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Istorija Lietuvių Darbi
ninkų Judėjimo Ame
rikoj.

Gerai Kalba.
Apie Vilkus ir Dzūkus.
“Rytojaus” Prenumerato

riams.
Maldos Neišgelbėjo.

Rašo R. M i žara

LITHUANIAN DAIEM .

Pastarajam savo posėdyj A. 
L.D.L.D. CK. nutarė leisti 1930 
metais knygą apie Amerikos 
lietuvių darbininkų praeitį. Tai 
bus įdomi ir nepavaduojama, 
knyga, reikalinga kiekvienam 
mąstančiam darbininkui. Kuo
pos ir nariai jau dabar, šiais 
metais, turi tatai pabrėžti vi
suomet ir prie kiekvienos pro- 

*' gos, traukiant naujus narius į 
Draugiją. Lietuviai darbinin
kai į Ameriką pradėjo važiuoti 
kelios dešimtys metų atgal, bet 
apie jų buitį, jų visuomeninį 
darbą seniau labai retas kuris 
šiandien nusimano.

Laike pastarųjų poros dešim
tų metų Amerikos lietuvių dar
bininkų visuomeniniame gyve
nime buvo tiek daug įvairių ap
sireiškimų , kurie kiekvienas 
turėtų būti užregistruoti ir iš
aiškinti. Kalbamoji knyga kai 
tik ir suvaidins tą vaidmenį.

Dažniausiai prieš aukojimą 
Daily Workerio palaikymui šau- 

* kia tie asmenys, kurie niekuo
met nė cento neduoda.

Amerikos imperialistų gene
rolo Pershingo pusbrolis George 
Pershing, kad ir jaunas amžiu
mi, bet moka sakyt prakalbas. 
Kur jis tik kalbės—patariu lie
tuviams darbininkams nueiti 
pasiklausyti. Būtinai nusives
kit jaunuolius.

Keletą gerų žmonių girdėjau 
kalbant, kad jie skaito Užuguos
čio Petro “Laisvėje” besitęsian- 

j ,tį raštą apie .’Dzūkijos -vilkus. 
’Giria, Stebėdamiesi, argi gali 
tokių “razumnų”* vilkų rastis 
Dzūkijoj. Rašinys ypatingo pa
sisekimo turės Nashua, Haver- 
hilliuj, Lowellyj, 'Lawrencuj ir 
kt. Naujosios Anglijos dzūky- 
nuose. j

Įdomu skaityti apie Dzūkijos 
vilkus, bet dar įdomiau būtų— 
apie pačius dzūkus. Ot, tegul 
ima Petras ir nužiedžia kokią 
apVsaką.

Gal nė vienas vaidmuo netu
rėjo tokio pasisekimo tarpe A- 
merikps lietuvių darbininkų, 
kokį turi operetė “Grigutis”. 
Ar tai del to, kad apie jį buvo 
tiek daug rašyta?

Argentiniečiai prašo mane 
paraginti Amerikos tuosius 
draugus, kurių “Rytojaus” pre
numeratos jau pasibaigė, kad 
atsinaujintų. Tas reikia pada
ryti greit, nes tenaitiniam drau
gam pinigai labai reikalingi, 

r Padėtis pasunkėjo ypačiai po pa 
5 storajam kriziui. ; Pinigus siųs

kit per American Express Co., 
iŠpirkdami pinigų perlaidą. Ra

šykit “Rytojaus,” administraci
jai, kurios .adresas telpa mūs 
laikraščiuose ir’ Darbininkų Ka
lendoriuj.

Bostono špitolninkų ' organas 
“Darbininkas” savo nr. 10 ra- 

Įbšo, kad “kun. Čapliko gyvybė 
^tebėra pavojuje” ir \sušunka: 

“Melskimės, kad Augščiausis 
leistų jam ir šį krizį laimingai 
pergyventi.” “Augščiausis” (in
fluenza) neleido. Kun. Čapli
kas jau numirė. Vadinasi, špi
tolninkų gazietos maldos nuėjo 

■^vėjais.

Patys “Darbininko” redakto
riai jokiom maldom netiki. Ne
tikėjo ir kun, Čaplikas, nes jei
gu būtų tikėjęs maldoms, tai 
nebūtų Šaukęs gydytojus. .Mal- 

Į dos taikomos tik tamsiem kata- 
v likom, kad juos ilgiau palaikius 

' tamsoje ir išnaudojus. Visiem 
Juk aišku : juo žmogus yra tom- 

7?, sesnis, juo visoki apgavikai jį 
panaudoja saviem interesam.

SUKNIASIU VIŲ STREIKAS PLEČIASI, 
DAUGIAU DARBININKŲ PRISIDEDA

Revoliuciniai Darbininkai iš Kitų Pramonių Padeda Strei- 
kieriams Pikietuoti; 68 Streikieriai Suareštuoti

Apie Eastoniečiy Bylą su Klova
i

TARPTAUTINIS KONGRESAS KOVAI 
PRIEŠ FAŠIZMĄ BERLYNEPereitą antradienį (vasario 5 

d.) prasidėjo teismas Urbos, 
Šolomsko, J. Bimbos, Griciuno, 
Švėgždos, Tilviko, A.vižienės, 
Bakanausko, Unikausko ir švel- 
niko su Petru Klova. Teismas 
tęsėsi iki ketvirtadienio po pie
tų.

Klova su savo šalininkais už
sipuolė ant šių asmenų ir teis
me dėjo pastangas įrodinėti, 
kad jie bolševikai, komunistai, 
ir kad jie “sukėlę” riaušes ir 
jį sumušę piknike, rugpjūčio 
mėnesį, 1928 metais, Eastone.

Apskustiesiems buvo primeta
ma riaušių sukėlimas, ir jie bu
vo kaltinami kaipo riaušininkai. 
Klovos advokatas prie kiekvie
nos progos gązdino džiūrę “bol
ševizmo baubu”, minėjo Foste- 
rį ir Gitlową. Matomai, Klo
va su savo šalininkais dėjo di
džiausias pastangas, kad “bol
ševizmo baubu” laimėti bylą.

Kaltinamieji nurodė, kad Klo
va tą dieną su savb šalininkais 
j ieškojo priekabių piknike. Kal
tinamieji išanksto buvo pasiė
mę piknikui vietą. Klova su

i norėjo jiems

davikiškų socialistų vado
vaujamos.

Penktadienį darbdavių su
sivienijimas (Dress Manu
facturers’ Protective Asso
ciation) nutarė pradėti ves
ti derybas su Adatos Pra
monės Darbininkų Industri
ne Unija del susitaikymo. 
Streikas skaudžiai palietė 
to susivienijimo narius, 
taipgi ir nepriklausomus 
fabrikantus. Iki šiol apie 
250 darbdavių jau atsišau
kė taikytis.

Entuziastiški masiniai mi
tingai įvyko Irving Plaza, 
Webster Hall, Stuyvesant 
Casino ir Bryant Hall. 
Tūkstančiai streikierių da
lyvavo.

Planuojama surengti mil-i savo šalininkais norėjo jiems 
žinišką pikieto demonštraci- pakenkti, ir jie surengė savo 
ją pirmhdienį (šiandien). 
Visi klasiniai sąmoningi 
darbininkai raginami daly
vauti demonstracijoj.

Policija brutališkiau ir 
brutališkiau pradeda pulti 
streikierius. Penktadienį 
daug darbininkų tapę su- 

s nebuvo suorgank muštą 'tiž 68. suareštuoti, 48 
Išvesta į streiką pikietubtojų bylos tapo pa-

Didysis New Yorko suk- 
niasiuvių (dressmakers) 
streikas plečiasi. Streikas 

1 vis daugiau ir daugiau nau- 
j jų dirbtuvių paliečia kiek-
vieną dieną.

Penktadienį įvyko antra 
pikietuotojų masinė demon
stracija.

Svarbus apsireiškimas yra 
i tas, kad pirmu kartu adatos 
pramonės istorijoj pikietuo- 
ja ne tik to amato darbinin
kai, kurie paskelbė streiką, 
sukniasiuviai, bet taipgi 
kailiasiuviai, moteriškų 
ploščių siuvėjai ir net dar
bininkai iš tų amatų, kurių 
neapima Adatos Pramonės 
Darbininkų Industrinė Uni
ja.’ Visi karingieji darbinin
kai petys į petį solidariškai 
kovoja prieš trigalvį priešą 
—prieš darbdavius, policiją, 
“socialistiniu^” kompanijų 
unijos viršininkus.

Penktadienį keli tūkstan
čiai naujų darbininkų prisi
dėjo prie streiko. Streikas 
paskelbtas ir tose dirbtuvė
se, kurios nebuvo suorgani?, 
zuotos. ;
darbininkai iš daugelio tų 
dirbtuvių, kuriose darbinin
kai buvo priversti prisidėti 
prie kompanijų unijos, par-

naikintos,?© .15 kitų pasirin
ko atsėdėti po dieną kalėji
me, vietoj užsimokėti baus
mę po $5.

Socialistu Chuliganai 
Užpuolė Komunistus

Britanija Statys Du 
Nauju Kruizeriu

ATHENAI. — Graikijos 
komunistų partija laikė sa
vo kongresą Apollo Teatre. 
Viskas ėjo gerai ir taikiai. 
Tik štai įsiveržia į svetainę 
būrys chuliganų socialistų 
partijos narių. Ginkluotai 
su spėka puolė delegatus. 
Prasidėjo kova. 18 komu
nistų delegatų sužeista. 55 
delegatai suareštuoti.

Brazilijos Importas Smarkiai 
Pakilo Pereitais Metais
SAN PAULO.— Dienraš- 

tis Jornal de Brasil skelbia, 
kad pereitų metų .pirmai
siais vienuolika mėnesių 
Brazilija įgabeno įvairių 
daiktų iš kitų kraštų 5,300,- 
000. metriškų tonų (Metriš- 
kas tonas sveria 2,204 ame
rikoniškus svarus arbą mi- 
lioną gramų)—300,000 tonų 
daugiau, palyginus su tuo

pikniką. Iš pat - pradžios Klo
va j ieškojęs priekabių. Į pik
niką atvažiavęs automobiliu 
privažiavo visai arti prie stalo, 
kur buvo apskųstųjų piknikas. 
Klova buvęs girtas. Pavakary 
susiginčinęs su Griciūnu kirtęs 
Griciunui, o pastarasis jam at
gal. Apsikumščiavus, Klova 
topo jo paties draugų nuvestas’ 
į jo pikniką. Bet jis. iš. ten vėl 
atbėgo į kaltinamųjų pikniką, 
pasigriebė stalą ir puolė į pub
liką. Supuolė.-keli vyrai atimti 
stalą. Ir iš vienos ir iš kitos 
pusės vyrai supuolė ir įvyko 
susikirtimas. Klova tapo ap- 
kruvintas. Po to jo šalininkai 
vėl jį vedė į savo,pikniką; no
rėdamas muštis jis iš jų išsi- 
litlosavo ir bėgdamas parkritęs 
ant akmenų krūvos. Pasikėlęs 
pripuolė prie Stančiko ir dras
kydamas jį reikalavo pasakyti, 
kas jį apmušė. Pagalios tapo 
nuvestas į jo pikniką; ten jis 
pripuolė prie troko ir išsitrau
kęs geležgalį vėl bėgo muštis. 
Bet jo draugas Vilkas pripuolė 
prie jo ir atėmė geležį. Ir 
tuomi “faitas” užsibaigė.

Užsibaigus tardymui, advoka-. 
tai ir teisėjas pasakė prakak

Teisėjas išsireiškė, kad ap
skųstiesiems reikti] užsimokėti 
teismo išlaidas. *

Bet apskųstieji nesutiko su 
tokiuo džiūrės nuosprėndžiu. 
Jie nusprendė reikalauti naujo 
teismo, vaduojantis tuomi, kad 
jie buvo apskųsti už riaušes, o 
džiūrė išnešė nuosprendį, kad 
jie esą kalti užpuolime ir muši
me (assault and battery). Tei
sėjas sutiko išklausyti naujo 
teismo reikalavimą vasario 25 
d. Manoma, kad suteiks naują 
teismą.

Apskųstieji dar ir del to rei
kalauja naujo teismo, kad dau
gelis jų liudininkų neturėjo pro
gos paliudyti. Mat, teisėjas pa
tvarkė, kad iš abiejų pusių bū
tų iššaukta klausinėjimui po 
trylika ypatų. Klova turėjo 
progą pastatyti dvyliką savo 
liudininkų. Gi apskųstieji, jei
gu visi būtų ėję į liudininko 
kėdę klausinėjimui, būtų galė
ję pastatyti tik tris savo liudi
ninkus. Todėl tik trys apskųs
tieji, J. Bimba, Griciūnas ir 
Urba, buvo klausinėjami, o ki
ti neturėjo progos pasiteisinti 
ir tinkamai įrodyti, kad jie vi
sai nedalyvavo muštynėse. |

Taigi, dar byla nėra galuti
nai užsibaigus. Apskųstieji 
tvirtina, kad jie yra nekalti.

Reporteris.

Nauja Medžiaga Gales Išbu- 
davoti Virš 101) Augsi?

Dalyvaus Atstovai iš Lietuvos ir Kit? Šąli?; New Yorke 
Šaukiama Konferencija, Kurioj Bus Išrinkti Atstovai i i

Iš Europos atėjo svarbus Organizacijos prašomos
atsišaukimas į darbininkiš- kiek galint . paaukoti tam
kas ir progresyviškas orga
nizacijas'šioje šalyje.

Paryžiuj, kur girdisi at- Į 
balsiai Italijos fašistinės 
diktatūros aukų, Tarptauti
nis Komitetas Kovai Prieš 
Fašizmą, po vadovyste pa
sauly pagarsėjusio rašytojo 
Henri Barbusse, sumanė su
šaukti pasaulinį kongresą 
kovai prieš fašizmą. Kon
gresas įvyks apie vidurį ko
vo, Berlyne. Apart Bar
busse į tą komitetą įeina žy-

darbui. Laikino komiteto an
trašas: Room 604, 1 Union 
Square, New Yorke City*

Sakoma Rockefelleriai Lai
mėję Kovą prieš Stewart?

Kaip jąu rašyta, tarpe 
Rockefellerio ir Robert W. 
Stewarto eina didelė ir at
vira kova už kontrolę Stan
dard Oil Kompanijos India
nos valstijoj — vienos iš di-

LONDONAS. — Kuomet 
J. V. kongresas šuoliais 
ruošiasi statyti penkioliką 
kruizeriu sekančiam karui, 
tai ir Britanijos imperialis
tai nebesnaudžia. Jau nuo 
senai kabinetas svarstė, kad 
reikalinga esą statyti du 
kruizeriu, bet vis nebuvo su
sitarta. Tik štai šiomis die
nomis tapo nuspręsta kuo- bas-_ Apskųstųjų advokatai nu- 
veikiausiai statyti du nau- 
ju kruizeriu. ‘ Tie, kurie ™ "
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literatai ir darbininkų judė
jimo vadai.

Į anti-fašistinį pasaulinį 
kongresą suvažiuos atstovai 
iš įvairių kraštų: iš Itali
jos, Ispanijos, Jugoslavijos, 
Lietuvos, Vengrijos, Jungti
nių Valstijų, Lenkijos ir iš 
kitų šalių.

Suvirš šimtas milionų 
žmonių įvairiose šalyse 
šiandien randasi fašistines 
diktatūros .. priespaudoj. 
Darbininkai ir . šiaip įmo
nės, kurie tik nepasiduoda 
fašistinei diktatūrai, (žiau
riai persekiojami. Kalėji
mai užgrūsti, politiniai kali
niai kankinami.

Fašizmas grasina žmoni
ją sugrįžimu pilno barbariz
mo.

Kongreso tikslas suvieny
ti įvairių šalių anti-fašisti- 
nes spėkas kovai prieš fa
šizmą, kovai prieš fašisti
nius įstatymus, prieš spe
cialius tribunalus, už spau
dos laisvę, už paliuosavimą 
politinių kalinių, už darbo 
unijų laisvę, kovai prieš de
portavimą anti-fašistų iš 
svetimų šalių, kovai prieš 
fašistinę propagandą įvai
riose šalyse, už gynimą tau
tinių mažumų fašistinėse Į 
šalyse.

Darbininkų Organizacijos, 
Siųskite Savo Atstovus
Amerikoj susitvėrė laiki

nas komitetas, kuris rūpina
si suorganizuoti anti-fašis- 
tines spėkhš‘pasiuntimui at
stovų į pasauliriį’’ anti-fašis- 
tinį kongrėšą ir varymui 
agitacijos prieš fašizmu. 
Komitetas sudarytas1 iš at
stovų nuo sekančių organi
zacijų: . Italų Anti-Fašisti- Į

Pačios Užmušėją Pripažino 
Bepročiu

poracijų šalyj. Rockefeller 
riai—tėvas su sūnum, nori 
išėsti Stewarta iš preziden
tystės ir kartu iš kontrolės. 
Pastarasis laikėsi stipriai. 
Žinios skelbia, kad Rockę- 
felleris tačiaus sumobiliza
vo apie 51 nuošimtį visų Še
rų ir ir todėl jis bus laimė
toju. Galutinas mūšis’ įvyks 
kovo 7 d.

