrumas” ne
išdegė, už padarytą darbą negavai mokėti.

Darbininkai neorganizuoti. Kaip ir 
visur, plieno t rust as akyvai tėmija kiekvie
ną ir nužiūrėtus veja laukan. Dabar iš A., 
D. (K.) P. veikimo patyriau, kad Ed. G. 
Budd fabrike yra stipri/ A. D. < (K.) P.< 
kuopelė ir ji leidžia dirbtuvės ■ laikraštu
ką, kuris nurodo darbininkams, kaip reikia 
ginti savo reikalus. Išnaudotojai turi sa
vo mėjiesinį žurnalą, turi ir darbininkai sa
vo laikraštuką., 

(tąsa bus)

Alginis Vergas—V. S. B.

PENKIOLIKA METU AMERI 
K0N1ŠK0SE VERGAVIETESE

vo dienomis ir naktimis, nes karas ir po 
pieros reikalavo.

Tačiaus darbininkai visi neorganizuoti, o 
: todėl ir uždarbis mažas. Kas skaitysis su 

.. neorganizuotais alginiais vergais? Kiek 
.darbdavio malonė, tiek ir moka. 'Kada jau 
; visai pradeda nesilaikyti darbininkai, tai 
rjkiek prideda. Padidėjus jieškančių darbo 
- darbininkų skaičiui, ir vėl algas numuša.

Plieno Fabrike
D. Loptan & Co. 1913 m. buvo visai 

t maža dirbtuvė su keliais desėtkais darbi- 
į ninku, žinoma kaipo blekinė. Bet visai ki- 

tpkia ji pasidarė laike karo. 1918 m. jau 
4 užėmė didelį plotą žemės ir dirbo virš 4,000 

M darbininkų.
Jau nebe blekinė, o karo pabūklų fab- 

•į rikas. Dirbo laivams ventiliatorių triūbas, 
■ boileriams duris > ir kitokias dalis, kurias 
gabendavo į “shipjardus.” Net kanuoles 
iki 4 colių dydžio atveždavo ir čia joms 
padarydavo sėdynes. K(Tai buvo karo lai- 

•vų kanuoles). •,
Atvažiuodavo visoki oficieriai ir kito- 

■ ki, kurie pietų laike sakydavo patriotines 
prakalbas. Visaip girdavo amerikonišką 
kariuomenę ir visokių nesąmonių prikal
bėdavo apie Vokietiją ir jos armiją. Dar
bininkai plodavo, tam. pritardami. Jokios 
organizacijos darbininkai neturėjo ir nie
kas jiems nenurodydavo teisybės apie ka
rą. s Jokių lapelių Socialistų Partija nelei- 

. do, nepaisant St. Louiso prieškarinės re
zoliucijos. darbininkai buvo palikti bur
žuazijos valiai ir kaip reikalavo jos inte
resai, taip ji ir apdirbdavo darbininkų pro- 
tavimą.

Kaip Buržuazija Dirbo
Jau minėjau, kad Jungt. Valstijoms 

stojus karan, buržuazija iškėlė obalsį: 
“Dirbk ar Muškis.” Tąs abalsis buvo at
kreiptas prieš darbininkus. Jis nepalietė 
buržujų, nes jie mokėjo jį apeiti. Čia,

Tikietų kaina suau
gusiems $1.25, vaikams 50c.

Bayonnės Patriotė.

MINERSVILLE, PA.

Automobilių Fabrike
Ed. G. Budd, tai milžiniškas fabrikas

“Griautis” Čionais

Visų mylimas ir senai 
kiamas iškilmingasis svečias1 
“Grigutis” jau čionai! Miner-! 
sville lietuviai dar neturėjo! 
progos savo istorijoj matyti to
kį didelį, taip 'gražų teatrą- 
operetę, kokiu yra “Grigutis.” 
Ant steičiaus dalyvaus dailiai 
pasipuošę apie 50 aktorių. Ta 
proga didžiuodavosi tik Brook- 
lynas, Chicaga ir kiti didmies
čiai, ox ateinančio j nedėlioj, 
vasario. 3 d., vakare, tą per- 
statymą ; matys patys sunkia- 
darbiai' Minersvillėš ir apielin* 
r v n r■. /■y :-------- _.-T-TT_r..

lau-

dieną ūžia, terškia, net milžiniški mūrai 
dreba nuo darbo. ; ; v

Dirbtuvė moderniška, cimanto sienos, 
grindys ir lubos, ant 4-rių atigštų. “Levai- j 
teriai” žviegia, motoriniai trokai, tartum 
kokiame mieste, trūbydami važinėja. Dar-' 
bininkai dirba prakaituoja, skubina ir labai

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKOS

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 400 
egzempliorių. “L.” Administracija be pa- 
gelbos\visų platintojų nebegalės išleisti į 

svietą tą visą skaičių.

vyru* 
rašto, 
apda

dabar 
t........ .... . . dova
nai po keletą įdomių knygelių.

Pinigus siųskite kartu sv 
reikalavimu, adresuodami taip

J. B ARKUS
Box 129, G. P. O.,

Ar Galima Būt Laimingu 
■ Apsivedus?

Taa klausimas bus jums 
išaiškintas, kada pėrskai 
tysite šias dvi D-ro W. J

Robinsono knygas

Ši knyga teisingai ir supran 
tarnai apraše visą moters ly 
tišką gyvenimą; kaip7 vysto* 
lyties organai ir jausmai; kaų 
atsiranda meilė; iš ko kūdiki* 
atsiranda ir kaip juos auginti, 
moteriškos lyties ligos ir kan 
iu apsisaugoti; kaip pririšt 
prie savęs vyro meilę ir turėti 
laimę šeimyniškame gyvenini* 
Tai tik keli iš daugybės klaus: 
mų, kurie toj knygoj aprašyt.: 
Daugybė brangių pamokymų 
naudingų merginoms ir’ mote 
rims. Knyga 256 pus!., su p* 
veikslais ir gražiai apdaryta 
Kaina $2.00.

Knyga

200
Puslapių

25c
Kopija

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

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

liu susidomėjimu.

