
Labai Svarbi Prelekcija 
Trockizmo Klausimu
Rengia ADP. Lietuvių 

Frakcija 8 dieną vasario 
(petnyčioj), LDP. Kliuhe, 69 
So. Park St., 8 vai. vakare, 
Elizabeth, N. J. Visi darbi
ninkai esate kviečiami da
lyvauti taip svarbioj pre- 
lekcijoj. Prelegentas drau
gas Leo Pruseika, “Darbo” 
redaktorius.

Komisija.

Duncan Garsiosios Šokikes 
Šoks Philadelphijoj

Sekančią savaitę, prade
dant su pirmadieniu, Phila
delphijoj prasidės garsiosios 
Isadora Duncan’iutės trupės 
šokiai. Jie tęsis Forrest 
Theatre. New Yorke šitos 
šokikės stebino publiką savo 
išlavinta plastika ir tuo ne- Į 
paprastai gražiu skoniu, ku
riuo jos interpretavo “Revo
liucinės Rusijos Įspūdžius.” 
Tą patį padarys ir Philadel
phijoj.

Visi lietuviai kviečiami at
silankyti. Pusė pelno ski
riama “Daily Workeriui.” 
Tikietai iš anksto galima 
gauti Partijos ofise.

Beje, kalbamas teatras 
, randasi Walnut gatvėj, tar

pe 11 ir 12 gatvių.
“Flu” Smaugia Europos 

Gyventojus
Londonas.— Iš visos Eu

ropos daviniai skelbia, kad 
ten smarkiai viešpataujanti 
influenza, kuri turi pagul- 
džiusi ne vieną ir atsako- 
mingas visuomenines parei
gas einantį asmenį.

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI

Deuisaterio RuTeSaus”1 Anrfos Lietuvių Darbininkų Literatūros Į B"°ž® Tarnaitę |! JIE BUS PASTATYTI Į TRIS METUS,
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BELFAST, Airija.— Žy
musis airių veikėjas Eamon 
de Valera tapo suareštuo
tas, kuomet jis bandė perei
ti Ulsterio rubežių ir pakliū
ti į Belfastą, kame jis manė 
atidaryti bazarą. Jau nuo 
senai jam ten įeiti buvo už
drausta.

SANTIKIAI GERĖJA
BUKAREŠTAS.—Esamo- 

ji Rumunijos valdžia nutarė 
pasiųsti savo atstovą į Mas
kvą pasirašyti Kelloggo 
paktą, pritaikytą Europos 
rytams. Tas, spėjama, bus 
pradžia atsteigimo norma- 
liškų ryšiu tarpe Rumunijos 
ir SSSR. “

VAKAR SUSTREIKAVO NEW YORKO 
SUKNIŲ SIUVĖJAI; DIDELE 

IR AŠTRI KOVA
Reikalauja 40 Darbo Valandų Savaites, Minimum Algos, 

Pripažinimo Unijos ir Kitų Darbo Sąlygų Pagerinimo
dojimas, kuri daro darbda-šiuos žodžius rašant, po 

visą New Yorką skamba ai- viai. 
das, kad išėjo streikan suk- Reikalaujama pripažinti 
nių siuvėjai (dressmakers), 40 vai. darbo savaitę, mini- 
priklausanti prie Needle i mum algą, darbo uniją. 
Trades Workers Industrinės 
AJnijos.

<10 v. ryto, vasario 6 d.
Narių išrinktasis Streiko 

Komitetas šaukia visus dar
bininkus — dirbančius prie 
minėto amato — mesti dar
bą, eiti į streiką su energija 
ir pasirįžimu, o kova bus 
laimėta. Streiką šaukti pri
vertė tos baisiosios darbo kas prisidėti prie streiko ir 
sąlygos ir ligi kaulo išnau- padaryti jį laimėtu.

Reikalaujama pripažinti

Penkios milžiniškos sve- 
Streikas iššauktas tainės nuskirtos susirinki- 

' mams, i kuriuos kviesta at
eiti kiekvienas darbininkas, 
išėjęs i streiką.

Lietuviai darbininkai, dir
banti prie to amato, šaukia
mi stoti į kovą ir tęsti ją, 
kol bus laimėta! Reikia 
šaukti kiekvienas darbinin-

Del Hilario Montenegro
Nužudymo »

Kablegrama, atėjusi, iš 
Curacao, Hollandų Vaka
rinių Indijų, per Meksiką 
skelbia, kad ten buvo nu
žudytas Venezuelos Revo
liucinės Partijos sekreto
rius, Hilario Montenegro. 
Jį nužudė Venezuelos da
bartinio diktatoriaus Go
mez paslai. Gomezo val
džia yra įrankiu Ameri
kos imperialistų ir kas 
tik kovoja prieš juos, tą 
diktatorius žudo ir naiki
na.

Plačiau apie nužudymą 
Moritenegro bus kalbėta 
ir aiškinta prakalbose, ku
rios įvyks šiandien, vasa
rio 7 d., Royal Palace sve
tainėje, IBrooklyne, kur 
kalbės Pershingas, Bert 
Miller, Ray Ragozin. Pir
mininkaus A. Bimba. Pra
džia 8 vai. vakare.

Visi lietuviai darbinin
kai kviečiami dalyvauti.

Marylando Valstija Laisva •
nuo Blaivybės

ANNAPOLIS, Md.— Ma- 
ry lando valstijos seimelis 
milžiniška balsų didžiuma 
atmetė sumanymą, pripažįs
tantį blaivybėm įstatymą. 
Vadinasi, dabar per du me
tu šitoj valstijoj tas įstaty
mas neveiks. Aišku, nevei
kiant nieko valstijai, fede- 
rąlė valdžia" turi tiesą blai
vybę vykinti.

Trockis dar vis Sovietų 
Sąjungoj Randasi

Iš Berlyno ir Maskvos 
pranešama, kad L. Trockis 
dar vis randasi Sovietų Są
jungoj nežiūrint, kad darbi
ninkai reikalauja jį išmesti 
laukan. Sakoma, kad So v. 
vyriausybė norėjusi gauti 
jam vizą į Vokietiją keliau
ti, bet Berlyno valdžia atsi
sakiusi tai padaryti. Tiesa, 
šitos žinios dar nepatvirtin
tos.

Draugijos Nariams
Pereiti metai mūsų Draugijos gyvenime buvo neblo

gi metai. Įplaukomis ir nariais mes stovėjome kiek tiek 
gerėliau, negu 1927 metais. Draugija pajėgė išleisti tris 
knygas: /‘Ugnyje,” “Argentina” ir “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė.” ši pastaroji knyga bus pradėta siuntinėti na
riams su pabaiga sekančios savaitės. Ji jau gatava,* tik 
jai dar apdarų trūksta.

Kuomet mes išsimokėsime visas pereitų metų išlai
das, tai kasoje dar liks nemaža pinigų suma šiems me
tams.

Šią savaitę “Laisvės” spaustuvėje pradeda statyti 
ant intertype naują Draugijos leidinį, draugo V. Micke
vičiaus Kapsuko Atsiminimus, kurie apima laikotarpį 
1906-1913 metų. Tai itin svarbūs atsiminimai apie kalėji
mo, katorgos ir Sibiro laikus, tampriai supinti su įvykiais 
revoliuciniam judėjime. Kaip greitai bus gatava ta kny
ga, tai iš eilės eis draugo Seno Vinco raštų rinkinys. Jei
gu leis finansų stovis ir bendra padėtis Draugijoje, tai 
bandysime išleisti ir trečią knygą, bet delei to jokių tikrų 
prižadų negalima duoti.

Skaitome reikalingu pažymėti, kad pereitais metais 
nati didžiausioji kuopa buvo 52 Detroit, Mich.,—su 310 
narių. Garbė už tai tos kuopos veikėjams. Prie tos kuo
pos priklauso 20 jaunuolių. Ji, vadinasi, ir tuo atveju 
pirmutinė. Pereitais metais smarkiai pakilo Draugijos 
įtaka Canadoj, kūr mes jau turime apie 300 narių? Męs

BIRŽAI.— Biržų apskr., 
Kojališkių vienkiemy, gruo
džio 20 d. išaiškinta' baisi 
žmogžudystė. Rugpjūčio 

' mėn. pabaigoj Biržų miesto 
gyventojas p. Nankinas iš
leido savo tarnaitę A. Kir- 
kelionytę į bažnyčią (tuo 
laiku buvo Biržuose misio
nierius) ip ji daugiau nebe
grįžo. Dabar išsiaiškino, 
kad Kirkilionytę nužudė 
stambus Kojališkių vienkie
mio ūkininkas Yčias, turin
tis apie 80 ha žemės ir ma
lūną. Nužudytoji atrasta 
maiše ir po malūnu pakasta. 
Pas Yčią tarnavo jos sesuo, 
su kuria žmogžudys, maty
ti, turėjo “meilės ryšius,” o 
nužudytoji buvo nuvežta 
pas tą patį Yčią ir nužudy
ta. žmogžudys ir jo “gas- 
padinę” padėti kalėjiman. 
Spėjama, kad žmogžudyste 
padaryti privedus “laisvoji 
meilė,” kurią Yčias labai 
męgstąs. Nužudytojrbuvus

tų amžiaus.

JEI ŽEMESNYSIS ATSTOVU BUTAS 
IJŽG1RS SENATO BIUU J

Lėšuos $274,000,000; tai Baisus Lenktyniavimas Tarpe 
Amerikos ir Didžiosios Britanijos Ruošimesi

Prie Naujos Žmonių Skerdynės < —i
WASHINGTON.— Perei- manas turi būti paimtas į 

tą antradienį Jungtinių Vai- armiją, vienbalsiai buvo at- 
stijų senatas — 68 balsais mestas. Daug kitų pataisų 
prieš 12 pagaliaus perlei- j. jau j,uvo atmestos, kai- 
Ha hi hn ctnionti ii'z nfi iv . t *1

kiek tiek sustiprėjbm New Yorko apskrity, kur šiais me- graži ir turėjus apie 20 me
tais būtinai reikia įvykinti senas užsimojimas dasivary- 1 
ti iki. 1,000 narių. Vis tik, kol kas, didžiausiu Draugijos 
apskričiu v 
Draugija gerai stovi kietosiose Pennsylvanijos angliaka-

yra pirmasis chicagiškis apskritys. Mūsų Kalinys, Paskui “NobaŽnas” 
Miaugija gerai stovi kietosiose Pennsylvanijos angliaka- M. . v ..
syklose, bet ji nupuolė Illinojuj delei smarldai išsiplėtu- ItlISIOIlienilS IV vėl Kalinys
sios bedarbės. Mes atlaikėm savo pozicijas Connecticut 
ir stovime ant vietos Mass, valst. Pereitais metais męs 1 
pakilom Pacifiko pakrašty. Sumanymas Steigti kuopas | 
Sovietų Sąjungoje davė menkų pasekmių.

Kada sužiūri tuos didžiuosius Amerikos plotus, kur

ATLANTA, Ga. — Savu 
laiku Clinton S. Carnes bu
vo kaliniu už sukčiavimus. 
Vėliau, išėjęs iš kalėjimo, 

v x • x • -ii! i -3 • x jis pritapo prie Pietų Bap-gyvena. lietuvių, tai pasirodo, kad yra dar daug vietų ^arno Misijos Tary- I ii rv i t /~\ r* i r, Ir Ii iii ** - . _ _Draugijos iškėlimui.
Gerai stovėdami knygų leidimo kryptim, turėdami 

gerą iždą, turėdami galimybės kaip kada aukauti iš iždo 
bendriems darbininkų reikalams, mes betgi turime kon
statuoti, kad Draugija turi savo ydų. Tūli nariai yra iš- 
<tikrųjų ištižę. Tūli prie tokio tinginio priėję, kad ųet 
knygų neperskaito. Vienur kitur atsirado (nors ir ne
skaitlingi) gaivalai, kurie burnoja prieš Darbininkų Par
tiją. Juos reikia bandyti idėjiniai atgriebti, o jeigu įky
riai nesitaiso-—tai laukan. Yra kelios kuopos, kur eina 
nuolatiniai vaidai. Prašome tas kuopas pasitaisyti ir su-; 
sitvarkyti, kitaip Centras priverstas bus daryti opera-

bos. Ten buvo-* dideliu die- 
vočium ir pagaliaus patapo 
tos įstaigos iždininku. Bet 
pereitų metų pabaigoj Car
nes kažin kur dingo. Vėliau 
patirta, kad ižde stokuoja 
apie miliono dolerių, ku
riuos jis pasigriebė. Prie to 
darbo žmogus prisipažino ir 
[dabar vėl eis kalėjiman nuo 
5 iki 7 metų.

do bilių, stojantį už pabu- 
davojimą 15-kos naujų krui- 
zerių (laivų), kiekvieną po 
10,000 tonų įtalpos, per se
kančius trejerius metus. 
Vadinasi, kas 'metai bus pa
statyta po penkius kruize- 
rius.

Prie originalio biliaus, pri
imtas senatoriaus Reedo 
(demokrato iš Missouri val
stijos) pridėčkas, kad kuo- 
met laivai bus statomi, 
■Jungtinių^V-aktijų—vyriau-- 
sybė šauktų konferenciją i 
arba kelias nustatymui ant 
atvirųjų jūrų teisių kariau- 
janciom ir neutralėm šalim.

Nors prezidentas Cool
idge, sakoma, yra priešin
gas tai biliaus daliai, kuri 
apriboja laiką pabudavoji- 
mo, taciaus spėjama, kad 
jis pasirašvs jį ir kad kon
gresas — žemesnysis atsto
vų butas — taip iau priims.

Senatoriaus McMasterio 
pataisymas, kad prasidėjus vim.o: Blaine. Glass, King, / 
karui, kiekvienas kongres-

po netinkamos.
Prasidės Lenktynės

Statymas šitų naujų krui- 
zerių, reiškia galvatruktį 
ruošimąsi prie naujos žmo- ’ 
nių skerdynes, naujo karo. ■ 
Kadaise Anglų imperialistų , 
admirolas pareiškė, kad An
glija nenusileis, bet į kiek- | 
vieną J. V. pastatytą krui- 
zerį, atsakys pastatymu sa- 
vo naujo kruizerio. Reiški 
bus tokios lėnktynes,' koki . 
kadaise buvo tarpe Vokieti
jos ir Anglijos, pri vedusios | 
pasaulį prie baisios 1914- | 
1918 metu katostrofos. <

Sekanti senatoriai balsavo 
prieš biliu: Borai). Brook* 5 
hart. Burton. Frazier, Mc
Master, Norris,' Nye -*■* visi 
republikonai; demokratai: 
Black, Dill, Thomas, ir 
Walsh; farmer-labor—Ship- . 
stead. Susilaikė nuo bal&a- į,

La Follette, Wheeler.

Sakoma, Sukilimas 
Numalšintas

Influenzos Pavojus Ameri
koj dar Nepraėjo

> Į apšvietos darbą, į pre-" 
lekcijų ir paskaitų rengimą, 
sąryšy su mitingais įr kitaip 
būtinai reikia atkreipti di
desnė domė. Tik mažas kuo
pų skaičius sistem.atingai 
rūpinasi apšvietos skleidi
mu. / , ; ; f <

Pereitais metais mes pa
darėme ’ pirmus žingsnius 
organizuojant 1 jaunimą. 
Šiais ųietais turime gauti 
Draugijon daugiau jaunimo. 
Didžiuma jaunuolių pasi
tenkino tom knygom, kurias 
gavo pereitais metais. Grei
tu laiku Brooklyne įvyks 
bendra konferencija visų 
mūsų stambiųjų organizaci
jų komitetų, kur specialiai 
bus kalbama apie jaunimo 
organiząvimo reikalą. - 

. Pereitais metais apskri
čiai ir kuopos gerai rūpino
si aukų rinkimu ir duosniai 
aukavo mūsų spaudai 
(įskaitant ir “Daily Work
er’)”), priešfašistiniam ju- 
dėjimui, mainierių kovai, ar- 
gentiniečiams. Mes tikimės,

Madridas.— Ispanijos vy
riausybė skelbia, kad Valen- 
cijos sukilimas, kuris buvo 
supurtęs Rivierą, esąs nu- 

“visur viešpa-—„—  ------—------ r viau bus, Draugijai tai bus malšintas ir
kad ir siais metais Draugi- ant s^ikatog.- tauja taika.”
jos,vienetos neužmirš prple-į centro Komiteto pilnuma 
tarinio duosnumo tra!dici- j§rįnko išrinko 1929 metams
jokio Salo kkrau°™savoeiž- ^Draugijos pirmininku Sekantį Sekmadienį Pasira- 

L- Pruseiką, sekretorium J.i v „,')į , 
♦Alekšį, iždininku.' Ig. ■ iBęčį. 
Centro Komitetas įr jo ad-1 
ministratyvis organas pri
žada sąžiningai (Įarbuotis 
Draugijos v. gerovei, kelti ją 
ir kooperuoti su bendru dar
bininkų judėjimu, einančiu 
Darbininkų Partijos vado
vybėje.