Darbininkui Rekalinga 
Uždirbti $3,384.86 ’ 

j Metus
CHICAGO.— Profesorius 

G. A. Bole iš Ohio Univer
siteto čia kalbėdamas Struc
tural Clay Tile Associacijos 
narių susirinkime nurodė, 
kad išrastos naujos plytos 
yra tokios lengvos ir tvir
tos, kad jomis bus galima 
pabudavoti virš 100 augštų 
namus.

Tas naujas plytas išrado 
tūlas chicagietis. Ta me
džiaga esanti apie keturis 
ar penkis sykius lengvesnė, 
negu dabar naudojama me
džiaga statymui namų.

Philadelphia, Pa.— Poli- 
cistas, vydamas bėgantį 
banditą, per klaidą nušovė 
Morris Levin, savininką ke
lių viešbučių Asbury Park 
ir Lakewood, N. J* Morris 
tapo nušautas minioj ant

NEW YORK.—Sulig pra
gyvenimo kainos indekso, 
prirengto Darbo Biuro, 
New Yorke lavintas darbi
ninkas turi mažiausia*, .už
dirbti $3,384.86 į metus, kad 
galėtų tinkamiau gyventi su 
šeimyna. Darbo Biuras nu
rodo, kad jokioj šalies* daly 
darbininkas negali tinkamai 
pragyventi, jeigu uždirba 
mažiau kaip $2,064.95 į me
tus. Biuras skaito, kad tie. 
darbininkai, kurie uždirba 
mažiau tos sumos, negauna 
pragyvenimui reikalihgos

Bet ar daug darbininkų 
uždirba ik j $2,000 į metus?— - - , yra padarytas už riaušes, o ten

prieštaravo statymui, pama- į b~
tę, kad. J. V. impel lahstai i mafinis kaltinimas,. bet tardant 
ruošiasi nusileido, sutlkda- paaiškėjo, kad tai nepamatuo- 

' j tas kaltinimas. Iš teisėjo kal
bos paaiškėjo, kad. tekis kaltį- 
nimas nępamatuotas įr; kad su- 

Soviętai Pasiuntė Afganista- tokio < kaitinimo, vaduojantis
v r • Tilt: & ‘ \ -įstatymais,' ’ negalima išnešti 

H0 KurMlUl Ultimatumą | nuosprendį,-kad apskųstieji esą
—f------------ z 'kalti. Matydami, kad tuo kal-

LONDONAS.— Daviniai tinimu jie> gali, nieko nepešti, 
skelbia, kad Sovietų šąjun- Klovos advokatai, pareiškė, kad 
ga pasiuntė ultimatumą esą- taipgi apskųstuosius kaltina 
mąjam Afganistano kara-

(kurio tikrasis vardas yrą užbaIgos. p’rakalboj 
Baca Sakao), reikalaujant vos advokatas daugiausia kreipė

pačiu perijodu 1927 metų. 4iui Habibullahui KhanuiiJoS® mu§tynese, o ne uz nau-

Sovietai Suareštavo Grupę 
Kontr-Revoliucionieriu

MINSKAS.—Sovietų slap
toji policija suareštavo gru- 
pę kontr-revoliucionierių. 
Sakoma, kad suimti esą gy
venę Philadelphijoj; esą ru
sų kilmės. Philadelphijoj 
priklausę prie biblijistų; 
slaptai nuvykę į Soviętų Są
jungą kaipo Anglijos pilie
čiai, 1920 metais. Jie vedė 
anti-sovietinę; propagandą. 
Ragino • valstiečius neginti 
Sovietų Sąjungos ištikus 
karui.

atsiprašyti ir atlyginti už 
persekiojimą Afganistane 
esančių SSSR piliečių.

Nėra Oficialio Pranešimio 
Apie Trockį

MASKVA.— Tikrai'žino
mą, kad Trockis nėra iške
liavęs iš Sovietų Sąjungos. 
Bet nėra oficialio praneši
mo, kur jis dabar randasi] 
ar toj pačioj vietoj Alma

domės į tai, kad apskųstieji pri
klauso prie Darbininkų (Komu
nistų) Partijos, kad jie esą bol
ševikai, “anarchistai ’ komu
nistai. Apskųstųjų advokatai 
nurodė, kad ta partija yra t le
gale, kad ji buvo padėta ant 
baloto ir Eastone laike rinki
nių. • ' ;

Kadangi džiūrei tiek daug 
buvo įkalta apie “bolševizmą”, 
tai džiūrė, matomai politiniais 
išrokavimais, išnešė nuospren
dį, kad aštuoni apskųstieji, esą 
kalti užpuolime ir sumušime, o

tapo nušautas minioj 
gatvės.

ARMIJAI IR LAIVYNUI .
PASKYRĖ $796,345.132 t

Socialist? Policija Gazo 
■ Bombomis Slopino Kalinius

’ ■ • ------ r-H'I r < i > ’
READING, Pa.— Čia so

cialistų administracijos po
licija ketvirtadienį ašarų 
gazinėmis bombomis ir buo
žėmis Readingo kalėjime 
slopino 200 kalinių, kurie 
sukilo prieš blogą maistą.

, ' , ; į -----1---------------- ■■■■——

Atlanta, Ga.-— Clinton S. 
Carnes, buvęs baptistų mi
sijos tarybos iždininkas, 
augštesniam teisme prisipa
žino, kad jis išeikvojo su-|po pietų,
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WASHINGTON.-^ Penk
tadienį senatas priėmė bilių 
paskyrimui apie $447,099,- 
000 arini jai, o atstovų butas 
priėmė ' bilių paskyrimui’ 
$349,395,132 laivyhb Tfrėfka- 
lams. Viso mili tarinius 
reikalams biliai skiria $796,- 
345,132.

virš $529,000 baptistų baž
nyčios pinigų. Tapo nuteis
tas nuo penkių iki septynių 
mėtų į kalėjimą,.

nio Susivienijimo, Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo ir Darbininkų Tarptau
tinės Pagelboą. šis komite
tas šaukia konferenciją, ku
ri įvyks vasario 22 d., 3 vai.

* , Labor Temple, 
14th St. ir Second Av., New 
Yorke. Visos darbininkų 
organizacijos New Yorke ir 
apielinkėj raginamos pri
siųsti savė atstovus į tą 
konferenciją* Konferencijoj 
bus išrinkti atstovai į pa
saulinį anti-fašistinį kon
gresą. Lietuvių darbinin
kiškos organizacijos - pri-

HACKENSACK, N. J.— 
Joseph Pertile, kuris nušovė 
savo pačią Easther, lapkri
čio 22 d., tapo gydytojų pri
pažintas nesveiko proto, ir 
teisėjas įsakė padėti jį į 
valstijos beprotnamį Tren
to ne. Nužudęs savo pačią 
jis bandė nudurti save.

Mexico City.*— Pranęša- 
ma, kad Queretaro mieste 
tapo nužudyta 18 sukilėlių, 
susikirtus su valdžios , Ra-

Manila, Filipinų Salos. — 
Laivas su mokslininkais, iš
plaukęs iš Bostono spalių 
mėnesį, nežinia kur dingęs; 
apie jį negirdėti nuo sausiokUr iki 'šiol buvo,; ar Unikauskas- ir švelnikas nekaL

kur kitur. ' ti. ... į. 12 d. Laivo vardas Illyria.kur kitur. • r, : vdlo pasiųsti savo atstovus, riuomene,
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1870 ir 1929
Tiki viepų metų .bereikia 

iki kapai nuo tada, kai “ne
klaidingasis” vienos iš re- 
akcionifigialisių pasaulyj ti
kybų hierarchas, tarsi tasai

pripažįstamas nepriklauso
ma ir laisva valstybe su sa
vo pinigu valiuta, pašto, te
legrafo ir geležinkęjio stoti
mis, ir kitomis funkcijomis,

želvys-. įtraukė sava galvą į naudojamomis valstybėse, 
Vatikano bonią ir slėpė ją išskiriant “teisingumo” de-*

i partmentą.
3. Italija sumoka-Vatika

no valstybei 2 bilionu lirų 
($105,000,000 amerikoniš
kais) už tuos nuostolius, ku-

nuo visd ’pasaulio “marnas- 
čiu” iki šiai dienai. 1 1 f • ’

Juozas * Garibaldi, beky
lančios buržuazijos karžy- 
gis, patriotas ir Italų tau-'g d y y . 1870 
tos vienytojas,. kurio vardui _etu £evoliucija.

;Sa?ei nS11 nvv I 4- Vatikano valstybė savo 
dainuojamos ir kurio stovy- . j /d , j ;

ZT “ i prasižengėliai Vatikano te
gaus marmuro- padėstalu1 ritorijoj bus paimti ir tei‘ 
(papėdžių), buvo vfenu iš tų lsiami ItaliJ0S Cistiniuose 
žmonių, kurie kriušino ga
lią ir pasimojimus Vatikano 
ir jo valdytojo papos Pijaus 
IX. Vatikanas buvo skaito
mas reakcijos lizdų, vidur
amžių tradicijų ir feųdaliz- 
mo palaikytoju; jis buvo ro- 
kuojamasj kenksmingu lais
vai minčiai,; . pereikalingas i
rišimui ekonominių ir poKti-i vč”‘ftalijki konkordatą, ku- 

Pe^ln^am^s rio pančiai dar labiau mie- 
viesajam visuomenes gyve- rya sul.a]ęjnti kalbamo kraš- 
nimui. , Vatikanu; apkarpy- žmones. Atsiminkim, 
ti sparnai iki pat mėsų. At- kad pastaraisiais 60 metų 
imti plotai-. žemių- ir eile Itali-oj bažnyčia buvo 
brangių-* ^staigų, ' pavedant ( -

’°s valstybei, - paverčiant ‘^^7 Jungtinė“ 
.suomernem iinstitucnom. įe Vaistij6sFė) ar nfet ^1^4 

Vatikanui buvb pahta^įy. Tikybos mokymas viė- 
kampas, nieko bendro notų- mokyklose; buvę, išmes-
rąs su ’ pohtika tt palies vi-1 v
dujiniai? ./ ’rMkalais, N Nū- 
tranki - bažnytiniai -ryšiai ma“Nk‘eiviiėse' “įstaigoje’ 
su valstybe, kaipo kenks-; Kitaip bUs dabal.; Tasai 
*1 1 • 1 • 1 (garsusis grafo di Cavourla 1S ^.^aringų mokymų, g^kis “Laisva bažnyčia ir 

reikalavo jaunutes |aįsva valstybė”, kuriuo bu- 
burzuazijos kilimas; nes' 
nauji' įtSaribo' įrankiai ir vi
suomeniniai santykiai nega
lėjo pakęsti varžymų ir 
kliudymų. Už tą viską Va
tikano valdytojas leido pra
keiksmus ■ ‘žmonių valdžiai”, 
ragino viernuosius katali
kus boikotuoti valdiškus 
rinkimais ir darė pažadus 
niekuomet nesirodyti toliau 
Vatikano ribų, nustatytų tų 
laikų revoliucinės situacijos.

Tai buvo 1870 metais!
. Kita giesme ; giedama 

šiandien, 1929 metais.
Šiandien Italiją valdo ki

tas “patriotas”, tos pačios 
buržudzijos atstovas, ne vie
ną šinįtą (darbų žnąonių nu- Į 
^mėsinųjęs' ir tūkstantį pa
talpinės ‘į šiurkščius kator
gų rūkius—Benito Muąsoli- 
ni. Vjską, pries ką Garį- 
baldi kpvĮijė, šių‘dienų “pa
triotai tyuciuoja. * •

Tik i i^dien^yasąrio 11 
.d., 'kla$o|nisr | į r' orgi j omįs 
garsiajam Ląlęraųo pąlociu- 
je Musolinis, pasirašė j po 
sUtartilni su kardinolu ęias- 
pari, laiduojant nepriklauso
mą Vatikano*valstybę, kurį 
suteikia jam 4 galią, turėtą

teismuose, einant šalies esa
mais įstatymais.

Randasi mažesnės vertės 
sutarties dėsniu, kuriu čio- 
nai neminėsime.

Šitą davė Italų fašistų 
valdžia Vatikanui.

Konkordato Pančiai
Grąžon, Vatikanas “da-

rija surakinti kalbamo kraš- 
» žmones. Atsiminkim.

azija, kuri, dar ir šianflįeii 
garbina Garibaldį ir antros 
pusės pereito šimtmečio re
voliucinę akciją, liuosavusią 
iš feudalizmo ir ricieriškų 
liekajių, šiandien meta gur- 
ban tais laikais atliktus žy
gius (kas tuomet buvo pa
žangiu ir naudinga), nusi
lenkia prieš Vatikaną, imasi 
jį talkininkauti ir atlygina 
padalytus nuostolius ?

Bet prisižiūrėjus arčiau 
tikrenybei — gadynėje, ku
rioje mes gyvename— bus 
visiškai neįstabus apsireiš
kimas. Pereito šimtmečio 
viduryj ir antroj jo pusėj 
Europos vakarai pergyveno 
eilę revoliucijų, laužančių 
paskutinius feudalizmo 
ramsčius. Feudalizmo vy
riausiu palaikytoju buvo ka
talikų tikyba — Vatikanas, 
Del to jo galei sparnai bu
vo pakirsta. Buržuazija 
stojosi valdyti, pasaulį. Jai 
netiko prietarai ir burtai. 
Reikėjo moksliniai išradi
mai, liuosi nuo prietarų, nuo 
įvairių tamsybės pančių, 
kad galėjus plėsti industri-' 
ją, didinti kapitalą. Darbi
ninkų judėjimas buvo tik 
lukšfė—tik. 1864 m. susikūrė 
Pirmasis Internacionalas.

Kitaip šiandien. Buržua
zija prilipo liepto galą, šeš
tą dalį pasaulio valdo dar
bo žmonės ir visoj eilėj kra
štų—ypačiai Vakarų Euro
poj—prie to einama. Bur- 
žuazija-kapitalizmas suga
dintais nervais išgelbėjimui 
gyvybės griebiasi paskuti
nių priemonių. Vienu iš jų 
buvo fašizmas. Bet jis vie
nas kaipo tokis,: be sukon- 
soliduotų: pajefeų su bažny
čia—ypačiai katalikų tikyr 
ba—taip jau peršilpnas. To?

EATS V W'

APŽVALGA
Redaktorius su Svetimu 
Protu.

“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas protiškai visai pa
ilso. Savo editorialuose bei 
apžvalgoje pats nieko nepri
deda, bet tik “Naujienas” 
perdėm cituoja. Pav., “Ke
leivio” Nr. 6 jis pasišokėjęs 
klausia, “kam: teks Napoleo
no rolė Sovietų Rusijbj,” 
visai neabejodamas, kad ten 
“Napoleonas” pakils, bet 
pats nė nebando ..atsakyti į 
savo juokingą klausimą. Ir 
kam jis galvą suks, kuomet 
jis paėmė dideles žirkles, iš-

ŽINIOS IS LIETUVOS
Kalėjimuose j ----- L_

Represijos 
j VARNIAI.— Sąryšy su Spa-

. -. ... " i . |1V(U1|U| MCtaUVVia Ulivd at“

br angių įstaigų, pavedant skjrta nuo valstybės tokiu

. < Nu-
^ose mok.
tas; vedybos pripažintos tik 
valstybines; Tnėtnka ■ vęda-

vo iki šiol paremtas Italijos 
liberalizmas, jau senai tapo 
panaikintas juodojo fašiz
mo, bet kape žemėmis api
barstys t.v. kanoniškas įsta
tymas, priimtas dabartinės 
sutarties—konkordatas.

Einant paskelbtaisiais 
konkordato dėsniais, juodo
jo Mussolinio valdžia sutin
ka:

1. Pripažįstama katalikų 
tikybą valstybės religija.

2. Atsteigiama bažnytinės 
vedybos, bažnyčios globoja 
metriką, verstina tikybinis 
mokymas viešosiose mokyk
lose, kuriom tikybos dėsty
tojus skiria dvasiški j a.

3. Kunigai, papildę bent 
kokį kriminalį prasižengi
mą, negali būti baudžiami 
valstybiniuose teismuose, 
bet atiduodami ektesiastiki- 
niams.

4. Kunigijai algas moka
valstybė. ' , \ f,

5. Pvasįąl$ijps vyriausy
bės nririaiHyjįįkūpaų etc.), 
užimdami į įsąvo vietą turi 
duoti, ištikimybę^ prisiegą 
valstybei iri bažnyčiai. \ ? *:

Žodžiu, valstybe garantuo- 
. 'T—*='^a ^tuliku dVasiškijai pla- 

pirm 60 įlietų, visoj pilnu-!čias privilegijas, kokias ji- 
, . [nai iki Šiol turėjo iiii Liętiu

i ir

ii

moj.
Ners? šitios žodžius rašant voj, Lenkijoj, Ispanijoj 

pilnas tekstas dar nėra pa- gal kai kuriose Pietų Ame- 
skelbtaja, taciaus, iš gautų rikos šąlyse. 
davinitj, jos pagrindiniai 
dėsniai! bus sekami: ' Kodel?