‘laisvės” Administracija
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
Su šiais paskatiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti 'ir mokestį. Taip pat prašome draugų greit 
atsiteisti * ir už pirmesnius užsakymus. Nes dabar 

‘Laisvei0 labai reikalingi centai. \,Šioj knygoj aprašyti įvyru 
lyties reikalai; lytie^ jSsįvyšty 
mas; lyties'ligos ir kenksmin
gi papratimai; kaip Įgyti inner 
ginęs meilę ir palaikyti ją net, 
ir apsivedus; kaip patenkint: 
save ir moterį ir kaip turėti 
linksmą šeimynišką gyvenimą 
kaip aiškinti vaikams lytie* 
dalykus. Daug rašoma taipgi 
apie prostituciją ir kirus “blo 
gus” darbus. Knyga pilna nau 
tingiausių kiekvienam 
pamokymų. 236 pusi, 
su paveikslais ir gražiai 
ryta. Kaina $2.00.

Pirkite tuojau, nea 
perkantiems pridedame

| I i

I I I

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant viąokių ka'pinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

SKAITYK1TE IR
PLATINKITE

A I 332 WEST BROADWAY
• J. IkVfl Ijilu So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis nąmas, visai 
netoli nuo naująi išvesto /bulvaro^ 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,000. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite, 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
Senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
iroga pasitaiko tik vieną sykį; 

.eigų ją praleidžia, tai kitos to
lios progos jau nepagaus. Jei 
;oli kur gyvenate, imkite tuo jaus 
/raukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini- 

,mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. 'Kas turi pinigų del. 
mortgičių, kreipkitės pas mus. ' 
Inšiurinam viską, reikalaujant . 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj;

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

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių” nuo Bostono.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimymj namas ir krautuvėj 
kampinė vieta. Rcndos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos.' Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus,

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALIS
Parūpinam mortgjčius namams ir Tel

ištaisytas iŠ lauko ir iš 
Kreipkitės tuo jaus pas:, 
A. J. KUPSTIS

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

. K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai. 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų 4

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taij 
per,paštą išshintinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



KAVALIAUSKASJUOZAS

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI!

Bell—
Keystone.

Oregon SIM
Main S6M

LIETUVIS GRABORIUS
ra baliam gotoj a«

Užtikrinu, kad mano patamavimaa 
bus atatinkamiausiaa ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreipti* prie manęs.

tariame

Nuolatiniai pasikarto-

TORONTO, CANADA
pa-

t

j

s
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APIE ĮVYKUSIAS 
PRAKALBAS IR 
PRELEKCIJĄ SVEIKATOS 
KLAUSIMU

Andriu
li’ Va- 

smulkių

Pirmininkavo drg. M. Pauk-
Narė.

valandas ir įsigijo 
darbo sąlygas, tai tik per 
rai suorganizuotą ir sunkią 
vą.

išstumia ! gelio ligų. Po drg. Maižienės 
į be- i kalbos tęsėsi virš tris ketvirta- 

_  X. 1 z-1 1 J i. c vn 1 n n/I ac Ir 1 o 11 c 1 m <1 1 i

niams. Surinkta $25.
Trečia prakalba įvyko 20 d. 

sausio. Draugas R. Mizara 
kalbėjo Lietuvos Sūnų ir Duk-

, Praeitos seredos vakare, 
“Laisvės” svetainėj, įvyko

I

PenktacL; Vasario 1 d., 1929
t

Puslapis PenEtaa

VIETOS ŽINIOS keti, kiek prašo, kad reikia 
užmokėti tik pusę. Ir taip 
buvo padaryta. Vadinasi, ne 
“Vilnies” spaustuvė juos ap
suko, bet jie spaustuvę.

Antros prakalbos įvyko 19 d. 
sausio. šį vakarą publikos 
prisirinko pilnutėlė svetainė. 
Drg. Mizara pirmoj temoj kal
bėjo apie Lietuvą ir jos fašis
tinius valdonus, su kruvinuoju 
Smetona priešakyje, ir kaip 
ten persekiojami gyventojai. 
Antroj temoj—“Delko aš gy- 

organizatorę. • venu ?” Reikia pasakyti, kad 
noyi . ^a" į šioj temoj prakalba publikai 

i geriausiai patiko, nes čia bu- 
Ivo nurodyta, del ko žmogus 
Įgyvena ir ką jis turi daryti. 

Drg. Jeskevičiūtės kalba bu-, Pertraukoj buvo renkamos au-

darbininkams jų ekonominėse 
kovose, pavyzdžiui, laike di
džiojo angliakasių streiko. 
Mūsų kuopos tik per centrą 
yra suaukoję virš $1,500. 
Taipgi nemažai prisidėjo su 
parama ir kitose kovose. Or-

sveikatos klausimu prelekcija, i ganizavime audėjų mes žymiai 
-surengta pastangomis vietinės;prisidedam pagelbstint užlai- 
Liet. Darbininkių Susivieniji-1 kyti nacionalę 
r o kuopos. Į Susivienijimas

Pirmiausia kalbėjo drg. E. i lint daugiau įtraukti darbiniu-Į 
N. Jeskevičiūtė. Ji savo pra-'kių į organizaciją bendram į 
kalboje išdėstė priežastis, ku- darbui.
rios priverčia moteris plačiau Drg. Jeskevičiūtės kalba bu-Į________
domėtis visuomeniniu gyveni- vo pamokinanti, susirinkusios,i<os Lietuvos politiniams kali
mu. Kalbėtoja aiškino, kad j labai atydžiai klausėsi ir ga-inį 
seniaus moterys -skaitė savo, Įėjo daug ko pasimokinti.
.užSiėmirną dirbtuvėse bei ofi-jD R_ Maižien6s prelekcija 
suose tik laikinu, kiekviena ti- 3
kėjosi, kad su apsivedimu pa- 
siliuosuos ji iš tos vergijos, 

’bot dabar sąlygos suvis pasi- 
• keitė ir jau moterų duonpelnių 
darbas pramonėje pasiliko pa- 

’stoviu.
jančięs bedarbės, mažos algos 
ir sunkios darbo sąlygos pri
verčia moteris mąstyti apie 
organizavimąsi į unijas.

