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nansiniai nuostoliai dideli

su pagelba vyriausybės

=
Sovietų Sąjungoj

•Kai

kvieči;

Įstatymas Prieš Komu
nistinį Judėjimą Indijoj

PenkeriŲ Mėty Vedybos 
Meksikoj Nelegališkos

(Red. Pastaba: Jau senai 
mūs laikraščiuose buvo ra
šyta, kad Lietuvoje šiemet 
daugelyj vietų buvo prastas

■Vyksta Gelbėti Tėvui Padary 
ti Afganistane Reformas

mo
laikas argumentavimams su 
trockistais būtų ‘dideliu nu
sidėjimu prieš komunistinį 
judėjimą.

Kauno Katorgoj Buvo Paskelbtas Didelis 
ir Ilgas Politinių Kalinių Bado Streikas

San Paulo Potvinis Apsistojo;
Nuostolių Daug

Jei tūli muš draugai būtų 
taip susirūpinę trockizmu, kaip 
jie rūpinasi pačio Trockio liki
mu, tai jie būtų geri marksistai- 
leninistai.

Sekanti ketvirtadienį, va
sario 7 d., kai 8 v. Vakare, 
Royal Palace svetainėje, 
Brooklyne, įvyks Anti-Impe- 
rialistinės Lygos suruoštas 
masinis mitingas, kuriame, 
apart kitų, kalbės George

žydų 
praneša i 
naitinis 
laikraštis 
jog Trockis turi dau, 
pasekėjų tarpe žydų 
zijos. Prieš ją organas ra- 

ydus komunistus ko
voti ir sykiu kovoti priėš 
trockizmą.

Mokinosi Patraukti Mergai 
tęs ir Jas Išnaudoju : >

100 Merginy Meilužis, Doh Juanas Clarke, Turės 
Žūti del Pasmaugimo Vienos Našlės i

Washington.—Pasak J. V. 
prekybos komisionieriaus 
W. L. Finger, Franci jo j šiuo 
tarpu randasi apie 7,500 
kooperatyvių krautuvių. 
Pereitais metais apyvartos 
jos padarę net už 3,500,000,- 
000 frankų.

dentąs Caranžą. Jis kadai
se pafvarkė, jog V. Huertos 
ir, Emiliano Zapątos val
džios buvo nelegališkos ir 
todėl, kas tais laikais darė 
bent kokius dokumentus, 
jie turi būti panaujinti, ki
taip bus nelegališki. Į tai 
įeina ir vedybos.

Nepamirškite George Persh- 
ingo Prakalbos

Prieš Baltąjį šovinizmą.
Delei Mūsų Dainininkų 

Gastrolių.
Sutinku su M. ž.
Rappa port aite Mirė.
Edina ir Lakina.

Rašo R. Mizara.

BERLYNAS. —Afganis
tano karaliaus Amanullaho 
vyresnysis sūnus, kuris tū
lą laiką buvo gyvenęs Pary
žiuje, važiuoja per Berlyną 
ir Maskvą į Afganistaną 
gelbėti savo tėvui sugrįžti 
ant sosto ir kovoti už palai
kymą tų reformų, kurias tė
vas bandė įvykinti.

toj as rinkimus laimėjo dide
le didžiuma balsų.

Išrinktasis tik nesenai bu
vo kapitalistinio teismo pa
smerktas dviem metais kalė
jimo (kiek laiko anksčiau, 
jis buvo keletui metų nu- 
smerktas už jūreivių kurs
tymą prie sukilimo, už para
šymą laiško generolui Fo- 
chui, iškeliant aikštėn jo 
darbus ruošimęsi pulti ant 
Sovietų Sąjungos.)

Laike pastarųjų rinkimų 
Marty buvo smerkiamas pa
triotų, kaipo bolševikas, 
“neprieteliu^ savo tėvynės,” 
etc., tačiaus darbininkai ne
paisė tų visų zaunų, bet iš
rinko jį.

SAN PAULO, Brazilija.— 
Potvinis, kuris pridarė ne
mažai nuostolio šio miesto 
gyventojams, pagaliaus, ap
sistoja. Lietus liaunasi lyti 
ir viskas įeina į normalin- 
gas vėžes. Išviso sakoma

Nežiūrint, kaip smarkiai 
Ispanų fašistinės. įvaldžios 
cenzūra veikia, žinios ta
čiaus skelbia, kad ten, Ispa
nijoj, vis neramu. Tai šen,

mirė, įskaitant kalinius žy
dus, tarpe kurių buvo viena 
mergina, Sonė Rappaportai- 
te, badavusi penkias dienas.

(Red. Pastaba: Sonė Rap- 
paportaitė, kaip skelbia ne
senai padarytas sąrašas 
Kauno Katorgos politinių 
kalinių, turėjo 22 metu am
žiaus, inteligentė, į kalėji
mą buvo patalpinta be jokio 
teismo. Fašistai budeliai iš
plėšė gyvybę iš jauno kūno; 
ištraukė iš prieš-fašistinių 
kovotojų eilių jauną ir ener
gingą kovotoją! Smulkme
nas apie šį įvykį, aišku, 
gausime vėliau.)

Zoną, jau randasi Centri
nėj Amerikoj. Jis perlėkė 
Kiubą, Meksiką ir buvo su
stojęs Belize, Honduras res
publikoj, kame jis ir nakvo
jo. Iš čia jis išlėkę per 
Managua, Nicaraguos res
publiką, į Panamą, o iš ten 
į Panamos Zoną.

SMULKIEJI VALSTIEČIAI PUSDYKIAI 
PARDUODA GYVUUUS IR ĮRANKIUS, 

KAD JSIGYT MAISTO ™

Amerikos lakūnas Charles 
Lindbergh, kuris pereitą 
pirmadienį apleido Jungti
nes Valstijas, išlėkdamas

LINDBERGHAS NULĖKĖ 
Į PANAMĄ

WASHINGTONAS 
bedamas prieš statymą nau
jų , kruizerių, senatorius 
Frazier, iš North Dakota, 
paskelbė, kad pereito karo 
metu, net. 24,400 ‘Amerikos 
karėivių sugrįžo‘ iš Franci- 
jos nesveikais protais. Tūli 
iš jų dar ir po šiai dienai 
randasi ligoninėse ir kito
kiose prieglaudose.

MELBOURNE, Australi
ja.— Medžio apdirbimo dar
bininkai rengiasi prie strei
ko už 44 vai. darbo savaitę 
ir kitas darbo sąlygas. Dar
bo unijų centras ruošiasi 
prie plačios konferencijos 
apkalbėjimui to klausimo.

PARYŽIUS.—Andre Mar
ty, buvusis Franci jos parla
mento narys ir vadas Juodo
sios Jūros francūzų jūreivių 
sukilimo, vėl tapo išrinktas 
į atstovų butą. Išrinko jį 
Puteaux, Paryžiaus indus
trinio distrikto darbininkai.

Visos reakcinės pajėgos 
kovojo prieš4 Marty išrinki
mą. Republikonai su socia
listais dėjo energijos, kiek 
tik galėjo, idant sumušus 
balsais Marty, bet negalėjo. 
Socialistų kandidatas, maty
damas, kad republikonai ga
li prakišti, jei jis kandida
tuos, pasitraukė iš sąrašo, 
bet ir tas nieko negelbėjo. 
Komunistų vadas ir darbuo-

* pradėjo jis lysti prie mergi
nų. Kadangi buvo “nešpet- 
hos” išžiūros, tai ir mergi
nos prie jo kibo. Išviso per
leidęs kokį šimtelį merginų, 
kurių didžiuma ne tik jį my
lėjo, bet ir pinigų davė pra
gyvenimui.

Pradėjęs šitokiu būdu 
smaguriauti, jis susipažino 
su Fontaines dukterim Ma
ryte. Parsikraustė pas. Ją 
(jinai gyveno Liverpoolyj) 
gyventi. Neturėdamas kuo 
užsimokėti už gyvenimą, 
vaikiščias paskolino pas mo
tiną visus sutaupytus pini
gus. Kad nereikėtų atiduo
ti, pagriebė ją už gerklės ir 
nusmaugė.

Paprastai, panašiems Don 
Juanams visuomet tenka pa-

Kur Randasi Trockis—Nežinia, bet Darbininkai 
Reikalauja Jį Vyti Laukan iš S. S. S. R

Numirė Keletas Politinių Kalinių—Kovotojų prieš Fa
šizmą—Tarpe Kurių Yra Jauna Mergaitė, Sonė 
Rappaportaitė, Darbininkų Klasės Kankinė

Pilnai sutinku su d. M. ž. 
straipsniu (tilpo dienraščio 
num. 30), kad pas mus perdaug 
tų “parių”-ban kietų, perdaug 
uliavojimo, kuris yra skerspaine 
mūs judėjimo. Kiek daug rasi
me tokių (net galvinių draugų), 
kurie “parėję” išėsti sakysim 
iki 1-2 vai. lyto, o nuėjęs į Par
tijos ar kitokį mitingą negali 
pabuvoti nė iki 11 v. Jis pa
vargsta, užsimano miego.

tom pačiom 
tais pačiais 
kitaip jie į

KAUNAS, vasario 4 d. 
(Žydų Telegrafo Agentūra). 
— Šiandien pasibaigė Kąu- 
no Sunkiųjų Darbų Kalėji
mo politinių kalinių’ bado 
streikas, kuriame dalyvavo 
350 asmenų ir kuris tęsėsi 
astuonias dienas.

Streikas buvo paskelbtas 
del nežmoniškų sąlygų, ku
riose politiniai buvo priver
sti gyventi. Tikrbji kalėji
me padėtis nežinoma, nes 
veikia aštri militariška cen
zūra ir nepraleidžia jokių iš 
ten žinių.

Tačiau pranešta, kad kele
tas asmenų laike streiko mi

gio giminaitis. Bus ir h 
kalbėtojų. Įžanga veli 
Visi darbininkai 
dalyvauti.

Amerikos fašistiniai sanda- 
riečiai ir socialistai, o taipgi 
kunigai su savo klapčiukais, ėdi- 
na ir lakina iš Lietuvos fašistų 
klikos prisiųstą atstovą, p. Ba
lutį. štai pereitą sekmadienį 
Brooklyn© fašistai suruošė jam 
puotą St. George viešbutyj. Su
ėję draugėn, jie vieni kitiems 
katutes ploja ir komplimentus 
teikia, o Lietuvoje tuo pačiu sy
kiu geriausi kovotojai prieš fa
šizmą kalėjimuose kankinami, 
iš bado miršta! Bet St. George 
viešbufin susirinkę “liberalai” 
nė vienas neišdrįso to fakto pri
siminti. Tai būtų buvę “ne 
mandagu,” “ne etiška”!

Štai kodėl mes raginame pa
žangiuosius lietuvius darbinin
kus ne tik remti Lietuvos darbi
ninkų priešfašistinę kovą, bet ir 
čia pat ant vietos kovoti prieš 
vi$us fašistbernius, Smetonos 
Kruvinojo klikai pataikaujan
čius gaivalus.

Sonė Rappaportaitė mirė! 
Mirė badaudama! Mirė Kauno 
katorgoj, į kurią pribrukta tiek 
daug politinių kalinių, ir gyve
nimo sąlygos taip baisios, kad 
jie priversti buvo skelbti bado 
streiką už pagerinimą jų? Su 
Sonia mirė keletas kitų politinių 
Rankinių.
’ Amerikos lietuviai darbinin
kai! Remkit kiek begalėdami 
mūsų priešfašistinį darbą. Gel- 
bėkim paliuosuoti tuos šimtus 
geriausių kovotojų, esančių 
Kauno ir kitose Lietuvos basti- 
lijose. Gelbėkim juos, kol dar 
gyvi, fašistų budelių nenukan
kinti.

Apie tai, kur dabar ran
dasi Trockis, yra visokių 
gandų. Vakar buvo minėta, 
kad jis jau vyksta iš SSSR į 
Turkiją, kad laivas, kuriuo 
jis plaukia, buvo patiktas 
didelės audros Juodojoj jū
roj. Tačiaus šios dienos da
viniai vėl skirtingi. Vieni 
iš jų sako, kad Trockis te
begyvenąs Sovietų Sąjun
goj; kad tas viskas tai bu
vo kapitalistinių žinių agen
tūrų pramanytas “blofas.”

New Yorko “Timeso” -ko
respondentas praneša, bū
tent, vieną, kad Maskvos ir 
Smolensko dirbtuvių 'darbi
ninkai paskelbė ‘ Maskvos 
“Pravdoje” savo rezoliuci
jas; reikalaujant, idant So
vietų vyriausybė pasielgtų 
šu Trockiu ir jo pašėke jais 
taip, kaip Leninas kadaise 
elgėsi su menševikais ir so- 
cial-revoliucionieriais, vedu
siais kontr-revoliucijos dar
bą! Vyti juos laukan iš So
vietų Sąjungos.

Sovietų Respublikų darbi
ninkams 
bepartyviams

Kalbant apie dainininkus, ar 
nebūtų gerai, kad chicagieČiai 
pasikviestų pagastroliuoti mūs 
Stankūną, Menkeliuniutę bei 
česnavičiutę, o mūsiškiai jų Po
vilą Dauderį, Kvedarus arba 
Salaveičikiutę? Tas vertėtų pa
daryti sekantį pavasarį. Gal 
Proletarų Meno Sąjungos Cen
tro Biuras tuo pasirūpintų?

Juodveidžiai turi “lygias tei
ses” New Yorko valstijoj. Bet 
jos veriasi tik tame, kad jie ga
li dirbti vienam fabrike su bal
taisiais, vaikščiot 
gatvėm, važinėti 
traukiniais, (nes 
darbą negalėtų nukeliauti) ; na, 
jie turi lygias teises pasidėti į 
tuos pačius bankus pinigų, jei 
kuris turi. Bet jie faktinai ne
turi lygių teisių įeiti į daugelį 
teatrų, valgyklų, viešbučių, etc. 
Pastaruoju laiku keletoj valgyk
lų buvo kilę nemažai triukšmo 
del to, kad kuomet įeina į jas 
juodveidis — jam netarnauja
ma. Tai yra bjaurus baltasis 
šovinizmas! Kai kurie restora
nai susipratusių darbininkių pi
ketuojama. Kuomet juos areš
tuoja — pagelba teikia Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas. *

ypač per pastaruosius au 
metu fašistų viešpatavimo 
buvo baisiai išnaudojamų, 
prislėgti ir persekiojami už 
by mažiausį pasijudinimą 
prieš savo slėgė jus. Šiauri
nė Lietuva — tai bus Pane
vėžio ir Šiaulių apskričiai. 
Čia daugiausiai skurdo ir 

j vargo Lietuvos, žmoneliąi 
I pamatys.)

sausio buožės 
togęs, 

vežė malkas 
“Oktiabr,? ir

Andre Marty vėl Tapo .Išrinktas į Prancūzijos 
Atstovų Butą; Nugalėjo SočialisfiisJ1 f 

ir Republikonus !

KAUNAS, vasario 4 d. nės badauja. Jeigu fašistų 
(žydų Telegrafo Agentūra), valdžia sutiko išleisti tokią 
— Tūkstančiai žydų šeimy
nų, gyvenančių šiaurinėje 
Lietuvoje, srity j, kur buvo 
prastas derlius, dabar ran
dasi bado pavojuj.

Valstiečiai jau pardavė 
savo gyvulius ir žemės dir
bimo įrankius, kad nusipir
kus maisto. Sakoma, yra

24,400 Kareivių Sugrį 
žo iš Francijos 

Bepročiais

DELHI, Indija.— Indijos 
seime eina debatai klausimu 
priėmimo naujo įstatymo, 
atkreipto prieš komunistus. 
Juomi pasiremiant, valdžia 
turėtų teisę išdeportuoti iš 
Britų Indijos kiekvieną as
menį; apšauktą komunistu. 
Spėjama, kad šis projektas 
praeis ir pataps įstatymu.

Kielo Kanale Ledai
BERLYNAS.— Kielo Ka

nale prisirinko tiek daug 
ledų, kad apie 30 laivų pri
versti stovėti, nes negali 
perplaukti iš Baltijos į 
Šiaurės Jūrą, arba atbulai.

kablegramą, kuri telpa aug- 
ščiau, tai reiškia, kad ten 
bloga; kad užslėpti toliau 
negalima. Aišku, del to vi
so labiausiai nukentės bied- 
nuomenė, -darbininkai ir 
smulkieji valstiečiai. Iš ba
do nenumirs nė vienas kųni- 

sutverta šelpimo komitetas gelis, nė viena minyška, nė 
/ “ i. j vienas fašistų valdininkas, 

nė vienas stambus buožė. 
Tą skurdą ir vargą turės

■■ <

žydai Labiausiai Trockį.: 
Seka

teįegrafo agentūra 
š Maskvos, kad te- 
žydų komunistų 
“Ernes” pažymi,

Sovietų Rinkimai
Pirmomis penkiomis rin

kimų dienomis 14-oje BSSR 
rajonų perrinkta 22 selso- 
vietai. I rinkimus atvyko 
54.4 nuoš. rinkikų, jų tarpe
38.9 nuoš. moterų.