1. Vatikano tenitorija pa- Išrodo paradoksališka, 
didinaitia, prikergiant gar- prisiminus, kaip kelios de-

4,v. Petro aikštę ir -šimtys metų atgal buržuazi- 
‘‘Sventąją Raštinę”, esamą į ja traukė religijos pančius, 
pietus kalbamos aikštės, su 
kai-kuitlais -kitais smulkes
niais prįdėčkais. r < *

2. Vatį^ąnp^, patąųipą, ir

kovodama prieš, burtus ir 
prietarus, o šiandien suėjo į 
šventą sąjungą. i Ar ne aky
va, , kadi ta pati Italų huržu-

Iš Kur Tu' Gavai šešius 
Dolerius? j
(Feljetonėlis)

Tai yra keistas klausimas, ar 
ne? Jei kas jūsų paklaustų, iš 
kur gavai šešius dolerius, man 
rodosi, nesunku būtų atsakyt, 
be jokio vargo ir plaukų suki
mo: “Aš uždirbau,” arba “kom
panija davė už mano darbą” 
ir tt. Bet, žinoma, kaip kam 
gal ir būtų sunku pasakyti, iš 
kur gauna pinigų, ir daug to
kių atsirastų, kurie tuo klausi
mu įsižeistų, ir gautum atsa
kymą: “o kas tau galvoj, iš kur 
aš gavau?”
: < Bet man teko matyt štai ko
las atsitikimas, kada mano ge
ras draugas net mušt gavo, kol 
pasakė, iš kur jis gavo šešius 
dolerius. > i į

Dalykas buvo štai koks. AŠ 
žingsniavau, slidžiu šaligatvių, 
rankovių gaili ausis trindainas, 

i jo). Dabar tas dvi kameras nu- nenušaltų, į nes buvo šalto- 
(baudė pusiaukarcerio padėjimu, - ’j . . . >
atėmė čiužynęš, valdiškas ant- * 
klodes, pasimatymus ir produk-, anksti eit į susirinkimą, tai 
tus. Tas būtų mažiausia, bet Į sukau pas savo draugą Joną

jam Susivienijimo iždininko' ūų revoliucijos 11 metų sukak- 
vietos, kuri jam teisėtai' pri- minėjimu administracija 
klauso. Vadina juos benuo- ^pinosi keletą kalinių iš Var- 
širdžiais, velijančiais blogo stovykios perkelti i kalėji- 
Susivienijimui ir kitokiais ™° 
vardais krikštija. Klausy
kite: “ši to kis SLA. veikėjų 
nusistatymas parodo1 dau
giau, negu nuoširdumo sto
ką. Tokie žygiai atsiduoda 
bloga valia ir gerų norų sto
ka.” \ ; ■

O Vitaitis, matote, “ge
rais” norais apsiginklavęs. 
Ar ne (i juokinga?7 Todek 
kad nariai protestuoja imą iš kiemo įpusės ant kojų. 
prieš1 konstitucijos laužymą, (Tas triukšmas net sukvietė ant

mą.
> Mūsą Būklė

KAUNAS.— Šiandien pas 
mus įvyko savo rūšies skanda
las. ( Vakare po patikrinimo ad
ministracija padarė ekzekueiją 
ant kriminalisčių. . Vieną kri-i 
minalisčių kaž kodėl pradėjo, 
baisiai mušti. Mūsiškiai, kurių 
kamerų langai išeina ant • tos 
pusėš, pakėlė didelį triukšmą- 
protestą, net sukėlė visą kalėji- •Vf* — 1 1 . •

kirčo “Nauiieniu” editoriala "epaisyma barių va-.gatvių daug žmonių kuriuos 
kuriame tiek pat tėra senso, *’J K.nį. tokio iz tai mums raktininkai pasako-
’ ’ ’ Michelšono V • ?kaip ir pačiam 
klausime, ir i 
“Keleivyje.” Ir taip su vi

atahansdino din’nko> už kurį Jie neturė-j atspausdino jo pr(,g0S balsuoti, tarti sa-!
; kS' Mi heisZo ‘‘edC ™ ar g jiems, patinka, 

torialais.” Tai tik '“Naujie-'ar. ’. Jie slok,>
nu” editorials. kopija. O 
mes žinome, kiek tu visokių , ,? ..v, ’S
kvailysčių savo editorialuo? j & 
se primala nelaiminga Gri-į 
gaičio plikė. į

Michelsonąs gyvena sveti
mu protu, arba gal jis netu
ri laiko savistoviai protauti, 
ką gali, žinot. ’ Mat, dabar 
jis baisiai užimtas žvejoji
mu garsiųjų Lietuvos “lais
vės” bonų. Michelsonąs ma
no, kad jam daug geriau pi
niginiai apsimoka bonais i 
biznį varyt,, negu atsisėdus | riais, 
prie stalo smegenis kamuoti 
ir rašyti originalius, edito- 
rialus. < .

del tie konkordatai su Lie-[“Tėvynės” Redaktoriaus 
tuva, Li ' ” 
tom šalii 
giųiai į.1 
su “Č 
daugelio 
ta “laisva” Vatikano valsty
bė!
/ Po didžiajai v ‘Francūzų 
Revoliucijai buvo sudaryta, 
“Šventoji Sąjunga”; po Pa
ryžiaus Komunai visoj Eu
ropoj reakcija pakilo prieš 
revoliucinį judėjimą; po 
Bolševikų Revoliucijai ma
tom Tautų Sąjungą, fašiz
mą ir giliai šaknis įleidžian- 
tį klerikalizmą— net su sa
vo valstybe.

Dar nepasirašius kalba
mos sutarties jau kapitalis
tų dienraščiai pranašauja, 
kad papa Pijus XI manąs 
apkeliauti Angliją, Jungti
nes Valstijas. Neįstabu. Jis 
gali paūžti ir su Pilsudskiu 
ir nuvykti net į Kauną pa
matyti kuinais traukiamo, 
konko. Visa tai bus atlikta 
už bažnyčią ir griūvantį ka
pitalizmą propagandai^ ku-' 
riai Pijus Devintas dirbo už 
f eudalizmą. į

Mažai, tačiąūs,'. rasis to- 

kad šitom ir panašiom kom* 
binacijom kapitalizmas įšsL, 
suks nuo žlugimo ir 
darbininkams pasiimti- 
sarįlį. Žmonijos visuomeių- 
nio progreso tekiniai Atgal 
nesisuks. Kanutas jūros 
bangavimo nesulaikė. Kom? 
binuota juodoji reakcija, ne
veizint, kaip rūsčiai ir ener
gingai persekios ir slopins 
žygiuojantį proletariatą f į 
galios užkariavimą, nesutu
rės. To nežino tik tas, ku
ris nieko nežino.

Įš to viso pajėgų koncent
ravimo darbininkai gali tik 
vieno pasimokinti, būtent: 
ir mes tupime jungt savo 
pajėgas, organizuotis tauti
niai x ir tarptautiniai į 
proletariato galingą kovo
tojų revoliucijos armi
ją ir užduoti išnaudoto jų* 
klasei tokį smūgį, nuo kurio 
jinai nebeatsikęltų!

■ -v R. Mizara.

erikija, Italija ir ki- 
ijri. tTodėl;tie atstei- 
“normališkų. ryšių” 

šventuoju
^elio valstybiiį^MTodel

Keisto Tulžis
■ji ■ j ■: i , ■

( j ^Tėvynės” Nr.,6 p., Vitai
tis sieksniniais .straipsniais 
bombąrduoj a:. f komunistus; 
progresyvius; Susivienijimo 
narius ir Gerdauską. > Mato
mai, vargšui ' užlipta ant 
skaudaus korno. Tai jis rė
kia, draskosi, koliojasi.

Pusantros špaltos edito- 
riale Vitaitis niekina SLA. 
narius, kurie skaito Ger- 
daųsko atsišaukimą delei jo 
nuskriaudimo, neūžleidžiant

Igius, leisti jiems sauvaliauti.
Taip pat ir Gerdauskas 

turėtų užsidaryti burną ir 
tylėti. Kaip jis drįsta kreip
tis į narius, atsiklausti jų, 
duoti jiems apsvarstyti po
nų pasielgimą su juo ir tt. 
Vitaitis keikia jį, “falsifika- 
torium,” “nemokša,” “naiviu 
komedijantu” ir kitokiais vi- 
taitiniais žemčiūgais apkar
sto, kam jis skaitosi su na- 

, kalbasi sų < jais ir tt. 
Kaip Vitaitis, Gegužis ir 
Jurgeliutė spjauna ant na
rių teisių, juokiasi iš jų, nie
kina juos, kolioja juos, taip 
turėtų, Vitąicio supratimu 
elgtis ir Gerdauskas. ;

- 't .7 ,

čia matom pradžią užpuolimo 
ant mūsų. Dalyką tiriam, šian
dien gal gausim smulkias ži
nias iš motefų, kaip ten viskas 
įvyko ir jeigu pasirodys, kad iš 
mūsiškių nebuvo išsišokimų, 
mėginsim atremti puolimą. 
Šiandien rašysim protestą pas 
prokurorą ir reikalausim, kad 
bausmę nuimtų ir kad mušeiką 
patrauktų atsakomybėn. Pla

kčiau negaliu nieko pasakyti, bet 
gali tas konfliktas išsivystyti 
gana didelis.

Del Streiko Simanėliškių 
Dvare

Streikas Simanėliškių dvare 
parodė, kad dabartinėse" sąlygo
se Lietuvoj žemės ūkio darbi
ninkų streikų, , galima skelb
ti ir juos galima laimėti, 
skelbti ir juos galima laimėti, 

111 . • • • jei pas darbiriinkūs bus daugiau
Beje, Vitaitis < ) baisiai įsi-j ištvermėje? jei įhiisų partijos 

žeidęs, kad Gerdauskas paKtoirganizaJciia bųš fetipresriė iij štU 
vadinę'- ju« ^moraliw bandi- Įgebėk jPvĮddvah'tl ’streikui.’Ah-^ 
tu.” Bet' tai men Gbrdkuško tra, reikia- -pažymėti riedat'ek- 
nūkaltas terminas.’ Tai’pat liiisj- < Streikui prasidėjus1 nė- 
tięs Vitaičio išradimas. Tai likėjo ’kreiptis nei pas darbo 
nė kas kitas, kaip Vitaitis i"sP^t°r.i,bi 
toje pačioje “Tėvynėje” aną 
dieną išvadino “banditais” 
visus progresyvius Susivie
nijimo narius. O dabar, 
klausykite, kada tas pats 
vardas sugrįžo ant jo gal
vos, tai'jis neriasi iš kailio.

Streikui prasidėjus’ nė-

Kadangi dar man buvo per-
i už-

Naujosios Anglijos Darbininkams
Naujosios Anglijos Dar- i daugiausia nukenčia nuo 

bininkių Federacija šaukia darbdavių, ši konferencija 
labai svarbią konferenciją, | turės sudaryti planus gelbė- 
kuri įvyks sekmadienį, 24ėjimui darbininkėm organi- 
d. vasario, 1929, 2zval. po zuotis į karingas unijas, ku-
piritų, po num. 62 Chambers
St.,\pbston, Mass. , ; .

Yra trys svarbūs klausi- _
mąi, kurie bus gvildenami vjg į§j<eiįa aikštėn daugiau 
^10j konferencijoj. įrodymų, kaip kapitalistinis

Pirmas — karo pavojus, pasaulis konspiruoja pulti 
Amerikos imperialistai visu ir išnaikinti Sovietų Sąjun- 
ūrmu rengiasi karam Įvai- gą. Kapitalistai žino, jog

rios apgins ir pagerins jų 
sąlygas.

1

Trečias —- kiekviena diena
šioj konferencijoj.

kių naivuolių, kupė tikėtų1 yios ' “pacifistines’’' moterų 
patriočių ;. draugijos,, irgi 
darbuojasi.,, Jos - kartoja 
^tMkos f razes,’’.bet itikręny- 
bej ‘gelbsti Amerikos impe
rialistam rengtis • naujon 
skerdynėm Delei to reika
linga darbininkėm jungti 
savo spėkas ir mobilizuoti 
tūkstančius darbininkių ko
von su imperialistinių karu.

Antras — kaipo dalis pri
sirengimo karįin^ Amerikos 
kapitalizmas aštriau puola 
darbininkus ir žemina jų 
gyvenimo skalę.r Unijos 
kriušinamos, algos kapoja
mos, įvedama “speed-up” si
stema, darbo valandos ilgi
namos. Massachusetts val
stijoj 48 valandų darbo sa
vaites įstatymas del moterų- 
darbininkių bandoma panai
kinti. Tuomi nori darbinin
kų gyvenimo ir darbo sąly
gas stumti' žemai, kaip tik 
galuna. Darbininkės, ‘ kaipo 
mažiausia organizuotos,

Sovietų S'ą^Ahga f jų 
griežtas klasinis priešas. 
Mes gi žinom, jog Sovietų 
,§ąjungh yra vienatinė šalis 
pasaulyj, kuri paliūosavo 
visą, darbininkų klasę ir 
ypatingai paliūosavo darbi
ninkę moterį politiniai ir 
ekonominiai. *
,cija sudarys planuš del pla
čios kampanijos sūtraukį- 
inui darbininkui masių del 
kovos' už apgynimą ir pri
pažinimą Sovietų Sąjungos.

Tai tik keli klausimai, kur 
rie bus diskusuojami. Bus 
ir kitų klausimų, kaip tai: 
sudrūtinimas nacionalio biu; 
lėtino darbininkėms ir pra
plėtimas kultūrinio ir . ap- 
švietos darbo Fęderacijoji

Kviečiame visas ’moterų 
darbininkių < 
bei' organizacijas, fkuriose

pasišnekėt apie svieto marnas- 
tis. Laiptais eidamas aš gir
džiu moterišką balsą: “Iš kur 
tu gavai šešius dolerius?” 

Storesniu balsu atsako: “A- 
pie kokius dolerius tu čia klie
di?”

“Ar tu manai, aš kvaila, ar 
ką? štai pranešimas iš tos far- 
mazoniškos gazietos, kad tu ten 
pasiuntei šešiu§ dolerius.”

Aš pabeldžiau į duris. Jauna, 
bet stora amerikoniška lietuvė 
atidarė duris. Lig keno atgal 
traukiamas, aš slinkau į vidų 
ir atsistojau prie durų. Niekas 
į mane nėkreipė ątydos. Jauna 
šeimininkė tęsė savo tyrinėji
mą: j

“Tai sakyk, kur tu tuos pini
gus gavai?”,

Vyras, patylėjęs, tarė: “Aš... 
gi, aš uždirbu.”

“Bet (u čekius ‘parneši neiš- 
mąįnęs/ Taįi iįu nuo manęs va
gi, a! Prisipažink, tū... ”

^rįfok'o. prie Jp- 
noi ir savo “smagų' kufnštį pri
glaudė prie Jono didėliais plau
kais , apzėlusio antakio. Jonas 
buvo norėjęs griebt ir papur
tyt įsikarščiavusią' “ponią,'” bet, 
ar tai pagailėjo, ar manęs sar- 
matijosi, tik prisispaudė labiau 
prie sienos ir nutilo. O ties jo 
galva kabojo švento Jurgio pa
veikslas. Aš sau manau: 
“šventas Jurgis išgelbėjo kara
laitę iiuo smako, o ar jam pasi
seks išgelbėt Joną nuo jo smarr 
kios pačiukės smūgių?” Bet 
gi man neilgai prisiėjo lauk^ 
“Leidė” pagriebė “dišę” ir svie
dė. Bet vietoje pakliudyt Jo
nui, pataikė šventam Jurgiui ir 
vargšas Jurgis likos bejėgis, 
nes “dišė” sudaužė stiklą, ku
ris jį gynė nuo musių ir dulkių.

O tas pačiukę liaisiai suner- 
vavo. Ji paėmė kočėlą, ką bly
nus kočioja, ir eidama prie Jo
no, tarė: “Sakyk, ba nebus ge
ro!” {

“žinai, širdele, kiek man ant 
pietų duodavai, tai aš vietoje 
valgyt šmotelį pajaus, tą de
šimtuką įleisdavau į pančiaką. 
O kada duodavai pinigų del nu- 
šikirpimo plaukų, tai man; bu- 
čeris nukirpdavo vėliui, o tie pi

viršininką. Toks kreipimasis 
einą vien samdytojų naudai, o 
valdžios atstovams, tiems bur
žujų šunims, leidžia “teisėtai” 
kištis į streiką ir žinoma, kiš
tis samdytojų naudai. Viso^. 
komunistų organizacijos priva
lo kovot prieš mažiau susipra
tusių darbininkų norą j ieškot 
užtarimo pas buržujų šunis. 
Jeigu atvyksta pats savo noru 
darbo inspektorius, tai su juo 
nereikia kalbėtis. Ir Simanė
liškių dvaro streike tie buržujų 
šunes padėjo samdytojams dalį 
darbininkų prikalbėti prie 
streiklaužiavimo, kad tuo grei
čiau sulaužyti streiką. •

Negalima taipgi buvo kreiptis 
į vyriausybę, kad ji paimtų dva
rą. Jei vyriausybė paimtų dva
rą, tai darbininkų padėtis nepa
gerės nei už nago juodymą.

Streiklaužius gi reikia viešai 
pasmerkti, kad jie suprastų sa
vo j.udošystę.

Baudžiauninkai
NAUJASĖDŽIO kaimas (U- 

tėnos apskr.) .-r-' Buožė Katinas 
Juras su savo darbininkais ei-. niįį irgi;man atlikdavo’ O aš 
giasi, kaip su baudžiauninkais. jam už tą pagėlbšda^u vištas

Tai ve kokiu būdu sutaupiau 
šešius dolerius ir užsirašiau 
dienraštį ‘Laisvę’. . . ,

“Ar tū turi už tą pykti, kad' 
aš gyvenu ekonomiškai? Juk 
aš nuo tavęs nevogiau.”