Kalbėtoja nurodinėjo, 
visur įvedama taip vadinama kia užsilaikyti išvengimui dau- 
speed-up sistema išstumia Į gelio ligų. ■ „
tūkstančius darbininku į be-Į kalbos tęsėsi virš tris ketvirta- 
darbių eiles. 1927 m. Jungti-' dalius valandos klausimai, į 
nėse Valstijose produktų buvo kuriuos kalbėtoja rūpestingai 
pagaminta 26 nuoš. daugiau,1 atsakinėjo.
negu buvo pagaminta keli me-Į Svetainėn buve 

•Tai atgal, nors gamyboje daly-i vien tik moterys, 
vavo apie milionas. darbiniu 
kų mažiau. !
priskaitoma netoli keturi 
lionai bedarbių visoj šalyj, iri 
nėra perspektyvų, kad bedar- kė.

Antra kalbėtoja, drg. Mai- 
žienė, kalbėjo sveikatos klau
sime. Ji savo kalboje dėstė, 
kiek daug moterų nueina be 
laiko į kapus delei nežinojimo 
pamatinių dėsnių užlaikymui 
savo sveikatos. Tokių nelai
mingų moterų New Yorke per
eitais metais buvo 23,000, ka

irios ne laiku nuėjo į kapus, 
kad:Ji nurodinėjo būdus, kaip rei-

Svetainėn buvo susirinkę 
, kurios su 

- • ■ • H įvairiais klausimais jautėsi ga- 
Dabartiniu laiku Į na liuosai. Susirinkusiųjų bu- 

mi- vo apie šimtas, galėjo būti ir 
daugiau, bet gal šaltis pakep- 
' ", Vienas dalykas peiktinas, 

bių skaičius mažėtų, bet prie-i tai kad ne visos kuopos narės 
šingai—pasekmėje ilgų darbo dalyvavo, net ir komiteto na- 
valandų ir skubios darbo sis- rėš ne visos buvo. Tas nege- 
temos, bedarbių minios nuola-jrai, draugės, tokiuose parengi- 
tos didėja. Jeigu kur darbi- j muose visos privalome daly- 
ninkai sutrumpino savo darbo ivauti. 
valandas ir įsigijo geresnes .

ge- štienė. 
ko- i

Apie besiartinantį karo 
vėjų kalbėtoja aiškino, kad 
negalima nusakyti, kaip grei
tai karas įvyks. Karas gali j 
Įvykti už kelių metų, bet jis 
gali pasireikšti ir labai greitoj 
ateityj. Visas kapitalistinis 
pasaulis skubiai ginkluojasi, 
pav., Jungtinės Valstijos 1927 
metais karo reikalams išleido 
apie 580 milioiių dolerių. To
ji suma reiškia du syk tiek, 
kiek buvo praleidžiama pirm 
pasaulinio karo; gi 1928 m. ka
rinis biudžetas siekė 722 milio- 
nus dolerių. šiems metams 
planuojama daugiau praleisti. 
Ne vien tik Jungtinės Valsti
jos, bet ir kitos didėsės valsty
bės šuoliais ginkluojasi ir vie
nos su kitomis lenktyniuoja 
kovoj už rinkas savo pagamin
tiems produktams ir užgriebi
mui naujų aliejaus šaltinių. 
Kilęs Paraguayjuj incidentas 
vos neišsiliepsnojo į didelį ka
rą; tai buvo kova Amerikos 
Standard Oil Kompanijos su 
Anglijos Dutch Shell Kompa
nija už aliejaus šaltinius. Ka
pitalistinės valstybės, kalbėda
mos apie taiką, tuomi tik sten
giasi nesąmoningų darbininkui 

?nukreipti atydą nuo gręsiančio' 
'karo pavojaus. Kaipo pavyz-, 
dį, kalbėtoja priminė KelloggoĮ 
taikoj paktai kad po pasira-! 
gymo “amžinos taikos” pakto,1 
kitą dieną šalies kongresas i 
griebėsi svarstyt klausimą bu-' 
davojimo 15 naujų karinių lai-Į 
vų. Jeigu kapitalistų klasė! 
bent kiek tikėtų į savo patiek
tą “taikos*’ paktą, tąi nebūtų! 
pfcasmės budavojimui naujų 
kreiserių ir kitokių karinių pa- 
.būklų. \

Kilus karui,---kalbėtoja nu
rodė,—darbininkų kaišė nepri
valo aukoti nei savo spėkų, nei 
vienos, gyvasties kapitalisti
niam karui, bet priešingai, | 

«4Įnos ginklus darbininkui kla
stė turi atkreipti prieš kapita
listų Klasę kovai už galutiną 
pasiliuosavimą iš po politinės 
ir ekonominės priespaudos.

Baigiant savo kalbą, kalbė
toja kvietė susirinkusias motė
ms dėtis prie vietinės Darbi- 

JĮjjinkių Susivienijime k'ucmos ir 
tenai darbuotis. Darbininkių 
Susivienijimo kuopos daug 

pasidarbavę gelbėjimui1

štai ir, senai laukiamos pra
kalbos. Sausio 18 ir 19 d. 
oras labai prastas, smarkiai li- 

Ijo. Manėme, kad vargiai kas 
ir į prakalbas atsilankys. Bet 
publikos susirinko pusėtinai. 
Kalbėtojas buvo drg. R. Miza
ra iš Jungtinių Valstijų. Pir
miausiai kalbėjo apie Jungti
nių Valstijų industriją, jos iš
augimą, išsiplėtimą ir turtus. 
Publika labai ramiai klausėsi. 
Pasibaigus prakalbai, prasidė
jo klausimai, į kuriuos kalbė
tojas atsakinėjo. Reikia pa
žymėti, kad vienas socialistė- 
lis, neva duodamas klausimą, 
pradėjo pasakoti, kad “Vil
nis” juos apsukus, nes kuomet 
buvę paduota spausdinti kon
stitucija, tai labai daug už
siprašė ir kita spaustuvė pi
giau padarė. Bet geriau bū
tų, jei tas žmogelis būtų prisi
pažinęs, kad jie apsuko “Vil
nį.” Kada “Vilnis” atsiuntė 
sąskaitą už padarytą vertimą 
iš lietuvių kalbos į anglų'kal- 
bą, tai pats socialistėlis, per 
kelius susirinkimus Sūnų ir 
Dukterų Draugijos, varė agi 
taciją, kad negalima tiek mo

