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K Byrd Naują Kraštą Pa- Ii 
’ vadino Pačios Vardu

NEW YORK.— Koman- 
dierius Richard E. Byrd, 
kuris yra išvykęs tyrinėti 
pietinio poliaus kraštą ir 
apsistojęs krašte užvar
dintam Mažoji Amerika, 
pereitą pirmadienį plačiai 
skraidė orlaiviu ir surado 
naują, plačią teritoriją an- 

f tarktike (pietinio poliaus 
srity). Jis nuėmė naujos 
teritorijos žemlapį, paskel
bė tą kraštą priklausančiu 

. Jungtinėms Valstijoms ir 
užvardino savo pačios var
du—Marie Byrd Land.

Byrd taipgi surado antra

Pirmas Lietuvių Darbi' Darbitlinkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik Re-

Nedėldienių
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Užsibaigė tarijos Kosni- Tholnas Socialistas, Ragina Jauty Lyga Vo,“i^ ““'5s p"sida- HILLQUITAS REIKALAUJA SUARĘS- 
sty Partijos Kongresas wr ’ _ . wr ’ *in?s Irockio Klausimu „„vi, Z/Tv.„ „ Ymin.

VIENA, Austrija.— Tre
čiadienį užsibaigė Austrijos

Kovoti Prieš Komunistinį Judėjimą
-1 i. i , • a . . | Komunistų Partijos šuva-kalnyną, į lytus ii Įlžiavimas. Buvo diskusuoja- 

pietus nuo pnmutinio, kinį jma unįjų klausimas. Rapor- 
f B.s s%ad? n/«enai V Pzval‘-' tavo Tomann.amo Rockefeller™ kalnynu.__  ________ io kalnynu. 

Pastarasis kalnynas yra te- 
Iritorijoj, kuria turi pasisa
vinus Anglija ir vra žinoma 
kaino Ross Pavaldinystė.

Naujas kalnynas, atrastas 
pirmadieni, yra didesnis, ne
gu pi imu tin i s. ir turi viršū
nių nuo 8.000 iki 10,000 pė
dų augštumo. Kalnynas ran
dasi Marie Byrd Žemėj, ku
ri randasi tarp Ross jūrų iri 
Graham žemės. i

Byrdo eksnediciia jau da
bar ištyrinėjo anie 40.000 
ketvirtainiu myliu antark- 
tiško (pietinio poliaus) kra
što.

Amerikos imperializmas

i ----------------

GENEVA.— Albert Tho
mas, socialistas, kuris karo 
metu buvo Franci jos amu
nicijos ministeriu ir tuo bū- 

vaKarinej sesijoj buvo du prisidėjo prie skerdimo 
diskusuota apie fašistų ren- darbininkų, tik ką sugrįžo į

Vakarinėj sesijoj

giamą parodą vasario 24 d. 
Nutarta atsišaukti į darbi
ninkus, kad dalyvautų de
monstracijose prieš fašis
tus.

Išrinkta naujas centrali- 
nis komitetas. Iš dešiniųjų 
opozicijos nei vienas neįsi- 

i leista.

Genevą iš. trijų mėnesių ke
lionės po Chinija,/Japoniją, 
Holandijos Indijas ir Fran- 
cijos Indo-Chiniją. Jis į ten 
keliavo per Sovietų Sąjun
gą.

! Thomas, kaipo Tautų Ly
gos Tarptautinio Darbo Ofi
so vedėjas, sugrįžęs sako, 
kad Tautų Lyga turi smar-

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos kabinetas pasidalinęs 
Trockio įsileidimo klausimu. 
-Nekurie socialistų ir demo- 

savo “idealiz- kratų ministerial .sutinka 
idą: taipgi kai- i įsileisti Trockį. Kiti minis- 

‘ "................priešingi. Strese-
'----- 1, užsienio reikalų mi-
nisteris, pareiškęs, kad jis 
greičiau rezignuotų, negu 

! sutiktų įsileisti Trockį.

TUOTI “DAILY W0RKERI0” ŠTABĄ

Nedarbas Šiaurės 
'Lietuvoj

Del pereitų metų neder
liaus Biržų apskrity praši

siekia aprėpti visą žemės cpy0 nedarbas, nes ūkinin- 
kamuolį. I* ‘ - - -. . .

I C O
kiai vesti savo propaganda 
yvtu šalyse, nes ten labai 
plečiasi komunistinę propa
ganda. Sako, komunistai 
Tiri didelį pasisekimą. Ko
munistai veda propagandą 
už rasių lygybę, prieš im-

4

perializmą, prieš kapitaliz- 
ma. Thoma 
Lygai vesti 
mo” propaga 
būti apie “i 
apie visų f 
biavimą” ir “gražų” sugyve
nimą.

Apie Sovietų Sąjungą jis 
išsireiškė, kad “Rusijos ma
sės, teisingai ar 1 
stoja už revoliuciją, 
deda dideles pastangas ge
rinti sąlygas? Sako, durna 
manyti, kad Sovietu valdžia 
gali sugriūti bile dieną. Po

lis tačiaus pi) apsilankymo 
Sovietu Sąjungoj patapęs 
dar didesniu anti-komunis- 
tu. negu buvo pirmiau.

Tai tokie niekšai socialis
tai.

siūlo Tautu

rasių” lygybę ir i tenai 
tautų “bendradar- ■ mann nistei

Lisijos ina- / v
klaidingai, JįriL KlUloj ZlUOgUS
j cį. rcusai \

Neskęsta
Allmuo skęsta vandenyje,

nas Thomas j pareiškė, kad n?s Bs uz vandenį sunkės-

Puola ant Komunistų Dienraščio už Aprašymą Apie 
Šmugelišką Pardavimą Unijos Banko Šery

7 Tūkstančiai Mainieriy 
Paskelbė Streiką

LANSFORD, Pa.— Ket- 
virtadienį Lehigh Coal ir 

V Navigation Kompanijos ka
syklose Panther Creek Val- 

-4ley sustreikavo 7,000 mai- 
nierių. Streikas paskelbtas 
po to, kaip kompanija atsi
sakė tartis su darbininkų 

“ atstovais del pakeitimo dar
bo.

Nužudė Dvi Seseris
EAST ORANGE, N. J.— 

Peter J. Mooney, detekty- 
vAs; dirbantis Delaware, 
Lackawanna and Western 

* gelžkelio kompanijoj, nušo
vė dvynukes seseris, Fran
ces ir Margaret Bowes, 20 
metų amžiaus. Ketvirtadie
nio rytą merginos ėjo i dar
bą. Mooney jas susitiko ir 
nušovė. Paskui bandė save 
nusi šaukti. Mirtinai susi
žeidė ir tapo nugabentas į 
ligoninę.

Moonev yra 27 metų am
žiaus. Jis buvo įsimylėjęs 
j Margaret Bowes, bet ji jo 
nepaisė ir atsisakė su juo

i kai samdytus darbininkus 
atleido daug anksčiau^ negu 
su jais buvo sutarta. Papra
stai iš Biržų apskrities di
delė dalis darbininkų eida
vo Latvijon uždarbiauti, ta
čiau ir Latvijos ūkininkai, 
del tos pat priežasties, sam
dytus Lietuvos darbininkus 
senai atleido. Šiuo metu 
darbininkai atskiromis gru
pėmis vaikšto, prašydami 
darbo. Jau yra daug atsi
tikimų, kad darbininkai be
darbiai eina pas labiau pasi
turinčius ir reikalauja val
gyti. Taip pat yra pasireiš
kęs beturčių vaikų elgetavi
mas ir kas kartą nedarbo 
klausimas vis darosi aštres
nis.

Pravedus tikslią registra
ciją (aps. valdyba) Biržų 
apskrity surašyta 1570 be
darbių, kurių: 1340 
189 moterys ir 41 
Dauguma yra lauko 
ninkai, bet yra ir 
darbininku, v

VVITJ, 
vaikas, 
darbi- 
miesto

Pasmerkė Kelloggo Pak
tą Kaipo Veidmainišką

Waterburio Lietuviams

DUBLINAS, Airija.—Ai
rijos Laisvos Valstybės se
nate ketvirtadienį tapo už
tvirtintas Kelloggo “taikos 
paktas. Pirma užtvirtini
mo ėjo apkalbėjimas.

Tūli senatoriai, yepubliko- 
nai, smarkiai atakavo Jung
tinių Valstijų imperializmą. 
Nurodinėjo, kad Washing- 
tono valdžia veidmainiška.

Joseph Connolly, principa
lis republikonų senatorių 
kalbėtojas, pareiškė, kąd 
Jungtinės Valstijos , veda 
“kruviną imperializmo poli
tiką” ir nurodė, kad Kellog
go paktas bus tik veidmai
niškas gestas taip ilgai, kaip

Nuteisė Kalėjimai! Finu Už Du Penkličiu Sugal 
Komunistų Redaktorių i vojo Plėšimą

ms. Žmogaus kūne yra 
vandens, bet žmogus skęsta 
dėlto, kad vienas ketvirta
dalis jo kūno sudarytas iš 
daiktų, sunkesnių už van
denį. Jeigu žmogus prie sa
vo kūno pririštų svarą kam
ščių, jis neskęstų. Jūrų van
duo yra sunkesnis už upių

NEW YORK.— Morris 
Hillquitas, nrflionierius ad
vokatas ir Amerikos Socia
listų Partijos vadas, ketvir
tadienį reikalavo New Yor- 
ko grand džiūrės suareštuo
ti ir teisti Robert Minor, re
daktorių, Wm. F. Dunne, 
redaktoriaus pagelbininką, 
ir A. Ravitch, “Daily Wor
ker™” biznio manadžerių už 
kriminališką šmeižimą. Už 
tokį prasižengimą, sulig 
New Yorko įstatymų, baus
mė yra vieni metai kalėjimo 
ir užsimokėti $500.

Sausio 23 d. “Daily Wor
keris” patalpino aprašymą, 
paremta rekordais iš teis
mo, įvykusio prie . teisėjo 
Albert H. Townley. Tame 
aprašvme buvo nurodvta.

unijai—International Ladies 
Garment Workers Union.

Šėro mar keto vertė buvo 
$310, bet Hillquito grupė 
užmokėjo tik apie $200 už 
Šerą.

“Daily Workeris” nurodo, 
kad tuo būdu socialistai pa
sidarė tūkstančius dolerių, 
ir reikalavo socialistų pasi
aiškinti. Už tą aprašymą 
dabar Hillquitas su savo sė
brais puola ant “Daily Wor
kerio”.

Hillquitas nori visą daly
ką nukelti į grand džiūrę, 
kad “Daily Workerio” advo
katas negalėtų jo klausinėti. 
Grand džiūrė veda tyrinėji
mą slaptai ir kaltinamosios 
pusės advokatai \neturi pro-

yra daug druskos. ' Todėl 
žmogui jūroje plaukti ir lai
kytis, pluduriuoti, yra daug 
lengviau negu upėse. Bet 
yra žemėje tokių ežerų ir 
jūrų, pavyzd., Negyvoji jū
ra Palestinoje, kur druskos 

uzsjmoketi rytą i,i bemztanti namo ne-. duff tok/ sunkus>
; iz P^iasy--toh (VIJfoirto18 IMWc kadf- žmogus -tokiame

mą revoliucinio straipsnio sikai_11 ĮSubadę drabužius, denyje visai neskęsta: ;0 
atglile iplnigUS) yųo Jabo,kanaJs lengvesnis už vande- vuii^TTi AV)11 aH Irt n htn l\l AVO °
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gėlą vandenį, nes jurose kad HiUouitas, kaipo advo- gos klausinėti kaltintoją.

SUDBURY, Kanada. — i Sausio 25 d. Pažaislio v. Ž. 
Trečiadienį teismas pas’mer-' Amelių k. gyventojas Pr. 
kė Arvo Vaara, redaktorių Chmieliauskas/pranešė vie- • 
finų komunistų laikraščio tinio policijos punkto vedė- 
“Vapaus”, ant 6 •mėnesių jui, kad tos pačios dienos ( 
i kalėjimą ir užsimokėti ryta ii begrįžtantį namo ne-. 
$1,000 bausmės už parašy-, tolių

savo laikrašty, 
taipgi patvarkė, kad jeigu 
jis neužsimokės
bausmės, tai kalėjimo baus
mė galės būt pailginta iki 
dviejų metų. Nuteistasis 
apeliavo į aukštesni teismą.

Kanados Komunistu Par-

Teismas : 
pusvienuolikto lito. , Nors 
plėšikai ir badę jį peiliais, 
tačiau kūno nesužeidę. .

Policija apžiūrėjusi suse-! 
kė, ■ kad skylės drabužiuose

piniginės

Rašant šią žinią “Dailykatas dešiniam sparnui In
ternational Ladies Garment;Workerio” štabo nariai dar 
Workers Unijos, pardavė ii nebuvo suareštuoti, bet
soc. grupei, kuri buvo po jo jiems gręsia suareštavimas, 
vadovyste, 375 Šerus banko. Ar suareštavęs Hillquitas 
kuris tuo laiku priklausė ką gaus, tai jau kitas klau- 
moteriškų drabužių siuvėjų Isimas.

i

(van-.
’ jo

nį.
Bet, antra vertus, žemėje 

galima rasti ir tokių skysti
mų, kurie lengvesni už van-

Sako, Rengiama Vidury 
Jūrą Sala Orlaiviams

Vokietijoj Patobulinta 
Televizijos Aparatas

padarytos nusivilkus. Kvo- ^en?’ pavyzdžiui, nafta, iš , . . IznuiAc m Kri I ociamas Chmieliauskas pnsi- 
tija su -kitomis darbininkų pažino, kad jo niekas neuž-| 
organizacijomis rengia oro- puolė. Jis gautus už pieną 
testus ir r 
paliuosuoti Vaara.

kurios daro žibalą.
Jeigu žmogus įkristu j gi

lu baseiną, naftos pripiltą, jomis renyia oru- puvic. uio jaunio už. . nlrmnn Vvn’a+b i rlnn--eikalauja tuojaus pusvienuolikto lito pametė, -1 . 1 ’"° n č

Karas Prasidėjo |
Chinijoj į

(todėl bijodamas, kad negau
tų nuo tėvo barti, sugalvo
jo užpuolimą.

ną ir paskęstu, nors ir ge
riausias plaukiotojas būtų.

n i A-

A.L.D.L.D. ir L.D.S.A.
kuopos bendromis spėkomis 
rengia labai svarbias pra- 
elbas religijos klausimu,

rios įvyks sekmadienį, va
kario 24 d., 7:30 vai. vakare,

• Venta HaU, 103 Green St.
Kalbetojum bus d. A. Bim
ba, “Laisvės” redaktorius, ilgai Jungtinės Valstijos at- 
Kalbės šiais klausimais: sisakys suteikti nepriklau- 
“Ką Davė žmonijai Tikeji- somybę Nicaragua kraštuii\ą uave ziiumu i<u iuicji- suinyuę iniucli agua m asini, 

į Ą mas ir Bažnyčia?” ir “Kaip Kitas įrodymas to pakto
veidmainystės, sakė jis, tai 
priėmimas biliaus būdavoji- 
mui kreiserių.

Michael Cornyn, taip pat 
___ _ iš republikonų partijos, pa- 
hse ir stengkitės į prakalbas ’ smerkė paktą kaipo įrankį 

įkviesti savo pažįstamus, perdalinimui jūrų, Jungti- 
Stengkitės šias prakalbas nėms Valstijoms kontroliūo- 

B Z. kuogeriausia išgarsinti tar- jant Amerikos vandenius, 
' pe tikinčių žmonių. Anglijai ir Francijaį E.uro-’
/ Kviečia Rengėjai, pos vandenius.

Katalikų Bažnyčia žiūri į 
Darbininkus ir Kapitalis
tus?“
\ Visi “Laisvės“ skaitytojai 

dalyvaukite šiose prakalbo-

\ pe tikinčių žmonių.

Gyvas Išvirė
AUCKLAND, Naujoji Ze-

CHEFFO, Chinija.—Benk- Xr^sEi'Sto ^vS 
-ji_ •- ir myliu * pagai bėjusio j Kaisiu, vau-

... . _ ' ? “ idprict critv i vp rd d n pin van.tadienio rytą už 
nuo čia įvyko mūšis nacion- 
nalistų spėkų su anti-nacio- 
nalistų spėkomis. _____
girdėjosi šaudymas iš ka- 
nuolių. Nacionalistų ka
riuomenės trečios divizijos 1 
komandierius tapo čia atga- i Or]aivju g gerlyilO į hAni-na o-i 4 rzm or n a • / * *

New iYorką

dens srity, į verdančio van
dens prūdą įšoko nežinomas 

Aiškiai zmoSus lr ^vas isv;re. Jo 
" c lavonas tapo ištrauktas ge

ležiniais kabliais.

bentas sitžeistas. . j
Šhantungo provincijoj pa-j 

sireiškė didelis sukilimas Į 
prieš nacionalistų valdžią.1 BERLYNAS;-

Sakoma, trys tūkstančiai ma, kad pulkininkas James 
buvusios Pekino valdžios Fitzmaurice ir ; kapitonas 
kareiviu, kurie buvo nese- Herman Koehl pienuoja or- 
nai prijungti prie naciona- laivių' lėkti birželio- mėnesį 
listų armijos, sudarė judėji- be sustojimo iš Berlyno į 
mo branduolį ir deda pa- New Yorką. 
stangas įsteigti nepriklau
somą zoną į šiaurius nuo 
Šhantungo provincijos.

- Praneša-

Buenlos Aires, Argentina. 
—General Motors kompani
jos vietos dirbtuvėj dirban- 

Londonas.— Suvirs 110.- ti darbininkai paskelbė 
000 namu statvmo darbinin- streiką, reikalaudami pa
kų neturi darbo. kelti algas.

Lindberghas Paskirtas prie Federates Valdžios 
Orlaivininkystės

Jaunikis Pabėgo nuo 
Altoriaus

BERLYNAS.— Denes von 
Mihaly yra patobulinęs 
savo televizijos aparatą. Sa
ko, kad jis dabar gali per
duoti reguliarius krutamas 
paveikslus per radio, kurie 
priėmimo vietoj būna pri-

PARYŽIUS.— Claren M. 
Young iš Jungtinių Valsti
jų Prekybos Buto Orlaivi
ninkystės Biuro ketvirta
dienį čia pareiškė, kad su
manymas įtaisyti tam tik
ras platformas vidury jūrų 
orlaivių nusileidimui vykdo-'imti pakankamai didelėj 
ma gyvenimam Jis sakė:

“Iš patikimų šaltiniu aš būtų žiūrėti su pasigerėji- 
t sužinojau, kad didele finan- mu.
sinė parama gauta tam už- 

i manymui, ir viena iš salų 
jau dabar budavojama.”

'formoj, kad galima į juos v ••***• • •• • •

JONIŠKIS— . “j ’ 
niškio bažnyčion prie šliūbo < 
panelei Kl. D. su jaunikiu; 
V. S. ir kunigui besiren
giant surišti “amžinu” mo
terystės ryšiu jaunąją porą, 
staiga jaunikis palikęs jau
nąją prie altoriaus, išbėgo 
per bažnyčią lauk ir pasi
slėpė.

Vestuvininkai, atsipeikėję 
nuo netikėto įvykio, leidosi 
sykiu; su jaunąja jieškoti 
pabėgusio jaunikio.

Jis sako, kad jo aparatas 
^įyra keliais atžvilgiais geres
nis už televizijos aparatus, 
i pagamintus Anglijoj ir 
■Jungtinėse Valstijose. Apa-Nesusitaiko del Vokieti-, SS

jos Kontribuciją
PARYŽIUS.— Tarptauti

nis ekspertų komitetas išri
šimui Vokietijos reparacijų 
klausimo negali prieiti prie 
jokios išvados. Kalbama, 
kad susirinkimas gali pa
krikti visai be jokių pasek
mių.

Ypatingai negali prie jo- 
‘ Po neilgo jieškojimo atra-'kio konkretiško plano priei- 
do jaunikį pasislėpusį pirty ti nariai sub-komiteto, ku- 
po plautais. ris susideda iš penkių na- 

Įsikarščiavusį jaunoji pa- riu. Tarp jų yra mintis, 
gelbėjant ' vestuvininkams j kad vis Js dalykas gali suirti 
apkūlė jaunąjį ir nusitempė į kelias dienas.
policijon, kad pastaroji pri
verstų susivinčiavoti.

Bet jaunikis nuo 
griežtai atsisakė, sutikda
mas apmokėti dalį padarytų 
išlaidų.

O jaunoji paliko, kaip ir 
buvusi, be vyro.

Tas sub-komitetas yra su
darytas iš skolininkių šalių 

šliūbo Iš vienos nu^ės yra Vokieti 
ja, kuri skolinga aliantams, 
o iš kitos pusės AneLTa 
Francija, Belgija ir Italija 
kurios yra prasiskolinusios 
Jungtinėms Valstijoms. At-

formato paveikslų, keturių 
colių per keturis, tik $25. 6 

i jau esanti ant marke to apa- 
1 ratai kainuoja $120. Del di
desnių paveikslų jo apara
tas kainuoja $100. f;

Borah Neapsiima Būti 
Generaliu Prokuroru

stovai visu pastarųjų ketu- niJ0S’

WASHINGTON.—Išrink- 
tas prezidentas Hoover pa
siūlė senatoriui Borah ge
neral™ prokuroro vietą sa
vo kabinete kaipo geram 
Amerikos imperialistų agen
tui. Bet Borah atsisako už
imti tą vietą; užleidžia ją 
kitam. Jis mano, kad jis it 
taip gaus atlyginti nuo 
pono Hooverio kitokiu būdu 
už pasitarnavimą republiko- 
nams laike rinkimų kampa-

V1

$
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Fort Meyers, Fla. — čia 
Henry Fordas kalbėdamas 
su United Press korespon
dentu pareiškė, kad Sovietai

a^rUkNBmHHbII^H

riu valstybių nori išdirbti 
toki nlana. kad Vokietija ab 
mokėtų visas skolas, o Vo
kietija su tuo nesutinka.

Londonas.— Anglijos 
suotini rinkimai įvyks 
trijų mėnesių. Sakoma, kad 
rinkimuose pralaimės Kon
servatyvų Partija, o Darbo 
Partija daug vietų laimė
sianti, ■ . j' '.į ' i

vi- 
už

tapo paskirtas technikiniuWASHINGTON.
virtadienį prekybos sekreto- natargm *nrie nrekvbos de- rius Whiting pranfešė, kad Pa™reJu Pne P™’™8 ™ 
pagarsėjęs lakūnas < pulki- partment^ . orlaivininkystės

• Ket-

nink. Charles A. Lindbergh skyriaus. i1

Roma.— Pranešama, kad priims jo planą pastatymui 
Italija ratifikavo Kelloggo .traktorių dirbtuvės Sovietų 
“taikos” paktą. ' ISąjungoj, r

' V«■ - .t • k. . i
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Bet Hillquitas jšavo tikslo 
neatsieks: “Daily Worke- 
<rio” neužgniauš.. Komunis
tai ir visi revoliuciniai A- 
merikos darbininkai stos sa
vo dienraštį ginti nuo so
cialistinių užpuolikų, kurių j
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DIENOS KLAUSIMAIS
Sovietų Darbininkai

Trockis
ir

Karo Skolos ir Vokietija
Šiuo tarpu Paryžiuj olei

ną posėdžiai taip vadina
mos “ekspertų” komisijos 
delei sutvarkymo karo sko
lų. Komisijos viršininkais 
yra Amerikos bankieriai — 
Morganas ir Young. Žinios 
sako, kad prie jokio susita
rimo “ekspertai” neprieina 
ir komisija galinti pakrikti.

Anglija, Franci j a ir Itali-

nuo kavalkų, darbdaviai vi
sai nesiskaito su darbinin
kais.

Pačioj unijoj įsiviešpata
vo vadų klika, kuri parazi
tiškai gyvena ir išnaudoja 
unijos narius. “Advance” 
visuomet skelbė, kad New 
Yorko organizacija puikiai 
stovinti. Bet pasirodė, kad 
čia viešpatavt) didžiausias 
supuvimas. Garsusis Beck-

ja, kurioms Vokietija skal- ermanas, pagelba gengste-q^ tarpe. Buvo gerbiamas 
na, nori nulupti nuo pasta- rių, įvedė dar negirdėtą te- tol, !
rosios devynius kailius. Bet roro sistemą. Uniją visai Kaip greitai Trockis atsuko 
Vokietija jau taip sustiprėjo, nuganė. Viešpatauja di-1 nugarą revoliucijai ir pra- 
kad nenori geruoju pasiduo- džiausiąs pakrikimas. Pa-'dėjo naikinti jos darbus, 
ti. Iš antros pusės, Ameri- galiaus priėjo prie to, kad taip greitai darbininkai at- 
ka reikalauna savo dalies iš Generalė Taryba paėmė į suko nugarą jam.
Anglijos, FrancijoS ir Itali-isavo rankas New Yorko or- 
jos, kurios jai prasiskolinu- ganizaciją. Bet Generalėj; 
sios iki ausų. Ir taip tas. Taryboj sėdi tokie pat ap- 
amžinas ratas sukasi: Ang- gavingi lyderiai, kaip ir 
lija, Francija ir Italija prieš New Yorko organizacijos 
Vokietiją, o Amerika prieš viršūnėje. Todėl nieko nau- 
Angliją. Francija ir Italiją, jo ir nieko gero nariams ne-

Baltgvardiečiai ir 
Socialdemokratai

Šiomis dienomis iš Vokie
tijos teismo archivų tapo 
“išvogti” labai svarbūs do
kumentai, surišti su tyrinė
jimu Sovietų Gruzijos falšy- 
vų červoncų, kuriuos dir
bant sugauti Gruzijos balt- 

pabėgėliai —

Nė vienos ašaros neišlie
jo Sovietų Respublįkos dar
bininkai delei td, kad Troc
kis tapo ištremtas užsienin.' gvardiečiai 
Jie visai atydos Įnebekreipia Sadatierašili ir kompanija, 
į to elemento likimą. Mat, Dabar kopijas tų dokumen- 
Trockis nuėjo į baltagvar- tų bei protokolo “vagys” 
diečių kontr-revoliucionie- pardavė Londono f kapitalis- 
rių ėbazą. Tą puikiai . su- tams. Juos nupirko garsio- 
pranta Sovietų darbininkai jo< British Royal Dutch 
ir taip jie atsineša linkui Shell žibalo trusto' preziden- 
Trockio. ' ■ i - tas Sir Henri Deterding,

O kadaise Trockis - buvo ™irtinas Piešas .Sovietų SąT 
oerbinmaq Sovietu darbiniu- Jung°s- Istorija SU . ŠIUO gei mamas bovietų clarpmm gkandalu prasidėj0 1927 me- 

kol’dirbo "revoUucijaT P™-

Istorija su , šiuo 
skandalu prasidėjo 1927 me-

Lapkričio 19 d., 1927 rm, 
Vokietijos policija susekė ir 
suareštavo kelius gruzinus 
baltgvardiečius, kurie užsi- 
imdinėjo dirbimu falšyvų 
červoncų. Tuoj aus paaiškė
jo, jog tai nėra paprastas 
kriminalistų darbas, bet da
lykas labai didelės politinės

.vąldžia paskelbia, kad 1 tie 
dokumentai tapo “išvogti,” 
o jų fotografijos jau par
duotos Londonui. Viskas, 
vadinasi, sutaisyta: balt- 
gvardiečiai ir socialdemo
kratai paslėpti, Sovietų val
džia tų dokumentų niekados 
nematys ir negalės iškelti 
aikštėn visus konspirato-l 
rius, kurių, kaip jau sakę-1 (išaiškinimu) nustato savo 
me, yra labai daug. Jų yra 'nuomonę. Gi kapitalistų
beveik- visose ■ kapitalistinių 1 spauda visuomet tiksliai ir 
valstybių sostinėse ir buržu-1 tendencingai nudažo savo 
azįinėse ir socialdemokrati- žinias tokiomis • 
nėse partijose, ku^v

i ) Tai šitaip ‘Sovietų priešai jams, 
darbuojasi. Tai šitokiais' 
būdais jie stengiasi sugriau-

Nesekantiem atydžiai gy-į kiškų pažvalgų žmonės — 
venimo bėgio ir neturiu- parodžius “Krasiną” ir jo 
tiems marksistinio kompa- įgulą, šaukė “Viva Sovietų 
so, dažnai tenka paklysti,. Sąjunga!” 
susidūrus su įvairiais apsi-| Niekas, buvęs šitam teat- 
reiškimais. Ypač ne sykį re ir matęs istorinį “Krasi- 
lieka suklaidintais tie asme- (no” žygį ant palos, nėra pa- 
nys, kurie pasitenkina seki- stebėjęs publikoje jokių tau
riu tik kapitalistinės spau- tinių nesusipratimų, jokių 
dos; tik iš jos semia žinias šovinistinių išsišokimų. Tai 
ir sulyg jų interpretacija “pastebėjo” tik kapitalistų 

laikraščių rašytojai.
Tai daro tiksliai. Juk ne

gražu pasakyti, kad čia bū
ta daug bolševikų, ,kad bol-

žinias tokiomis varsomis, ševikiškiem. mokslininkam 
kurios tinka josios leidė- visokių tautų ir rasių darbi-

, ininkai plojo; kad .fašistus
ne-ti

jninkąi plojo; kad .fašis
Štai pavyzdėlis iš šių die- švilps* Kapitalistam tas 

nu įvykio/New Yorko teat- ?a.u^1P?a.\-
ti Sovietų Respublikų. Jie jai tatai išriša šovinistiniais,
griebiasi visokių priemonių. i«°se pradėtas lodyU judis nesusipratimais. 3
Nuo žudymo Sovietų atsto- Krasmas,” kurio recenzija /orf k jtalistų rašytoiai 
„„ • . tilpo mus dienraščio num.1 °,. F Jvų ir mosimos prie ’44 Vpik viri didioii ir “rim Paversti atiduoti kreditą kino to užpuolimo, jie eina [f//.,, Sovietų vyriausybei ir “Kra
pine L__________ _____ .c
pinigų. O visuose tuose 1 
prakeiktuose darbuose ma
tosi socialdemokratai.

, KZipuunmv, Jie eiiiau. N Yorko dionrnš sovietų vyriausybei ir “Kra-
falsifikavimo Sovietų d®^ apžvalgas sino” ^iam- Per aP*W-

| . v i . • milo Loot o n a mvin i^mirinvinAr tos galima suderinti su
teisybe? Ar jos paduotos tendencingų ir _ tikslių
Ar jos galima suderinti su mus tačiaus eina raudona

bešaliai, nenukreipiant i P aslmanyjn’J> kad jais ap- 
tam tikros tendencijos va- su 'u* karzygiskus Krasi- 

? Anaiptol! Imsim dvie- n.° darbus ir padarius ka- 
(pačiu “rimčiausiu”) nkaturą is rimto veikalo.

New Yorko Timeso ir New1, št:u kodel klienas dar- 
bo žmogus, skaitydamas 

Pirmasis* tarpe1 kitko aprašymą jkapita-

Proletarinė revoliucija 
negali sustoti ir galvą sukti 
delei vieno vado, kuris nuė
jo šunims šėko pjauti. Pro-i svarbos. Tyrinėjant, tapo 
letarinė^revoliucija yra dar- susekta, kad Gruzijos balt- 
bas plačiųjų masių, jio va-1 gvardiečiąms padeda Bava- 

is Nacionalistai-Socialis- 
:!partijos, o ne užgaidos vie- tai. ’__ ________________

‘no ar saujalės vadų. Troc- spaustuvėje rasta 24 sufalsi- 
kis norėjo ir bandė revoliu- fikuotų červoncų šimtinės sūnui, 
ciją pakinkyti į savo asme--notos/ Taip pat susek- 
niškų ambicijų vežimą ir: ta, kad šitie červoncų dirbė- 
nusisuko sprandą. Tai labai jai turi tiesioginius ryšius 
rimta pastaba ir visiems ki- su baltgvardietiška' “Gruzi/ 
tiems, kurie, prisišlieja prie jo$ Nacionale Valdžia,” ku- 
komunistų judėjimo i savo ri < randasi Paryžiuje ir su 
asmeniškų ambicijų varinė- “Gruzijos Socialdemokratų

iJCAAIU, A XCVALVAJIV X A AA ILIVAIV C VI V A1CV A AUA X OJ 1LV T 1 • — 1* * — —. .

Kuo’pasibaigs šios “eks- tenka laukti iš Generales masines revo lucines rijo
pertų” komisijos darbas, ?Tarybos, 
dar peranksti spręsti. Bet! Eilinių narių konferenci- 
vienas dalykas aiškus: Ame- ja plačiai apdiskusuos visą 
rikos bankieriai tars pasius- dalykų stovį Amalgameitų 
tinj žodį. Kaip Morgan ir...............................
Young nuspręs, taip ir bus.

unijoj ir išdirbs planus, 
kaip atsikratyti nuo p arsi d a 
vusių darbdaviams vadų, 
kurie virto paprastais pa
razitais ant organizacijos 
kūno. Iš po jų jungo nariai 
turi pasiliuosuoti ir jie pa-

Imperialistų Socialistinis 
Gončius

Socialistų vadas Albert
Thomas, Tautų Lygos Dar- siliuosuos. Tai nebus leng- 
bo Biuro direktorius, yra iš- vas darbas. Bet per- pastan- 
tikimiausias imperialistų gas tikslas bus atsiektas, 
gončius. Kelios dienos at- ------ r*
gal jis sugrįžo iš trijų mė
nesių kelionės po tolimuo
sius lytus—po Aziją. Jį ten 
pasiuntę Anglijos, Franci- 
jos ir kitu kapitalistų šalių
* l * 1 * h * D traukia teisman amerikoniš-ir ką ve.kia komunistai. Da- k komunistu dienraštį 
bar Thomas išdavė savo ra-|(^aily Worker» skundži^ 
uinm lapoitą. 'už nuplėšimą jam “šlovės”.

Thomas sako,, kad Tautų ana ^ieną “Daily Wor- 
Lyga turi tuojaus susiru- per” pasiremdamas teismo 

4'I i iaa r, •, n t n i ri ' *■ e 1—* • 1 v i •rekordais, įskėlė aikštėn di
delį socialistų šmugelį. Pa
sirodė, kad Hillquitas su sa
vo sėbrais bei savo drau
gais socialistais varė spe
kuliaciją su moteriškų dra
panų siuvėjų unijos Šerais 
ir nuskriaudė unijos narius 
ant $150,000.

Hillquitas sako, kad visa 
transakcija buvus absoliu
tiškai legališka ir užmeti
mas jam šmugelio esąs bai- • Z/XZ 1 «. •• • 1 — v •

Morris Hillquit ir “Daily 
Worker”

Socialistų vadas milionie- 
rius Morris Hillquitas išpil
dė savo grūmojimą: jau

pinti tolimaisiais rytais. 
Girdi, ten komunistų įtaka 
smarkiai kyla. O komunis

tams sekasi todėl, kad jie 
skelbia tautų ir rasių lygy
bę. w Tautų Lyga turinti 
pradėti griežčiausią kovą 
prieš komunistus Azijoje.

Vadinasi, imperialistų so
cialistinis gončius išsigando 
komunistų veikimo Chini- 
joj, Indijoj ir kitose paverg
tose šalyse. Ne tik Tautų
T 4- * 1 1 * 'sus jo “šlovės” apiplėšimas.$tt^5Jaciona^as’ kurio va-j|j- įaį jįg bolševikų dien- 
du Thomas yra, pradės ko- ra§ų pamokinsiąs teisme, 
mumstus Azijoj bombarduo- - -
ti iš /didžiųjų kanuolių. Re-, 
akerfa ir mūšį draugų vei-1

PASTABOS f.“
Daugelis manė, kad kuomet i X?5 Evening Posto recen- 

senis širvydas atsisakė reda-; zijas. . 
guoti Amerikos lietuviškų fa
šistų organą “Vienybę” ir pa
vedė jaunhm, nors tai ir savo, 

bet visgi šios kartos 
žmogui, fašistų organas pasi- 
provys, pašvarės savo įtalpa 
^r vaduosis vieri tik faktais, 
prisilaikant laikraštinės etikos, 
kaip kad progfesyviški laik
raščiai. _•

. -Bet/ o šVentas Jackau, šir- 
yydų. patrone, kaip seiiis, taip 
iH jaunąs hiizįrpasjs Sirvydui- 
lUs, talpiną 'į šįrvydijadų gel- 
tonla'pį* Viską,, kame tik yra 
daugiaūsia’ Wesuindni^ jjmeiž- 
tų, .kollonliĮ, be jokių' faktų 
išniekinimus progresyvių bei 
komunistų. Tą visą ''Sirvydu-- 
kinių-fašistinių ‘ korespondentų 
purvą, sukrautą ant bolševikų 
galvų, “Vienybė” priima ir at
spausdina ant ’ savo suteršto 
“žiursto,” kaipo gryną teisy
bę, del savo suklaidintų skai
tytojų. .

_ Tačiaus, jūs, gerbiamieji, 
pradedant so-j gal netikit, kad jau “Vieny- 

“subytino” ir ‘/Tėvynę,” 
kaizeriniais generolais.~Rei-jos Bajoro ubagiškais dva- 
kėjo jieškoti išeities. Prasi-irioje trupiniais, tai paimkit

Nacionalistai-Socialis-
B avarijos socialistų

sako:
“Buvo tačiaus pilnai aišku,

listų laikraščiuose, visuomet 
turėtų suprasti, jog čia yra 
propaganda — propaganda
'vi • J 1 • • • V 1!<a<?™sai buvę pasirįžę su-'ug kanitalizma ir prieš dar- 

teikti karstą ir didelį pasitiki- bininkiškus reikalus.
m a a a n oro i n m c I m n a t»_ ’ . _

komunistų judėjimo i į 
asmeniškų ambicijų varinė-.
jimųi. Tokius gaivalus re- Komitetu,” prįq kurio į pri

klausė gerai žinomii GruzL 
jdisĮ menševikų. Yądąi Jau
dama ir Zeretelli. Dar to-

voliucija sutrempia Jojomis 
ir palieka. • .

i 1 ’■ A? >d iū lįąų: buvo; sušefetą/tad tje
AB LIAUS A VIN A*S IR červoncų f alšif ikhtdfiai ‘ tilta

MAGDALENOS 
“KVEPALAI”

mą savo herojams. Jie gar
siai apiplojo pasirodymą led
laužio “Krasino,” jo kapitono 
ir viršininkų. Italai neprisidė
jo prie šito plojimo, bet jie ir 
nebūbė. Tačiaus kuomet Mo
bile ir vėl buvo parodytas ant 
palos, iškarto jis buvo nųplo- 
tas, ir paskui garsiai būbtas.”

1 'Antras “rimtasis” laikraš
tis; tuo pačiu klausimu rašo': < ę ' m z. A «, < ...

“Kuomet tik italas pasirodė 
ant palos, visi jo tautiečiai jį 
apiplojo ir visi Sovietai šyilpė 
bei būbė. Kuomet tik prakil
nus Sovieto narys ant palos 
nusijuokė, visi jo tautiečiai 

1 plojo ir garbino, ir visi italai 
švilpė ir būbė. Sunku ir keblu 
pasakyti, kuri tauta turėjo ge
resnius švilpėjus arba aplodis- 
mentuotojus. Rusų naudai rei- mūsu parengimai nusisekė ge- 
kia pasakyti, kad jie šaukė
negražiais žodžiais (tur . būt Mes dabar turime arti $80 ka- 
“meskit jį laukan ’), ko niekas so j. Turėjome apie dvidešinjts 
negalėjo suprasti;” Į narių ir mislijom išauginti ijį-
Buvusieji Carnegie Hall/el« draugiją, o vėliau ir cho- 

kur tas viskas dėjosi, bei 
skaičiusieji “Laisvėje” arba 
kituose darbininkiškuose

_ ___ ____ ......................... / laikraščiuose aprašymus to ___________ ___ _ 
rinių generolų. Falsifikato- vėl moteris komunistė, girdi, iv.ykio, aiškiai žino, kad nie- nemyli remti jaunuolius, ar jie 
rių galva Sadatierašilli buvo jau tai ne prieš gerą, vyrui ko- ko panašaus ten nebuvo, i yra taip nupuolę darbininkiš-

•ijyšius su garsiuoju'Vokieti
joj kaizerinių generolu 
Hoffmanu (kuris dabar jau 
miręs) ir su Dutch Shell ŽL 
balo trusto pirmininku Hen
ri Deter ding.

Vadinasi, į skandalą buvo1 
įvelta visi Sovietų Sąjungos j 
neprieteliai — «n-'

Klerikalų Susivienijimo 
“Garsas” (vasario 21 d.) 
mokina parapijomis lai
ke gavėnios užmiršti svie
stą, duoną ir kumpius, o 
maitintis Abliaus avių pie- cialdemokratais ir baigiant i bė” 
nu ir liūdnosios Magdalenos !su i
“kvepalais.”- Ir tai tikra 
tiesa. Pasiklausykite:

Niekas ir niekad neapmokė
davo savo darbininkų taip ge
rai, kaip apmoka savo darbi
ninkus Dievas. Visas Abliaus1 šauliui 
avis, gal būt, galima nupirkti 
už nūdienos dolerį. Bet gi jo 
užmokesties neatsvertų nei 
Fordas savo milijonais. Visą 
indą kvepalų, kuriais Jėzaus 
kojas apsmilkę Magdalena, už 
kelioliką centų paimtai. Gi jos 
pelno nenusvertų viso Wall- 
stryčio kapitalistai,
Vargiai darbininkai kata-

JtYVzJU JlVoAULL JLoUlbJLUO. X L dol“ | , . ' , *

i dėjo-'diplomatines transak- ‘‘Vienybę” (vasario 5 dienos)
i p’-nc, ir perskaitykit korespondenci-

\/\ . ... uv. . . ją iš Nashua, N. H., kur tarpVokietlJOS valdžia įsimai- nešvariausiu nesąmonių nrira-nešvariausių nesąmonių prira-— T 1 ** 1* 1 • J • XAVU V (Al XUUUAU 11VUCW1A V A4A |7AAA(A

se. Juk ji negali leisti pa- gymo, sako, kad viena mote- 
pamatyti , juodus rįs> komunistė, pavirto į gai-

darbus menševikų ir kaize- dį ir naktimis gieda. Na, o

R. M.

SPRINGFIELD, ILL
Kur Dingo Springfield’o 

Jaunimas?
Jau metai laiko, kaip čia su

sitvėrė Jaunuolių Lyros Drau
gija, apie'kurią buvo laikraš
čiuose' plačiai* aprašyta. Bet 
dabar jau beveik panaikinta, 
nes mes, be senesnių pagel- 
bos, negalime nieko daug nu
veikti. Į susirinkimus ateina 
kelios merginos, ir nežinome 
ką pradėti, tik pasišnekame 
tarpe savęs ir turime vėl išsi
skirstyti.

Kaip susitvėrė šita draugi
ja, tai viskas ėjosi gerai, ir

rai. Bet neilgai tas buvo.

Visi energingai veikėme,
Drau-

ra.
kad viskas pasisektų.
gija buvo susidėjus iš vaikinų 
ir merginų. Bet aš nesupran
tu, ar mūsų senesni draugai

Bet Hillquitas bijo šviesos.1 likai priims šitą pasiūlymą..

kelius kartus paleistas iš 
kalėjimo, idant davus jam 
progą paslėpti savo darbų 
pėdsakus. Pagaliaus Reichs
tago priimta amnestiją pa
naudota visiškam paliūosa- 
vimui Sadatierašillio ir jo 
draugų. Pagal amnestiją,

koj dvasioj ?
Aš žinau, kad visur, per vi- 

są pasaulį, žmonės deda 'pa- 
stangas palaikyti jaunuolius, 

Ines ant jų pečių visa ateitis. 
(Net ir kunigai per pamokslus 

. - (stengiasi pritraukti kuo dau-
įgulom — niekas nebube, šiaušia jaunimo. Aš einu į 

High škūlę ir tėmiju, kaip vi
sokį agentai ateina mus,.ra
ginti prisirašyti prie visokių 
buržuazinių • organizacijų ir 
stengiasi įkvėpti buržuazinę 
dvasią.

Nekurie draugai pirmiau at
eidavo į mūs susirinkimus ir 
užsipuldinėjo visai neteisingai 
ant narių, vietoj pagelbėjimo. 
Dabar nežinom, kas tolįaiĄ 
bus. Bet ką galime norėt 
vo surengtos prakalbos drau
gui Mizarai per naujus me
tus. Iš viso buvo dvylika 
žmonių su kalbėtoju. Pirmi
ninkas paaiškino, kad priežas
tis tokia: blogas oras, dvejos

Net,

mimistui davė kiką į užpakalį Būbimas ir švilpimas buvo 
—išvijo, o susivedė su Belgi- darytas ne italų ir rusų, ale 

Mat, girdi, vis- fašistams arba Sov. Sąj-gaijos drigantu. ;
gi suranda komunistai rojų.

Mano supratimu, čion jokių
prijaučiančių žmonių.
sams — nė “Krasino,” nė

komentarų nereikia, nes kiek-1 pįįom gelbėjimo ekspedicijų 
vienam, aišku, ko yra vertas - - - - - - "
tokis korespondentas, o ypa-,-“ , , .
tingai. tos “gazietos,” kurioje buvo labai gau-

Būbimąi Jjuvo daromi, kuo-

-yry . • • • v 11* • * n ' v & a O C ■ O ' vmijCU . Uvo nuiivjv •

Vietoj eiti paprastu keliu, Gali tie Magdalenos “kvepa-'juos nebegalima traukti' ąt-: tokios ir taria panašios “teisin- S1’U-
kimas nasidarvs snnkMni^ . turėdamas užtenkamai (lai” ir labai būt brangūs, sakomybėn už falsifikavimą: gos žinios” telpa, redaktorius.

vpihd: hnęT imnaviniiQhigavo leidimą nuo bet ne tiems, kuriems ręi- červoncų. ' > > Į -Tačiaus, negaliu nepąžymė-met įtapo .parodytas gen.
iv ankidiafn ą • distrikto prokuroro pasi-Jda dirbti dirbtuvėje už | Tuo tarpų jūnmesnio tyrinti ta faktą, kad širvydukasjNobilė.' ■Jam plota, kaipo

St Inn šaukti <<Dai1^ Workerio” re- duoną- ir druską. Jie gali nėjimo protokolas bei doku- s^! £ Xa^tos. t: kpresppnden-1 - — -jos pavergtoji liaudis jau 
pažįsta savo neprietelius.

Kova Prieš Hillmano 
Mašiną

Šiandien New Yorke įvyk
sta Amalgameitų Unijos ei
linių narių konferencija. Ją 
sušaukė Darbo Unijų švie
timo Lyga. Atstovus at
siuntė darbininkai iš dirb
tuvių. ,

Kohferencijos tikslas la
bai svarbus. Ji stengsis su
mobilizuoti eilinius unijos 
narius prieš Hillmano maši
ną, kuri visai susigyveno su 
darbdaviais ir pavertė uni
ją darbdavių įrankiu. Rūb- 
siuvių algos nukapotos, 

. įvesta nesvietiško skubini- 
mo cisternos, visur dirbama

tams, už bšvarių- ’ žinių rašy
mą, duoda dovanas, f žinoma, 
kad labiaus komunistus šmeiž
tų. ...;/'./: 1' '

žmogus tokios malonės'ne- Iko tuos Magdalenos kvėpa- taip labai rūpėjo*‘ir apėjo! 
gaus iš distrikto prokuroro.|lūs uostyti. Bet veikiausia tas dalykas,, buvo neleistai. 1 
.Biednas žmogus turėtų pir-jir klebonai šiandien naudo- pažiūrėti į tubs1 dokumVn- _x.r^per?

Juk sitas baltgvardie- fa§įgtų
__ ~‘’"T'|k° kiek reikia aukų ir užpre-

nui A. B. Strimaičiui, kad 
skaitydamas pasimokintų gra
matikos'.

Mat, nesenai “Laisvėje” tū
pęs pono Strimaičio laiškas, 
rašytas Dr. Graičiūnui, parodė 
pono Strimaičio visą “gramo- 
tičnūmą,” kas be galo sujau
dini fašistukus tautiečius .. .

Patartina tiems ’ ! šventųjų*

daktorių ir administratorių būti ir, be abejo, yra bran- mentai buvo slaptai ir gar 
“grand jury”. O gūs išdykusiems iri "nulipė- giai laikoma Vbkietijos teispries

“grand juryv tyrią slaptai, nėjusiems klebonams, kurie 
už uždarytų durų. Biędnas;if gali nusipirkti ir turi lai- 
žmogus tokios malonės.' ne- I ko tuos Magdalenos kvepa

uicvijtiao zaiivgu© tux etų pii-iir sičU
miausia kreiptis prie papra-'jasi “kvepalais” jaunesnių 
sto magistrato, kuris šaukia Magdalenų, negu anos A.b-; 
liudininkus ir kaltinamuo-1 liaus laikų. Ar tik “Gar
sius viešai, atvirai, be jokių so” redaktoriui, vienam ne- 
slaptybių. , Tokiam atsitiki- !.prisieis sunaudoti visus tuos 

senuosius kvėpąlus. 'me Hillquitas būtų turėjęs 
vėl viešai aiškintis, kaip ten 
buvo su tais šėkais ir kaip 
į socialistų kišehius suvažia
vo $150,000 unijos dilimų 
narių pinigų. Bet, matote^ 
kaip visi milionieriai, taip 
Hillquitas turi speciales pri
vilegijas buržuaznihose teis
muose.

ROMA.— Popiežius pla-1 
nuoja budavotį gelžkelio 
stotį Vatikano srity. Tre
čiadienį Italijos viešųjų dar
bų ministeris su inžinieriais 
apžiūrėjo vietą, kur bus bu- 
daypjamą stotis. ,

mo įstaigų “seifuose.” » Net 
gi Sovietų valdžiai, kuriai į 
taip labai rūpėjo* * ir

lus. < 
čių-menševikų juodas dar-

Kokie ten,j dar senio, širvy-!• iš -----
pašiūrės Šventakupriai rasoj 

organe, kad jie surin-

fašistų simbolui. Ir būbė ne 
tik “rusdi,” bet ir italai dar
bininkai, šaukdami “šalin 
fašizmas.” Antram “Itali
jos” • ekspedicijos ; nariui, 
Žappi, būbtą del tp, kad jo

apėjo kuoskaudžiausia. Jos 
pinigai buvo falsifikuojama- 
O tikslas tos falsifikacijos 
buvo tame, kad diskredituo
ti Sovietų Sąjungos pinigi
nes notas ir kad nupuldyti' 
jų Valiutą. Bet jokios So
vietų pastangos prieiti prie 
tų dokumentų nedavė pa
stangų. . / : . . kuplų garbintojams, kad jie:

Bet dabar, * staiga, Vokie-5 ūmdi pasistengtų suteikti to- 
tijos socįąlistinprburžųązįne kį .pat, kaip kad Strimaičiui,-

<rr. . - .oigi’upėj žuvo mokslininkas 
Vienybes ^Malmgren. Kur jis žuvo?

Kur dėjosi? Jau senai laik
raščiai reiškė abejones del 
jo mirties. Buvo reikšta
nuomonė, ir sakyta atvirai, j šermenys ir vestuvės.
kad išlikę italai jį suvalgė, j mane nustebino, kad galėjo.
Delto būbimas ir švilpimas. 
Jį taip jau būbė tarpe kitu 
ir italai darbininkai ir fa
šistų priešai. Tie patys ita
lai darbininkai — darbinin-

*‘prezentą” ir širvydukui, iš 
ko ■ pastarasis pasimokys laik
raštinės etikos.

Pijus.

tie įvykiai visus Springfieldo 
lietuvius sulaikyti nuo tokių 
svarbių prakalbų. Oras nors 
ir buvo šaltas, bet gražus. Aš 
nemanau, kad' šermenys ir ves
tuvės galėjo tiek užkenkti. 
Kiek aš suprantu, tai tų drau-; 
gų apsileidimas ir neišgarsini“ ‘ 
mas.

Jaun. Draugijos Narė,
. Rutvilč Zereckiūte. i

I
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YOUNG

COMRADE CORNER
—dited by the Young Pioneers of America 

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

FOUR Y. W. L. MEMBERS ARRESTED DURING 
ANTI-BOY SCOUT DRIVE

600 Miners on Strike!

CASTON ROPSEV1CHI rose
Swift to the call—and died in fair ! 

Lorraine t
I gave my life for freedom—this I 

thought,
For those who bade me fight and 

told me so.
Third Dead Soldier j
I worked in a metal shop in Chicago,, 
When democracy was threatened by 

the Hun,
They call on me to see the war was 

won.
Shipped to France, and soon became 

dead cargo^
I gave my life for freedom—this I 

thought;
For those who bade me fight told 

me so. '
Pioneer
And so we might continue from 

verse to verse
j And hear from wealth’s victims, sol

diers legion,
Each claiming faith and pride in his 

own region.
Each shouting that the > enemy was 

worse
But his own land had' nothing to fear 
The conscience of hik 

was clear.
I

i Fourth Dead Soldier 
a 

interrupts the 
speaks) 
all, but

Russian Revolution. 
Bolshevik solution. j 
wars waged by im- .

a civil war 
is no more.

$1,000 Tik UŽ 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiai 

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

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

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

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

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

LIETUVIS GRABORIUS

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

• 4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

i Six hundred miners of the 
'Powhatan mine went out. on 

usu- strike because of a new wage 
JUS" cut that the operators have 

just made. More than 2001 
are negroes. Again Į 

days on'Ihe attempt of the bosses to 
or $25; the, ]ower the living standards of 

including the 18-year- workers has been answer- 
old girl comrade, Tyyne Sibi-1 ed by a refUsaI of the work- 

, were^sentenced to 10 days ers accept them.
They have already organ

ized a big local of the Nation- 
. Pat Tooh-1 

Secretary of the Union, I
So spoke they ; 

ception
Fighter in the 
I point to the 
Down with the 

perialism!
Against the master class 
Till this accursed system
Pioneer
And so we, this side of the border, 1 I Studija atdara kiekvieną dieną ir 
To toilers with hammers, sickle, and , • ’

picks 
Follow the example of the Bolshe- I

viks, 
Smash capitalist war for a new so

cial order
We Pioneers will fight proudly with ! | 

you. I j
Let’s' stand together and vict’ry will ■ 

come. I
Pioneers stand ready! Always ready! -

SUPERIOR, Wis.—The uni- out permit.” After the 
ted forces of the bosses,* al farcical pretense of 
schools, boy scouts and police t*ce the capitalist court sen-;^__

anti-boy ■ fenced the comrades as fol- j miners 
lows: Sam Reed 
the work farm, 
others

could not stop the
scout campaign of the Young 
Workers (Communist) League 
and the Young Pioneers 
League during the week of 
Feb. 8th to 14th (Boy Scout i.. , lev,

Week). Jor comrades refused!
to pay the fines and were es-■ 
coitcd to the county jail until aj Miners Union, 
bailed out on appeal. jey,

Sam Reed, League organiz- anį Hawkins 
er, issued the following state- gro fighter, ; 
ment after the arrests:

Week).
Because they distributed 

leaflets to the children of the 
Cfįrjpter School here, Sam 
Reed, Sub-District organizer 
of the Young Workers (Com
munist) League, Tyyno Sibila, 
William Hill, and Erick Kan- 
tolla were arrested.

Boy Scouts Boss Militarist
the school authorities in try- 

the Prevent the working
of class children 

th(

Tool /
The leaflet issued by 

National Pioneer Bureau 
the Y. W. L. called upon 
working class children to rally 
against the danger of a new 
imperialist war and against 
the boy scouts. “For milit
arizing the children,” the leaf- 
Ht'^declares, “the bosses have 
a Special instrument! This is 
the Boy Scouts of America! 
This is the real purpose of 
the boy scout movement! This 
is the real meaning of the 
celebrations planned for Boy, 
Scout
Farce

Week!”
of Capitalist “Justice”

trial of the four arest-The
ed young Communists took 
place on Feb. 15th in the 
midst of a hectic red-baiting 
campaign cooked up, by the 
local capitalist press,
copirades pleaded “not guilty” 
Cį the charge of “distribution 
of handbills or literature on 
KM streets of Superior with-

The

i, a militant ne- 
addresseęl a big 

jmass meeting of the strikers. 
The children of the strik

ers, just like the children of 
the striking dressmakers, are 
organizing into the CHIL
DREN’S AUXILIARIES. They 

irom learning t00 wjn show their solidarity 
■j the true facts about the boy!

scout movement and the prep- them win the* 
arations of the capitalist class 
of the United States for an
other imperialist war.

“The action of the city au- the striking miners, 
thorities in their joint attack 
on the Young Workers (Com
munist) League proves that 
the schools and city authori-! 
ties are the agents and serv
ants of big business.

“The boy scouts 
I schools have been in 
and are still used as 
to poison the working class 
children and distort their real 
position in capitalist society. 

“The Young Workers (Com
munist) League will continue 
to agitate and propagate 
among the working class chil
dren and the young workers 
to fight for the working class, 
against capitalist militarism 
and religious propaganda.”

Will Continue Struggle
We condemn the action of

and the 
the past 
a means

master class

Pioneer and

I am the ex-
1218

I Lietuvaitė Fotogiafistė Į
J Fotografuoju, Didinu ir Numalia-| 
; vojų Visokiom Spalvom !

Paveikslus i

Tel., Greenpoint 5765i

Lietuviška Akušerė

with their paren and so help 
rike.

The workers’ children all 
iover the country must be 
1 ready to stand ready to help

Free Children in a Free Land

nedeliomis nuo 9;30 iki 
5 vai. po pietų.

įMARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg.

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

CHILDREN LEAD PICKET LINE!

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyry ir motery 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16tb ST., N. T.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

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

Reikale

praktikavosi di
mi estuose Euro-

‘GERAI PATAIKOTPUZZLESinstall- j 
German i

to So- i 
j Here 
i 

We have already seen many,' 
Pioneer groups in Soviet Rus-1 
si a. 
neers do not only do things 
for themselves, but they do 
things which are of help to 
all the workers. They help 
the Youth League, the Party, 
and the Unions. ’.71__ ___
want to carry something out, 
immediately the Pioneers jget, 
on the job and tell all the 
workers about it. At affairs, 

jthey show their Living News-1 
ipapers, have sports Carnivals,! Aušros Draugijos susirinki- 
and their musical orchestras.

(Here is another 
ment of the Second 
Children’s Delegation 
viet Russia.) is a dandy puzzle 

I paster, send your answer, with 
| a story to the YOUNG COM- 

We notice that the Pio-iKADE C0RNER- 43 E' 125th 
l St.

See, if you can; work this 
one.

TO - MINERS - STRIKING- 
AND - THE VICTORY- 

wAenYhS DRESSMAKERS-

Hundreds of needle trades 
workers’ children, answering 
to the call of the CHIL
DREN'S AUXILIARY, showed 
their solidarity with their 
striking parents, arid came out 
on the picket lino this Mon
day morning, 
chee* « 
the 
strati n.

The children, just as their strike, proving to the yellow 
parents, were not frightened leaders of the International, 
by "the whole army of police that the workers are with 
that had been called out to. new union, and that they 
break up the picket demon-! 
stration. The workers parade 
stretched for five blocks. Soon, 
in at least a dozen hallways 
of the big skyscraper factory, 
buildings in the needle trades COME and' picket 
section, one could see a group 
of cops crowding and shoving 
into the small hallways, the 
many strikers that had been 
jacked off for arrest. 

^•Meanwhile the children ’this fight!
were going around to the* dif
ferent buildings, pulling off dren! Follow the example of As victims of the last, . ., , , ., , , World War.

Singing and 
the children were| 

of the militant demon-;

TEATRAS
IR BALIUS

S.L.A. 3V Kuopa
Juokinga Trijų Veiksmų 

Komedija
“GYVIEJI NABAŠNINKAI”

signs.“operator wanted
Arousing the anger of the po
lice with their songs and 
cheers, the many groups of

ELIZABETH, N. J

| Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
I 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. ,T. Urbszo.
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
i savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką r šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. 'Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes •gtatfantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lėkci- 
jas už $10. Painokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos^ dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedėldieniais nuo 
vai. Mieną, 
NEW YORK AUTO 
228—2nd Aye., cor. 14th St„ N. Y.

; dykai, 
tfal. vaka- 
11 iki 2

Newarke Naujiena

The Pioneers decide to go (Kelintą dieną?—Red.) Su- SCHOOL

Ligonių prižiū-] i)al L. _ miestuose
IzoJ ei mnnn-

Fight Bosses’ Wars!
on

the

our

un

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

State.. .

the
are

The three dead soldiers now rise 
in turn and recite their verse, each-

to a camp for the summer. 
Then they know that they will

mas įvyko vasario mėnesį.

So we 
are 

help 
poor

Four dead • soldiers are seated 
the floor on the stage, as the cur
tain rises. A Pioneer comes on 
stage and recites:
Pioneer
The danger of war is now at 

door,
The workers must not be caught 

apvaręs,
We must resist the capitalist snares,

diers before.
must not be fooled by glittering 
slogans,

sirinkime narių dalyvavo ne- 
d a u g i a u s ia . Prisirašė du

hwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriains John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Roikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-1 
čiais parsitraukia ir pasekmingai 

s parduoda; taip ir kiti 

yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arb'a 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, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky- 
' '*‘ ‘ . Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Į Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 ĘHvision Avenue, Brooklyn, N. Y. '

children were taken into hall have ,to helP the neighboring .. . .children \\eie taken into hall- farmers on the fiel(L In the nauji nanai.
(Villages near camp, they or- rėtojai pranešė, kad šį mene- Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

VilV ▼▼ V/1 IW1 C-V U I • n i « - .............. ..... • 11 riFi i iri o 4 Iv* rlav

finally released 8*™ze 8ro“ps ,of P,eas“nt? 
children, who also help their 
parents on the field, 
saw that the Pioneers 

’“ALWAYS READY” to 
the workers and the 
farmers.

ways. But the police fearing 
the anger of the workers at I 
this action, 1
them. Once out of the hands

! of the police the children re
formed on the picket line.

Many shops came out on

sį ligonių yra šeši. Tahptau- 
tipio Darbininkų Apsigynimo 
Atstovas ir Lietuvių Laisvės 
Namo atstovas neturėjo nieko 
svarbaus pranešti. Priešfašis- 
tinio Bendrojo Fronto atstovas 

i nepribuvo jau i trečią susiri.n- 
i
ikimą. Draugija buvo privers-

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

ready to fight!
“On the line, on the line
Come and picket on the picket line!
If an energetic cop tries to use you 

for a mop—
ON THE

PICKET LINE!”

So sang the workers, and 
loudest of all the children, 
who came out to show that 
they are with their parents in j With which they entrapped these sol- j ' rllovc FwsFrivo

z - • !We
Needle trades workers’ chil-l

your comrades! Help build1 
a real, strong Children’s Aux
iliary, that will help the Un- returning to his place, and remaining
ion to victory in this strike! there until the end of the act.

First Dead Soldier
_ n .1 • A, .| i BT . I was a peasant of the Polish plain;Hie Stokers Children Need z I

VniiniT I Russia, ih danger, needed every mam111V lUUUg I1U11UCI. )To save her from the Teuton; andj 
i was slain.
! I gave my life for freedom—this I 

know: I

I v x Į 1 AM4JO YIO4VHIŪ

ta išrinkti kitą atstovą; liko-;damas džiaugsies, 
si išrinktas drg. P. Poškus.

Baliaus komisija pranešė, 
kad dar raporto\neturi paga
minę. Bet balius, galima sa
kyti, pusėtinai gerai pavyko. 
Pelno liks keli desėtkai dole
rių. Draugija nutarė pakvies
ti iš Maspetho Lyros Chorą 
sulošti operetę “Pepitą,” jeigu 
bus prieinamos sąlygos.. Pik
niko rengimo komisija, prane
šė, kad piknikui vieta paimta 
Willick’s farma, Linden, N. J., 
visiems gerai žinoma vieta. 
Piknikas įvyks gegužės 26 d., 
1929 m. į .

Sekantis Aušros Draugijos 
susirinkimas įvyks kovo 1 d.

Aušros Dr-jos Koresp.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

FORNICIAI
PARDUODAM A1$T IŠMOKĖJIMŲ
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

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

statome į namus visoje New Yorko ir 
Brooklyno anielinkčie.

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

—, Comrades, we must have 11 gaknO nie Ior Ireeaom-™13 1. 
Kvatositės užraudę matydami vaizdą, | thousands of copies of the For those who bade me fight told

kaip geni pavirsta kūdikiais
įvyks Nedėlioj

d. Vasario (Feb.), 1929 i striking miners’ children!
7JVIŲ LAISVES SVETAINĖJ ■is UP to every °«e <of you to 
X "__ ~ Elizabeth, N. J. i get on the job NOW! We

;need money to print a great 
number of copies, which we 
can give away free. Get into 
the drive TODAY, and show 
your solidarity with the strik
ers’ children!

You have till March 15, on
ly a few weeks—let’s go to 
work and put this drive over 
big.

■ 269-271 Second St.
Pradžia 7 valandą vakare

Šį veikalą perstatys puikiai išsilavi
nę aktoriai iš Brooklyn, N. Y., ku
rie tą komediją yra lošė jau dauge
lyje vietų ir visur atliko kuo pui-

LOŠIMUI BUS ŠOKIAI, 
Griežiant Gerai Orkestrai 

k #ĄNGA 50 CENTŲ YPATAI

next issue of “The Young Pio- ] me 530• ' (
neer” to distribute to the Second Dead Soldier • 1

Tt ’ -.1 owned a vineyard in the wooded’
Main,

Until the Fatherland, begirt by foes, 
Lusting her downfall, called me, and

I want to help THE YOUNG 
PIONEER.

Send me a collection list—I 
will do my best to get all the 
workers to help. 
Name ..............
Address ...........
City ..

Kiekvienam vietiniui ir atvyks
tančiam j Newarką žinotina vie
nas svarbu^ dalykas. MODER. 
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa
valgę nesigailėsite, nes visuomet 
Šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žema kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS 
(ALIŠAUSKAS)

189 Ferry St. Newark, N. J.

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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



Darbininkill Susivieniiimn I nistU) Partiją. Kiekviena na- tėnienė, 470 Brookside Pla., 
D . • ii - rg turi isideti i galvą vieną Westfield, N. J., arba prie or-Kajono Kuopoms ir Narėms kartą ant visados, kad Komu- ganizatorės: J. Bondžinskai- 

______ Įnistų. Partija yra vadas pašau- te, 46 Ten Eyck St., Brook- 
1 lio darbininkų klasės, vienin- lyn, N. Y. ' .

Apvaikščiokime Darbininkių Itėlė jėga, kovojanti prieš ren-l Mes
D*eną jgiamą pasaulinį karą ir vado- bendro darbo.

8 d. kovo jau visai arti Bet vaujan^ v*sose darbininkų ko- damos’ petis petin, galėsime 
mūsų, Lietuvių Darbininkių ivosei - !daug naudos* padaryti darbi-
Susivienijimo, I Rajono drau-l Tarptautinę^ Darbininkių ninkiškam judėjimui.^ 
ges, kol kas, lėtai rengiasi prie Bieną apvaikščiojant, galima 
apvaikščiojimo pasaulinės dar-'Pasiskirti net visą kovo mėne- 
bininkių Hienos. Tarptautinė :Si- Neužtenka vieno parengi- 
Darbininkių Diena yra kovos n?0’ reikalinga būtinai sureng-Į 
diena ir mobilizavimas darbi- kelius, reikalinga Susivieni-

. pinkių į revoliucines darbinin- Tmo d*'?u£čnis, 
kų eiles. ' 
į darbą.
kių Susivienijimo narė užsidė- 
kim sau už pareigą, kad pa-

bininkių Hienos. Tarptautinė į si*

, kur galima, 
Todėl visos draugės apvaikščioti tarptautiniai. 
Kiekviena Darbinin-

revoliuciniu keliu. Kas 
sekami iš jaunuolių f 

i Nelies, Mamorto, Birutės)/A- 
įdolpho ir Alphonso pavyzdį?

Proletaras,

gaivalų lojimo, bet eina pir
myn, sekdami savo tėvų, dar
bininkiškas idėjas. Tai gar
bė'tokiems jaunuoliams ir jų
jų tėvams, kurie eina pirmyn

iš iždo paaukoti, kiti prieši
nasi. Tuomet pasiūlyta, kad 
liuosu noru kas kiek gali pa
aukotų. Aukojo sekamai: A. 
Griškevičius ir K. Kirkutis po 
$1; A. Kubilius ir A. Grigas 
po 50c; V. Kasparavičius, J. 
Raizis, P. Kazakonis ir B. Juš
kevičius po 25c. Viso $4.

Aukos perduotos protokolų 
sekretoriui A. Kalasiūnui, kad 
pasiųstų “Daily Workeriui.”

Apart to, pamatęs “Laisvė- 
įp,” kad “Daily Workeris” 
randasi sunkioj materialėj pa
dėtyj, nieko nelaukdamas, lei
dausi per stabas, kad nors 
kiek surinkus paramos, 
aukojo sekamai:

M. Kubilienė $5; A. Kala- 
siūnas $4; A. Grigas ir J. Jur- 
donas po $2; D. Vosylius $1.- 
25; R. čiulada, J. Daugirdas, 
A. Gumauskas, J. Brazauskas, 
K. Kirkutis, A. Baravykas, "B. 
Bartuševičius ir A. Griškevi
čius po $1; V 
75c; A. Balkus 
$23.50'.

Tai tik dviejų vakarų dar
bas. Gerai būtų, kad ir kiti 
geri draugai pereitų per savo 
draugus ir parinktų aukų.

Visiems aukotojams tariu 
širdingą ačiū.

A. Kalasiūnas.

Ką jie kalbėjosi, nežinia, bet 
kaip tik jaunasai K. Liubino 
sūnus parvažiavo, tuoj aus at
ėjo į Jaun. Kliubo pamokas 
pasiteirauti, kokių tikslu jau
nuoliai susiorganizavę. Jam 
tapo išaiškinta, kad Jaunų 
Darbininkų zKliubas turi tikslą 
lavintis, kad pažinti gerąsias 
ir blogąsias gyvenimo sąlygas, 
kad užaugę jie mokėtų orga
nizuotis ant klasinių pamatų, 
kad žinotų, kaip kovoti už pa
gerinimą gyvenimo sąlygų. 
Bet Liubiniukas pareiškė, kad 
čia reiškia bolševizmą ir jūs 
norite nuversti Amerikos val
džią ir jaunuoliams gėda esą 
prigulėti. Ir nuo to sykio jis 
ir Korkiukai pradėjo aiškinti 
jaunuoliams, kad esą pažemi
nimas nešioti darbininkų var
dą ir t. t. žinoma, tas jiems 
pavyko, dalinai, sudemorali- 
zuoti ilengviaus protaujančius 
jaunuolius. Tai ve kur guli 
šuniukas pakastas.

Praeitame A. L. D. L. D. 
145 kp. susirinkime (vasario 
10 d.) jaunuolių klausimas ta
po plačiai apkalbėtas ir pa
vesta komisijai, kad jeigu ji 
matys, kad būtų galima su 
jais susikalbėti, tai bandyti 
tuos fašistinius įstatymus per
keisti pažangiais, kurie vestų 
jaunuolius prie susipratimo ir 
pažinimo klasinių reikalų, tuo
met bus galima remti tas kliu- 
bas, bet jeigu ne, tai lietuviai 
darbininkai nieko bendro ne
gali turėti su fašizmu, kad ir 
po jaunimo vardu.

Bet pažangusai jaunimas ei
na pirmyn. štai praeitame 
susirinkime Nellie Saviekiūtė 
ir M. Sedgwick prisirašė prie 
Tarp. Darb. Apsigynimo ir A. 

. . . _ ■ L. D. L. D. kuopų. Jų pavyz-
Sakytum, jie pasitenkinę tuo, ką pareiškė kurių draugų ar draugių po- dį pasekė Biruta Bitautukė/ir 

Bet ink jis pasakė budis, tai laikytis asmeninio .broliai Adolph ir Alphons 
sa- Pečiuliai—prisirašė prie A. L. 

augščiau d. L. D. 145 kp. vasario 10 
Čia ; d. susirinkime. Tai linksma ir

raginame visas prie 
Tik visos, ei-

Liet. Darb. Sus. I Rajono 
Valdyba.

PROVIDENCE, R. I
Iš L. A. P. P. Kliubo Susirin

kimo
Pirmo Rajono Naujas Kom. j Vasario d įvyko kUu_ 
Darbininkių Susivienijimo I bo ^susirinkimas. Apsvarsčius

dirbėjus per 8 d. kovo dvigu- Rajono paskutinė konferenci- kliubo kai kuriuos reikalus, 
bai del darbininkų klasės nau- ja išrinko komitetą iš 9 narių, buvo skaitytas laiškas nuo 
dos. Mūsų, darbininkių mo- į kurį įeina šios draugės: Bon- .
terų, obalsiai turi būti šie: kad Įdžinskaitė, Greiviškiūtė, Kaza- kėjo laišką priimti, tai atsira- 
paskleidus kuo plačiausia lite-įkevičiene, Makutėnienė, Merk, I do priešingų. Pirmininkas B. 
ratūros tarpe darbininkių ir Paukštienė, Petkienė, Vaičio- Raizis matydamas, kad prie 
darbininkų masių; traukimas nienė ir Zablackiūtė. Minėtas1 tvarkos neprieis, leidžia hu- 

balsuoti. Devyni balsuoja, kad 
laiškas būtų* priimtas ir de
vyni—kad atmestas. Pirmi
ninkas, ilgai nesvyravęs, bal
suoja, kad laiškas būtų priim
tas. Už tai vertas pagyrimo.

Priėmus laišką, vieni siūlo

darbininkių moterų į Tarptau- komitetas iš savo tarpo išsi- 
tinį Darbininkų Apsigynimą; rinko valdybą: ;org. J. Bon- 
rengimas kuo daugiausia ma- džinskaitė, prot. rast. B. Ma- 

• sinių mitingų, paskaitų, pre- kutėnienė, fin. sekr. A. Zab- 
lekcijų, o užvis 
tai traukimas darbininkių į A-Į 
merikos Darbininkų

svarbiausia, lackiūtė, ižd. Kazakevičienė.
Įvairiais reikalais kreipkitės 

(Komu- prot. sekr. antrašu: B. Maku-1

Buolio Sūnus.

0 BETGI NE SAPNAS

Čia

K. MENKELIUNIŪTĖS IR F. STANKŪNO

KONCERTU
Gastrolės

Daily Workerio.” Kada rei-

Paplauskas
50c. Viso

PO VISĄ CONN. VALSTIJĄ

Įvyks Nedėlioj, Vasario (February) 24 d., 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

354 Park Stret, New Britain, Conn.
Pradžia 1:30 vai. po pietų

I ’ •
niu į tąjį darbą nė nebandoma pažvelgti, 

i Viktė ir Bronė Z., rodos, turėtų-galėtų ką 
’nors pasakyti, bet pirmoji visai nutyli, o 
; antroji pasako, kad, jos jautimu, eilės, po- 
. ezija—tai kas nors tokio paslaptingo ir 
i traukiančio-viliojančio. • Ji jaučianti trau- 
ikimą skaityti poeziją,—tai ir viskas.
j Kiti—Edna ir Juozas St:,-Ona ir Juo
zas K., Jieva ir Jurgis SI., Leonardas T.,

LOS ANGELES, CALIF.

Hartford, Conn. . ; •

Nedalioj, Vasario (February) 24, 1929^
LYRIC HALL, Park St., Hartford, Conn. '

Pradžia 7-tą Valandą Vakare

/ (Tąsa)
Nors, tiesa, už pirmuosius kūrybos; 

darbus ne aš vienas turiu rausti. Tuo pa-1 
čiu taku žengia ir kiti eilių rašytojai, ypač 
tie, kurie patys, be gerų nurodymų prade
da darbą ir, laikui bėgant, prasilavina, pa
žengia pirmyn. (Jei kam svarbu šis klau
simas, galėtų daryti palyginimą, kad ir pas 
Julių Janonį, paimdami vieną eilių rinkinį 
iš jaunų dienų, ir kitą rinkinį—vėlesniųjų 
eilių).

I T7

išleisti A.L.D.L. Draugijai, buvau pasiūlęs įaįp ’ pat.
jį knygų leidimo draugijai “Šviesai”, Kau- 'nįu į sava kūrybą, būtų gąlima daryti žing- 
ne.. “Šviesa” buvo prižadėjusi išleisti. Tik'snį patobuliniman. O dabar... būk, kaip 
susidėjusios nelauktos aplinkybes, pinigų įr buvęs. Jieškokis, rauskis pats. Pagel- 
keitimasis iš auksinų į litus, pabrangimas j bos iš šalies nėra! , !; : ų , * i H ’ ■ į; 
spaudos darbų—sumanymą sutrukdė.. i iv pageltos hera ne tik čibhąŲ bet: aš-

Kas Gera ir Bloga pas, Mus
Čionai nerašysiu apie regu- 

liarę draugijinio judėjimo ei
gą, nes tą padarys oficialiai 
korespondentai, bet tik pažy
mėsiu geruosius ir bloguosius 
darbininkiško judėjimo punk-

Bridgeport, Conn.

Įvyks Sabatoj, Kovo (March) 2 d., 1929
LIETUVIŲ JAUNŲ VYRŲ SVETAINĖJE 

407 Lafayette St., Bridgeport, Conn,
Pradžia 7:3Q vai. vakare

B., Elena Ž., seniausia šiame vakarėlyje tus.
viešnia-draugė Anastazija B.—neima balso. Į visų pirma, negeras mūsų ne-

pirmasis kalbėtojas.
labai maža. Kūrybos vertės kaip ir nelie
tė, nekliudė. O norėtųsi, kad kas pasaky- 

.....................Itų apie kūrybos vertę. Jei yra kas joje 
Vėliau, ^atsisakius mano eilių rinkinį gero, kad įrodytų kas gero; o jei blogo— 

Tada, žiūrint praplėstu žvilgs-

Bet juk jis pasakė būdis, tai laikytis 
pobūdžio taktikos, t. 
vo asmenį 
už klasinius 
nevardinsiu 
laikosi, nes iš to 
dar pablogės. Bet man ro
dos, kad kuomet viena dai 
nininkė norėjo įstoti į cho, 
rą, tai netinka; sakyti, ka 
aš ar mes, neisime; dainuoti ,de-

y..

reikalus.
ypatų, kas taip gražu žiūrėti į tokius jaunuo- 

dalykai, liūs, kurie nepaiso tamsiųjų

Nuo ‘‘Šviesos” esu gavęs ir draugingos meninių patarimų nė nebuvo.’ Nors asmę- 
kritikos žodį delei mano eilių “Atžalose”. nų toje kūrybos—darbo srityje buvau :su-» 

( “šviesa’’ irgi ėjęs gyvenime ne vieną.

CIO ęVJL ,

l'ęi tos '.ypatoš, kuomet tą ypa- \
“TARPININKAS”

(The Medjatot) , . . ,

New Haven,

Įvyks Nedalioj, Kovo (March) 3 d.,1929
PULASKI SVETAINĖJ, 607 State St., New Haven, Conn.

Pradžia 1:30 vai. po pietų

Waterbury, Conn.

Įvyks Nedalioj, Kovo (March) 3 d., 1929
VENTA SVETAINĖJ, 103 Green St., Waterbury, Conn. ‘ • 

Pradžia 7-tą valandą vakare

; DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptlokos, kuriose galima pirkti vaifr’ 
tus daug prieinamesne ’raine. negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
B761 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 6®46 C H fa N E ST., DETROIT

ta nėrą<^draugijiniai prasikal
tus. 6 jeigu ir atrodo, kad VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
prasikaltus, tai. reikia susirin- j MĖNESINIS ŽURNALAS

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

užsieny—metams $1.50, 
“ i Užsirašykit sau 

[ ir kitiems. Sausio numery telpa la- 
chorui ke- 

Dar nie- 
Būtinai

O apie načias eiles rinkiniui, 
pasakė, Lad pirma siusiant ji 
“L _ . /
klesinius išsireiškimus, posmus ir moty
vus.” - . . . . '

Šis “Šviesos” pareiškimas apie eilių tu
rinį, ir vėliau Z. Angariečio atsiųstas laiš
kelis su pastabomis apie mano eiles pasiųs
tas ‘.‘Kibirkščiai”, kritikos raštai “Kibirkš
tyje”—vertė labiau susidomėti eilių turi
niu. Bet, turiu prisipažinti, didelės pažan
gos toje linkmėje nepadariau. Proletari
niu—tikroj to žodžio prasmėj—eilių rašy
toju skaitytis negaliu. Kiek galiu, kiek su
prantu—bandau siekti. Vienok apie tai 
geriau gali spręsti skaitytojai ir kritikai, 
negu aš pats.

Patapti tikru proletariniu poetu-rašy- 
toju,’kuomet beveik visi pavyzdžiai ir mo- 
kinimasis reikia semti iš buržuazinės ide
ologijos šaltinių—raštijos, nėra taip leng
va, kaip lengva užmetimus daryti. Juk ii 
Janonis ir Regratis ir kiti (gyvieji) drau
gai lietuviai iš Sovietų Rusijos—iš proleta 
riato valdomos šalies—tikrais proletari 

' niais poetais dar nėra skaitomi. Ir jiemt 
daroma vienoki ir kitoki priekaištai už nu
krypimus nuo linijos.

Je, tai taip. O betgi noras eilių rinki
nį išleisti dar nenumiręs. Jei kada iš nau
jo, peržiūrėsiu visas eiles, kas bus galima 
taisyti—pataisysiu,/ tada bene prisieis ir 
vėl kam nors pąsiulyti...* *

Mano art/mieji, rodos, žiūri 
klausosi.
maniau
Kaipo eilių rašytojas, garbės savai koloni
jai nepadariau; Net gi kolonijos vardo po 
savo eilėmis nė sykio neparašiau. Ką da
viau mūsų spaudai, tai matė plati spaudos 
skaitytojų minia. Bet sveikina ir dar do
vaną duoda tik kolonijos artimieji. Kaip 
už tai jiems atsidėkoti—nežinau. Žodis 
“ačiū” juk beveik be reikšmės, jei prie jo 
neduosi kitokio priedo. Matant visa tai, 
žiūrint į artimųjų, reiškiamą užuojautą, tik 
susijaudinimo*'ašaros išsiveržia...♦ * *

Sapnas, ar ne sapnas, o betgi keisteny
bių užtenka. Vaizduokis, kaip sau nori, o 
neįžiūrėsi aiškios šio vakaro prasmės, čia 
surprizas suruoštas neva paminėjimui de
šimtmečio. darbo, o tačiau, gilesniu žvilgs-

Bet gi,■* atrodo
---- jjems, turiu jas. jįe nesidomėjo mano darbu,x nematė' nj 
gerai apdirbti, išlyginti ir išmesti nepilnai I vertės ką nors patarti. Ar jie šios srities!

kūrybą laikė beverčia, ar nieko nepatarė 
vaduodamiesi užvydu,—nesuprasti, neži
nia.

j'kime pareikšti delei pasiaiški-1 
inimo. Nes kitaip, tai abi pu
sės įgauna simpatijos ir už
verda blėdingi ginčai, kas 
kenkia ne tik organizacijai, 
bet visam darbininkiškam ju
dėjimui. Reikia tikėtis, kad 
choristai bei choristės pames jneris 10c;
ta asmeninę neapykanta ir(PaŲ?,?ls nunį 15.c 
steengsis j
dainininką-kę, tuomet išaugins j turiėms balsams ir pianui.

; kur niekas tokios negirdėjo, 
jsigykit ši numerį.

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS
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Čia randasi ir mano sesers dukterys jaunuoliu tarpe. Iki šiol ge- 
Čia Jieva P., Juozas rai laikėsi Jaunų Darbininkui

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

į mane ir 
man nė dešimtos dalies to, ką 

reikalingu pasakyti—nevyksta.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

Kitas blogumas pasireiškė

. . i j • 1*1 • i ii iviUJV'iiio. uau.iiv nuimįtraukti kiekviena j puiki daina “Pumpis
-y* . «_w VI CV A 111111A XIV CK AVa^» f vlAvlllVv

Jaunatve—-pil- stiprias jėgas dailės srityj.

, ' * * *
Jaunuoliai skiepe prie gramofono mu

zikos šoka fox-trotus, polkas, valcus. Jiems 
trypimas, šokimas įvairus judėsis, tai sma
giausias užsiganėdinimas. 
na gyvumo.

Nastė su Elzbieta Ž.,
Ch., Kazys K., Aleksas R., Marė Č., Elena Kliubas. Bet pamažu jaunuo- 
Ž., Ona B., Juozas Kp. ir Stasys K. Prie Įiai. pradėjo “atšalti,” nesi- 
valco muzikos, rodos, kažkas žodžiais pri
taria pralaimėjusio, apsigavusio katino 
įvykį: į

KATINO VALGAS
(Parašytas A. Vanagaičio muzikai)'.

Katinas,
Katinas,
Lašinius ėsdams, _
Pelę pamatęs,
Šoka pirmyn.
Šoka, nes šokti
Taip jau įpratęs, j
Vejasi,
Vejasi

. i Pelę pagaut !•— t
< Bet nepavyko

Pelės pagauti,— .
Ji, mat, paspruko urvan.—
Ūsus kraipydams.
Liūdnas rainutis
Grįžta paš lašinius vėl!
Katinąs,
Katinas,

Grįžta pabaigt lašinių,
Grįžta jis,
Grįžta jis'
Lašinius baigti, 
Kad pasisotint
Dienai visai.
Bet štai išvydo-
Prie lašinėlių
Margį—tą piktį au-au!
Vėlei J šalį
Turėdams šokti,
Taria sau: “apsigavau!” 

(Tąsa bus) -

lankyti į susirinkimus ir pa
mokas. Priėjo prie to, kad 
draugijų komisijai reikėjo 
pertraukti pamokas., Bet vė
liaus pasirodė, kad kitas jau
nuolių kliubas susitvėrė, prie
šingas Jaun. Darb. Kliubui ir 
pradėjo kalbinti pažangiuosius 
narius eiti pas juos, sakyda
mi, kad nešioti darbininkų 
vardą yrįt per žema ir mokintis 
suprasti politines ir ekonomi
nes gyvenimo sąlygas, esą ko-, 
munistiška ir t. t. Draugijų 
atstovai, kurie prižiūrėjo Jau
nuolių veikimą, pradėjo tyrinė
ti, kas tas yra naujasai jau
nuolių kliubas. Pasirodė, kad 
jį sutvėrė tautiški fašistuojan
ti elementai tikslu, kad pasi
gauti jaunimą į buržuazinę 
varžą, štai kokius įstatymus 
jie pasidarė :—Kad kožnas na
rys turi išpažinti kokį nors ti
kėjimą, nes visą viltį jie ati
duoda'dievui; kad nei vienas 
haryš neplatintų “raudono
sios,” (kas reiškia, darbinin
kiškas) literatūros ir susirin
kimai turi būti prie uždarytų 
durų. Dabar aišku kiekvie
nam, kokius fašistinius tikslus 
tas kliubas turi, žingeidu bu
vo žinoti, iš kur ta fašistinė 
mintis atsirado. štai kokie 
faktai stovi:

Praeitą vasarą keli* jaunuo
liai buvo (su forduku) nuva
žiavę į New Yorką ir kitūš 
miestus. “Tėvynėj” apie jų 
kelionę buvo' dėug: rašyta, nes 
turėjo, gerą pasikalbėjimą su 
sandariečiu Vitaičiu ir kitais.

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD.
Cleveland

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

U z $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

f Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite pilikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais- rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck SL,
N

r i c.

'Jf K

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

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. T 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną b

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

atliekame’ greit ir tinkamai. \
Tarkitės su mumis del kainos.

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:
K. M. S.

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.
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BROOKLYNO POLICIJA 
TYLI, O VAGYS 
DARBUOJASI

h "j

!i«'uH Ti! 
siįį

mirtį.
nešė policijai, kuri, 
varu i
į ligoninę. Išgabenti visi.

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Ork
estrą tokias “Melodijas, kurios Broadway padare Broadway.” 
Ta muzika po visą sali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskle

idžiama National Broadcasting Company tinklu,

© 1929.
Ti-.e American Tobacco Co., Manufacturers

kati būtų ; del šeimyna nusitarė geriau kad jL, 
Kažin kas apie tai pra-

kuri, sakoma, MeCunno 
privertus Antonovskį eiti | puikų <

tr.

I H HH
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“Aš drūčiai stoju uz 
Luckies.”

šeštad., Vasario 23 d., 1929

HARTFORD, CONN.
Vasario 11d. buvo A. L. D. 

L. D. 68 kuopos susirinkimas. 
Turiu pasakti, kad , susirinki
mas buvo gyvas ir dalykus 
draugai svarstė rimtai.

Iš komitetų raportų pasiro
dė, kad yra rengiamos prieš- 
fašistinės prakalbos. Paskui 
nutarta parsitraukti platini
mui knygų 25 egz. “Darbinin
kai ir Krikščionybė.“ Paaiš
kėjus, kad kuopos ižde dar 
randasi pinigų, nutarta paau- 
kot iš iždo “Daily Workeriui” 
5 dolerius. Paskui J. Guoba 
išmeta du dol. ir sako: Vyrai, 
remkime “Daily Workerj,” 
nes nes tai mūsų, darbininkų, 
žvaigždė—neduokim jai pra
žūti. Tada ir kiti draugai pa
aukojo pagal išgalę.
low ir P. Giraitis po $1; B. 
Muleranka, K. Vilkas, J. Kaz
lauskas, J. Bartašius ir A. Kli
mas po 50c. Viso $11.50.

Labai pagirtina, kad drau
gai supranta savo priedermę 
ir tinkamai ją atlieka.

Taipgi Ateities žiedo Vaikų 
Draugijos choras pasekmingai 
bujoja. Nors dar tik keletas 
mėnesių, kaip šis choras gy
vuoja, bet jau keletą liaudiš
kų dainelių gana gražiai su
dainuoja. Girdėjau, kad cho- : 
ro mokytojas V. Visockis jau 1 
pradeda mokint operetę, tat j 
būtų gerai, kad tėvai savo vai-1 
kučius skubintų tuoj prirašyt! 
prie choro, kad sykiu galėtų 1 
išmokt ir dalyvaut lošime. Nes! 
tai puiku, kad čia augę vaiku- - 
čiai lavinasi lietuvių kalboje į 
dailėje dalyvaut.

Nuo savęs prašau, kad atei-i 
nantį susirinkimą, kovo 11 d.,; 
atsilankytų visi nariai ir užsi-l 
mokėtų už šiuos metus duok
les, nes yra tinkamiausia tai 
padaryt iš pradžios metų.

Manau, kad iki tam laikui* 
jau turėsime naują knygą. 
Taigi stengkimės kuo daug- 
giausia gauti naujų narių.

A. L. D. L. D. 69 Kuopos,
Fin. Sekretorius.

r.uteirod

i'dJapia Penktas

ilHHOpii

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS t

IK BALZAMUOTOJAS T 
Užtikrinu, kad mano patarnavimas f 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą t 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:

John Gilbert
Garsusis Krutamyjy Paveikslų Žvaigžde

’iHvHisHHHH’iiil ii*! iii» hiHbi hihhii iihi iiHiHiHh&ihHiHuiin

“Krutamtijii paveikslų aktorių darbas labai 
Įtempia nervus—jiems reikia suraminimo, ga
unamo is gero cigareto. Štai kodėl didelė 
mūsų didžiuma rūkome Lucky Strike, Stebė
tinas Luckies apkepinimo kvapsnys suteikia 
pilko smagumo ir suraminimo, bet nekenkia 
gerklei nei kvėpavimui. As drūčiai stoju už 
Luckies—jie yra ‘žvaigždes* cigaretų judžio. 
Man velyg Lucky po valgio, negu gausingi. 
saldainiai bei prieskoniai.”

John Gilbert

ihill'Hh
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Bei .

Keystone
Oregon 5136

Main 9669

.ųin#8

ta, kad milžiniš
kas padidėjimas rukimo Cigaretų 
paeina iš pagerinimo Cigaretų dir
bimo proceso, pritaikant prie to 
kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais 
Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augščiau,negu visų kitų Ciga
retų, krūvon sudėjus. Tatai tikrai 
patvirtina, kad publika pasitiki di
desniu Lucky Strike gerumu.

"“It’S toasted’’
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio KosulioBRIDGEPORT, CONN, i

.-------------- !
Seno Vinco Prakalbos ir Au-] 
kos Priešfašistiniam Veikimui j 

Sausio 17 d. A. L. D. L. D. i 
63 ir L. D. S. A. 35 kuopos 
surengė prakalbas paminėji
mui keturių komunistų 
riuos nu: 
nė Smetonos valdžia. Kalbė
jo Senas Vincas temoje: Lietuva ir Amerikos Lietuviai, ir Iš East New Yorko 
Tnerikos Industrija ir Darbi- D .

nkai. Kalbėtojas savo už- IcluililĮJCS 
auotį atliko pagirtinai gerai, 
nes kalbėjo aiškiai ir supran
tamai.

Aukojo priešfašistiniam vei-
• kimui: P. Kalėda $2; M. Kai- 

ris, D. W. Žemaitienė, J. B. V’U- 
Jusaitis, A. Mureika, J. Moc-į^Dgas, daug sniego ir dauge« 
kaitis ir L. Mockaitienė po $l;i^s pabijojo. Antra, tai dau- 
A. Labutis ir J. Maslauskienė gelis kuopos narių serga ir is 

tos priežasties susirinkime ne
galėjo dalyvauti.

Iš komisijų raportų pasiro
dė, kad surengtas koncertėlis 
ir balius trijų kuopų davė pel
no 45 dolerius su centais. 
Tiek būtų pelno nepasilikę, 
nes išlaidų buvo daug, bet vie
nas draugas, per A. Petraus
ką, aukojo pirmą dovaną del 
.ko&tiumninkų—gražią kanar- 
ką ir drg. K. Jankaitis dvi dė
žes saldainių ir kitų smulkių 
išlaidų neskaitė. .Todėl rengė
jai taria jiems širdingą ačiū. r 
Pasidalinus pelną, kuopos gau- dyta. 

do svietan, nepaskelbė, 
liai užtylėjo. Kuomet privati
niais keliais žinios pasiekė 
spaudą ir Brownsvilles polici
jos viršininkai paklausti, ko-, 
del taip, iš kur tos vagystės, 
tai jie teikėsi tiek paaiškinti, i 
kad tai esą del permažo skai
čiaus policmanų turėjimo 
toj apielinkej.

A. Labutis ir J. Maslauskienė 
po 50c; smulkių $3.37. Viso 
$12.37. Rengėjai padengė 
surengimo lėšas, todėl visos 
aukos pasiųsta Amerikos Lie
tuvių Organizacijų Priešfašis- 
tiniam Susivienijimui. Aukoki tojams pridera nuoširdi padė- 

W ka. J.

Ad No. E-60
Naujos jėgos silpniems 

žmonėms
Nujra-Tone iAtikrųjų yra pastebėtini vais

tai del padidinimo jėgų ir spėkų pas silpnus 
žmones. Yra fakta«. kad paverėjimas sveika
tos yra greitas vartojant Nufta-Tone. Padi
dėja apetitas, virškinimas būna geresnis, Ra
tai M’ vidurių ar pilvo išpūtimas išnyksta, 
ipkatų ar pūslės veikimas / sustiprėja, miejcas 
Kk.idaro poilsinuas ir at$|aivinantis ir liesus 
Binonės įgyja daugiau svarumo.
I Mr«. H. L. Harris, Faber, Virginia, rašo 
Sekamai: "Kai aš pradėjau imti Nuga-Tone, 
man nervai buvo visiškai pakrikę. Aš jau
čiau. susmukusi, nusibodusi, neturėjau ener
gijos. turėjau prastą kraują, netekau svaru
mo Ir greit uždbsdavau. Aš ėmiau Nuga- 
Tone tik 20 dienų ir galiu teisingai pasakyti, 
kad aš jaučiuos goriau ir daugiau gyvenanti, 
»o«u kada pirmiau per daugelį mėnesių.” 
Tokie pareiškimai parodo, kad Nuga-Tone at
lieka savo darbą. Jūs galite pirkti jų kur 
tik vaistai yra pardavinėjami, arba vertelga 
Užsakys del jūs iš urmo vaistinės.

13 DAKTARAS
STANESLOW
rytą 
po pietų 

_ _ vakare
Nedaliomis pagal sutarti.

799 Bank Street
(Virš Banko)
>Tel. 7806-2

WATERBURY. CONN.

JOHN S.
Valandos: 8-9 

2-4 
6-8

Populiaria
Krutamęjy *:
Paveikslu 
Aktorius

vietoj
saldu-
myno.

Padangės
Vasario 21 d. įvyko A. L. D. 

L. D. 185-tos kuopos susirinki
mas. šis susirinkimas buvo 
neskaitlingas, palyginus su ki
tais. Bet yra tam ir priežas* 

Viena, oras pasitaikė

na po 15 dolerių. Buvo pra
nešta, kad visos trys kuopos 
rengs vakarienę, kuri įvyks 14 
d. balandžio. Buvo pranešta, 
kad mūsų kuopa, bendrai su 
A. L. D. L. D. II Apskričiu, 
rengia išvažiavimą į Forest 
Parką 2 d. birželio, šiame su
sirinkime buvo pakeltas klau
simas apie prisidėjimą prie T. 
D. A. Kuopa nutarė prisidėti 
prie lietuvių sekcijos, kurios 
sekretorium yra drg. V. Va- 
sys, su penkiais doleriais meti
nių duoklių. Taipgi iš kuopos 
iždo aukojo 10 dolerių Agita
cijos Fondui ir 5 dolerius 
“Daily Workeriui.” Vadina
si, ką kuopa per balių pelnę, 
tai ne tik tą išaukojo, ;bęt dar 
penkius dolerius pridėję’. •

Nutarta sekantį susirinkimą

šaukti atvirutėmis, 
skaitlingas ir kad visi nariai 
užsimokėtų metines duokles.

Beje, draugas P. Rainys 
persikėlė į mūsų kuopą iš 172 
kuopos, Yonkers, N. Y.

V.

kai ir kiti, imdavęs 
Esą, iš tūlo Jameso 

nesenai jis gavęs 
©verkautą,“o tasai Mc- 

jCunnas jieškomas kaipo mūn- 
j šainieris.

Labai Parankus Kišeninis 
L1ETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuokus įsigykite jį ir kas
dien 
reik;
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

ėkite su savim. Bile 
' esant, jis bus jū

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

<♦>

o
<į> 

o

Kai kam išrodo, kad Brook- 
lynas liuosas nuo vagių ir va
gysčių. Taip bent paviršuti
niai išrodo. Bet patyrinėjus 
giliąu, ką kitą pamatysi, štai, 
nesenai net kelios vagystės— 
didelės vagystės—buvo atlik
tos East New Yorke.

Davido Raises© laikrodžių j 
krautuvė, esanti po num. 33 
Sutter Ave., buvo apvogta ant 
$3,800; apvogta Goldberg©' 
Economy krautuvė, po num. 26 
Sutter Ave., išnešant apie už 
$4,000 dresių; apvogta 
Dress Shop, po num. 
Howard Ave., išnešant 
už $2,000 daiktų.

Ir daugiau vagysčių papil-i 
. Bet policija jų neišlei-i

Tiks-

GAVO PUIKU ‘ . Z “
“OVERKAUTĄ” DOVANŲ—■ I NUDeJO GATVĖJE 
SUSPENDUOTAS ' , • ----------

! ______ Benjaminas Levinas, 20 me-
Thomas Shanon per pasta- tų amžiaus, tapo nušautas 

Tuosius aštuonerius metus bu- gatvėj, ties 458 Powell Aye., 
vo prohibicijos įstatymo vykįn- Brooklyne. Nudėjo jo “paties 
toju New Yorke ir padėjėju, sėbras, 1. Sanovas, revolverio 
Mauriko Campbello. Bet,'šūviu. Pastarasis suimtas. Sa- 
štai, šiomis dienomis jis tam-1 koma, susipykę jie buvo del 

'pa suspenduotas. Pasiteira- kokių ten sugembleruotų sko- 
' vus, kame dalykas, sužinota, ;lų neatmokėiimo.

D1D2AUSM LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

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

■ URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą aįn^ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų 

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenuč, Brooklyn, N. Y.
____________________ 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 ------------- --------
No___  ____St. or Ave.

• Miestas State

yra

151

Ross 
660 

apie į

ši-

BEDARBĖS VAISIUS
Liudvikas Antonovskis, 

venas su savo žmona ir trimi 
kūdikiais po. num. 329 „ Crim- 
mins Avė., Broit^ęNjau šeštas < 
mėnuo nedirba, nes neturi 
darbo, šiomi^ dienomisušeimy- 
na nusipirko žuvies,'^kuri bų-Į. 
vo su nuodais. (Jžvaįgiijs, visi? 
susirgo. Reikėtų pas ■ gy -.
dytoja, ’bet; ųefa - pinigų.1^ Th

gy-

Kuriu Jus Pageidavo!
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th Št. r Philadelphia, Pa.

r • \ , į į' • , ' * n I ' .
Sulig reikalavimo, .ši-ųps cigarustaipgi, ir ' 

per paštą. išsiuntiriėjanie,: khipo ‘ 
\ užšakynųu^' (prcįęrius) . • .4 • . c . 1 ’ V ‘

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT X177-«474
Būkite Savyatovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

Mokykla hu Repatacija

=: PIRTIS TURKIŠKA
FYTRAf Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki TA Nuo 8 v< ryto įfcį g Vt valc; po g val—75c JjŲ ucnių

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas _su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ LR ,

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERIMS:
Panėdeliais ir 

utarnihkais

f Trys gariniai kambariai delei jšsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambario, 
taip-.pąt RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp .Cook ir Debevoise Sts.

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



' Puslapis šešias
; i :

VIETOS ŽINIOS $100,000 vertės ^.os.lu!)ls’_P.rookbTL?IL.I'

417 Lorimer Street
PARDAVIMAI

Nauja Choristė. ninkišką dailę.
Rep

Rūkyt ar Nerūkyt?”

SPORTAS
*

J. LEVANDAUSKAS
Left Hook. GRABORIUS

A. RADZEVIČIUS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SERGA D. STANKEVIČIUS

Miami

UŽEIGA
REIKALAVIMAI ir

TEATRASOAINOS-MUZIKA
J. IR O. VAIGINISDRAMA IŠ KLASIŲ KOVOS

Abu 
dar

JACK SHARKEY
NUSITREINIRAVĘS
IKI 189 SVARŲ

TRYS BANDITAI 
APKRAUSTĖ ŠEIMYNĄ 
NAMUOSE

ADP. BRANDUOLIO F5 
SUSIRINKIMAS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

namus, 
atlieka- 
taisome 
Reika-

S., 114 
Tel., 

(44-68)

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

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

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

ir Wal-
.$4.00 iki 7.00

Elgin ii"
$6.00 iki 12.00

Daily Mirror” sporto

Svarbus Amalgamated Preserių 
Kliubo mass-mitingaš įvyks subatoje, 
23 d.1 vasario-Febų 1929, Bethoven 
Hali, 212—5th St.; tarp 2 ir 3 Avės., 

Pradžia 2-rą vai. po 
. Būkite visi, nes girdėsite la

bai įdomių dalykų.
Komisija.

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'. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

’ ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates /ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

Sekantį pirmadienį, vasario 
25 d., įvyks ADP. Branduolio 
F5 susirinkimas, “Laisvės” na
me, 8-tą vai. vakaro. Visi na
riai būtinai atsilankykite.

Sekr. J. Siurba.

?

£

Jack Dempsey, Tur Būt, 
Nebegrįš į Ringą• •

“Daily News” sporto rašy
tojas Jimmy Powers sako, jog

re.
ną.
122 n d St., Richmond Hill,

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerafzino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šakąj^ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
* » Aviečių uogų

Anižių sėklukių
Brolelių

. Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų ♦
Daržų našlelių .

i Devinmečių dumropių
Dzingelių

PARSIDUODA ROAD HOUSE
Naujas namas, geras biznis, ne

mažas kavalkas žemės, prie didelio 
kelio, 9 mailos nuo Newark, N. J., 
2 mailos nuo Springfield, N. J. La
bai gera proga pirkti, nes į mėnesį 
laiko turi būti parduota. Rašykit 
arba klauskit telefonu: Trinity, 
2756-R. A: Labanowsky, 264 First 
St,, Elizabeth, N. J. (43-48)

541 Flushing Ave., Brooklyn, 
(46-51)

Mes ru°šė A. L. D. L. D. 1-ma kuo-, --<> .—7--c — ------------
‘v 1 pa, tai vakaro vedėjas J. Jan- darbininkų klasės gyvenimo. ictiiKa __ . Ja., r.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

Gera proga pirkti gerai įdirbtą 
biznį per daug metų, geroj vietoj 
ant MLain gatvės. Pardavimo prie
žastis—moters mirtis; noriu važiuo
ti Lietuvon, j Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš toliau atvažiavęs’nūpirktų ir 
forničiaus neturėtų,' tai ir forničių 
gąlės gauti del 4 kambarių. Kreip
kitės sekamu adresti: ‘ ' !

THE MODEL SHOE STORE 
ijl Main St.,1 ' ' Hudson, Mass.

arba ' FRANK JOCAS 5
27 Water St., Hudson, Mass.

(45-69)

PARSIDUODA 8 šeimynų namas, po ;
4 kambarius,' yra visi naujausios ' 

mados įtaisymai. Randų į metus ne- i 
! ša >$2,200. Kaina tik $13,000, įmo-j 
keti reikia $4,000. Namas randasi 
po No. 541 Flushing Ave.—Gotthelfs- 
man

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafo- 
nai visų kompani- 

i ju—Victor, Colum
bia, Okeh ir kitų. 
Rolės ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

mados ir Visų dainininkų. Taipgi 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros ,Armo
nikos, Triūbos, Būbnai ir 
kių daiktų. Prišiunčiąm 
Taisom ir tūnijam Pianus 
fonus.

Savininkas:
JONAS B. AMĮJROZAITIS 

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Stagg, 9942

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ,, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 3353 
Washington St., kampas Green St., 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain 1123.

’ ‘ (21-47)

. ■ JUNIPER 7646

FOTOGRAFAS 
\ A '* • v*65-23 G ft AN D A V EN UE/

■ ■ MASPEtH. N. Y.

'PARSIDUODA Stationery Storas už 
PARRNGTMA I IT? I žem^ kainą. Kreipkitės po No. A ZAIAA Ji i vjTALTI/A. 1 1^42 Maujer St., kampas Graham
SUSIRINKIMAI lAve., Brooklyn, N. Y. (<,«)

' ELIZABETH, N. J.
Vasario 24 d., 7 vai. vakare, Liet. 

Laisvės Svetainėj,. 269-271 Second 
St., bus sulošta juokingiauia kome
dija “Gyvieji Nabašninkai.” Veika
lą stato scenon vietos S. L. A. kuo
pa. Suloš Brooklyno scenos mėgė
jai. j Visi ir visos atsilankykite.

Rengėjai.
(44-57)

darbuotę | PASIRANDAVOJA labai didelis for- 
* ’ " nišiuotąs kambarys, su dviem lan

gais, yra visi parankumai. Kaina 
labai prieinama. Matyt galima bile 

Miami laiku. Solob, 345 Grand St., pii*- 
- " ”. 45-47

PASIRANDAVOJA~’labafdidelis 
kambarys, su dviem langais, yra 

visi parankumai. Matyt galima bi
le laiku. Solob, 345 Grand St., pir
mos lubos, Brooklyn, N. Y. (45-47)

(46-47)
REIKALINGA moterų sudėstinėt 

. svederių reksus.—J. EISENBERG
& CO., 55-57 Montrose Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel., Stagg 3456.

(44-46)
REIKALINGA drūtų vyrų del iš- 

rinkinėjimo svederių reksų.—J.
EISENBERG & CO., 55-57 Montrose 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel, (Stag 
3455 ’ ’ 1 ; ' (44-46)

REIKALINGAS janitorius prie 20 
šeimynų apartmentinio 3 augštų 

namo, steam heat apšildomo. Jani- 
toriui darbo nedaug. Gaus 3 kam- 

_ .'barius ■ ir atlyginimą už darbą. Na- 
buves nasaulio bokso sunkia- randasi po No. 210 Halt St., ouvęs pasaulio dokso sunKia |Brooklyn> N. Y. Del platesnių in- 
SVOriS campionas Jack Demp- i formacijų šaukit savininką telefonu 

ra labai patenkintas, kad Hoddingway 6712—Mr. M. Emstoff.

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus 
taisom senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi

laujant greit pribūname.—J.
Union Ave., Brooklyn, N. Y
Stagg 0452. ' <

(neturiu savo apyvartoje. Dirbu die
ną ir naktį perrinkdamas ir asortuo- 
damas juos ir stengiuosi parduoti 

SU tik tuos, kurie geram mechaniškam 
Sharkev’o stovy j.- . .. . . y.L PRANAS VEIVERYS prie progos atsilankyti pas .11 4 Ten Eyck street, Brooklyn, N.Y. 

ir pasivažinėti su juo greituo-1 (46-48)
ju laiveliu.

Neužmirškim Mūs 
Gerųjų Aidiečių!

šeštad., Vasario 23 d-r 1929

skrenda iš oro pilti “Chambers 
of* Commerce” lapelius ant 
masinio streikieriu susirinki
mo, kuriuose šaukiama darbi
ninkai neklausyti “raudonų
jų.” Orlaivis nukrinta, mirti
nai sužeidžia jaunuoli ir už
gęsta jo pralobimo viltis ant 
visados. Tėvas, senukas, ap
leistas vaikų, pasikaria.

šiame veikale yra ir meiliš
kų vaizdų—tokių, kokie įvyk- 

Esant artipilnei “Laisvės” lsta paprastoj darbininkiškoj 
__ i žmonių, pereitą ket-’jaunuomenėj. Girtuoklystė 

virtadienį, Dr. A. Petriką skai- taip pat atvaizdinama. Kartą 
tė referatą temoje “Rūkyt ar'pamatęs “Airways, Inc.” nie- 
nerūkyt?”1 Kadangi paskaitą 'kados neužmirši jo gyvų vaiz- 

‘dų, -paimtų, iš kasdieninio

“Rūkyt ar Nerūkyt?” 
Paskaita Buvo įdomi

Jei Lyros Choras suvaidino 1 „ 
operetę “Pepitą” gerai, tai da-j 
linai reikia pasidėkuoti Aido |svetainei 
Choro nariam, kurie vaidino 
net*'svarbesnėse rolėse.

Tai yra gražus daiktas, jei
gu choras chorą remia 
visuomet turime eiti 
rankon išvien. Todėl lyriečiai 
turi atsilankyti visi j

jcagos gengstėrių” <
Al Capone nenorįs nei kalbė
ti, nei klausyti.

Al 'Capone turi
Beach, Fla., 1
ispanų stiliaus vilą, kuri ap
supta įvairiausiomis gėlėmis, 
žolynais ir painiomis. Biscay- 
ne įlankoj turi keletą laivų. 
Tarp tų yra vienas greitasis 
laivelis (speedboat), kuriuo 
Al Capone gėrisi daugiau, ne
gu kuo kitu.

Jo gyvenamų namų sienas stogus ir uždedame naujus, 
puošia brangūs paveikslai, o 
grindys nutiestos importuotais 
chinų ir persų kaurais.
Bevalgant pietus, prie sve

čių stalo sėdėjo, tarp kitų, po
nia Tex Rickard, ponia Shar
key ir ponia Hodges. Al Ca
pone buvo geram-ūpe ir links
mai pietų metu su visais kal
bėjo.

Nukrypus kalbai apie Shar- 
key-Striblingo kumštynes, Al. 
Capone pareiškė: 

“Aš manau, 
laimės—jis yra punčeris. v . . v v. /-.uvuujs owifts iiuu .p'j.iu m.myliu puncenus. As mačiau 21 ir 17 akmenų ant 20 metų 
Sharkey-Dempsey kumštynes.” 1 

I Paskui, pakeltu balsu, pagyrė 
' Dempsey, kaipo geriausią iš 15 'i 
j visti kumštininkų, ir pabrėžė, į 

j jog Dempsey yra geras jo1 
į draugas ir tankiai pas jį apsi-/cylinders, Irtgersol ir kitokių suvis 
] lanko.
| Svečiams besiskirstant, Al 
’.Capone atsisveikindamas 

Sharkey’u prašė

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, per^itikrin- 
eit.—Pabandykit! >

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

(“Laisves” Name), Brooklyn, N.

Reikia pabriežti dar ir tai, 
kad “The Playwright Theatre” 

jos Centro Komiteto pirm. L.'yra visai naujos mados teat- 
Prūseiką pasakyti kelis žo-’r.as, Visas sutvarkymas ir 
džius apie pačią Dr-ją. 
seika nurodinėjo, ką organi- 

.zacija davė lietuvių darbinin- 
|kų masėms ir ką duos. Ra
gindamas kiekvieną lietuvį 
darbininką patapti A. L. D. L. 
D. nariu ir reikšdamas noro, 
kad 1-ma kuopa, kuri šiuo

j kūnas pirmiausiai pakvietė 
f i svetainėje buvusį organizaci- 

—. . , . , j inc Contrn Ifnmitain nivm T. ’Choro parengima sekanti sek- '
H žo- ras,

Prū-' perstatymas yra proletarinis.
Tai yra pastangos darbininkiš
kų artistų subudavoti naują 
teatrą, priešingą veidmainin
gu ir apgavingu pamatu su- 
budavotiems buržu ašiniams 
teatrams. Taigi, nueidami pa- 

_______ ___ ___ matyti “Airways, Inc.” tuo 
tarpu turi 200 narių, greit pa-1 patim kartu paremsite darbi- 
siektų bent penketo šimtų.

madienį “Laisvės” salėje. Bus 
pboga visiem pasilinksminti ir, 
dar apart visko galėsime pasi- 
žuvauti žuvytę ar žuvuką, 
gal silkę, žuvavimo įvairumą 
turėsime pagražinimui mūsų 
parengimo.

Todėl nepamirškite aidie- 
Čių!

Pypkoriai ir jų oponentai 
nekantriai laukė, ką pasakys 
principialis vakaro prelegen
tas. Pirmais dr. Petrikos žo
džiais, tačiaus, buvo:

“Į klausimą, rūkyt ar ne
rūkyt, būtų galima atsakyti la
bai greitai, vienu ar dviem žo
džiais, jeigu mes vaduotumėsi 
motyvais ir išvadom Amerikos 
Tabako Trusto arba, iš antros 
pusės, Anti-Tabako Lygos.” 
Deja, prelegentas pridėjo, to
kia išvada būtų klaidinga ir 
netiksli. Rūkymu reikia šusi- 

pildė ir grobuonys pasigriebė. domėti, nes su kiekvienais me
tais tokioj Amerikoj jis pasa
kiškai padidėjo ir užkariavo 
ne tik daug vyriškių, bet mo
teriškių ir jaunų mergšių. Jei
gu 1905 metais Amerikoje bu
vo pagaminta pusketvirto bi- 
Hono cigaretų, tai 1918 metais 
—46 bilionai, 1928 metais— 
virš šimtas bilionų. Tai pasa
kiškas augimas ir sunaudoji
mas. Amerika (Jungt. Valsti
jos) yra pirma šalis tabako 
gamyboj ir sunaudojime, India 
—antra, o Sovietų Respublikų 

I Sąjungą—trečioj vietoj stovi. 
■ Vien tik taksomis. J. V. val- 
|džia pereitais metais už ciga- 
retus gavo arti pusę biliono 
dolerių.

Tokioj mažutėj Lietuvoj, sa
ko prelegentas, 1924 metais 
tapo suvartota 1,209,524 kilo
gramų tabako, kurio vertė 17,- 
722,378 litai, o jau 1926 me
tais jo suvartota 100,000 kilo
gramu daugiau, negu 1924 
m. Vadinasi, ir ten rūkymas 
plečiasi.

(Pabaiga rytoj)

Po num. 115-09—114th Ave., 
Richmond Hill, gyvena pasitu
rinti Jono Mercogliano šeimy
na. Pereitą trečiadienį buvo 
sekantis atsitikimas. Atėjo į 
namus trys vyriškiai, pasivadi
nę detektyvais. Paskui išsi
traukė iš kišenių revolverius, 
pareikalavo visus namiškius iš
kelti rankas aukštyn. Tai. pa
darius liepė atidaryti seifą, 
kuriame stovėjo brangių daik
tų. Bijodami, kad nenušau
tų, namiškiai reikalavimą iš-.

$4,000 vertės daiktų ir pini
gų.

Suimta du asmenys, įtariami 
dalyviais šito užpuolimo, 
italų tautybės. Trečias 
nesuimtas.

;t Serga A. L. D. L. D. 1-mos 
kuopos narys Petras Stankevi
čius. Jam buvo daryta opera- 
eija ant vidurių vasario 20, 
randasi St. Catherine Hospit
al, ant Bush(wick Ave. Na
riai turėtų atlankyti. Lanky
mo valandos nuo 3 iki 4 po 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vaka- 

Galima atlankyt bile die- 
Jis gyvena po No. 12426 

N.

Moksliška Ekskursija 
| Gamtos Muzejy

NAUDOKITĖS ŠITĄJA PROGA!
| Nupirkau ant licitacijos keletą 
šimtų laikrodėlių visokios i-ūšies ste
bėtinai pigiai. Bepirkdamas įsisko
linau, dabar parduodu juos kopigiau- 
siai, kad surinkti reikalingą sumą 

skolos, atmokėjimui. Kuomet 
atmokėsiu skolą, tuomet laikysiuosi 
normales kainos, bet dabar tai par

ka d Sharkey duodu—
7 akmenų ant 20 metų auk
suotus Swiss nuo $1.75 iki $3.50

1
auksuotus Swiss nuo $2.0(1 iki $5.00

7 akmenų Elgin 
tham nuo

ir 17 akmenų 
Waltham nuo
Visi laikrodėliai vien tik vidutinės 

ir geresnės rūšies; visai pigių Swiss

u
Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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.

Daily Mirror sporto rašy
tojo Murray Lewino praneši-! 
mu, Jack Sharkey nusitreini- 
ravęs iki 189 svarų. Jo trei- 
niruotojas Al Lacey, kuris per
eitais metais buvo Spike Web- 
bo padėjėju ir pagelbėjo pri
ruošti dvi Amerikos boksinin
kų komandas pasaulinėms 
olimpiadoms, yra tos nuomo
nės, jog Sharkeyx prieš kumš
tynių dieną pasunkės 2 ar 3 
svarais. Pasak , Al Lacęy, 
Sharkey’ui dabar jau nėra! . 1 1 • a •• !• ' nan, z i £——•<> 1būtino reikalo taip treimpuotis, New Yorke, 
kaip kad jis treiniravosi pasta- piętų. 
romis dienomis. Sharkey jau 
esąs tinkamai prisiruošęs savo Į 
kumštynėms su StriblingU ir 
kad ir’ tuč-tuojau galėtų ženg
ti į virvėmis .aptveria ketur
kampį.

Jack '' Sharkey ir Young 
Striblingo kumštynės eis su
lig New Yorko valstijoj priim
tų taisyklių, nes paaiškėjo, 
jog Florida tinkamų bokso 
taisyklių neturi. Apie *keletą 
tų taisyklių aš jau rašiau, to
dėl čia nebepakartosiu.

Striblingas sveriąs apie 184 
svarus. Tai yra geriausias jo 
kumštynių svoris. Vienok, 
kai kurie sporto rašytojai sa
vo pranešimuose 
Beach žymi, kad Striblingas 
mėgstąs tinginiauti ir nesitrei- 
niruojąs taip, kaip turėtų.

Telephone, Stagg 440t

M.

MALONAUS PASIMATYMO

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

JR -MALIORIUS
V f ft j i 5 ’

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

. ..__  „„ amerikoniškaisĮ
■ Darbą atlieku gerai ir pigiai
■ Kreipkitės šiuo adresu: <
| J0/V4S STOKES
J173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y

fc L

Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

IŠRANDAVOJIMA1

sparno dailininkų.

i n a n s iniu 
jau dabar

PIRMADIENĮ BUS DIDELĖ 
DEMONSTRACIJA

t

I 
F M

sey yra labai paten 
šias kumštynes, f i 
žvilgsniu žiūrint,

Sukniasiuviai streikuotojai 
sekanti pirmadienį, rytmetį, 
vėl turės masinę pikietų de-

PASIRANDAVOJA 5 gražūs kam
bariai, yra elektra, maudynė, šil

tas vanduo iš skiepo. Randa tik 
$25.00. Kreipkitės, po No. 391 So. 
5th St., Brooklyn, N. Y. (45-47)

Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

"urie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

1 WALTER GARŠVA
Street Brooklyn, N. Y3194 Fulton

Taipgi

dauk kito- 
į namus, 

ir Grama-

Gal būt ne vienam teko ma
tyt, kaip giedrioj žvaigždėtoj 
naktyj, retkarčiais, kaip ka-; 
da, tai viename, tai kitame/ 
dangaus kampe puola žemėn ■ 
žvaigždė. Tankiai žmonės į 
tokius apsireiškimus nekreipia 
domės, arba tiesiog negali su
prast ir išaiškint1 sau’, kaip 
žvaigždės gali pult iš dan
gaus žemyn?

Tokius nupuolusius “meteo
rus” galės matyt kiekvienas, 
kuris ateis į “Laisvę” nedėlioj, 
12-tą vai. dieną ir važiuos su 
ekskursija į New Yorką, į 
gamtos muzėjų. Įžanga veltui.

Ekskursija rengiama lietu
vių komunistinės frakcijos. 
Dideli ir maži kviečiami daly- 

, vauti. K.

“The New Playwright The
atre,” !“ 
šiuo tarpu darbininkiški akto- j 

Iriai vaidina John Dos Passos’o į 
veikalą “Airways, Inc.” Tai1 
puiki drama ’iš klasių kovos, j 
Lietuviai darbininkai/kurie iš-' 
gali ir kurie mėgsta lankyti 
teatrus, būtinai turėtu pama
tyti šitą veikalą. J “Laisvės” 
reporterį perstatymas padarė 
giliausio įspūdžio.

“Airways. Inc.” prasideda 
su darbininku streiku. Nebe- 
pakęsdami darbo sąlygų, al-

Gjov®. St N. Y. C., |gaiima skaityti pilnai pavyku- 
(siomis. Ir jei šios jo rengia
mos kumštynės duosiančios 
tiek pajamų, kiek, jo nuomo- 

Įne, turėtų duoti, tai jis dau
giau nęgrįšiąs į ringą, bet už- 
siįmsiąs kumštynių rengimu.

Turlbūt taip ir bus. “New 
York Americapo” žymus spor
to rašytojas, Damon Runyon, 
kuris jau vaikščioja Miami 
Beach gatvėmis, praneša iš 
ten, jog į Miami Beach žmo
nės plaukte plaukia: laivais, 

giniai vergai meta darbą ir pa- traukiniais, automobiliais, ir 
skelbia darbdaviams kovą, net motorcikliais atvažiuoją. 
Masinis pikietas. masiniai su- Traukiniai, laivai ir automobi- 
sirinkimai, policijos puolimas liai esą kimšte prikimšti, 

ant streikieriu. areštai, nekal- ---------
tai inkriminavimas streiko va- Jack Sharkey Valgė 
do, nuteisimas jo mirtin ir nu- Pietus pas Al Capone 
žudymas! Tai viena veikaloI “Daily News” sporto rašy- 
pusė. šalygrečiai perstatoma!tojo Jimmy Powers praneši- 
tipiška, religiška, nesusipratusiu, vasario mėn. 18 d. vaka- 
taip vadinama šimtaprocenti-Jre Jack Sharkey buvo pakvies- 
nė amerikoniška šeimyna, ku- tas ant pietų pas Alphonse 

monstraciją New Yorke, apie Irios nariai, patvs darbininkai Capone. Tai tas pats Al Ca- 
6, 7 ir 8 Avenue, tarpe 36 bebūdami, svaioia pralobima, pone, kuris, kaip sako, yra 

, 40 gatvių—centre siųknlasiu-j nepaiso streikieriu, Ūžia ir arba yra buvęs vyriausias
vystės. Be pačių sukniasiuvių, j džiaugiasi, pakol viskris su- į “ganglando” bosas. Pasak pa
ri emonstraci jo j dalyvaus visa griūva. Sūnus, kuris buvo or-.ties Al Čapone, nuo dabar jis 
eilė rašytojų, ir kt. kairiojo laivininkas ir kuriam buržu- visą savo „dėmesį kreipsiąs 
sparno dailininkų. jai žadėjo krūvas aukso, nu-’sportui. Apie paskutinę Chi-

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

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 ( 
RemunSlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3614.