“Ar tai taip? Nuo šios die-'

giasi, kaip 
Per naktis '. 
vis barą, kąd negreįtai.dirba. 
Tarnaitei ir algos nesumoka.

ISMcizdoįa Tarnui' ■ ■
„ ANTALIEPTE* (Ežerėnų ap-

J1 C°P i r®1?’Ičkrities).— Buožė išnuomuoja
~ Vaikių malūną/ 1 ’Tūri' pa'si-

samdęs keturi tarfiūš/ Buožė ( .—«'*. - -7- —— —-
reikąlauna darbą atlikti greit, nos ^au įdėsiu iš namų, 
o atlyginimas visąi menkas, tai tau nereikės valgyklas lan

varo javus, kulti, ir pešti, kacįa tu išeįclAvai į teatrą.

Buožei sekasi engt darbininkus, 
nes pastarieji'neturi jokios vie
nybes tarp savęs. , j

Martininkas.
(“Balsas”)

Liefuvių Darbininkių Susi
vienijimo, kuopas N au j o jo j 
Anglijoj pasiųsti savo atsto-

organizacijas ves į šią konferenciją. Gali- 
? ‘kuriose ma siųsti po dvi'delegates 

moterys - sudaro didžiumą, nuo kiekvienos kuopos bei 
atsiųsti1 atstoves į šią kori- drąu^ijoš.
fėFenci ją.

'Tąip pat raginame visas

kyti ir dešimtuką į pančiaką 
kišti. O kas link plaukų kirpi
mui juk ir aš einu į barbemę, 
tai nueisim abudu ir aš už tave 
užmokėsiu. Aš užmokėsiu, ar 
supranti? Tu neturėsi nei ko
kių nesmagumų už pinigus, ir 
tau nereiks bučerio vištų pešti, ”

Tai tokią rezoliuciją išpešė 
Jono, pašaukė,, o aš atsisveikinęs, 
išėjau. >. ..

i Adopio Jonukas.

Ęvą Hoffman, *
‘Sekretorė.’

^KAITYKIT IR PLATilit 
EIT “LAIsVį* *
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’pirmad., Vasario, U„ 1929’:,

CLIFFSIDE, N. J s^o gaužm\0U?ątkŠ DETROITO ŽINIOS
Sandarokai suorganizavo mo
kyklėlę po savo kuopos vė
liava ir mokytojam paėmė vie-

šis Tas iš Mūsų Kolonijos
26 d. sausio vietinis priešfa- 

šistinis komitetas surengė tinį vaikėzą, kuris apie vaiku-i 
prakalbas, paminėjimui dvi- čių mokymą tiek tenusimanė,' 
metinių sukaktuvių nuo žuvi- kiek tam tikras sutvėrimas: 
mo keturių Lietuvos revoliu-^apie astronomiją. Na, ir taip 
cionierių, kuriuos sušaudė Lie-'bemokinant, sandariečiams ko- 
tuvos fašistai. Kalbėtojom manduojant, ta 
buvo Senas Vincas. Kalbėjo 
dviem atvejais: pirmu atveju 
kalbėjo apie Lietuvą, fašistų, 
įsigalėjimą, kas yra tie fašis- 
t&K ir tt.; antru atveju kalbė
tojas aiškino apie Amerikos 
darbininkų padėtį, apie taip šiandien gerai gyvuoja, 
vadinamą darbininkų 
perity,” 
tį ir tt.
bėtojo kalba buvo įvairi ir žin
geidi. Kalbėtojui prisiminus, 
kad kas kiek išgali paaukotų 
priešfašistiniam judėjimui

ŽINIOS
NORWOOD, MASS.

Iš Tarptautinio Darbininku Ap
sigynimo 58 Kp. Metinio 

Susirinkimo
9 d. sausio įvyko TDA. 58 kp.mokyklėlėi 

pradėjo krikti ir visai pakri-į metinis susirinkimas Lietuvių 
ko. Tada pažangesnieji vai-j svetainėj. Narių atsilankė vidu- 
kučių tėvai, matydami tai, dar biniai. Iš komiteto metinių'ra- 
begyvuojant anai, su pagelba portų pasirodė, kad per 1928 
nekuriu mūsų draugų, suorga- m. 58 kp. narinėmis ir aukomis 
nizavo kitą mokyklėlę, kuri ir

YOUNGSTOWN, OHIO.
LIETUVIS GRAB0R1US

. "į ■. u:------ ; jas?

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai -■ 
kokios nors ligos oei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs* 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap« 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk< 
sinį kalną parodytum, tai jam malo, 
nesnS būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąi 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligUI 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemail* 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių j 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- * 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- . 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, ♦- 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 4 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti neryų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus ‘‘Nervų Preparatas.” Nervų Ii- , 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Neiyų Preparatas užbėga' tai Ii- " 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.

Atsiųsk inums 10c, o gausi ‘ mūsų ; 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi “f 
mūsų žolių pardavinėtojai viluose, 
miestuose.

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

Iš Aido Choro Koncerto
Sausio’20 d. įvyko Aido choro 

I koncertas, šis koncertas buvo 
turtingiausias programa ir pub
lika.’ Svetainė del publikos bu
vo mtiža ir daugelis turėjo grįš-, 
ti namo, nes jau į svetainę įeiti 
negalima buvo ir tikietų nepar
davinėjo.

Aido choro pirmininkui J. 
Butkui pakvietus publiką prie 
tvarkos ir atsiprašius, kad sve
tainė maža, prasidėjo programa. 
Pirmiausiai pasirodo Aido cho
ras, susidedantis iš apie 60 cho
ristų, vadovaujant Medoniui. 
Jis sudainuoja dvi dainas labai 
puikiai ir publiką nenori jį nuo 
steičiaus paleisti. J. Mičiulis, 
tenoras; dainuoja solo. Jis darjvą bučiavo iv sakė: “Neverk,' 
jaunas dainininkas, chorietis, tėte, aš jau mirsiu, neverk.” 
bet turi gerą balsą: ir savo už-| Tie žodžiai, kaip peilis, smigo į 
duotis atlieka1 gerai. Anskaičiu- i tėvų širdis. Niekas nesugrąžins 
te, gabi pianistė, skambina ąnt - mums brangų sūnų, niekas ne- 
piąno. Ji ir solistams akompa- užgydys skaudančias širdis, 
nuoja. Aido merginų choras, 
susidedantis iš apie 30 daininin-

1 kių, sudainuoja dvi daineles ir 
publiką užžavi. A. Skrockis, 
kuris nesenai apsigyveno Det
roite ir dainuoja chore, bari to- ros širdies žmonėms, kurie pa
nas, dainuoja kelias dairfeles,tarnavomūsųbrangiausiam,sū- 
solo ir publiką labai užganėdina.; neliui, tariame daug kartų šir- 
South slavų choras Nivy život dingai ačiū nuliūdę tėvai ir ve- 
sudainuoja porą dainelių ir pub-Jionio broliai Edvardas, Keistu- 
liką labai patenkina, nenori nuo tis ir Liudvikas Kasparavičiai.

Ilsėkis, brangus sūnau, išken- 
B. Kvietinskaitė, - soprano, | tėjęs didžiausius skausmus.

J. Kasparavičia.

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

Jau buvo “Laisvėje” rašyta 
apie apdegimą Stanislovo Kas- 
paravičiuko ir Juozo žeman- 
tauskučio. Pastarasis jau eina 
geryn, nes mažiau buvo suder
gęs, bet dar gali būti visko. S. 
K., vyriausias sūnus Jono ir 
Petronės Kasparavičių, išken
tėjęs baisiausius skausmus pelr 
516 valandų, mirė 22 d. sausio, 
sulaukęs 14 metų ir 8 mėnesių. 
Stanislovas prieš mirtį pasakė 
tėvams keletą graudžių žodžių. 
Sakė, neklausiau tėtės ir ma
mos, ką aš dabar padariau. To
liau vėl sako: Jeigu aš ir išgy- 
čiau, tai būsiu amžinas ubagai 
Ką man sakys užtai tėtis ir ma
ma? Paskiąus, apsikabinęs tė
vą bučiavo iv sakė:

yra pasiuntus j TDA. apie 80 
dolerių. Narių su pabaiga 1928 
m. yra virš 20. Išrinkta valdy
ba šiems metams. Pirm. J. Gal- 
gauskas, p rot. rast. F. Mačėnas, 
fin. rašt. J. Grybas, iždininku 
P. L. Veta, literatūros agentu 
J. Braukila. Nutarė surengti 
prakalbas tikslu gauti daugiaus 
narių į TDA. 58 kp. Taipgi nu
tarta. surengti gerą koncertą su 
šokiais, kad padalyti pelno del 
TDA. Kiekvieno ir kiekvienos 
susipratusių darbininkų ir dar-

pros-į O tūlas fašistas “Vienybė- 
apie farmerių pade- je” sapalioja, būk koks ten 
Abelnai imant, kai-1 “bepartyvis” pasimaišęs ir vi- 
ha hnvn įvairi ir žin- sas jų darbas ant margio uo- 

1 degos. Tai tau ir fašistinių 
i darbų stiprybė. Beje, jis ten 

r------------------ ----- ---------- [sapalioja,1 būk tas ^pats bepar-
Lietuvoj, idant tas judėjimas, tyvis ir S. L. A. kuopą apgrio- 
mujRns gelbstint, išaugtų iki vęs. Su esančia S. L. A. kuo- 
tokiam laipsniui, idant pajėg- pa nieko blogo, bet su nebū
tų * nušluoti šiandieninę fašis- vėle gal ir atsitiko kas pana
rinę tvarką į sąšlavyną, su-.šaus.
rinkta $32^ Aukojusių pavar-1 atgal, bene tas pats fašistėlis, i bininkių yra priedermė įstoti į 

buvo sumanęs tverti kjtą S. L. TDA. 58 kp. ir veikti sykiu su 
A. kuopą, bet nesiradus prita- kitais, jau veikiančiais draugais 
rėjų, taip ir pasilikusi ta šlu-iįr draugėmis. Įstojimas tik 
ba mintis jojo galvoj. O be-125c., mėnesinės mokestys 15c. 
partyvis gal ir neatsimena, už Todel kiekvienas darbininkas ir 
ką jam kailis tarkuojamas. darbininkė gali ištesėti tokias 

Apie metai laiko tam atgal, ;ma£as mokestis užsimokėti. Se- 
po fašistinės perekšlės sparne- Rantis 
liu, išsiperėjo kokia tai “Jac
kaus vaikelių draugija.” Tū
li kalba, būk tie gaivalai ir į 
pačią perekšlę nepanašūs, tai 

; bene būsią pelėdžiukai. Pati 
perekšlė visai rami ir linksma LAPKUS SOUTH BOSTONE 
už tai, kad tie paukšteliai jos 
perėti. Tai davatkiškų mo
terėlių organizacija. O visgi 
mūsų fašistuojantiems didvy
riams ir tokia organizacija, 

,nuo A iki Z, gera, nes tai, 
mat, atrama prieš Darbinin-

dės seks vėliaus. Dar yra už
silikę aukos nuo vakarienės, 
kuri įvyko apie mėnuo laiko 
tam atgal, rodos, $23. Taipgi 
ižde dar randasi nuo vasarinio 
parengimo, irgi tam pačiam 
tikslui, viršaus poros desėtkų 
dolerių, tai viso susidarys ne
toli 70 dolerių. Tai yra ge
ra parama Lietuvos darbinin
kams, kovojantiems prieš fa-: 
šistų terorą. Aukas, surink-' 
tai laike prakalbų, priėmė! 
kalbėtojas ir apsiėmė perduo-. 
ri Priešfašistinio Susivienijimo' 
iždininkui. Kitus pinigus, ku-j 
rie randasi vietinio komiteto 
ižde, sekretorius apsiėmė ūmai 
pasiųsti.

Kas link kalbėtojo, tai tu-1 
riu tiek pasakyti, kad kiek' 
man teko pradinių girdėti bei : 
pastebėti vienokius bei kito
kius jų trūkumus, tai Senas 
Vincas mažiausiai jų turi.

Mat, tūlas laikas tam

darbininkė gali ištesėti tokias

58 kp. susirinkimas 
įvyks 13 d. vasario, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėj.

ALDLD. 2-ra kuopa rengia 
teatrą “Lapkų,” trijų veiksmų 
tragikomedija. Įvyks 22 d. va
sario, George Washington die
nos vakare, kampas E ir Silver 
St. Visas likęs pelnas bus ski

nkių Susivienijimo kuopą. Bent Priamas sušelpimui draugo Jono 
;kiek protaujančios moterys Karsono.
i turėtų mest tą davatkišką or- 
; ganizaciją. Tai tiesiog gėda 
[ten prigulėt.

27 d. sausio įvyko maskų | Čion gyvuoja ir vietinis A- 
balius, kurį surengė bendrai merikos Piliečių Kliubas, kur 

vietinės kuopos. Kiek teko j buvo ir kliubo pirmininkas, 
patirti, tai pelno liko $63.50. pradėjo kliube šeimininkauti, 

rrdgresyvis veikhnaš tarpe kaip kad fašistai Lietuvoj šei-1 
lietuvių eina neblogai. Dar- mininkauja. 1 K 
biečiai, kurie buvo apleidę sirinkimai 
partijos eiles, pradeda grįžti kliubui.

Tas pats “Lapkus” bus So. 
Bostone, kuris pereitą žiemą 
prajuokino didįjį New Yorką.

Pereitą rudenį lošiant “Lap
kų,” kvatojo Pittsburghas ir

L^D. S. A. ir A. L. D. L. D. viršuj minimas fašistėlis, kuris apielinkė, jie ir dabar dar šyp-
sosi dr4 “Lapkaus.?’ Dabar ge- 

> ra •p” 1 bostoniems susipažinti
I su “Lapkum.” Gal žingeiduo- 

Jau beveik ir su- iiaį k]aus, kas per vienas tas 
buvo nereikalingi j “Lapkus”?

_____...__ t -Xi ‘I “Lapkus” yra naujas scenos atgal partijom Logiškas su-, Tas gaivalas sušaukdavo veikalas tracikomediia neršta-
dK kliub° ekstra su?.irinkim^ n,et to smulkiosios .buržuazij^ gy- 

klaidi kuria jie padarė be sekretor.‘aus zini03,.?us?.uk’!''enim4 ir jų meilės klampynes. Kiaiaą, Kūną jie paaare, ap daVo ten vien savo pritarėjus, 
leisdami partiją. Juk be or- j darydav0 nutarimus ir važiuo- 
ganizacijos mes nieko negalė- Į - - — •• *
sime atsiekti.

Moterų kuopa gana stipri 
kaip finansiniai, taip ir narių 
skaičiumi. Įvairius parengi
mus daugiausiai, rengia 
bendrai ^u darbiečiais bei A. 
L. D. L. D. kuopa. Likusį pel-,porinti, kad tai čia nieko blo- 
ną skiria apšvietai bei kito-,gO įr nurietė, kad ir jis pats 
kiems darbininkiškiems tiks- nieko apie tai nežinojęs. Taip- 
lams. Tai pagirtinas darbas, gį pradėjo nepaisyti jokių su-

A, L. D. L. D. kuopa taip sirinkimų tvarkos taisyklių, 
pat stovi neblogai.^ Narių tu- ypas kiiub0 nariams įsipyko ir 
ri apie trejetą desėtkų ir dar- metiniame kliubo susirinkime 
buojasi pagal išgalę. Šių me- taip negarbingai buvo privers
tų kuopos valdyba pašižadė- ^as ^as taisykles pildyti. Iš- 

kreipti daugiau domės į kaino matydamas, kad ant ki-

lams. Tai pagirtinas darbas

ri apie trejetą desėtkų ir dar-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

813 i W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

So. Boston 0304 W.Tel

e 
r "1

•>5',

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

‘ i •

Laidotuvės įvyko 24 d. sausio, 
iš namų, į Lake Park kapus, 
ant Midlothian Blvd.

Visiems palydovams ir ge-
i

Pasitarkit su Dr. Zins.
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

’ . I * ;
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamo*
PASITARIMAI

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16th ST.,; N. L 

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų ‘4;

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

Reikale

stcičiaus paleisti. Mūsų choris
tė
dainuoja dainelę “Mamyte” iri 
taip gerai išpildo, kad užbaigus 
dainuoti, publika lydi didžiau
siu delnų plojimu. Choro na
rys Skulevičius, tenoras dainuo
ja solo. Jis turi labai stiprų 
balsą ir savo užduotį atlieka la
bai gerai. Merginų kvartetas: j 
N. Baroniutė—smuiką, O Gu
daitienė—pianu, O. Žilinskaitė 
—smuiką ir B. Kvietinskaitė— 
soprano solo. Reikia pasakyti, 
kad jos savo užduotį atliko kuo 
geriausiai ir publika labai pasi
tenkino. Mūsų visų mylimas 
artistas ir cfLinininkas S. Rim- i 
kus dainuoja iš operų kelius da-1 
lykėlius ir juos visais žvilgs
niais atlieka puikiausiai'. Smui
kų duetą atlieka N. Baroniutė 
ir O. žilinskiutė, pritariant pia
nu O. Gudaitienei. Jos savo 
užduotį atlieka labai gerai. Mū
sų mylimas svečias iš Chicagos 
P. Dauderis dainuoja keletą 
dainelių ir kaip visuomet jis 
publiką labai užganėdina. Pasi
rodo antru kartu Aido choras ir 
sudainuoja tris dainas1 labai 
puikiai, čia Rimkus su choru 
dainavo ir solo. Visos dainos• T A *buvo iš operečių bei operų.