CASTON ROPSEVICH

Baigęs FhilactelphŲos muzikos kon
servatorija, duoda lekcijas ant smui- 
kos, Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitūs j 
mąne, ę gausite tikrai profesionalę 
ptigelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. Sth Sjtreet 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: 
1218 Sp, lOtb SU Carndem

niams aukojo sekamai:
P. Stukas, M. Mikalajūnas,

terų Draugijai. Pirmoj temoj 
kalbėjo apie Pietinę Ameriką 
ir ten gyvenančius lietuvius; a. Mikedonis, V. Vitkus, P. 
antroj temoj kalbėjo apie Ka
nadą, apie Lietuvos Sūnų, ir 
Dukterų Draugijos naudingu
mą ir svarbą darbininkams 
prie jos prigulėti, nes kiekvie
nas prigulintis narys ligoj gau
na pašelpą, draugystė nevar
žo savo narių ir tt. Bimbaitė 
pasakė gražias eiles. Taipgi 
buvo renkamos aukos Lietuvos 
politiniams kaliniams. Prie 
draugijos prisirašė keli nauji 
nariai. Publikos buvo prisi
kimšus svetainė ir dar matėsi 
už :durų stovinčių. Kadangi 
rengėjai nesitikėjo turėti tiek 
publikos, tai ir nepasirūpino 
gauti didesnę svetainę. Bet

Įrengėjai mokėjo išnaudoti 
progą, kiekvieną vakarą kal
bėtojas turėjo darbo.

Lietuvos politiniams kali-

Kiškis, V. Bimba, S. Kaptai- 
nys, J. Slivinskas, V. Strazevi- 
čius, A. Morkys ir V. Čurins- 
kas po $1 ;V. Raila, Svaraitis, 
J. Sasnauskas, E. Dobrovols- 
kienė, M. Dobrovolskis, K. Pe
čiulis, J. Jasaitis, S. Repšys, V. 
Žilinskas, J. Kriąučiūnas, A. 
Krudinskas, D. Barnatavičius, 
J. Stankus, P. Saurukas, O. Ja
saitienė, V. Stankus, 
kevičius, Strimauskas 
ratenskas po 50c ;* 
$4.50. Viso $25.

Visiems aukotojams 
širdingą ačiū.

Vanagutis.

GARSINKITĖS
“LAISVeJE”.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Jaunuolių Smuikų Orkestrą, Vadovaujant J. Baitrukevičiui

Šoktoje, 2 dieną Vasario (Feb mary), 1929
“LAISVĖS” SVETAINĖJE, ■ 46 Ten Eyck Street, BROOKLYN, N.I 

Pradžia lygiai 7:30 valandą vakare
Tėmykit: Pirmiausia prasidės programa, o paskiau šokiai. Taigi, kurie ateisite apie 9 vai 

tie programos negirdėsite. Būkite visi garsinamu laiku, t. y., 7:30 y.

•r®

JAUNUOLIŲ SMUIKŲ ORKESTRĄ
Gerbiamieji! Jau ne kartą jum teko girdėt goresniuose parengimuose lietuvių jaunuolių smuikų orkestrą iš- 

pildant dalį programos. Jųjų pasirodymas visur publikai labiausia patikdavo. Bet šiame, jų pačių koncerte jie 
pasirodys daug puikiau, negu kada pirmiau, nes . rengias i prie jo jau pora mėnesių. Orkestrą susidės iš 25 smui
kų, piano, armoniko ir “dromo.” Be orkestrus, programodj dalyvaus gabi deklamatorka Mašiuliūtė su juokingo
mis deklamacijomis; Džemulitas,■ jaunas armonistas; V. Kivitas sudainuos, pritariant smuiku ir armonika, “Al- 
leluja, I’m a Bum”—tai labai juokinga daina. Skambins pianu penkių metų amžiaus pianistė Onytė Baltrukevi- 
čiūtė, orkestros vado duktė. Ji, pagal savo amžių, turi nepaprastą gabumą muzikoje. Programa nebus ilga, 
užims tik apie 1 valandą.
Po programai bus šakiai prie tokios muzikos, kokios toje salėje dar niekas neturėjo: grajys 

tos pačios orkestros apie desėtkas gabiausių smuikininkų, pritariant pianu ir “dromu.”
Kviečiame visus ir visas atsilankyti ir pasiklausyti, ką gali nuveikti jaunoji karta muzikos ir dailės srityje. 

Pasišoksite kuo smagiausiai. Įžanga tik 50 centų, vaikam 25 centai.

“ŽMOGŽUDŽIAI” DETROITE!
■•t ’ r ■ ‘ • ■; ‘

didelį teatrą su dainomis, penkių veiksmų tragediją, stato scenoje Aido Choras

Nedėlioj, 3-čią dieną Vasario-February, 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

25th St. ir Vernon Highway Prasidės 4 valandą j>o pietų

ši

LL

Veikalą “žmogžudžiai” loš geri lošėjai; o veikale yra daug dainelių, kuriąs išpildys 
Aido Choras.’ šitas'veikalas del visų yra .interesingas, žingeidus. PO TEATRUI 
BUS ŠOKIAI ABIEJOSE SVETAINĖSE. Visi “Laisvės” skaitytojai ir draugai De
troite, nepatingėkite pamatyti “žmogžudžius.” Visus kviečia Aido Choro K-tak.
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AMERICAN 
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 1177-1474 “Mokykla an Reputacija"
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—čakis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir i grahą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už-yra 1 _
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
‘ i ANTRA APTIEKA

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

Siųsdami pinigus su -savo adresu, užrašykite: 
'FRANK A. URBAN’,^PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
— ____ —_ ORDER BLANK:___________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENA DOLERI, už 

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

Vardas 
No___
Miestas

151

------St. or Ave.
State—

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA

Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki
LAlliHi Muo M v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaL—7Be*