Centras prašo visų Drau
gijos narių, visų kuopų pa-

jas. Mūsų kuopoms nėra

duose dideles krūvas pini
gų. i Mums i nėra mažiausio 
reikalo: i vaduotis bankiniais 
sumetimais. Mes turime vįe- 
ną kuopą.' kur kaip sykis ki
lo vaidų del tos didelės krū
vos pinigų. . t ; ,

Draugai!! Šiais metais bū
tinai reikia suprasti, kad 
palaikymas senų narių taip 
jau svarbus, kaip ir gavi- 
mas naujų nariu. Ten, kur rodyti didžiausią proletari 
kuopų komitetai gerai su- --1-’1---- - -- ------
žiūri savo narius, išsimefė- 
lių skaičius labai mažas. 
Jau pradžioj metu reikia 
rūpintis, kad duoklės laiku 
būtų sumokėtos* Nelaukite 
metu galo. Mokėkitės tuoj!

Kaip tik gausite knygą 
“Karų ir Revoliucijų Gady
nė” (vadinasi, už pereitus 
metus), taip greitai meskite 
obalsį: draugai, mokėkitės 
Už 1929 metus! Jums leng-

nį solidarumą ir aktingumą, 
stiprinant dvasiniai ir narių 
skaičium kiekvieną vienetą. 
Nuo apačios iki pat viršū
nių lai veikia kiekvienas 
šriūbas mūsų Draugijos or
ganizme.

Atsiminkite, kad prigulėti 
prię ALDLD yra ‘didelė gar
be!

L. Pruseika, plrminink.
t

X Alekšis, sekretorius.
—r- M A k. ■■ X A M

šys Sutartį su Vatikanu
j . , ■ t < )

ROMA.-* Autentingi da
viniai skelbia, kad sekantį 
sekmadienį Italijos fašistų 
valdžia pasirašys sutartį su 
Vatikanu, pripažįstant pas
tarajam nepriklausomybę. 
Sakoma, kad Italija mokė
sianti papai apie du bilionu 
lirų kontribucijos už tai, 
kad buvov Vatikanas užim
tas.

(Red. Pastaba: Vatikano 
galia tapo sukriušinta lailce 
Italijos buržuazinės revoliu
cijos gale pereito šiųitme- 
čio, kuriai vadovavo žymu
sis revoliucionierius Gari
baldi. Aišku, tai buvo bur-
zuązijoš

Washington. — Armijos 
chirurgų ir gydytojų gene- / j ' - V
rolas Ireland skelbia, kad 
Jungtinėse Valstijose infhl- 
enzos pavojus dar vis ne
praėjęs, bet jis ateis, ir to
dėl visuomenė turi pasisau
goti. Esą tarpe lapkričio 
10 d., 1928, ir sausio 19 d., 
1929, Jungtinėse Valstijose
influenza sirgę 8 milionai 
asmenų. Apie 6 milionai 
sirgę “šalčiu.” /■' '

DRAUGAI!

Darbininkų Kalendo
riaus 1929 metams dar 
yra 270 egzempliorių. Vi
sų darbininkiškos litera*, 
tūros platintojų prašome 
pagelbėti išleisti Į svietų 
Kalendorių iki paskutinei 
kopijai. y ; !4į

mus, u mes apiaiKę pasi
skubinsime prisiųsti Ka
lendorių.
“Laisves” Administracija 
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Literatūra p a r e n gimuose
komunistų partijai. Ant Platinama, bet ne taip, kaip

PHILADELPHIA, PA

Kuomet dar- į siliauskas 25c; K.

* Darbietis

Per year _______
foreign Countries.

I

, Valdžios ir žvalgybos 
Darbai

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

“Rytojaus” pastogėje, Ar-

« . , Žinąs. 
r , (“Balsas”) e ‘‘

Komunistų rartiją ir su 11 
pritarimu ir pagelba band 
ti tai atsiekti. Jeigu jau 
niekaip nebūtų gailina—pa
sitraukti ir šaukti darbinin-

v špljdąrųmo idpją I£tisąi pa^aų-j 
lį dr kurie kovoja už panaikL 
nįmą išnaudojimo ir payergi- 
mo žmogaus per žmogų. ; '■>

Siunčiu širdingiausius linkė
jimus visiems tiems, ■ kurie 
šiandien randasi už geležinių 
grotų, kaipo aukos kovos prieš

kas 10c.
. Pinigai pasiųsti “Daily Wor- 

keriųi?’
A. L. D. L. D. 149-tos Kp.

Sekr. V, Vasiliauskas.

I (asmeniniai), iškarto neno- 
• rėjau dasileisti, kad prie to

, gavus “Ryto
jaus” vėlesniuosius nume-

ICtEVELANDėŽiNiOS

SUBSCRIBTXON RATES:
_____ $6.001 Per year^ Brooklyn, N. Y. —--$8.00
_______ $8.00 | Half year, Brooklyn, N. Y-------$4.00

Puslapis Antrai ’
■mu' I* i '.„t. i i • i l,,i, į, „1, A,.,

LITHUANIAN DAILY LAISVE
• F- , > Published by

| Lithuanian Co-operative Publishing Society, Inc.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

atiduotas pihion direktoriaus! .. „
pbpžiūron. Darbininkų nurq- T« Pėdžią padare A.
dymo, kad tokiu, bpduf^irekto
rius
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DELEI NEGEISTINO KONFLIKTO 
ARGENTINIEČIŲ TARPE

K ' - -i gentinojje, iškilo tokia nema
loni ir žalinga nesusiprati- 
į mų ugnele, kokios vargu be- 

gu kas tikėjosi. Keturi prie 
| laikraščio stovį asmenys — 
* Br. Švėdaš, jo žmona, Šiu- 

makaris ir Juozas,Pilypaitis 
— metė įstaigų, pabėgo iš 
b-vės ir. 'pradėjo purvais 
drabstyti tuos, kurie laikra
štį leidžia ir palaiko.

Man ęsant kelionėje ir ap- 
laikius pora laiškų, kuriuos 
rašė b-vės ‘tarybos nariai 
Z' • • • \ • v 1 j

savo noru, — pasitraukiame 
policijos verčiami ir del me
lagysčių įei šlykščių provo
kacijų iš bendroves viduryj 
esamų provokatorių pusės.” 
Išpilta visa tulžis ant tų, 
kurie pasiliko prie “Ryto
jaus” — ant visos Bendro
vės.

Argi ištikro juos policija 
privertė išeiti iš spaustu
vės? Nieko panašaus. Tie 
laiškai, kuriuos gavau nuo 
atskirų asnienų, visos tos 
tragi-komedijos priežastis 
sekančiai išaiškina: tūli 
spaustuvės darbininkai (jų 
tarpe B r. Švedas, aišku) su-I kio žygio būtu priėję minėti tarpe B r. Švedas, aišku) su- 

I asmeny^. Tik pargrįžus į sipyko su tam. pačiam name 
| Brooklyną, 

B jaus” į’Čl?_______ ____
r rius ir keletą kitų laiškų, 
į pagaliaps, persitikrinau, jog 
į šitaip, o ne kitaip įvyko, 
r ■ Kodej? Kame to viso kon

flikto priežastys?
Gerai pažinau B r. švedą. 

Iš jo gdlima buvo tikėtis ši
to ir panašaus; Tai asmuo, 
kuris pjrm mano nuvykimo 
į Argentiną, turėjo eibes er
gelių ir, kivįi’čų su kiekvie
nu, stovėjusiu arčiau “Ryto-, 
jaus” b-vės organizavimo ir 
laikraščio leidimo. B. Šve- 

t.das ir Lietuvoje, dsant Kau
no kalėjime, buvo, anarchis- 

| tuojančiuj ką liudij6: davi- 
į- niai, gauti Iš autentingų šaK 
£ tinių. įr man esant prie 
r “Rytojaus” ne sykį jis buvo 
I susiriejęs su kai kuriais 
l draugais-ems visai be pama- 

B,to, už ką ne sykį mūs susi- 
i rinkimuose gaudavo aštraus 

pabarimo ir net pagrūmoji- 
ri mo išmetimu iš Partijos ir 
į kitų atšakomingų darbų. Jei 
į| tai būtų pasitraukęs tik vie- 
. | nas Br.;jšvedas, tai visai pa- 
4 prastas ir natūralūs būtų 

buvęs dalykas. Deja, su juo 
B išėjo ir anie trys, kas pa- 
K kenkė iki tam tikro laipsnio 
U mūs laikraščiui ir visam ju- 
E dėjimui.
į Išvažiuodamas iš Buenos 

Į Aires, palikdamas “Rytojų” 
E spaudos b-vės tarybai ir pa
ri bėgėlių personalui, tikėjau- 
V si, kad, galimas daiktas, 
k anksčiau ar vėliau B r. šve- 

Į das gali' pabėgti, arba būti 
pašalintas; galimas daiktas, 

L kad jis į išsives ir Švedienę, F bet tai vis pasiliks dar du, 
prie kurių taryba. pasiskirs 

I kitus draugus. Bet pasiro- 
| do, kad $iumakaris su Pily- 
| paičiu dnt tiek buvo šiaudi-. 

H niai, jo^anš išsivedė ir juo- 
i du. Ske|ugu, bet sykiu ir 
E pamoka^ l^ip jr.ejjda atsar- K giai parinkti žmones į atsa- E komingas įstaigas .. įr kaip E visoki apslmeteįkū, šliejasi 
E prie mūs judjjini|l3: 
E.. ^Priežastys”
E Kaip visuomet, taip > ir f4'šiuo tarpu, nežiūrint koki E pabėgėliai ir "darbo trukdys E tojai, pirmiausiai jie išleido E “Atsišaukimą į darbinin- 
|> kus,” neigi žadėęlami leisti 
E savo naįiją laikraštį. Skai- K čiau kelis kartus. Ir juo 
Į daugiau*skaičiau, tuo labiau 
E įsitikinaiu, kad tie žmonės 
E patys riebežino, ko nori. E “Mes,” Sako jie, “kurie lei- E. <Jžiam šį atsišaukimą, pasi- E traukiame iš dviejų metų 
E budavotos liet. darb. tvirto- 
■ ves. Meš< pasitraukiame ne

APŽVALGA
I I I , •

Atgijo “Novy Mir”
Jau antras numeris išėjo 

atgijusio rusų komunistų 
leidžiamo savaitraščio “No
vy Mir.” Seniau “Novy 
Mir” eidavo kasdien, bet 
sunkios Amerikos rusų dar
bininkų judėjimo aplinkybės 
privertė dienraštį sustot 
ėjus. Po suvirs metų laiko 
“Novy Mir” vėl pasirodo. 
Leidėjai žada vėl eiti prie 
dienraščio taip gteitaį, kaip 
tiktai medžiagines sąlygos 
pavelys.

Pavieniais numeriais “No
vy Mir” parsiduoda1 po! !5 
centus, o metinė prenumera
ta $3.00. Norintieji įsigyti 
rusų komunistinį laikraštį, 
rašykite šiuo antrašu: “No
vy Mir,” 30 Union Square,

patriotiniams ii dem4k?atį- 
1 niams obalsiamš. 'Bet- jau 

dabar vėlu gailėtis. (
Smetoniniai fašistai' su 

kardais, šautuvais ir apmo
tomis švąistėsi Kaune, išsi
žioję iki ausų rėkė nekalto 
liaudies kraujo, o liaudinin
kai, matote, “buvo ' tikri,” 
kad tie žmogžudžiai “nerizi
kuos.” Ar girdėjote, šleže-

darbui, padidins savo entuziaz
mą ir savo darbą, kad paleng
vinti jūsų į kančias ^pągelba 
tarptautinio solidarumo ir kad 
laimėti jurus teisę būti liuosąis 
nuo. tų kančių.” v
Šitie senutės Clara Zetki- 

nos žodžiai, tartum ugnis 
turėtų sudeginti pas kiek
vieną darbininką tinginį ir 
apsileidimą. Jie turėtų iš
budinti kiekvieną iš miego, 
ir išvesti į platų klasių ko- Tuo tarpu, atstovai iš

Mūsų Parengirtiai ir Veikimas
3 d. vasario Lyros Choras 

statė dvi komedijas: Kurčias 
žentas” ir “Vargšas Tadas.” 
Vaidylų varjdų neminėsiu. Tiek 
tenka pasakyti, kad Šį kartą 
sulošta geriau, negu kada pir
miau. Publika turėjo skanaus

vičių ir Grinių fašistai su-buoko abiejų komedijų, 
vylė! “MeS apsirikome ir 
mes ęia suklydome,” dejuoja 
Šleževičius, kuris • geruoj 
užleido fašistinį marą 
Lietuvos liaudies.

gintinoje, ne SykĮ ir 4ū teko 
išgirsti iš tų pačių Švedų 
lūpų, kad jie pilnai pasiten
kina esamom algom ir vi
som sąlygom ir daugiau nie
ko nereikalauja. Pastarieji 
du — Pilypaitis su Šiumake,- 
riu — abu be prityrimo 
spaustuvės darbe; abu pri
imti tik keletas mėnesių at
gal kaipo mokiniai ir todėl 
jie del algų negalėjo skųs
tis; priešingai, jie, jei turė
tų sąžinės, džiaugtųsi, kad 
gauna progos mokintis ama
to, užsidirbant pragyveni; 
mui. Išvažiuojant liepos 
mėnesį (1928) iš Buenos Ai
res, nė vienas iš visų ketu
rių nenusiskundė, kad jiems 
algos permažos. Visi buvo 
pasitenkinę. Pagaliaus, jei
gu ir būtų permažos, kuo
met ^Rytojaus” ižde pinigų 
nesiranda — iždas labai tuš
čias, bendrovė biednutė, — 
tai mesti ’ darbą, sulaikyti 
leidimą laikraščio, išeiti be 
pasitarimo su platesniu ben
drovės narių susirinkimu — New York City, 
yra nusidėjimas labai dide
lis, nusidėjimas prieš darbi- i 
ninku judėjimą.

To paties verti.ir kiti jų 
reikalavimai. Nė vienas 
nebuvo degantis; nė vienas 
nepateisino metimą darbo, 
sulaikymą laikraščio. Jeigu 
“R.” direktorių taryba ne
siskaitė su jų reikalavimu, 
kaipo organizuoti komunis
tai, turėjo kreiptis į Partiją 
ir ten klausimą perduoti. 
Juk “Rytojaus” b-vė nėra 
kokia kapitalistų įstaiga, 
bet tų pačių vargingiausių 
darbininkų įkurta ir palai
koma.

Mes Tarėm Savo žodį
Išklausęs tuos visus nesu

sipratimus ir minėtų ketu
rių asmenų žygius, Ameri
kos Darbininkų (Komunis
tų) Partijos Lietuvių Sekci
jos Cehtfo Biuras, kuris; vi
suomet sūširūpinusiai rėmė 
argentiniečių judėjimą, nu
tarė pasmerkti išbėgėlius ir 
reniti, kaip rėmęs “Ryto
jaus” tarybą ir visą bendro
vę. Asmeniai, aš, draugai 
argentiniečiai, taipgi stoju 
su taryba ir visu lietuvių 
darbininkų judėjimu, kuris 
sukasi aplink “Rytojų” ir 
eina su Argentinos Komu
nistų Partija, dalimi Komu
nistų Internacionalo.