Po pertraukos dainuoja South 
slavų choras, po vadovyste V.

ir 
Dauderis. Pasirodo garsus De
troite ukrainiečių duetas. Jis 
publiką stačiai užžavi. Aido ir 
slavų chorai, po vadovyste Me
donio, bendrai sudainuoja “Vol
ga Boatman.” Dainavimas la
bai puikiai išėjo. Tuomi pro
grama ir užsibaigė.

Pasibaigus programai, prasi
dėjo šokiai žemutinė j svetainėj 
lietuviški, o viršutinėj angliški.

* * * * w
Kada išvažiavo iš Detroito 

[Kvedaras, tai mūsų ekstriniai 
j pranašavo, kad dabar jau cho- 1 
ras nupuls narių skaičiumi, nd- ( 
silpnės ir išnyks. Bet išėjo, 
kaip tik atbulai: choras narių 
skaičiumi paaugo ir šis koncer
tas parodo, kad choras gyvuoja 1 
ir turi jėgų,1 o publika jį remia. 
Apart to, choras visur patar
nauja ir kitoms darbininkiš
koms organizacijoms bei drau
gijoms, kurios tik jį pakviečia. 

• . ’Dabar^ choras mokinasi ope- ; 
retę “Bailus Daktaras” ir grei- , 
tu laiku ją perstatys scenoj. 1

Šiais metais chore labai gera 
tvarka. Pamokos įvyksta kiek
vieną penktadienį, 7 vai. vaka
re ir sekmadieniais 1 vai. po 
pietų.
mogų komisija šiems metams 
išrinkta iš gabių narių ir dar
buojasi gerai.

Palengvina 
nugaros raumeny 

skaif ną

I

JJed Cross Ink
stams PI ei ste- 
.riai Gaunama 
visose aptieko- 
s'e. Gaminta 
J o h n s o n ir 
Johnson, New 
Brunswick,N.J.

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

I A. Gorbalevska
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N.' Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir Valdyti' 
automobiliais j trumpiausį laiką.: 
Mes* gvarantuojam laisnius ir dip-; 
lomui. "TlIAas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei* 

' jas už $10. Pamokos dienomis ItJ
vakarais. Informacijos dykai.1 

ro. Nedėldieniais nuo 11 iki. 2 
į vai. dieną. ' k z , iv.

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

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka- I i/»J

j Bet kas vaidins ..tą veikalą?
. . Bostono priemiesčių gabiausi

1 ,dav? ’ _fa^Stln'UT.S „?.a5eng,lrn,US' aktoriai! Kai kurie ką tik ap- 
sigyvenę Bostone. “Lapkaus” 
rolę vaidins buvęs Norwoodo 
žymiausias aktorius, komikas, 
dainininkas.
pasižymėjus Rockford, Ill., ak
torė. Vingilio rolę—žymusis 
New Haven, Conn., aktorius. 
Katriutės rolę—gabiausia Dor
chester, Mass., jaunuolė. Ple- 
paitienės rolė—žymiausia Cam
bridge ir So. Bostono aktorė.

Minėti aktoriai deda didžiau
sias pastangas, kad parodžius, 
kaip liurbis, apsileidėlis Lapkus, 
kantrybės pristigęs, moka su
valdyti savo žmoną ir gudrųjį 
“burdingierių. ”

K. Barčienė.

'kliubo vardu. Rinkimų laike 
pradėjo organizuotis visokie 
Smitho kliubai ir vis tai kliu
bo kambariuose. Kliubo na
riams pradėjus reikalauti pa
siaiškinimo, tai jis pradėjo

Red Cross
Kidney Plaster

tvarkos taisyklių.

jo kreipti daugiau domės į - ; __ _ ~____ ; ~ ■
kuopos susirinkimus bei į visą įu metų nariai jo jau nerinks 
kuopos veikimą. _ 'pirmininku, tai pats pareiškė, 

Jaunuolių mokyklėlė šviesa kad nekandidatuosiąs. Taip
gi nariai nerinko ir jo labai 
rekomenduojamos ir rekla
muojamos ypatos į pirminin
kus. Kliubo pirmininku tapo 
išrinktas jam. negeistinas pro- 
gresyvis žmogus;

irgi gerai gyvuoja. Parengia 
įvairius vakarėlius ir iš liku- 
aįF pelno padengia pasidariu
sias išlaidas mokyklėlės vedi
me. Ir taip pasilaiko nerei
kalaudami keno nors para
mos. Daugelis jaunuolių jau 
gana gerai suskaito bei para
šo lietuvių kalba, o taip pat 
jaunuolių chorelis ir sudai
nuoja neblogai.

Na, o mūsų priešai, ką jie 
turi? Ugi nieko. Visas jų 
veikias tame, kad jife sten
giasi visame kame kenkti pro
gresyviam veikijnui. Apie po
ra metų tam atgal, mūsų san
darokai, kaip tūli juos vadi
na, buvo pradėję vyrauti ir 
manė iškilti, kaip sakalai. Bet 
nespėjus pakilti, prisiėjo tara-

• Darbai pas mus šiuomi lai
ku eina neblogai. Nors ir yra 
vienas kitas bedarbis, bet, pa
lyginamai, mažas nuošimtis.

Lapkienės rolę— Medonio; dainuoja Rimkus i
Jaučiasi gerai ant nugaros

CASTON ROPSEVICB

WATERBURY, CONN.

Apie trejetą metų tam at
gal S. L. A. kuopa buvo su
manius suorganizuoti jaunuo
lių mokyklėlę, bet išgirdę apie 
tai mūsų didvyriai, kad pa
kenkus S. L. A. kuopai, bėgio- 
dazpi po stubas suorganizavo 
sa^L^mokyklėlę pirma. Tada 
S. L. A. kuopa, suprasdama

Seno Vinco Prakalbose Auko
tojų Pavardės

J. Kudirkienė $3; A. Maže
lis, A. Ričiukevičius ir M. Ma- 
želienė po $2; V. Ričiukevi- 
čienė, A. Bakūnienė, K. Ste
ponavičienė, J. Bakūnas, J. 
Petraitis, K. A. Bukaveckas, 
B. NaudžiŪrtas, J. Latvis, P. 
Pečiulienė, K. Dzevečka, M. 
Mažeika, Z. Valickienė, J. Ta- 
mavičius, K. Mažeikienė, V. 
Stasiukaitis ir V. Vaičiūnienė 
po $1; K. Steponavičius $5; 
V. Katinas, K. Grinius,. J. Pe
čiulis ir J. Gauronskis po 50c. 
Viso $32.

Visiems aukotojams širdįn-
tai, kad organizavimas kitos gai ačiū. 
nOyklėlės, tuom pačiu lai-Į, Šiaurys.

Darbiečiu (Komunistų) Lietu
vių Susirinkimas. Auka tfDail(y\ 

Workenui” 
' vi

30 d. sausio Am. Darb. (Ko
munistų) Partijos, lietuvių 
frakcijos, įvyko susirinkimas. 
Apkalbėjus Partijos reikalus, 
abelnai darbininkų reikalus, 
taip pat ir lietuvių dalykus, pri
eita ir prie šios šalies vieninte
lio anglų kalba dienraščio. 
Nors draugų nedaug susirinko, 
bet sumetė aukų x del “Daily 
Worker” $16.60.

Dabar žodis tiems draugams, 
kurie nesilanko į susirinkimus. 
Argi gali tokis draugas jaustis 
tikru bolševiku atsilankydamas 
į kelintą mitingą sykį? Argi 
verta stovėti tik viso labo gar
bės nariais? Rodos, Partijos mi-i 
tingus reikėtų statyti augščiaus 
visko. Draugai, patys supras
kit, jei visi taip darytų, kas bū
tų?

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketVergais:
1218 So. 10th St.. Camden. N. J.Choro valdyba ir pra-

' Tarys.

Pasirodė Plečkaitininkai
Paskutiniu laiku Utenos apy

linkėje vienur kitur ‘pasirodė 
plečkaitininkai. Jie uoliai pra
dėjo platinti savo “Pirmyn”. 
Mūsiškiai turi energingiau veik-* 
ti, kad visai sumušus plečkaiti- 
ninkus.

Lietuvaitė Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg.,
, public Square
WILKES-BARRE, PA.

Naujausios Mados Žemiausia

*

B

FORNICIAI
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
I PO $1.00 arba $2.00 { SAVAITĘ 
Į Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri
lįsta tome į namus visoje New Yorko ir 
| Brooklyno anielinkeie.
J Turime didelį štorruimj, kuriame laiko- 
Ime daugybę puikių rakandų del pasirin- 
I 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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DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
U PRŪSEIKA. Pirmininkai / j. A LĖK913, Sekretorius

16 Union Square, New York City 167 McKinley >ve„ Brooklyn, N. Y.
IQ. BACHKS. Iždininkai, Box MS, Union Co., Union, N. J.

J* prisidėti prie organizuojamos
METINES KONFERENCIJOS Nacionalės Mainierių Unijos.

PROTOKOLAS
(Pabaiga)

Kilus nusiskundimams nuo[ o ______
Scrantono draugų, kad centro-yra organizuojama Nacionalė 
sekretorius neatsakinėja arba . Audėjų Unija šioje apielinkė- 
perdaug užvelka atsakymus į je, 0 kas svarbiausia—tai or
ių laiškus, reikale Scrantono ganizavimas jaunuolių dirbtu- 

- kuopos bylos ir reikale įregis- Vėse,—todėl A. L. D. L. D. 
travimo A. L. D. L. D. Penm Dvylikto Apskričio konferen-

Nacionalės Audėjų Unijos 
Reikale

Kadangi pastaruoju laiku

dienraščio skaitytojais.
Rezoliucijų Komisija:

M. Žaldokas, 
M. Ručienė, 
A. Pagiegala.

Balsuota. vieta sekančiai 
konferencijai: už Binghamton, 
N. Y.,—11 baisuj. už Pittston, 
Pa.,—10 balsų; 
Barre, Pa.,—5 
Scranton, Pa
Plymouth, Pa.,—1 balsas. Se
kanti konferenciją įvyks Bing
hamton, N. Y.

Į apskričio komitetą 1929 
metams vienbalsiai išrinkta: 
J.‘ Vitkūnas, M. žaldokas, J. 
V. Stanislovaitis, O. žiurienė,

už Wilkes- 
balsai; už 

,—2 balsai; už

valst oi konferenciia nutarė vvyilK€0 Aps?HC1° ^omeren- D Gudišauskas, j. Kuncevi- vatsujoj, Konierencija nutarė Clja ragina musų draugus pa- x:11Q t v nnkovirinq T 
pareikšti Cenlro Komitetui «-elbėti organizuoti audėius |C1i^S 1 + ’ • u i -e-C-S* 3Pftneikima už tai geiueu oiganizuou auuejus. alternatus vienbalsiai įsrink-

Priimta sekamos rezoliuci- “Laisvės” Serininkų Suvažia- (ta: K. Miškinis, l^Sandargas,
jos:
Nacionalės Mainierių Unijos

vimui |J. Kazlauskas ir R. Janušai-
A. L. D. L. D. Dvylikto Ap- tis.

! Reikale jskričio konferencija, įvykusi:* Nutarta išmokėti sekamos
Kadangi šis apskritis ran-; 20 d. sausio, 1929,

• y * _ . ♦ . -1 _ . i. • _ JI___ <<T
__ _  __ _ _____ __ sveikina bilos: R. Mizarai maršruto iš- 

dasi sunkiausio darbo indus-. “Laisvės” šėrininkų suvažiavi- laidos $20, M. žaldokui— 
trijoj, kasyklose, ir darbinin-Imą, įvyksiantį 3 d. vasario, š. $5.68, J.. V. Stankevičiui— 
kai čia labiausia išnaudojami, m., ir sykiu siunčia “Laisves”, $2.32, 17(5 kuopai už plaka- 
ir kadangi dabar yra organi- paramai auką $20, pažadėda-■ tus—$3.35, 
zuojama Nacionalė Mainierių i.... .
Unija, kuri tik vienatinė yra ti. darbininkų dienraštį ir at- 
teisingai vedanti kovą,—todėl 
Dvylikto Apskričio konferen
cija ragina savo kuopų narius

zuojama Nacionalė Mainierių
Valūnienei—$3.- 

ma visais galimais būdais rem- 03, A. Valūnui—$4.30, I. San- 
1 d argu i—$3.60, už svetainę

eityj. Taipgi ragina ir visas . konferencijai—$2.50.
kuopas ir jų narius tapti “Lai-j Nutarta varde šios konfe- 
svės” bendrovės šėrininkais ir rencijos pareikšti Binghamto-

Aušroj Chorui širdingą pa- yra A. L. D. L. D. 43-čios kuo- pono Dėdyno, t'hi labai blogi! gio ir atmetimą J. J. Gętfdąir 
:ą už suvaidinimą operetės pos nariu ir joj gerai darba-popierai. Kaip žinome, tai ko, kuris pirmenybę turėję

gio ir atmetimą J. J. GęMąirj^ 
ko, kuris pirmenybę turėj^jJĮ 

Tėvynės” ’red. tą urėdą. Nutarta vienbalsiai 
-v italus neisgrauze tos jatul neužsiganėdinimo re

Kelios dienos atgal, vakare, pasakytos teisybės apie Pro-! ?°. Pries -tarybos 
suėjo keli vaikėzai pas Kul-gresyvių Komiteto lapelius— žy£lu\ ^ negražus 
vinskienę ir tuojaus užrakino jog jų nebuvo reikalo iškalti j Pūdomos tarybos žygis ir ais- 
duris ir pradėjo reikalauti pi-Jant akmens, jei organe vietos |^us Prisllaikymas politinių įs
nigti. Bet moteris neturi jų, o nėra. Taipgi p. Dėdynas, ra_ i ^okavimų, net nepaisant b. L. 
kuriuos turėjo, tai ir tuos bu-šydamas sieksninę malimalie- įstatymų.
vo prapirkus tą ūačią dieną, nę, nepaduoda, kokiame “Lai-Į

no .
dėką už suvaidinimą operetės pos nariu ir joj gerai darba- popierai. 
“Grigutis” Scrantone, 22 d.
gruodžio, 1928.

Perskaičius šios konferenci
jos protokolą, konferencija ta
po užbaigta 5 vai. vakare.

Konf. Pirm. V. Valukas,
Konf. Sekr. S. Jasilionis.

WILKES-BARRE, PA.
Šis Tas

A. L. D. Litkomf rakei jos su
sirinkimas buvo pirmadienį. 
Narių dalyvavo tik pusė. La
bai negerai, kad draugai ne- 

j atsilankė į susirinkimą. Susi- 
i rinkimas buvo svarbus. Ap- 
| kalbėta vietos veikimas, kaip 
1 mes turim veikti, kad sutvir
tinus ne tik mūsų frakciją, 

-bet ir kitas organizacijas, ka
irios kaip reikia nefunkcionuo- 
Ija. Nutarta sušaukti 24 d. 
vasario visuotinas susirinki
mas visų mūsų organizacijos 
draugų ir draugių ir tame su- 

Įsirinkime apdiskusuoti kelius 
bėgamus klausimus. Nėra 
nei mažiausios abejonės, kad 

[susirinks visi darbuotojai, ku- 
iriems tik rūpi darbininkų ju- 
I dėjimas, rūpi organizacijos. 
IKoŪel tokis susirinkimas rei-

vosi. dar nei pats "icvjuco ivu. <
Vitaitis neišgraužė tos Jatul Prnmti neuzsiganedimmo re-

Vagiliukščiai visaip ją gązdi- svės 
no ir net revolverį pridėję 
kaktos, bet hieko nelaimėjo. 
Kulvinskienė pradėjo daužyti 
langą ir šauktis pagelbos. Va
giliai išbėgo. Tuo pačiu kar
tu buvo ir Jonikienė, kuri bu
vo priversta sėdėti be jokio* 
pasijudinimo. Pasirodo, kad 
ir stubose pavojus gręsia nuo 
visokių, vagilių.

numeryje Jatul rašinė
lis tilpo. Mat, bijo, kad S. L. 
A. nariai nepasiskaitytų ir 
sužinotų apie teisybę. Tai 
taičio stiliaus “kritika.”

ne-
Vi-

Vasario 3 d. S. L. A. 57-tos 
kuopos ■ susirinkime v buvo kal
bėta apie Pildomos Tarybos 
paskyrimą iždininku K. Gu-1

Kalakutas.

Brooklyn LABOR LVCEIffi
©ARBININKŲ IŠTAIGA.

salės dėl Balių, Koncertų, J**-- 
kietų, Vestuvių, Susirinidmų ir ' 
JPuikus Bteičius su naujaielai* italui 
Maii. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

$49—959 Willoughby
Tet S842 SU**. <

WORCESTER, MASS.

IX MITATIFIIT CIT VII VAIC kelių minutu dar pasigirdo skardus vilko .[kalingas, bus paskelbta ve-, IŠ NUUUKly dU VILKAIS staugimas miško gilumoj Taipgi nutarta turėti ir;

DZŪKIJOJ
las gaisas Uįii-[diskusijas įvairiais klausimais, 

sų stiielcius net supuite. Viskas nutilo, i Daug yra lietuvių, darbinin-

Įvairumeliai
P. A. Dčdynas, pagarsėjęs^ 

1924 ir 25 metais S. L. A. 
157-toj kuopoj šmugeliu, ran
da sau vietos S. L. A. organe 
“TėVynėj” (num. 4-tame) po
lemizuoti su P. A. Jatul, būk 
Jatul, savo rašinėlyje, “Lais
vės” 303 num., 1928 m.,- ap
šmeižęs S. L. A. centro gar
bingus darbuotojus. Jau jei. 