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

rūšies maudynes ss moderniškais pagerinimais
Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandenio 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IšSIPERIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 

DIENĄ IR 
NAKTĮ

Fanedeliais nuo 12-to<? 
valandos dieną per visą 

nakt|
Utarwnkais nuo 11-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panediliais ir 
Utarninkaia

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

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

■S*

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY sBATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkaia 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

Įleidžiami utarninkaia

VYRAMS

Seredomia
Ketvergei^ 
Pėtnyčiomis 
Subatomic 
Nedėliomia

dieną ir naktį

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

REIKALAVIMAIs

VIETOS ŽINIOS
t

Penktad., Vasario 1 d., 1929

TAIGI ŠIANDIEN BUS
DISKUSIJOS DEL DIVORSŲ VAIKUS ATSIVESKIT

ATEIKIT PATYS IR

I juoko, nes kalbėtojas buvo ge 
I ram ūpe ir galėjo

Apie tai, kad ridgewoodie- 
čiai ruošia diskusijas klausi
mu divorsų, jau buvo plačiau 
rašyta “Laisvės” pereituose 
numeriuose, šiandien, vasario 
1 d., tik primename, kad dis
kusijos įvyks Degulio svetainė
je, 147 Thames St. ir prasidės 
7 ;30 vai. vakare, 
kurie tik galite, 
mus subdžektas.

Dalyvaukit, 
nes .tai įdo-

Komisija.

4,000 DRESMEIKERIŲ 
EIS J STREIKĄ

Yor-Keturi tūkstančiai New 
ko dresmeikerių (suknių siu
vėjų), priklausančių naujai su
organizuotai Needle Trades 
Workers industrial Unijai per
eitą trečiadienį turėjo savo 
itaasinį mitingą Manhattan O- 
peros salėje. Prisibrukus bu
vo pilna svetainė ir visas di
džiulis steičius.

Kalbėjo keletas kalbėtojų, 
tarpe kurių buvo Zimmerma- 
nas, M. Gold ir Hymanas. Sa
kė ugningas prakalbas, aiškin- 

* darni dabartinę darbininkų pa
dėtį. šis susirinkimas nuta
rė vienu balsu eiti streikan.

Goldas tarpe kitko pastebė
jo, kad dresmeikerių išėjimas 
į streiką ir Jo laimėjimas pa
lengvins padėtį ploščiasiuvių 
ir kailiasiuvių, kurie priklauso 
tai pačiai unijai.

Rytoj vakarą (subatoj) 
“Laisvės” salėje bus mūsų jau
nuolių muzikos mokinių vaka
ras—koncertas ir balius. Ku
rie turit vaikų, tai ateikit pa
tys ir savo vaikus atsiveskit. 
Jaunuoliams yra svarbu pama
tyt, kaip kiti, kurie mokinasi 
muzikos, gali gražiai pasirody
ti prieš publiką su savo ga
bumais. Be to, jaunimas ga
lės smagiai ipašokti, nes (šo
kiams grajys didelė orkestrą. 
Programa prasidės pirma šo
kių, tai yra, lygiai 8 vai. va
kare. Įžanga 50c, vaikams 
25c.

Į ram ūpe ir galėjo krėsti juo
kus.

Užkandžius parūpino drg. 
Blažienė, o visam parengimui 
pasidarbavo draugės Blažienė, 
Kvietkienė, N. Butkienė, Saka
lauskas ir Abekas. Drg. De- 
gulis davė sūrių ir atlyginimo 
jokio nereikalavo. Rodos, šis 
parengimas patenkino susirin
kusius, nes jis ir buvo tam 
rengtas, kad išbudinti ridge- 
woodiecius. Šitoj kolonijoj 
randasi jaunimo, nesenai atvy
kusio iš Lietuvos, tik gaila, 
kad jis mažai su mumis daly
vauja. , '

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

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 147 kuopos susrin- 

kimas bus utarninke, b vasario, Co
lumbia Hall, 737—3rd Ave. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai at
eikite, yra svarbių reikalų kas link 
teatro ir baliaus, kuris įvyks 9 d. 
vasario. Nepamirškite atsilankyti.— 
Sekr.. A. Bružas. 27-29

NANTICOKE, PA.
A. L. D. L. D. 135 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 3 vasario, po 
No. 227 Centre St., Hanover, Pa. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Visi nariai 
malonėkite susirinkti ir naujų narių 
atsiveskit.—Sekr. J. Vitkūnas.

Š.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium

NEGAUS TEISĖS BUSAMS

Equitable Bus Co. buvo pa- 
sirįžusi įvesti po visą New 
Yorką busus ir jais daryti biz
nį, vežiojant žmones. Bet ne
gavo iš bankierių reikiamos 
paspirties. Todėl miesto ad
ministracijoj šiuo tarpu eina 
diskusijos. Spėjama, kad B. 
M. <T. (viršutinių (ir požeminių 
traukinių kompanija) gaus tą 
t^isę, t, y-., jinai leisdinės savo 
būsus, kurie vežios žmones po 
tas vietas, kur nėra išvesta 
geležinkeliai bei gatvekarių li
nijos.

“PAFIKSINO” VISUS

su-

NE TRAFIKUI, BET 
SKEBAMS

ĮDOMIA TEMA DEBATAI
Vasario 7. d., 8 vai. vakare, 

Mecca >. Auditorijoj, T33 W. 
55th St., New Yorke, įvyks 
svarbūs debatai temoje: “Nu
spręsta, kad evoliucija yra 
tikras mokslas ir turi būti mo
kinamas mokyklose.” Teigia
mą pusę laikys garsusis laisva
manis Joseph McCabe, o nei
giama—fundamentalistas kun. 
W. IL Riley.

