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Penkiolika Šuberto teatruose 

New Yorke šokančių ir dainuo
jančių mergaičių nusitarė gy
venti sulyg Thomo More gar
siosios “Utopijos”, nes viena iš 
jų tą knygą buvo skaičiusi. Pa
siėmė jos netoli Fordham uni
versiteto kampuso kambarius ir 
ten kolektyviai viską dirbs prie 
namų ruošos ir bendrai viskuo 
naudosis. Rūkyti bus leista vi
som, o gerti mūnšainą galės tik 
“kai kada”, esant “didesniam 
reikalui.”

Thomas More savo “Utopi- 
' ją” rašė apie trys šimtai metų 

atgal, kuomet moderniško mūn- 
šaino niekas nežinojo, o rūkymą 
—tabaką—mažai kas tevartojo. 
Jei More būtų priminęs, kad jo 
bendrijoj bus įvestas blaivybės 
įstatymas (prohibition), kuris 
atidengs devyniuose iš dešimts 
šalies namų bravorus, tai ištik- 
ro, “Utopija” nūnai būtų ar
čiau realybės.

Kalbant apie minėtas merg
šes ir jų “utopišką,” aplaistytą 
mūnšainu ir paskandintu taba
ko dūmuose gyvenimą, su šird
perša tenka pinsiminti, kad pas 
mus lietuvius darbininkus šian
dien retas didesnis parengimas 
—koncertas, šokiai — praeina, 
kuriam nematytum girtų bei 
pusgirčių mergaičių. Jaunų 
mergaičių! Tai pasekmė blai
vybės įstatymo ir, gal, dalinai, 
mūs apsileidimo atatinkamai 
kovoti prieš mūnšainizmą.

Vienas Lietuvos laikraštis ra
šo, kad Kauno “miesto elgetyne 
mirė buvęs Šančių gyventojas 
Jurgis Ilgūnas apie 80 metų 
amžiaus, spaudos draudimo lai
kais jis gyvendamas Šančiuose 
laikęs ir platinęs lietuviškas 
knygas. Gyvenęs labai vargin
gai, padarytoj žemėje lūšne
lėj. Senatvėje buvo visiškai nu
stojęs klausos ir kalbos. Pas
taraisiais metais buvo laikomas 
elgetyne.”

Šitaip Lietuvos patriotams 
S pi tie žmonės, kurie kovojo 

| lietuvybę—platino draudžia- 
is lietuviškus raštus caro lai

kais. Ne sykį sakėm, kad Lie- 
tuvoj rojus tik kunigams ir 
ponams. Būk tu kažin kaip at
sižymėjęs, jei tik biednas, varg- 

- šas*—eik elgetauti, negalėdamas 
dirbti.

Dr. A. L. Graičiūnas kadaise 
sakė, kad jei Amerikos lietuviai 
komunistai būtų toki geri (“ge
rais“ jis skaito tuos, kurie rū
pinasi lietuviais darbininkais 
pirmiausiai) kai Sovietų Balta
rusijos lietuviai komunistai, tai 

• jis būtų jų artimiausias prita- 
rėjas. Esą, mes perdaug esam 
“rusiški.” Kuomet paprašiau 
daktarą paremti faktais savo 
tvirtinitnus,—negalėjo.

Amerikos lietuviams komuni
stams rūpėjo, rūpi ir teberūpės 

, visų pirmiausiai darbas tarpe 
lietuvių darbininkų. To nema
to tik tas, kuris nieko nemato 
arba nenori matyti.

' Pereitą antradienį ALDLD. 
CK. posėdyj nuspręsta baigti 
tuos žalingus ginčus ir kitir- 
čius, kurie jau tūlas laikas kai 
verda Springfieldo, III., kuopoj 
ir visam to miesto kairiajam 
sparne. Negalima ilgiau tole
ruoti tokios suirutės, kuri skers- 

J painiuoja kylimą kairiojo spar
no. Kuriems draugams tikrai 
rūpės mūs judėjimas, jie sutiks 
su ALDLD. CK. padavadijimais 
ir juos vykins Vyveniman.

' Berlynas.— Vokietijos 
parlamentas 287 balsais 
prieš 127 priėmė Kelloggo 
taikos paktą.

Greit Kongresas Perleis • 
Kruizeriy Biliu

WASHINGTON.— Spėja- 
ma, kad žemesnysis kongre
so butas greitu laiku perleis 
senato priimtąjį bilių su pa
taisomis del pabūdavojimo 
naujų kruizerių. Urmu bus 
perleistas ir priduotas pre
zidentui pasirašyti.

Įtaisė Naują Aparatą
KEY WEST, Florida. — 

Du jūreiviai net po keturis 
sykius išlindo iš šubmarino, 
esančio 76 pėdas vandenyj, 
kad įrodyti, jog, naudojant 
gerus aparatus, galima bu
vo išgelbėti nuo nelaimės 
submarinas 4 ir jam pana
šūs.

Sovietų Sąjungoj
Vokiečių Technikos 

Savaitė
Rusų-vokiečių draugija 

“Kultūra ir Technika” nese
nai organizavo Maskvoj 
“vokiečių technikos Savai
tę.” įBuvo pakviesti Mask
von įžymiausi vokiečių mok
slininkai — inžinieriai ir ag
ronomai, kurie darė prane
šimus technikos ir žemės 
ūkio klausimais. Praneši
mų klausė rusų technikos ir 
žemės ūkio mokyti darbi
ninkai. >;

Iškilmingai atidarant “vo
kiečių technikos savaitę” 
SSRS Liaudies švietimo ko
misaras dr. Lunąčarskis 
tarp kita ko pasakė:

“Mes noriai pripažįstame 
save pažangios kapitalisti
nes šalies mokiniais mokslo- 
technikos darbe, šiuo žvilgs
niu mes esam atsilikę nuo 
daugeliu šalių. Bet mes 
niekam n e u ž s i lei
di i a m ne tik socialės 
struktūros (visuomenės su
rėdymo) žvilgsniu, bet ir 
besiverždami į kultūrą ir ją 
brangindami. Mes stengia
mės apsiginkluoti mokslu ir 
perimti kas yra geriausia 
visose šalyse, kad drauge su 
masėmis u ž k a riautume 
gamtą.”

Smagus Vakaras Naudai 
“Daily Workerio”

Clevelande' !
T————. ,

9 d. vasario, 8 vaL vakare, 
Jugo-Slavų svetainėje, E. 
55th SL ir St. Clair gatvių, 
Clevelande, • įvyks sųiągus 
vakaras paramai “D. Wor
kerio”. šį pasilinksminimą 
rengia D. (K.) P. branduo
liai: 21 ir 201. Būkime visi 
darbiečiai ir simpatizato- 
riai “D. W.” šiame vakare, 
kuris yra rengiamas nau
dai vienintelio pasaulyje an
glų kalba einančio komunis
tų dienraščio.

šiuo taip svarbiu darbi
ninkų judėjimo momentu 
Amerikoj “D. W.” lošia la
bai svarbią rolę. Be jo A- 
merikos revoliuciniam dar
bininkų veikimui būtų labai 
sunku.

Todėl, draugai ir draugės, 
cleveląndiečiai, visi ir visos 
į pagelbą Amerikos darbi
ninkų klasės dienraščiui.

Įžanga dykai.
t Org. brand. 21.

Vatikano Papa Paskelbė Savo Sutartį su 
Italijos Valdžia, Pripažįstant 

Vatikano Valstybę
Turės Savo Geležinkelius, Telefonus;*Leis Pinigus ir Kito
kius Valstybinius Darbus Atlikinės Tasai “Dievo Įpėdinis” 

ir “Neklaidingas” “Žemės Dulkė”
ROMA.— Vatikano papa 

Pijus Vienuoliktasis pa
skelbė visiems nuncijams, 
internuncijams ir apašta
liškiems delegatams, kad 
jis pagaliąus priėjo prie 
galutinos sutarties su Italų 
vyriausybe. Vasario 7 d., 
kai 10 vai. ryto jis šaukia 
visus savo “ministerius” ir 
didžiuosius žmones į konfe
renciją, kurioj bus paskelb
ta oficialiai sutarties teks
tas, o sekantį sekmadienį 
kardinolas Gaspari ir fašis
tas Mussolini pasirašys po 
sutartimi.

Oficiališkas vardas naujai 
teritorijai, kurią valdys pa
pa, bus “Vatikano Valsty
bė” arba “Vatikano Mies
tas”. Ji užims visą pietry
tinę Vatikano pusę ir eis 
net iki šv. Petro kolonadai. 
Šv. Petro Aikštė ir abi ko
lonados bus įimtos į naują 
valstybę.

Papa turės teisę pasista
tyti savo geležinkelio, tele
grafo, telefono, pašto ir be- 
vielinio telegrafo stotis. Jis 
turės savo orlaivininkystės 
plotmę, galės gamintis savo 
pinigus, išleisti banknotus, 
spausdinti pašto ženklelius, 
ir naudotis kitom teisėm, 
kuriom naudojasi valstybės.

Be to, Italų vyriausybė 
suteiks nepaliečiamybę Šv. 

i

Povylo Bazilikai, ir kitiem 
namam, esantiem Vatikano 
teritorijoj, kaip kad šian
dien turi neliečiamybę kai 
kurie Vatikano valdytojų 
skyriai.

Italijos valdžia, be to vi
so, sutinka mokėti Vatika
nui 2 bilionu (apie $105,000,- 
000) lirų kontribucijų, ku
rių pusę užmokės tuojau, o 
kitą pusę—metiniais mokes
niais, priskaitant nuošim
čius.

Konkordatas baisus
Be to, kad Vatikanas pri

pažinta nauja valstybė, ir 
popiežius (papa) vėl galės iš
kišti galvą pasaulin, ko jis 
nedarė nuo 1870 metų, Ita
lijos fašistų valdžia padarė 
konkordatą su Vatikanu. 
Juomi pripažįstama Italijoj 
t. v. kanono įstatymas, ku
ris ankštai suriša valstybę 
su katalikų tikyba ir sutei
kia dvasiškijai plačiausių 
teisių.

'■1 A t žymėjimui’ viršminėto 
fakto ir: paminėjimui septy- 
nerių metų sukaktuvių nuo 
išrinkimo Pijaus Vienuolik
to papa, Vatikane buvo su-' 
ruošta visa eilė ‘demonstra
cijų ir parodų. > Vatikano 
kareiviai maršavo, visur 
džiaugsmas, triukšmas ir 
ūžimas buvo girdima.

New Yorko Sukniasiuvių Streikas Didelis, 
Entuziastiškas ir Smarkiai Karingas

Pirmą Kovos Dieną Užsiregistravo (12,00,0 Darbininką, Iš
ėjusią Streikan; Vakar dar Daugiau Apleido Darbus

New Yorko sukniasiuvių j to j as kairiajame darbininkų 
(dressmekerių) streikas eL! sparne, Louis Hyman, 
na sėkmingai. Pirmą dieną
(vasario 6 d.) išėjusių į ko
vą darbininkų skaičius sie
ke 12,000 asmenų. Antrą 
dieną, kaip skelbia Streiko 
Komitetas, dar dikčiai dar
bininkų prisidės prie kovos.

Penkios didelės svetainės > 
buyo užpildytos metusiais 
darbus darbininkais. Vakar 
buvo paimta dar viena—šeš- 
ta S'četairie, tai Bkyaht Hali, 
netoli viešojo (knygyno, New 
Yorke.;( .

Socialistiniai streiklaužiai, 
kurie eina su darbdaviais, 
kad pakenkti ,■ šitai kovai, 
Šlessingerid lūpomis, sąko, 
kad išviso į.kovą išėjo tik 
apie 1,000 darbininkų. Kad 
jie meluoja, tai liudija, ir 
New Yorko Timeso kores
pondento pasakymas, kuris; 
aišku, ? gindamas kapitalistų 
pusę, rašo, kad jis pats ma
tęs apie 6,000 darbininku 
besiregistruojant. ,

Nęedle Trades Industrial 
Unija turi išrinkusi Strei
ko komitetą net iš 1,000 na
rių. Kalbamosios unijos pre
zidentas iri veiklus darbuo-

[ džiaugiasi pasekmėmis. Sa
ko: “Darbininkai skaitlingai 
atsiliepę ir užsilaiko’ pavyz
dingai.

Senatas Priešingas Pardavi
mui Laivą Į Privačias Rankas 

-į—
/ WASHINGTON.— J. V. 
senatas vienbalsiai perleido 
frezoliucij ą, priešingą parda
vimui jungtinių Valstijų 
laivų privatinėm įstaigom. 
Laivininkystės taryba jau 
buvo paruošusi visą parda
vimą ir susitarusi su tūla 
firma.

4 Naujos Metalurgijos 
' Įmones

Vyriausieji Sovietų ūkio 
organai (VSNCh ir Gospla- 
nas) išdirbo planus nau
joms įmonėms statyti ir se
nosioms perdirbti. Jau šie
met bus pradėta statyt 4 
naujos didžiulės metalurgi
jos įmonės.

Ūkio penkmečio pabaigoje 
Sovietų metalurgijos^ įmonės 
išleis 10 mil. tonų čuguno.

Tamsus ir Nemalonus Buvo 
Garsusis Paryžius

PARYŽIUS. — Pereitą 
trečiadienį visas miestas 
buvo apsėstas miglos ir ūko. 
Kai tyčia, sugedo miesto 
elektros—šviesos ir pajėgos 
stotis ir todėl didesnė pusė 
miesto trafiko ir krautuvių 
suparalyžiuota, kol buvo pa
taisyta.

Tariasi del Aliejaus
• JERUZOLIMAS.— Kuo- 

met surasta, kad Mosule 
esama naujų aliejaus šalti
nių, tai Francūzijos ir Ang
lijos atstovai pradėjo daryti 
pasitarimus, kiirios šalies 
kapitalistams jie turi pri
klausyti. Turkija nepasiten
kinusi šituo žygiu.

Žmogžudžiai ir Plėšikai 
Klaipėdos Krašte

Klaipėdos Krašte, Šilutės 
apskr., Grabupiuose buvo 
padaryta žiauri žmogžudys
tė, pas ūkininką Mickelaitį 
Du nepažįstami vyrai užėję 
pas minėtą ūkininką ir pra
šėsi nakvynės. Sakė esą pa
keleiviai.

Priėmė. Apie 11 vai., kai 
šeimininkai miegojo, jie pa
kilo, priėjo prie lovos, paža
dino Jr rėvųlverius atkišę, 
ręikalav.o atiduoti pinigus. 
Tuoj iššovė kelis šūvius. 
Mickelaiciui pasisekė pa
sprukti. Jis nuėjo pas arti
miausią kaimyną Strazdenį 
ir kieme sugriuvęs mirė. 
Jam buvo peršauta gerklė. 
Strazdenis tuoi ėmė šaudyti 
iš medžioklės šautuvo. Pik
tadariai svetimų šūvių, ma
tyti, pabūgo. Pro langą iš
bėgo. Ant sniego rasta 
kraujo žymių. Manoma, 
kad jiems kliuvo Strazdenio 
šūviai arba5 susipjaustė į 
lango stiklus.

Mickelaitienei teko 6 šū
viai. Ji vežant ligoninėn 
mirė. Prieš mirsiant pasa
kė, kad vienas save vadino 
Juozas, kitas Bendikas. 
Krim. policija mano, kad 
“Juozas” yra Povilas Lau- 
rinskaš, gim. 1907 m. Rasei
nių ap. Kai kada save vadi
nęs Laurinaičiu. Pereitą va
sarą jis norėio nužudyti 
Veviržėnu policijos valdi
ninką. Dabar jieškomas. 
Klaipėdos kpminalės polici
jos komisariatas už jo suga
vimą paskyrė 1,500 litų. 1 < ■' ' '■* 1 t, *1 :
i Stimsoiias Bus Valstybės 

Sekretorium Hooverio , 
Kabinete !

u , , . . ' . f V
■ < *• > s . t j t \

'' Esamasis Filipinų salų 
p'eneral-guberhat. Henry L. 
Stimson bus Hooverio kabi; 
neto vyriausias narys 
Jungtinių^- Valstijų valsty
bės sekretorium (ministe- 
rių). Jis pats tai yra pasa
kęs Filipinų seimo preziden
tui, p. Quezonui, ką. prane
ša kablegrama, atėjusi iš 
Manilps. Taigi visi tie pra
našavimai, pasirodo, išsipil
dė.