Pateisinti pabėgėlius būtų 
galima tik tuomet, jei, da- 
leiskim, “Rytojaus” spaudos 
bendrovės taryba būtų nu
stačiusi skirtingą politinę 
laikraščio kryptį, priešingą 
darbininkų judėjimui; jei ji
nai būtų vertųsi- talpinti 
darbininkų . revoliuciniam 
judėjimui priešingus raštus; 
jei jinai būtų draudusi dėti 
laikraštin naudingus.komuni- 
stų judėjimui raštus. Bet ir 
tokiam atsitikime pabėgimo 
taktika niekaip negali būti 
tokia, kokią pavartojo da
bartiniai pabėgėliai. .Pir
miau reikėtų stengtis įtikin
ti tarybos narius (kurie vi
si yra paprasti darbininkai), 
kad Jie klyšta. Nesant ga
limybių įtikinti, tarybos, rei
kėtų laukti visos bendrovės < 
šėrininkų (pajininkų) suva-4 
žiavįm'o ih jame tas klausi- 
mąs iškelti, reikalaujant pa
keisti tarybos sąstatą, etc. 
Reikėtų eiti į Argentinos 
Komunistų Partiją ir su jos 

"y-

“Labor Defender”
Tarptautinio ' Darbininkų 

Apsigynimo organas “Labor 
Defender” už vasario mėne
sį jau išėjo iš spaudos. Par
siduoda po 10 centų kopija. 
Kiekvienam, mokančiam an
gliškai skaityti, patartina 
“Labor Defender” įsigyti.

Šiame numeryje, be eilės 
paveikslų ir straipsnių iš 
klasių kovos lauko ir politi
nių kalinių laiškų, yra Vo
kietijos komunistų vadovės 
senutės Clara’ Zetkįn pa
sveikinimas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo na
riams. Draugė Zetkin sako:

Siunčiu širdingiausius svei
kinimus visiems T.D.A. na
riams ir visiems’ tiems, kurie 
padeda palengvinti kančias, ; 
kovotojui už laisvę, tiems, ku-i 
rie skelbia didžią .tarpUtutinio, 1

vincijų raportavo apie 
šią padėtį valstiečių ir • ' CIT »_J '
(sausio 17 4.) rašo:

Daugeliu atstovų iš šiauri
nės Liętiivos nusiskundžia 
pliptančiu nedarbu. Alkani 
žmonės vaikštą, -prašą duo
nos.
vagystės ir įsilaužimai. Už
tat esą vietoj geras pasiseki
mas šalininkams šūkio “dar
bo ir duonos.”

Atstovai pasakoja, kad kai 
kur darbo federacijos vadai 
rengią mitingus, paskaitas 
apie sąžiningumą ir kitus 
klausimus. Naujų reformų 
savivaldybių gyvenime ūki
ninkai nelaukia. Apie mo
kyklas ir bendrai švietimo 
reikalus .dabar esą sunku 
kalbėti. Tik slaptų bravorų 
steigimas tai sėkmingai eina.
0 Šleževičius gieda apie 

“demokratiją,” apie bereika- 
lingumą keršto prieš fašis
tus ir tt. Argi tas neparo
do, kad liaudininkai amžinai 
ištižo', o jų vadai žemai nu-

pro- 
bai-'

.r . i- i ; v dar-,
bihinkų. . “Lietuvos Žinios” i

z ' . i < s. ; i

.‘yra

vos Įauką. ■ j'' ■ • ( ‘

Liaudininkų šulo (2, > • 1 
Šleževičiaus Pamokslėlis ; ,; 

: ' Lietuvos Liaudininkų Par
tijos suvažiavime, kuris ne
senai įvyko Kaune, vyriau
sią kazyrę vėl lošė tas pats 
p. Šleževičius, kuris geruoju 
atidavė kruvinoms smetoni
nėms gaujoms’Lietuvos val
džią pabaigoj 1926 metų. 
Savo prakalboj suvažiavi
mui jis prisiminė apie tuos 
savo viešpatavimo laikus, 
apie laikus, kuomet liaudi
ninkai ir socialdemokratai 
buvo susispietę apie valsty
bės lovį ir kuomet pagaliaus 
Smetona ir Voldemaras juos 
nuo jo prašalino.

Ponas Šleževičius nuliūdu
siai poteriavo:

Mes buvome tikri, kad 
“demokratinė” kaįąlikų gru
pė mūsų krašte nerizikuos, ir, 
bendrai, kad čia nesiras žmo
nių, kurie manytų perversmu 
paimti valdžią. Mes apsiri- . . _ * . v
kome ir mes čia suklydome, silenke piieš smetoninius 
Mes patikėjome perdaug jų žmogžudžius?

mai, turėtų šiuo klausimu su
sirūpinti. Jis yra tuomi svar
bus, ir todėl, kad visi suaugę 
žmonės už taiką stoja. Na, 

I j eigų taip, tai reikia su šiuo 
! pavojum susipažinti, čia khip 
i tik bus proga visiems cleve-• 
Uandiečiams pamatyti, kas toji

Uošvė.” •
Nėdėlioj, 10 d. vasario, 

Grdinas ■. svetainėj, - 6021 j St. 
Clair Ave,, 5-tą valandą po

Ligonių Kasbs, : ‘
, 1 -------L f , i J’

..it , /Z E J

Ei- Tapybos ■ Posėdis • 1; '■
KAUNAS.—Grūodžib " 9 ■ d. 

įvyko antrąsis ligonių kasęs ta
rybos posėdis. Nors - darbinin
kai suinteresuoti ligonių kaso
mis, bet į posėdžio salę darbi
ninkų šį kart atėjo nedaug, kuo

turinčiais avalų krautuvę 
Černiauskais. Švedas iško- 
liojęs Černiauskienę labai 
nešvariais žodžiais, už ką 
pastaroji buvo pašaukusi 
policiją, kuri, sakoma, B r. 
Švedą suareštavusi. Supran
tama,šaukimas policijos, tai 
nėra pagirtinas darbas ir 
niekas nebando už tai tei
sinti tų, kurie šaukė, Bet 
Černiauskai nepriklauso net 
prie pačios b-vės. Tai paša
liniai žmonės.

Po to, visi augščiau sumi
nėtieji asmenys mete darbą. 
Išstatė b-vei reikalavimus, 
tarpe kurių buvo keletas se
kančių: (1) išvyti liš 'naikų 
Černiauskus, (2) išmesti iš 
tarybos kai r kuriuos;; jiem 
nepatinkamus narius, (3) 
išmesti esamąjį administra
torių, (4) pakelti jiems al
gas. Neišpildžius šitų rei
kalavimų (kaip sako J. Pi- 
lypaitis laiške, rašytam lap
kričio 24. d., 1928), jie ne
grįžo darban ir išleido tą 
šlykštų lapelį.

Taigi paaiški, kad juos ne 
policija varu išvarė, o jie 
patys metė, darbus.

Neklausė Partijos
Išvažiuojant iš Argentinos, 

atvejų atvejais buvau paste
bėjęs visiems mūs draugams 
besisukantiems apie “Ryto
jų,” kad jie, ištikus by ne
susipratimui, jo išrišimui 
pasikviestų talkon Argenti
nos Komunistų Partijos 
Centro Komitetą, kuris be
šaliai ir vaduodamasis dar
bininkiško judėjimo labu 
klausimą išriš. “Rytojaus” 
b-vės taryba ir kreipėsi į 
ten. ‘ Įsimaišė Partijos Ko
mitetas, įsakydamas aniem 
grįžti prie .laikraščio ir 
dirbti, idant laikraščio iš
ėjimas nenukentėtų. Bet 
kur tau! Jie pasirįžo patys 
savo “laikraštį” leisti. Atsi
ėmė riš ^Rytojaus” b-vė$ Še
rus (pajus) ir visiškai pasi
traukė. f', ? į NJ'; " j ' •: ; J

Kp verti tie pasiteMni- 
mai^ Ar jie gali įtikinti 
bent vieną protaujantį dar
bininką? Ar' jais pasire
miant galima mesti darbas, 
kuomet laikraštis stovi pa
vojuj? Ar galima paga
linus nesiskaityti su Parti
jos z patvarkymu patiem 
esant Partijos nariais? 'Už 
vis įdomiausia, ar buvo pa
grindo leisti tas šlykštus la
pelis ir šmeižti, niekinti visą 
bendrovę? Nieku būdu ne!

Paimsim., algų klausimą. 
Jos mažos, vos galima pra
gyventi. iB'et pragyventi vis grasinus tarybai metimu 
tik galima. Man esant Ar- darbo, nesant daugiau la-

. kurie kenčia smūgius nuo pa
vergėjų klasės, širdingiausius 
linkėjimus visiems tiems, ku
rie yra priversti bėgti iš vieno 
krašto į kitą ir kuriems šnipai 
ir provokatoriai mina ant kul
nų... širdingiausius linkėjimus 
visoms politinių kalinių šei
moms ir šeimoms tų, kuriuos 
valdančioji klasė nužudė tik 
todėl, kad jie bandė sutrauky
ti retežius išnaudojimo ir prie
spaudos.

Visose šalyse, kur gyvena ir 
kenčia baltojo teroro, fašįzmo 
ir klasinio teisingumo aukos, 
milionai darbininkų ir valstie
čių, kurie yra organizuoti į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, sako jiems: “Nenusi
minkite, pasitikėkite tiems jū
sų draugams, kurie jaučia su 
jumis, supranta jūsų būklę, 
gelbsti jums ir ranka rankon 
kovoja su jumis prieš bendrą 
priešą I Būkite tvirti! Tie, 
kurie yra organizuoti į T.D.A. 
ir tie, kurie simpatizuoja jų 

________   . - ■■■ - , ..... .... U—X 

-vintų darbininkų, *' pastaroji 
yiską išpildys ir jie bus lai
mėtojais, tarybos už nosies 
VGštai todėl Švedas, švedie- 
nė, Pilypaitis ir šiumakeris 
pasielgė neleistinąi ir verti 
griežto pasmerkiino iŠ kiek
vieno susipratusio darbinin
ko.

. Esaine įsitikinę,, kad Ar
kus nieko bendro neturėti Į gentinos lietuviai darbinin- 
su likusia taryba. : . \ i \ 

Betgi čia nieko panašaus.
Ne principų ir taktikos 
klausimas padarė tuos skir
tumus, bet paprastas kūdi
kiškumas ir don kichotiŠku- 
mas tų, kurie pabėgo. Vei
kiausiai jie manė, kad pa-

kai neklausys pabėgėlių ir 
sabotažninkų, bet eis su Ar
gentinos Komunistų Parti
ja; su “Rytojaus” spaudoj 
bendrove, su pačiu “Ryto
jum,” jį stiprins, platįns, ir 
dabos, kad laikraštis neiš
kryptų iš marksistirtės-lęni,- 
nistinės linijos. \

R. Mizara-Rasoda.I

mokratai ir darbdaviai, kurie 
energingai varė provokacijos 
darbą: Pereitam susirinkimui 
vesti išrinktas prezidiumas ėmė
si ii*' šiam posėdžiui vadovauti. 
Darbininkų frakcija pareikala
vo išrinkti nuolatinį prezidiumą. 
Socialdemokratai ir darbdavių 
atstovai su tuo darbininkų frak
cijos reikalavimu nesutiko, bet 
visgi buvo prispirti prezidiumą 
rinkti, žinoma, socialdemokra
tai su darbdaviais patvirtino 
vieneriems metams tą patį pre
zidiumą, kuriame nėra nei vieno 
darbininkų frakcijos atstovo. 
Vėliau iš valdybos pirmininko 
pono Galinio ‘ pranešimo paaiš
kėjo, kad valdyba jau daugybę 
pinigų išleido, bet nieko dar nė
ra rimto padariusi. Paskirtam 
ligonių kasos direktoriui duoda 
800 litų algos ir dar' siųsdama 
į. Latviją mpka po 30 litų dien
pinigių: į parą. Kuomet darbi
ninkų frakcija del valdybos pra
nešimo reikalavo atidaryti dis
kusijas tai s.-d; t Su darbdavių 
atstovais užčiaupi darbininkams 
burną ir .neleido kalbėti. Darbi
ninkų atstovai pradėjo reika
lauti atidaryti diskusijas, gi ta
rybos pirmininkas Makauskas 
—T -j 
stovai nenori šokti taip, t kaip j 
jiems bufžujų-socialdėjnokratų; 
dauguma liepia, tai jis padarys 
atatinkamą žygį pašąuksiąs 
policiją. Po pertraukos prasi
dėjo rinkimai į trečiųjų komisi
ją įr į tą svarbią darbininkams 
komisiją s.-d. ir buržujų pastan
gomis neįleistas nei vienas dar- į 
bininkų atstovas.
bininkų frakcija nurodė social
demokratams jų bendrą frontą 
su' buržujais- prieš darbininkus, 
s.-d. pradėjo šaukti ant^ darbi
ninkų frakcijos: “bolševikai, 
.Stalino agentai.” šitai s.-d> da
rę tiks) u pasitarnauti" žvalgybai.- 

i Tarnautoj ų samdymo, klausimas 
s.-d. 'ir buržujų štangomis

, ''lieka diktatMį kurte £ 
savo nuožiūra turi teisę daryti ; . . -
sū tarnautojais kas jam tinka-l. 
ma, nieks nepaisė. Baigiant po
sėdį darbininkų frakcijų parei
kalavo perskaityti pereito posė
džio protokolą, kuris buvo ne
teisingai surašytas, bet s.-d. ir 
darbdaviai bijodami viešos at
sakomybės atsisakė tai padary
ti.

’ Pr.

Areštavo Darbininkę
KLEBIŠKIS. (Mariampolės 

apskr.).— Spalio 26 d. 1928 m. 
atvykusi policija ir žvalgyba 
areštavo Marę Vasiliauskaitę. 
Areštuotąją kaltina priklausy
me *
Marės Vasiliauskaitės daugiau
siai priplepėjo Pranas Aukšto- 
kalnis ir Jonas ir Vladas Moc-. 
kevičiai. Jie už savo plepėji
mus tikėjosi gaut nuo žvalgy
bos pinigų, o gavo lazdų ir ka
lėjimą.

■ Sausio 30 d. įvyko susirinki
mas A. L. D.l L. D. 149-tos 
kuopos, Frankfordb dalyj. Be
svarstant' abeliiuš ‘organizaci
jos reikaluš,1 prisiminta ir apie 

!■ “Daily Woi’kerio”' padėtį. -Pa- 
I aiškinus,' kad jo padėtis sun
iki ir reikalinga greita pagel
ba, draugai sumetė $6.50, nes 
kuopos kasa tuščid. ’ ; Draugai 

aukojo sekamai. A. Pape-
liuška $2'; J. Kundrotas

$1.15; A. Daugirdas ir J. But
vilas po $1;( A. Paršinskas ir 

į A. Kupčiūnas po 50c; V.'Va- 
. Ribikaus-

ji Uošvė į Namus—Tąįkęs. , 
Nebus.” Taipgi turiu už gar- 

pranešti, kad lošėjais šios 
komedijos yra geriausi Cleve- 
lando artistai: J. Vasiliauskas, 
S. Telksnis, N. Intapiene ir M*. 
Bruožienė. Kas šių lošėjų ne
žino, ogi tas, kuris nėra bu
vęs mūsų parengimuose. šį 
taip puikų perstatymą su šo
kiais rengia Cleveland© Lietu
vių Draugijų Priešfašistinis 
Komitetas,

“Du Broliai” Clevelande
17 d. vasarįcr A. L. D. L. D. 

190 ir 22 kp. stato 5 veiksmų 
dramą “Du Broliu.” Nariai ir 
narės, > stengkijnės sutraukti 
visus mūsų draugus ir pažįsta
mus į) šį parengimą. Visi na
riai turime susipažinti vieni 
su kitais šiame perstatyme. 
Tikietų reikalaukit pas fin. 
raštininką—J. N. Simans, 
1147 E. 79th St.