NEWARK, N. J.
Labąi linksmą balių su trumpa: 

programa rengia Sietyno Choras su
batoj, 2 vasario, šv. Jurgio Svetai
nėj, 180 New York Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare, įžanga 50c ypatai. 
Gerbiamieji! Išanksto rengkitės bū
ti šiame Sietyno Choro baliuje, nes 
bus nepaprastai linksmas ir įdomus 
visiems. Pats Sietyno Choras, V. 
Žuko vadovaujamas, duos puikų rin- 
J ‘ ; ’• . . ‘ ‘ ’
pamarginimtj. šauni orkestrą grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus Šokius. 
Skaudžiai save apsigautumėte. 
nebūtumėte šiame i

REIKALINGA
150 DAINININKŲ 

dainuoti prie choro '

• Grand Opera Guild
Mokiname veltui. Atsišaukite pėt- 
nyčioje, 7:30 vai. vakare. Studio 807, 
Carnegie Hall, New York, N. Y.

26-28
BROLIAI TlErUVIAI~

Atbuskite ir žiūrėkite į šitą faktą, 
kad svetimtaučiai daug daugiau už
dirba pinigų, negu mes, tautiečiai. 
Kodėl? Mūsų ateinantis turtas yra 
BERGEN COUNTY. Delei plates
nių žinių, telefonuokite Circle 8787 ir 
klauskite PETERSON. " • ; 24.28

IŠRANDAVOJIMAI i
kini vėliausių dainų ir bus daugihu •

Miesto policijos komisionie- 
rius Whalen, kai žinoma, įve
dė tam tikras naujas trafikui 
pagerinti taisykles >ant Times 
Sep Tuo nepasitenkino. Jis 
įvedė kitas taisykles aplink 36 
gatvę ir 7 ir 8 Avės. Čionai 
visos taisyklės atkreiptos ne 
tiek trafikui palengvinti, kiek 
pakenkti tam darbininkų 
(dresmeikerių) streikui, kuris 
manoma greit paskelbti. Tū
lom gatvėm—ypačiai kur ran
dasi daug rūbsiuvykių—šaligat
viais leidžiama vaikščioti tik į 
vieną pusę. Tai, daroma, kad 
uždraudus streikieriams pikie- 
tuoti dirbtuves. Whalen yra 
gudrus gelbėtojas kapitalistų 
interesų.

Pereitą trečiadienį buvo 
vaidinta komedijėlė New Yor
ke..

Policijos nuovada gauna te
lefonu sekantį pašaukimą: 
HPrisiųskite greit policmanų į 
namus po num. 26 Benthley 
Avė., nes čia žmogus nusišo
vė/-’

Tuo pačiu sykiu miesto ligo
ninė gauna pranešimą, kad 
ten pat siųstų ambulansą, nes 
randasi sunkiai sužeistas ligo
nis.

Tuo pačiu sykiu gauna pra
nešimą ugniagesių departmen
ts, kad siustui vežimus su ug
niagesiais, 
Benthley 
gaisras.

Pribūva 
tuo pačiu 
kitus ir nežino, kas daryti. 
Klausia, kas ten gyvena. Ogi 
gauna atsakymą, kad teisėjas 
Robert Carey, kuris tuo tarpu 
nesąs namie...

po num. 26

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
STIPRIAUSIŲ BALSŲ 
KONCERTAS

Vasario 3 d., 2:30 vai. po 
pietn, Chalif Concert Hall, 163 
W. ,57th St., New Yorke, atsi
busi milžiniškų balsų koncer
tas, kurį išpildys šie daininin
kai : K. Lebedievas, K. 
keliūniūtė, Miss Corda, 
Valentinova ir švecas. 
rinktinių žavėjančių
koncertas. Apart solų, jie su
darys ir operetiškų duetų. 
Menkeliūniūtė su Lebedievu 
dainuos duetą iš operos “Ai
da.” Mylintieji koncertus, 
naudokitės šita proga. \

Dailininkas.

Men-
Miss 
Tai 

balsu c

NORI IŠPLĖŠTI 
BIEDENKAPPĄ J 
MASS. VALSTIJĄ

Tarpt. Darbininkų Pagelbos 
generalis sekretorius, Fred 
Biedenkapp, yra areštuotas ir 
ruošiamas •' išgabenti į Mass, 
valstiją, kurios viršininkai kal
tina, būk'jis ten, New Bedfor- 
de, be leidimo ruošęs parodą 
ir “bandęs pakenkti ramybei.” 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas pradėjo kovą prieš 
tai. Advokatas Buitekant pa
siuntė telegramą gubernato
riui Roosevelttū, reikalaujant, 
kad jis neišduotų Biedenkap- 
po tai valstijai, kurioj buvo 
nužudyti Sacco ir Vanzetti.

RIDGEWOODIECIU 
BALIUS PAVYKO

A. 132- kuopų balius, įvykusis 
pereitą sekmadienį, puikiai 
pavyko. ’ žmonių buvo daug 
ir visi linksmai žaidė visokius 
žaislus. Labiausiai ridgewoo- 
diečius linksmino aidietės mer
ginos.

Senas Vincas, nors ir suvar
gęs po maršrutui, pasakė 
trumpą prakalbėlę; Ufa, kadnes

Avė. iškilo didelis j ir nepilnumoj ir be mokytojo,

visi 
laiku.

trys i vienu ir 
žiūri vieni į

bet sudainavo gerai, kas 
ridgewoodiečiams patiko; A. 
Velička nedainavo, nes nebuvo 
pianisto; drg. Butkus pasakė 
prakalbėlę; o ant pabaigos 
Senas Vincas paaiškino, ką 
reiškia “Pepita.” Iš jo aiški
nimų publika turėjo gardaus

MENKELIŪNIŪTĖS 
KONCERTAS WATERBURY

Teko sužinoti, kad kovo 23 
d., Waterburyj, K. Menkeliū
niūtė su savo profesorium S. 
Garkvelli duos koncertą, ku
riame, be jųdviejų, dalyvaus 
ir kiti žymūs artistai. Jis būs 
Poli’s Palace svetainėje.

(Dauginti New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

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

' . J.;U.N(PER ■, .