[panaši istorija būtų ir S. L.!
A. centro darbuotojų, kaipo

[Drąsuoliai iš persigandimo keletą minūtų kų, kurie pilnai pritaria A. D. 
, negalėjo nei žodžio prakalbėt į viens kitą. k. Partijai ir ją remia visais

Rašo Užuguosčio Petras

(Tąsa)
Sėdi jie ir laukia. Naktis šalta, bet 

tyki; mėnulis pro medžių šakas šviečia tie
siog ant vilkų maisto, žvaigždžių pilnas 
dangus. Kol miestelis dar gyvas, žmonės 
nesugulę, tai vis dar pasigirsta kokie gar
sai, tai kas nors šukteli, tai šunes suloja. 
Mikas su Jaskum kuždasi labai patykiai. 
Jų būdelėj taip tyku, kad net vienas kito 
širdies tvaksėjimą jaučia. Naktis labai 
ilga. Jau ir miestelis sugulė; nei šunų lo
jimo nesigirdi, o vilkų kaip nėra, taip nėra.

“Žinai ką, Jaskau,” prabilo Mikas, 
“mane pradėjo, miegas apimti; kibą aš tru- 
pūtį snustelsiu, o tu pilniavok, ir kaip tik 
pamatysi vilkus ateinant, tai žiūrėk, kad 
pesuriktumei,—kumštelk man į pašonę, o 
aš jau žinosiu, kame dalykas.”

“Ale kad ir aš kaip tik užsilaikau nuo 
miego,” atsiliepė pakušdomis Jaskus. “Na. 
bet tu, Mikuli, gali snaust, aš bandysiu išsi
laikyt: pro plyšį skaitysiu, kiek yra žvaigž
džių danguj, tai gal ir neužmigsiu.”

Mikas nespėjo -akių užmerkt, tai jau 
kad užknarkė, net per mišką atgarsis pa- 

" sigirdo. Jaskus kumštelėjo Mikui pašo
nėm Šis ūmai pabudo ir stvėrėsi už šau
tuvo, ir kaip tik neiššovė... Tuoj paklau
sė Jaskaus, “kur vilkai”? Jaskus paaiški
no, kad vilkų dar nėra, bet “tu pergarsiai 
knarki, vilkai iš tolo išgirs ir neateis.” Mi
kas nusiramino ir vėl užmigo. Jaskui pa- 

- sidarė labai nyku; jis irgi pradėjo snudu 
duoti; jau nenori nei žvaigždžių, skaityti. 
Viskas nutilo. Abu užmigo.

Mikas, būdamas jaunesniu, žinoma, 
buvo budresnis, jautresnis už Jaskų. Jis 
per miegus girdi, kad kas tai braška, ro
dos, kad kas laužo sausas medžio šakutes. 
Ūmai pabunda jis ir klauso. Taip, ištikimų
jų braška. Jis greit prisilenkė prie apsta
tytų apie būdą pagalių ir žiūri pro plyšį. 
Ogi tu sviete... apie dvylika vilkų taip 
šveičia mėsutę, kad karvės kaulai til 
brakšt, brakšt, brakšt... Mikas davė Jas
kui su alkūne šonan ir į ausį kušdelėjo1 

’•“Vilkai”... Jaskus sudrebėjo; prisilenkė 
ir pažiūrėjo pro spragutę. Pamatęs vilkus F* • 1 i y • v t

£

(Abu dreba.
! Vilkai daugiau nepasirodė. Mikas su

galimais būdais, bet, kol kas, 
dar nęra organizacijos nariai.

Jaskum išsėdėjo lindynėj iki visiškai išau- Ir kodėl? Jokios sąlygos tų

MENDELO
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

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

•užsakymus (orderius).

Juos išdirba

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai/ 
Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

“ TARPININKAS ”
I (The Mediator)

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
. MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ii’ kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu-

narių nevaržo. Jei mes su
prantam, kad A. D. (K.) 
Partija yra tik viena vadovė 
darbininkų kovos, ji visur 
kaujasi už darbininkų reika
lus, ją rasim visuose klasių 
kovos frontuose, tad kiekvie
nas sąmoningas darbininkas 
turi būti jos eilėse.

šo ir saulė pradėjo tekėt. O paryčiu šaltis 
kai ugnim svilinę jųjų nosis ir visą veidą. 
Žinodami, kad dienos laiku vilkai nesitąso 
miško pakraštyje, nusprendė eit namo. Bet, 
■del viso ko,’Mikas, dar būdamas lindynėj 
iššovė vieną šūvį, kad išgąsdint vilkus, jei 
jie guli kur nors netolimai. Išsileido namo.

Parėję tuoj apsakė visam miesteliui, 
kaip ir kas dėjosi su vilkais. Kaimynai 
jiem netikėjo. Kad pertikrint tuos netikė
lius, jie nuėjo su keliais vyrais atgal miš
kan ir prirodė faktais. Tada visi pradėjo 
juoktis iš tokių drąsuolių, kad pamatę vil
ką ar du, taip persigando, jog, anot jų, net 
apmirė iš baimės ir • nepajėgė iššaut. | 
“Strielčiam” baisiai nesmagu girdėti net 
mažus vaikus juokiantis iš jų, ir jie nu
sprendė eit kitą naktį ir jau dabar nebus 
tokie bailūs—išguldys visus vilkus, kurie 
tik ateis ėst karvienos.

Sekančią naktį jie vėl rengiasi. Dienos 
laiku išsimiegojo, gi temstant vėl išsileido 
žinomon vieton. Mėsa jau buvo ten padė
ta anksčiau. Mikas turėjo didelį šunį, ge
rą gončą. Tas šuva labai norėjo su jais Į 
eiti, bet Mikas įleido jį stubon ir liepė 
neišleist iki šeimyna eis gult. Bet štai at
eina kaimynas pas juos ir šuva, pasinaudo
damas proga, išbėga laukan pro įeinančio 
kaimyno kojas. Jis paseka “strielčių” pėd
sakais ir nubėga paskui juos girion.

Mikas su Jaskum ja*u atsisėdę savo vie- 
tose# šautuvus pasidėję gatavai, kad kaip 
tik pasirodys vilkai ar vilkas,—nieko nelau
kus—pliekt iš dubeltuvkos. Jiem besėdint 
ir besikušdant, pasigirdo kas tai susišama- 
tavo toj pusėj, kur padėta karviena. Jie 
stvėrėsi už šautuvų ir žiūri pro plyšius. 
Nagi vilkas jau tampo įšalusią mėsą. Mikas 
greit pridėjo šautuvą prie žando, vieną akį 
primerkė ir cieliavoja. Gi Jaskui prisakė 
būt gatavam, ir jei Mikas nepaguldys vilko 
vienu šūviu, tai kad Jaskus dabaigtų. Štai 
Mikas tik spustelėjo gaiduką ir užgriovė 

.suvis dideliu trenksmu;'aidas nuskambėjo 
per visą girią. Gi “vilkas” tik suspiegė, 
parpuolė, kiek pasispardė ir atliktas kriu
kis. O, kokis džiaugsmas! Rytoj ryte par
sitemps vilką. Visi miestelėnai sueis pažiū
rėt nušauto vilko. Visi gėrėsis jųjų gabu
mu... Eit namo tuoj visgi baisu. Jie nu
sprendė nelyst iš į)ūdos iki ryt ryto, kaip 
prašvis, nes dabar dar vilkai gali atkeršint.

Štai jau rytas; jau visai šviesu. 
“Strielčiai” lenda iš būdos šautuvus kišda
mi pirm savęs. Išlindę apsidairė į visas 
puses,—vilkų nematyt. Eina prie nušauto
jo i iv apžiūrėję, temps namo. Jaskus pri
eina pirmiau ir greit atšoka. “Mikai, l$ą 
tu padarei? Juk tu nušovei savo Pesaką...”' 
/Tokis buvo Miko šuns vardas.) Mikas 
prieina prie sustingusio mylimo šuns lavo
no, priklaupęs prie jo paglostė galvą ir la
bai gailestingai pratarė: “Tai geras buvę 
šuva... O, kad juos šimtas velnių tuos vil
kus! Už jų galvos aš tokį puikų gončą Nu
šoviau... Ką dabar man tėvas pasakys?...” 
Ir apkasę giliai po sniegu savo auką, 
“strielčiai” galvas nuleidę lėtai nužingsnia
vo namo,’nei žodelio netardami vien kitam.

; • i (Tąfea bus) t > “• T. I '

jis taip persigando, kad nei šautuvo nega- 
Ii pakelt; dreba rankos ir kojos. Mikas sa- 

$ ko:. “Šaukim!” Bet Jaskus atkirto: “Ne-
- šauk, perdaug vilkų. Visų vistiek neuž- 

šausime, o likusieji gali išdraskyti būdą ir
5 mus suėst. Juk jų čia kokis šimtas yra.*.” 

Abu baisiai nusigandę ir nežino, ką daryt.
4 Šaut bijo abu. O tuo tarpu vilkai jau bai- 
" gia ir kauliukus kramtyt. “Strielčiai” akių 

nenuleidžia nuo vilkų. Vilkai jau ir snie- 
! gą nulaižė, kur gulėjo mėsa. Pradeda
• uostinėti aplinkui; eina uostinėdami prie
- būdos, o mūsų drąsuolių paskutinės blusos
- numirė iš baimė. Jie ir kuždėtis bijo ar 
‘ negali. Štai vienas didelis vilkas priėjo 
’ prie būdos prie pat jų nosų, pauostė šakas, 

■ pakėlęs koją... Tą pasekė dar keli, ir vis
- “krapina” jų “namo” sienas. Jaskui ar tai 

iš baimės, ar šiaip del kokios priežasties, 
kas tai pradėjo gerkle kutent ir jis smar
kiai atsikosėjo... Mikas net krūptelėjo iš 
nusigandimo, o vilkai tik styptelėjo, iškėlė

* galvas ir leidosi bėgt miško gilumon. Už

Neoficialįai teko sužinoti, 
kad vienas iš Aido choristų 
tapo sunkiai sužeistas kasyk
lose. Tai drg. J. Samuolis, 
kuriam sulaužė ranką ir šon
kaulius, . Drg. J. Samuolis ge
rai darbavosi Aido Chore, da-. 
lyvavo lošime “Blindos” ir ki-i

meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit saul________________
ir kitiems. Sausio numery telpa la-l 
bai puiki daina “Pumpis/’ chorui Ke‘ 
turiems balsams ir pianui. Dar hie- 
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai \ 
jsigykit šį numerį; ><’

“TARPININKAS,”
tose organizacijose jis nenuil- 332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
štamai darbavosi. Labai ap
gailėtina, kad tokia skaudi ne
laimė jį patiko. 'Taipgi jis

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

Tg'iĮĮV .TTr-

WbRINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ
? X VAR/T0KIT 00

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

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.

Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

TArkitčs su mumis del kainos. ’
YpdtiŠkai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu :

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewdbdo Skyrius: 253 Grove St. '

■oDARBININKŲ-KALENDORIUSVI

1929 METAMS
Draugai! Pasispauškime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 250 

, egzempliorių. “L.” .
gelbos visų platintojų nebegalės 

svietą tą visą skaičių.

. vai „ua apie 
Administracija be pa l 
jų nebegalės išleisti ų200

Puslapiu Kopija
Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo

riaus, tuojaus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestj galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertės. 
Knyga labai svarbi. Daugybė mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ir moks-, 
liniukų. Puikus rinkinys labai svarbių in-» t 
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 nupiginimas. 
Laukiame naujų užsakymų su dide
liu susidomėjimu.

"Laisves” Administracija
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

1

-I
Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti ir mokestį. Taip pat prašome draugų greit 
atsiteisti ir už pirmesnius užsakymus. Nes dabar 

, “Laisvei’ ’ labai reikalingi centai.

utof
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PHILADELPHIA, PA
JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS

TELEFONAI!
Bell

Keystone.

Bell Phone, Poplar 7546

A, F. STANKUSANGLISKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Graborius-Undertaker

PATERSON, N. J

ves

Miestas

YONKERS, N. Y

WATERBURY, CONN.

LAISVĖ

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

PIRTIS 
ATDARA

------ St. or Ave.
State_________

MOTERŲ
DIENOS:

PanedSlials ir 
IJtaminkais

ir ekonomisto A. Bogdano 
saulis yra sutvarkytas' iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai įr kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 pušlapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00 
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis..........$1.50

Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą>knygą ii’ skaitykite ją. Kaina............ $2.00

Main

Prakalbų rengėjai, varde A.
L. D. L. D. 172 kuopos, taria

Gruodžio 17 d. įvyko Lie
tuvių Piliečių Kliubo susirinki
mas, kuriame Ig. Kartonas, 
varde A. L. D. L. D. 172-ros 
kuopos, kreipėsi prie Kliubo, 
prašydamas svetainės prakal
bų surengimui. Susirinkusieji 
nutarė svetainę duoti, tik pa
sipriešino trys nariai. Kuo
met kuopa pradėjo rengti pra
kalbas, atspaudino plakatus ir 
pagarsino, kad kalbės drg. 
Pruseika, tai tie 'trys kliubie- 
čiaį pradėjo pasakoti, kad jie 
su policijos pagelba sulaikys 
prakalbas. Rengėjai buvo ir. 
nusiminę, nes manė, kad, kar
tais, gali prakalbas suardyti. 
Bet, pasikalbėjus su kliubo 
valdyba, ji pasakė, jeigu /susi
rinkime nutarė svetainę duoti, 
tai tie trys nieko negali pa
daryti.

Sausio 20 d. įvyko prakal
bos. Prakalbų rengėjas Ig. 
Kartonas anksti atėjo į svetai
nę. Paskui atėjo ir vienas tų, 
kuris buvo priešingas ir pama
tęs Kartoną priėjo prie jo, pa- 

Įsisveikino ir sako: “Labai gai
lia, kad aš negalėsiu būti jūsų 
prakalbose ir neturėsiu pro
gos pakritikuoti .kalbėtoją. 
Kartonas užklausė, už ką jis 
kalbėtoją kritikuos, tai tas 
žmogus pradėjo pasakoti, kad 
Pruseika kalbėdamas meluo
siąs, nes Lietuvoj nebuvęs ir 
kalbėsiąs apie Lietuvą, kuo- 
n?et jis apie ją nieko nežinąs, 
čia prieina vienas vyras ir sa
ko: “Kuomet* nueinate į baž-

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

4-to ap. Būsimą 
nutarta laikyti 

liepos mė-

Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Liętuvos. 
Žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina......................................................................     15c

nyčią, tai kunigas jums paša- apie Lietuvą kalbėsiąs. Taip 
koja apie dangų, peklą, die- ir reikia. Ateikite, paklausy- 
vus, velnius ir kitus galus. Juk kite, o jau paskui ką nors sa- 
jis nei danguje, nei pekloje kyšite. Bet kalbėti negirdė- 
nebuvo ir'nieko apie tai ----
no, vienok jūs tikite j 
džiams. Prie to dar prisidėjo 
keli vyrukai ir prasidėjo dis
kusijos. Mūsų priešas, nieko 
nesakęs, apleido svetainę.

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs .daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ........................ 20c

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug' nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio,^ dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..............................................................$2.00

įžanga į Politinę Ekonomiją '
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rušų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa-

Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos,, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų" algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonėgražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina.......... . ............................... 15c

skaitykite ir
PLATINKITE 

“LAISVE”

A. L. D. L. D. ir L. D. S. A. 
kuopos rengia prakalbas, ku
rios įvyks vasario 24 d., Ven
ta svetainėje, 103 Green St. 
Kalbėtojas bus drg. A. Bimba 
iš Brooklyn, N. Y. Visi vie
tos ir apielinkių lietuviai įsi- 
tėmykite dieną ir atsilankyki
te,-nes daug naujo išgirsite.

Rengėjai.

Philadelphijoj visuomet yra 
daug naujienų. Dabar kur 
tik nepasisuksi, tai užgirsi kal
bant, kad Lyros Choras loš 16 
d. vasario operetę “Grigutį.” 
Neklysiu pasakęs, kad šiemet 
bus daug geriau sulošta, negu 
pernai. Lyros Choras deda 
visas pastangas, kad sulošus 
kuo geriausia. Gabusis reži
sierius Bulauka sušilęs mušt- 
ravoja aktorius, kad pasiro
džius scenoje tikrais artistais. 
Pamokas laiko du sykiu į sa
vaitę. O dirigentas Jurčiko- 
nis net baigia jau ir smuikai 
sudildyti. Kaip matot, rengia
mės ne juokais prie operetės 
“Grigutis.”

Taipgi ir choras nesnau
džia, nes žino, kad ant ryto
jaus reikės lošti Baltimorėj. 
, Iš pašalinių draugų, kurie 
norite sykiu važiuoti į Balti- 
morę su choristais, tai pra
šau užsiregistruoti pas komisi
ją. Nuvažiuot ir atgal kaš
tuos tik trys doleriai. Išva
žiuosime iš Phila. 7:30. vai. 
ryte, o iš Baltimorės—11:20 
vai. nakčia. Tai matot, bus 
daug laiko sueiti su savo pa
žįstamais, kurie turite.