Į naujus sovietus išrinkta 
524 nariai. Sovietų sąstate
18.9 nuoš. moterų; komunis
tų — 7.3 nuoš.', komjaunuo
lių — 9.4 nuoš.

Renka Biedniokų 
Kandidatus

Varkovo selsovieto, Svislo- 
čės rajono, buožės jau senai 
rengės rinkimams. Jie vi
saip baugino biednuomenę, 
stengėsi šuardyt biedniokų 
vienybę 
užgrobė biedniokų 
kuriomis ji< 
stiklo fabpk 
sulaužė jas.

Į rinkimus jie atsinešė iš 
anksto sustatytą sąrašą, lai
kėsi, organizuotai. Bet vi
dutiniai ėjo išvien su bied- 
nuomene ir išrinko biednio
kų kandidatus.

Pogosto selsoviete, Bere- 
zinos rajone, daugiausia pil
nai praeina BKP kuopelės 
ir biednuomenės grupių siū
lomos kandidatūros. Bied- 
nuomenė ir vidutiniai labai 
susidomėję rinkimais. Mote
rys irgi lįabai aktyviai daly
vauja susirinkimuose.

Londonas.— Pradžia šitos 
savaitės Europoje buvo to
kia šalta, kad po visą Euro
pą žuvo ; 
žmonių del šalto’oro.

partyviams. ir 
i — sako kores- 

paštiniu orlaiviu į Panamos j pondentas, jau atsibodo tos 
diskusijos ir argumentavi
mai su trockistais. ‘ Prieš 
juos stovi milžiniški kūry- 

industrijos būdavoji- 
darbai ir todėl leisti

LONDONAS.— J. Regi
nald Victor Clarke turės 
mirti. Byla tęsėsi tik 4 ir 
pusę minutos, nes visiems 
buvo aišku, kad Clarke yra 
“kuku” ir sykiu žmogžudys. 
Jis kaltinamas nužudypie 
Alesės y Fontaine, našlės, ir 
bandyme1 pasmaugti jos 
dukters, Marytes.

Clarke turi 21 metus am
žiaus. Jis buvo kadaise 
Jungtinėse Valstijose ir mo
kinosi Princeton Universi
tete. Iškarto buvo labai ne
drąsus. Paskui Clarke ėmė 
kursus iš korespondencinės 
mokyklos ir lavinosi,, :kaip 

arti puse šimto' pakelti savo asmenybę.
į. 'Greit pranyko toji balinė ir laidoti savo gyvybes

i Darbininkai Visų Šalių, 
| Vienykitės! Jūs Nieko 

Į Nepralaimėsit, lik Re-.
8 težins, o Islaimesit
■ Pasaulį!

MEXICO CITY.— Einant 
pastaruoju Meksikos augš- 
čiausio teismo nusprendimu, 
įvedama į keblią situaciją 
tūkstančiai meksikiečių ir 
ateivių, kurie tuokėsi per 
penkerius metus, pradedant 
1913 metais. Augščiausias 
teismas savo patvarkymą 
remia tuo nutarimu, kurį 
padarė buvęs - šalies prezi- derliusYlietūs*supūdė bulves 

ir daugelį javų. Fašistų 
spąuda, tačiaus, apie tai ty
lėjo, ramindama gyventojus 
ir visus kilius, būk ten vis
kas gerai. Bet štai paga
liaus tas “viskas gerai” 
sprogo, ir jau atvirai iš 
Kauno pranešama, kad žmo-

L
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Mainieriai ir Coolidge-Hoover Valdžia
Laike prezidento rinkimų vadus reikia šluoti laukan 

United Mine Workers uni- iš mainierių tarpo. Jie yra 
jos reakcinė mašina dirbo kasyklų savininkų agentai, 
už Herbert Hooverį, repub- 
likonų partijos kandidatą. 
Hooveri^ rinkimus laimėjo. 
Coolidge’aus kabinete yra 
yra Andrew Mellon, stam
biausias rittsburgho ban- 
kierius?1 Mellon’as daugiau- į 
šia pasidarbavp . papirkime j 
senosios piaįriįerių unijos 
vadų. *Tas pats 'Mellon pa
siliks Hooverio kabinete. O 
senosios unijas vadai pasi
liks sn Hooverio valdžia, 
kuri tiek skirsis nuo Cool
idge’aus * Valdžios, kiek ski
riasi viena kunigo gaspadi- 
nė nuo< kitos. Kaip Cool- i 
idge’aus valdžia yra, taip! 
Hooverio bus kapitalistų 
klasės įrankis. Ir kurie dar
bininkai laukia malonės iš 
Hooverio valdžios, tie skau
džiai npsivils.

Mainierių reakciniai vadai 
eina rAnka rankon su val
džia. Visuose jos žingsniuo
se jai į padeda, jai talkinin
kauja. • O valdžios pagelbe 
kasyklą savįninkai privedė 
mainieriūs ‘prie desperatiš
kos padėties.1 Jų algos nu
kapotos.' 1 Darbo valandos il
ginamas, ., Uniją beveik vi
sur minkštosios anglies sri
tyse faktinąi sunaikinta. Iš 
visų minįštįosios anglies ka
sėjų gal tik 15 nuošimtis 
beliko organizuotų.

Ar gali mainieriai ko nors, 
gero laųktį bei tikėtis iš re-‘ 
akcinės; Urilted Mine Work
ers unį 
nauja j 
Negali.. Tąi būtų didžiau
sia nelaimė* mainierių, jeigu 
jie tebepasitikėtii reakcinei 
Lewis’o;■ saikai. Reakcinius

>s vadų, kurie tar- 
all Stryto valdžiai?

Jie yra neprieteliai darbi
ninkų klasės. Jiems tik ko
va reikia skelbti. .

Mainieriai turi visais bū
dais remti naują uniją — 
Miners National Union, ku
ri yra, paremta klasių kova, 

i Ši nauja unija j pradėjo j or
ganizuoti neorganizuotus 
mainieriūs tose vietose, ku
riose senoji unija nebandė 
nė kojos įkelti. Po naujo
sios unijos vėliava jau lai
mėjo vieną streiką Ken
tucky valstijos mainieriai. 
Lewiso senosios unijos ma
šina laužo streikus ir išduo- 

I da mainieriūs, naujoji Na- 
cionalė Mainierių Unija ve
da streikus ir gina mainie
rių reikalus.

Tegul Lewis važiuoja sa
vais keliais. Tegul jis eina 
su Coolidge’aus-Hooverio 
valdžia, bet mainieriai turi 
savo kelią, savo idealą, savo 
klasinius reikalus. Jų parei
ga suremti pečiais po nau- 
os unijos vadovybe. Kaip 

Cpolidge’us davė mainie- 
riams tik algų kapojimą, 
’aužymą streikų, naikinimą 
organizuotų spėkų, taip da
rys ir Hooveris. Už tai, kad 
senosios unijos vadai palai
kė Hooverio kandidatūrą, 
Hooveris- atsimokės ihainie- 
riams tolimesni^ algų’kapo- 

, juriu, darbo valandų ligini
mu ir laužymu streikų.

Mainieriai tegali pasitikė
ti savo loęnomis spėkomis. 
Tik karingai, gindami’ savo 
reikalus, jie galės sumušti 
kasyklų savininkų tolimes
nius pasikėsinimus ant jų 
jau ir taip mizernos būklės.

APŽVALGA
Kun. F. Kemėšis 
ir Fašistai

Garsusis juodųjų klerika
lų orakulas, kunigas F. Ke
mėšis, aiškiai įsikinkė į fa
šistų .vežimą. Smetonos 
“Lietuvos Aide,” sausio 16
d., ilgam; straipsnyje jisai! 

į atlieka visą savo “idėjų” iš- j 
pažintį. Jis atvirai pasisa- 
ko, kad jis yra “visiškai lo- 

| jalus tiutinei vyriausybei.”
Vadinašį- kuh. Kemėšis yra 
visiškaiĮištikiinas ;kruvinojo

[ Smetonas pakalikris.
Kun.lKeinČšis’netgi smer

kia tuoį: sdvo kolegas, kurie 
| dar visiįufza prieš “tautinę 
L vyriausįlbę” ir nenori jai iš

tikimai jarnaūti. Jis išdro- 
Į žia ilgą, pamokslą kriUšcior 
I nių dempkratų partijaį khr 
i rios vadiai'esą nukrypę ndp 

“tiesos kelio.”- Visų pirmiau- 
? šiai, krikščionių “Rytas” it

jo pasekėjai būtinai norį 
į monopolizuoti katalikybę. 
£ Sako: j

.. .Tokia tendencija nuolat pa
sireiškia “Ryto” skiltyse. Ji 
įkvepia'ir duoda maisto dau
geliui provincijos veikėjų ir 

į nustatol' opiniją žymios dalies
6 mūsų kaimiečių. Ji, be abe

jo, yra- labai skaudi visiems 
i tikintiems tautininkams, pa-
; laikantiems ryšius su katalikų
į bažnyčia, Tautininkų srovėje
į neabejotinai—ir nemažas nuo-
r š imtis—

katalikybę.

-yra visiškai gerų kata

ę

- likiška. Gal pdhti^knjų paMf- 
x jų vadams Gotojo' Piemens Įdė

klas ir nėra pektinas, tačiau 
tasai idealas yra5 sekinąs, ir 
sekamas, katalikų bažnyčios. 
Juk tik reikia įsiklausyti šv. 
Tėvo "balsui, mums, lietuviams, 
tuo klausimu taikomam, taip 

.pat ir mūsų lietuviškųjų vys
kupų balsui.
Vadinasi, smetoniniai yra 

tokie pat geri katalikai,

Pasaulio Galas: Nesibijo Lietuvos Bobos Kunigy!
HPriŽvelgus į ,mūs priešų'duoda patarimus, atsako 
šriovių . . '2
rasime visą eilę nusiskundi- ’Pa^aįdamas^ jų daliirii 
ttių 1 ir verkšlėniriių, Vieni i ’
lieja, ašaras del “lietuvybės 
nykimo,” kiti del jų paren
gimų susmukimo, treti—jų 
biznio nepasekmių. Jie per-

čium. Čia kun. Kemėšis 
sako teisybę: kaip vieni, 
taip kiti yra budeliai.'

Paskui kun. Kemėšis gar- 
binte garbina fašistus' už 
“išgelbėjimą” L i e t u v o s 
gruodžio 17 d., 1926. , Po 
gruodžio perversmo pasida
rę labai prielankios sąlygos 
“kultūrai” bujoti 'Lietuvoje. 
Kun. Kemėšis gieda,/

Argumentus,' kodėl' katalikų 
visuomenė turėtų kibti viso
mis jėgomis į grynąjį kultū
ros darbą, aš mėginčiau šiaip 
suglausti: a) perankstyvus po
litikos darbui atsidėjimas pa
sirodė žalingas ir bažnyčiai, 
visuomenei; b) 17 gruodžio 
perversmas davė puikios pro
gos imti varyti rimčiau pa
grindinius kultūros darbus, 
kurie ir tegali užtikrinti ii* ka
talikų visuomenei ir visai tau
kai geresnę ateitį; c) tautinė 
vyriausybė, pasiėmusi didžią
ją atsakomybę šiais labai sun
kiais laikais, rizikuodama sa
vo srovės ir partijos prestižą 
gal. ir labai tolimai ateičiai, 
verta iš pusės katalikų visuo
menės ir gerų linkėjimų ir 
faktinos paramos. Katalikų 
reikalų atžvilgiu, po 17 gruo
džio buvo susidariusi tinka
miausia ir laimingiausia būk
lė. Vėlesnius sunkumus atne
šė tik bereikalingai dygstą ne
susipratimai, kuriuos, < 1 gerai 
valiai esant, dar ir dabar ga
lima būtų prašalinti; Kas, 
svarbiausia, d) kultūrinių už-i 
davinių gausumas, kurie neati
dėliojamai laukia meilipgOį iš
rišimo. 1,1 • ? '
Žinpma, kad . kuriigarns, 

susidūrė be galo Jprifyąrikl, 
i padėtis lupti kailpsav  ̂ąveįį į 
'irvtvic It-Iz-kiv? !?■ n Iii C .Iri 5 iVlllems. ■ Tik klerikalui Šulai 
tuo nėpasit^nkina. Jie no
ri būti prie valstybės lovio, 
iš. kurio dabar ėda Smetona 
ir .Voldemaras. Juk tik to
dėl krikščionys demokratai 
ir susipyko su fašistais. 
Niekados tarpe jų nebuvo 
idėjinių skirtumų.

Pasveikinimas Mūs
■ '•

Laikraščiams

kia, bet dikčiai "padeda. Juo 
labiau jis su masėmis, juo 
artimiau' masės glaudžiasi 
prie jo. Tas pats buvo su 
Leninu. Panašiai yra su vi-

s įčionais paduoki: 
liūs pavyzdžius. N 
navų yra paimta- 
“knife,” “husband, 
“odd,” “fog,” “viking 
graikų paėmėm — 
“music,” “abyss," 
“lamp,” “myriad: 
Nuo italų — “madonna,’ 
“piano,” “sonata,” “sopra
no,” “volcano” ir “lava.’ 
Nuo ispanų — “grandee,’ 
“hidalgo,” “armada,” “torna

J UOKAI W JUOKAI
—“fellow,” 
” “wrong,” 

; nuo 
epic,” 

chaos,”

verksmų” gadynę. Bet už 
vis navatniausias “gevaltas”- 
tilpo So. OBostonp špitolnin- 
kų organe (“Darbininke” už 
vas. 1 d.) tūloj Filo de Pa
tinu jo korespondencijoj iš 
Lietuvos.

' Kaimiečius jisljau vadina 
“Molio Motiejais;”? Ir , ŠtaiJ 
kėdei. Girdi, kiek laiko at
gal Lietuvos žmęnęs ^^gyvė; 
no ir drebėjo! • Bijojo ured- 
niųko, valsčiaus raštininko, 
‘učitelio’ ir dargi savo kle- 
bono-kunigo.” Bet... atsi
vertė’ naujas knygos lapas. 
Apsireiškė “Storžievišku
mas.” Ir Filo de/Patrujo 
guodžiasi:

“Viršaičio dar ir dabar šiek 
tiek privengiama. Policijos 
irgi; Bet apie mokytojo, ku
nigo autoritetą — liūdna ir 

Nekalbėsim apie 
Vyrai, senos kai- 

be galo drąsios pa-

nąis. s. t :

! Taigi išvada gali bųtį 
trumpa ir labai aiški: susi
artinimas su masėmis ir da- 
vimasis save pažinti dikčiai 
kenkia tik , kunigams ‘ ir ki
tokiems veltėdžiams <bei pa- 
ražitąmsi'/ '''. 1 ' • >'

> Mikaš įRambusis.

Rezoliucija, Priimta 
“Laisvės” Šėrininkn 

Suyažiąvim.e
Pasveikinimas Lietuvos Po- 
' litiniams Kaliniams

“Laisves” bendrovės; Pen
kioliktas šėrmirikų 'Suvažia
vimas, laikytas Brooklyn, N. 
Y., siunčia širdingus pasvei
kinimus Lietuvos darbinin
kų klasės kovotojams, kurie 
kenčia Lietuvos budelių ka
lėjimuose už darbininkų rei
kalus.

Mes sveikiname jus, drau
gai kovotojai, už jūsų kar- 

v „J žygiškūmą ir pasiaukojimą 
siškiją. Delko dabąr nebelai-1 s.avo, klasei. Taipgi prisa
komi pagarboje i kunigai ir tt. | dąme jumis remti matena- 
Ji pastebėjo,' kad nė* viskas jliai ir moraliai visais gali- 
prideramoje aukštumoje ’ ----- 
dvasiškių tarpe. , Kaimo bobos

HO. 1N UO IlUlcUlUų----- 1LU11C,
“brandy,” “wagon,” “yacht.” 
Nuo žydų — “sabbath,” 
“cherub,” “amen.” Nuo ara
bų — “alcohol,” “algebra,” 
“zero,” “arsenal,” “tariff,” 
“cotton.” Persų “cara
van,’’ “bazaar,” “divan.” 
Chintį “tea,” “typhoon.” 
Iki šiai dienai vartojama 
pirmųjų Anietikos gyvento
jų • kai kurie žodžiai — 
“canoe,” ^potato,” “tobaę- 
co,”:' ‘ “cocoa,” . /‘squash” ir 
“hammockJ . , ;; •. j

Webster’ib žodynas buvo 
pirmas pripažinti Amerikos 
pridėjimus prie anglų kal
bos.1 Anglija ir Jungt. Val
stijos siūlo pirmą pavyzdį 
dviejų didžiulių. nepriklau-

Naujo Daktarėlio Bėdos
Pažįstama studentė atsil

k ė pas nesenai “įšventintą” į 
daktarus savo draugą ir besi
kalbant užklausė, kaip jam 
sekasi tą naują profesiją pra
dedant. “Aš tikiu,” jinai pri
dūrė, “jog jums, veikiausia, 
sunku ir apsidirbt su naujais 
pacijentais.”
'Naujas daktaras jai štai' 

kaip atsakė: “žinote, teisybę 
pasakius, rytmečiais veik nie
kas neateina, o popiečiais li
goniui grūdimasis dar labiau? > • 
sumažėja.” .

| Veltėdžių Vargai
• 'Buržujės moterys’, ypač jau

nosios, turi paprotį didžiuotis 
mokančios ką nors valgymui 
gaminti. Ypač naujai apsive- 
dusios jos bando pačios ką 
nors kepti bei virti*ir siūlo sa
vo vyrui tuos savo “kūrinius”

prisiminti.
“bloznus.’ ’ 
mo bobelės 
sidarė.