Kur Pasidėjo Diskusijos?
Iš pradžios rudeninio sezo- 

nd buvo surengta pora disku-

L. D; L.; D. 22 kp., įvesdama

rėti vienu ’ ar kitu klaušimti
‘ . L. D. S. A. 24-ta

k p. irgi furėjo, rodos> dvejas; 
C. L. D. D. Sąryšis Vienas. 
Diskusijomis žmonės intere
suojasi. Bet dabar sumanyto
jai ir rengėjai staiga nutilo.
Kodėl taip yra? užklausiau 
vieną rengėjų. Atsakymą ga
vau—nėra liuosų nedėldienių; 
visi užimti su parengimais. 
Cleveland’as daugiau turi pa
rengimų, negu Brooklynas ar
ba kitas didelis miestas. Drau- < 
gijų Sąryšis, turėtų apsvarsty-S 
ti, ar neperdaug tų parengi- s 
mų pas mus, o mažai naudin
gų diskusijinių susirinkimų ? 
Pasvarstykime apie tai rimtai 
ir šaltai.

kad turėtų būti. Pav., kituo
se miestuose arba vietos tarp
tautiniuose parengimuose da
roma taip: Pirm, paima pla
tinamą knygą arba brošiūrą 
ir apibudina ją, išdėsto pama
tiny jos svarbą, paagituoja ir 
tik tada platintojai leidžiasi 
4ąrban. \Gi pas mus. ClcVe- 
lande, to nėra. Kodėl? Pa
lieku patiems literatūros pla
tintojams' į šį klausimą atsa
kytį.' Mano, nuomonę, paaiš
kinus knygelės ar laikraščio 
turinį, dąugr lengviau; yra ją, 
platinti. Kit.as dalykas, tai 
“Darbininkių Balsas” nėra 
platinamas reguliariai.! ' Mote
rų kuopa didelė ir todėl turė
tų būti taip sutvarkyta, kad 
kiekviename- parengime tas 
geras žurnalas būtų platina
mas. Taipgi daugiau turėtų 
rastis mūsų parengimuose 
“Balsas.” • šis žurnalas seka
si labai lengvai platinti. Kiek
vienas iš mūsų, Amerikoj gy
venančių, norime kuodaugiau- 
siai žinių turėti apie priešfa- 
šistinį veikimą Lietuvoje. Gi 
tame dvisavaitiniame žurnale 
telpa daug, daug žinių iš mū
sų brolių gyvenimo Lietuvoj ir 
apie jų skurdų gyvenimą prie 
smurtininkų valdžios.

Kodėl nesutvarkyti literatCį- 
ros platinimą geriau ir tinka-, 
miau ?.

- 'i

\ ...... • '♦ ? .' , .'Z ■■ ‘ A. J. v . « , ■ • . 1 1 • •
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Darb. koop. 1926 m. 4.89

10.20 rub., 1929 — 14.26

Lietuviška Akušerė

Carson Street,

Magazine St
Penn Avenue, IR

—•*

24, Wilsonville

T

Blanford,

Addison

Box 246,
TORONTO, CANADA

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:kas antrą

Stagg

5043

S>

Box 105, Frum, 

N. Duquoin St.,

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

Sausio 20 d. įvyko prakal- 
ir

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Tel., Greenpoint 5765

Ill.
K. Shimkus, 135—36th
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina

ELIZABETH, N. J. .
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

MARGARETA VALINČIUSH
| Room 32, Weitzencorn Bldg.,
į PUBLIC SQUARE

I WILKES-BARRE, PA.
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Puslapis Trečias

VARTOTOJŲ KOOPERATYVAI 
SOVIETU RESPUBLIKOJ

Bėgyje 1928-1929 
nio metu Sovietu v v

biz-i Sodžiaus koop. 1926 
Res-!3.08 rub., 1927 — 3.62 rub 

publikos vaitotojų koopera-į 1928 — 7.42 rub., 1929 — 
tyvai žada padaryti didelio; 10.73 rub.
progreso. Pasirodo, kad Darb. koop. 1926 m. 4.89 
daugiau kaip pusę (būtent rub., 1927 — 6.09 rub., 1928 
54.1 nuoš.) sodžiaus ekono-----10.20 rub., 1929 — 14.26
mijos buvo rankose vartoto- rub.
jų kooperatyvų su spalių 1 

1928 m.
Transporto darb. koop.

1928 m. Miestuose gi 42 1926 m. 7.49 rub., 1927 — 
nuoš. visų pilno amžiaus gy-j9.55 rub., 1928 — 12.00 rub., 
ventojų apima vartotojų ko-į 1929 — 15.50 rub.
operatyvai. Viso pereitais i Kooperatyvai šiais biznio 
metais miestų kooperatyvai' metais ruošiasi ypatingos 
gavo 2,000,000 naujų narių, domės kreipti į rinkimą ka- 
O pradžioje pereitų biznio pitalo Šerų formoje. Juo 
metų, kurie pasibaigė su daugiau pinigų darbininkas 
spalių 1 d., 1928, buvo nu- bei valstietis įveda į koope- 
matoma tik 800,000 naujų ratyvą, tuo daugiau pasi
neriu. Valstiečių koopera- naudoja medžiaginiai. Ant- 

įtraukti tik!ra, juo turtingesni koopera
tyvai, tuo didesnį bizni gali 
varyti.

Kooperatyvų Biznio 
Apyvarta

Sovietų kooperatyvai 
šiandien yra svarbiausias

narių, 
tyvai tikėjosi 
2,000,000 naujų, bet gavo 
virš 4,000,000. Vadinasi, ko
operatyvai auga smarkiau, 
negu entuziastiškiausi jų ša- 
linipkai numato.

Kooperatyvų šitą didelį 
augimą galima išaiškinti į . 
dvejopai. Visų pirmiausiai, l.fa.kt®P«s y Pra'
kooperatyvų įstaigos ir na
riai pereitais /fnetĄis smar
kiai darbavosi įvairiose gy
venimo srityse ir tuomi pa
skatino darbininkus ir vals
tiečius dėtis prie jų. Antra, 
kooperatyvų nariai turi di
delės medžiaginės naudos iš 
priklausymo prie jų.

Nežiūrint to, dar labai di
deli gyventojų sluogsniai te- 
bėra neapimti per koopera
tyvus. Daugelyj distriktų 
kooperatyvai tebėra ne-! 
skaitlingi. Be to, koopera-! 
tyvai dar turi derlingos dir
vos augimui tarpe “antri
ninkų šeimos narių,” tai oaaoaaaaaa i *yra, moterų ir vaikų. Dabar m* 8,402,000,000 1U^. 
kooperatyvams priklauso j 
tingiausia šeimų galvos.

'Pagal metus kooperatyvų 
znarių skaičius stovėjo seka
mai:

Sodžiaus kooperatyvai i
1927 rti. turėjo narių 9,824,-!
000,' 1928 m. r- 13,876,000, m- — 14,553,000,000 
1929 m. — 17,835,000. ,

Miestų kooperatyvai 1927 
m. turėjo nariu 5.397,000, .
1928 m. — 7,720,000, 
m. — 9,720,000.

Transporto darb. 
1927 m. turėjo nariu . .. - - ,
000. 1928 m. — 985,000, ;ne delei 2,821.000,000 rublių
1929 n* — 1,234.000. (vertės prekybos, kuomet

Visofnariu 1927 m. 16,048,-(pereitais biznio metais ko- 
000, 1928 m^ 22,581,000, 1929 operatyvų prekyba toj sri- 

•m. 28,789,000. tesiekė 1,998,000,000

monės ir žemės ūkio pro
duktų jų vartotojams. Bė
gyje 1927-1928 biznio metų 
kooperatyvai apėmė 53 nuoš. 
smulkmeninės (“retail”) 
prekybos. O 1928-1929 biz
nio metais apims 56-57 nuoš. 
tos prekybos. Gi daugme- 
ninės (“wholesale”) preky
bos, abelnai imant, apėmė 
vartotojų kooperatyvai vie
ną trečdalį.
Piniginė Koop. Apyvarta

Smulkmeninė prekyba 
1926-1927 m. — 5,340,000,- 

.000 rub., 1927-1928 m. — 7,- 
100,000,000 rub., 1928-1929

i Daugmeninė prekyba 1926- 
[1927 m. —4,808,000.000 rub.,
1927- 1928 m. — 7,453,000,- 
000 rub., 1928-1929 m. — 
9,863,000,000 rub.

Viso 1926-1927 m. — 10,- 
148,000,000 rub., 1927-1928 

i rub.,
1928- 1929 m. — 18,265,000,-

Kooperatyvai vis tamp- 
1929 viau ir tampriau susiriša su 

valstybės pramone. Šiais

P. Jokubauskas, Kevežis, < 
Vaičiulis, S. Sruskis ir J. Ja- 
panitė po 50c; J. Baršaitisy 25 
c. Viso $8.25.

Varde Lietuvos politinių ka
linių visiems aukotojams tariu 
širdingą ačiū.

Vanagutis.

J. gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello 'St.; Kašiėrius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, *129 Ames St., 
M. YazukeviČia, 153: Ames St.; P. Į 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F.

| Skulėnas, 20 Faxon St. 1 Visi 
Montello, Mass.

CASTOR R0PSEV1CH LIETUVIS GRABORIUS

Draugysčių Adresai, Kurios s. k. markis, 321 Bond su 
yice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St.

Turi “Laisvę” už Organą Prot. raštininkas B. BARKAUSKIS, 
255 Pine St

Fin. Raštininkas A. _ GRIGUTIS, 
2122 Ingalls Ave., Linden, N. J. 

'Iždininkas V. PAULAUSKAS,
APLA. CENTRO! KOMITETO;

ANTRASAI
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. JASADAVIČIUS,
538—3rd Ave.. Parnassus, Pa.

[ždo 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.
I 2—K.Zabela, 3403 W.

Pittsburgh, Pa.
3— J. Čirvinkas, 230 

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 

Pittsburgh, Pa.
5—V. Labutis, 12'1 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. Stašinskas, 2310 Sarah St., 

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

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 

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, į

Rices Landing, Pa. ,
14— R. Bernužis, 911 Jones Avenue,!

North Braddock, Pa. *
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 

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

L., Aliquippa, Pa.

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, 704£ Lint Court, 

Mąspeth, N. Y.
23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128,

; ( Thomas. W. Va.
24— D. Vaikutis, ! “ “ 

Youngstown, O. >
25— V. Peža, f ‘ ~ 

Buffalo,-N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 

noy Ave., Girardville, Pa.
27— M. Batutis, Box 

Ill. f r
28— J. Džikas, P. O.

W. Va.
30—J.' Leonaitis, 107

Benton, Ill.
Eastono A. P. L. A. kuopa—M. 
Urba, 1119 Bushkill St., Easton, 
Pa.

. B. Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich,

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

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

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KICEINA, 
”259 Broadway.
PITTSBURGHAS lR APIEL1NKĖ 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas

1928 Metams:

Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way,
• S: S. Pittsburgh, Pi. : 1 '

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

Prot. sekr E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones Į 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekiuš arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
Moline, III.

VALDYBOS ADRESAI:
Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 

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

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

St., Moline 
Fin. Sekr.'

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.
ID. L.K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
! VIRŠININKŲ ADRESAI 
Į BAYONNE, N. J.

iu., Aiiųuippa, r u. i Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard.
17—T. Treinauskas, P. O. Box 163, Į Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.

Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 
St.

Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 
Boulevard.

Kasierius F. bukaitis, 330 Broadway. 
Kasos globėjai;

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

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

v Q4- * Susirinkimai atsibūna serfedomis po 
2514 Kooper bt., | pjrmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 

. . (salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N. J.242 So. Division St., L

knnn metais planuojama padaryti t33—a.
827,1 sutartį su valstybės prarno-!34-j.v AudSaUs““^' n3,’’'Royai- 
į non ne delei 2.821.000.000 rubliu ton, m. . __

“J“,222. tyje tesiekė 1,998,000,000
Kooperatvvai jau dabar i rublilL_

yra milžiniška spėka ir vis* Aprūpinimas gyventojų 
daugiau ir daugiau užka-ižemes ūkį° produktais taip 
riauna ekonomini šalies gy- Pa^_ pereina į kooperatyvų 

Privatiškipmą biz- rankas visu smarkumu, 
kas kart darosi Pav., 1927-1928 biznio me- 

i tais kooperatyvai pristatė 
miestų gyventojams viso 
58.5 nuoš. žemės ūkio pro
duktų, o šiais metais planuo
jama pristatyti 63 nuoš.

venimą. 
nieriams 
riesčiau su savo bizniu.

Kooperatyvų Šerai ir 
Kapitalas

Čia irgi kooperatyvų nu
veikti darbai toli gražu pra
lenkė planus, kurie buvo iš
dirbti pradžioj 1928-1929 
Biznio metų. Progresas pa-

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
. Shamokin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 

St., Harrisbug, Ill.
37— L. Aimanas, Coverdale, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 253, West 

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

Collinsville, Ill.
40— A. Kirtiklienė, 1388 Andrus St., 

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

Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

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

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

Cuddy, Pa.
46— D. Simutis, Box 27, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768

Ave., Detroit, Mich.
'48—A. Malinauskas, P. O. 

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, 307 ’ Ply

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

sted St.. Chicago. Til. \
53— J. Gudišauskas, 437 E. Elm St., 

Tamaqua, Pa.

darvta kain kiekiu oausi° ivyK0 PraKai"ryva a p ūkiu serų ,bos, surengS Sūnų »ir
kiekvienam nariui, taip ’Dukterų Pašelpinė Draugystė, 
abelno kooperatyvų kapita- (Kalbėjo drg. R. Mizara. Pir-

Jo_ augimu. Šioje srityje moj savo kalbos dalyj aiški- 
Slūloma didelė permaina, no apie Pietų Ameriką ir ten 
Seniau kiekvienas darbinin- esančių lietuvių padėtį. Ant-i 
kas bei valstietis, norėda./oi dalyj savo kalbos aiškino. A L D L D 44o Apskričio vaI. 
tnjiAįstoti i knnnęrntvvn .apie svarbą priklausyti prieiąvha 1929 ™<»i-nrna- Dro- j Urbonas, 
ture xV0 mokėti tiek nat liž 'savitarpings pa8elP°8 draugi-Į19U JEdgebrook Aye^ Pittsburgh; 
šėrn npatąižvplo-iont 1 ir kvietg visus rašytis prie• M0J° i vietos Sūnų ir Dukterų Drau- 

onuminę būklę bei uzdar- gjj0St Teko patirtį, kad per 
u I* Ateityje, manoma pada- prakalbas ir metinį Draugys- 
i’yti Šerus įvairių laipsnių, tės susirinkimą gauta' naujų 
tai yra, biednesnis darbinin-1 aplikantų į Draugiją virš 30. 
kas'bei valstietis mokės ma-• Jeigu ir toliau taip smarkiai 

augs mūsų draugystė, tai grei
tu/ laiku ji taps viena didžiau
sių draugijų Kanadoj, turės ir 
kituose miestuose savo sky
rius. \ •

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos Lietuvos politiniams ka-| 
liniams. Aukojo sekamai: P. st;
Stramskis, K. Mildažis, V< Ke- Ustupas, 27 Cleveland Ave.; .Nuta- 
vežienš ir Karpavičius po $1;
P. Stukas, M. Dobrovolskis, K. Venslauskas, 12 Andover St; ląfe

PITTSBURGH, PA.
Hewitt.-, ; ‘'■’u h 7 ”Į A. L. D. L. D. 4-4o Apskričio val-

mas ^stotl į kooperatyvą.!api® svarbą p^,e!<lyba 1929 metams: Org. J^Urbonas,
■ _ * Pa.; Susinešimų Sekr. A^ žvirblis, 
2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa., Fi
nansų Sekr. A. K. Sliekienė, 215 
Overbrook Blvd., Pittsburgh, Pa., iž
dininkas J. Gataveckas, 109 Cress 
St., Carnegie, Pa.; Knygius, H. Bb- 
gužienė, 1301 Goebel St., N. S. Pitts
burgh, Pa. Visos minėto apskričio 
kuopos pasižymėkit adresus, kad rei
kale žinotumėt, prie ko kreiptis. Vi
sus mokesčius, priklausančius tam 
apskričiui, siųskite finansų sekreto
riui, išrašydami čekius iždininko var
du. 4-to Ap. Org. J. Urbonas.

, (32-24)
“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL- 
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

i Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
; Pirmininko Pagelbininkas K.