Draugai choristai, choristės 
ir visi, kurie dar tikietų tu
rite, skubinkite platinti, o jei
gu da pas kuriuos liks, sugrą
žinkite ne vėliau 10 d. vasa
rio, nes tikietų ant rankų ne
turime, visi išduoti platinti.

Choro Koresp. No. 2.

kiną, kad tai iš Škotijos, iš Car- 
fino Gataveckas. žiūriu jam į 
akis ir stebiuosi. Nejaugi tai 
tas pats Carfino Gataveckas, su 

Per metų eiles buvo girdėtis kuriuom veikėme, dirbome apie 
iš spaudos ir žmonių kaibų apie'20 metų atgal? Pažinti vis ne
pagarsėjusį dūmais, rūkais, su galiu, bet patikėjau, kad tai tas 
daug ilgų juodų kaminų Pitts- pats. Gailestis širdį kankino ir 
burghą. Daug amerikonų var- mudu pradėjome kalbėti apie 
toja patarlę: “Smoke like a tuos praeities laikus. 
Pittsburgh.” Į Mūsų spaudoj ne kartą buvo

Tai buvo ALDLD. 4-to Ap. j minėta apie senus “škotus, ” ku- 
konferencija 27 d. sausio ir -- T 1
mes, keturi clevelandiečiai, de

legavome nuo 22 ir 190 kuopų. 
i Kad geriaus pamačius tą taip 
dūmuotą garsų miestą ir su 
draugais pittsburghiečiais ge
riaus susipažinus, susidrauga
vus, mes išvažiavome anksti su- 
batoj, 26 d. sausio, ir Pitts- 
burghą pamatėme pačioj dienos 
šviesoj, antrą valandą po pietų. 
Tas pagarsėjęs miestas mane 
ne taip stebino dūmais ir kami

nais, kaip keista išvaizda, su- 
x būdavo j imu bei atsilikimu nuo 
kitų miestų.

Pittsburghas daugiaus atrodo 
į europišką, šveicarišką seną 
miestą, negu į amerikonišką. 
Gatvės visur siauros, sienos ir 
net langai purvais aptaškyti 
nuo gatvekarių ir automobilių. 
Kur darbininkai ir biznierėliai 
gyvena, ten šalygatviai, daugu
moj, plytiniai, duobėti; namai, 
triobėsiai pajuodę, prie pat ša- 
lygatvių ir dar tvorelės supuvę 
riogso. Visur dideli apgriuvę 
kalnai, tik su maža eile žemės, 

✓o šiaip juodo akmens. Todėl ir 
■ medžių didelių nėra, ypatingai 
ant kalnų ; visur senos mados • 
pajuodę stubos, ant kalnų ir pa- į 
kalnėse, visur žmonės gyvena, 
lipinėja augštyn ir žemyn take
liais, tai tikri kalnų gyventojai.

ne ir aaoar veikia čia, Jungt. 
Valst., kaip: V. Rudaitis, V. 
Paukštys, Senas Vincas ir kiti, 
bet apie d. Gatavecką niekas ne
kalbėjo ir nežinojo, kad jis gy
vas ir čia jau kartu su mumis 

, veikia, dirba nepailstančiai, 
kaip ir 20 metų atgal. Mat, 
mes žinome ir kalbame daugiau
sia apie tuos, kurių vardai mū
sų spaudoj dažnai matosi. Bet 
mes nei nežinome tų draugų, 
kurie dirba ir gal daug naudin
gesnį darbą padaro darbininkų 
judėjimui, negu mes, spaudos 
rėksniai. Drg. Gataveckas kaip 
dirbo, taip ir dirba; jis buvo 4- 
to apskr. kasierius ir taip pat 
pasiliko ant 1929 m., nepaisant, 
kad 4-tas apskritys dvigubai 
pasididino. Jis nebijo darbo, 
jis senas darbuotojas.

Susipažinau su draugais Slie
kais, abudu jauni, linksmi žmo
nės, pilni energijos ir gerų no
rų del darbininkų judėjimo.

Ypatingai man patiko d. A. 
K. Sliekienė, su ja daugiausia ir 
kalbėjausi. Tai apsišvietus mo
teris, giliai mąstanti.

Penkiolika minutų iki dviejų 
ap. org. J. Urbonas atidarė kon- 
iferenciją. Jau pati pradžia 
mums, clevelandiečiams, pasiro
dė kiek keista, ne taip, kaip mes 
ir detroitiečiai darome. Bet mes, 
kaip dar naujai prie jų prisidė
ję, nieko nesakėme, tik žiūrėjo
me, kaip jie tvarko, kaip daro.

Pakvietė d. Mažeiką pakalbėti 
ir daugiau nieko neklausė, ne
kvietė, ar nori kas ką sakyti ar 
ne. Kaip del konferencijos, 
taip ir del ap. valdybos, jie turi 
nutarimus, patvarkymus, o 
mums atrodo, kad nekųrie tų 
patvarkymų yra nereikalingi, 
nenaudingi, netinkami. Bet tą 
tfjką ridės pataisysime ateityj, 
būvimoj- konferencijoj. Pati 
konferencija nebuvo svarbi, gi
li, nesvarstėm didelių, paliečian
čių visą organizacijų bei centrą, 
klausimų, nes nebuvo nei laiko. 
Pradėjus nuo antros valandos, 
negalima nei mislyti apie dide
lius klausimus, tą palikome bū
simai konferencijai.

Daugiausia kūlėme tik 4-to 
ap. reikalus, patraukimą narių 
į susirinkimus ir naujų gavi
mą. žodžiu sakant, šita konfe
rencija buvo tik susiorganizavi- 
mas didelio 
konferenciją 
Youngstown, Ohio 
nesį ir pradėti 'anksti ryte.

’ Kad Pittsburgh© lietuvių ju
dėjimas labai žymiai nupuolęs, 
tai tiesa ir aš maniau, kad tam 
visam priežastis, tai nėra ten 
veiklių, sumanių draugų. Bet 
dabar persitikrinau, kad Pitts- 
burghe yra draugų ir labai su
manių. Neskaitant Sliekų, ku
rie, rodos, ten tik ir veikė, yra 
J. Urbonas, žvirblis, Miliauskas, 
Gataveckas ir dar kiti, kurių 
pavardžių nežinau, tai labai su
manūs, matyt, daug skaitę, la
bai geri draugai ir tik konfe
rencijoj matyti. O kad paj ieš
kotum,, tai gal daugiaus ir ge
resnių draugų rastum, negu 
Clevelande ir Detroite. Tat 
mes turėsime patyrinėti, kodėl 
Pittsburghięčiai neturi skaitlin
gų organizacijų, chorų ir gyvo 
judėjimo? Gal būt sunkūs ge
ležies dirbtuvės darbai perdaug 
nuvargina darbininkus, o tokie 
darbininkai visuomet daugiaus 
mėgsta išgerti stiklą alaus ar 
degtinės, ir tuom baigiasi jų 
darbai, jų gabumai ir gyveni
mas.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT H77-»474
Būkite Savystovūs-

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS \ ’
(Miltelius nuo Šalčio) ’ I I !

jokių šalčių nebijo. .. Už 75 centus už baksą j ' i 
apsiginkluok nuo savo

______________ j._________  ORDER BLANK:____ ______________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už 

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

Vardas ________ ___________________________________

URBO LAX TABS ; i 1 
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžina žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—‘kuris 1 žmogui pagamina' rūpesčių ir sunkių

Lietuviškų,' Bulgarijai/, j Homeopatiškų ir <• 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

Patarimai Moterims ir Merginoms 
Lyties Dalykus

(H BALZAMUOTOJAB
Užtikrinu, kad mano patamavimaa 
bus atatinkamiausiaa ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs. ?

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarainkais nuo 12-toa 
vai. dieną ild 12 vai. 

nakties

Per mūsų nesusipratimą, 
draugai pittsburghięčiai mus 
nepagavo, jie laukė ant kitos 
stoties. Neradus draugų, mes 
nuvažiavome į d. Varnagirio 
studiją, 1930 Carson St., kokį 
laiką pakalbėję ir nieko nesu
laukę, leidomės jieškoti draugų. 
Drg. Vamagiriui pasakėme, kad 
važiuojame į <sWest Side” pas 
d. Bagužius, bet beeinant pama- 
mapėųie, kad /ify fitteburgįo 
jįsntras vilai apmiręs* ir mės 
nieko gero nerasime. Tat leido
mės gatvekarių į Braddocką pas 
Urboną, kuris visiems “Lais- 

skaitytojams žinomas 
Braddocko darbuotojas nuo se
nų laikų, taip ir man, tik nebu
vau jo matęs... ‘ \

Gatvekarių važiavome nepil
nai valandą laiko ir visą kelio
nę stebėjomės iš tų zigzagų apie 
kalnus, į kalnus ir pakalnes. 
Patys gatvekariai senoviški, 
nešvarūs, be mažiausių patogu- 
niŲ. 1 O už kelionę reikia mokė
ti gjina brangiai. Visas gatve
karių linijas valdo Pittsburgh© 
kompanija, tai lupa nuo žmonių, 
kiek nori. O apie modernizaci
ją nei kalbos nėra, kompanijai 
ne tas rūpi.

Braddockas nei kiek nesiski
ria nuo Pittsburgho: tokios pat 
siauros gatvės, pajuodę triobė
siai ant kalnų ir pakalnėse.

Susiradome draugus Urbo
nus. Tai labai draugiški ir links
mi žmonės. Išsikalbėjome apie 
praeitį ir dabartį. Drg. Urbo
nas kaip dirbo, taip ir dabar 
dirba, veikia ir matyt, kad Ur
bonai niekuomet nepails, veiks 
ir ateityj. Bet labai sunku 
veikti tokiame mieste, kaip 
Braddockas. Drg. Urbonas ma
no kada nors, apleisti Braddocką 
ir persikelti į kito valstiją. Kur 
draugai Urbonai kelsis, dar nei 
jie patys tikrai nežino, bet 
linksma pažymėti, kad tarp tų 
naujų vietų, apie kurias Urbo
nai mano, yra ir Clevelandas.

V*Urbonuos pernakvoję, ant ry
tojaus, 27 d. sausio, važiavome 
j ALDLD. 4-to apskričio konfe
renciją McKees Rocks, Pa. 
AugšČiausios Prieglaudos 2-os 
kp. svetainė švari, apžiūrėta; 
fen galima ir teatrus lošti. Kon
ferencija turėjo prasidėti nuo 
pirmos valandos po pietų, bet 
mums pribuvus 20 min. iki pir
mai, dar nieko nebuvo ir kuo
met pašaukėme svetainės pri
žiūrėtoją, tai jis pareiškė, kad 
nieko nežinąs apie konferenciją. 
Delegatai ir ap. valdyba pradėjo 
rinktis tik po pirmai. Pradėjo- 

kme susipažinti su draugais. Pri
eina žmogus, duoda man ranką 
ir sako: “Gataveckas.” Neži

nia u, nepažįstu. Jis tolinus aiš-

CVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta Ckf VA
LA livrl. Nuo 8 v. ryto iki G v. v a k.; po 6 vai.—7le-«JV Vv*If

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naajai perdirbta Rusiškai-Tarkilka Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rfliiea maudyne r su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu Šulinią vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IšSIPflRIMUI VANTOS VĘLTUI

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kufis padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ............. .............................*.........................  . $1.50

vaus programoje. Naujam 
chorui į pagelba eina Aido, 
Lyros ir Sietyno chorai. Ne
pasilieka ir garsusis Ufa ok
tetas. Iš solisčių šiame kon
certe bus česnavičiūtė ir Ka- 
valiauskiūtė.

Aišku, jog skaitlingoji dar
bininkų visuomenė su malonu
mu dalyvaus kalbamame kon
certe ir parems naująjį pater- 
soniečių chorą.

Po koncertui bus šokiai, 
griežiant smagiai orkestrai. 
Bus progos pasišokti ir susi
pažinti su daugeliu vienmin
čių jaunuolių.

Choro Patronas.

Labai Parankus Kišeninis 
lietuviškai-ąngliškas

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

F. URBONAS 
151 Metropolitan Avenue Brooklyn]

Telephone: Greenpoint 1411 
ANTRA APTIEKA

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Mokykla an Reputacija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

{ėjimas iš 736 Lexingtbn Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

SKAimm-mESmĖS-MOKVKIPĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuvos P olitęmi gruntų Suvažiavimas Berlyne 
Joic gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Tęn nurodoma 
tikslas Lietuvos pol'itemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš< arti 100 
puslapių. Kaina ................................................................... 20c

Ką Mes Matėme Sovietą Pasijoj

Trys gariniai kambariai delei išsiptrimoi Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Dideliu, orfngas miegojimui kambarys; 
taip pat, RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrėli Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE.. BROOKLYN, N. Y.
- Telefonas: Pulaski 109Q ,

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c ~

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Pora mėnesių atgal čia įsi
kūrė lietuvių jaunuolių choras, 
kuriam duota vardas Laisvės 
Choras. Mokytojauti naujam 
chorui gauta Vladas Žukas, iš 
Brooklyn, N. Y., kuris sėkmin
gai mokina Aido, Lyros ir Sie
tyno chorus.

Patersono Laisvės Choras rz • n . • • ir v •• n.j.
taip progresuoja, kad subato-1 Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu 
je, 23 d. vasario, jau rengia Dienraštis “Laisvė“ išleido gerai priruoštą knygelę su reika- 
savo įkurtuvių apvaikščiojimui lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po-. 
koncertą .Jįr pats choras daly- pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiškai-Į

tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių, Valstijų 
valdžios. Gerai įsitčinijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. -Kaina tik...............................t, .25c

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

nezi- jus prakaibos, nĮeko iš to ne
išeina.

Publikos prakalbose buvo 
daugiau, negu Cibelio bažny
čioj žmonių, e Ir prakalbos vi- 

Kitas priešas neatsilankė į (sais žvilgsniais pavyko.
prakalbas. Bet trečias buvo 
atydžiai klausėsi prakalbų ii 
kuomet Pruseika užbaigė kal
bėti, tai pagyrė už prakalbą į širdingą ačiū Lietuvių Piliečių 
ir pasakė, kad niekas nesitikę-1 Kliubui už suteiktą svetainę, 
jęs, jog Pruseika taip gerai Kliubietis.

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 

, laiškai jau pasmekt’ų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
{Knyga iš 128 puslapių. Kaina..............................................35c

Laisvės Choras



VIETOS ŽINIOS
VISI BŪKITE! PARDAVIMAI

DIDELIS BARGANAS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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REIKALAVIMAI

DRAUGAI!

Maspeth, N. Y.
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68 METŲ AMŽIAUS SENIS 
GYNĖ TEISME PATS SAVE

JACK DEMPSEY TIKI, JOG 
PAJAMOS SfEKS $300,000

i I

VISI į PIKIETAVIMO 
EILES, ŠAUKIA PARTIJA

a 
£ 
įf

KUNIGAS META RELIGIJOS 
BIZNĮ IR EINA Į 
KOMERCINĮ

KAIP ČIGONĖ “PATAISĖ” 
YIENĄ LIETUVĮ

Kumščiuosią su Dempsey 
Rugsėjo Mėnesį

dreb’, 
ką slankioja čion

A. 
dyba 
ir

Tai 
lė, o 
dainų, 
ras ?

PASIRANDAVOJA šviesus apšildo
mas kambarys, atsišaukite nuo 5 

iki 9 Vai. vakarais. 164 Leonard St., 
ant 3-čio augšto, Brooklyn, N. Y.

(34-35)

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

DARBININKŲ 
JAUNUOLIAMS IR 
JAUNUOLĖMS

REIKALINGA moteris arba mergai-1 
tė prižiūrėjimui 5 metų vaiko. No

rėčiau, kad atsišauktų tokia mote-, 
ris, kuri neturi vaikų. Matyt, mane 
galit nuo 8 iki 9 vai. vakare ar
ba nedėlios ryte. Mrs. Thomas, 431 
Lorimer St., ant trečio floro, Brook
lyn, N. Y. (34-36)

z’ Puslapis šešias

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

Parsiduoda medinė 8-nių šeimynų 
su 2 krautuvėmis stuba. Neša rau
dos $2,200.00 j metus. Parduodu pi- 
giai—?už $13',000.00, nes važiuoju į 
Europą.

GOTTHELFSMAN,
541 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

(35-40)

kai 8 JACK SHARKEY PASIRAŠĖ

UŽEIGA
Jūs pažįstate mūs, mes pažįstame jus, >«t 
Jau senai matimėsi. Būtų linkima pasi
matyti.

kurte dar nepažįstate mttių, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie lengvo darbo mažam res

torane. Delei mokesties susitaikin
sime. Kreipkitės po No. 235 Avė. 
B, New York, N. Y. (34-35)

, MASPETH, N. Y.
L. D. S. A. 91-mos kuopos susirin

kimas bus panedėlyj, 11 vasario, Na
tional Hali, 91 Clinton Ave., 8-tą 
vai. vakare. Visos narės ateikit, yra 
svarbių reikalų apsvarstyti. A. Za- 
blackiūtė skaitys F. Abeko paskaitą, 
tat kviečiame ir pašalines atsilanky
ti, išgirsit daug svarbaus.

Org. K. Linonienė.