“Teko susidurti su viena pa
gyvenusia kaimiete. Išrodo 
apyrimtė išsyk, net dievobai
minga moterėle. Išėjo kalba 
apie kunigus ir bendrai dva-

ir mais būdais/
’Ateityje mes prižadame

pykstasi su kunigais ir net at- vesti griežtą kovą prieš Lie
si,dbpa pas vyskupą. Aš -pa, tuvoS'fašistus budelius įr jų 
stebėjau, kacį taipmegra^u, nė- agentus Amerikoje ir Lįetu- 

jgęi-bfi vyskūpo. J) .ji: /dabarĮvoje iįoj ju kruvina valdži'a 
! WSL.S! Bus -nuversta. . ■.' -

Mes bendrai šu Amerikos

stebėjau, kad taip negrą
, ;g^rb|ti vyskūpo. ^0 >ji:

Jteį jr etrukųš kiėkviė-
' m miestelyj...’ ”

.įi, iš kur tasai Veržte-
Uivnoa”! Ynnimi bobos V0Sim£ UZ < įSilClgimą LiieįU- 

iV°S darbininkų irWalstife- 
- i čių valdžios.

-’n:
s i t

somų tautų SU viena kalba, j valgyti, manydamos geriausiai 
Bet anglų kalba, kaip varto-1 pagaminančios ir tikėdamosi 
jama Anglijoj, visai kitaip i didžiausių išgyrimų. Supran- 
skamba, negu čionais, nes 
tenais ištarimas tipiškai an
gliškas.

Bet rašyta kalba abiejų 
abiejų šalių pasilieka viena.

BALTIMORE, MD.

likų, esančių pilnai geroje 
tvarkoje su savo bažnyčia. 
Yra daugelis tenai apsileidu
sių katalikų, pamirštančių kar
tais savo tikybines pareigas 
(tokių rasis šiek tiek ir katali
kų srovėj). Jų skelbti neka- 
talikais, tur būt, neišdrįs nei 
krikščionių demokratų partijos 

Į centro komitetas.
Gal tautininkų srovėje ne

maža rasis dorų patriotų, prin
cipe pripažįstančių krikščioniš
kos' dorovės tautai reikalingu
mą, nekovojančių prieš tiky
bą ir bažnyčią, tačiau del sa
vo auklėjimo i? gyvenimo ap
linkybių, visįškai nutolusių 
nuo tikybos praktikavimo, nors 
Amžinybės knygose jie-if yra 
.pažymęti net kelių katalikiškų 
aakranidntų;žįiiklais. Jiė p ri
klu ūso’bažnyčios sielai. I šįį 
tur bųt, dauginusia ir duoda 
progos kaltinti visą srovę ne- 
katališkumu. ‘ (Tiesa, yra ten 
ir laisvamanių etikos draugi
ja su dr. šliupu priešakyje, b.et 
prięš ją pati tautininkų sro
vė veda kovą.) Tačiau ar tie 
ir kiti gali pateisinti katalikų 
politikų netoleranciją ir atkak
lią tendenciją stumti juos nuo 
katąlikybės? Toji tendencija 

. iš esmės yra nekatalikiška.
Jeigu netikėlis Dievo akyse 
yra nusidėjėlis, tačiau jeigu 
dievas visus ir didžiausius nu
sidėjėlius nori prie Savęs 
traukti ir faktinai traukia, tai 
žmonių stūmimo nuo dievo ir 
nuo bažnyčjoą politika yra tik
rai nekrikščionišką ir nekata-

mas”! Kunigu bopps 
ijo ir net jnegerL_ . 

Kodėl taip? Į tąi jis, kores
pondencijos autorius,'duoda 
atsakymą, kurį gąvo nuo sa- 
yo draugo, kad ;tai esą del 
“perdidelio draugiškumo” ir 
įsileidimo į atvirumą su 
“tamsia liaudimi.”

Iš to kunigų klapčiuko (o 
gal paties kunigo, pasislėpu
sio po Filo de'Patrujo slapy
vardžiu) verkšlenimų ir iš
vedžiojimų išeina taip, kad 
juo labiau žmonės pažins 
kunigus, tuo labiau jų nebe- 
paisys. Tikra < tiesa! Są
moningi darbininkai visuo-

* Ląi gyvdoja Lietuvos dar
bininkų klasės kovotojai!

Ltd gyvuoja Lietuvos Ko
munistų Partija!

Ląi gyvuoja Lietuvos Day- 
bininkų ir Valstiečių Val
džia!

Jau* buvo “Laisvėj? rašyta, 
kad vienas karo veteranas bu
vo1 per spaudą atsišaukęs/ kad i 
niekur drirbo negali gauti ir 
šeimyna - badą kenčia. Dabar 
jau ir kiti veteranai' pradėjo 
ątsįšaukti. • Todėl veteranų or
ganizacija sušaukė mitingą/ 
kuriame svarsto, kaip\ aprūpūi 
nuš veteranus darbuN Orgarik' 
začija reikalauja, kad valdžia 
paskirtų tam' tikslui pinigų. 
Bet .jeigu valdžia ir paskirtų, 
tai vargiai ką gautų tie, kurie 
dabar kenčia badą ir alkį.

Webster’io Žodynas 
Šimto Metų Senumo

“Laisves” bendrovės šėri- 
ninkai, savo penkioliktame 
metiniame suvažiavime, va- 
sario .3, 1929, karštai sveiki- įįt ja kartojo'. Pažjnkit 
name ir išreiškiame giliau- kunigus ir ju darbus, tai ti- 
sių simpatijų ir tikrų darbi- kėjimas išgaruos per pakau- 
ninkišką linkėjimų savo ben- §į kiekvienam net karščiau- 
drams “Vilniai” ir “Darbi-šiai tikinčiam katalikui. Juk 
ninkių Balsui” jų visose pa- ga] niekur tiek • veidmainy- 
stangose už vedimų organi- pgs, išgverirrio, supuvimo ir 
zatyvio darbo tarpe Ameri- nėra, kai katalikų dvasiški-

drams “Vilniai1

Anglą kalbos žodyno tė
vas, Noah Webstęr’įs, gimė 
Hartforde, Connecticut, 
1758 metais ir paaukavo di
desnę dalį savo amžiaus iš
guldyti angliškų žodžių tik
rą prasmę. Jis mirė sulau
kęs 85 metų senumo.

4 Per visą šimtmetį Web- 
ster’io žodynas pasiliko an
glų kalbos ąutęritetu. Norskos lietuvių darbininkų, dar-lj0s tarpe. Tatai ' šiandien KillIllls ^1LllrlLELL1 .

• “S- ne^ 7TSi-S’ bjObr vėliausiose laidose,pareiškė
į??. J ; J tžodį t daugelis mokslininkų,
Džiuginantis Leiskinys! ^ ^ hpf Wehstcr’id milžiAiškc 

Ant kiek dvasiški j a ir visi'-darbo i charatferistiskos ypa*i E V .d ’ .n.H 
.Anglų' ’krilba,’ kąįp ; šiari- 

-dien var „ . t ’’ 
kartais vadinama! amcrikįe- 
■čžų- kalba. Kūip 'ir* su daug 
įiįų\kMbų,prieaugyje, ji pa
siskolinus labąi daug žodžių 
riuo kiti/ kalbų. Apie tris

jaunimo; už vedimą bendros 
su “Laisve” ideologinės ir 
o'rgaiiizatyvės kovos <ne' tik 
prieš Amerikos lietuvių, 
tautininkų ir įlęrįkalų srio- 
ves,į kurioswisokiais 'būdais 
riiulkina darbiriirikus, ne tik 
prieš fašizjną ir kapitalizmą Y ____________ ♦ _
tartingą sykiu.su klasiniai . .- . v x ,
susipratusiąja dąlimi Ame:.}^, kovoja . už tai,
rikos proletariato -.■ vedimą*,veikejąs-bolse- 
kovos už darbininkų klasės v?i^as arctau sujųasem šusu 
būvio pagerinimą ir už galu- kad mases jį, o . jis. 
tiną darbirpnkų klasės pasi- ni-ase^ aiskiau pažintų, nes 
liuosavimą ’ iri kapitalizmo 
panaikinimą. v

Lai gyvuoja Amerikoj lie-, 
tuvių sąmoningd darbinin
kiška spauda! ■
Lai gyvuoja Amerikos dar-, 

binjnkų sąmoningas darbi
ninkiškas judėjimas! \

Lai gyvuoja proletarinė 
kova už pasiliųosavimą ir už 
kapitalizmo galios - nuverti
mą! • - ' -

•C ■:

kiti parazitai bijosi susitikti /$b(Įs viš- pašiliėka. 
su “tariisia liaudimi,” kad ‘uu uaniQio, - --------

pastaroji nepamatytų jų he- 
gfažių darbų, ant tiek pfole- 

Lietuvoj, bet taipgi uz su+>^r^nes
tartin^a svkiu sn klaniniai paitljOS ' Visam pašau-

. Su gazu reikia būti atsar
giems, ypatingai moterys tu
rėtų būti atsargesnės, nes jos 
daugiau prie pečiaus būna, 
šiomis dienomis čia buvo ve 
koks atsitikimas. Tūla mote
ris parėjo iš darbo namo ir 
rado savo kambariuose daug 
gazo. Pirmiau, negu langus 
atidarinėti, ji užžiebė degtu
ką, norėdama surasti, kur ga- 
zas eina. Kambariuose tiek 
daug gazo buvd prisirinkę, 
kad jis tuojaus eksplodavo, iš
nešė langus, duris ir nuo sie
nų paveikslus.. Užsidegė ir 
moters drabužiai. Dabar ji 
randasi ligoninėj., Gaisrinin
kams pribuvus, pasirodė, kad 
buvo stuboj viena gazb dūda 
sprogus if iš ten priėjo gazo.

Jeigu stuboj užuodi daug 
gažo, tai pirmiausiai reikia 
atidarinėti langus, o' ne žiebti 
degtuką.

/T it- ; ' l

tama, tie jų gaminiai dažniau
siai būna niekam netikę, nes 
jos nieko nesupranta apie val
gių gaminimą.

Sykį viena ' nesenai apsive
dusi išlepėlė sekamai į savo 
vyrą prabilo: “Ryt sueina vie
nuolika mėnesių nuo mūsų ap- 
sivedimo ir aš vėl iškepsiu tau 
tų pačių pyragaičių, kurių vi
sada per 'tas sukaktuves val
gai. Tikiu, tu, brangusis, ne
užmiršai dar jųjų skonio?”

Vyras, kuriam tik* nesenai 
užsibaigė ^skilvyje* 1 maištas 
prieš pereitą mėnesį valgytus 
tokius pyragaičius, atsakė: t

“Užmiršti? Kaip gi aš ga- > 
liu tuos pyragaičius užmiršti,- 
kuomet tat yra tikri mano lai-* •' 
mingos praeities j aatgrabiai.”

Ne Tokiam Dangų žinoti jp K
Tūlas laikas atgal PhiladeL- 

phijoj vienas misionierius. laiš
ke misijas.! Vieną dieną, ei
damas gatve, jisai paklausė 
J a i k r aščius pardavinėjančio 
vaiko, kur randasi pašto sto
tis. Vaikas atsakė: “Eik šia 
gatve du blokus, paskui pasi
suk į dešinę ir ten bus paš
tas.”

“Tu išrodai gana sumanus 
vaikas,” pastebėjo misionie
rius.” Ar tu žinai, kas aš 
esu?” t

“Ne, nežinau,” atsakė vai- x 
kas.

“Nagi aš esu tas garsusis 
pamokslininkas, kuris vaka
rais veda nusidėjėlius į tiesos 
kelią didžiulėje bažnyčioje. 
Ateik šį vakarą pasiklausyti 
mano pamokslo, o aš tau pa
rodysiu, kaip nueit į dangų.”

“Eik jau, eik!” atsakė vai
kas. “Tu pats negali nei paš
to stoties surast nesiklausęs, o, 
žadi kitiems net į dangų kelią 
parodyti. Sarmatytumeis bent 
taip meluoti.”

Surinko <_ , • A. j
Barkus. j ,

< bet Webstpr’id. ■riiąlžiūįškę 1 j
mūnšąįne škandiiiti nė tik su
augusius,- 1 betr ir jaunuolius. 
Daugelyje vietų vaįkai nešasi

■Pa^ mūs blaivybė1 baigia. . Meksikoj Vėl Nužudytas ‘
Vienas Revoliucionierius >

Iš Meksikas gautas pVarie- '
i*tojataia-‘ Amerikoje, i mokyklas degtinės ir ten ją §įmas skelbia, kad ten tapo ' 
vadiriarna'ameW- 5ltienJ? pardavn11!’! nužudytas žymus Veriezue-
«. Kaip daug jyę-į-y-y- to-Majas.

11U lt Žv La Iv 1 Ik Iv vi °* r t

ris\ turi. Kuris turn daugiau McĮitenegro. Jis bū-, pinigų, tam duod^ir daugiau vo sekretoriuj Venezuelos 
nugerti. Augštesnėj mergai- Revoliucines Partijos. Pla----------------------___J nugerti. Augštesnėj mergai- Revoliucines Partijos. Pia- 

ketvirtadalis modęrniškųari-;čių mokykloj irgi susekta,-čiau apie tai bus vėliau.

; tik tuomet 'bus greičiau 
laimėta proletariato ! kbvrf 
prieš buržuaziją. •

Sovietų Respublikų Sąjun
gos Sovieto prezidentas d. 
Kalininas pats kilęs iš ma
sių ir su jomis nuolatos pa
laiko tamprius iyšius. Nu
vykus jam į kaimą bei mies;

gliškų žodžių yra paskolinta 
nuo kitų kalbų; daugiausia 
nuo lotynų ir francūzų.An
glų kalba yrą išsivystymas 
Anglo-Saksų kalbos. Kalba

kad trys mergaitės kasdien 
atsineša po pantukę, 
geria.ir kitoms savo draugėms 
duodą. Jas dabar suspenda
vo. Tardant, viena mokinė,

pačios

buvo_ vų-iojąąna/ Anglijoj S
v.^-, - o čiąsi geriau, būna linksmesnė,

kuomet ji išsigeria, tai jau- \Z • • V ♦ ■ • M « • M M
x - - r . >

meilesnė ir pamokofe jai ge
riau sekasi.

Lietuviškai Skaptukas.

Ir Bessarabi joj Badas
Žinios, ateinančios is Viet 

nos ir Kišenevo, pažymį 
kad Bessarabijoj, kurią turi 
pasigriebusi Rumunijos im
perialistų šaika, biednuome- 
nę badauja. Ypačiai del to 
labai kenčia daug žydų var
guomenės. Daugelis badau
jančių žmonių dažnai apsto-

nuo ’ ketvirto iki vienuolikto • 
šimtmečio. Su y Normanų 
apgalęjimu,jie, įvedė nor- 
manų-francūzų kalbą. Ga-

. lų Į gąlę abikąlbf^G pradėjo
telį, aplink jį.susispiečia mi4maiŠytis,ir .pradėjo .vartoti RK-aM,vli.tT 4T-Tt ja,krautuves ir prievarta 
mos senų; ir jaunų, gaištie- vokiškus francūžjšktts ii’'16‘/ fT stengiasi pasiimti maisto,
ėjų, sų kuriais jis šnėkąs;p.t^riijjkiiš žodžius. ................ ..r:; Lit XlaITSV®” kad palaikius gyvybę. <

sykiu.su
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Korespondencijos iš Lietuvos
Darbininkų Organizacijose 22 

mo-

CASTON R0PSEV1CB• < r * * f
ELIZABETH, N. J. |

Aušros Draugijos Valdybos Antrašai
te Elena’ Retikeyičiūtė; .Viši iš 
Brooklyn, N. Y. 1 Bus Ir vieti
nių; artistų.

Todėl visi vietos ir apielin
kių lietuviai turėtų atsilankyti 
į šį koncertą, nes savo atsi
lankymu suteiks paramą Men- 

nelaimėj esančiam, 
pasiklausys puikios 

programos. Įžanga, palygina
mai, labai pigi, nes suaugu
siems 50 ir 75 centai, vaikams 
25 centai.

met gi Falkovskis rugsėjo 
d. paskelbė, kad jis atsisako 
keti už šventes ir duoti moka
mas atostogas ir kad nesutin-1 keliūnui, 
kantieji su naujomis darbo są- įr sykiu 
lygomis bus atleidžiami. Tuo-' 
met mes, 116 darbininkų, visi,! 
kaip vienas, metėm darbą ir pa- 
tiekėm reikalavimus: senosios 
darbo sąlygos arba paliuosuoti 
ir išmokėti kompensaciją: Fal-! 
kovskis nesutiko ir mes sustrei
kavome.