Už kokios poros savaičių, 
p. Stimsonas apleis Filipi
nus,; iškeliaudamas į Jung
tines Valstijas. ...; , .j

ŠIMTAI DARBININKU SUŠAUDYTA 
CEYLONE, IR 30 JU NUŽUDYTA

BOMBAY MIESTE, INDIJOJ ri
Colombo ir Bombay Mieste Tarsi Sukilimo Metu; vis 

Kulkosvydžiai ir Ginkluota Britą Policija -
COLOMBO, Ceylon.—Ši- 

tame mieste pereitą trečia
dienį Britanijos .policija 
pradėjo šūviais vaišinti lai- 
vakrovius ir tramvajų dar
bininkus, kurie, skaičiuje 
IŠ,000, buvo susirinkę į ma
sinį mitingą, kuriame kalbė
jo darbininkų vadai. Sužei
sta ir užmušta šimtai, jei ne 
tūkstančiai.

Kas įdomiausia, kad šita
me darbininkų streike už 
ekonominius reikalavimus, 
pasirodo politiniai obalsiaį, 
reikalaujanti nepriklauso
mybės.

Bombay.— 30 asmenų ta
po užmušta ir apie 200 su
žeista Bhendy Bazaro pie- 
ciuje, kuomet iškilo kova : 
tarpe indusų streikierių , iš j 
vienos pusės ir atgabentų 
streiklaužių ir policijos iš 
kitos. Streiklaužiais naudo
jami daugiausiai pathans ir 
mahometonų tikybos darfri- 
ninkai. Juos, mat, lengviau 4 
sukiršinti prieš indusų tiky- į 
bos streikierius.

Policija laiko gatvėse iš- < 
statytus kulkosvydžius.

Užmuštas Lietuvis Dar- Kaip Seniūnas Vištą Va
irininkas, S. Versiackas gė ir Kas Paskui Buvo?

“Laisvės” skaitytojas d. J. 
Kanopka, iš Holyoke, Mass., 
prisiuntė mums iškarpą iš 
angliško dienraščio, kuria
me pranešama, kad Ameri
can Writing Paper Co., Inc. 
fabrike, vasario 5 d., kai 4 
vai. po pietų, užmuštas lie
tuvis darbininkas, Silvestras 
Versiackas. 1 Jis turėjo 35 
metus amžiaus ir gyveno po 
num. 108 Catherine St, Wil- 
limansett Versiackas išdir
bo šitam fabrike apie 10 me
tų. • . ;

Nelaimingasis paliko žmo
ną Oną ir penkis kūdikius: 
Pranę, Juozą, Nellę, Stasį ir 
Marytę.

Lenkijos Seimui Priduo
ta Nauja Konstitucija
VAKŠAVA.— Vyriausy

bėsfrakcija Lenkijos seime 
prjdavė konstitucijos pro
jektą, kuriame dikčiai su
varžoma žmonių teisės ir 
suteikiamos plačios teisės 
šalies prezidentui. Tarpe 
kitko, einant nauja konsti
tucija, apribojama ir balsa
vimas. Jeigū šiandien bal
suoti gali ašmuo 21 yietų 
amžiaus, tai sulyg naujo 
projekto tik nuo 24 metų 
amžiaus jis tegalėtų balsuo
ti.' Į seimą renkami atsto
vai turėtų būti me jaunesni 
30 metų -amžiaus/ vietoj 25, 
kaip dabar kad yra. - Ran
dasi1 visa eilė kitų reakcinių 
punktų. ; . i

Padėjo ant Stalo Nelegaliai
Padarytą Bombą

BERLYNAS. — Laike 
svarstyto priėmimo Kellog
go taikos pakto, Vokietijos 
reichstago atstovas, komu- 
ništas Stoecker, padėjo ant 
stalo bombų iv prie jos pa
rašą, aiškinantį, kad ši bom
ba yra nelegaliai padaryta; 
kad kuomet buržuazijos at
stovai kalba už pasirašymą 
taikos pakto, tai slapta 
(nors jiem tas gerai žino
ma) dirbama bombos ir ki
tokį kariniai pabūklai. ’

Štai Vazgėlių kaimo (Du
setų v., Zarasų ap.) seniū
nas Ignas Kepštys vieną 
trečiadienį, važiuodamas 
turgun, pasigavo Malašatis- į 
kienės vištą, kuri laisvai < 
kaime yaikščiojo ir, itiesą sa
kant, net gi nežinią, kapi ji r 
priklausė,—ir nusivežė Du- 
sėtosna. Dar priemiestyje 
norėio parduoti žydui, ir 
pradėjo derybas.

'■ Bet pasirodo, Majasaiis- 
kienė pastebėjo viltą gau
dant ir bėgina paskui Keos- | 
tį atlapatavo į Dusetas. 'Pa
taikė pačiu laiku, kada Kep- ’ 
štys parduoda vištą žydui. •

Kepščiui, žinoma, nieko 
daugiau neliko daryti, kaip 
tik taikytis. Ir sutiko: viš
ta gražinama, pasogos viš
tai 5 litai ir Malašauskienė 
tyli.

Tačiau tylėti yra sunkiau
sias uždavinys — tai visi ži
no. Sužinojo kaž kaip riko- | 
vados viršininkas p. Balėi- 
ša, ir pritaikė įstatymų pa
ragrafą. O taikos teisėjas 
nustatė, kad tas paragrafas 
veda kalėjimam Ir pasodi
no seniūną, taip sakant, pa
tį pamatinį valdžios aksti
ną. vienam mėn, kalėjimam

Ir... nei vištos, nei pinigų, 
nei garbės, nei valdžips!

Pirmas Orinis Paštas 
Centralinėj Amerikoj 1
COLON, Panamos Kana

lo Zona.— Pereitą trečia
dienį, kai 4 v. po pietų, čio
nai pribuvo Jungtiniu Vals
tijų oriai vininkas, Charles 
A. Lindbergh, atlėkusis naš- 
tiniu orlaiviu iš Miami, Flo- 
rida, kurią jis apleido pir
madienio rytą, kai 6:35 vai. | 
Per tą laikotarpį Lindbergh 
ilėkė anie 2,000 myliu. Be 
to jis buvo sustojęs keleto j 
vietų. Su savim orlaivinin- 
kas atgabeno anie 350 sva
ru apdraustu ir paprastų 
laišku, siųstų orlaiviu.

Tai pirmas bandymas ne- 
šioti laiškus oru tame Jung
tinių Valstijų ir Cėntralinės 
Amerikos respublikų.* Pir
mas, bet sėkmingas. * ;'

in ii m
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> Amerikosf Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
39-ta kuopa rengia .puikų ha
lių Užgavėnių vakarė, 1'2-tą d.

čia lietuviai darbininkai tu
ri labai, prastą įprotį patys 
darbo sąlygas bloginti. Pa
vyzdžiui, Singerio dirbtuvėse

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

DRESIŲ SIUVĖJŲ VISUOTINAS 
' STREIKAS NEW YORKE
*• v’ 'Trečiadienio ryte New I jos, kuria kontroliuoja 

Yorko .’ditesių (suknių) siu- ’ ” 1 ‘ ’
vėjai išėjo į visuotinų strei
kų. Bėgyje • tik .vienos pir
mos streiko dienos' unijos 
raštinėje užsiregistravo 12,- 
000 dresių siuvėjų. Praside
da masinis pikietas prie 
dirbtuvių h- nauji darbinin
kų tūkstančiai stoja į kovos 
lauka. Streikierių ūpus lą-4 
bai pakilęs. Visų jų lūpose 
skamba obalsis: “Kovokime, 
iki laimėsime!” O laimėt 
jiems lemta, nes vargiai ku
ris kitas Amerikos darbinin
kų streikas buvo pradėtas 
su tokiu tvirtu pasiryžimu 
nugalėti priešus.

.Dresių siuvėjai reikalau
ja 40 valandų ir 5 dienu dar 
, . i -t “ -i uciio, u vaiu^ia uiti-bo savaites, pakėlimo algų dgj ter(J ieš įtreiFkie.

panaikinimo darbo nuo štu- 
kų ir įvedimo darbo nuo| 
dienų, iššlavimo “prakaitinio 
namų darbo,” kuris naikina 
tūkstančius’ moterų ir vaikų 
drabužio pramonėj, ;ir pri
pažinimo .naujos unijos. 
Kaip matome, reikalavimai 
labai syarbūs. Juos laimė
jus, dresių siuvėjų būklė žy
miai pagerėtų.

Šį streikų veda naujoji 
Adatos! Amatų Industrinė' 
Unija, įkuri nesenai susior
ganizavo. : į Tai pirmas nau
jos unijos pasirodymas ko^; 
vos laukė. ‘ Jos vadovybe' 
yra karinga, revoliucinė. ■

Nė .valandėlei nereikia 
mažinti; priešų, spėkas, ku
rios stovi prieš' dresių siu-5 

| vėjus. Jų yra daug ir ga- 
; lingos. Dar yra liekanų se- 
| nosios Moteriškų Drapanų 
į Siuvėjų Tarptautinės Uni-

so- 
ir 

Tos
cialistiniai biurokratai 
darbininkų apgavikai, 
unijos prezidentas Schles- 
singeris; .attfirąu verbuoją 
skebus į’ štreikudjhnčių siuJ 
vėjų vietas. įSųlaužymui 
šio streiko Schlėšsingėris dr 
visas socialistų štabas išlei
do $250,000 vertės bonų. 
Giriasi, kad jau pardavė^už 
$150,000. Vadinasi, kovai 
su darbininkais socialistai 
pinigų turi.

Darbdavių susivienijimas 
sveikina senosios unijos so
cialistinių biurokratų žy
gius prieš streikų ir priža
da, kad jie nieko neturės su 
naująja unija ir streikie- 
riais. Na, o valdžia jau pra

■
t

rius. Jau desėtkai streikie- 
Irių yra suareštuotų už pi- 
ikietavimų. Teismų malūnas 
jau pradeda Savo darbų, 
siusdamas streikierius į ka
lėjimų.

Tai matote, su kokiais ga
lingais priešais tenka grum
tis dresių siuvėjams.. Todėl 
mums reikia siuvėjus remti 
visais būdais. O su para
ma skaitlingos masės Ame
rikos susų 
cinių dhrv-.- _r__
kovų laimės/ jų laimėjimas

Krikščionybė, Kultūra ir 
Mokslas.

Bostono “Darbininke” (va
sario 5 d.) po antrašte “Po
piežiai ir Kultūra” bandoma 
įkalbėt svietui, kad popie
žiai buvę tikrai civilizuoti 
žmonės ir dideli mokslę (ir 
kultūros šalininkai. į O tuo 
teisybės kryžiavojitno auto
rium yra tūlas K. Andriuš- 
ka, matyt, didelis ignoran- 
tas istorijos srityje.

Žmogelis žlebčioja: “Ir 
popiežiai buvo kaip tik svei
kos kultūros reikėjai.”* • O 
ta “sveika”’ popiežių kultū
ra, kaip jau visiems žinoma, 
viduramžiuose susidėjo iš 
deginimo moksliškų knygų 
ir jų autorių. Bet “Darbi
ninko” orakulas to nepasa
ko.

Girdi, “popiežiai rėmė 
mokslų.” Pasirodo, kad An- 
driuška nežino nė to, jog 
popiežiai mokslininkus de
gino ant laužo ir pūdė kalė
jimuose. Juk popiežija su
degino ant laužo didį moks
lininkų Bruno ir supūdė ka
lėjime Galileo.

Ir, ant galo, “Darbininko” 
bendradarbis mums užgie
da, kad popiežiai gynę “mo
terystės šventumų ir nesu- 
ardomybę.” Tik Andriuška 
ir tegali tokių nesųmonę ra-I Y ■* V/V

syti. Jeigu popiežiai ir kil

usių, revoliu- 
nkų,, ‘ siuvėjai

bus mūsų visų jafmėjimas. | timas’ 
Įšįgalėjimaschaųjosios revo-imo.” ’
1 t n oi-n c* 'iiniiAc _ »liūtinės lųiijbs audinio pra-> 
monėje busr dįdęljs* žingsnis 
pirmyn organizavime neor
ganizuotų darbininkų visose 
kitose pramonėse.

Mes karščiausiai sveikina
me kovojančius dresių siu
vėjus.

Amerikos Imperializmo Užsimojimas
jokių kita šalis. Aš stoju už 
tokį galingų laivynų, kurio 
jokios dvi šalys bendrai ne
drįstų pulti.”

O gurios tos dvi šalys 
yra? Nereikia giliai ir to
li jieškoti atsakymo. Reed 
turėjo mintyje Angliją , ir 
Japoniją. Senatorius Walsh, 
iš Montana, pareiškė: “Vi
siškai aišku, kad statymas 
naujų kruizerių, pirmiausia 
numato katą su Anglija, O 

(paskui su Japoniją.”
Ju‘o* toliau, * tuo smar

kiau Jungtinės Valstijos 
grūda laukan Angliją ir Ja
poniją iš pasaulinės rinkos. 
O šios dvi- frtiperialistihes 
valstybės juo toliau,t: thb 
garsiau zūrža brįeš Jungti
nių VąĮsiljtf ihįperializmb 
įsigalėjimui' Susikirtimas .da
rosi neišvengiamas. Tu6< 
takįm tų trijų valstybių 
imperialistai gieda apie tai
ka ir bhdlybę! Jie net iške
pė “Kįelloggo amžinos tai
kos paktų.” Bet jų pacifis
tinių frazių tikslas mums 
yra aiškus: jomis imperia
listai , stengiasi užglūšyti 
darbininkus, idant jie už
mirštų karo payojų ir. aklai 
pasiduotų imperialistų ža
bangams. ' ' ‘

Iš antros pusės, eina di
džiausias konfliktas tarpe 
kapitalistinių valstybių it 

Į Čiasi, tai jinai kenkiu preky- Sąjungos Sovietinių Socia- 
Į bai kilu salių. Aš stoju už listinių Respublikų.* AnglL 
E to/į laivynų, kokio neturi ja, Japonija, Franci*a, Ame-

Pagaliaus Jungtinių Vals
tijų senatas priėmė bilių de- 

Į lei statymo 15 naujų kari- 
;; nių laivų (“kruizerių”). 

Tam tikslui bus išleista apie 
trys šimtai milionų dolerių, 

į Tie kariniai milžinai turės 
būt pastatyti bėgyje trijų 
metų—po penkius kiekvienų 
metų. O reikia nepamiršti, 

§ kad šiandien įvairiuose A- 
merikos. uostuose baigiama 

■4 statyti dar aštuoni nauji 
b “kruizeriai”. Taigi, pabai- 
■ goję lifel metų jungtinės 

Valstijas turės 23’ karinius 
| draskūiius,. su 10,000 tonų 

įtalpos jįiękVienų.
imperial|zmasArtiei^kos 

į daro dideliu 
simojinfus.

& mas pimgji, lotoms jkapiiįą- 
k. listinėnis vąlfeįybems. * Dą-i 
B bar pr4sicfej6< šjhal’kiausias 
S ginklavim^.^apgynimui tų 
S paskolinti! dolerių, kurie 
B siekia \da|i^elį !/bilionų įr 
J* užgriebimui * naujų rinkų 
K Amerikos pramonės dirbi- 

niams. Visoj dienos šviesoj 
k rengiamasi į karų.
L Imperialistai numato nau- 
£ jų susikirtimų ir višai atvi- 
E rai apie jį kalba. įtaikė šio 
K. biliaus diskusijų’senate, se- 
K natorius Reed, iš Missouri, 
B raudonai įkaitęs putojo: 
B “Jeigu mūsų prekyba pie- v • j # • i* 1

nigai gina “moterystės 
šventumų,” tai kodėl jie vi
sų savo gyvenimų praleidžia 
ištvirkinę j imui su gaspadi- 
nėmiš ir davatkomis, bet ne- 
siženija ir negyvena su sa
vo moterimis? Juk dabar
tinis popiežių ir kunigu gy
venimas yra griežtas, atmė- 

“moterystės Syęntu-

ti, kad “Geležinio Vilko 
tikslas yra ginti fašistų 
smurtų ir terorizuoti fašis
tų oponentus.

Kiekvienas fašistas, įsto
damas į “Geležinį Vilkų”, 
turi priimti sekamų priešai- 
ką: ’

Vardan Visagalio Dievo, lai
mingos ir garbingos mano tė
vynės Lietuvos- ateities ir ge
rovės, aš, vien kilnios idėjos 
vedamas, stodamas Lietuvos 
tautinėn apsaugon “Geležinis

( Vilkas,” iškilmingai 'prisiekiu: 
žodžiu, veiksmu ir ginklu gin
ti Lietuvos garbę ir dirbti jūs 
gerovei, būti paklusniu, gerb
ti savo viršininkus ‘(vadus), 
griežtai ir be prieštaravimų 
pildyti visus jų įsakymus, 
šventai laikyti visas patikėtas 
man paslaptis, būti ištikimu 
apsaugos idėjai, visur ir visa
dos ją kūnyti ir ginti, nesigai
lint nei -sveikatos, nei gyvy
bės, saugoti apsaugos ir savo 
garbę, apsaugos gyvenime nie
kados nesivaduoti asmens am-’ 
bicija ir būti vienminčiams 
nelaimėje ir visados draugu ir 
broliu. Šią priesaiką duoda
mas gerai žinau, kad ją sulau
žęs galiu atsakyti savo gyvy
be.”
Tai šitokią priesaikų su

deda juodašimčiai, teroris-] 
tai, įstodami į “Geležinį Vil
kų”. Jie prižada pildyti vi
sus prisakymus savo vadų, 
kuriais yra kruvinieji Ple
chavičius, Smetona, Volde
maras, Skorupskis ir kiti 
liaudies, budeliai. Ir kuris 
kaip nors sulaužo šitų prie
saikų, tų teroristai tuoj aus 
nužudo. >
į -įasistų “Geležinis Vilkas,”, 
kaip^ slapta teroristų orga- M^nktiiūnlūtė

.-.r--- Z . t/

Roof svetainėj (M. Grūdžio), 
1,61’0' Washburn St., Hyde 
Park, Scranton, Pa. Prasidės 
lygiai 7 :30 vai. vakare.

Visi Scrantono ir apielinkės 
lietuviai, kurie tik atjaučia ir 
simpatizuoja proferesyviams 
žmonėms ir jų draugijoms, šir
dingai/ < kviečiami skaitlingai 
atsilankyti į šį linksmą ir pui
kų bąlių ir linksmai praleisti 
Užgavėnių, vakarą, o kartu ir' 
paremti draugiją, kuri rengia 
šį balių, sū' šavo centais, šis 
balius bus skirtingas niio visų1 
kitų, nes jame bus įvairių sal
džių gėrimų ir skąnių užkan
džių, o ir puiki ’muzike, prie 
kurios visi galės linksmai ir 
smagiai pasišokti. Tai bus, 
taip sakant, lietuviškos gužy
nės, kur smagumo ir linksmu
mo bus daugiau, negu jūroj 
vandens.

do jami, jau ir taip darbo sąly
gos prastos, bet < darbininkai, 
savo neapsakomu skubinimu, 
dar labiau 'tas sąlygas apsun
kina, dar labiau viską blogi
na. •

■ Su darbais he kokia padė
tis. Kai kurie Singerio kom
panijos dirbtuvių skyriai dir
ba tik po keturias dienas į sa
vaitę. i ’ *’ ■ ■

Ne Jo Mergina
Ilganosis: “Ei, Jurai, aš ką 

tik mačiau, kaip anas va spor
tas stengėsi tavo imerginą pa
bučiuoti.”

Juras: “O ar jam pasisekė 
ją pabučiuoti?”

Ilganosis: “Na ne; mergina 
jį jskoljojo ir nuvijo.”

Juras: ‘‘Jeigu taip, tai tu 
apsirinki—tai ne mano mer
giną buvo.”

A. L. D. L. D. 54-ta kuopa 
gerai gy^hoja ir gauna nau
jų ‘narių. Bet turėtume dar 
daūgiau ‘gauti.* ’ Juk čia Ap- 
švietos drahfeija, ’ išleidžia ■ _ 
rų (knygų !khs :metai net ’po 
keliaš ir todėl ne labai sunku ' 
į ją gauti naujų narių, tik; rei
kia' pasidarbuoti/ ' ' Aušros sutiktumėte būti' mano mote- 
draUgijoš’baliuje, kuris įvyko ria ? 
26 d.: sahsio, kalbėjaus su ke
liais it jie nesipriešino prisr-

fee- 1

Uždirbtas pelnas nuo šio ba- rašyti .prie A. L. D. L. D. kuo-
liaus bus sunaudotas apšvie- 
tos ir kitiems geriems tiks- pos. Aš tikiu, kad jie savo 

prižadą išpildys, ateis į kUo- 

!juk įstojimas nebrangus, tik
lams, todėl kiekvieno lietuvio į pOg susirinkimą ir prisirašys, 
darbininko bei darbininkės i ju^ įsfojįmas nebrangus, tik 
yra pareiga paremti šią drau- centai ir .mėtinių ? duoklių 
giją atsilankant į rengiamą $150. tarpu khs metai 

nariai gauna knygų vertės ke
lių dolerių. •

Kuopa susirinkimus laiko 
Lietuvių Darbininkų Progresy- 
viško Kliubo svetainėj, 69 S. 
Park St. Sekantis susirinki
mas įvyks 20 d. vasario, vaka
re. Abenai susirinkimai, įvyk
sta trečią seredą kiekvieno 
mėnesio. ■ ; > t

i ’ ; t■ .
Kurię nariai dar nėu^simo-

vakara.
Visus širdingai kviečia

Rengėjai.

MAHANOY CITY,- PA.

Gal Įsidrąsins
Bailus Senbernis t J “Ajr jūs

►, f f ■

Antraeilė Našlė: “Och-ch, 
taip.” '' /’ ■

B. Senbernis: “Ir jūs Sutik
tumėte su manim Apsivesti?”

Antraeilė Našlė (kvafrą lai
kydama) : “Mano brangusis!”

B. Senbernis: “Tai jbs iš- 
tikrųjų pasiryžusi likt mano 
moteria ?”

A. Našlė: “Taip, taip, mie
lasis.”

B. Senbernis (pats sau) : 
“Regis čia jau matosi man šio
kia tokia viltis. Dabar lieka 
tik įsidrąsint ir pasipiršt jai.”

Antra, popiežiai ir kuni
gai, visa katalikų bažnyčia, 
moters neskaito žmogum. 
Katalikų bažnyčia žiūri į 
moterį, kaipo į nešvarų su
tvėrimų, kuris nekaltų vy
rų privedė prie grieko! Tai 
ar gali popiežiai gintį “mo-l 
tersytės* šventumų”, kuo
met ta moterystę jie pra
keikia ir bjauriausiai išnie
kina?

sako: “Klaida, melas ir ne- 
dorovė negali būti kultūrin
go žmogaus gerybės: jie te- 
gimdo išsigimimų ir barba
riškumų.” Pilnai sutinka
me su šiuo pasakymu. Jis 
kaip tik ir tinka popiežiams, 
kurie beveik be išimties ži
nomi istorijoj kaipo didžiau
si melo ir apgavystes apaš
talai ir užkietėję ištvirkė
liai.

Nepaprastas Įvykis

Sužinojau, kad
City yra rengiamas labai pui
kus koncertas. Tai nepapras- kėjote už šiuos metus, tai at- 
tas įvykis. Kodėl? Todėl, eikite į šį susirinkimą ir užsi- 
kad dar pirmą sykį turėsime įmokėkite. Juo anksčiau užsi- 
progą girdėti žyihiausitis lie- mokėsime, tuo bus mums ir 
tuviūs dainininkus pildant pro-!Centrui ‘geriau. ' * .
gramą. Kas jie? Tai visų | Pasidarbupkimę , per. . šiuoš 
mylima damininkė Kastancija |^e'tus> įad ma - \u9pa, ;žy. 

-X-.-- v. . . - Menkehūmūte, kuri' ' mums!mhi ‘hnano-fn O ta Jalėsimp.midija, Siaum. viscy Ljetu- jąu yĮ-a geraii žintatoA, iv ^5a"siekVtŲ< tuomet, ku^nj^t, vi-' 
yoje.i Jis nesigmcina SU| $tankūįias, ktirį dai pumąbendrai, darbuosimės, 
tais,(kurie pasipnesjna. fa- kart teks girdėti? m- > - >- . .
šistams, bet tuoj aus juos ir vietinių spėkų . . _ ' T ■ u 1 V • • t TU*

tikrai ž avė j antis.
I Koncertas rengiamas sušel- 
pimui drg. A. Menkeliūno, 
kuris apie pusantrų metų at
gal neteko kojos ir randasi 
sunkioj padėtyj.-

Programa prasidės lygiai 
8-tą valandą nedėlios vakare, 
vasario HMą dieną, S. Nor- 
kevičiaus svetainėj, W. Maha
noy Avė.'

Visi šios apielinkės lietu
viai, dainų mylėtojai, nepra
leis šios puikios progos.

S. V. Ramutis.

šistams, 
nužudo.

Liaudininkai ir Fašistai.
Lietuvos liaudininkų su

važiavimas nė žodelio neiš
tarė prieš kruvinuosius fa-. 
Įšistus. Lietuvos užsiėmę 
politikos klausimu -liaudi
ninkai savo rezoliucijoj tik 
“randa reikalingu, kad mū
sų užsienių politika būtų la

i vau tų atskirų grupių bei as- 
!menų sumetimais.” Net ir 
Smetona galėtų pasirašyti 
po šita rezoliucija. Smeto
na irgi tvirtina, kad reikia 
vaduotis “krašto gerovės i 
sumetimais,” o tuo tarpu 
Lietuvą atsispyręs tempia į 
Lenkijos^ ir Anglijos‘impe
rialistų nasrus.;

Pagaliaus liaudininkai už
baigia : “Lietuvos tarptau
tinės padėties sustiprinimui 
suvažiavimų^ ranęla būtinu 
Liętuvos vidaus gyvenimo 
konsolidacijų, demokratijos 
ir parlamentarizmo pagrin
dais.” Tai senoji liaudinin
kų maldelė už parlamenta
rizmų. • O nė žodelio prieš 
fašistų smurtų, nė žodelio 
prieš į - jų kruvinus darbus, { 
ne žodelio prieš Lietuvos

Juodašimtiškas “Geležinis 
Vilkas” ir Jo Darbai. '

“Naujienų” koresponden
tas sakosi gavęs Lietuvos 
“Geležinio Vilko” konstitu
ciją ir paduoda jos kelius 
punktus. Tos juodašimtiš
kos! organizacijos kohštitu- 
ci j a vadinasi: f “Lietuvos 
Tįautinės Apsaugos ‘Geleži
nis Vilkas’ Statutas.” O fa- pardavimų Lenkijos ir Ahg- 
šlstai norėjo žmonėms įkal- Ii jos imperialistams. . 
bėtj, kad “Geležinis Vilkas” 
yrą sporto ir kultūros orga
nizacija. Gi jau iš konsti
tucijos vhrdd galima spręs- 
t.... n.... , i ... .. i ,,,

ŠAUDO STREIKIFRIUS 
INDIJOJ

Mahanoy
Svarbi Priežastis

Pati: “Ko tu dabar taip su
dribęs, sukrypęs? Kodėl ne- ’ 
stovi tiesiai, kaip vyras?

Pats: “Aš negaliu.”
Pati: “Kodėl (negali ??
Pats: “Mano petnešos nu

; • trūko;
Kas jie? Tai visų į Pasida,rbuęį<im,ei , per, ęiuoš

i j * ~ i r * 1 v 1miai paąųgtų. O tą galėsime;
1 atsiekti tik tuomet,, kuomet, vi-

Be jų, 'bus j 
Rengėjai i'' ; 

užtikrina, kad koncertas bus! i t
. f Org. B., Kudris.

I < Į J i ■ -

’ LEWISTON, ME.
< . ■ «> ____i___ 1___r ■ . 1 i ‘

WATERBtJRY, CONN.

(BOMBAY, Indija. — J8 
asmenų nužudyta, o 114 su
žeista įkovoje, įjūri iškilo 
t^rpe streikuojančių uosto 

kitų, indtisttijų darbinin- 
kų ir policijos. 15,000 dar
bininkų išėjb į kovų ir lai
kosi pasiryžusiai.. Anglų 
vaįdinipkai stengėsi Sūkir-j 
širiti vjįėnds til^bbs dafrbi- ~ 

tikslui jos drūtina. irhperia- l/ninkuš šū kitos, bėt tas jienl 1 
listinę Lenkiją. Ineįjavykdr

rika, Italija nė valandėlei 
neužmiršta to fakto, kad 
neišveiigiamaiz ateina karas 
tarpe tų dviejų ..pasaulių. 
Jos dar neišsižadėjė ir ne
gali išsižadėti ginkluoto 
puolimo ant pasaulio darbi
ninkų tėvynės. Tam. tiks
lui jos įdidiha ginklus. Y Tam

' t

Vasario 3 d. buvo surengtos 
diskusijos apie alkoholį, žmo
nių susirinko nemažai. Vieni 
buvo už, kiti prieš, bet didėle 
didžiuma pasmerkė alkoholį. 
Alkoholio šalininkai nurodiiiė- 
jo, kad alkoholis reikalingas, 
be jo negalima ’ apsieiti, kad 
žmogus, išsigėręs alkoholio, 
užmiršti visus savų, vargus ir 
t.t,. .Alkoholio priešai nurodi
nėjo; kad alkoholis yra kenks
mingas žmogaūš' sveikatai, 
kad; girtuokliavimas ' prįvedą 
prie 'žmogžudysčių, prie peš-i 
tyhių, prie šeimynų pakriki
mo ir kitokių blėdingų dąrbų.

L. D. į. A. 12?ta kuopa ren
gia vakarienę, kuri įvyks 9 d. 
Vasario, 774 Bank St. Aš du 
sykiu buvau tokioj vakarienėj 1, 
tai ir žiriau,' kad ji bus gera. 
Todėl visiems patariu joje da
lyvauti. L < :

' V . J U ‘ . i .
Vasario 10 d. įvyks diskusL 

jos, kurids rengia A. L. D. L. 
jD/įr L. D. S.;Ą. kuopoj svę-. 
tainėj 774 Bank St. Tema: 
“Kas darbininkams -naudin- 
gesnis---socializmas ar komu- 
nižmąs.” Tema labai ; svar
bi IF todėl visi turite dalyvau
ti. . i 'r ’ Į U ; . ■

Biivęs Diskusijose.

Amerikos aūdinyčių prgąm- 
zatorius nieku būdu nefeali 
vietos aūdinyčių darbininkų 
suorganizuoti, nors jau dar
buojasi senai. Rengiama pj^- 
kalbos, šaukiami susirinkimai, 
nurodinėjama darbininkams, 
kokios sąlygos tų, kurie neor
ganizuoti ir t. t. Teisybė, jau 
unija skaitosi sutverta, komi
tetas išrinktas ir yra darbi
ninkų, kurie priklauso prie u- 
nijos, bet jų skaičius labai ma
žas, palyginus su dirbančiųjų 
skaičiumi, nes visose dirbtuvė
se dirba apie 4,000 darbiniu- 
kų.

Darbininkų išnaudojimas vi
sose dirbtuvėse labai didelis, 
vienok darbininkai nesirašo 
prie unijos. Tam yra kelios 
priežastys. Bosai nuolatos ka
la darbininkam^,' kąįU jj^igu .tik 
kuris prisir'ašyš priė>ūhijos ar
ba lankysis į unijos šaukiamus 
suširinkiihus; *'bei t r prakalbas; 
tuoj aus. bus iš dąi$p išvjarytas

* 1 Jam Nėra Pavojaus
j Murzina: (lįųiįią ką tik .pa-* 

buciayp vąįkinas),: ;“JChip tu 
drįsti /bučiuoti ?! Tėvfcs' 
Šakė užmušiąs pirmutinį vyrą/ 
kuris Jną/ie pabučiuos.” ‘/ J

Vaikidaš f- Ar taip ? Bet aš 
negirdėjkū, kad jhsų tėvelis 
būtų buvęs teistas už žmogžu
dystę,” :i

Jis Žino

Sykį tūlas vaikinas apskun
dė merginą, kuri atsisakė su 
juo, apsivesti, reikalaudamas 
sugrąžinti jam jo nupirktas, 
jai dovanas.
' Išklausius visas bylos smulkį 

menas, prisaikintieji teisėjai 
išėjo tartis. Tuomet vienas 
teisėjų ir sako: “Kaip aš su
prantu, tai skundėjas nerei
kalauja atlyginifho už panie
kintą meilę 
tą prižadą, 
šaus, o vien 
dovanas?”

“Taip, taip,” »patvirtino ki
ti prisaikintieji.

“Tai aš balsuoju, kad mer
gina neprivalo nieką jam grą
žinti,” • prabilo vėl pirmiau 
kalbėjęs. “Jeigu t^sai Vaiki
nas neatsiėmė iš tos mėrgi- ' 
nos ‘fonių’ nei tiek vertas;

arba už sulaužy- 
nei nieko pana-' 
nori atsiimt savo

ir j jo vietą bus kitas paini- lūek jo dovanos kainavo, tai 
tas. Kunigai francūzai kala čia jau vien jo paties kaltė, 
darbininkams, Ka'd jlė ‘hesira-j Aš žinau? ką. kalbu, nes .ką 
šytų į’ūhij’aš,'khd’ kteytų'b6-> daiši aš pats( su ta medina 
sų, ihesipriėi&ttt jiehi^ ir kiek vadžiojausi!” ( . . , .v

” ........ Surinko J. BaVkui. .3 ~ V - į , i \ i ] į, > ; ‘ |moka/ ųž tiek ^ištikimai ’ dirb
tų. ’bąrbininkai, kūrį'e pa
skendę religiniame fanatizme, 
kiaušo' kunigų ‘ ir jų įsakymus 
švehtai pildę. Reikia pasaky
ti, kad net du lietuviški biz
nieriai priešingi darbininkų u- 
nijai. Veikiausiai jie mano, 
kuomet darbininkai , susiorga-^ 
nizuos į uniją, tai jau hėi duo-f 
nosį, nei mėsos iš jų nepirks, Į 
bus sotūs unija,todėl ir agituo
ja, kad nesirašytų prie uni
jos. Dar yra ir tokių, kurie, 
pasakoja, kad jeigu viąi dar-į 
binįnkai bus organizuoti, tai; 
kompanija ' uždarys dirbtuves 
ir'tuopiet visi pasiliks be dar
bo. Todėl datbininkų nieku 
būdu negalima prie unijos pri- 
trątaktLnepaisaht, kad fų dar
bo šiįlyfebs labai prastos ir jie 
nesvietiškai išnaudojami, .

Katalikas.

/ DRAUGAI!
. .LLu..-x J <’

Darbminkų«. ĮKalendo- į 
liaus 1929 mietams dar 
yra 270 egzemplioritį. Vi
sų darbininkiškos litera
tūros platintojų prašome 
pagelbėti išleisti į svietų 
Kalendoįhį \ iki paskutinei 
kopijai.

Tuojau siuskite užsaky
mus; o mes aplaikę pasi
skubinsime prisiųsti Ka
lendorių.
“Laisves” Administracija 

46 Ten Eydk St, 
. z Brobklyrų įį Y.
............... |



Puslapis Trečias

daugiau pakviesta išsireikšti įdainavo 3 dainas: S. J. Kirs-Įbut^h, Pa. j Visos minėtp apskričio 
apie vakarienę, bet ne visi sgar > lis, Ig. Žilinskas . ir^-K. Berhor 
Įėjo, nes kurie buvo prie sta-|tas; K. Kinderis pianu akom- 
lų jau pavalgę ir žinojo, kad 
dar daugelis randasi nevalgiu
sių, pradėjo keltis ir užleisti 
vietą kitiems svečiams. Susė-

vi cl U £51 cl U JP<lxx Vl“o Ld IBoIJl dixovl i Cl dllldVO O O* tl • Xxli S—• Uurįęil, • VISOS iHlnCLP cipSKllClO

apie vakarienę, bet ne visi :ga- lis, Ig. Žilinskas . ir, -K. Berno,-. Su?po/- Pfsl^yw^kit adresus, kad reį- 
t . ° i ’ ° . * v i ■ * . jkale 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)

CASTON ROPSEVICH LIETUVIS GRABORIUS
panavo.

Opera “Grigutis” Bus WilHes- 
Barre, Pa., Vasario 9 d. '
Nekantriai laukia wilkesbar- 

riečiai vasario 9-tos dienos, 
nes ta diena bus viena svar
biausių. Dar pirmu kartu bustus tiems, kurie į pirmuosius 
sulošta opera “Grigutis.” šis stalus nesutilpo, gaspadinės 
veikalas yra plačiai pagarsė- (stengėsi ir juos patęnkinti, bet 
jęs po visą Ameriką, veik vi-įgal kai kurie jau taip nepasi- 
sose kolonijose buvo loštas, įtenkino, kaip pirmieji. Bet

PHILADELPHIA, PA.
Vėl Grigutis

Lyros Choras rengiasi 
.kartoti operetę Grigutį ir dar

at-

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS, j

1
Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 

St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas

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

tad ir Wilkes-Barre neapsilen- čia jau ne gaspadinių kaltė, buojasi, kad šiemet geriau su-‘K- Venslauskas, 12 Andover st.; Li-
Ha. Loš Shenandoah Lyros Į o vietos mažumas ir nežinoji-; lojus, negu pernai. Katrie Ph-
Choras, kuris yra vienas di-.mas, kad tiek daug svečių su- matė pereitais metais, tai šie- gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo-
džiausių chorų anglių indust-Įsirinks tą patį vakarą, kuomet meį y^l nori matyti.

° kas svarbiausia, kad jau vakarienė surengta.
sCĮi.ro didžiumą jaunuoliai. į

Mariutės rolę lošia jauna, rienės buvo labai veikli ir prie 
graži, čia augus mergaitė —'to darbo prisidėjo įvairiais bū-j 
E. Dainiūtė; ji gabi aktorka 
ir gera dainininkė.
• Grigutis—J. Kovas, tenoro gėrimų aukojo U. Baranaus-Į Grigučio r
balsu dainuoja ir gana daug kienė, V. Adomonienė, A. Kli- jje šiemet daug geriau dai- 
dainuoja solo. Jo balsas gra- maitienė, J. Kriaučiūnienė, C. muoja, negu pereitais metais 
žuš ir ger^i pralavintas. j Kasmauskienė, O. GaŠkauskie-. dainavo ir Grigučio rolėj la-

Mariutės rolę loš
>atnešdamos viena gabiausių Philpadelphi- 

lošėjų ir dainininkių N.

Bet k u-bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
... , . M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P.

... . . ’ j ne pereitais metais nematė-' Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F.
Komisija surengimui vaka- Įe> įaį nepraleiskite šios pro-i Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 

Montello, Mass.gos.
----------- -- ------- t................ ....... Pakartos operetę, didžiu-
dais ir pašalinės narės, nebu-'moj( tie patys aktoriai, kurie Aušros Draugijos Vaidybos, Antrašai
vusios komisijoj. Valgių ir ;r pereitais metais lošė. L. n AT1TZTC, T, . o. j Baigęs Philadelphijos muzikos kom

— i __ ’ I C Yr MADI7TQ QO1 i i X i *b . «•
j Grigučio r

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

ELIZABETH, N. J

•nlo ln« I Pirm. S. K. MARKIS, 321 Bond St. , servatoriją, duoda lekcijas ant smui-
? ‘ . \• |Vice-Pirm. D. KRUPIS, 211 First St. kos, Norintieji, kad jūsų vaikai bū-

Čupinskienė; kitos drau-‘bai tinka, 
patarnavo , ( ‘ 

lėkščių ir kitų dalykų, reikalin- jos j 
Drg. Te- Gozelskiūtė (pavardės pirma 

Jis tenienė pasidarbavo gavime raidė neįskaitoma, todėl neži- 
turi gražų ir gerai pralavintą muzikantų, kurie grajino dy- nome, ar teisingai išėjo pavar- 
baritono balsą. Jis per visą kai. Draugai Klimaitis ir Ali- 
veikalą daro juokus. Nors ir'ta stalus padarė del vakarie- 
didžiausis nusiminėlis, nuliu- nės, o čia buvo didelis darbas, 
dėlis negalės išsilaikyti nesi
juokęs, turės juoktis, 
puikiai dainuoja.

Kiti visi lošėjai lošia ir dai-j 
nuoja gerai. Užtenka man1 
kalbėti, visi matysite vasario; 
9 d., Concordia svetainėj, 91 I 

Washington St., Wilkes-1 
I71

Elenos rolę lošia ir dainuoja nė, 
soprano N. Kupšiūtė. Ji gra- gės 
žiai dainuoja ir gerai lošia.

Dar vienas jaunuolis, Mit- gų prie vakarienės, 
riaus rolėj, S. Kuzmickas.

Ačiū visų pasidarbavimui 
Choras' kuopai liks pelno virš $60.

Buvus Vakarienėj.

S.
Barre, Pa,

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap* 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai jam realo* 
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 ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85a, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bėt 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. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Prot. raštininkas B. BARKAUSKIS, įų gerais smuikininkais, kreipkitės į
255 Pine St. mane, c

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

Iždininkas V. PAULAUSKAS,
228 Clark PI.

Iždo globėjai. K.
nolia Avė., ir
First St.

Org. raštininkas
211 First’ St.

Maršalka J. KICEINA
259 Broadway.

Pociūnas, 221 Mag- 
J. Krakauskas,

J. KENTRUS,

300

mane, o gausite! tikrai profesionalę 
Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street,
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

Į Lietuvaitė Fotografistė J 
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia- | 
J vojų Visokiom Spalvom j1 
s Paveikslus ■
b Studija atdara kiekvieną dieną ir}

dė.—Red.). Kas matė ją per
eitais metais lošiant, tas žino, 
kad ji puikiai lošia ir dainuo-Į Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
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 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius 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, III.
Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 

St., Moline, III.
Iždininkas M. Miliene, 502—4th Avė., 

Moline. III.
Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

10th Avė.,, E. Moline, III.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, III.

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. Z KNS
110 EAST 16lb ST, N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

ja. Daratos rolę loš Balčiaus- 
kiūtė. Ji visuomet savo roles 
atlieka puikiausiai ir ją publi
ka myli. Elenos rolę loš O. 
Bulaukiūtė; ji skaitosi kita 
Philadelphijos žvaigždė sce
noj. Patapo rolę loš naujas 
aktorius—E. Sirotas. Jis la
bai geras aktorius ir turi ge
rą balsą. Patartina jam lavin
ti savo balsą. Surajienės rolę 

ti narines mokestis už 1929 lo§ geraį vietos lietuviams ži- 
m.. Po pasimokėjimo mokes-'noma Vogonienė. Apie ją ne- 
čių, 1 
“Daily Workerio,” kuriam rei-!

BRIDGEWATER, MASS
Sausio 31 d. A. L. D. L. D. 
-ma kuopa laikė susirinki-

Po komiteto raportų, bu-

I nedaliomis nuo 9;30 iki 
j 5 vai. po pietų.
ĮMARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Kuomet binghamtoniečių '° komiteto raportų, bu-:ra 
lito loštas Grigutis Scranto-'^o kviečiami nariai pasimokė-1 tfbuto

ne, tai visi
Bet visi tie scrantoniečiai turė
tumėt būti vasario 9 d. ir ma
tyti shenandoahriečius. Tad 
visi ir visos Wilkes-Barriu 
apielinkės nepraleiskite vasa
rio 9 d.

buvo pasitenkinę.

gelba. Nutarta paaukoti iš 
kuopos iždo $10.00. Rinkta 

;kuopos valdyba 1929 metams, 
j Pasiliko tie patys: organiza
torius J. Ratilis, sekr. A. Ba
šinskas, iždininkas K. Zinkius. 
i Toliau komitetas pranešė, kad 
[yra rengiamas balius, užvar- 

54 dintas “Valkata,” kuriame da- 
kuopą buvo surengus vakarie- lyvaus ir “Mott ir Jeff.”

J. Tankaus svetainėj. Ko- kad bus balius labai juo- 
misija prirengė per visą sve- kingas, todėl patartina vi- 
tainę keturis didelius stalus,, 
manydama, kad galės visus! 
svečius susodinti. Bet kuo
met apie aštuntą valandą va
kare pradėjo rinktis svečiai, 
tai pasirodė, jog toli gražu tų 
stalų neužtenka ir reikėjo ant-j 
fu kartu svečius sodinti prie 
stalų, kuomet jau pirmieji pa
valgys. .Pirmininkei V.Adomo
nienei pakvietus svečius prie programa, kurios dides- 
stalų mūsų gaspadinės pradėjo dalį atliko jaunuoliai, kaip 
suktis, kad visus užganėdinus. ’ M. Krenčiūtė smuiką ir 
Susėdus svečiams, pra'sidėjo ir Piąnu» instrumentus var- 
progrania, kurią išpildė vietos toja Pusėtinai gerai. V. Kuš- 
• 'leikutis dar jaunas, tik 12 me

tų, bet smuiką ir pianą valdo 
labai gerai, ir galima tikėtis 
gero dailės artisto. Taipgi A. 
Lapeikiūtė pianu nenori pasi
duoti viršminėtiems mėgė
jams. A. Mundruniukas su 
saksafonu. Labai gerai jam 
sekasi, nes nesenai pradėjo

Re p.

GREAT NECK, N. Y
Pavykus Vakarienė

Sausio 26 d. L. D. S. A.

Po pasimokėjimo mokes- noma Vogonienė. Apie ją ne- 
buyp atsišaukimas nuo'reikįa 4aUg rašyti, nes visi ži-Į 

,” kuriam rei-!nOt surajaus rolę suloš Alek-j 
kalinga greita finansiška pa-isiejus, kuris ir pernai labai ge-1

Sa-

vi
siems ateiti, pasišokti ir gar
džiai pasijuokti. O tas viskas 
įvyks vasario 9 d., Town Hall 
svetainėj.

Vasario 3 d. L. D. S. A. 30 
kuopa surengė paskaitą “Mo
teris Vergijoje.” Paskaitą 
skaitą A. Kušleikiene? Paskai
ta buvo žingeidi.

Prie paskaitos buvo koncer-

rai savo rolę atliko. Stepanės 
rolę sulos plačiai žinoma Vai- 
džiulienė. Senosios raganos 
rolę loš O. Bulaukiūtė, viena 
iš choro jauniausių merginų. 
Tarno rolę suloš Rudavičius, 
kuris ir pereitais metais lošė. 
Mitriaus rolę loš J. Bulauka, 
kuris ir pereitais metais lošda
mas publiką labai prijupkino.

J. Bulauka labai gerai iš
mokino aktorius operetės “Sil
via” ir dabar gerai mokina 
“Grigučio.”

Philadelphijoj “Grigutis” 
bus lošiamas 16 d. vasario, ant 
rytojaus, 17 d. vasario, va
žiuosime lošti į Baltimore, 
Md.

Grigučio tikietų galite gau
ti pas visus choristus.

Rasėj as.

Draugysčių Adresai,. Kurios
programa 
jaunuokii.

Pirmiausiai pakviestas cho
relis, kuris susidėjo iš 8 mer
gaičių ir dviejų berniukų, šią 
grupelę ant greitųjų suorgani
zavo Klimaitis ir ji gerai su
dainavo porą dainelių. Aldo
na Klastauskiūtė paskambino 
ant piano; Baranausk učiai—

ir piano, atliko gerai; Olga Taipgi 
Lukauskiūtė padeklamavo; Bi-' 
rųtė Klimaičiūtė skambino 
ant piano; Karolis Adomoniu- 
kas deklamavo; J. Baranaus- 
kutis pagriežė ant smuikos ir 
jaiyiuolių grupelė sudainavo

Turi “laisve” už Organa

PITTSBURGH, ^A-
L. D. L. D. 4-4o Apskričio val- 
1929 metams: Org< J. Urbonas, 
Edgebrook Ave., Pittsburgh, 

Susinešimų Sekr. A. žvirblis,

dyba 
1911 
Pa.*
2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa., Fi
nansų Sekr. A. K. Sliekienė, 215 
Overbrook Blvd., Pittsburgh, Pa., iž
dininkas J. Gataveckas, 109 Cress 

i St., Carnegie, Pa.; Knygius, H. Bo-Julius ir Elzbieta, ant smuikos 0 Jau ^aIi Pag^ajyti.; gt, Carnegie> Fa<; KnygiuS) H. Bo-
ir piano, atliko gerai; Olga ' suaugusių kvartetas | gužiene, 1301 Goebel St., N. S. Pitts-

. Paskui buvo pakviesti kai 
kurie išsireikšti apie šią va
karienę. Pirmiausiai pakvies- 
ta M. Paukštienė, brookynie- 
tė. Ji nusistebėjo, kad mes, 
tokioj 'mažoj kolonijoj, galė
jome tiek daug į vakarienę 
publikos sutraukti. Buvo ir

UMBRIDGE, MASS.

BALIŪNĮIBALIUS
Subatoje » ’ ,

9 Vasario (Feb.), 1929
CENTRAL HALL ’’ 

. 40 Prospect Street 
CAMBRIDGE, MASS.
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332 WEST BROADWAY | 
So. Boston, Mass.

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

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

A. J. KUPSTIS

7 :30 vai. vakare
MUZIKA

Du Geriausi Pirkiniai, kokių
lig šiol niekur, nėra buvę

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,000. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
randomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgėtauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
!>roga pasitaiko tik vieną sykį; 
eigų ją praleidžia, tai kitos to
lios progos jau nepagaus. Jei 

toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur. /,
-------r------- -------------------------------

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinanti mortgičius namams ir

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

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

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

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš 
vidaus. Kreipkitės tuojaus pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1378

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikyto jas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostuinieriai 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, 
^87 O ak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesiš po 
kelioliką ' šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 

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

.yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
c bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge

riausi cigarai Amerikoje po 10 cen- 
i tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
Į gresyviški 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 viršminčtais 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. •

IR patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

D. L. K. VYTAUTU DRAUGYSTĖS 
i VIRŠININKŲ ADRESAI

BAYONNE, N. J. 1 ' • 
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Lukaitis. 330 Broadway.
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibūna seredomis . 
pirmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 
salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N. J '

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir vaidyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis Ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. yaka-. 
ro, Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. - • •
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th StM N. Y.,

St.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-T’Ė 
GRAND RAPIDS. MICH.

Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

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

Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 
R.R. 9, Box 117.

Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—11th St.

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

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO- 

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

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

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

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 286 ’ Park 

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą 

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

D. L. K. “KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.

, Valdybos Adresai:
Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash

land, Avė.
Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 

1946 Sharon Ave.
Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran*-, 

done Ave.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
Iždo globėjai: Jieva Vegeliene ir Ona 

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

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

| Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

5043

NOTARY

PUBLIC

Stagg

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

734 Grand Street
’ 4 ‘ ' Brooklyn, N. Y.

iFORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00. arba $2.00 I SAVAITĘ

i Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
Įme negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
| statome j namus visoje New Yorko ir 
I Brooklyno aoielinkėie.
I Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
Ime daugybę puikių rakandų del pasirin 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

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

sC%25c4%25aei.ro
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Kadangi po kiekvienų nau
jų metų vietinis komercijos 
rūmas paskiria šimtus tūks
tančių dolerių del išgarsinimo

Unijos
Kadangi industrija nėra pil

nai išsivysčius, todėl ir unijos 
mūsų miesto, todėl ir aš, kaipo čia nelošia jokios rolės. Nors
geras pilietis, skaitau už per- nekurtose dirbtuvėse ir yra u- 
eigų prisidėti prie to darbo, nijos, bet jų vadai eina ranka 
Aš žinau, kad mano garsini- rankon su bosais.
mų skaitys darbininkai, todėl 
ir rašysią vien tik apie apie 
tai, kuomi darbininkai intere- 

. / suojasi.
Pirmiausia Apie Industriją
Los Angeles industrija au

ga. Su kiekviena savaite ga-

gai, Dumša parašė į “Tėvy
nę,” kad viršminėtų kuopų už
valdė bolševikai ir kad prie
šingų minčių žmogus būk ne
galįs nei savo minčių išreikšti, 
nei susirinkimuose dalyvauti.” 
Kai kurie S. L. A. nariai, per
skaitę viršminėtų išsireiškimų 
ir, būnant toli nuo 75-tos kuo
pos, nežinant, kaip tikrai da
lykai susideda, neabejoju,
kad pasakys: “Vis tieįk pasiu
tę tie bolševikai'! Mat, kad
tik ne jų plauko žmogus, tai
nei artyn nesileidžia.” Todėl 

i nors

Darbas pas Turčius
Kadangi čia gyvena daug 

turčių ir laiko daug tarnų ir 
tarnaičių, todėl reikia pakal
bėti ir apie tuos, kurie dirba <--- ——T —— 
turčių namuose. Merginos, la^ stengsiuos suteikti 
kurios moka valgius gamini ir j truputį aiškesnių informacijų

. ' Įima pastebėti statant bei ati-. prižiūrėt namus, tų mokestis aP^e dalykus ir tvarkų šioj
kuopoj, o tikiu, kad visiems 
bus aišku, kiek Dumša yra 
teisingas.'

S. L. A.. 75-tos kuopos fi
nansų raštininkas K. Lubinas, 

’ i jau sekretoriauja per

darant naujas dirbtuves,' kur, siekia nuo 60 iki 90 dol. į mė- 
didžiumoj, atkelia iš rytinių nesį. 
valstijų.

Darbo Gavimas
Nors industrija auga, 

darbo gavimas nei kiek __ o___
lengvesnis, negu buvo pirma.; būti geru darbininku ir atlikti tautiškų pažvalgų. JL i 
Mat, kur keliauja industrija,; darbų, dar turi žinoti, kaip bū-I^Įos agituoja ir balsuoja

prirengta. ’ ^Choras' šūdai- gandų klausimu; kamgų suminėti ir tų jaunuolių kiai
vardus,, Jcu/e dar, kol kas. navo-gerai.’, ; •, , i valstybe
nepriklauso, bet turime viltį,i Butų labai puiku, jeigu tik > (
kad jie priklausys prie viršmi<-Publikos atsilankytų į visus. ta, taciaUS 
nėtų drųugijų.
A. L. D. L. D.Korespondentas.

į mėnesį, tai susirinkimas pa
prašė Dumšos, kad; pasiaiškin
tų, kodėl jis taip rašė. Dum- 

jša vietoj pasiaiškinti, atsisto
jęs pareiškė, kad jis tada tik 
kalbės su kuopa, kada visi 
bolševikai bus išnaikinti. Tuos 
žodžius pasakęs, apleido susi-.

i rinkimų, 
i . .Keletas žodžių Apie Darbi
ninkių Susivienijimo 66-tą Kp.

Viršminėtos kuopos narės 
sparčiai žengia į progresų. 
Reikia pasigėrėti jųjų lavini- 

imusi diskusuoti. žmogus, at- 
jsilankęs- į jų parengtas disku
sijas, tuoj persitikrini, kad 
moterys nebepasitenkinay vien 
tik tuom, kad parengti pikni
kų arba vakarienę, bet grie
biasi lavintis, pažinti-politikų 
ir išreikšti savo mintis. Čia 
tai reiškia tikras progresai.

I Valio darbininkių 66 kp.

BOSTONO IR AP1ELINKĖS 
ŽINIOS '■

sekretdrihūs 
‘ daugiausiai

mūsų parengimus.
ma?XOtos10“sdurnrLae”r XX Stimsono, dabartinio 
ras. Rengia L. D. S. A. 13 Salų ---- o—— -
kp. Pradžia 7:30 vai. vaka- riūus. Stimsonas bus I 
re,: svetainėj 376 Broadway. verio pirmoji ranka į 

va,” kuri yra labai juokinga i uaYimai. Uz tai st 
komedija. Atsilankykit visi, ;Charles Evans Hughes 
nes užtikrinam, kad gera lai-1 Elihu Root. Tai užgiri 
ka turėsit.

j imu krinta ant

SOUTH BOSTON, MASS. 
\ _____

So. Bostono Laisvės Choras 
turėjo surengęs vakarienę 3 
d. vasario, žmonių buvo la
bai daug ir valgiai buvo gar
džiai pagaminti. Reikia duo
ti drg. Čeikienei pagyrimų už 
gerų darbų. Tik yra papeik- 
tina, kad choro nariai, nepa
gelbėjo apsitvarkyti; po vaka
rienės, nes draugių jr drangų 
buvo, kurie turėjo ((Jfrbti ‘ifci 
12 vai. nakties.: į > { | į į į ■. •; į j

Programa bhvo?^fa dr/pdij- 
; ' >/I •; S TTi I ! H T U

New Yorko Times.
Hooveris sakoma neį 

Henry Stimson Būsiąs Vais-1 didelės asmenines pažiį 
tįjos Sekretorium Įsu Stimsonu ir todėl nei 

WASHINGTON. — NorsĮnorėtų jį skirti į tą viet 
)daug \ eina spekuliatyvių!

———H--------------------------:----------- —------------r—---------------------------

N. A. N.

|su Stimsonu ir todėl nei

_ Kurios vien tik valo stu- 
jba, taiso lovas, skalbia, prosi- 
na, gauna nuo 40 iki 75 dol.
į mėnesį. Darbo valandos nuo ___  _________ __ ______ ,

bet 6 ryto iki 9 ar 10 vai. vakaro, kuris jaū sekretoriauja į___ 
ne Toj šakoj dirbant, neužtenka daug metų, yra žmogus grynai 

Jis visa- 
, už 

dabartinę pildomųjų tarybų. 
Prieš 
skleidė 
Bokšto pagamintus lapelius, 
kur buvo nurodoma, už kų na
rtai turi balsuoti. Akyvaizdoj 
to viso, kiekvieni metai K. 
Lubinas yra išrenkamas finan
sų raštininku. Taipgi aš esu 
tikras, kad Lubinas niekados 
neišdrįs pasakyti,»jog jis ne
gauna balsų savo minčių iš
reikšti arba kad jis ar kiti 
yra koliojami už jų pakraipas. 
Toliau Dumša “Tėvynėj” sa
ko, kad viršminėtos kuopos 
nariai moka 25c į mėnesį del 
palaikymo kuopos. Kadangi 
nariai kuopos reikalams mo
ka tik 5c į menesį, tai susirin
kime buvo užklaustas Dumša, 
ar ištikrųjų K. Lubinas iš jo 
atlupo vietoj 5c—25c. mėn.? 
Kada paaiškėjo, kad kaip vi
si, taip ir Dumša moka tik 5c

Mat, 1 
paskui ja seka ir darbininkai, jti nuolankiu prieš savo ponus, 
Jeigu ir pasitaiko gauti kokį (vaikus ir svečius, kitaip negali 
darbų, bet mokestis visai ma- į gauti darbo, 
ža. Nesenai čia atidarė šakų 
Willis Knight automobilių 
dirbtuvės. Ten nuėjęs darbi-'

Lietuvių Judėjimas
Čia randasi apie 400 lietu- 

ninkas turi išpildyti aplikaci-i vių. Draugijos, kuriose dau- 
jų, turi įrodyti, kad jis yralgiau lietuvių priklauso, yra A. 
pirmos klasės mechanikas, tai 
tada tik gauna darbų ir už tai 
kompanija žada mokėti po 40 
c. į valandų. Kitose dirbtuvė
se daugiau darbas nuo štukių. 
Kur pirmiau darbininkas, iš
dirbęs pilnų laikų, dasivary- 
davo iki 35 ir 40 dolerių į 
savaitę, tai dabar vos-ne-vos

L. D. L. D. 145 kp., kuri, su 
pradžia metų, turėjo 103 na
rtus, kas rodo, kad apšvieta 
tarpe vietinių lietuvių pusėti
nai įkainuojama. Reikia tikė
tis, kad trumpoje ateityje Los 
Angeles kuopa turės 150 na
rtų, nes U. Deivienė pusėtinai 

------- Y, — ------- —— smarkus kapitonas. Antra 
dasivaro iki 25 dol. į savaitę.) draugija bene bus S. L. A. 
Negana to, daug sykių prisi-! 75-ta kuopa, kuri susideda iš 
eina išbūti dirbtuvėj be jokio!apie 80 narių. Pastaroji irgi 
darbo, žinoma ir be mokesčio. Į gražiai tvarkosi ir auga ma

riais, išskiriant vienų narį, tai 
Dumša, kuris randa vietos or- 

kad rašyti vi- 
ant viršminė-

Pragyvenimas
Nežiūrint, kad uždarbiai ganė “Tėvynėj,’ 

mažėja, bet pragyvenimas visįsokius šmeižtus

IŠ NUOTIKIŲ SU VILKAIS 
DZŪKIJOJ

Rašo Užuguosčio Petrus

(Tąsa)

pereitus rinkimus jis
S. L. A.* Sargybos

Vietos Jaunuoliai
Nors, kol kas, ne visi 

nuoliai pajėgia suprasti svar
ba rašytis prie darbininkiškų 
organizacijų, bet kai kurie 
jau padarė pradžių. Sekanti 
jaunuoliai priklauso prie dar
bininkiškų. draugijų: Rūta Bi- 
taučiūtė, 16 m., prie 66 kp. 
Darbin. Sus. ir prie Laisvės 
choro; Ona Petrauskiūtė, 16 
m., prie Darb. Susiv. 66 kp., 
Adolfas ir Alfonsas Pečiuliai 
prie Laisvės Choro; Nellie Sa- 

Įvick, 15 m., prie'L. Choro, T.
D. A. 59 kuopos ir A. L. D. 
L. D. 145 kuopos; Mamer
tas Segevičius prie L. Choro ir 
Tarp. D. Apsigynimo 59 kp.; 
A. Navalinskaitė prie A. L. D. 
L. D. 145-tos kp.

Smagu suminėti tuos jau
nuolius/' kurie daro žingsnį į 
progresų. Bet aš tikiu, zkad 
trumpoje ateityje turėsiu pro

jau-'
Jau Antri Metai, Kai Argentinos 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitini Laikraitj 

“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: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina
........   ~.tt——i—t ~na

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jus Pageidavo t :

MENDELO
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabaki

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

ty7zZ

j lis kartus vilkui galvon, tas ir sudribo.
i Laikantis vilką paleido ir, kol vilkas dar 
! raitėsi ant grindų, anas dar kelis kartus 
i drožė galvon irz vilkas jau užbaigė gyveni-j

I mą. Savininkui prašant/ vilką ištęsė lau
kan. ' ; .į ■ . i ' !’) I ’ t *, •’ ' v ’ - ' J H < ’ • i . .

Visi nusigandę,, susijudinę. Užmiršo 
ir apie tik pradėtą degtinės Butelį. Gi ano, 

i “už krūtų,” veidas 
Jo draugai patarė jam gerai

Važiuojant per Strėvos mišką, pasku- kuris laikėsi^ su^ vilku 
tinių rogių važiuotojas patėmijo, kad jo kruvinas. < ~ -o--“ 
arklys ko tai prunkščia ir vis suka galva nusimazgot veidą su muilu ir karštu van- 
i šoną ir žiūri i užpakali, žingeidumo pa- nes, girdi, gali būt vilkas pasiutęs, 
imtas žmogelis pradėjo dairytis. Ir kaip- Š1S atsisakė praustis karštu vandeniu, gir- 
tik jis atsisuko i užpakalį, garsiai suriko: di: “Tas niekis, apsišluostysiu kokiu skudu- 
“Vyrai, bėgkime^, mus vejasi vilkai.” Tuoj ru ir bus gerai, kol parvažiuosime namo.” 
visi uždavė arkliam po botaga ir leidosi zo- Ir gavęs nuo gaspadinės skudurą, nubrau- 
vada pirmyn. Už kokio versto pakelyje kė kraujus nuo veido, išsigėrė porą stikliu- 
rAįosi žydo karčiama. Tai buvo vienų vie-|kų degtinės ir visi leidosi namo.
na kįrčiama ant didelio kryžkelio netoli Už kelių dienų po šio įvykio, atbėga

“Vyrai, bėgkime, mus vejasi vilkai.” ' 
visi uždavė arkliam po botagą ir leidosi zo

na kįrčiama ant didelio kryžkelio netoli

WILKES-BARRE, PA

PENKIŲ AKTŲ OPERETĖ j / 5 i
. t ' > >. C ' 5 < 1 i

GRIGUTIS’
Ukrainiškai parašė M. P. Starickis. Suliet. P. Bukšnaitis

Rengia Aido Choras ir A.L.D.L.D. 43-čia Kp.
Vaidins Shenandoah'rio Lyros Choras 

Po vadovyste J. šiuriko, taipgi ir orkestrą bus šiuriko

ĮVYKS subatoje

»

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

užsakymus (orderius).

PARBININKĮ'.
KALENDORIUS

1929 METAMS
Draugai! Pasispauskinie platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 250 
egzempliorių. “L.” Administracija be pa
geltos visų platintojų nebegalės išleist K į 

svietų ta visą skaičių. '

9 d. Vasario-Feb., 1929
Strėvos miško. Už kelių minutų privažia- pas mus kaimynė ir praneša, kad vilko ap- 

/ Visi išli- draskytas vyras pasiuto. Girdi, pradėjo 
po/apsidairė, bet vilkų niekur nesimatė, spiegt, trankytis, tai vyrai surišo virvę- 
Kiti net pradėjo juoktis iš paskiausia va- mis ir greit nuvežė Augštadvarin pas fel- 
žiuojančio, kad jam akyse vilkai pasirodė. Į cerių. Tą pasakius, moteris pradėjo verkt. 
Anas tvirtino, kad tikrai matęs vieną* vii- Į Girdi, liko biedna moteris su mažais vai
ką arti jo rogių. Taip bejuokaudami su- kais.
ėjo karčiamon apšilti ir išsigerti po “kva- 
terką” arielkos. Arkliam pametė šieno. 1

Nespėjo jie nei apšilti, kaip pajuto, ir ten jam perpjovė rankos gyslas ir jis nu- 
kad lauke kas tai tokio su arkliais yra: mirė. Nedavė nei palaidot vežtis namo, 
spardosi, daužo kojom rogias, prunkščia... 'Nežinia, kur ir kaip jį palaidojo ...
Tuoj vienas iš vyrų (kurio pavardės neat-) Perskrįodus to vilko vidurius, skilvy- 
simenu) išbėgo lauk. Nagi, žiūri, kad vii-, je nieko nebuvo, išskiriant kelias plonas 
kas vaikosi šunį, kuris gulėjo vienose»ro-Į skiedreles iš po abliaus. Sakoma, vilkas 
gėse. Šunytis šoka nuo vienų rogių ant i pasiuto iš alkanumo.

Mikas ir Jaskus—“Drąsūs Strielčiai”
Užugupįsčio Naviko Mikas buvo kokių 

Jis buvo vienturtis. 
Gyveno neblogai• Iš mažens jis mylėjo šau
tuvą, r Jo jo; tėvas, turėdamas tik vieną sū
nų, davę jam pilną valių, tai Mikaliukas 
daugiausiai jaunų; idfenų laiką praleisdavo 
besitąsydamas su/ šautuvu po laukus.

Prieš pat kalėdas parėjo iš “vaisko” 
Miko draugas Jaskus Grinevičius. (“Jas
kus,” tai yra lenkų kalboj “sudelikatnin- 
tas” vardas Jonas. JPaVyzdin, apie mus 
taip vadinami šlėktos vaiką, vardu Jonu
kas, vadindavo Jasiuku, tai yra Jasiak, 
vietoj Janek. O lietuviai) pripratę mažą 
vaiką vadint pagal lenkus—Jasiuku, ir už
augusį vadindavo ne Jonu, b Jasku. Čia 
kalbamas Jaskus Grinevičius irgi buvo 
“šlėktų” kilmės). Nors jis-buvo dikčiai 
vyresnis už / Ęayiko Mikų,, ir .biedųns ]^že- 
misį viėnpk Mkųš^aikė Jaslcų savu geriau
sių draugu tik' todėl, kųd šis/būdą^S ka
riuomenėj, išmoko ^šaudyt. Būdavo v- ban
dant į cielių, sakoma, per šimtą žingsnių 
pataikydavęs tiesiai į kluono duris...

vo prie tos karčiamos. Sustojo. Visi išli- draskytas vyras pasiuto. Girdi, pradėjo

Ant rytojaus gavom žinią, kad pasiu
tusį žmogų nuvežė į Trakus pas daktarą

.« gese. Sunyt:
) kitų, o vilkas vis paskui. Gi arkliai iš kai

lio neriasi. Išėjęs vyras, ilgai nelaukęs, 
suriko kitiem, kad vilkas jau čia ir pri- o ,

y bėgęs drožė vilkui botkaičiu per nugarą.) 20 metų 1 vaikinas.
Vilkas atsisuko ir šoko tam vyrui ant krū- 

* tines, atsistojęs ant paskutinių , kojų, ban
dė pagriebt jam už gerklės. Bet žmogus, 
nepametęs nuovokos, stvėrė vilkui abiem 
rankom už kaklo ir, ištiesęs rankas, laiko 
jį, kad neįkąstų. Tuo tarpu vilkas, kiek 
pasiekdamas, nagais truputį apdraskė vy
rui veidą. Vyras pradėjo šaukti pagelbos, 
liepė mušt vilką,' kol jis laiko. Bet kuom 
muši? Apie karčiamą viskas užsnigta, ne
galima ant greitųjų nei pagaliuko rast. Vy
rai puldinėja į visus kampus ir vis neran
da^ Tuo tarpu anas įsitraukia vilką fkar- 
čiamon. Namiškiai, persigandę, pradėjo 
klykt ir lipt vieni ant pečiaus, kiti ant lo
vų. Gi laikantis vilką vis rėkia: “Muškit 
vilką greičiau, muškit, nes jis man veidą 
nagais drasko!” Vienas/kitas, pribėgęs 
mrie karčiamos savininko, užsilipusio ■ ant 
lovos, klausia, kur tavo kirvis, o tas tik 
dreba ir nieko neatsako. Štai vienas’atbė- 
g^liš lauko ,su mažu loveliu, iš kurio antis 
šęrjdavo. .’ Paėmęs lovelį už galo, drožė 'ke-

i

bus)

CONCORDIA SVETAINĖJ
91 So. Washington it kampas E. Northampton Sts., 

WILKES-BARRE, PA.

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

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 juokingų dainų. O Shenandoah’rio Lyros Choras 
labai gerai suvaidins, nes jis iau lošė 4 syk, o pas mus 
jau bus jų penktas sykis. Kurie matė vienų sykį lošiant 
Grigutį, tie eina ir kitu syk pamatyti.

Tikietus galima gauti pas visus Aido Choro ir A. L. 
D. L. D. 43-čio.s kp. narius ir pas J. Surdokų, 224 Lee 
Park Ave.

Knyga Kaina

200 25c
Puslapių Kopija

ĮŽANGA: $1.00 ir 75c.

Greenpoint 9632

K. M. S

Vaikams 25c
Kviečia Rengėjai

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus, tuoj aus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertės. 
Knyga labaf svarbi. Daugybe mokslinių 
straipsnių pirašyti žymių politikų ir moks- ’ T 
lininkų. Puikus rinkinys labai svarbių in
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū- 
ros»/ Kas ,tįk įsigijo šių,metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidejųms ir platintojams.

.* > 4. ' ž J » U < X į » , * • t i r

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

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujps budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvienų bizni. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemų kainų.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus, Parbų 
atliekame greit ir tinkamai. x

;/ - Tarkitės su mumis del kainos. .
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu: 

’ ■ ' * ' ' ĮG M. S. , ' > ' '
,6^4 Į}riggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridge woodo Skyrius: 253 Grove St.1

’laisvės” Administracija v
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y?

. 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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vietoj

Bell

Keystone.

Graborius-Undertaker

Gladys Glad

čia
Nei Jokio Kosulio.

Jean Ackerman
© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

Miestas

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

GARSINKITĖS
“LAISVrJE

Tad visi 
svetainėj

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedčllals ir 
Utarninkais

sunkiausias 
vartoja

Im k i t 
vietoj saldumyno

Kampas 24th St ir 3rd Avė 
Pradžia 8 vai. vakare

BRITŲ INDUSTRIALS 
■TAI VYKS Į SSSR

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Minersville, Shenandoah 
Wilkes-Barre, Pa.

PIRTIS 
AtDAIU 
DIENA I

Jean
Ach erman^®™ 
ir Gladys Glad iš 
sckmingosZiefifeld’i 
muzikalės komedi 

jos “Whoopee”

Duncan Garsiosios Šokikės 
Šoks Philadelphijoj

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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.

reikia priminti dar 
nesenai dar 

Kuz- 
, Jis ėjo Mitriaus par- 
Tai buvo tas tikras 
kuris daugiausiai rū-

Panedėiiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarainkais nuo 12-tos 
vai. dieną Iki Ii vai. 

nakties

Gerbiami vietos ir apielinkės lietuviai! Pas mus mažai 
buna perstatymų, bet kuomet mes surengiame, tai atsilan
kiusieji pilnai pasitenkina. Kurie buvote, kuomet mūsų kuo
pa statė senoj veikalą “Piršlybos”, visi gėrėjotės, visLpilnai 
pasitenkinote. Mes užtikrinant) kad ir dabar pilnąi pasiten
kinsite, nes veikalas. “Gyvieji Nabašninkai” be galo juokin
gas. Jūs pamatysite, kaip seniai paverčiami kūdikiais,'kaip 
“gyvieji nabašninkai” randasi tarpe žmonių ir tt.

Mokykla su Reputacija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

COLUMBIA HALL
So. Brooklyn, N. 

po perstatymui šokiai

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J A* 

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

TELEFONAI:

—2---------Oregon S1M

----------------Main »6ft

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

Paul Poiret, 
Garsus Paryžiaus 
Madų Tvėrėjas.

Apie ją reikia 
Jei tik mo

tai bus gabi lošėja ir 
dainininkė. Ir nei kiek 

neabejoju, kad ji lavinsis. Ji 
Elenos rolę gerai vaizdavo ir 
linksmino minersvilliečius.

Daratos rolėj sena veteranė, 
Minersvillėj daug veikė ir vei
kia darbininkų judėjime, da
lyvavus lošime, K.Rušinskienė. 
Jos rolė, daugiausia, buvo liū
dėsi© verksmas. Kuomet ji 
verkė, privertė verkti ir pub
liką. Kada aktorka gali Verk
ti natūraliai, tai ir publika ne-

kvapsnio dūmus, kuomet jus

LONDONAS.— Didžiųjų 
industrijų karaliai, susirin
kę į konferenciją Londone, 
nutarė pasiųsti savo delega
ciją į Sovietų Sąjungą ne 
vėliau kai kovo 8 d.

gali išsilaikyti neverkus.
Grigučio rolėj J. Kovas, se

nas mahanojietis, daug dirbęs 
darbininkų judėjime, taipgi ir 
dailėje. Jis gerai lošė ir dai
navo tenoru. Kuomet akto
rius ar aktorė įeina į savo ro
lę, į tą padėtį tų laikų, tai 
ir publika mato tikrą gyveni
mo vaizdą.

Tarno—J. Stagniūnas. Bu
vo tipiškas Tarnas ir lošė gana 
gerai. Apie rolės svarbumą 
nekalbėsiu, visi tatai žino šiuo 
laiku, nes “Grigutis” buvo vi
sose kolonijose loštas.

K. Narovas neturtingo ūki
ninko rolėj gerai lošė. Gavė- 
nienė, jo moteris, labai tinka-

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT xm «474l
Būkite Savystovūs

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

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

Sekančią savaitę, prade- 
; dant su pirmadieniu, Phila- 
i dęl^hijoj prasidės garsiosios 
i Isadorą Duncan’iutės trupes 
I šokiai. Jie tęsis Forrest 
j Theatre. New Yorke šitos 
' šokikes stebino publiką savo 
! išlavinta plastika ir tuo ne- 
| 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 Wcirkeliui.” 
Tikietai iš anksto galima 

! gauti Partijos ofise.
Beje, kalbamas teatras 

randasi Walnut gatvėj, tar
pe 11 ir 12 gatvių. v

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą 
tokias "Melodijas, kurios Broadway padare Broadway.’’ Ta 
muzika po visą sali, nuo vieno vandenyno iki fyito, paskleidžiama 

National Broadcasting Company tinklu.

Trys gariniai kambariai delei išsiptrimo: Rusiškas, Turkiškas Ir 
garo vandjlmdši kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevbise Sts., 

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
\ [Telefonas) pulaskj 1090 .

Važiuojant B.M.T. 4th Avė. traukiniu; reikia išliet ant 
25th Street stoties. - Rengėjai.

“GRIGUTIS”
Manau, kad patys miners- 

villiečiai parašys smulkmeniš- 
kiau apie pasekmes Grigučio, 
apie Shenandoah Lyros Cho
rą ir jo spėkas. Tad pasiten
kinsiu parašyti tik apie atski
rus lošėjus ir lošėjas.

Reikia pasakyti, kad anglių 
industrijoj yra gana gerų jau- 
XUJ spėkų, kurie žavėja suvar
iusius mainierius savo links
mais maloniais balsais. Lyros 
Chore sudaro gana žymią da
lį čia augę vaikinai ir mergai
tės. O kas svarbiausia, kad 
yra gabių solistų ir solisčių. 
Tai linksma ateitis jaunų dar
buotojų dailėje ir abelnai dar
bininkų judėjime. Jie daug 
žada publikai ir iš jų galima 
tikėtis.
'< Kuomet lyriečiai užtraukė! 
linksmas daineles savo malo
niais balsais Minersville Ope
ra House svetainėj, kur pub
likos buvo daugiau 400, kas 
retenybė būna, tai svetainėj 
buvo taip ramu, kad, rodos, 
publika nei nekvėpuoja.
r E. Dainiūtė Mariutės rolėj. 
Ji tikra artistė. Ji visą laiką 
buvo tikroji Mariutė, šalę sė-i 
dinti manęs klausia: “Iš ko-j 
kio teatro ta mergaitė paim- Į 
ta, kad ji taip gabiai lošia ir 
gražiai dainuoja?”—Tai ne iš 
oneros, ne iš teatro ji paimta, 
bet Shenandoah lyrietė ir dar 
pirmu kartu pasirodo lošime. 
Jis man vėl sako: “žiūrėk į 
kiekvieną jos daromą žingsnį, 
į kiekvieną pasijudinimą, tar
si ji yra tame kaime, Ukrai
noj, ir gyvena Mariutės gyve-j 
nimą.” Taip, atsakau. Tai j 
reta, kuri gali taip padaryti 
ii* dar pirmu kartu. Jog M a-Į 
riutės rolė viena iš tų sunkiau-1 
šių rolių, kuri turi pergyventi | 
įvairias gyvenimo bangas.J 
Liūdėti ir prievartos linksmu
mą daryti del Grigučio, tai E. 
Dainiūtę matai ten, tą pačią 
Žaimo Mariutę. E. Dainiūtė 

oprano ir gana gerai dainuo- 
ią. Ji linksmino vasario 
[ inersvillieČius, 7-tą vaŠa 
shenandoahriečius ir 9 d. bus 
Wilkes-Barre. Reikia tikėtis, 
kuomet E. Dainiūtė taip ga
biai pasirodė pirmu kartu, tai 
sekančiose vietose dar bus ge
riau.

Elenos rolėj antra jaunuolė 
N. Kupšiūtė. Ji dainavo sop
rano gana gerai ir lošė. N. 
Kupšiūtė lošė ‘toj rolėj per
eitais metais 
pasakyti ve kas 
kin

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

' “LAISVĘ”

A.L.D.L.D. 147 Kp. Stato Scenoj Trijų Veiksmų Komedijų
• < i • j » / . * » '

“Gyvieji Nabašninkai” j

JUOZAS KAVALIAUSKAS

i jokių šalčių nebijo, 
apsiginkluok nuo.

URBO' LAX TAĖS '
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

’ Telephone: Gręenpoint 1411 ,
ANTRA APTIEK A.

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

Vardas _________----------------------------------------------------------

Sumokino “Grigutį” J. šiū- 
rika; lošimui režisieriavo S. 
Reikauskas, o suflioravo K. 
Motuzą. Orkestrą ir J. šiuri- 
ko. Lošiant dirigavo Velička. 

į Tai dar ne viskas su miners- 
villiečių programa. . Pertrau
koj šoko Valerija Męrcaičiūtė, 

įmainersvillietė. Apie ją rei
kia pasakyti vę. ką. Tai dar 

i pirmu kartu man tenka maty
ti tokią gabią, taip mikliai iš
silavinusią šokti klasiškus šo- 

Ikius. Ne tik kad ji gali šokti, 
i bet visaip išsivartę, tarsi, kad 
i ji neturi jokių .kaulų. Nars
tosi, lyg žuvelė po vandenį. 
Persiverčia ant rankų ir ąugš- 
telninka rankomis ir kojomis 
eina. Ėjimas dar neduotų tiek 
svarbos, bet tame, svarba, kad 
ji .dataikė muzikos taktui. Ir 
visokius išsinarstymus darė. 
Veik visi dalyviai sakė, "kad 
tai jos vienos šokis veltas do
lerio įžangos. Daugelis manė, 
kad ji yra paimta iš didelio 
teatro, kur gauna gerą mokes
tį. Dar vienas jaunuolis grie
žė ant -smuikos ir jaunuolė 
skambino pianu. Jų vardų ne
nugirdau, tik tiek žinau, kad 
mihersvillio ateities žiediečiai.

Žinovai pripažįsta, kad milžin- 
iškas padidėjimas rūkymo Cig- 

aretų paeifta iš pagerinimo Cigaretų dirbimo 
proceso, pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, kad 
1928 metais Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon 
sudėjus. Tatai tikrai patvirtina, kad publika 
pasitiki didesniu Lucky Strike gerumu.

LUCKY
STRIKF 
\ ' IT S TOASTED /

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
“Jeigu jūs norite pasilaikyti. laibais 
(o kas gi šiandieną to nenori ?), tai 
venįjkite saldumynų ir rūkykite Lucky 
Strikes. Jie turi savyje ką tokio ypat
ingo; gal būt, tai kvapsny s, kuris nu
malšina ir patenkina pageidavimą ri- 
ebinanciu ir svorį didinančiu dalyku.
“Ve kaip, imkite Lucky vietoj saldum
yno—dailiai laiba figūra visuomet yra 
madinga. Garsinimai, kuriuos aš mač
iau nesenai atvažiavęs i Ameriką, 
skelbė:—‘Geriausias būdas valgyti cu
krų, tai kaipo kitų valgių pasaldinto
jo.’ Tai yra visai teisingas persergėji
mas, kad cukraus naudojimas butų 
aprubežiuotas. Perdaug saldumynųyra 
blogas dalykas. Aš stoja Uz tai, kad 
užsitraukt kelis Lucky Strike apkep- 
inimo 
vilioja saldumynai.
“Galiu pridurti, kad aš pats rūkau 
Lucky Strikes, ir aš manau, kad jie 
daug prisidėjo priemanoproto veikimo, 
pagelbėdami man sutvert pasekming- 
iausias madas.
“Lucky Strikes tai tikrai yra ikvė- 

Paul Poiret

____ St. or Ave.
State__________

APDOVANOKITE SAVO 
I DRAUGUS IR GIMINĘS GY
VENANČIUS ARG1ENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atiminimą Už 
pi’atiniihą. ' '

Visais ‘reikalais rašykite:
“LAISVE”

46 Ten Eyck SL,
Brooklyn; ;N. Y,

mai vaizdino girtos rolę, kuo
mi ji davė daug juoko publi
kai. Potapo—J. Palukaitis 
gerai lošė. Jis tipiškai tiko 
toj rolėj. Stepone^—E. Motu
zienė, gužynių šeimininkė, vi
sados buvo savo vietoj. Gera 
lošėja. Ragana—M. Tuleikie- 
nė. Jai sergant, pats režisie
rius, S. Reikauskas, lošė. Įspū
dį davė labai gerą.

Dabar 
vienas jaunuolis 
atvykęs iš Lietuvos 
mickas. 
eigas.
Mitrius;
pinasi gauti gužinėse gerti, o I 
jį, kaipo jauniausį, visi bernai 
stumdė. Jis turi tvirtą bari-! 
tono balsą ir gerai pralavintą. 
Kuomet atbėga su , degtinės 
bačka, šoka'ir dainuoja lietu
višką polką, muzikai prita
riant, jis, savo tvirtu baritono 
balsu, vienas sudaro muziką ir 
viliote viliojo publiką keltis 
nuo kėdžių ir eiti šokti su vi
sais. Bet tai dar ne viskas 
su jaunuoju S. Kuzmicku. 
Kuomet paskutiniame akte 
mokina chorą, tai tikra kome
dija, o jis komedijantas. Šo
ka į vieną pusę dainorių, tai į 
kitą,' tarsi erelis pasikelia, 
skrenda nuo vieno šono prie 
kito, plasnuodamas sparnais, j 
Užbaigus dainuoti, griausmin
gas plojimas tęsiasi per kėlias 
minutas, kol iššaukė antru 
kartu dainuoti,

Kaimo j aunimas—L y r o s 
Choras. Reikia priminti, kad 
Lyros Choras yra vienas iš di- 
džiausi'ų kietosios anglies apie- 
linkėše ir vienas gabiausiai 
prasilavinęs, o už vis svarbiau 
tai, kąd turi daug Čia augusio 
jaunimo. ‘

Vasario 9 d. lyriečiai ke
liaus į Wilkes-Barre ir ten 
linksmins .wilkes-barrie(įius ir 
iš visų apielintyų. 
būkite Concordia

saldumyno^
dailiai laiba figūra vis 
uomet yra madinga’

DĖDŽIAUS!A LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yrą žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik 

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

URBAN’S COLb f>OtyDERS 
• ! i • < 1 (Miltelius nuo šalčio)

Už 75 centus už baksą 
savo ■ amžinų priešo!

NAUJAUSIOS MADOS

PIRTIS turkbka
Laike bedarbis pirties kaina nupiginta Iki RA C 

LA i M Ji’ Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vhk.; po 6 Tai.—TBcPvv vva™
M. TEITELBAUM, Manadžeria

Naajaf perdirbta Rusiškai-Tnrkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu

LAPUOTOS ISSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

Paul Poiret, 
kurio išrastos 

Paryžiškes mados 
pirmauja visoms 

madoms.
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Telephone, Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS

Maspeth, N. Y

T

GRABORIUS 
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

VIETOS ŽINIOS

(32-33) tas, todėl ir visas šio parengimo peĮ-

SVARBI PASKAITA!
Pas priduotų dar Kliubo svetainėje, 69 S. Park St. PAJIEŠKOJIMAI

(Ko-

Taip i pat ir šokiai Plymouth, Ave.

J. Valinčius,

(33-34)

IŠRANDAVOJIMAI

J. I.EVANDAUSKASPARDAVIMAIA.

LYROS CHORAS
GRABORIUS

labai

KONCERTAS

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue.

Eva.

SO. BROOKLYN, N. Y.

Vasario 5 d. įvyko A. L. D.

■■ V „•

KUR LINKSMAI LAIKĄ 
PRALEISITE SUBATOJE?

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
ATSIŠAUKIMAS DELEI 
DRESIŲ SIUVĖJŲ 
STREIKO

, be 
visi

bus lošiamas veikalas 
Visi 

apielinkės 
pasižiūrėti,

ir .labiausia išnaudoja- 
juodveidžius darbinin- 
Petys petin su baltvei- 
savo broliais juodvei- 
darbininkai kovos už

vietos ir apielinkių lietu- 
nueikite į šį parengimą, 

programa bus gera.
Menininkas.

PAJIEŠKAU brolio Juozo Saveikio.
Seniau gyveno Waterbury, Conn. 

Turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote, praneškit. 
P. Saveikis, 432 S. Sherman St., Wil
kes-Barre, Pa.

į JONAS STOKES
1173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA 5-kių kavalkų front- 
ruimio setas, mažai naudotas, už 

pigią kainą. Taipgi ir Vacuum 
Cleaner del karpetų. Motion's Barber 
Shop, 578 Grand St., Brooklyn, N.Y.

(33-34)

PA SI RANDA  VO J A forni ši uotas 
kambarys, elektros šviesa, šiltas- 

vanduo, atskiras įėjimas, ant pirmų 
lubų.—47 Scholes St., Brooklyn, N. 
Y., Atsišaukite nuo 3 iki 8 vai. po 
pietų. (31-33)

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažystame jas, Imi 
jau senai matimSsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
štoras. Gera proga pirkti gerą 

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

1 33-38

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

narių atsivesti.
Sekr. M. Stanislovaitienė.

I mošiūnb . orkėstros iki vėlybos nak- 
Į ties. Rengia Priešfašistinis Komitę- 

nas skiriamas Lietuvos darbininkams 
kovai sii fašizmu.-'—Įžarigti 50c ypa-; 
tai. Kviečia visup atsilankyti

Komitetas. I ■
■ ! ' - • - ’ - .' *• , r i • 31-3),

į ' BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. ‘ ’ji 

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

'• (21-47)

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:

nors. Atsiveskit ir naujų na- 
' Sekretorė.

(33-34)
CLEVELAND!, OHIO

BALIUS SU PERSTATYMU 
“Uuošvė į Namus, Taikos Nebebus” 
įvyks nedėlioję, 10 d. vasario (Feb
ruary), 1929, Grdina svetainėj, 6061 
St. Clair Ave. Pradžia 5-tą vai. 
vakare. Šis veikalas yra vienas iš

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97 kuopos 

1 kimas bus nedėlioj, 1

Pajieškau sesers Grikiūtės, po vy
ru Marijonos Buragienės. Ji atva

žiavo į šią šalį 1920 metais. Gir
dėjau, kad gyvena Newark, N. J. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
praneškit.—J. Grikis, 37 Huber St., 
Wilkes-Barre, Pa.
PAJIEŠKAU brolio Jono Valinčiaus, 

Kauno rėdybos, Janavos valsčiaus,
(Skarulių parapijos. 10 metų atgal 

__ __ __ _ ___x. __ susirin-i gyveno Worcester, Mass. Turiu svar- 
_ ____________ j, 10 d. vasario, bų reikalą, meldžiu atsišaukti arba 

pas d. J. šimokaitj, 211 E. Main St. kas žinote, praneškit. J. Valinčius, 
Pradžia 2-Vą vai. po pietų. Visi na- 3354 E. Edgemont St., Philadelphia, 
riai malonėkit atsilankyti ir naujų Pa. (33-34)

MASPETH, N. Y.
A. L. D. L. D. 138-tos kuopos mė

nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, j juokingiausių komedijų, dar pirmą

Bengia L. D. S. A. 111 Kuopa, A. I 
D. L. p. 185 Kuopa ir S. 1 

322 Kuopa

švento Jurgio Draugystes

' Puslapis šešias

KUR BŪSITE?

Vasario 9 d., 8-tą vai. va
kare, svetainėj Columbia Hall, 
kampas 24th gatvės ir Trečios 
Avė
“Gyvieji Nabašninkai. 
So. Brooklyno ir 
lietuviai nueikite 
nes juoko turėsite labai daug. 
Perstatymą rengia A. L. D. L. 
D. 147-ta kuopa.

Vasario 10, svetainėj Our 
Civic Club, Liberty Ave., tar
pe 113 ir 114 gatvių, Rich
mond Hill, bus puikus koncer
tas ir kostiumų balius, kurį 
rengia L. D. S. A. 111 kuopa, 
A. L. D. L. D. 185 kuopa ir 
S. L. A. 322 kuopa. Svetainė 
bus atdara 5 vai. vakare, po
kylis prasidės 6 vai. vakare. 
Visi 
vi ai 
nes

! “Visi remkite kovojančius 
dresių siuvėjus!

“Revoliuciniai darbininkai! 
Parodykite darbininkų išnau
dotojams, kad naujos unijos, 
paremtos delegatų sistema, in
dustriniu unijizmu ir klasių 
kovos idėja, maršuos pirmyn 
ir laimės plačių darbo masių 
paramą.

“Karingi darbininkai, atei
kite talkon savo kovojantiems 
broliams ir seserims!

“Padėkite jiems laimėti jų 
reikalavimus.

“Padėkite išgrūsti laukan iš 
darbininkų tarpo socialistinius 
parsidavėlius!

“Padėkite sudaužyti kom- 
paničnas unijas!

“Padėkite subudavoti tvirtą 
industrinę uniją drapanų pra
monėje !” * , .

sekretoriui, kad neteisingą ra
portą- išdavė del A. L. D. L. 
D. H Apskričio. Literatūros 
buvo išparduota kelis sykius 
daugiau, negu sekr. pažymėjo 
savo raporte. Tas pats ir su 
aukomis.

Vėliau kilo klausimas kas 
link pasiuntimo knygų į Ar
gentiną. Daugelis išsireiškė, 
kad pas juos randasi daug į- 
vairių knygų, kurias būt ga
lima, kam nors paaukoti. Vie
nas draugas paaiškino, kad 
pas mus, Brooklyne, nėra kny
gyno bei įstaigos, kuri rūpin-

Park Hall), Rust St., Betts ir 
Maspeth Avės., Maspeth, L. I., 
N. Y.—Kviečiame visus Broo
klyno, Maspetho ir apielinkės 
lietuvius kuoskaitlingiausia at
silankyti į šį mūsų balių. Prof. 
Retikevičiaus Orkestrą grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga 50c ypatai.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PenktacL, Vasario 8 d„ 1929
_____________________________ - ■ - ■■ —

SO. BOSTON^ MASS.
L. D. S. A. 13-tds kuopos šusirin-' 

kimas bus seredoj, 13 d. vasario, 
Kliubo kambariuose, 8-tą vai. vaka
re. Visos narės malonėkit susirinkti 
laiku, turime svarbių reikalų aptar
ti. Po susirinkimui turėsime arba
toj ii- užkandžių, nes pereitam susi
rinkime draugės pasižadėjo atsineš
ti ką 
rių.

LIETUVIU VALGYKLA
4^ i y

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 
ir Amerikonišku Stilium

tusi išsiuntinėt knygas i Pie- d. vasario, po No. 7042 Link Ct. įkartą bus perstatoma Člevelande, to- 
, * * r> .. i i . i\/t • ; Pradžia 8-tą vai. vakare. Draugai del atsilankiusieji turės juoko iki so-tų Ameriką. Pagal dig. Ml-:jr draugės, malonėkit susirinkti lai-ičiai, o be to, prie programo bus ir 

i žaros patarimą, draugai turė-|ku, turime daug svarbių dalykų ap-1 smulkesnių pamarginimų. Po persta
tų privačiai knygas siųst i Pie-.tarti kaslink Maspethe veikimo. At-itymo bus lietuviški šokiai prie Ta- 
. ‘ \ .n-i \ /i isiveskit ir nauju narių.tų Ameriką. Tik tame bloga,) org. j. Kaulinis.
kad ne visi ten turi giminių j
ar pažįstamų. Man rodos, | prof. Retikevičiaus Orkestrą 
mūsų centrai bei apskričių ko- Važiuojant Grand St. ir Flushing 
mitetai turėtų tuomi susido- Avė. karais, išlipkite ant Maspeth 
mėti, surinkt iš draugų atlie- +Ave-> kur randasi policijos būdukė, ’ . ■ • j • n i ten palaukus truputėli, atvažiuos bu-kamas kjiygas ir pasiųst į -i . įsas, kuris davės tiesiai iki svetainės 
Ameriką“ ar į Europą. j<hįrų VELTUI. Tad nesibijokite

Mūs kuopelėj yra keliolika jprasto oro- ______
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Lorimer Restaurant 
J. MARCIUKIENE 

Savininkė

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

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

JUNIPER 7646 .

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand avenue

MASPETH. N. Y. .

Amerikos Darbininkų 
munistų) Partijos Antrojo Dis- 
trikto komitetas išleido atsi
šaukimą į “visus New Yorko 
darbininkus, į visus Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
narius ir į visus revoliucinius 
darbininkus ir revoliucines or
ganizacijas,” reikale dabar ei
nančio dresių siuvėjų streiko. 
Savo atsišaukime komunistai 
ragina kuouoliausia remti ši
tą streiką.

“Dresių siuvėjai neina vie
ni į šitą kovą,” sako pareiški- 
jnas. “Jie yra dalis industri
nės unijos, dalis adatos dar
bininkų armijos, kurie panai- 
lqno amatinį pasidalinimą ir 
suvienijo savo spėkas po vie
nos , industrinės unijos vėlia
va. .... ....

A “Pirmu kartu Amferikos
darbininkų judėjimo istorijoj 
naujoji unija ves karingą ko- 
!ą už visus darbininkus, jų 

arpe 
uis , 
us.
žiais 
žiai

“Rūkyti ar Nerūkyti”?
Skaitys Dr. A. Petriką

Šią paskaitą rengia Ameri-i 
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1-ma kuo
pa. Įvyks vasario 21 d., 8-tą 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

Nežinia, ką Dr. A. 
savo paskaitoj turės, 
bandys įrodyti, kad

nuoširdžiai veiklių draugų. 
Mūsų visų geismas, kad visi 
mūsų draugai atvažiuotų į So. 
Brooklyn į mūsų parengimą šį 
šeštadienį.
didesnį pasiryžimą darbiniu 
kiškame veikime. 7

V. Januška.

Be abejonių, be svajonių, 
mikčiojimų, šeštadienį 
traukite į So. Brooklyną, nes 
čion bus sulošta juokingiau
sia komedija/'Gyvieji Nabaš-' 
ninkai.” ' 
bus. Juk visi tą žinot, kad 
smagiausiai laiką galima pra- 

Tad visi 
būkit Columbia Hall, 3rd Ave. 
ir 24th St.

Kviečia A.L.D.L.D.
147 Kuopa.

(No.l)l 
36-tas . METINIS BALIUS

Švento Jurgio Draugystės 
Balius įvyks subatoje, vasa
rio . (February) 9 d., 1929, 
Klaščiaus Svetainėj (Clinton

Petriką 
ar jis 
reikia 

daugiau rūkyti, ar visai pa
mesti. Bet faktas yra, kad 
didelė didžiuma rūko. Rūko 
ne tik vyrai, bet ir jaunos, 
gražios merginos. Aiškus da- leist So. Brooklyne. 
lykas, kad Dr. A. Petriką pri
rengs puikią paskaitą tame 
klausime. Jis, žinoma, nuro
dys, iš ko prasidėjo tas rūky
mas, ir ar jis gems, ar blo
gas įprotis. Tai išgirsime va
sario 21 d. Po Dr. A. Petri- 
kos paskaitos, tikime, kad dar 
vienas daktaras bus. Kas to- 
kis ir ką jis kalbės ir apie ką 
kalbės, vėliau, pranešime.

J. Jankūnas.
A.L.D.L.t). 1-mos Kp. Org.

ELIZABETH, N. J.
Nedėlioj, 10 d. vasario, JL. D. P. 

prasidės pamokos figuriškų šokių.
. Bus duodama trumpos paskaitos apie 
j šokius, jų naudą bei kenksmingumą.I 

. i šokių mokytojum bus d. B. Stanke- 
čius iš Bayonne, N. J. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų. Kurie mylit šokt, o

Į nemokate, arba kurie norit šį tą su- 
i žinot apie šokius, malonėkit atsilan
kyti. Atlyginimas už pamokas pri
einamas visiems. » Rengėjai.

WILKES-BARRE, PA.
Kurie esate paėmę teatro “Blin

dos” tikietus pardavinėjimui, malo
nėkit neišparduotus sugrąžinti šiuo 
adresu: M. Stanislovaitienę, \307 

., Wilkes-Barre, Pa.
(33-34)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet;. 2-8 po piet. f 
Ketvergais ir subatomis iki 6 1 
valandai. Penktadieniais ir sek-A 
madieniais tik sulyg sutarties.?

Lyros Choras dirba 
sunkiai. Repeticijas laikome 
du sykiu į savaitę, o nuo da
bar laikysime tris sykius į sa
vaitę. x Merginos, be to, dar 
atskirai nutarė sueit ir mokin- 

yra 
tik 

Visi 
mo
rn o-

BALIUS
IR

pergalę visų rubsiuvių prieš tis, nes operetėj “Pepita” 
didėjančio išnaudojimo siste- kelios dainos, kur vien 

Dresių siuvėjų kova yra merginos dainuoja.
“busy,” visi skubinasi, visi 
kinasi—aktoriai, choras, 
kytojas d. Žukas, režisierius 
d. Juška, visi deda visas pa
stangas, kad tik susimokinus 
šią operetę kuopuikiausiai. !

Apie pačią operetę šį sykį' 
daug nerašysiu, tik tiek turiu, 
pasakyt, kad ji buvo lošiama 
Massachusetts valstijoj ir iš 
ten girdime tik pagyrimus. Vi
si, kas matė šią operetę, atsi
liepia apie ją labai puikiai.

Tikietus įsigykite išanksto.
“Pepita” bus lošiama sek

madienį, 17 d. vasario, Labor 
Lyceum svetainėje, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia lygiai 3-čią vai. po 
pietų.

mą. .
ženklas, kad jau pradeda or
ganizuotis neorganizuoti dar
bininkai. Tai vyriausias die
nos klausimas.

“Šioje kovoje visi darbinin
kų priešai suvienys savo spė
kas—darbdaviai, policija, teis
mai, industrinis skvodas, so
cialistiniai biurokratai, darbi
ninkų apgavikai, teisėjai su in- 
džionkšinais. Jau dabar areš
tuoja darbininkus. Jau dabar 
trukdo pikietavimą. Jau da
bar socialistas Schlessingeris 
susivienija su policija, kad su
laužyti streiką.

“Socialistų Partija, demok- 
rątų Tammany Hall partija ir 
republikonų partija stovės su 
darbdaviais. Bet su streikuo
jančiais dresių siuvėjais eina 
klasiniai sąmoningoji darbi
ninkų klasės dalis—kairiojo 
sparno kovotojai darbo unijo
se; po vadovybe Darbo Uni
jų švietimo Lygos, sekcijos L. D. 147-tos kuopos mėnesi- 
Raudonųjų Darbo Unijų In
ternacionalo, prie kurio bro
liškais ryšiais yra prisidėjus 
naujoji Adatos Amatų Indust
rinė Unija, ir karingi, revoliu
ciniai darbininkai po vadovy
be Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partijos. Darbinin
kų priešų suvienytas frontas 
atsimuš į tvirtą sieną klasiniai 
sąmoningų darbininkų. Su
vienytomis spėkomis, su pagel- 
ba klasiniai sąmoningų darbi
ninkų, dresių siuvėjai streiką 
laimės.

“J dresių siuvėjų pikieto ei
les stos visi New Yorko rub- 
siuviai. Į jų kovą stos visas 
kairysis darbininkų judėjimo 
sparnas..

“šiam streikui ir jo pergalei 
Darbininkų (Kpmunistų) Par
tijos Netyr Yorko distriktas ža
da visokią paramą. , i < ■ J

nis susirinkimas. Teatro ko
misija raportavo, kad ji atliko 
savo užduotį. Teatras “Gy
vieji Nabašninkai” bus suvai
dintas šeštadienį, 9 d. vasario, 
A. Makutėno svetainėj, 3rd 
Avė. ir 24th St., So. Brook-

Toliau buvo išduoti raportai 
iš įvykusių konferencijų. A. 
Bružas raportavo, kad surin
kęs $5.50 del Priešfašistinio 
Komiteto. K. -Ramanauskui 
rezignavus iš organizatoriaus 
vietos, išrinktas drg. Milinke- 
vičia. Knygium išrinktas A. 
Bružas.

Buvo kalbama ir raginama 
gaut naujų narių į kuopą, 
idant išpildžius savo kvotą, 
kuri reįkalauja turėt 20 narių. 
Pernai kuopa turėjo 2JL barį, 
bet keli nariai persikėlė į ki
tas kuopas. ' Buvo įatėmyta

> . M. česnavičiūte
Our Civic Club Svetainėj

LIBERTY AVENUE
Tarpe 113 ir 114 Gatvių 

Richmond Hill, N. Y.
ĮVYKS NEDĖLIOJ

19 Vasario-Febr., 1929
Pradžią 6 valandą vakare

ĮŽANGA 50 CENTŲ
Už gražiausj ir keisčiausį kos
tiumus skiriamai dvi dovanos

Šokiams grieš 
Retikevičiaus muzika

KAS IŠPILDYS PROGRAMĄ?
Garsusis UFOS oktetas; M. ČESNA- 
VIČIUTĖ, visų mylima dainininkė; 
VAIKŲ MANDALINŲ ORKESTRĄ; 
šokikės MISEVIČIUTĖ ir SIRVIUTĖ

RENGĖJAI.
Važiuojant Lefferts Ave. eleveiteriu, 
reikia išlipt ant Greenwood Ave. 

stoties ir paeįti pirmyn.

BAYONNE, N. J.
A. D. Partija rengia šaunų balių 

subatoj, 9 vasario, po No. 197 Avė. 
E, kampas 19th St. Pradžia 7-tą 
vai. vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti ir puikiai pasilinksminti.

Komitetas.
z (32-33)

WATERBURY, conn.
L, D. L. D. 28 kuopos mėnesi

nis- susirinkimas bus panedėlyj, 11 d. 
vasario, po No. 774 Bank St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Tai bus svar
bus susirinkimas, todėl visi nariai 
ateikite. Taipgi pasistengkit ir mo
kesčius užsimokėti.

J Subatos vakare, 9 d. vasario, L 
[D. S. A. 12-ta kuopa rengia šaunią 
vakarienę, po No. 774 Bank St. Įžan
ga $1.25 ypatai.

Nedėlioj, 10 d. vasario, A. L. D. 
L. D. 28-ta kuopa rengia viešas dis
kusijas temoje “Kurie yra klaidin- 
gesni, ar komunistai ar socialistai ” 
Diskusijos bus po No. .774 Bank St. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai. I 
(31-33)' 

36-tas METINIS~BALIUS!
Įvyks Sukatoje s

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 koskaitlingiausįai atsilan
kyti į šį mūsų balių. -

Retikevičiūtes Orkestrą
grieš lietuviškus ir ameriko

niškus šokius
Įžanga 50c ypatai

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

? 127 Kast 84th Stręet.
/Tarp Park ir Lexington Ąveą

: | Į ' ;NEW YQRK CITY
Valandoj: 10 Iki-! 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms; 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
/ 231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.
264 Front Street

Central Brooklyn, N. Y.
PARSIDUODA restaurantas ir for- 

nišiųoti kambariai, labai prieinama 
kaina. Priežastį pardavimo sužino
site ant vietos. Paimkite Crosstown 
car ir išlipkite ant Sullivan St., So. 
Brooklyne. 156 Conover St., Brook
lyn, N. Y. 29-34
~ PARSIDUODA FARMOS~

170 akrų žemės, 100 akrų dirba
mos, likusioji miškas ir ganykla, ant 
State kelio, kuris teina iš New Yor- 
ko į Bostoną, 2 geros stubos, yra 
elektra, vanduo, maudynės, steam 
heat, štoras ir gasolino stotis. Dvi 
dideles barpės, 9 akrų tabako “Sė
das” ir kiti budinkai. Netoli miesto. 
Gera proga, kas nori įgyti gerą far- 
mą. Mes turime daug įvairių far- 
rpų ant pardavimo, taipgi visokių 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 
do apielinkėj. Kreipkitės sekamu ad- 
resųą Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Conn. (23-34)

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Tėl. Foxcroft 8523;
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė , .■ i j i . ■ ■ -Vadovė ; , 

411 Evergreen Avenue 
(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS < >

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

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y

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. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais yaįstais gydo .beveik 
kiekvieną ligą, ^inodąmąs tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

’ (^ĮermusiaV pataniatoįi; "piirgiabėnau ifc Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 1 
* t^Viškiį^žolių, &iknų iri kitokią žinoinų gydančių vaistų, tarpe kurių 
J v iTFr' • ii 

’ Apyniū i ■ s
/ V Aviečių uogų f 
į ; } Atūžiu sgklukių.

Bezdų žiedų
, Badijonų
Čepronėlių

' čobrių*
čyščiųe
Dobilų ■’
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių J ;
Dagilių' , a x 
Debesilu i ■ ■

) Garstyčių . . ■ :

j Lietuvos įvairiausių tikrai lie- ' 
žinofrių gydančių vaistų, tarpe kurių 
jiti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų - - 
Rožių 
Remunėlią 
Seheso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų dėvynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trįkžolių 
Valerijono Šaknų 
šalmėčių 

į ? r > Z’ p* T ? J k . \

Kiekvienas, Žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę/ arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo į 

mane, į) aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
' Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVY^ERIOS 75 CENTAI

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