žia^i 7 už serą, negu geriau 
I pasiturintis, bet jis bus taip 

pat pilnas kooperatyvo na
rys ir gaus tas pačias privi
legijas medžiaginiai, kaip ir 
anas.

_ Įvairiais laikotarpiais 
i tekėti pinigai už šėrus ant 
kiekvieno nario išpuolė se-

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

RACINE, WIS.
Lietuvos Brolių ir Seserų Draugys

tes Valdyba: pirmininkas P. Stepo
naitis, 1023 Gedion Ct.; pirm, pa- 
gelbininkas T. Gališanskis, 1420 Mar
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, 1317 
Freeman Ct.; organizatorius J. Kvet- 
kauskas, 913 Herrick Ave. . Visi Ra-1 
cine, Wis. 12-1.3

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., 8o. Boston 0304 W.

i Lietuvaitė Fotografistč
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
į vojų Visokiom Spalvom
I Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.

$1,000 Tik až 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkitno. dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
{įleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
igų. 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. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport, N.

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 

i PATA1KOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį lAiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk.: VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesįs po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net. 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės: /

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR ► EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. ZINS
110 EAST 161h ST, N.Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietą

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

, .2___ i cigarai Amerikoje po 10 cen-
I tų, arba po vardu Petro Cigaras.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ D R-TĖGRAND RAPIDS, MICII. ) gresyviski biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo«e, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms; daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y<

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 
—Hth St.

Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 
NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1668 
Trustisai: A, By ŠATKUS, J. URBO-

Quarry, Ave.
NAS, J.. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystes susirinkimai atsibūna 

kas antrą utaminką kiekvieną mene
sį, savam name, 1057 Hamilton Ave.

4689 Brandon Ave.
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 236 Park 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 98 Cedar 

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

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., W. Hartford, Conn, -a 
'Iždininką^ A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 val. ■ vakare.

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

Pirmininkas J. Liubertaš, 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 
Guntariene. '
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė 
3 vai, po pietų.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 225. 
Taipgi7 dubdame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną , ..
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. Hth St„ N. Y.

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

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



$

- Puslapis Ketvirtas Ketvirtad., Vasario 7, 192
'■ I ' 1 n'™ - ■ ■ ■ < ■ ■i.i—.i. .mri .. . r : I I     

! Bet, perskaičius visų tą va- 
J.VXA vcvxoux ’dinamą1 “komunistų‘ šmugelį,”
OKU veltad.!*81. n!ekas daugiau įnėišeiną,
Ta ’mokykla turi gerai kalp ta sena pasaka: "Girde- 
įi engtas studentams sapa . vįs ^aj0 a(ja^ , noragO> bet 
Kreipkis prie kolegijos., adatą jam nukalti nepavyko, 

( Kitų valstijų žemdirbiškos (taį beliko šnirpštokas.”
hnn Npw Yorko akciiu mek- 'kole^os ir^ siūl° trumpus — - - - > • -nuo JNew Yorko akcijų mek kursus ūkgs mechanikams, 
leno. Jis pertikrino, kad 
man mokės pelno, dividen
dą, $2.00 už kiekvieną akci
ją į metus. Aš iki šiam lai
kui negavau jokių pinigų, ir 
tik dabar pradedu manyti,, 
kad gal tie mano pinigai 
žuvo. Kaip galiu sužinoti?

Mrs. R. L., Newark, N. J. 
Atsakymas: Jeigu parašy

si laišką į Wall Street Jour
nal, 44 Broad St., New York 
City, ir įdėsi bonvertą su 
krasos ženklu ir savo vardu 
užrašytu, tai tas laikraštis 
tau praneš, ką tik nori ži
noti apie tą kompaniją. Jie 
praneš, ar kompanija mokė
jo pelno praeityje, ar mokės 
ateityje ir koks tos kompa-1 
nijos stovis.

Imigrantų Problemos yS vXajojSo ’ kutt i

Bevertės Akcijos
Klausimas: Kiek laiko at

gal nusipirkau aliejaus 
Kompanijos akcijų. Pirkau;

Kreipkis prie kolegijos. adatą jam nukalti nepavyko,

Tasai Vienybietis rašo: 
“Trukšmingas posėdis, bet li
ko be pasekmių.”

Gal tam Vienybiečiui >pasi- 
rodė didelis trukšmas, kad tik 
vienas Taurinskas pradėjo 
rėkti apie tą komunistų šmu
gelį ir reikalauti nubausti tuos 
komunistus po $5.

Taigi, Taurihskui nuriedėjo 
krokodiliaus ašaros per nekal
tą veidą ir tuomi viskas užsi-z

Akras žemes
Klausimas: Ar man galite 

paaiškinti, kaip Jungt. Vals
tijų akras žemės lyginasi su 
Europos hektaru?

Atsakymas: Akras žemės 
susideda iš 43,560 ketvirtai- 
niškų pėdų, arba 4,840 ket- j . _ 
virtainiškų jardų, arba 160 j t 
ketvirtainiškų radų ir tt.! 
640 akrų sudaro vieną ket-1 
virtainišką mylią. Akras .
žemės yra apie 4-10 dalys reyohuęiomėrium ir priklausė

tai 
per 

jeigu 
tiek 

ir

bėdavoja, kad pašelpinčj biznieriai buvo padavę įneši- Dargi, vargšas, ant galo, ve) ; 
draugystėjVienybę j,kur mą,: jkaą -siųsti | delegatą iš kia kruvinomis l^okppilisg& 
tai priviso ; įoinuiiištiškų j gai-draugijoj į prieŠfaSistinį susi- ašaromis, kad jam rūpi drąjr? 
valų. ; ’ < ‘į’ įvažiavimą. Tai matote, kaip gijos labas, ne komuništ

Aš patarčiau Vienybiečiui vargšas save kankina, jeigu j kromelis. Taigi, skaitytoji, 
perskaityti “Vienybės” kons-tik pamato, kad yra kas nors Įgali aiškiai suprasti, kiek Vif 
tituciją ir atrasite jų vardus, daroma darbininkų labui. Pa-!nybiečiui rūpi 'darbininkišk 
katrie “Vienybę” sutvėrė, tuo-tarčiau Vienybiečiui nesikan- draugijų labas? 
met nereiks rašyti, kad priviso kinti delei tų komunistų, nes1 1
komunistiškų gaivalų, pamaty-kai kurie jau dirba per 17 
site, kad tie komunistiški gai-.rnetų Vienybės draugystėj ir 
valai sutvėrė “Vienybę” ir nebandė draugystę išnaudoti, 
šiandien joje priklauso ir dir- bet pirmai progai pasitaikius, 
ba del draugystės labo ir dar-!jie dirbo, dirba ir dirbs ‘del 
bininkų apšvietos. Taipgi ra
šo , Vienybietis, kad yra neva 
valstybės įstatymai, kad nega
lima aukoti niekam pašelpi- 
nės draugijos pinigų. Aš ga-, 
liu tiek pasakyti, kad komu-! 
nistai įstatymus pažįsta ge-, 
riau, kaip Vienybietis ir ant
ra, jie nėra- bandę sauvališkai 
niekur draugijos pinigus au
koti. Taipgi r^šo Vienybietis, 
kad kadaise tie raudonieji h . ' I » "

K. J. Washkis.

Brooklyn LABOR LYCEUB
fclRBI NINKU IŠTAIGA.

balSs del Balių, Koncertų, 
fidetų, Vestuvių, Susirinidmų ir Ai 
Puikus steičius su naujaisiais 
noiads. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
959 ’ Willoughby 

Tai *842 Star*:

darbininkų apšvietos ir “Vie
nybės” labo.

čia aiškiai jmatyti, kad 
VienybieČio tikslas kaip nors 
sukelti kokią neapykantą 
prieš tuos baisiuosius komuni
stus ‘ ‘Vienybės” draugijoje.

> < i

hektaro.

kaip

BRIGHTON, MASS.

pridurti,

Atsakymas: College of

į

WILKES-BARRE, PA

.... akimis matė. KALENDORIUS
I

1929 METAMS
ĮVYKS sukatoje

Kopija

»

TO

SDARBININKl
draugys- 
pašelpos

4--

L p
F

■

$

I ■

kos, kaip pataisyti gazinį 
/ inžiną, prižiūrėti pompas ir 

vandens sistemą ir kitus 
panašius darbus?

Ūkės Darbininkams Kursai
Klausimas: Ar man galite 

pranešti, kur vyras, kuris ■

.—  .---------------------------------------———I

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

tono pašelpinčj draugystėj 
“Vienybėj” komunistai pagau
ti šmugelį varant. Kaip rašo 
Vienybietis, kad trukšmas kilo 
del to, kad draugystės narys 
“Taurinskas” iškėlė komunis
tų šmugelį aikštėn.

■
-

Rengia Aido Choras ir A.L.D.L.D. 43-čia K p.
Vaidins Shenandoah’rio Lyros Choras 

Po vadovyste J. šiuriko, taipgi ir orkestrą bus šiuriko

Durys atsidarys 6-tą vai., Lošimas prasidės 7:30 vai. vak.

Beįt kas per vienas tas Tau
rinskas?

t ' i - f >
Kądaise skaitė save dideliu

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

svietų tą visą skaičių.CONCORDIA SVETAINĖJ
91 So. Washington ir kampas E. Northampton Sts., 

WILKES-BARRE, PA.

Keleivio” No. 3, sausio 
16-tos dienos laidoj, Vienybie- 

supranta anglų kalbą, gali rašo“Trukšmingas Vieny- 
pasimokinti ūkiu mechani-ibgs Posėdis, - šaukia: Brigh-

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

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

' Tarkitės'su mumis del kainos.
•Ypatiškąi ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

. ' ' ; K. M. s. ;

PENKIŲ AKTŲ OPERETĖ

‘GRIQUTIS’
Ukrainiškai parašė M. P. Starickis. > Suliet. P. Bukšnaitis

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

prie L. ,S. S., bet dabar garsi
nasi -“Keleivyje,” kaip vasa
ros metu jis renka grybus ir 
kaip ^gardžiai jis moka virti ir 
valgyti. Kitur, vargšas, prie
glaudos nebegauna 
“Keleivyje.” O jeigu kokis 
naudingesnis klausimas kyla 
pašelpinčj draugystėj “Vieny
bėj,” ypatingai kas link dar
bininkiškos visuomenes labo, 
taigi tasai Taurinskas ir rėkia, 
liedamas krokodiliaus ašaras, 
kad mūsų pašelpinė 
te yra sutverta delei 
mokėjimo.

Čionai turiu dar 
kad tas Vienybietis su Taurin
sku nemato toliau savo nosies. 
Juk yra parašyta konstitucijo
je : “Tikslas draugystės su-

IM- 
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lę MIIfiTJ JflII QII VI! If -^au di’abiižių ne juokais įsitempė neiš- !□ v L! ILS y ull VlLIUiD 'leist savo sandraugo. Kitą bandymą muzi
kantas jau bijojo daryt, nes žinojo, kad vil
kas gali ir už šlaunies įsikibti. O kartą 

i užuos kraują . .. sudiev visos vestuvės ir 
I pasauli! Nusprendė laukt, kol iš- j 
i auš. Ko toliau, to vilkas pradėjo darytis. 
neramesnis ir drąsėsnis: pradėjo arčiau 

i slinkti ir burgsti; kartais net dantimis su- 
i kalena, kas muzikantą baisiai gązdino. Ma- 

kuris to, kad vilkas pasidarė daug drąsesnis ūži 
ncmsi- ' ii iicj qfQi’mino kori xrilb-oi iviirli I

Rašo Užuguosčio Petras

(Tąsa)
, Vilkas ir Miizikantas Duobėj

Mano tėvo dėdė, Maciukas S., T 
numirė turėdamas 94 metus, kartą papa-i jį patį, jis atsiminė, kad vilkai myli muzi- 
sakojo šitokį atsitikimą, kurį jis pats savo ką. Pradėjo drbžt polką,—Vilkas nesavu

“t*. * balsu staugt ... Sustoja grajįt, vilkas ei-
Užuguostyj buvo tūlas muzikantas- na arčiau ir kalena dantimis. Muzikantas 

Smuikininkas. Kadangi tais laikais iš bau-' vėl drožia iš peties, nepaiso nei to, kad 
džiauninkų vargiai kam buvo likimo leista pirštai visai nugrubo. Vilkui vistiek ge- 
išmokt ant smuiko nors vestuvėse polkas; rai, kad jis ir prasčiausiai grajina. Muzi- 
pazirzent, tai minimas Užuguosčio muzi- kantui girtumas visai išgaravo. Sustoja 
kantas buvo labai populiarus visoj apielin- grajinęs, vilkas vėl ^reikalauja”’grajiti. 
kėj. Jį kviesdavo grajit į vestuves net į i Štai, jau ir išaušo. Pasitaikė vienam 
kitas parapijas. Vieną žiemą tuoj po ka- užuguostėnui anksti važiuot į Augštadvarį. 
ledų jis buvo užkviestas grajiti Intuponių | Kadangi vilkinyčia buvo netoli kelio, tai 
kaime, į rytus nuo Užuguosčio. Užsibai- į pirmiausiai jo arklys pastatė ausis, kaip 
gus vestuvėm, mūsų muzikantas turėjo eit žvakes, ir klauso, sustojo ir toliau neina... 
namo. Jis, būdamas pusėtinai linksmam j Žmogelis nusimovė nuo ausų baroninę ke- 
ūpe nuo degtinėlės, temstant išsileido na- purę ir klauso. Girdi nepaprastą melodi
nio. Nors kelionė tik apie trys verstai, Iją: grajina ir staugia ... Jis apsisuko at- 
bet veik visas kelias—mišku. Jam išei-'gal į miestelį ir, pasiėmęs kelis vyrus sku- 
nant, buvo pasiūlyta pavežėt, bet jis, juo-ginasi ištirt tų “prajovu.” Melodijos bal- 
kaudamas, atsakė: “Ką man reiškia pareit ^as atvedė juos prie vilkinycios. Kadan- 
Užuguostin? Dabar aš galiu į Trakus per’gi jau buvo šviesu, tai jie pamatė duobėj 
naktį nueiti. O jei susitiksiu vilką, užgra-'jųjų Susiedą, muzikantą, ir vilką... Greit 
jysiu polką, tai nei visa ruja man nieko’įleido duobėn virvę ir liepė muzikantui ka- 
nedarys. Aš žinau, kad vilkai pašėlusiai ■ bintis, o jie ištrauks. Bet kai tik muzi- 
myli muziką.” Ir žmogelis pasileido ke-į kantą pradėjo traukt, vilkas įsikibo skver- 
lionėn. man, atsispyrė ir neleidžia. Ką daryt? No-

Prie pat Užuguosčio miestelio, pašo- rė j o vilką užmušt akmenimis, bet galima 
nėj kapinių kalno, buvo viena vilkinyčia.'buvo tikėtis, kad vilkas,.gavęs akmeniu į 
Muzikantas, būdamas apsigėręs, kaip tai kuprą, griebs muzikantui ne už skverno, o 
išsimušė iš kelio kelis desėtkus jardų. Ap-1 už gerklės ... Galų gale vienas sumanė 
sidairęs aplinkui, pamatė ant kalno kapi- padaryt iš virvės kilpą ir gal pasiseks Vil
nių kryžius. Jis, žinodamas kokioj vietoj kui užnert ant kaklo ir prismaugt, o tuo 
randasi, leidosi tiesiai į kapines. “Na, tai; tarpu muzikantą bus galipia iškelt. Taip 
jau kaip ir namie,” pamislijo jis. Ir žen-.ir pasisekė. Užmetus kilpą vilkui ant kak- 
gė pirmyn dideliais žingsniais. Tik štaiįlo, smarkiai, truktelėjo ir kilpa užsiveržė 
po kojom prasiskyrė apsnigti žagarai ir apie kaklą. Tada ir muzikantą išvilko jau 
muzikantas šmakšt duobėn ... Nuslydo!vos gyvą nuo išgąsčių ir rankų nušalimo.

: su visais žagarais ir sniegu. Atsistojo jis,; i į Karciamai
apsikratė sniegą, ir, suprąsdamas kur besi- • ‘ '
randąs, manė šliaužt- stiebu viršun. Smui-' 
ką pasikabino prie diržo, nusimovė piršti
nes ir jau griebsis už stiebo. Bet.. žiūri, 
kitam duobės krašte žiba, kaip dvi žvaku
tes... Ir tos žvakutės juda. Muzikanto 

” visos blusos numirė... Jis gerai žino, 
keno akys žiba tamsoj. Išsiėmė iš kiše- 
niaus skiltuvą ir pradėjo skilt kibirkštis.
Šiek tiek’ apšvietus, pamatė, kad duobėj tu
ri “puikų draugą” .... Kada muzikantas 
skilia, daro kibirkštis, vilkas neritnsta, šo
kinėja, šnarpia. Sustoja skilt, vilkas nusi
ramina ir stovi kitam duobės šone. Ką da- 

. ryjt? / Nuspre'ndė šliaužt viršun, palikus 
“^YoršČių” vieną. Bet kaip tik muzikan
tas'pradėjo kabintis viršun, vilkas capt-už 
kailinių skverno ir neleidžia ... Pamisli- 
jgs,jis ‘dar-bandė vistiek šliaužt viršun,— 

jų tų ^kailinių, kad. šmotas pasiliks:
o dantyse. ‘Bet čia vilkas apžiojo

šelpti narius laike ligos, išmo
kėti. pomirtinę nuirusiems :\įr 
.skleisti . įapšyietą dtfąųg’ystėš 
narių iarpe>”' ' . ' [

Tai čionai tie komunistai ir 
gali su 'pasididžiavimu pasa
kyti,, . kad jie elgiasi pagal 
draugystės “Vienybės” konsti
tuciją, surengia prakalbas, 
kad paaiškinti draugystės rei
kalus ir taipgi išaiškinti darbi
ninkams kapitalistų šunybes, o 
labiausiai dabartinius Lietu
vos fašistų darbus ir tam pa
našiai.

O 1 kaslink tų dvejų plaka
tų, katrie buvo padaryti v tom 
prakalbom per klaidą, 
būtų buvę paaiškinta 
Vienybės susirinkimą, 
Taurinskas būtų šiek
smegenimis pasidarbavęs 
šiek tiek formališkiaU tą klau
simą iškėlęs. Bet jis pradėjo 
rėkti, tuos plakatus skaityti ir 
įnešimus duoti, kad, nubausti 
po $5 komisiją. ^Bet niekas to 
nepatvirtino ir tasai vadina
mas trukšmas nutilo be jokių 
pasekmių. Vienybietis su 
Taurinsku dabar < suka savo 
biednas galvas, kas mokės už( 
tuos netikruosius plakatus ? j 
Bet aš patarčiau pasiklausti ’ 
“Keleivio” štabo ar Maikio, 
gal jums kaip nors išspręs tą, 
galvosūkį. \

Jeigu Taurinskas pats būtų 
tą rašęs “Keleivyje,” tai aš 
nebandyčiau duoti atsakymą 
ant šitų vaikiškų pasakų ir 
laikraštyje užimti bereikalin
gai vietos, bet kad Vienybie
tis, kurį aš gerai žinau, kas jis 
per vienas, ir aš visada lai
kiau jį rimtu vyru, tą viską 
rašo, tai duodu atsakymą ir 
parodau, kad, vargšas, mažai 
toliau savo nosies temato. Jis 
rašo, kad A. L,„ D. L. D. yra 
komunistiška draugija, taipgi

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini La ikrai t j 

“RYTOJUS” •
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei------ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buepos Aires, 

Argentina
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Gerbiamieji ir gerbiamosios! Operetė Grigutis tai 
nėra paprastas, veikalas, bet su daugeliu gražių daine
lių. Grigutis yra populiariškiausias ir gražiausias veika
las lietuvių scenoje. Operetėj Grigutyj yra apie 20 gra
žių ir juokipgų- dainų. O Shenandoah’rio Lyros Choras 
labai gerai suvaidins, nes jis jau lošė 4 syk, o pas mus 
jau bus jų penktas sykis. Kurie matė vieną sykį lošiant 
Grigutį, tie eina ir kitu syk pamatyti.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

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

užsakymus (orderius).

Knyga 
■200 

Puslapių

Kaina

Tai buvo kokio 30 metų atgal? Aš bu
vau dar mažas vaikas, vienok sekantį nuo- 
tikį gerai atmenu.

Tūli du vienasėdininkai bylinėjosi už 
kokias tai ganiavas: vieni jas~ laikydavo 
savo nuosavybe, kiti—saVo. Tas dalykas, 
žinoma, turėjo būt išrištas teisme. Teis
mas įvyko T.ralęuosė žiemos laiku. Abi pu
sės turėję turėt savo liudininkus. Vienai 
pusei ir mūsų miesčiuko, Užuguosčio, keli 
vyrai buvo liudininkais.

Teismas pasibaigė jau temstant. Ka
dangi žiemos,-laikų naktys ilgos,-tąįįteismo 
dalyviai: Tmdininkai * ir < kiti niįįąrė va
žiuot namo nakties laiku. Nors kelionė nę 
trumpą: apie 40 verstų? ir daug važiavimo 
peri miškus; bet kadangi jų buvo didelis 
Hirys, apie 6r8 rogės, tai išsileido namų

t •« A A4 h'vVA į » ' » • • * H

Tikietus galima gauti pas visus Aido Choro ir A. L. 
D. L. D. 43-čios kp. narius ir pas J. Surdoką, 224 Lee 
Park Ave. •

ĮŽANGA: $1.00 ir 75c. Vaikams 25c |
: ----- 4 į,---------- .■ ■ -4—------------- -----1—į------- ---------—------------------ —----------- —’--------—

• Kviečia Rengėjai.

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus, tuojaus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siljsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertės. 
Knyga labai svarbi. Daugybė mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ię moks
lininkų. Puikus rinkinys labai svarbių in- 

. formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tik įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams if platintojams.

“Laisvės” Administracija
46 Ten Eyck Street, ' Brooklyn, N. Y 

’ j V T '•'■■■ I

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

“Laisvei” labai .reikalingi centai.
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KOKIA BUS REIKŠMĖ 
ATEINANČIO DRESIŲ 
SIUVĖJŲ STREIKO?

’kaip jiems patinka. Sąlygos 
'pasidarė stačiai nepanešamos.
Algos nukapotos, darbo valan
dos prailgintos. Dresių siuvė-

Dresių siuvėjai išėjo į strei-ijai jau ir užmiršo astuonių va- 
ką. Šiam streikui, kaip jau landų darbo dieną.
žinoma, _ vadovauja naujoji j Dabar rubsiuviai turi naują 
Nacionalė Industrinė Rūbsiu-! uniją. Iš senosios nieko nebe- 
vių Unija, kuri nesenai įsikūrė1 liko. Tiktai grupė socialisti- 
bendroj konvencijoj moteris-1 nįų biurokratų laikosi ir tar
kų drapanų siuvėjų ir kailia- j nauja darbdaviams, kaipo 

Įskebų agentūra.
- j Streiko * laimėjimas labai 

a.P~'daug reikš ne tik dresių siu
vėjams, bet visiems rubsiu- 
viams. Laimėjus šį streiką, ne

K f. * v 4 >
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Dresių siuvėjai atlaikė visą 
eilę susirinkimų , plačiai r~ 1 
kalbėjo kovos reikalus ir iš
rinko streiko komitetą iš tūk
stančio narių. Paskui suorga-,^^ siuvėjai laimėtų algų 
nizavo komitetus dirbtuvėse, pakėlimą, sutrumpinimą dar- 
Visos -spėkos sumobilizuotos b0 valandų bet naujoji unija

O kova žada būti 
Darbininkų priešų daug ir ga
lingi. Visos darbdavių spė
kos sumobilizuotos sumušimui 
siuvėjų. Socialistiniai seno
sios unijos biurokratai— 
Schlessingeris ir Kaufmanas, 
sušilę verbuoja skebus streiko 
laužymui. Per savo juodlapį 
“Forwarda” jie tvirtina, kad 
policijos ir miesto valdžios jė
gos padės 
sulaužyti.

Iš antros 
siryžę kovoti ir laimėti. Jiems 
kitokios išeities neliko. Darb
daviai ponavoja dirbtuvėse, į

i atsistotų ant tvirtų pamatų ir 
sunki, j įgytų didžiausio pasitikėjimo 

visuose rubsiuviuose. Iš ant
ros pusės, senosios unijos re
akciniai lyderiai visai nusima- 
skuos darbininkų akyse. Kuo
met darbininkai streikuos, 
kuomet komunistai ir visi re
voliuciniai darbininkai visais 
būdais padės jiems kovą lai
mėti, tai socialistai Schlessin- 
geriai, Hillquitai, Hillmanai, 
Onealai ir visa jų šaika ver- 

. :buos skebus dienos šviesoj, 
puses, siuvėjai pa-j ran^a rankon eis su darbda

viais, šauks policiją padėt dar- 
i bininkus sumušt. Darbininkai 
matys ir supras šitą socialistų, 
išdavikišką rolę.

Dar kartą pabriežiame, kad 
šis dresių streikas bus di
džiausios * svarbos. Nuo jo 
prasidės visoj drabužio pra
monėje darbininkų kova už 
atsteigimą unijinių sąlygų ir 
už pakėlimą algų, panaikini- 

' mą darbo nuo štukų ir t. t.
Mūsų pareiga dresių siuvė
jams padėt šitą streiką laimė
ti, supliekiant darbdavius ir 

-socialistinius unijų biurokra
tus, kurie senai parsidavė 
darbdaviams.

jiems šitą streiką

J LIETUVĄ GEGUŽĖJE

bdaloniausias oras, raniiau-

NEW YORKO ŽINIOS

įvykoPereitą sekmadienį
A. P. L. A. 49-tos kuopos su
sirinkimas, kuris, galima sa- 

sios jūros, puikiausia gamta— kyti, buvo gjfvas ir skaitlingas, 
tai gegužės mėnesį. Lietuva Siame susirinkime priimta į 
tuo laiku būva pilname savo organizaciją jauna mergina, 
grožyje: jos sodai žydi, lau- Bertha Young, ir perstatyti 6 
kai skaisčiai žaliuoja, paukš- nauji aplikantai, iš Įjūrių du 
čiai gieda—viskas žavėte ža- atmesti kaipo netinkanti būti 

traukte mūsų organizacijos nariais, o 
traukia ten tuos, kurie gyvena j keturi priimti.
toli nuo Lietuvos. Kad pa-1 Naujuose sumanymuose nu- 
pamatyti visą tą majestotišką ’ tarta prisidėti prie Tarptaųt. 
pavasario grožį, kad turėti Darbininkų Apsigynimo Liet, 
progos pilnai juomi pasi-!Sekcijos 17-tos kuopos su pen- 
džiaugti, reikia keliauti ten! kiais s doleriais kaipo metine 
ne vėljiu gegužės pirmosiosfmokestim 
dienosr

Tuo tikslu CUNARD LINI
JA ruošia ekskursiją į Lietu
vą greičiausiuoju 
didlaiviu MAURETANIA, 
plaukiančiu iš New Yorko

vi kiekvieną širdį,

ir paremti mūsų 
proletarinį darbą, kuris gelbsti 
darbininkus kovoje su prie
šais. Drg. Mingila tam tiks- 

pasaulio lui aukojo dolerį, tad pasida- 
iš-įro $6.00.

Padaryta pastaba ir atatin- 
gegužės (May) 1-mą dieną, karnas tarimas del mūsų vieno 
Ekskursijos organizatoriumi ir nario, kuris biskutį nukrypo 
vadu yra žinomasis judančių‘nuo mūsų įstatymų bei tvar- 
paveikslų ėmėjas ir rodytojas, kos. Ateityje bus žiūrima, 
p. A. T. Račiūnas. Jis veža-1 kad panašūs dalykai nepasi- 
si su savim visas mašinas, ku-'kartotų.

Iš senų laikų yra įsigyvenęs 
blogas įprotis, atlankius ligo-

Saugokitės Influenzos
NEKUOMET nerizikuokite. Sušlapę kojos šiuo metų se- ;

zonų yra labai pavojingas dalykas. Net'ir paprastas ne- | 
didelis peršalimas, jeigu apleidžiamas, gali privesti prie pavo- ! 
j ingos ligos.. Influenza ir plaučių uždegimas šiais laikais pla
čiai siaučia. Todėl ypatingai dabar privalote būti savo svei
katos sargyboje. . .

Kuomet pareinate namo šlapiomis kęj’omis ir 'perdėm per
šalę, tad išsitrinkite su PAIN-EXPELLERIU. Trinkite iki 
oda pradės raudonuoti. Taip pat nepamirškite vikriai ištrinti 
kojti padus. Jūsų kraujas pradės smarkiau teketi,’ Jus jausi
tės visai nauju žmogumi.

PAIN - EXPELLERIU ištrynimas yra Gamtos geriausis 
vaistas. Jis pagelbsti sunaikinti paprastus peršalimus ir kosu

lius. Jis taipgi yra neįkainuojamą 
pagalba gydymui paprasto gerklės 
skaudėjimo. Jus negalite rasti 
tinkamesnio ir saugesnio trynimui1 
sutaisymo apsisaugojimui nuo Jn- 
fluenzos, Reumatiškų Skausmų, 
Strėndieglio, Peršalimų Krutinėję, 
Sustingusio Sprando ir 1.1.

Naudojamas Visame Pasauly.
_ PAIN-EXPELLERIS teikė pagalbą ir apsaugojimą žmo

nėms visuose kraštuose per suvirs 60 metų. Muskulų gėlimas 
ir skaudėjimas urnai pranyksta po vieno ar dviejų išsitrynimų 
su PAIN-EXPELLERIU. Išvaro lauk visą sustingimą ir 
skaudėjimą — tinkantis jauniems ir seniems, silpniems ir tvir
tiems.
Persitikrinkit kad gaunat tikrąjį —- su INKARU ant Pakelio. 

L .Dvejopo didumo — 35 ir 70 centų bonkutės.
| Galite gauti vaistinėje, arba rašykite stačiau į

A vfickcous a
ii UNIMEX V

persitikrina, kad jie klydo. 
Mokestis mažesnė, tvarka ge
resnė ir su kiekvienu, kurį tik 
patiks nelaimė, bus tinkamai 
atsilyginama. Dabar pasi
traukusieji jau sugrįžta atgal.

Sekamąs Kuopos susirinki
mas įvyks |-čią dieną koyo, 
po num.» 62i-64 East 4th St.,. 
New York City, 2-rą vai. po 
pietų. Kįek vieno narip už
duotis pasirūpinti atsivesti 
naują narį. Mūsų šeimyna, 
kuri susideda iš virš šimto na
rių, turi savų pažįstamų drau
gų bei prietelių ir kiekvieno 
nario pareiga būti vadu, orga
nizatorium, ir žiūrėti į organi
zaciją kaip savo turtą ir ap
saugą nelaimėje. Jeigu mes 
taip gyvai dalykus svarstysi
me, bei naujų narių, klausimą 
gvildensime visada, kaip ir 
pereitame susirinkime, tai pa
baigoje metų pasidžiaugsime 
savo atliktais darbais.

Dz. Rep.

“LAISVĖS” REPORTERIO
KURIJOZAI

Reporteri® Suvažiavime ir

ZaZuM-a/o/veso/’
F.A<1. RICHTER. Ž5 CO

BERRYAND SOUTH FIFTH STS.

BROOKLYNt N.Y J

PAIN-EXPEILER
R OR TODAY

Drg. Paukštys visada sako, naujų dainų prideda prie sa- 
kad nėra kalbėtojas, bet sa- vo programos, 
vo raportu visus suįdpmino. bosta klausytis. 
Jis jau pradeda lipti ant kul-i 
nu Senam Vincui su savo saty-«---------------------
ra ir jam visi pritarė geriau, a.... bE
negu bent vienam iŠ raportuo- < APDOVANOKITE SAVO!

DRAUGUS IR GIMUS F ° GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

U-ž $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

todėl nenusi-V

už

46 Ten Eyck St., 
j •

Brooklyn, N.
1

i i Td Japls Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

■-W

1439 South 2nd Street

TILEFONAIi
Bell
Keystone

PHILADELPHIA, PA.

IR BALZA M U O TO J A 8
Užtikrinu, kad mano patarnavimu* 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kairą. Nuliūdimo valandoj® prašau 
kreiptis prie manęs.

Oregon
Main

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-L1ETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS 
’ , 3 1 ■ . r< r :

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.26c 

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
i j i t r ■ '

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir 
kitokių 1 vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue . Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, .u£ 
kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ______ —-----------------------------------------------------
No______________________________________ St. or Ave.
Miestas ___________________________  State---------------

Mokykla su Repatacija
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 217T4U74
Būkite Savy»tovŪ8—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būlpte 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 

\ • 

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

įtojy-i į; .
Pasibaigus suvažiavimui, 

tuojaus ūžtraukė muzikantai 
ir visi pavirto šokikais.

Bet gręatneckiečiai atvyko 
nevalgę ir jų kapitonas Talan- 
dzevičius įieško šeimininkių, 
reikalaudamas vakarienės. Sa
ko: “Mes jum tokį ukazą da
vėme ir turite klausyti, kitaip 
kitą kartą .nepribūsime.”

Štai ir vakarienės pirminin
kė, drg. Bimbienė liepia vi-Į 
siems lipti į viršutinę svetainę.}

Svečiai išalkę valgo, skubi
na. Košeliena kartais su
streikuoja, drebėdama, nepa
taiko į burną ir nukrinta į ša
lį. Vegiterijonai naikina ko
pūstus ir kilbasas. Kiti kal
basi; visi linksmus ir smagūs, 
juokauja. .

Ir vėl ta mūsų smarkioji ir
Igabi pirmininkė Bimbienė prie 6 
darbo. Perstato drg. Buknį 
kalbėti. Drg. Buknys, prisiso
tinęs ir prisisėdėjęs prie gra
žių merginų, sudrožė spyčių, 
trumpą, bet storą. Seka drg.

. Pas
kui Bovinas su Mizara.

Na, jau ir Stankūnas su dai
nomis. Sakau, tie dzūkai yra 
laimingi žmonės ir jų dainos 
taip pat. Kada drg. Stąnkū-j 
nas padainavo, svietas nesigai-j 
Įėjo aplodismentų,Bet kada; 
dr-gė Menkeliūniūtė užtraukė 
dzūkišką dainą h; jau ėjp prie 
užbaigos, tai tikrieji dzūkai, 
Mizara su Matuliu, tik laukė ■ 
rankas iškėlę, kad ploti. Ir 
turiu priminti, kad dainos pa-1 
sisekė, entuziazmas didelis,' 
kad dzūkai O. K. ir įų dainos; 
pralenkė žemaitiškas.

i
Na, pasirodė ir mūsų Ufa. i 

Mokytojas kur tai dingo (o Į 
gal žuvąvo) tą dieną, nepasi-; 
rodė. Bet kad jau užtraukė: 
Ufa, tai buvo ko pasiklausyti. ! 
Reikia priminti, kad Ufa vis!

riomis nuims judančius pa
veikslus šios ekskursijos kelio- _ _ t
nes, ekskursantų linksmus lai- nius, neišduoti kuopos susirin- sekmadienio rytą ir traukia į p^š^ika d°ar nevalgęs*

kime raporto. Ir šiame susi-

Reporteris atsikėlė anksti

Laisvės” Bendrovės suvažia-l 
K] puikiuosius pačios Lietuvos rinkime 4 toki tinginiai tapo vimą. Jisai žinojo, kad susi-!

11 (nubausti pagal mūsų konstitu-’tiks daug pažįstamų drau- 
ciją.

New Yorko ir Brooklyno lie
tuviai darbininkai turėtų su
sidomėti mūsų darbininkų sa- 
višelpine organizacija—Augs- Drg. Karlonas tuojaus užko- 
čiausia Prieglauda Lietuvių mandavo, kad parodyčiau 

>” visą namą, neišski
riant ir skiepo, kur mūsų dien
raštis bei knygos spausdina
mos. Drg. x Karlonienė pažy
mėjo, kad tai puikiai įrengta 
spaustuvė ir malonu ją pama
tyti-

Suvažiavimo dalyviai jau 
Yenkasi ir greatneckiečiai rūs
tauja, kad ' vietiniai miega, 
kuomet jie iš toliaus turėjo 
anksti keltis ir pirmutiniai 
pribuvo, štai, ir Bendrovės 
pirmininkas drg. Weiss pašau
kė visus prie tvarkos. Rinki
me pirmininko laimėjo drg. 
Jęskeviciūtė, ^ir, . sakąu, nęrą

kus laive ir Lietuvoje, o taip- 
flglĮ l IX IV. V.O1 HO ĮJUVIVO X71VUV.VVZO

^vaizdus., Tuos visus paveiks
lus p. Račiūnas rodys ne tik 
laive, bet ir po visą Ameriką, 
taip kad ne tik šios ekskursi
jos dalyviai pamatys patys sa
ve judančiuose paveiksluose 
(moving pictures), bet dar jų’ 
giminės ir pažįstami, su ku- Amerikoje, ir nevilkinant stoti “Laisvės 
riais nėra progos asmeniškai į mūsų eiles, kolei dar ne vė- 
susitikti, pamatys juos gyvus ‘ 
p. & \čiūno rodomose po Ame- 
rik$ “filmose.”

Greta paveikslininko, p. 
Račiūno, šiai ekskursijai pri
žiūrėti CUNARD LINIJA siun
čia vieną savo viršininkų, p. 
Steponą Bergen, kuriam, kai- 
pp lietuviui, mūsų keleivių rei- 
kAlai yra gerai žinomi. Vadi
nasi, dedamos visos pastan
gos, kad šios ekskursijos kel
eiviai būtų pilnai patenkinti 
visais žvilgsniais.

Pilietis Račiūnas dabar ke- Alpintas.. 
f liauja po Ameriką, rodyda- ' •M*/. /i-*.' J.?'

lu. Sveikas žmogus kartais 
nesigilina ir nesirūpina (ąrba 
nepagalvoja, kad bus tokie 
laikai, kuomet bus reikalinga 
pašelpa. Ir jeigu gerbiama
sis nepriklausysi prie jokios 
pašelpinės organizacijos, rau
dosi, bet jau bus pervėlu.

New Yorke yra lietuvių, tin
kamų į mūsų organizaciją. 
Lokalinės organizacijos savas 
dienas baigia atgyventi. Na- 
cionalės organizacijoj tvirtes
nės ir jų gyvavimas geriau už- 

Kąda mes persi- 
organizavom

gų ir draugių, ir jisai neapsiri 
ko.
kau drg Karloną iš Yonkerso
su

Pirmutinį svečią susiti-

savo gyvenimo drauge.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”
daug. duoda žinių iš LietuT 
vos darbininkų ir kaimo 
biedhubmenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbųKiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .................. $1.75
6 menesiams.............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Keenigs- 
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.

M A D OS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

PYTI? A! Laike bedarbis pirties kaina nupiginta Iki M LAlftui. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—7le-wV L vili V
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naajal perdirbta Rusiškai-Torkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 
rūšies maudynes s« moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 

LAPUOTOS ISSIPfiRJMUI VANTOS VELTU!

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IB

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12-to? 
iAlandos dieną per visą 

naktj
Utarninkais nuo 12-toa 
vai. dieną iki 11 vai. 

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

. priešai: darė į-|fekąYįino\yyj^^
mas judančius paveikslus, tad vairius mūsi^ veiklesniems;-'ną-rKUręnėiįą' bę.Ht įęokįoję vafdy? 
įganantys pavasarį keliauti1 riams ^priekaištus. Tūli >'nĄ- 
Lietuvon, gaii gauti iš jo pa-iriai pasitraukė, r ,.sak/dap9'U:ai 
ties smulkiausių paaiškinimų “nieko iš to>! jj.eišeis,’’ 
J^pie šią įdomią ekskursiją. dosni mokesčiai. J'BetVdabar'

• gaL^tiki () l\ i u bildu
DETROITO LIET?JViV DARBININKŲ APTIEKOS

5 hte. rąri-daai dvi lietuvi ’ikos aptUkoa, kairiose galima pirkti vaii> į 
tus . daug prieinamęsne '’•ąin?.’ negu kur kitur* dabartiniu UįlHJ,

4 d *
negu kur kitur* dabartiniu laiku.

; J !r

omią ekskursiją.

rz
•? 7.^'

.1 'U'-
' ■<. ■

4/ ,C:-. , J

Trys gariniai kambariai delbi išsipirimo: 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 JR FLUSHING AVE.S BROOKLYN, N. T.
. i.' , ' , Telefonas: Pulasld 1090
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Tom Heeney ir George 
Godfrey Kumštynės ?
11 šiomis dienomis įvyko, pasi
tarimas tarp: paskilbusio italo 
bokso promoterio Humbert 
Fugazy ir Charles Harvey, ku
ris mąnedžerįauja Tom Hee- 
ney’ui,. buvusiam kandidatui į 

j sunkiasvorius čampionus. Apie 
!ką Fugazy ir Harvey tarėsi, 
j tikrai nežinoma, bet bokso 
sporto mylėtojai spėlioja ir sa
ko, jog Fugazy mano sekamą 
vasarą surengti kumštynes, 

Mes dedame visas pastangas, kaip vyriausia poia
kad susimokinus šia operetę ^umsclp°tųsi George Godfrey, 
kuopuikiausiai. Mūsų artis-; Juodasis šesglls’ ir Tom Hee“ 
tai—dd. čęsnavičiūtė, Kava-Iney* 
liauskiūtė, žolyniūtė iš New-!

larko, B. Rudaitis (ufietis), J. 
iNalivaįka, C. Leveskas (irgi 

bus dar ir šokiai. ,A' Vtlička’ J'. Jaku’
Važiuojant B. M. T. 4th j 

Avė. požeminiu traukiniu, rei-j 
kia išlipti ant 25th St. stoties.

Rengėjai.

VIETOS ŽINIOS
čia tragediją vieno žmogaus. 
Visuose kituose Sovietų,? ju- 
džiuose bevardė masė lošdavo 
vadovaujamą rolę. / šitie ju- 
džiai perstato klasinį kerštą, ir 
juos darbininkai mokės įver
tinti.”

Š| VAKARĄ VISI J 
PRIEŠKARINI 
SUSIRINKIMĄ

AR MATĖT “GYVUOSIUS” 
NABAŠNINKUS?”

Kurie dar nematėte juokin
giausios komedijos “Gyvieji 
Nabašninkai,” tai dabar turė
site progą ją išvysti, nes 9 d. 
vasario, svetainėje Columbia 
Hall, kampas 24-tos gatvės ir 
3rd Ave., So. Brooklyne, bus 
sulošta. Lošimas prasidės 8-tą 

Visi ir visos turi 
nes komedija ilgai1 

ir aktoriai nelauks, paskirtu!
Po lošimui'

Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai darbininkai, šį vakarą, 
vasario 7 d., 8-tą vai., Royal 
Ralace svetainėj, 16 Manhat
tan Avė., įvyks svarbus masi
nis susirinkimas prieš naujo 
karo pavojų. Kalbės visa eilė 
gerų , kalbėtojų. _ >val. vakare.
C Dalyvaukite šiame susirinki-! būti laiku, 

me. Matote, kad visas kapi- į, ___ _
talistinis pasaulis ruošiasi nau- laiku pradės lošti, 
jam karui. Tik užvakar Jung
tinių Valstijų kongresas nuta-

* rip budavoti 15 naujų karinių 
laivų. Tai vis naujam karui. 
DM^bihinkams reikia, budėti. 
Jįems reikią mobilizuotis ka
rui prieš kapitalizmą, kuris 
ruošia naują kruviną puotą 
pasaulyje.

Šitas masinis susirinkimas NAUJAM KOMITETUI 
bus protesto susirinkimas prieš 
naujo karo pavojų. Prisidė
kite prie šio protesto.

ATYDAI DIDŽIOJO NEW 
YORKO DARBININKIŠKŲ 
ORGANIZACIJŲ SĄRYŠIO

“PEPITA”

Tai taip užsivardija opere
tė, kurią Lyros Choras suvai
dins 17 d. vasario, Labor Ly
ceum svetainėje; 949 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y.

EASTON, PA; ” į
A. L. D. L. D. 13-tos kuopos su

sirinkimas įvyks vasario 10 d., ne- 
delioj, 3-čią vai. po piet, Vander- 
veer Hall, 9th & Washington Sts.

Šiame susirinkime bus išduotas 
pereitij metų valdybos raportas. Ku
rie dar negavė knygų: “Ugnyje” ir 
“Argentina,” bus dalinamos ir dar 
yra kitų svarbių dalykų, kuriuos 
kuopa turės išrišti. Visų narių par
eiga atsilankyti ir atsivesti po* vieną 
ar porą rekrūtų prirašyti į tą dar
bo klasės universitetą.

A. L. D. L. Kp. Valdyba.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Left Hook.

(Daugiau New Yorko Žinių 
5-ta m Puslapyj)

PRIEŠ PERSEKIOJIMĄ 
JUODVEIDŽIŲ

svetainėje, 10 
Jau pirmiau buvo 
susirinkimas, bet 

Dabar turite įsitė-

ki-

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNfi, M. J. 

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

(21-47)

PAJIEŠKOJIMAI

Draugai, sekamą sekmadie
nį įvyks Sąryšio komiteto po
sėdis “Laisvės” 
vai. ryte, 
šaukiamas 
neįvyko,
myti sekami komiteto nariai: 
Verkutis, Jankūnas, Leikienė, 
Abekas, Vinikaitienė, Bartkus, 
Matulis ir Jankaitis.

Senas Komitetas.

REIKIA SAUGOTIS 
APGAVIKŲ

New

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ .

Savininkė

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

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

ičionis (kitas ufietis)—visi mo-
■ kinasi išsijuosę. Dainų visoj 
'operetėj yra daug, ir solistam!
i ir chorui. Pats veikalas yra Į SUSIRINKIMAI
I pilnas juokų. I

Dar vienas dalykas reikia j
• primint, idant parodžius jums.
kad mes gerai
Šią operetę, tai tas, kad d.! ir draugės, malonėkit susirinkti lai-|
J. Juška iš Central Brookly- ku, turime daug svarbių dalykų ap- 
no apsiėmė i ezisienauti. Apie sjVeskit ir naujų narių.
d.( Jušką nereikia daug sakyt, ‘ Org. J. Kaulinis.

PARENGIMAI IR
MASPETH, N. Y.

A. L. D. L. D. 138-tos kuopos mė- 
jaivMzjjiuo jumo, nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
i suvaidinsimo 18 d- yasari°, P° No. 7042 Link Ct. 1 suvaiamsimc | pra{}zia vaj vakare. Draugai

d.1' Jušką nereikia daug sakyt, 
nes visi žino, kad režisieria- 
vime jis yra ekspertas.

Taigi, patariame visiems įsi
gyti tikietus iš anksto. Tikie- 
tai parduodami. “Laisvėje”, d.
■v -v v -i "i »' • — ~ ••

JIEŠKO. Kazimieras Petkevičia jieš- 
kau savo brolio Antano Petkevičiaus 
ir sesers Monikos; ' taipgi švdgėrio 
Antano, Gaslaičio ir Jurgio, Kliinai- 
čio. Keli metai atgal gyveno Penn
sylvania valstijoj, >dabar nežinau 
kur randasi. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinote, praneškite šiuo adre
su: Chasi Petkin, P. O;, Sam, Idaho 

(31-32)

JUNIPER 7646 I,.,'«_ . >

RALPH, KRUCH '
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue
•________MASPETH. NmY.< .

' PAJIEŠKAU sesers duktės Agatos 
*7. i Stasulaitės, po vyru * Budženienės. 

Girdėjau, kad seniau gyveno Spring
field, Iii. Meldžiu atsišaukti arba 

z oo.oo \ kas žinote, pranešklt. M. Shilinski 
' ' N (Stasulaitė) 7 W. Ridge St., Nan- 

įticoke, Pa. (31-32)

| Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

Į IR MALIORIUS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza i 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. , 

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

, -.subatoj, 9 vasario, po No. 197 Avė.
J. Juškos krautuvėj, 79 Hud- E, kampas 19th St. Pradžia 7-tą 
son Ave., Central Brooklyn, .vai; vakare. Kviečiame visus atsi- 
N. Y., ir PM lyriečius. ilankyt’ ,r Pul^lal pas>hnkSm.nt..

Eva. I

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J. rx’o < tkttx a yt/attut a t

A D. Partija rengia šaunų balių JSRAND A VO JIM AI 
hatoi. 9 vasario, no No. 197 Avp '

i 

11

j

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:

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

Telephone, Stagg 4401

A. RADZEVIČIUSPASIRANDAVOJA fornišiuotas 
kambarys, elektros šviesa, šiltas 

vanduo, atskiras įėjimas, ant pirmų 
(32-33) ' lubų-—47 Scholes'St., Brooklyn, N. 

! Y., Atsišaukite nuo 3 iki 8 vai. po 
I pietų. (31-33)

susirin-!' ' “ ‘

Komitetas. GRABORIUS
(Undertaker)

NEWARK, N. J.
D. S. A. 10-tos kuoposL. ___________

kimas bus pėtnyčioj, 8-tą d. vasario,; PASIRANDAVOJA gražus Yvml- 
pas d. Žukauskienę, 566 S. Clinton šiuotas kambarys, apšildomas, yra 
St.. Tč. Orango. N J. "" “ 1 ’ A

...... ival. vakare, visos na: 
SHARKEY IR STRIBLINGAS .turim svarbių reikalų.
DAR NESITREINIRUOJA

SPORTAS gražus forni- 4

Št., E. Orange, N/'J. Pradžia 8-tą j elektros šviesa. Kreipkitės po No. 
Visos nares susirinkit, j Evergreen Ave., Brooklyn, N. 

’ Org. O. S. (30-32)
----------------------------------------------- 1--------------------------------

PARDAVIMAI

Brooklyne nr visam 
Yorke priviso naujos rūšies 

gyvena iš 
žmonių nelaimių. Jeigu, pa
vyzdžiui, automobilius suvaži
nėjo kūdikį, tai tuojaus jie 
nubėga pas tėvus ir peršasi 
jiems pagelbėti užvesti bylą 
prieš automobiliaus savininką. 
Nelaimėj esanti žmonės, neži
nodami už ko pirmiausia 
griebtis, pasitiki tokiems ap
gavikams. O šie turi ryšius 
su tam tikrais advokatais, ku
riuos pašaukia paimti tą bylą. 
Viskas sudaryta: pinigais da
linasi apgavikai ir advokatai, 
o žmonelės nieko negauna, jei
gu teismas ir priteisia atlygi
nimą už vaiko užmušimą.

Reikia saugotis tokių apga
viku. 4.

New Yorko valgyklose ir 
tose įstaigose prasideda dis
kriminacija prieš juodveidžius. 
Pavyzdžiui, nesenai Tip Toe 
Inn valgykla, kuri randasi po 
num. 62 East 14th St., atsi
sakė trims juodveidžiams duo
ti valgyt. Panašiai elgiasi ir 
kitos valgyklos.

‘ Reikia kovoti prieš šitą dis
kriminaciją juodveidžių. Tam apgavikų, kurie 
tikslui rengiamas protesto su
sirinkimas vasario 12 d., St. 
Luke’s Hall, 125 West 130th 
St., N. Y. C. Susirinkimą 
šaukia Amerikos Juodveidžių 
Darbininkų Kongresas ir 
Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
j^himas. New Yorko lietu
viai turėtų dalyvauti šiame su
brinkime.

NEUŽMIRŠKITE 
RICHMOND HILL 
POKYLIO

Sekantį sekinadienį, 
dieną vasario, įvyks Our Ci- 
Vi<? Club svetainėje, Liberty 
Avė., tarpe 113 ir 114 gatvių, 
koncertas ir kostiumų, balius. 
Šią pramogą rengia L. D. S. 
A. 11-ta kuopa, A. L. D. L. 
D. 185-ta kuopa ir S. L. A. 
322 kuopa bendromis jėgomis. 
Svetainė bus atdara 5-tą vai., 
d pokylis prasidės 6-tą vai. 
Vakare. Kas bus gražiausiu! 
kostiūmu, tas gaus pirmą do-Į*” 
vaną, o kas bus keisčiausiu, i 
tas gaus antrą.

Koncertinę programą išpil
dys sekamos jėgos.

10-tą

Garsusis Ufos oktetas^ ger- vesti ir naujų narių.
biama mūsų dainininkė M. 
čęsnavičiūtė; vaikų mandoli
nų orkestrą, kuri dar mūsų 
apielinkėj negirdėta ir šokikės 
Misevičiūtė ir Sirviūtė.

Todėl visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai atsilankykite.

Rengėjai.

36-tas METINIS

BALIUS!
Švento Jurgio Draugystės

Įvyks Subatoje

9 Vasario-Febr., 1929
KLAŠČIAUS SVETAINĖJ

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

-MASPETH, L. L, N. Y.

Kviečiame visus Brooklyno, 
Maspetho ir apielinkės lietu
vius koskaitlingiausiai atsilan
kyti j šį mūsų balių.

Retikevičiūtės Orkestrą 

grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius \ .

jžanga 50c ypatai

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze ir Gydy
mo |)Gdai.r ' ’ f. ' -
H$27-£ast 84th Street * 
i Tarp Park ir Lexington Avės.

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.
WATERBURY, CONN.

A. L. D. L. D. 28 kuopos mėnesi- 
ninko, Jack Sharkey, ir Young inis susirinkimas bus panedėlyj, n d. 
Striblingo kumštvnės kurios vaaa^i®> P® No. 774 Bank St. Pra-otrionngo Kumštynes, Kuriosįdžia 7:30 val vakare> Tai bus svar_ 
Įvyks vasario mėn. 27 d., die-Įbus susirinkimas, todėl visi nariai 
na po dienos artinasi, tačiau ateikite, 
vyriausi tų kumštynių daly- ' C ' 
viai vis dar nesitreiniruoją. Iš;d?Š7a. 12-ta"kuopa rengiyT šaunią' — . v. • 1 _  IT _ T-> i rv i ▼ v

ga $1.25 ypatai.
i Nedėlioj, 10 d. vasario, A. L. D. 
L. D; 28-ta kuopa rengia viešas dis
kusijas temoje “Kurie yra klaidin- 
gesni, ar komuiiistai ar socialistai ” 
Diskusijos buš po No. 774 Bank St. 
Kviečiame visus atsilankyti.'

• • Rengėjai.
(31-33)

McKEES ROCKS, PA.
A. L. D. L. D. 40-tos kuopos svar- 

i bus susirinkimas bus nedėlioj, 10 d. 
vasario, A. P. L. A. 2-ros kuopos 
svetainėj, 24" Locust. St. Pradžia 
2-rą vai. po pietų.. Visi nariai atei
kite*, bus renkama kuopbs valdyba. 
Taipgi yra ir kitokių svarbių reikalų 
aptarti. . .

Sekr. J. Miliauskas.
(31-32)

HARTFORD, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 12-tos kuopos susirinkimas bus 
ketvirtadienį, vasario 7, po No. 29 
Lawrence St., 7 :30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit ateiti ir užsimokėti 
mokesčius.

Sekr. B.Muleranka.
(31-32)

Lietuvio sunkiasvorio boksi

PARSIDUODA restaurantas ir for-
. . . . nišiuoti kambariai, labai prieinama

■ vTaipgi_ pasistengkit ir mo- .kaina. Priežastį pardavimo sužino- 
kesčius užsimokėti. _ Rįte ant vietos. Paimkite Crosstown

Subatos vakare, 9 d. vasario, L. j car įr išlipkite ant Sullivan St., So.

S. L. A. 83-čios KUOPOS
SUSIRINKIMAS

S. L. A. 83-čios kuopos mė- eikliu.
nesinis susirinkimas įvyks va- išbuvęs ore 208 valandas, 
sario 7 d., “Laisvės” svetainė- T--’- r'n—1— —--
je, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,
N. Y. Pradžia 8-tą vai. vaka- tynių todėl, kad jis gana ge- 

Malonėkite visi nariai da- raj prisiruošęs savo kumštynė- 
lyvauti, nes yra daug svarbių ;se su K. O. Christneriu. Rim- 
reikalų, kurie reikės šiame su
sirinkime išspręsti.

Taipgi nepamirškite atsi-

J. Kairys,
S. L. A. 83 Kp. Sekr

TEATRASDAINOSMUZIKA

NAUJI SOVIETŲ JUDŽIAI 
NEW YORKE

Film Guild Cinema teatre, 
52 West-8th St., N. Y. C., ro
domi nauji Sovietų judžiai 
vardu “Two Days.” Tai pui
ki melodrama. Visi proleta
riniai rašytojai’ sutinka, kad 
šie judžiai labai gražiai pada
ryti ir perstato wienoj ypatoj 
kovą tarpe senojo ir naujojo 
pasaulio.

> žurnalo “The Hammer” re
daktorius, M. Olginas, sako: 
“ ‘Two Days’ yra galinga me
lodrama. Tragedija tarno, 
kuris yra plėšomas tarpe mei
lės del savo sūnaus ir atsi d a-' 
vimo savo viešpačiui (bosui), 
yra pasaulinio žingeidumo 
drama.”

Michael Gold, redaktorius 
žurnalo “The New Masses,” 
sakoj “ “Two Days’ yra pir
mutiniai Sovietų judžiai, kurie 
parodo kovą tarpe senojo ir 
naujojo pasaulio vieno asmens 
krūtinėje.” »

Meloch Epstein, “The Frei
heit” redaktorių s, sako: 
“ ‘Two Days’ yra! piritiutiniai 
revoliuciniai judžiai, kurie lie-

Miami Beach, Fla., ateinančios po^No. 774 Bank St. Įžan-
žinios praneša; jog Jack Shar
key daugiausia užsiima golfo 
žaidimu, o Young Strįblingas 
maudosi ir laksto po padangę 
savo orlaiviu. Toks pastaro
jo ‘^išdykavimas’'’ privertė su
sirūpinti Jack Dempsey, ku
ris yra tikruoju Sharkey- 
Striblingo kumštynių promote- 
riu, ir kreiptis į savo advoka
tus. Dempsey įsakęs savo ad
vokatams priruošti drausmę, 
draudžiančią Striblingui lekio
ti orlaiviu ir važinėti motor-

Striblingas iš viso jau

Jack Sharkey dar nesiruo
šiąs rimtai prie būsimų kumš-

tai mano pradėti treiniruotis 
tik po savaites.

Vasario mėn. 4 d. naktį di
džiuma New Yorko bokso 
sporto rašytojų išvyko į Mia
mi Beach, iš kur praneš savo 

' laikraščiams apie Jack Shar
key ir Young Striblingo treini- 
ruotę.

Schmelingas Pasirašė 
Dviejų Metų Kontraktą

Vokiečių boksininkas Max 
Schmeling, kuris nesenai nu
galėjo techniškuoju knockou- 
tu Johnny, Risko, pasirašė su 
Madison Square Gardeno kor
poracija dviejų metų kontrak
tą. .Kalbamuoju kontraktu ei
nant, Schmelingas sugrįžęs iš 
Vokietijos atgal į Jungtines 
Valstijas galės bpksuotis tiktai 
New Yorko ir Bostono Garde- 
nuose. žinoma, jis galės da
lyvauti ir mažesnės svarbos 
bokso rungtynėse, rengiamose 
kituose miestuose, prie kurių 
rengimo prisidės minėta kor
poracija.

Jei Schmelingas bėgy dvie
jų metų laimėtų pasaulio bok
so sunkiasvorį čampionatą, su
lig to kontrakto, kurį jis pa
sirašė vasario mėn. 4 d’., jis 
turės apginti savo titulą tris 
sykius Gardeno korporacijos 
rengiamose kumštynėse.

Schmelingas mano grįžti į 
Vokietiją tikslu aplankyti ser
gančią motiną ir sutvarkyti sa
vo profėsijos reikalus vasario 
15 d. Į Jungt, Valstijas jis 
sugrįšiąs apie balandžio mė
nesio pradžią.

DETROIT, MICH.
P. L. A. 47-tos kuopos 

kimas bus nedėlioj, 10! d. 
Draugijų Svetainėj, 24 ir Michigan 
Ave. Pradžia 10-tą vai. ryte. Na
riai ir narės, būtinai ateikit į susin- 
kimą aptarti draugijos reikalus. At- 
siveskit ir naujų narių.

Sekr. J. Povilaitis.
(31-32

CLEVELAND^ OHIO
i BALIUS SU PERSTATYMU 
l“Uuošvė j Namus, Taikos Nebebus” 
įvyks nedėlioję, 10 d. vasario (Feb
ruary),; 1929, Grdina svetainėj, 6061 
St. Clair Ave. Pradžia 5-tą vai. 
vąkare. šis veikalas yra vienas iš 
juokingiausių komedijų, dar pirmą 
kartą bus perstatoma Clevelande, to
dėl atsilankiusieji turės juoko iki so
čiai, bė to, prię. ■I>rogramo, bus ir 
fsmųlke'shią pąmarginimų. Po persta- 
tyrnfo ^)ūst l^ietuVi^ki šokiai prijef Ta
mošiūno orkesfros iki 'vėlybos nak
ties. Rengia P^-įešfašistinis Komite
tas, todėl ir visas šio parengimo pel
nas skiriamas LietUvds; darbininkams 
kovai su fąšizmu.-r-Ižanga 50c ypa
tai. Kviečia visus atsilankyti

Komitetas.
J; 31-3)

A. susirin- 
vasario,

Brooklyne. 156 Conover St., Brook
lyn, N. Y. i ' 29-34

PARSIDUODA FARMOS 
; - < * ■- • > 

170 akrų žemės,« 100 akrų dirba
mos, likusioji miškas ir ganykla, ant 
State kelio, kuris eina; iš New į Yor
ko į Bostoną, 2 geros stubqs, yra 
elektrą, vanduo, ; maudynėj, steam 
heat, Storas ir gasolino stotis. Dvi 
didelės barnės, 9 akrų tabako- “še1 
das” ir kiti budinkai. Netoli miesto. 
Gera proga, kas nori įgyti gerą far^ 
mą. Mes turime daug įvairių far- 
mų ant pardavimo, taipgi visokių 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 
do apielinkėj. Kreipkitės sekamu ad- 
■resuą Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Conn.' ' -s ; (23-34)

main
All cash trade.

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 
highways.
Will sell on easy terms.

Stako yra 
duosiu labai pigiai, nes' delei 
mirties turiu tuojau važiuoti 
Lietuvon. Parduosiu su :namu 
arba be namo. Yra krautuvė 
ir 3 šeimynų namas. Kaina 
$22,500; įmokėti—-kiek galit. 
—K. Svidris, 405 Hillside 
Ave., Hillside, N. J. TeE Ter
race 2875. 27-32

už $9,500. Par-
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KAZYS SAKATAUSKAS 
, ! (CHARLES SADUSK) , 

7912 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y.

’ SMUIKŲ MOKYKLA
' • * f f J I i i ■■ IBuvęs profesorių didžiųjų teatrų 

virš 20 metų 
diiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinisiiiiiiiiiiiiiiiium

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
-T* —7* 1. j  — ■ ■ f -

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

JQs pažjstate mus, mes pažįstame jas, bet 
jau senai matimėsi. Būtą linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del >» 
Unties užeikite, o būsite maloniai priimti

L IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y

L

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino> kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
.vaistai. : jMūsų žmonės taip .pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

. žjpodajnąs tiį ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
irnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
žaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
lojtuą. (galimą įgauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.Hr

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve
Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britvų, Žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 
ir Waterman*š F ountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA
i 3194 Fiilton Street Brooklyn, N. Y.

i .t

‘£ Grybelių. *
I Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Sėneso plokščiukių f 
šalavijų \
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 7
Valerijono šaknų 
šal mėčių

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

manė, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
, t Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNETUOS 75 centai

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

P '• Apjmhį’ir 

į Į | ^klūkiu 

Bernardinų 
Bėzdų žiėdų 

r Badijonų 
čepronėlių 
čobrių ■ ' 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Dėvinmečių durtiropių 
DzingęUų 
Dagilių

> Dębesilu ’ * . 
Garstyčių

» *

v
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