Iš pradžių mūsų streikas ėjo 
ne organizuotai, o be to ir so
cialdemokratai stengėsi j j suar
dyti, siūlydami apskųsti fašistų 
.... ....... Mat, socialdemokratai 
nieko geresnio negalėjo sugalvo-I 
ti ir patarti darbininkams, kaip ?an?' j«e užtveria Koriau3ius žinonius «veika- 

apskusti darbdavį fašistu teis- stiprina nervus, muskulus ir nusilpnęjusius 
. v..... , . . , . , .... orginus, padaro kraujif riebesni, palengvinamui. Darbininkai, kompartijai inkstų ar pūslės suerzinimą, nugali gasus ar 

i . • , i , _ • i i 1 pilvo ar vidurių išpūtimą, pagerina apetitą,
I patariant, nepaklausė SOCiaide- pagelbsti virškinimui, nuveikia konstipaciją. 
mnkrn t n ir QtrpilfQ <;trpi suteikia poilsingą, gpivinąntj miegą ir padi-[ilOKiclLŲ 11 Lępv oLJttlKą. OLIvl- tijna svarumą liesiu, sumenkėjusių žmonių 
kuojantieji darbininkai energin- JeiAu .iūB turite vieną’ minėtų iigų_ in

gai kovojo prieš streiklaužius, 
kurie net iš brauningų šaudė į 
darbininkus. Nepaisant visų ko
vos sunkumų darbininkų nuotai
ka tęsti kovą vis stiprėjo. Strei
kas užsitęsė 9 savaites. Iš kart 

,visi darbininkai gausiai rėmė 
streikuojančius ir ūmu laiku 
surinko 3736 litus aukų streikui 
remti, bet kuomet streikas užsi
tęsė su aukomis sunkėjo, o rei
kalingų paramos streikuojančių

Profsąjungose
KAUNAS. —.Profsąjunginis 

darbas šiek tiek atgyja. Jau yra 
trys viešos profsąjungos: mais
tininkų, odos ir siuvėjų (o tar-1 
nautojų kur?). Odos profsą
junga del socialdemokratų nega
li veikt. Socialdemokratai už
grobė profsąjungos įstatus ir 
neatiduoda jų. w
^Pastaba. Jei socialdemokra

tai padeda fašistams smaugt 
profsąjungas, tai kairieji darbi
ninkai privalo aštrint prieš juos 
kovą, kaip prieš fašistų 'PAgelbi-»įgj^Jį' 
ninkus. Be to, nereikia laukt, 
kada socialdemokratai susimy
lės, o reikia ir be jų malonės 
pradėt veikt. Juk įstatai užre
gistruoti.

Sukruto Organizuotis
PANEVĖŽYS. — Po fašisti

nio perversmo, po sudaužymo 
profsąjungų Panevėžio miesto 
darbininkai nevedė jokios, net 
apsigynimo nuo darbdavių puo
limų,' kovos. Eilėj dirbtuvių 
buvo padidintos darbo valandos, 
numuštas mokestis, iš dirbtuvės' 
už mažiausį darbdaviui neįtiki- i 
mą mėtomi darbininkai lauk.' 
Bet paskutiniais mėnesiais 
darbdavių puolimai susilaukė 
pasipriešinimą iš darbininkų pu- tarįe'’skaičius" augo’.' 'Galų "gale 
sės. Glemžęs verpyklos Vilna ; pai}<Ov&kio darbininkai bado 
darbininkai sustreikavo del ne- 'Spirjamj svyruoti, o darb- 
tgisėto dviejų darbininkių pa- ^avys, matydamas odos pramo- 
hubsavimo ir darbininkės buvoję krizį Lietuvoj ir išnaudoda- 
priimtos atgal. Varpo malū-imas mūsų nesugebėjimą ir

savminkas Hasanas, pradžioj klaidas (nenuėmėm nuo darbo 
lapkričio grįžęs iš Kauno, pra- (tarnautojų, neuždraudėme įvež- 
nešė darbininkams, kad jie nuo jr j§vegti prekių iš sandėlių, 
19 ]apki:ičj° turės dirbti 12 va-1 neišnaudojome viešų išstojimų)

' laikėsi ant savo. Galop bado 
(verčiami darbininkai gavo nusi- 
i leisti, bet visgi dalinai darbinin-

Vietinis

Pirm. S. K. MARKIS,,321 Bond St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS,* 211 First St. 
Prot. raštininkas B. B ARK AU SKIS, 

255 Pine St.
Fin. Raštininkas A. GRIGUTIS, 

.2122 Ingalls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. PAULAUSKAS, 

228 Clark PI.
Iždo globėjai. K. Pociūnas, 221 Mag

nolia Ave., ir J. Krakauskas, 300 
First St.

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KICEINA, 
259 Broadway.

Į PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 i Metams:

Pirm, J. Urbonas, 2011 Carey Way,
S. S. Pittsburgh, Pa.’ 

Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon
St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta-I 
tion).

Prot. sekr. E. K. Šiūrmaitiene,
Carothers Ave., Carnegie, Pa.i 

Fin. sekr. R. I ' .
Ave., N. Braddock, Pa. i mane> 0
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St.,. Mc- PuKe*bą. 
Kees Rocks, Pa. , i
Siunčiant aukas, čekius arba moh-1 

ey Orderius išrašykite iždininko var- ;
.. . . lu, o siųskite finansų serketoriui.— 1

pakrikimų, būtinai išbandykite Nuga-Tone. p , K Ą ’
“ i parduoda .visi vaistų pardavinėtojau ....
arba gaus del jūs iš urmo vaistinės. i' j

Ad No. E-55
Sustiprina silpnus gyvin

grios! us organus
! ‘

Milionai žmonii? žino, kokie pastebėtini 
vaistai yra Nuga-Tone, kadangi jie suteikė

i jiems geresnę sveikatą ir didesnę spėką. Pa- 
: vyzdžiui, p. II. Rufner. Dillion, Kansas, sa- 
■ ko: "Aš ėmiau Nuga-Tone per kelias savai
tes ir jie padarė iš manęs visai kitą žmo-

I KU-” . , .
i Nuga-Tone padaro tokius stebuklus, ka-

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “laisvę” už Organų

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0804 W.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
315 I servatoriją, duoda lekcijas ant smili- 

i x | kos. Norintieji^ kad jūsų vaikai bū- 
Beihušis?'911*' Jones i?e,r?is smuikininkais, kreipkitės į 

■ - — mane, o gausite tikrai, profesionalę
Kreipkitės šiuo, adresų: 

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel., Greenpoint 5765

IBI

landų už tą patį atlyginimą — 
6 litai, arba jei nori dirbti tik 
8 valandas, tuomet gaus tik 4 Ii-1 
tus. Darbininkai pasipriešino reikalavimai buvo patenkin- 
ir dirba senomis sąlygomis. , būtent, paliktos senosios dar- 
Abelskis virvių dirbtuvės savi- knygelės ir kad del streiko 
ninkas norėjo priversti visus -nej vjenas darbininkas nebūtų 
darbininkus dirbti už 2 litu die- pašalintas darbo. Darbinin- 
nai, ir kada šita pasaukė, darbi- ^ai išrinko fabriko komitetą, 
jynkai metė darbą, visą^ dieną Nors bado verčiami darbinin- 
SKreikavo ir rezultate grįžo dirb- g-av0 nutraukti streiką, bet 
ti senomis sąlygomis. Tiesa, , - -
šitįe pasipriešinimai iš darbi- ryžfm0 gintis nuo darbdavių 
ninku pusės nebuvo organizuoti puolimo nuotaika nenugalima ir 
--gaivaliniai ir kartu buvo ap- darbininkai pasiryžę ne tik gin- 
sigynimas nuo darbdavių puo- įįs nuo darbdavių užpuolimo, 
limo, bet einAma ir prie naujų be^ įr PĮ-adeti kovą už geresnes

I darbo sąlygas.
\ Flakovskio Darbininkai.

Nors bado verčiami darbinin-

darbininkų kovingumo ir pasi-

mūšių organizuotu keliu.
Partijinio profskyriaus (slap

to) - pastangomis, jau sušaukti \ --------
darbininkų pasitarimai Simano-Į Atstato Darbininkus 
vičiaus, Montvilo, Rikoino, Ka-j Kapulskio odos fabrike atsta- 
co ir kitose dirbtuvėse. Kai ku- tomi 5 darbininkai už reikala- 
riose iš tų dirbtuvių organizuo- > vimą pakelti darbo pokestį.
ti streikų fondai, darbininkai 
moka kas savaitė streiko fondui 
mokestį ir jau organizuotai ren
giasi pradėti kovą už geresnes 
darbo sąlygas, čia svarbu ir 
tas, kad kai kurių dirbtuvių 
darbininkai visi iki vieno orga
nizuoti į slaptą profsąjungą. Ši
ta organizacija, slapta profsą
junga, darbininkai pasitenkinti 
nemano ir eina taip pat organi
zuotai prie profsąjungų legali
zavimo. K-tas.

Darbininkų Gyvenimas
Vaiko Darbininkus

ĘAŲNAS.—Prie Aleksoto til- 
dirbome visą vasarą 50 dar- 

tfinkų. šalčiams prasidėjus,

Pradės Licituoti
PANEVĖŽYS. — Panevėžio 

miesto valdyba 1929 metų paja
mose parodė neišreikalautų mo
kesčių 140,000 litų. Tuos mo
kesčius daugumoj nesumokėjo 
darbininkai už buto mokesčius, 
kurie neturi už ką sumokėt ne 
tik senų, bet ir naujų mokesnių, 
nes nedarbas kas diena didėja. 
Darbininkams prisieina laukti, 
kada ateis miesto valdybos po
nai su policija licituoti paskuti
nius skarmalus.

K-tas.

Žudosi dei Skurdo
PRIENAI.—Mankauskas ban- 

vtsus mus paliuosavo be jokios dė nusinuodyti, kad išsigelbėtų 
kompensacijos, Dabar mes ren-. iš skurdo nagų. Bereikalingai. 

Savažudyste skurdo nepašalinsi. 
Reikia kovoti prieš išnaudotojus

kamės darbo biržon ir laukiam, 
ar koks nors eksploatatorius ne
pasiūlys darbo. Mes čia taria- už šviesesnį rytojų, o ne žudy
mas, kas daryti, kaip kovoti už 
darbą ir duoną. Policija mus, 
užklumpa, vaiko ir plūsdama' 
bjauriausiais žodžiais x rėkia:' .
“Lie * 70j bedarbių nėra, o tik 
vaikiuos, ką dirbti nenori čia 
renkasi politikuoti.” Mums, be-

tis.
Darbininkas.

(“Balsas”)

MAHANOY CITY, PA
■darbioms, reikia susiorganizuo- Nepaprasta, Koncertas Sužel
ti ir suruošti demonstraciją, | 
kad įtikinti budelius fašistus,
kad mes badą kenčiame nuo ne-!viaį gerai žino, kad A. Men- 
darbo ir pasiryžę tęsti kovą del, keliūną patiko neiaimė ir jam 
fa&įrtų “naujos eros” nuverti- ,buvo nupjauta koja. Sušelpi- 
mo.1' Kazys.

Streikui Pasibaigus
----- - e v — —

1926 m. streiko pagelba mes, I kevičiaus svetainėj, Mahanoy 
Falkovskio darbininkai, buvo- st. Pradžia 8-tą vaĮ. vakare, 
me sudarę su darbdaviu sutar-,.Programą išpildys visoj Ame- 
H,į kuri numatė 8 dienas moka- rikoj žinoma dainininkė, Kon- 
mį atostogų ir mokestį už pen- stancija Menkeliūniūtė, pla- 
kias švenčių dienas. Ir visu tuo čiai žinomas Amerikoj daini- 
mes naudojomės 2 kietus, šie- ninkas F. Stankūnas ir pianis-

pimui A. Menkeliūno
Vietos ir apielinkių lietu-

mui Menkeliūno dabar ren
giamas puikus koncertas, ku
ris įvyks 10 d. vasario, Noy-

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS, 
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS,
37 Norwich St., West View, Pa. 
burgh, Pa.

Sekr. J. GATAVECKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Ižd. J. JASADAV1ČIUS,
538—3rd Ave., Parnassus, Pa.

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

31 W. Main St., Carnegie, Pa.
J. GIRSZTOFF,

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie. Pa.

F. RODGERS,
312 Oregon St., Carliss Station, 
Pittsburgh, Pa.

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.
2— KvZabela, 3403 W. Carson Street, 

Pittsburgh, Pa.
3— J. Čirvinkas, 230 Magazine St., 

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 

Pittsburgh,, Pa.
5—V. Labutis, .121 E. Monroe St., 

McAdoo, Pa-
6— M. E. Custerienė, 1009 E. 74th 

St., Cleveland, O.
7— J. D. , Sliekas, 215 Overbrook 

Blvd., Pittsburgh, Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St.,

S. S. Pittsburgh, Pa. (
9— C. Stashinsky, Box 655, New 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskls, 

Ave., Chicago Heights, Ill.
11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin

leyville, Pa.
12— J. Kinderis, 439 Maplewood 

Ave., Ambridge,. Pa.
13— Wm. Urbon. R. F. D. • No. 42,

Rices Landing, Pa. i

14— R. Bernužis, 911 Jones Avenue, 
North Braddock,

15— P. Kavaliauskas, 
Woodlawn, Pa. _
L., Aliquippa, Pa.

17—T. Treinauskas, P. O. Box 163, 
E. Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 
Va.

20— A. Botvrius, Box 237, Burgetts
town. Pa.

21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, 
Westernport, Md,

22— P. Cibulskis, 7042 Lint Court, 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 
Thomas. W. Va.

24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 
Youngstown, O.

25— V. Peža, 242 So. Division 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 
noy Ave., Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville 
Ill.

28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 
W. Va.

30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 
Benton, Ill.
Eastono A. P. L. A. kuopa—M. 
Urba, 1119 Bushkill St., Easton, 
Pa. 1

33— A, B. Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grąnd Rapids, Mich.

34— J. Audiejatis, Box 118, Royal
ton, Hl.

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
» Shamokin, Pa.

36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, Ill.

37— L. Aimanas, Cpverdale, Pa.
38— B. YuŠkauskas, Box 258, West 

Frankfort, Ill.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., 

Collinsville, Ill.
40— A. Kirtiklienė, 1888 Andrus St., 

Akron, O.
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, 

Ill, •
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 184 Williamson St., 

Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler,

in.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262,

Blanford,

Addison
Box 246,

Pa.
300 Todd St.,

16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K.
L., Aliquippa, Pa.

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ- VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4 th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

Maršalka J. Kairis, Flaw Station, 
Moline, Ill.

D. L. K. VYTAUTU DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.

Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th

St. ' ,
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Lukaitis, 830 Broadway.
Kasos globėjai:

J, Laurinaitis; 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St.

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st 
Visi Bayonne, N. J.

Susirinkimai atsibūna serpdomis . po 
pirmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 
salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N. Ji
Ii • • i . •

St.

RACINE, WIS. '
' ! i , . ' j »Lietuvos Brolių ir Sesėrų Draugys-1 

tės Valdyba: pirmininkas P. Stepo-,
• naitis, 1023 Gedion Ct.; pirm, pa- 

1503 Wentworth ' gelbininkas T. Gališanskis, 1420 Mar- 
rr-i-i...- ti, 1 quette St.; nutarimų raštininkas A. 

Mikulskis, 1216 Schiller St.; finansų 
sierius A. Gricius, 1212 State St.; ka
sos globėjai: K. Jurkevičius, 1745 
Racine St., ir H. Grigaliūnaitė, 1817 
Freeman Ct.; organizatorius J. Kvet- 
kauskas, 913 Herrick Avė. Visi Ra

cine, Wis. 12-13

128,
St.,

St.,

Cuddy, Pa.
46— D. Simutis, Box 27, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. Oi 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37 Norwich St., 

West View, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 807 Ply

mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal-

f»ted St., Chicago,,UI._< y

53— J. Gudišauskas, 437 Ė. Elm St.»
Tamaqua, Pa, z

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ 'DR-TĖ 
GRAND RAPIDS, Mieli.

Lietuvaitė Fotografistė |!
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia- I 
į vojų Visokiom Spalvom 
s Paveikslus
1 Studija atdara kiekvieną dieną ir
I nedėliomis nuo 9;30 iki 
j 5 vai. po pietų.
IMARGARETA VALINČIUS i ' !
| Room 32, Weitzencorn Bldg.,
I PUBLIC SQUARE
I WILKES-BARRE, PA.

Lietuviška Akušerė
' i ■ ’ . . . ! : • <

$1,000 Tik UŽ 60 Centiį
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklingu žolių vertčs tūkstančią 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių auge> 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai jam malo* 
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių ,nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

I Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali«* 
mo, nenoro- valgyt, strėnų ir peMų 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
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 mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

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

M. J. J. Urbszo, 
Street, 

Lawrence, Mass.,
I I i sav0 krautuvę

Į khs mėnesis po 
kclioliką šimtų

jparsitraukia. Net 
l i tolimą St. Louis

(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

Valdybos Adresai:
Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk

er Ave.
Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 

Quarry Ave.
Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 

R.R. 9, Box 117.
Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 

—11th St.
Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE-

NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K.
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1(S68 
Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO- 

Ouarry Avė.
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą utaminką kiekvieną mėne
sį. savam name. 1057 Hamilton Ave. j 

4689 Brandon Ave. '

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 

i Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen-

I tų, arba po vardu Petro Cigaras.
Todėl, draugai darbininkai ir pro- 

gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo^ej ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardaią, 
tik pakeliant piritą,, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame. # |

Reikalaujant, adresuokit:

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

. ; ' ' 1.11. ' ' ■ ■
Valdybos Adresai:

Pirmininkas P. Kriščius, 2Š6 Park
Terr. . , , , ; .

Vice-pirm, B. Muler^nka, 98 Cedar 
St.

Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud
son St.

Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 
Ave., W. Hartford, Conn.

Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashlpy St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:60 vai. vakare.

Mathew P. Bellas
' (BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

Russell St.
Ashley St.

kas antrą

5043

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbatevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialia naujovinis gydymas, duo-_ 
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaukų 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 lEtb'ST., N.Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

..  i....—- 1 ..."Įn

Mes išmokiname taisyti ir valdyti H 
automobiliais į trumpiausį laiką. D 
Mes gvarantuojam laisnius ir 4ip-| 
lomus. ’Pilnas mokslo kursas $25. R 
Taipgi dtidtfame važinėiimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis iri 
vakarais. Informacijos dykais 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 
vai., dienų, 
NEW YORK AUTO 
228—2nd Ave., cor. 14th

11 iki 2.

SCHOOL
St., N.Y.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva.Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedSldienį kiekvieno mėnesio, Lietu
vių ‘ Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 YAl. po pietų. '

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at- 
Anras diena ir nokti Darba at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogenausia. •

734 Grand Street I
Brooklyn. N. Y.

Naujausios Mados Žemiausią Kaina

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

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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' Puslapis Ketvirtas'
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DARBININKIj LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
Im PRŪSEIKA, Pirmininkas ' J. ALEKŠI3, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley *ve., Brooklyn, N. T.
IQ. BA CHIS, Iždininkas, Box 111, Union Co., Union, N. J.

PROTOKOLAS kuopos po susirinkimų norėjo 
Į turėti prelekcijas.

Sekretorius drg. A. Matule
vičius išdavė raštišką raportą, 
apimantį visų metų ir visų 
kuopų darbuotę abelnai, iš 
kurio pasirodė, kad per 1928 
metus apskritis paaugo 27 na
riais. Per 10 kuopų išauko- 
ta įvairiems darbininkiškiems 
tikslams $1,022.49. Per 12 

'kuopų literatūros parduota už 
$176.39. Atlaikyta 149 susi
rinkimai. Agitacijos mėnesį 
gauti 62 nauji “Laisvės” skai
tytojai ir 42 nauji A. L. D. L. 
D. nariai. Dabartiniu laiku 
apskričio ribose randasi 864 
nariai. • f *

Iš sekr. raporto pasirodė, 
kad sekamos kuopos išpildė 
paskirtą 
kvotą naujų narių 
212 kuopa,. 185 kp 
91 kp., 23 kp., 5 kp. ir gali- 
,ma priskaityti 54 kp.
k p., nes abie joms trūksta po 
tris narius iki kvotos. Kitos 

vo; dalyvauja 48 delegatai, visos kuopos atsilikę. Finansų 
Kiek vėliau delegatų pribuvo. raštininkas drg. K. Kreivėnas 
ir kurie užsiregistravo, man- i pažymėjo, kad per pusmetį 
datų komisija nepranešė.

Rinkimas Pirmininko
' Apsiėmė draugai Abekas 

Bečis. Abekas gavo 38 bal
sus, Bečis 10. Pirmininku lie
kasi Abekas, pagelbininku 
Bečis.

Valdybos Raportai
Organizatorius draugas V. 

Paukštys trumpais ruožais 
perbėgo komiteto darbuotu 
1928 metais, pažymėdamas 
tuos reikalus, kurių nebuvo 
galima gyveniman įvykdinti. 
Tie trūkumai, tai negalėjimas 
gauti prelegentų, kuomet

Metinės Konferencij'os, 
įvykusios Sausio 27 d.

* Konferenciją atidarė orga
nizatorius drg. V. Paukštys 
10:20 vai. ryte, paskirdamas į 
Jmandatų komisiją sekamus 
draugus: Bečį, Grigą ir Krau- 
cevičių.
- Kol komisija tvarkė manda-' 
tus, pakviesta pakalbėti seka
mi draugai: Jonušą iš Sche
nectady, N. Y., Rugienius iš 
Huntington, N. Y., ir Pruseika. 
Pįrmutiniai du pažymėjo sa

lvę kolonijų darbuotę, primin
dami trūkumus, kurie, jų su- 

fpratimu, turėtų būt, su pagel- 
ba apskričio komiteto, taiso
mi. Drg. Prūseika kalbėjo 
platėliau apie mūsų abelną 
veikimą.

Mandatų Komisija pranešė, 
kad pagal mandatų turėtų bū
ti 66 delegatai nuo 17 kuopų, 
bet iš to skaičiaus 18 nepribu-

ffiįfįĮį;

išdavė 
priim-

valdy-

sulosime teatrų. Rataisymas 
per A. Matulį, kad palikti ap
skričio valdybai, kuri pasiųs 
tuo klausimu .laiškutį. Po 
trumpų diskusijų pataisymas 
perėjo.

Raportą iš visuotino A. L. 
D. L. D. suvažiavimo 
drg. Bečis, kuris likosi 
tas vienbalsiai.

Rinkimas Apskričio 
bos.

Valdyba išrinkta iš sekkmų 
draugų: V. Paukštys, A. .Ma
tulevičius, D. Krūtis, Siurbis,
K. Kreivėnas, ' jKentrūs ir 
Kriaučiukas. Į alternatus: 
Jonaitis 32 balsus, Janiūnas* 
30, Kartonas 29 ir Balsys 27 
balsus. Tokiu būdu pirmuti-. 
niai trys liekasi kandidatai.

Jaunuolių Klausimas
Jaunuolių klausime seka il

gos diskusijos ir buvo įvairių 
išsireiškimų bei pasiūlymų. Pa
galinus, įnešimas .Uždaryti dis
kusijas didžiuma balsų perėjo 
ir likosi priimtas sekamas ta
rimas, pasiūlytas per d. Abe- 
ką. “A. L. D. L. D. 2-ro Ap
skričio konferencija ragina 
apskričio komitetą, kad tuoj 
po konferencijos padarytų 
atatinkamus atsišaukimus į 
jaunuolius ir jaunuolių tėvus, 
kad jaunuoliai stotų į A. L. D.
L. D. Tame atsišaukime turi

1 apskritis turėjo įplaukų $529.- būt sužymėta,^ kokios knygos 
į 39c. Per tą laiką išlaidų bus^ duodama šiais metais ang- 
I $339.49. Lieka ižde $189.90.

ir Iždininkas drg. Siurbis sutiko 
su sąskaita.

Išklausius raportus, seka 
diskusijos. Diskusijose pasi-' 
žymi tie trūkumai, kurie ture-i

apskričio komiteto 
gavime: 
72 kp.,

ir 24

lų kalba.”
Nauji Sumanymai

Nutarta, kad kuopos, kurios 
neišpildė apskričio paskirtos 

.kvotos narių gavime, turi tai 
tų būt taisytini? Įnešimas, kad'gyveniman vykinti šiais me- 
diskusijos būtų uždarytos, di-tais; perėjo vienbalsiai, 
džiuma balsų perėjo. Valdy-i 
bos raportai priimti vienbal-

Delegatas Beeis įneša, kad 
konferencija išreikštų padė
kos žodį draugams 7-tos kuo
pos menininkams už pasidar
bavimą del apskričio kuopų

Centro knygų peržiūrėjimui 
išrinkta komisija iš sekamų 
draugų: Krauęevičiaus, Jan
kūno ir Kreivėno.

Apskričio knygų peržiūrėji
mas pavesta A. L. D. L. D. 
1-mai Kuopai.
Apskritis kelia sekamus obal-

Trečiadienis, Vasariė 6,1929

IŠ NUOTIKiy SU VILKAIS 
DZŪKIJOJ

senai užsilikusių duobių, vadinamų “vilki- 
nyčiomis.” Dabar tos duobės jau baigią iš- 

1 silygint su žeme, bet visgi dar labai,, žymios 
Vietos, parodančios, Kad kada ndrs ten tu
rėjo būt iškastos duobės. 'Senesni žmonės 
pasakodavo štai kokias istorijas tų “vilki- 
nyčįų.” ’

Gana senai, dar tiem seneliam būnant 
vaikais, Lietuvoj buvo baudžiava (Dzūki
joj vadina “kunigysta”). Visi toj apielin-

Rašo Užuguosčio Petras

Kaip matosi iš Lietuvos laikraščių, pa
staruoju laiku Lietuvoj atsirado nemažai 
vilkų. Skaitai, vienur vilkai pulkais kaiman . v 
atsilanko, kitur arklį sudraskė, o aną dieną kėj žmones buvo dvarponių vergai; jųjų 
jau radau žinutę, kad netoli Švenčionių vii- gyvenimas priklausė vien nuo. to dvaro, 
kai suędė 17 metų vaikiną, begrįžtantį na- Pį‘ie kurio jie buvo.keno tai priskirti. 'Bau- 
mo iš kito kaimo. Žinios apie vilkus man' džiauninkam nevalia buvo turėt jokio gink- 
visgi įdomios, ir, pamatęs ką nors prane- 1°> išskiriant lazdą, ir tai tik tada, kada po- 
šant apie juos, nepraleidžiu neperskaitęs. pasiųsdavo žmogelį su reikalais kur to- 
Manau, kad ir daugumui iš mūši} patrau- bau. Visoj Vilniaus, gubernijoj buvo daug 
kia domę panašios žinios. O tai tur būt to- tankių miškų, ir prisiėjus eit per mišką, tai 
del, kad dar nuo senovės lietuvių gyvenime ir. dienos laiku tekdavo susidurt su vilkais, 
yra buvę įvairiausių nuotikių su vilkais. Vienintelis apsigynimas—lazda. Jei apsi- 
Net ir lietuvių pasakose tankiai randi kai- gynei, gerai, o jei ne,—kiti surasdavo tik 
bų apie vilkus; seneliai būdavo mažiem vai- vyžas bei kitus drabužius. Kartais ponai 
kam daugiausiai tik ir pasakoja, kada tai padarydavo abla.vas^ant vilkų, tai . vietoj 
•vilkai taip ir taip padarė; žmonės vilkam L'~ ~ ..... "" 1
tą ir tą padarė. Tas parodo, kad senai, ka
da dar Lietuvoj buvo neišbrendamos girios, - nU perdėtiniaį šaudydavo. Bet tokios abla- 
buvo daug ir vilkų, su kuo lietuviai turėję vos mažai ką tereikšdavo: vilkų kaip buvo, 
daug bėdos. ' taip pasiliko pilni miškai. Žmonės išmisly-

Augant man Vilniaus gubernijoj (Dzū- da™ visokias priemones naikinimui vilkų; 
jkijoj}, kur miškų dar yra, arba, geriau sa- j padirbdavo įvairius medinius ^spąstus, is 
jeant, tais laikais buvo daugiau, negu Suval-1 v,rv,ll kdPas ,«• . Bet viena is geriausių 
kijoj bei Kaunijoj, teko matyt ir girdėt priemonių, tai “vilkinyčios.” Iškasdavo^ kur 
daug visokių atsitikimų su vilkais. Maži pamiškėj pusėtinai gilių duobę, apie 8 pė- 
būdami mes nieko taip nebijojom nakties (įiametriškai. Viduryje duobes įkaldavo 
laiku, kaip vilko, nors, tiesa, dar jo niekad zemen baslį sulig žemės paviršiaus augstu- 
inėbuvome matę. Ir kur čia nebijosi, kuo- t° baslio.pntaisydavo staliuką,
inet, būdavo, ilgais žiemos vakarais susi- !n; staliuką atvirą duobės spragą ap
rinkdavo pas mano tėvį kaimynai ir kaip' ^°dūvo žagarais ir apmesdavo sniegu. Ant 
pradės pasakoti vienas kitam visokius nuo-' Į°. sta^.u^° i prnTsdava gyvą paršą ar antį 
tižius su vilkais. Vienas papasakoja baisų ??.ei Z^SŽ-. gyvūnėliai, palikti ant^,nak- 
atsitikimą, antras dar baisesnį,—ir vis tai’\ies vieni, lauke, saūkdavosi: parsas z.vieg* 
bįvo tikri atsitikimai, ne pasakos, i Mums, ; davo, žąsis girgsėdavo ir t. p. Vilkai, uz- 
vąikams, tik beklausant tų nuotikių, pasi-;&?r?S ^u.?.s gaisus, leisdavosi į tas vietas. Is 
darydavo taip baisu, kad net bijodavom sė- S’JK’j0®, vl^Kai bėgdavo pulku jenktymuodami 
dėt ant suolo kojas nukorę. Ot, rodos, jau: vierįas su kitu, kad tik greičiau pagriebus 
vilkas po suolu pasislėpęs ir tik capt už ko- i Parsą ar ką kitą. Ir kaip, tik uzbėdavo ant 
jos... Mes tuojaus kojas po savim surango- ^Pgauhngų žagarų, taip ir supuldavo duo- 
ravoin. 1

^.Nemažai tokių papasakotų nuotikių aš 
ir šiandien gerai atsimenu. Kitus su vil
kais nuotikius jau ir man pačiam teko pa
tirti. Ir kadangi tai yra ne išmislas, ir ka- s 
dangi gana įdomūs nuotikiai, tai aš manau! 
čia aprašysiu svarbesnius iš jų. Gal neku- 
rie skaitytojai ir užsiinteresuos tuomi.

vyžas bei kitus drabužius. Kartais ponai

vestis šunis, surinkdavo s'avo baudžiaunin
kus su lazdomis baidyti vilkus, o ponai, po-

Aplink staliuką atvirą duobės spragą ap-

“Vilkinyčios”
Mano gimtinio bažnytkiemio, Užuguos

čio^ laukuose tai vienur, tai kitur yra nuo

bėn, o paršas pasilikdavo ant staliuko. Ant 
! rytojaus žmonės eina apžiūrinėt vilHinyčias. 
i Radę jose vilką ar kelis vilkus^ turėdavo 
greit pranešt ponui, o tas pafeiusdavo savo 

■ urėdus su šautuvais ir tie duobėse nudėda- 
' vo nelaimingus žvėrius.

Kartais baudžiauninkai, kurie gyveno 
toliau nuo dvarų, radę duobėj vilką, nepra- 
nešdavę ponui, o patys jį akmenais užmuš- 
davę ir paskui kailį žydams parduodavę. 
Už tokią “vagystę” ponas “prasikaltėlius” 
rykštėmis nuplakdavo.

sius: (1) Narių lavinimasis;
(2) Trockizmo klausimas; (3) 
Karo pavojus.

Drg. Jonušas įneša, kad bū
tų pasiųstai žmogus į Ams
terdam, N.Y., agitacijos žvilg
sniu sustiprinimui mūsų, A. L. 
D. L. D. kuopos, šis klausi
mas pavestas apskričio komi
tetui.

Pasirodžius, kad apskričio 
ižde randasi $189.90, nutarta 
paaukoti sekamiems tikslams: 
Agitacijos 
Tarptaut. 
$25.00 ir 
$20.00.

Balsuojama pusmetinei kon-| 
ferencijai vieta. Great Neck h, 
19 balsų; Newark 2 balsai; 
Cliffside 30 balsų; Paterson 4 
balsai. ' 
nė konferencija bus laikoma 
Cliffside, N. J.

Konferenciją uždarė pirmi
ninkas drg.' Abekas 3 :04 
pietų. (

Konf. pirmininkas
F. Abekas,

Konfer. Sekr.
A. Matulevičius.

Fondui $50.00;
Darb. Apsigynimui 
“Daily Workeriui”

iki $42, salei $15. Įžanga bu
vo visiems uždyką, kaipo sek
madienį, bet publika, kurios 
buvo pilnutė Belgų sąlė, aukų 
nesigailėjo, už ką kuopa šir
dingai dėkoja jai už prijauti
mą pirmiems žingsniams kles
tėjimo proletarinio meno 
Montrealėj,’kviesdama ir atei
tyj remti atsilankymais į pa
rengimus; kurie bus vis įdo
mesni ir tvirtesni meno žvilgs
niu, susibūrus ir sutvirtėjus 
proletarinio meno jėgoms, kas 
kart vis labiau nustelbiant su
puvusį ir atgyvenusį savo die
nas buržuazinį meną.

Reikia priminti, kad šio va- 
ikaro režisierius, drg. Nuper
ka, turi energijos ir gabumų 
toj šakoj. Ateityj galės iš-

varo labai ir labai pavojingą 
provokacijinį griovimo darbą 
draugijos viduj, radę pritarė
jų slapukų. Tokius reikia 
šluoti laukan iš vidaus, nu
plėšti jų kaukes nuo veidų, iš
kelti jų žalingus darbus drau
gijai, vaduojantis konstituci
ja, paimti discipliną nuo jos 
nukrypimo; o iš lauko lendan- 
tiems fašistams draugijos vi
dun, nuplėšus kaukes nuo vei
dų, tiesiog spjovus į akis, pa
siųsti šunims šėko pjauti. Tai 
bus tūkstantį sykių sveikiau 
draugijai, kultūros ir apšvie- 
tos darbui.

Kuopos Korespondentas.

Tokiu būdu pusmeti- VySįytį gerą lęšejų būrelį, pa- 
ivrinono lino ' oilznma ? . . V'.!.' .

MONTREAL,. CANADA

GARSINKITeS 
“LAISVĖJE”.

Fodh Prastoj Padėty
Paryžius. — Gene roįą

Foch, kuris pastaruoju 
ku smarkiai sirguliavo, da
bar dar labiau atkrito, kuo
met apsireiškė skilvyj dide- < 
lis nemalimas. |
-----------------------------------1

... ■■■■ ■■■.■»■■ , <

Dr. J. Seymour Landžius i
Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono miestu sveikatos 
departmento štabo natys ir Bos- .
tono mokyklų gydytojas. Daro I
mikroskopo diagnozą savo labora- ]
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šk* 1
pumo ir tt. Roentgeno Spindulis!
Gydo visas ligas.. v ,

51 Providence Street J
Worcester, Mass.

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

rinkdamas tinkamus asipenis. 
Per nepranešįipą aukų rinkė- 

ijų sayiesięips, f)uvo mažas ap- 
po sirikimas padarytas, bet greit 

vėl pataisyta,, pranešus, kad 
aukos jau buvo rinktos ir pa
kartojimas tuojaus sulaikytas. 
Ant z galo teko dar išplatinti 
keletas numerių “šalin Fašiz
mas,” kurio publika visą pun
dą tuojaus išėmė.

Taipgi turiu pabrėžti tą, 
kad kaip į mūsų, taip ir į ki
tas Amerikoj A. L. D. L. D. 
kuopas, matyt, skverbėsi sy
kiu ir bjauriausiai surambėjęs 
fašistinis elementas, prisideng
damas draugiškumo skraiste ir

27A. L. D. L. D. 137 kp 
d. sausio, statė scenoj, “Pas
kutinę Bangą,” trijų veiksmų 
dramą, parašytą Vargšo, su 
paįvairinta programa,, kurion 
įėjo: T. šerpetytės piano solo 
ir ant prasto piano, bet at
likta gerai; tik ką suorgani
zuoto kuopos choro, vadovau
jant A. Balčiūnui, trijų dai
nelių, iš kurių, iššaukus pub
likai, viena buvo pakartota; 
Dodonių vaikų darbininkiškų 
deklamacijų, kurios, kaipo 
mažytės, ypač Birutė ir Aldo
na, atliko gerai; M. Stankevi- 
čaitė su šuflevičiu, akompa
nuojant T. šerpetytei, sudai
navo duetą “Vakaras.” Tuo- c.
mi vakaro programa ir už
baigta. Virš to, keletas muzi
kantų, Vadovaujant priešdrau- 
gijinių kuopai pažvalgų asme
niui,. paskambino ant stygų 
vieną' kitą lietuvišką šokį ant 

;vietos publikai, vieniems sė
dint ir klausant, o kitiems šo
kant užpakalyj. Taip vakaĮ- 
ras linksimai ir užsibaigė, besi- 
skirstant? publikai. Plačiai 
visko neteko pastebėti, už
imant darbą prie vakaro. Va
karo grynas pelnas skaitoma
—-------- JT—'------------------

“ TARPININKAS ”
(The Mediator) 

t *

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apje Real Estate, Apdraudą, Męrgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei-;. 
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkąis 
patarimais,’ juokų skyrium ir anglų 
kalbės skyrium. Didelio formato, ’ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—-metams $1.50, 
pavienis nųm. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio r^umery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ii' pianui. Dar nie- 
kur^niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
jsigykit1 Šį' numerį. , • I

^TARPININKAS, 
i* / A A 1 ”

332 W. Broadway, So. Boston,
Leidėjas

t A. J. KUPSTIS

i 
i

Mass. DARBININKŲ; X

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

KALENDORIUS
U!! METAMS

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

Maliavoj am,e 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. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

* ■ r /■ t y ~ \

, Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, SavĮninkas. ’ Tėl. Stagg 6533

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus, 
egzempliorių. “

Dar yra apie 400 
L.” Administracija be pa- 

gelbos visų platintojų nebegalės išleisti į 
svietą tą visą skaičių.

Knyga200
Puslapių

Kaina

Kopija
\ 1

Darbininkų Kalendo- 
iukite iš “L.” Admi-

Kurie dar neturite 
riaus, tuojaus r.eikal 
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertės. 
Knyga labai svarbi. Daugybė mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ir moks
lininkų. Puikus rink nys labai svarbių in
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tik įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams.

* I **

Platintojams, imai 
5 egzempliorių, < 
kopiją. Tai did 
Laukiame naujų t 
liu susidomėjimu.

itiemsxdne mažiau 
duodame už 15c 
elis nupiginimas. 
žsakymų^sii dide-

___t 2

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
’ ■* I

Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti ir mokestį. Taip £>at prašome draugų greit 
atsiteisti ir už pirmesniuš užsakymus. Nes dabar 

“Laisvei” labai reikalingi centai.



A. L P: M. S. REIKALAI JUOZAS KAVALIAUSKAS
RAŠTINĖS

NEW BRITAIN, CONN TULEFONAI i
Bell
Keystone.

Bell Phone, Poplar 7645

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

Miestas

Mokykla sn Repatacij*

Europa

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

MOTERŲ
DIENOSI

PanedMiais Ir 
Utarninkais

M

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II

Kais' 
žino.

čio Nelegališkai Atvykus 
Žmona Gali Sulegalizuot 
Jos Buvimą Jungt. Valst.

vyrui 
žmona, 

‘vienos ke- 
aštriai esti

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Visur visi kalba apie suor

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Oregon HM
Main. >6M

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemų 
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.

bet, paprastai, jie įleidžiami ant 
trumpo laiko. Jeigu Kanada 
neįleis žmonos, ji turės grįžti 
atgal Europon ir teųais Ameri
kos konsulate turės prašyti A- 
merikos nekvotines vizos.

Viršminėti reikalavimai aprū
pina ir vyrus, kurie apsiveda 
su Amerikos pilietėmis, ir kurie 
nori, sulegalizuoti savo buvimą 
JuhgU Valstijose.

mi kapuose). Tik sutartinai 
dirbdami sulauksime gerų pa
sekmių.

Finansinis raportas bu§ pa
skelbtas už sausį ir vasarį mė
nesius kovo pradžioj.
C. B. Rašt., P. Mockapetris.

2448 W. 63rd St., 
Chicago, Ill.

PanedSliain nuo 12-tos 
ratasdoa dieną per visą 

naktį
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 11 vaL 

nakties

Aš, žemiau pasirašęs, siunČi _ 
kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais

Vardas ___________________

, tai “Kova Už Idėjas’ 
geresnį pasisekimą, pub 
patiks. “Kova Už Ide- 
vienetos po vieną egz 
veltui. Atskiros knyge- 

Operetės mu-

Li etų vos darbininkų ir kai 
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M Boto J A R 

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

žinių apie emigrantus 
žvalgybai, tai pastaroji siunčią 
tas žinias X-ui [arba Y-ui. 
jie, toki, patys skąitytojai

Pletku Maišelis

tai ne konsulai, o
Jei žvalgy- 

i nors 
Kauno ;&os suvažiavime 

myn” 23-24 Nr.)
(“Balsas“)

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ“
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

Draugai, meskite apsnūdi 
mą, dirbkime bendrai ir nuo

retė
spausdinta i 
siuntinėjama 
bar stcngkitės, kad kiekvienoj 
kolonijoj šis kūrinys būtų vei
kiausiai vaidinamas. Jei “Gri
autis“ buvo vaidinamas po du 
kartu 
turės

Metams ................... $1.75
6 mėnesiams..............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar- . 
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Vilkaitis buvęs 
ten įtikinėjo, kad 
rai Minius dirbąs, 
pletkomis Vilkaitis į Kauną su 
grįžo. Tuo tarpu “Balso” kam 
panija prieš Minių ir kitus žval 
gybininkus prispyrė Minių išsi- 
dangyti į kitas vietas.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE"

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimoi Rusiškas, Turkiškas Ir 
garo Vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat 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 . '

Ęygoj ir. jį 
‘Balse” tik-

Su tomis

North German Lloyd laivus. Todėl 
nereikia stebėtis, jeigu jie šiandien 
su dideliu pasitikėjimu ir smagumu 
laukia atvykstant tų dviejų laivų— 
“Bremen” 1 ir “Europa.” šie laivai 
ne tik didesni ir greitesni už kitus 
vokiečių laivus, bet jie yra įrengti'tas puikus 
pagal naujausią laivų statymo madą.' Kuomet oras gražus, keleiviai gali

“Bremen” ir “Europa” yra du ga-1 smagiai laiką praleisti ant laivo vir- 
lingi dvynai 4*6 tūkstančių tonų šaus. Ten jie gali vaikštinėti, lošti 
įtalpos. Kiekvienas iš jų gali vežti visokius lošius po saulės .spindu- 
3,000 žmonių ir prie geriausių pa- . iais. O kuomet oras reikalauja, yra 

„ kurioje galima žai i
smagiai laiką praleisti. TaigiJ 

tu re

ar ba
Language Information Service,! 
222 Fourth Avenue, New York :

Tos formos turį būti I 
išpildytos, sulig nuro- 
kuomet išpildytos, turi 

iiti sugrąžintos ■ Coimmissioner 
f Immigration, Washington,

i ateive mote- 
ria, kuri nelegališkai atvyko į 
Jungt. Valstijas.

Sulegalizuoti
Valstijose žmona turi 
apleisti Jungt. Valstijas 
nesulegalizuos buvimo, ją 
išdeportuoti bile kada.

Vyras turi išpildyti 
633, jos naudai, ta forma pra- 

kad' ji būtų pavėlinta įva

iais
didelė svetainė, 
ti ir 
matote, lietinga ar saulėta 
site linksmą kelionę.

“Bremen” ir “Europa” yra subu- 
davoti tafp tvirtai, kad nugalėtų di
džiausias audras. Taigi, net ir silp
niausi žmonės galės važiuoti ra
miausiai; ■ Nors šie laivai taip įreng
ti, kad nėra jokio pavojaus, tačiaus 
jie turi pagelbinius laivelius del ap
saugos. šitie' saugumo laiveliai yra 
laivai patys savaime. . Jie turi savo 
motorus, radio ir visus prirengimus 
del ilgos kelionės. i ...

“Bremen” ir “Europą” pribus į 
New Yorką neužilgo, ir tai būs il
giausios atminties įvykis istorijoj ke
lionės . per Ątlantiką. Amerikos lie
tuviai, kurie visuomet mėgdavo va
žiuoti North German Lloyd ’ linijos 
laivais, ypatingai džiaugsis sulaukę 
td dvieju milžiniškų Hvynų—“Bre-

fJYTDA! Laike bedarbis pirties kaina nupiginta iki rn
LA Itin; Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—7Sc;3v LCiSlljį

M. TEITELBAUM^ Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarS naujausio* 

rūšies maudynes si modemiškais pagerinimais
Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS ISSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

Kokius ryšius darbo unijos togumų 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai
kyla darbininkų algos, o gyve- mų gelėžies ir keturi milionai vinių 
niyno reikmenų kainos puola?
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik
7 valandos? ?O gal ir tas 
jums ,bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik - 5 ir 6 
Valandas i dieną? ’*>
> į Ar girdėjote, kad So’vletijo- 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kylaį kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE
šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už .10 čentų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų/ duosime 
už 7 centus. 1 ■

Tai didelis hupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų ir 
greit* norime išleisti. Todėl 
(pasiskubinkite įsigyti ją, nes 
vėliau nebegausite.

Užsakymas siųskite:
“LAISVE”

419 LoHmer Street, ' 
Brooklyn. N. Y.

1 I '“I|įr *'»' *’* Ti'*?Ty'Tltr**w"
Igi, atsilankiusieji turės progą 
I pamatyti linksmą . kūrinėlį ir 
jtuomi bus paramą del chorelio 
! toliau lavintis, (-

Komisijos. Narys.

aip vartoti.

___________ St. or Ave
______  State_________

___i 4*6 tūkstančių tonų saus _ 
Kiekvienas iš jų gali vežti visokius 

prie geriausių pa- ~ 
Sekamos trumpos skaitlinės 

duos suprasti, kokie dideli yra tie 
laivai: Kiekvieno laivo pastatymui 
buvo sunaudota 24 milionai'kilogra- 

‘ L 
Žinoma, šios skaitlinės suteikia tik 

menkutį supratimą apie milžinišką 
darbą ir apie medžiagą, kuri buvo 
sunaudota šių laivų pastatymui. 
Keleiviai baugiausia įdomaujasi tais 
parankumViisi -kurie yra įtaisyti tuo
se ’ laivuose^ ’ Kaip jau buvo pasaky
ta, “Bremen”, įr “Europa” yra grei
čiausi vokiečių laivai, šitie laivai
važinės iš .Nevy jYorko į Bremęąą įr 
ątgal.. j Šešias dienas. Toks Ja’tsię-'
kimaš .daj'; Negirdėtas. Toksai! grei
tas patarnavimas ' padaro galimu’ pa
siekti Lietuvą j 8. dienas. {r

Ištisa knyga būtų galima prirašy
ti apie tuos parankamus ir tuos sau
gumus, kuriuos kėlėįVjai turės, va
žiuodami šiais laivąiš. Ypatingai 
stebėtini yra Trečios Klesos įrengi- men

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT J177-M74
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznių 

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

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

Eina Kolbos
Po Kauną eina kalbos, 

Voldemaras siūlė Bieliniu i 
d. vadui) ministerio portfelį t

Kas Jie Toki

............... . "j ■1 >■>»■" >11 ■' '■ .... ..............................— ■

i čiučelio Kompanijonas
■| y * ; i ■ ■ r • ■' ■ ■■ •-

I 1924 metais Markelis su Čiu- 
čeliu Šiauliuose -profsąjungos 
raštinėj užlindę už Šėpos kas 

j vakaras degtinę maukė, o dabar 
Į čiučeliui susikompromitavus ir 
(išbėgus iš Rygos su visa provo- 
Ikatorių kompanija į Braziliją 
jo įpėdiniu Rygoj pasiliko Mar- 

Ikelis. Markelis “Pirmyn“ bjau
riai šmeižia Pauliukevičių ir 
| Leviną ir žada dar visus kitus 
j apšmeižti, kurie vedė kovą prieš 
I Mickaus-Vikonio-čiučelio - Pleč
kaičio kompaniją. Markelis 
“Pirmyn“ tiesiai sako,, kad esą 
Pauliukevičius suardęs ir šu
lo jauriojęs Plečkaičio pardavin- 
gus pienus, kurių jis siekė Ry- 

(žiur. “Pir-

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

• ir Waterman’s Fountanihių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS\ *

Kurie Iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ąnt perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

'WALTER GARŠVA ' . '' /
3194 Fultęn ^tlrĮeet ( Brooklyn, N. Y.
I.n.iiil,' i < ..4.1,1 i..... M. mI ii,  ..............-   .      ..a ... . ... > i. .....I į

tėvų buvo susirinkimas, ku
riame patys tėvai užgyrė cho
relio tvarkymo komisijos dar- 

, ir prižadėjo 'dar daugiau 
ar ją valdžia, sužinojus, kad 1 mergaičių prirašyti \ chorelį. 

Choro vedėjas V. Visockis ir
gi tarė keletą žodžių reikale 
tolimesnio choro ' mokinimo ir 
tuo kart mergaitės susirinku
siems gražiai sudainavo kele
tą dainelių, po tam buvo duo
ta užkandžiai.

Vėliaus, pasirodė, kad tė
vai, ištikrųjų, rūpinasi chore-

nes

tyli. »Jei iki vasario 15 d. š. 
m. neužsimokės, tai būsime 
priversti paskelbti jūsų viene
tą, kaipo pasitraukusią iš 
Proletmeno Sąjungos.
t Draugai, kad organizacijoj 

visa gerai eitų, svarbu, kad! 
kiekviena vienetą atliktų savo 
pareigas. Kokis jau čia, po 
plynių, progresyviškumas, jei 
vienetą ar jos valdyba per 
metusMaiko neįstengia parašy
ti bent vieną laišką, prisiųsti 
duokles, šiek tiek apibrėžti 
vienetos metinį veikimą ir pa
sekmes ir, magaryčioms, įdėti 
valdybps antrašą. Visa* tai 
užimtų pusę valandos laiko. 
Pamanykite, pusė valandos 
laiko per ištisus metus, juk 
tai lengviausias darbas. Vie
nok, tūlos vienetos neįstengia 
ir tą atlikti be kelių paragi
nimų, ir dai’ vadinasi progre- 
sjrvėmis.

i Rašai vienetai laišką vieną 
it. kitą, bet atsakymo jokio ne
gali sulaukti. Kartais rašti- 
xiinkas išsikrausto į kitą butą,: 

, bet antrašą atmainyti,-gražiai!
sau užmiršta, laiškai grįžta. ’ 
Arba būna ir taip: naujai iš-' 
rjhktas raštininkas nepraneša t c. B. savo antrašo
Jiite
daro, žinom'a, ne 
tų, kurių valdyba ar raštinin
kas visuomet palaiko artimus 
ryšius su centru ir visaką at- 
1 ei*a puikiausiai.

augai, kuomet siųsite me
tines mokestis į centrą, būti
nai parašykite kelis žodžius 
apie abelną vienetos stovį: 
kiek narių, kiek parengimų 
per metus turėjote ir kokios 
pasekmės buvo, ir būtinai įdė
jote antrašą ypatos, su kuria 
reikia vesti visas susirašinėji
mas. žymesni laiškai bus ga
lima patalpinti organe, kad ir 
kitos vienetos žinotų, kaip 
jum einasi. Taipgi labai ge
nai daro tos vienetos, kurios 
Užsiprenumeruoja Sąjungos 
j^rganą “Vilnį,“ kurioje kiek
vieną trečiadienį telpa “Pro
letarų Menas,“ ir seka mūsų 

Reikalų bėgp

Smagu pranešti, kąd ope- širdžiai (prisitingėsim gulėda 
Kova Už Idėjas“ jau at- 

vienetoms jau 
Draugai, da-

75 centus už baksą t
> amžino priešo!

TABS
skrynutę) • ’

žmogaus priešą—vidurių už- 
daug rūpesčių ir sunkių ligų
HmneopatiškiJ“ ir 

tegalima gauti pas—

F. URBONAS 
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA ĄPTIEKA "

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___ !________________ ORDER BLANK: ____________________

jums VIENĄ DOLERĮ, už

' Klausimas:.Jeigu nelegališkai 
! atvykus į Jungt. Valstijas mer- 
jgina ištekėtų už Amerikos pilie-pbą 
'čio, ;
| nelegališkai atvykus, gali išde
portuoti, ar tik nuo jų reika
lauti boną? Ar vyras gali pa-( 
mesti jo Amerikos pilietystę, ] 
kuomet .ąpsiveda su nelegališ-1 
kai atvykusia ateive? Kaip to-! 
kia ateivė gali sulegalizuoti savo j 
buvimą?

M. K. New York, N. Y. I
Atsakymas: Amerikos pilietis lio gyvavimu ir jo augimu 

nepameta Amerikos pilietystę, prižadą išpildė ir jau kelioli- 
ką naujų mergaičių prirašė į 
chorą. Dabar mergaičių prie 
choro priklauso apie 50. Ko- 

buvimą Jungt. misija, pasitarus su vedėju, 
laikinai nutarė rengti operetę “Uo- 

Jeigu gautojos“ ir, kaip matyt, ope- 
galės retė gerai sekasi sumokinti, 

todėl ji bus atvaidinta ir kartu 
form bus šokiai. Tas viskas įvyks 

9 d. vasario, Lietuvių svetai
nėj.

Mylintieji dailę ir gerbian- 
Ji turi tieji jaunuolius, privalo atsi

neš jį lankyti į tą parengimą, nes 
yra Amerikos piliečio žmona, čia dar pirmu kartu operetė 

bus jaunuolių atvaidinta. Tai-

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nud šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 
apsiginkluok nuo sav

URBO LAS 
(25 centai už 

yra tai kanuolė prieš kitą amžinz 
kietėjimą—kuris žmogui pagamina 

Lietuviškų, Bulgariškų, 
kitokiu vaistų

North German Lloyd Linijos Laivai “Bremen” ir “Europa” 
greitu laiku pradės tarnauti tarpe New Yorko ię 

Senojo Pasaulio
Ištisai visą pasaulį keleiviai žmo-; mai. ši klasė laivuose “Bremen” ir 

nės kalba apie paujai' pabudavotus “Europa” yra Trečia tiktai iš var- 
garsiosios, North German Lloyd lini- do. Senieji keleiviai, kurie yra va
jos laivuš, bet labiausiai tuo susi- žinėję prieš karą per jūras, čionai 
domėję yra lietuviai^ kurie gyvena ras visus tuos patogumus, kokius 
Amerikoje. Lietuviai, kurie važinėja tuomet gaudavo už daug augštesnę 
po svietą, per ištisas gentkartes kainą. Dideli, erdvingi kambariai 
naudoja tinkamai įrengtus, patogius.' del dviejų arba keturių žmonių, pui

kios lovos, kaip sniegas, balti užval
kalai, bėgantis vanduo ir visa atmos
ferai be galo linksma. Valgomasis 
kambarys—erdvingas ir gražiai į- 
rengtas. Geri patarnautojai prie 
stalų. Nereikia nei sakyti, kad mais- 

užtenkamai jo yra.

N A U J A»a

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

MlyiiMlVCm
ĮtfARBI^NKŲ (STAIGA.

emlės dėl Balių, Koncertų, 
fitfetų, Vestuvių, Susirinkimų ir fcft, 
PuikuB steičius su naujaisiais įtad^ 

Keturiom bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

$4$—959 Willoughby 
Tat Stueir.

gaus
lės kaina 60c 
zikos pirmas sąsiuvinys parsi
duoda po $5, o atskiri dainų 
lapeliai po 5c. Sykiu su ope
rete, vienetom siunčiame nau
ją dainų sąsiuvinį “Proletme
no Dainos,“ choram po 4 egz. 
Kaiųą 50c. Perkant ant kar
to 19 e^z., gauna puse kainos. 
V^isa tai siunčiama tiktai tom 
vienetom, kurios yra duokles 
užsimokėję už pereitus metus, j 

Už poros savaičių išeis iš 
spaudos nauja komedija “Ant 
Rytojaus.“

.- Draugai, šių metų pradžia 
gera. Jei vienetos nori gauti 
daug leidinių, tai priklauso 
nuo jūsų. Jei vienetos ir, a- 
belnai, visuomenė rems finan
siniai Centro Biurą, turėdami 
lėšų, tai Centro Biuras galės jeigu apsiveda su 
gerai darbuotis, išleisdamas 
dainų ir teatro veikalų.

J’rie progos noriu priminti 
jyfsiems A. ž. V. D. globėjams, 
jei norite, kad A. ž. V. D. tu
rėtų vaikams tinkamų, dainų, 
pirmiausiai pasistengkite, kad 
draugijėlės įstotų į Proletme
no Sąjungą. Įstojimas $5 ir 
metinių duoklių $5. Kuomet šo 
Sąjungoj rasis bent desėtkas žiuoti į Jungt. Valstijas, kaipo 
A. ž. V. D., susidarys $50, už nekvotinis imigrantas, 
tiek būtų galima atspausdinti teisę būti taip skaitoma 
vaikų choreliams tinkamų dai 
nų, o retkarčiais ir vieną kitą 'Gali gauti kopijas tos formos iš 
operetę. Tatai ne taip jau Bureau of Immigration, Wash- 
sunku padaryti, tik reikia iš ington, D. C., arba iš Foreign 
globėjų pusės noro.

Gruodžio- 16 d. 1928 m. bu 
vo išsiuntinėta neužsimokėju- Į City, 
tiom vienetom metinių duok-‘atydžiai 
Hų paraginimas, kad tatai at-fdymų ir 
liktų į1 savaitė “atgal vėl- tas^pa ’* J ■ * 
kįartotą. Bet-aštuoniolika vie 
netų ne tik neužsimoka, bet ir!d. C.

Paprastai, šitokiuose atsitiki
muose žmonos vyksta. į Kanadą 
gauti Amerikos vizą. Formoje 
633, vietoje, kur turi būti pa
žymėta žmonos dabartinis adre
sas, vyras turi įrašyti kokį ad
resą Kanadoj, žmonoms, gyve
nančioms rytuose, patartina 
vykti į Montrealą.

Kaip tik greitai vyro prašy
mas bus užgirtas, jam Immigra- 
cijos Biuras tą praneš. Kaip tik 
jis gauna tą pranešimą iš 
Washingtono, turi parašyti laiš
ką Amerikos konsului Kanadoj, 
pranešant, kad jo žmona atvyk
sta į Kanadą prašyti nekvotinio 
imigranto vizos ir tegul prašo 
konsulo, kad laišku, arba tele
grama praneštų (vyro išlaido
mis), kaip greitai jis bus prisi
rengęs išduoti jo žmonai vizą. 
Kuomet vyras sulauks to laiško 
ar telegramos, žmona galės vyk
ti į Kanadą, bet ne pirmiaus. 
Kur galima, patartina 
keliauti į Kanadą 
nes žmones, kurios 
liauja, ypatingai 
egzaminuojamos.
: Kuomet žmona vyksta Kana- 
don, turi su savim, vežtiį se- 

Nemany-'kan^us dokumentus, kurie/ yra 
kad visos*- vienetos taip : Į'^ikcilingd įvažiuoti į Kanadą ir 

Yra vierie-, įgauti Amerikos vizą.
j į 1. Telegramą arba laišką nuo 
• Amerikos konsulo Kanadoj.
i 2. Savo vyro Amerikos pilie- 
| tystės certifikatą.
Į 3. Apsivedimo certifikatą.
' 4. Užtektinai pinigų.
i 5. Dvi kopijas savo gimimo 
certifikato. Jeigu neturi gimi
mo certifikato su savim, turi 

įrašyti arba pasiųsti kabelį Lie- 
ItuVon prašydama dviejų kopijų.

6. Pasportą Lietuvos valdžios 
jai išduotą. (Lietuvos konsu
las New Yorke pagelbės šiame 
atsitikime.)

7. Du laišku arba afideivitu 
nuo dviejų atsakomų žmonių 
šioje šalyje, kurie ją pažįsta.

Nieks negali gvarantuoti, 
kad šitą Amerikos piliečio žmo
ną leis važiuoti į Kanadą. Pa
sitaiko, kad tokius ateivius, su
laiko prie Kanados rubežiaus,

jėles, chorelius ir taip toliau
Pas mus dalis mergaičių su- žvalgybos agentai? J ‘ 
traukta į Vilijos Jaunų Mergi- bos agentai patiekia kokių 
nų Chorą
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> REIKALAVIMAI
ia šVentt) Jurgio Draugystes

KONCERTAS IR 
KOSTIOMŲ BALIUS

MASINIS MITINGAS 
PRIEŠ NAUJO KARO
PAVOJŲ

I JUNIPER 7-64« .A-.
RALPH KRUCH'

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenuė':

MASPETH. N. V.'

REIKALINGAS pusininkas prie res- 
I tauranto. Turi turėt apie $300 ii' 
■būt geras virėjas arba pardavinėto
jas valgių už' baro. Kreipkitės 
pas Mr. Stras, 68 W. 116th St., New 
York City. 29-31

REIKALINGA merginų arba moterų 
rinkinet svederių skudurus. Pa

tyrimas ‘ nereikalingas. J. Eisenberg 
Co., 55-57 Montrose Ave., Brook
lyn,'N. Y. Tel. Stagg 3456. ' 29-31 Tel., Triangle 145'0

Lietuvis Fotografas 
IR MALIORIUS

JIEŠKO. Kazimieras Petkeričią jiėš- 
kau savo brolio Antano Petkevičiaus 
ir sesers Monikos; taipgi švogerio 
Antano Gaslaičio ir Jurgio Klimai - 
čio. Keli metai atgal gyveno Penn
sylvania valstijoj, • dabar nežinau 
kur randasi. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinote, praneškite šiuo adre
su: Chas. Petkin, P. Oi, Sam, Idaho 

(31-32)
PAJIEŠKAŪ sesers duktes Agatos 
Stasulaitės, po vytu Budženienės. 
Girdėjau, kad seniau gyveno Spring
field, Ill. Meldžiu ■ atsišaukti arbji 
kasį žinote, pranešklt. M. Shilinski 
(Stąsulaitė) 7 W. Ridge- St., Nan
ticoke, Pa. ’ (31-32)

Puslapis šešias

VIETOS ŽINIOS
East New York o ir 

mond Hill lietuviai rengia ne
paprastą pramogą, kuri įvyks 
10 d. vasario, Our Civic Club 
svetainėj, Liberty Avė., 1 ... 
113 ir 114 gatvių, Richmond [kimas. 
Hill. Nepaprasta proga bus 
todėl, kad rengia net trys šios 
apielinkės kuopos, būtent: L.

D. 185-ta k p. ir S. L. A. 322 
kp« Vadinasi, bus bendras 
frontas. Antras dalykas, tai 
bus ne paprastas balius, bet 
kostiumų ir bus duodama dvi 
dovanos už kostiūmus. Tre- 
Čią ir svarbiausia, tai koncer
tinė programa, kurią išpildys 
sekamos jėgos:

Garsusis Ufos oktetas; ger
biama mūsų dainininkė M. 
Cesnavičiūtė; vaikų mandoli
nų orkestrą, kuri dar mūsų 
apielinkėj negirdėta ir šoki
kės Misevičiūtė ir
Kaip matote, programa 
labai gera, šokiams 
tikevičiaus muzika, 
bus atdara 5-tą vai., 
lis prasidės 6-tą vai. 
tik 50 centų.

Todėl visi vietos ir
kių lietuviai atsilankykite, 
nes laiką linksmai ir smagiai 
praleisite.

Vienas Rengėjų.

Rytoj, vasario 7 d., 8-tą vai. 
vakare, Royal Palace svetai- 

__ nėj, 16 Manhattan Avė., 
tarpe [įvyks svarbus masinis „susirin- 

Jį rengia Darbininkų 
Partijos Brooklyno sekcija ir 
Anti-imperialistinė Lyga. Su
sirinkimo tikslas yra prieška
rinis. Kapitalistai ruošia nau
ją skerdynę. Darbininkai turi 
kovoti prieš naujo karo pavo
jų. Brooklyno darbininkai 
taip pat turi prisidėti prie tos 
kovos.

KAS ĮGALIOJO S. L. A. 
VIRŠININKUS SVEIKINTI 
KRUVINOSIOS FAŠISTŲ 
VALDŽIOS ATSTOVĄ 
BALUT|?

Sirviūtė. 
bus 

bus Re- 
Svetainė 
o poky- 
Įžanga

apielin-

SO. BROOKLYN, N. Y.

Vasario 3 d. vienybiniai 
šistai surengė balių pasveiki
nimui Lietuvos kruvinosios fa
šistų valdžios atstovo Balučio. 
“Vienybė” džiaugiasi, kad 
sveikinimų Balučiui buvę la
bai daug. Toliau rašo:

“Kalbėjo ‘Tėvynės’ redakto
rius, S. E. Vitaitis. . . S. L. A. 

'prezidentas S. Gegužis. Va
dinasi, S. L. A. viršininkai ir 
organo redaktorius ne tik 
kad dalyvavo parengime faši
stų naudai, bet dar prakalbas 
sakė ir varde S. L. A. narių 
sveikino kruvinąją fašistų vai
zdžią ir jos atstovą. Ar berei
kia didesnio pasityčiojimo iš 
Susivienijimo narių darbinin
ku ? Smetonos valdžia Lietu
voje žudo darbininkus, o čia 
S. L. A. viršininkai sveikina 
tą valdžią. Juk Susivieniji
mas susideda iš darbininkų.

S. L. A. Narys.

RIDGEWOOD, N. Y.
L. D. S. A. 132-ros kuopos 

susirinkimas įvyks seredoj, 6 
d. vasario, Degulio svetainėj, 
147 Thames St., Ridgewood. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare. Vi
sos narės atsilankykit, nes bus 
svarbiu reikalų.

Sekr. A. K.

kuo- 
dalyvaukite 

Jūsų par-

DRG. , v. PAUKŠČIO 
PREI.EKCIJA " .
RIDGEWOODE i

Ridgewoodieciai ruošia pre- 
lekciją, kuri įvyks trečiadie
nio vakare, vasario 6 d., 1929, 
147 Thames Street, 7:30 vai. 
Tema “Kaip Valdo žmones 
Bolševikai, , ir kaip Valdė ir 
Valdo žmones Katalikų Kuni
gai ?”

Yra užkviestas iš Jersey Ci
ty katalikų kunigų gynėjas, J. 
Varnagas, kuris gins savo pu
sę. Taip kad iš to visko gali 
būti debatai. Įžanga veltui.

Rengėjai.

d vasario, p,o fto., Į126—3rd Ave,, 
2-rą vai. po pietų. Taipgi noriu pri
minti, kad . darbai šioje apielinkėje 
prastai einą ir darbas sunku gauti, 
todėl patarčiau nevažiuoti čia darbo 
jieškoti. •

C. Stashinsky.
(30-31)

PAJIEŠKOJIMAI
i ? k *

. TA ■

36-tas METINIS

fvyks Subatoje

9 Vasario-Febr., 1929
KLAŠČIAUS SVETAINĖJ

(CLINTON PARK HALL)
Rust St., Betts ir Maspeth Av’s

MASPETH, L. I., N. Y.
IŠRANDAVOJIMAI

Trečiadienis, Vasario 6,1929

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

Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininkė

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

*

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Stagg 4401

A. RADZEVIČIUSPA SI RANDAVOJ A f o r n i š i u o tas 
kambarys, elektros šviesa, šiltas 

vanduo, atskiras įėjimas, ant pirmų 
lubų.—47 Scholes St., Brooklyn, N.

Atsišaukite nuo 3 iki 8 vai. po 
(31-33)

Kviečiame visus Brooklyno; 
Maspetho ir apielinkės lietu-,y. 
vius koskaitlingiausiai atšilau- pietų, 
kyti į šį mūsų balių.

Retikevičiūtės Orkestrą

GRABORIUS 
(Undertaker)

A. P. L. A. 22-ros KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Pereitą pirmadienį, “Lais
vės” name, įvyko A. P. L. A. 
22-ros kuopos susirinkimas. 
Tarpe svarbesnių nutarimų 
galima pažymėti sekanti: (1) 
paaukota iš iždo penkinė Cen
tro Komitetui su paraginimu, 
kad prieš suvažiavimą būtų 
išleistas “žiburys”; (2) nu
tarta prisidėti prie Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo; 
(3) pradėti vajus už naujų
narių gavimą. Kuopa iš sa
vęs padarė nusileidimų ant
tiek, kad kiekvienas asmuo, 'vasario, po Nb. 774 Bank St. Pra- 
nnric ritnti K kimba Jalėk tai džia 7:30 vai. vakarė.Tai bus sVaT-norjs įstoti ą Kuopą, gaies lai . susirinkimas. todėl1 risi nariai
padaryti uz pusę kainos. 'ateikite. * Taipgi pasistetigkit ir mo- 

»Todėl lietuviai darbininkai kesčius . užslmdkėti.
raginami priklausyti prie šitos 
organ i z abi jos. J

Narys.

PA SI RANDAVO JA gražus forni- 
šiuotas kambarys, apšildomas, yra 

elektros šviesa. Kreipkitės po No.

George Pershing
Lietuviai darbininkai 

skaitlingiausiai 
šiame susirinkime,
eiga pridėti savo balsą prieš 
naują karą.

Vyriausiu kalbėtoju bus 
George Pershing, pusbrolis A- 
merikos generolo Pershingo. 
George Pershing tarnavo ka- 

. riuomenėje ir persitikrino, 
kad Amerikos kariuomenė ir 
valdžia yra kapitalistų įran
kis. Jis dabar skelbia kovą 
visai kapitalistų klasei. Įdo
mu bus išgirsti jo prakalbą 
apie Amerikos kariuomenę.

Bus ir daugiau kalbėtojų. 
Trumpai kalbės ir susirinki
mui 
Nuo 
zin.

grieš lietuviškus ir 
niškus šokius

jžanga 50c ypatai

ameriko- Evergreen Ave., Brooklyn, N.
(30-32)

Bedarbė Didėja
Pora savaičių tam atgal 

sitinku draugą J. W. ir klau
siu : “Kas gero girdėtis pas 
jus, kaip dirbat?”Jis atsakė: 
“Prastai. Cukernė, kurioj aš 
dirbu, užsidarė ir nežinau, 
kada pradės dirbti.”
/'Pora dienų vėliau eidamas 
įudarbą, susitikau du senu pa
žįstamų. Nepaisant, kaip 
smarkiai juodu ėjo, bet susi
stabdžiau ir užklausiau: “Na, 
kur judu taip skubinatės?” 
Abu kartu atsakė: “Einame 
darbo jieškot.” žinodamas, 
kad tie draugai per daugelį 
mėtų dirbo prie B. M. T. dai-

pasidarė su B. M. T., juk ten 
negali būt “sieko?” Jie atsa
ko: “Brolyti, atleido apie 300 
darbininkų ir uždarė dirbtuvę. 
Tad bėgame ant 9th St., ten 
kasa ‘subway/ gal gausime 
darbą.” Atsisveikinome, palin
kėjau pasisekimo ir persisky- 
rėm.

Kelios diėnos potam ateina 
plano “tūneris,” kuris buvo 
užkviestas , “sutūnyt” pianą. 
Pradėjau klausinėt: “Ar tik so. BROOKLYNO IR 
iš to pragyvenimą darot ?” j APIELINKĖS 
Atsako: “Ne, dirbu New Yor-'GYVENTOJAMS 
ke pianų dirbtuvėje.”

“O kaip darbai eina
“Į^abai prastai, šiandien at- nnkių lietuviai turės labai

su-

pirmininkaus A. Bimba, 
moterų kalbės Ray Rago-

SUSTREIKAVO ELEKTROS 
DARBININKAI

Išėjo į streiką 2,000 darbi- 
~v*— — ninku, dirbančių visokius elek-

Jydjzių amate^ užklausiau, kas^rinius darbus. Streikas api
ma Grand Central stotį, 
Brown Brothers 36 augštų na
mą, didelį bildingą po. num. 
660 Broadway, Lefcourt bil
dingą, Otis Elevator Co., ir vi
sa eilę publiškų mokyklų. 
Unijos prezidentas Broach ei
na prieš streiką, bet eiliniai 
nariai nepaiso jo ir reikalau
ja 5 dienų darbo savaitės 
algų pakėlimo.

ir

apie-

leįdo labai daug darbininkų.” progą gardžiai ir sočiai 
“Ar ir jūs gavot atleist?” [pasijuokti.: Mes visi prisime- 
/‘Aš negavau, nes esu ‘for-,name tuog laikus> kuomfet čia 

manas/ tai jau_man paskiau- buvo loštas veikalas “Piršly- 
siam ta nelaime būtų.” i bos.” Tuomet visi gardžiai 
, .Kitas draugas pasakojo, jUokėmės ir buvom patenkinti, 
kad^perėit^ penktadienį uĮda- Dabar turėsime juoktis dar 

gardžiau, neį mmimįš dieną 
bus sulošta dar juokingesnė 
komeęhjaf “Gyvieji ; Nabašnin- 

r - kai.” Lošimas įvyks Colum-
dirbdayo pusantro tūkstančio bia Hali, kampas 24-os gat- 
dArbinmkų. Per pastaruosius vgs 3rcj Avė. Važiuojant 
du metu atleidinėjo darbinim 4th Ave., reikia iš

lipti ant 25th St/ stoties. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Po per
statymui bus šokiai. Rengia 
A. L. D. L. D. 147-ta kuopa.

Kviečiame visus ir visas at
silankyti. 1

rė Ąnsonia Clock 'Co. dirbtu
vę., kurioj Šiuo laiku dirbo 
apie 4Q0 darbininkų. Du me
tai ątgal minėtoj dirbtuvėj

kus, o dabar visai uždarė ant 
nėaprubežiuoto laiko. žino
ma, ‘ Šitas uždarymas skirtin
goms nuo kitų, nes dabar ne
paliko nei bosų, visus iššlavė. 
Tai toks darbininko likimas ir 
Jis niekaip nepagerės, kol dar
bininkai nesusipras ir nepaims 
valdžios į savo rankas.

Darbininkas.

PRISIRENGIMAS PRIE 
TARPTAUTINES MOTERŲ 
DIENOS

s Vasario 15 d. įvyks ^konfe
rencija prisirengimui prie pa
minėjimo Tarptautinės Mote
rį Dienos. Lietuvės motęrys 
privalo pasiųsti savo delega
tes į šftą konferenciją.

Vasario 9 d. vietos ir

Rengėjai.

ŠOKIAI DEL SUŠELPIMO 
RŪBSIUVIŲ

New Yorko moteriškų dra
panų siuvėjai ruošiasi į didelį 
streiką. Kaip greitai streikas 
prasidės, bus reikalinga strei- 
kieriams pašelpa. Darbininkų 
Tarptautinė Pagelba jau da
bar organizuoja rūbsiuvių, šel
pimo darbą. Tam tikslui yra 
rengiami dideli šokiai ir ba
lius, vasario' 15d.^ Pythian 
Temple, 70th St., prie Broad
way.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PARbAVIMAI

WATERBURY, CONN.
I

A. L. D. L.'D. 28; kuopos mėnesi
nis susirinkimas1 bus panedėlyj, 11 d.

PARSIDUODA valgykla arba reika
lingas partneris su maža pinigų 

suma. Meldžiu užeiti apžiūrėti po 
No. 721 Vemon Blvd, ir Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

. < ■ ' . (30-31)

Bubato^ vakrire, 9 d.' Vaša!rio, L. 
D. S. A. 12-td kuot>a rengia’ šaunią 
vakarienę, po No.'774 Bank St.1 Įžan
ga $-1.25 ypatai. t ■

'Nedalioj, 10 vasario; A. L. D. 
L; D. 28-ta: kubpa rengia viešas dis
kusijas >■ temoje 1 “Kurie yra klaidin- 
gesni/ar komunistai ar socialistai ”į 
Diskusijos bus1 po No. 774 Bank St. 
Kviečiame' visuš- atsilankyti. '

Rengėjai.
• ‘ ” (31-33)

McKEES ROCKS, PA.

kytojui J. Baltrukevičiui. bu^nedate/ iTd'
grama buvo pažymėtinai gra-1 vasario^ A. P. L. A. z-ros kuopos 
ži, kurią išpildė apie 25 smui- nvptainej, 24 Locust St. Pradžiai 
, . . . . . , ■ . • 2-rą vai. po pietų. Visi nanai atei-!kminkai, armonistas, piams- ^us renkama kuopos valdyba, 
tas ir dromistas, visi jauni lie- Taipgi yra ir kitokių svarbių reikalų 
tuvių muzikos mokiniai, viena ^aptairi. 
mergaitė smuikininkė ir viena' 
penkių metų mergaitė, Balt- 
rukevičiaus duktė, kuri publi
ką nustebino, suskambindama

JAUNUOLIŲ ORKESTROS 
VAKARĖLIS

Praėjusios subatos vakare 
“Laisvės”, svetainėj buvo pui
kus jaunų muzikantų vakarė-j 
lis, vadovaujant smuiko mo-| 
1 j • • T" U 1 • V • •

PARSIDUODA restaurantas ir for- 
nišiuo’ti kambariai, labai prieinama 

kaina. Priežastį pardavimo sužino
site aąt vietos, Paimkite Crosstown 
car ir/išlipkite ant Sullivan1 St., So. 
Brooklyne. 156 Conover St., Brook
lyn, N. Y. ,$9-34

pArsiduoDa parmos f
170 akrij žemės, 1100 ' akrų dirba

mos, likusioji miškas ir ganykla,' ant 
Starte kelio, kuris eina iš New Yor
ko į Bostoną, 2 geros stubos, yra 
elektra, vanduo, maudynės, steam 
heat, štorąs ir gaso.lino stotis. Dvi 
didelės bamės, 9 akrų .tabako “Sė
das” ir kiti budinkai. Netoli miesto. 
Gera proga, kas nori įgyti gerą far 
mą. Mes turime daug įvairių far- 
mų ant pardavimo, taipgi, yisokių 
biznių ęonn. valstijoj/ ypač“ Hartor- 
do apielinkėj. Kreipkitės sekamu ad- 

įresuą Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Conn. (23-34)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

■ TU

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

. ,? v y ■ • < •

*127 East 84th Street
' Tarp Park ir Lexington Avės.

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

i levAndauskas
GRABUČIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone.. Stagg 0788

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Grabonus - 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.

Sekr. J. Miliauskas.
(31-32)

HARTFORD, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-

pianu apie pusę tuzino žino- ™ /2-tos kuopos susirinkimas bus 
-i t n -t ketvirtadieni, vasario 7, po No. 29mos muzikos kavalkehų. Lawrence St., 7:30 vai. vakare. Visi 

Visa orkestrą grajino. tris nariai malonėkit ateiti ir užsimokėti 
kartus; sugrajino labai gra- E— 
žiai gana augštos muzikos ka- 
valkus. Paskiau grajino du- 
beltavas kvartetas,—sugrajinoii 
visai vykusiai. Armonistas S. [ A 
Jamulitas gražiai pagrajino .
porą polkų ir “Noriu Miego.” Avė. ^Pradžia 10-tą vai. ryte. Na-jLietuvon. 
Gavo daug plojimų. Aldona riai ir narės, būtinai ateikit į 
Masiuliūtė padeklamavo porą 
juokingų deklamacijų apie da
bartines merginas,—flaperkas 
ir apie senmerges. Taipgi la
bai publikai patiko bedarbio 
daina *‘Alleluja Tam a bum.” 
Ją dainavo 
armonika pritariant Jamulitai.

ketvirtadienį, vasario 7, po No. 29 
Lawrence St., 7:30 vai. vakare. Visi

mokesčius.
Sekr. B.MuIeranka.

(31-32)

DETROIT, MICH.
i xx. P. L. A. 47-tos kuopos 
kimas bus ųieflėlioj, 10 d.

susirin- 
vasario, 

Draugijų Svetainėj, 24 ir Michigan 
Ave. F ‘
riai ir narės, būtinai ateikit i sųsin- 
kimą aptarti draugijos reikalus. At- 
siVeskit ir naujų narių. ' \ !

Sekr. J. Povilaitis. > 
; • ; • ; ” (31-32---- -------- 2--  

CLEVELAND, OHIO
BALIUS . SU PERSTATYMU.

, “UuoŠve į Namus, Tąikoš Ndbebiis” 
Vincas Kivytas, įvyks , nedėlioję, 10 d. vasario (Feb- 

pxxvcvxio.iit Jcxn,ruary)v 1929, jįsdina syetąinpj, 6061 
taipgil pats Kivytas, atidaina- Štiš
vęs vieną punktą, kitą grajino juokingiausių komedijų, tari pirnią 
smuiku, armonistui f pritariant, kartą bus perstatoma Cleveland©, to- 
Pnblikn innš kplią ' kartim iš- del atsilankiusieji turės juoko iki so- ruDiiKa juos Kens Kartus is o prOgramo bus ir
šaukė dar pagrajyt; be tos smulkesnių pamarginimų. Po persta- 
dainos, jie sugrajino porą lie- j tymo bus lietuviški jokiai prie Ta- 

a „x m°šiūno orkestros iki vėlybos nak-stuviškų šokių. Ant pabaigos Rengia Priešfašistinis Komite- 
visą orkestrą smarkiai sugra- tas, todėl ir visas šio' parengimo pel- 
jino keturis kavalkus lietuviš- Tas skiriamas Lietuvos darbininkams 

kovai su fašizmu.—Įžanga 50c ypa
tai.

PARSIDUODA GELEŽŲ 
KRAUTUVĖ

Hardware Store For Sale
Full line of Hardware, 

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

Stako yra už $9,5Q0. Par
duosiu labai 
mirties turiu tuojaii važiuoti

Parduosiu sū namu 
arba bę namo.. Yra krautuvė' 
ir 3 šeimynų namas. Kaina 
$22,500; • įniokęti—kiek galit.! 
r—K. Svidris,' 405. - Hillside 
Ave., Hillside, N. J. TeL Ter
race 2875. ; 27-32

All cash trade, 
easy terms.

pigiai, nes delei 214 Perry Avenue^

, UŽEIGA
Jfls pažįstate mus, mes pažįstame jvs, bet 
jau senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y

---------^,1-------------------------------------------------- ----------- ) t . .^4^.

■ * Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
,1 Kiekvienai iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso

kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

* kiekvieną ligą, žinodamas tą* ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
VI geriausiai patarnauti, phtgabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
‘ . tuvišku ižpUų, šaknų ir kįtokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
; ! ir. žėrimu paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

kų šokių ir tubmi programa 
užsibaigė, žmonių buvo pilna 
svetainė prisikimšus ir užsi
laikė gana ramiai. Po progra
mai buvo šokiai, kuriems 
smarkiai grajino apie pusė vi
sos orkestros. '

Kaip teko girdėt 
išsireiškiant, 
padarė gerą 
Gražu buvo 
mūsų jaunuolių ir klausytis jų
jų ^mokinihiosi pasekmių.

1 ’ Rep.

tai šis 
įspūdį 
matyt

daugumą 
vakarėliš 
publikoj, 

tokį būrį

Kviečia visus atsilankyti 
Komitetas.

31-3)

NEW KENSINGTON, PA. 
; i

A. L. D, L. D. 74-ta Kuopa ren
gia puikų balių subatoj, 9-tą d. va
sario. A. P. L. A. 9-tos kuopos Sve
tainėj, 1126—-3rd > Ave., New, Ken
sington. Pa. Pradžia 7-tą vai. va
kare. Tai bus paskutinis įklius prieš 
yelykas, todėl kviečiame ^isus vietos 
ir apielinkes lietuvius atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Bus gera 
muzika, skanių užkandžių ir gėri
mų. Norintieji prisirašyti prie A. L. 
D. L. D. 74rtps kuopos, malonėkit 
atsilankvti i susirinkimą nedėlioję 17

Tel. Foxcroft 8523
ŠHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname . Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue- 

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

oiiiininniiiiiuiiiiffliiiMmniM

KAZYS SAKATĄUSKAS
(CHARLES SADUSK) 

7912 Jamaica^ Avenue 
Woodhaven, N. Y.

SMUIKŲ MOKYKLA
Buvęs profesorių didžiųjų teatrų 

i p virt , 20 metų

< ,
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 
Remunčlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

. AyieČių uogų i
4 . Aidžių sėklukių 
į . Brolelių • . p 

Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių

i čoorių 
čyščių, s 
Dobilų 
Daržų našlelių

- Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių, > '

■ < Debesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.