RALPH KRUCH -.
FOTOGRAFAS
ęs-23 Grand AVĖrįufe

MASPETH.. N. 'i '

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitikrin
siu—Pabandykit 1

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
a Kreipkitės šiuo adresu: 
} JONAS STOKES 
1173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

PASIRANDAVOJĄ Williamsburge 
keturi dideli kambariai, su maudy-i /■»! nlriMn MOMrln (POD "V'lClvt-*,

Blokas_nuė subway.-H

Telephone, Jamaica, 7394.
. (23-28)

jei nūįus, elektra, randa $20.00.
_____ ____ „___  pasilinksminime. .Janiam flore. ----- ,
Atsiminkite, kad skanesnių užkąn-■ Zmis, 499 Grandest., Brooklyn, N. Y,
džių ir gėrimų piekur nerasite už 
tuos, kqkie čia bus. . Nuoširdžiai 
kviečia visus Sietyno Choras. 27-28

PITTSBURGH, PA.
A. L. I). L? D. 33 K p. Narių žiniai

Kadangi pereitas nepaprastas kuo
pos susirinkimas nutarė permainyti 
dieną reguliarių kuopos susirinkiihų 
i§ pirmo nedėldienio kaip kad iki 
šiol būdavo, o dabar bus laikomi su
sirinkimai kas pirmą subatvakarį, 8 
vai., toj pačioj vietoj, 
susirinkimas įvyks 2 
(February). Todėl visi kuopos na
riai ne tiktai patys turi ateiti j mi
nimą susirinkimą, bet ir naujų narių 
turi atsivesti prirašymui prie kuo
pos. Draugiškai visus kviečia komi
tetas. 26-27

PARDAVIMAI

Sekantis kp. i 
d. vasario

PHILADELPHIA, PA.
Ateities Žiedo Vaikučių Draugijė

lės choras rengia šaunų koncertą ir 
balių subatoj, 2 vasario, Lietuvių 
Tautiškoj Svetainėj, 928 E. Moya- 
mensing Avė, Pradžia- 8 vai. vaka
re. Bus puiki programa, gera mu
zika. Kviečiame visus atsilankyti pa
silinksminti ir paremti jaunuolių 
chorą.—Rengėjai. 26-27

MINERSVILLE, PA.
Vietos progresyvių organizacijų 

kuopos rengia/operetę “Grigutis” ne
dėlioj, 3 vasario, Opera House sve
tainėj. Pradžia lygiai 7 vai. vakare. 
Minėtą veikalą atvaizdins Lyros Cho
ras iš Shenandoah, Pa. Kviečiame 
visus vietos ir apielinkes lietuvius 
atsilankyti ir pamatyti tą stebėtinai 
grąžų veikalą. Įžanga 75c ir $L 
Vaikams 25c.-r-Rengėjai.

TĖMYKIT, KAS ČIA PARSIDUODA
Gera farma, arti miesto ir'cemen

tuoto kelio (state road), mokyklos, 
banko ir bažnyčios, 105 akrai že
mės, 70 dirbamos, 35 akrai ganyk
los ir miško, 5 akrai pyčių sodo ir 

£ ' visokių vaisingu medžių. Viskas ge- 
1 rai prižiūrėta, žemė aptverta drati- 
ne tvora. 7 kambarių namas, viduj 
vanduo, geri visi kiti budinkai. 2 
arkliai, 12 raguočių, 150 vištų ir ki
tokių paukščių. Parsiduoda už $4,- 
900; įmokėti reikia $2,500, likusi su
ma ant 6 ar 5 nuošimčio. Pardavi
mo priežastis-cT-likau našlys, vienam 
nesmagu ir neparanku farmą prižiū
rėti, tat noriu važiuoti Lietuvon. 
Pasinaudokit ta puikia proga.— 
Frank Barteich, R. F. D. 4, Ulster, 

Pa. 27-29
PARSIDUODA GELEŽŲ ( 

KRAUTUVĖ
Hardware Store For Sale
Full line of Hardware, 

Paints, Glass, Rubbers and 
House furnishing, in the cen
ter of a very fast growing 
town, corner 
highways.
Will sell on

26-27

PHILADELPHIA, PA.
Pranešame, kati North miesto da

lies Vaikučių ihokyklos pamokos 
skaitymo ir rašymo perkeliama iš 
nedėlios į pėtnycią. Taigi visi su
sirinkit šią pėtnyčią, 1 vasario, švedų 
kliube, 8th St. ir Fairmount 
7:30 vai; vakare.—Komitetas.

Avė., 
26-27

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, neą bus gera 
programa, žinote, kad L. D. S. A. 
53 kuopa išaukoja pinigus geriems 
tikslams, tat' nesigailėkite praleisti 
keletą centu ir paremti mūsų organi- 

‘;7’ 7vetaFnS78Jva‘l/vakare, ‘vi'si naciją. Įžanga veltui. Skrynutės bus 
nariai ateikit ir naujų narių atsives- Pardavinėjamos labai pigiai. Renge-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinki

mas bus panedėlyj, 4 vasario, “Izais- 
vės” svetainėj, 8 vai. vakare.

kit.—Komitetas. 27-28 25-27
BOSTON, MASS.

LIETUVIO BARBERNE, M. J. 
Kaštant, savininkas, po No. 3353 
Washington St., kampas Green St., 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain 1123.

(21-47)

JOS.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus pėtnyčioj, 1 vasa
rio, kliubo kambariuose, 220 Leon
ard St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikite, yra svarbių reikalų 
aptarti.—Sekr. A. Deikus. 26-27

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
YONKERS, N. Y.

A. L. D. L. D. 172 kuopos susi
rinkimas bus nedėlioj, 3 vasario, po _ , ..

! No. 252 Warburton Ave. Pradžia i kooperatyvę dirbtuvę, su jnasomis 
1:30 vai. po pietų. Visi nariai susi-'P<> 2,000 dolerių. Jau yra trys geri 

i rinkit laiku, turime svarbių' reikalų vyrai prisidėję prie šios pelningos 
, aptarti. Taipgi susirinkit visi lo- pramonės. Reikėtų dar kita tiek, 
šėjai, nes po susirinkimui turėsime Kviečiama ir moterys ar merginos, 
pamokas . Kviečiame atsilankyti ir ne senesnės kaip 45 metų. Jos galė- 
pašalinius ir prisirašyti prie mūsų! ir apsivesti su vyrais dalininkais, 
kuopos. Metinė mokestis tik $1.50, As turiu.gražaus gamtinio turto— 
įstojimo 50c. Už tai draugija kas- bnlramn nrtni'>r"” ram,nb
met duoda nariams kelias geras ir 
naudingas knygas.—J. Jodeikis.

I 27-28

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU dalininkų j organizuojamą

Reikėtų dar kita tiek.

I ■ Tel., Triangle 1450
i Lietuvis Fotografas

IR MALIOR1US
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

Telephone, Stagg 4408

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

of two main 
All cash trade, 
easy terms.
už $9,500. Par- 
pigiai, nes delei

Stako yra 
duosiu labai 
mirties turiu tuojau važiuoti 
Lietuvon. Parduosiu su namu 
arba be namo. Yra krautuvė 
ir 3 Šeimynų mamas. Kaina 
$22,500; įmokėti-M-kiek galit; 
—-K. Svidris,' ' 405 Hillside 
Ave., Hillside; N.;! J. Tel. Ter
race 2875. 27-32

PARSIDUODA 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, .vandųp, maudynes,. steam 
heat, štoras ir gasolino stotis. Dvi 
didelės bamės, 9 akrų tabako “Sė
das” ir kiti budinkai. Netoli miesto. 
Gera proga, kas nori įgyti gerą far
mą. Męs turime daug įvairių far- 
mų ant pardavimo, taipgi visokių 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 
"do apielinkėj. Kreipkitės sekamu ad- 
resuą Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Conn. (28-34)
PARSIDUODA NAMAS if biznis 

(lietuviška užeiga) prieš įstatymus 
neprasikaltus, įdirbtas per 22 metu. 
Namas 4 šeimynų ir 4 fornišiuoti 
kambariai, viso yra 21 kambarys. 
Delei nesveikatos turiu greitai par
duoti, nes daktarai liepia važiuoti į 
Lietuvą. Parduosiu pigiai, tat pasi
naudokit proga.—-V. Zabita, 126 
Jackson St., Newark, N. J.
, 1 (18-29)

PARSIDUODA Lunch Room. Gera 
proga pirkti. Atsišaukit po No. 93 
Leonard St., Brooklyn, N. Y. 25-27

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligil ir opera
cijų: Akių, Ausų, Npsies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai. ' f ■ > ’

ą ‘ 1 f J J *■ • ' ’ ) J . f '
i ’ 127 East 84th Street J
; Tarp Park ir Lexington AVes.

new York city
Valandos: 10 ‘iki 1? A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
• 4 I

214 Perry Avenue,

UŽEIGA
Jfls pažįstate mus, mes pažjstame jas, bet 
jau senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. ii O. VAIGINIS
Maapeth, N. Y

Bus Puiki Koncertinė Programa ir Prakalbos

BROOKLYN, N. Y

Puikių smuiko solų duos K.. S akatauskaa

BUS ŠOKIAI PRIEŠ IR PO VAKARIENEI

‘‘LAISVES” ŠERININKŲ SUVAŽIAVIMO VAKARIENE

Dainuos Oktetas Ufa, K. Menkeliūniūtė, F. Stankūnas ir dar gal kas iš svečių.
Suvažiavime bus gerų kalbėtojų, vietinių ir iš kitų miestų, kurie pasakys trumpų ir žingei

džių prakalbų.

Nedėlioj,

3-čią dieną Vasario (February), 1929
"LAISVES” SVETAINĖJE, 46 Ten Eyck Street,

Tuojaus jsigykite Vakarienės tikietus, nes gaspadines iš kalno nori žinoti, kiek žmonių 
dalyvaus vakarienėje.

miško, tinkamo popieriui gaminti. 
Nepraleiskite progos . Atsišaukite 
del platesnių žinių.—Jos. Apinaitis, 
Route No. 1, Seaside, Oregon.

. ’17-28
PAJIEŠKAU brolio Stanislovo Kon- 

stowych. Girdėjau, kdd gyveha 
Chicago, Ill. Paeina iš Kauno rėdy- 
bos, Tauragės apskričio, Skaudvillės 
parapijos, Adakavo kaimo. Jis ap
leido mane Philadelphia, Pa., 5 me
tai atgal. Meldžiu jį patį atsišaukti 
arba kas žinote, malonėkite pranešti. Į 
—A. Konstowych, 1800 W. 2nd St., i 
Chester, Pa. , (23-27)

1 ...... ' —
Tel. Foxęroft 8523
' SHELLAN MUSIC

, academy /, ,
Mokiname Piano, fBalso ir 

Muzikos Teorijos *
L, Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Ąvenue 

(Gates 4 Ave.. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

EMBASSY JEWELRY SHOP 
■ * Y : 

Lietuviška Krautuve
Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų,

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS <

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

WALTER GARŠVA '
3194 Fulton Street Brooklyn, YJ,

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

.......... ‘ ‘ ” ■**•--- ♦-"naminiai į 
gydo beveik f 

kiekvieną‘ligą, . žinodamas ;t4»it norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
gemūsia( pathfriaup, pąrgsaberiau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie- > 

* čių vaistu, tarpe kurių 
, 75c, $1.00 ir daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų ' / .5
Rožių ’ > ' ‘‘ ♦ *1 i 
Remunėlių
Seneso plokščiukių : Į 
šalavijų '
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolią 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Laetuvoje 
kios mūsų vientaučių ^vartojamos žolės, šdknys ir kitokie 

$ Vištai, f, Mijsų< žmdneš vtįąip pigiais naminiais vaistais gy

tuviškų žolių, šaknų ar kitoRiiū žinomų gydančių 
jit Sęmiaįiipądūotus.: GalitijA gauti už 25c,' 50c, 71

r! — ■ • 
Amžių seklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų ‘ 
čepronęlių 
čobriij 
čyščių i 
Dobilų 
Dąržų našlelių 
Devinmečjų durpropių 
Dzingelių • 
Dagilių 
Debesilų

, Gątstyčių 4 v
Kiekvienas, žinodamas savo priginitoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią Žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 
__mane, o aš' vifcados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimu.
' PETRAS KUNDROTĄ

I • ' ‘ Ph. G., Vaistininkas v
229 Bedord Avenue ' Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenppint ,2017, 2860, 3514.

Grybelių
' * Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų' 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.