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
štoras. Gera proga pirkti gerą 

biznį. Kreipkitės po No. 108 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

33-38

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

RAUDONAS ARTOJAS’

CLIFFSIDE, N. J.
Priešfašistinis susirinkimas bus 

utarninke, 12 vasario, po No.185 Jer
sey Ave.
Tai bus labai svarbus susirinkimas, 
todėl

..p. , - JUNIPER 7646 ;

' RALPH KRUCH .
FOTOGRAFAS* *’’<.* r • * ' ■ ■ ‘ ‘i T ’
65>23Grand Avenue<

a hi-ASPeTH.N.Y. ‘ 'j

r ♦

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J.

Kastant, savininkas, po No. 3353. Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
Washington St., kampas Green St., *
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel.
Jamaica Plain 1123.

(21-47)

MBNi

:'T < ■ 4 >. •’. (’ Pirmad., Vasario 111,

• Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partijos Antrasis 
Distriktas šaukia kiekvieną 
ąukniasiuvį, kiekvieną Parti
jos narį, padėti panešti tą sun
kią kovos naštą, kuri gula ant 
naujos Needle Trades Indust
rial Unijos, vadovaujančios 
sukniasiuvių didžiulį streiką, 

'partiją šaukia savo narius,į 
tHkiet&virho liniją, kurią ryt
iečiais sudaro sukniasiuviai 
savo, industrijos centre.

Nei policijos buožės, 
Sųržuazijos kalėjimai, nei so- 
ciąlypąrsid avelių melai
keiksmai neturi sulaikyti tik
rą. revoliucionierių nuo eina
mųjų kovų.

I Buvęs ,§harkey’o 10 nuošim- 
! čių manadžeris Jimmy John- 
!ston yra tos nuomonės, jog 
I Sharkey laimės bokso teisėjų 
sprendimą. Nes Sharkey tiki
si, kad jis gali supliekti Strib- 
lingą, o kuomet jis, girdi, pa
sitiki pats savimi, tubmet nie
kas jo negali sulaikyti.

Leo P. Flynn, kuris du kar
tu buvo priešingam ringo 
kampe (1926 m., kai Sharkey j 
kumščiavosi su Dempsey, ir j

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

IŠRANDA VO JIM Al
LIETUVIU VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

17 d. vasario visi būkite 
Labor Lyceum svetainėj. Mi
nėtą dieną Lyros Choras, stato 
scenoje meksikonišką operetę,; --------- - ..... -nesenai įvykusiose kumštynė- 

sa-

East New Yorke tūloje lie
tuviškoj šeimynoj (M—kų) 
buvo sekantis atsitikimas. Už
eina viena čigonė ir randa pa- 
tį M—ą su • žmona (abu pa
buvę žmonės). Prašėsi jai 
leisti burti. Moteris nenorėjo 
įsileisti, bet vyras sutiko, či
gonė pradėjo savo darbą. Pats 
M. sveikatoj negerai jautėsi ir 
todėl čigonė klausia, ar jis turi 
banke pinigų. “Taip,” atsa
kė M—s. “O namie?” Vy
ras atsakė, kad randasi apie 
$180. Čigonė ir sako: “Duok 
man juos, o aš įsiusiu į pagal
vę (padušką), ant kurios tam
stą gulėsi ir pasveiksi.. Pa
gulėk kokią savaitę laiko.”

Žmogus padavė, čigonė į- 
siuvo ir išėjo. Po savaitei 
M—S paima- pagalvę, atplėšia

gus.! . 5 Randa pluoštą 
piergalių.

“Tfu,”, spjaudo M—s, “pats 
savi}, akimis mačiau, kaip t- 
ragarid dėjo į pagalvę pihigds, 
o dabar va popierus rSdMti: 
Sarmata Įjr svietui pasisakyti, į’eiti policijos smūgių? kuriais 
kaip negražiai, apgautas Ii-[šonkaulis buvo išlaužtas, jis

! pasirašęs /‘būk kaltas.”

“PEPITA.” šią operetę turi .
matyti kiekvienas, nes dailės se su K. O. Christneriu), 
žvilgsniu yra labai graži. Ku- °;būt, nu
ris tik ateis ją pamatyti, nei 
vienas nesigailės, nes per visą 
veikalą skamba žavėjančios 
dainos, štai viena iš ty dai
nelių, kurią dainuoja Pedro 
(J. Nalivaika) ir Meksikos 
jaunuomenė (choras).

i

Ta šmėkla linksma be mieros, 
juokias garsiai;

Kad sutemst’ žmones baugiu—Ha!
Ha! '

Aid’s tyčiojas—Ha! Ha!
O tas daug bėdos pridaro, žmones 

baimėje gyven, 
Nes visi bijo 
Tos baidyklės, 

pernakt.
Ha, ha, ha, ha.

čionai tik viena daine- 
kur gi dar keturiolika 
kurias dainuoja cho- 

Na, o paskiaus aktorių 
dainos, romantiškos ir juokin
gos kalbos, kurios sužavės 
kiekvieną kuris tik atsilankys.

Tad aš patariu visiems įsi
gyti tikietus išanksto, 'ir pa
matyt operetę “PEPITA.”

Ona.

galės Striblingą knockoutu. 
Mason-Dixon “demarklinijos” 
kaimiečiai (peasants), pasak 
Flynno, esą labai susijaudinę 
delei čielos virtinės Striblingo 
knockoutu, bet vienos Shar- 
key’o kumštynės su Christne- 
riu reiškią daug daugiau, ne
gu tie visi Striblingo knock- 
outai. •’ '

Well, vyrai, kad Johnstonas 
ir Flynnas yra geri bokso ži
novai, dėlto mums netenka a- 
bejoti.! Bęt' aš čia tuojau 
jums pasakysiu štai ką. Pri
siskaitęs Johnstono ir Flynno 
pranašavimų ir kirsdamas la
žybų, aš vis dėlto nedėčiau už 
Sharkey savo saliūno, žinoma, 
jei aš turėčiau saliūną, taipgi 
nedėčiau nei savo paskutinių 
kelinių, jei aš tik vienas keli
nes teturėčiau. Tiek pat turiu 
pasakyti ir apie Striblingą.

Vasario 7 d. Sharkey ir vėl 
treiniravosi Miami ’Beach 
Kennel Club ringe. Viso pa
darė 9 raundus, žiūrovų bu
vo gerokas būrys.

Dempsey sako, jog bilietų 
jau parduota už $189,000.

' Left Hook.

Prasidės 8-tą vai. vakare.
i . ,visi atsilankykite laiku.

Komitetas.
(35-36)

CHESTER, PA.
L. D. L. D. 30-tos kuopos val- 
1929 metams: Organizatorius 

knygius P. Šlajus, 622 Morton 
Avė., finansų sekr. A. Degutis, 818 
Mųrtoų Avė*,; iždininkas Ji Walukp- 
nis, 701 Mcllvain St., protokolų, sekr. 
P. Kašarauskas, 115 Kerlin St., viki 
Chester, Pa. ’ ’

(35-36) 
—i_—iJ... ■ ;,—

CLEVELAND, OHIO
Teatras Du Broliai ir Balius 

Bendrai rengia A. L. D. L. D. 190-ta 
ir 22-ra Kuopos nedėlioję, 17 d. va- 
sario-February, 1929, Slovanian 
Home svetainėje, 15810 Holmes Ave., 
Collinwoode; pradžia 5-tą vai. vaka
re. įžanga 60c ypatai. Išanksto 
perkantiem 50c. Iš šios 4-rių veikmių 
tragedijos' galima daug ko pasimo
kinti. Ji perstato dviejų brolių skir
tingus gyvenimo kelius ir tokio jų 
gyvenimo pasekmes. Aktoriai pa
rinkti iš viso plataus Clevelando, to
dėl neabejotina jog' jie atliks savo 
užduotis tinkamai.

Po lošimui tęsis ŠOKIAI prie Ta
mošiūno Orkestros iki vėlybos nak
ties. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
P. S. Važiuokite St. Clair Notting

ham karu iki E. 162nd St.; išlipę ei
kite po kairei, tuoj rasite svetainę.

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

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-i 
madieniais tik sulyg sutarties.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

J. LEVANDAUSKAS

Queens County teismabutyj 
pereitą penktadienį buvo tei
siamas 68 metų amžiaus se
nis, Billy Clarke, kuris savu 
laiku yra buvęs kalėjime net 
38 metus už išęlinamitavimą 

^ūąiuyimą^ kad išsiimti pini- seifo. Jis pats, be jokio ad- 
P°* vokato save gynėsi ir sakėsi 

esąs nekaltas. Kuomet buvo 
1 užklaustas, tai kodėl jis prisi- 

pažino ir pasirašė, prisipąžin- 
damas kaltu, tai-senis, pareiš
kė, kad tiĮc del negalėjimo^pa-

Rytoj, vasario 12 d _____ _________
vąt yak., “Laisvės” svetainė- NAUJĄ KONTRAKTĄ 
je, įvyks Brooklyno lietuvių ______
darbininkų jaunuolių susirin
kimas, kuriame bus reorgani
zuotas iki šiol buvusis Jaunų
jų Darbininkų Kliubas, pra- 
plečiant jo kai kurias darbo 
sritis. Visi jaunuoliai—nežiū
rint ar čiaaugiai ar atvykę iš 
Lietuvos—kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime.

; ' . Komisija.

Kun. Harold C. Cutbill, t. v. 
“Bėgantysis Pamokslininkas,” 
kurte ilgai klebonavo Mass, 
val^tijcfj, dabar pareiškė, kad 
meta kunigavęs ir eisiąs į ko
mercinį biznį, ažuot buvus re
liginiame. Esą, bažnyčia jau 
ątgyvęno savo dienas, nes pa- 
f&pijonys paskendę letarginia- 
me miege; mažai kas domisi 
tuo, ką kunigas sako; nepai
są bažnyčios įsakymų.

DU 'OPIUMO
5MUGELNINKAI NUBAUSTI

■ William Manot ir Albertas 
Tirion, Collica garlaivio da'r- 
bminkai, prisipažino kaltais 
šmugeliavime opiumo į Jungt. 
Valst. ir todėl tapo nubausti 
po septynius mėnesius kalėji
mo. Byla nagrinėta Brookly- 
no federaliame teismabutyj.

|10 NAUJŲ BLAIVYBĖS 
VYKDYMO AGENTŲ 
NEW YORKUI f

Blaivybės vykdymo adminis
tratorius New Yorke, Maurice 
Campbell, praneša, kad jis pa
didinęs blaivybės vykdymo 
agentų skaičių New Yorko 
mieste visu *110 naujų asmenų. 
Išviso dabar būsią 270 “dar
buotojų” r\eva vykinančių blai-

Iš Miami Beach gautomis 
žiniomis, Jack, Sharkey pasi
rašęs naują kontraktą kumš
tynėms su Jack Dempsey, ku
rios įvyks rugsėjo (Septem
ber) mėnesio 10 d. Kumšty
nes rengs Madison Square 
Gardeno korporacija. Kont
rakto pasirašyme dalyvavo 
William F. Carey, kuris pasi
rašė už Gardeno korporaciją, 
Jack Sharkey Jr jo manadže
ris Johnny Buckley.

Kontraktą /pasirašant vieto
je buvęs ir Jack Dempsey, ir 
nors jis sakęs, kad savo var- i 
do po kontraktu nepadėjęs,1 
tačiau visus ten .esančius pa
tenkinęs Savo pareiškimu, jog 
jis praneš apie savo planus 
tiiojau po Sharkey’o kumšty
nių su Striblingu.

Bill Carey, tačiau nesirūpi
nąs del Dempsey, nes • visa 
yra priruošta ir Dempsey dar 
kartą bandysiąs kūmšČiuotis ir 
susigrąžinti prarastą \čampio- 
natą.

Pasak BuckĮey’o, kalbamų 
Dempsey-Sharkey kumštynių 
vieta turės būt nuskirta iki lie
pos mėn. 15 d. Jei proponuo- 
jamos * kumštynės duotų tiek 
pajamų, kiek davė Dempsey- 
Sharkey kumštynės 1926 m., 
būtent $1,250,000, tai Sharkey 
šį kartą esą gautų virš 
$300,000.

Einant nauju kontraktu, po 
kumštynių su Striblingu Shar- 
key’ui draudžiama dalyvauti 
mažesnėse bokso rungtynėse; 
jis turės gerai pasilsėti, o ^pa
silsėjęs pradėti ruoštis kumš
tynėms sii Dempsey. Bet kad 
įgyti teisę kumščiuotis su 
Dempsey, jis visų pirma turi 
nugalėti Striblingą.

Nors tuo tarpu dar nėra la
bai didelio susidomėjimo bū
siančiomis Sharkey-Striblingo 
kumštynėmis, tačiau bilietai 
parsiduoda. Madison Square 
Gardeno korporacijos iždinin
kas Joe Boynton sako, jog bi- 
lįętij, jąu parduota už 110 
tūkstančių dolerių. Be to, jis 
tikimi gauti $40,000 iš aplikan- 
tų, kurie, kreipėsi į jį prašy
dami rezervuoti jiems vietas, 
nors čekių arba perlaidų kol 
kas neprisiuntė. Buvęs sun
kiasvoris čampionas Jack 

ji Dempsey tiki, jog Sharkey- 
j Striblingo kumštynės duos pa

jamų $300,000.
Jack Sharkey jau pradėjo 

treiniruotis, bet kol kas trei- 
niruojasi tik protarpiais.

Young Striblingas taip pat 
dar vis nesiima rimtai už dar
bo, jei neskaitysime rimtu 
darbu nubėgimą 2% mylių, 
kurias jis kas naktį perbėga. 
Dienos metu jis nenorįs bėgti 
del to, kad bijąs nupulti svo
ry.

Vasario mėn. 8 d. vakare 
Tampa, Fla., įvyko bokso 
rungtynės, kurių pamatyti at
vyko Jack Dempsey ir Jack 
Sharkey. Rodos, jog Sharkey 
bus kalbamų rungtynių referi.

Left Hook.

JIEŠKO KAMBARIO. 1 Reika
lingas geras, šviesus kamba^ 

rys vienam 'vyrui. ’Turi būti 
steam Heat, elektra ir maudynė, 
atskiras įėjimas, Williamsburgo 
apielinkėji Kas turit' tokį kam
barį, malonėkit pranešti ypatiš- 
kai telefonu arba laišku “Lais
vės” administracijai, -46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(34—36)

‘GERAI P.ATA1K0T’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn,, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nUo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo-

John Naujokas nis, 2759 Arsenal 
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 

yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų ‘ viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, d < gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų Cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiimčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems ’žmo^ 
nėms, daug ar mažai, Vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuoki!:

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

( Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

' ' MApORlUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 

(Visokius pa
veikslus įvai
riomis spalvo- 

t <mis. Atnau- 
>• jina senus ir 

kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y, 

Telephone. Stagg 0783

Telephone, Stagg 4409

A, RADZEVIČIUS
GRABORIUS

( Undertaker

Minske nue pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuviu 
kalba laikraštis

CKKPB Organas 
“R. i ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėt) ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj. > > 
Tik “R. ARTOJUJE” rasit Hr 
nias iŠ Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo. ’ 1 

i Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
’išira i o (

“Raudonąjį Artoją”
\ , s

Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik 11.25 metams. Tisiraiant 
po keletą ekz., nuolaida “R 
Artojas eina kai dvi savaitftr.

Antrašas i
U.S.S.R., MINSK
Bovetskaja, CKKPB. (b)

Korte* neparanka uSelprenuMeruet! 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užaiprenu- 
aaeruotl per "Laisve”. 48 Ten Eyek 
street. Brooklyn, N. Y. Kaltui 11.25, 
peraiontiaaaa veltui.

Darbininkų Kalendor 
riaus 1929 metams dar 
yra 270 egzempliorių. Vi
sų darbininkiškos litera
tūros platintojų prašome 
pagelbeti išleisti į svietą 
Kalendorių iki paskutinei 
kopijai.

Tuojau siųskite užsaky
mus, o mes aplaikę pasi
skubinsime prisiųsti Ka
lendorių. i
“Laisves” Administracija

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

GARSINKITĖS

“LAIGVlJL”

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy ‘Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS i t

*4

j

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas^ at- 

1 daras dieną ir naktį. Darbą at- 
i lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuo geriausia.

734 Grand Street
. z Brooklyn. N. Y.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER
MALONAUS PASIMATYMO

EMBASSY JEWELRY SHOP
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,
■ t ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą.

. ^ WALTER GARŠVA . - •
3194 Fulton Street '. Brooklyn. N. Y.:

- ----------------------;---------- :_____________ :___ į-i-—■ .....—, ..

Kundroto Tikri Lietuviai
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią dičkių vertę Liekoje tbri'vtakH 
kios mūsų vientaučių vartojamos žol&j Žąknyp ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais hamimais 'Vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. ‘ žinodamas tą it norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnžuiti. pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikra; lie
tuviškų žolių,'Šaknų jr kitokių žinomų gydančių vaistų, tafrpo kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
, Apynių , , • j • < $

Aviečių uogų
Anižių sėkįuklų .
Brolelių
Bernardinų ' ' .<

• Bezdų žiedų , , 
Badijonų ‘
čepronėlių ’ 
čobrių ’
čyščių . \
Dobilų L |

, Daržų našlelių*
Devintnečių durnropių
Džiugelių

t Dįagilių p
Debesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ '
f į j Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

' Phone; Grėenpoint 2017, 2360, 3514.

j Grybelių # •
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų

. Liepos žiedų 
Lisnikų, 
Metelių | 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų Šaknų . 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plpkščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių




