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Darbininkai Visų Salit 
Vienykitės! Jūs Niek 

Nepralaimėsi t, Tik Re 

težins, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

U. M. W. of A. raportas jau 
siuntinėjamas už 1928 metus lo- 
kalams. Kadangi gana ilgas, 
tai lokaluose tik sutraukas skai
to, o ne ištisai. Raporte yra 
pažymėta, kiek kuris lokalas 
sumokėjo-"duoklių ir assementų. 
Daugiausia sumokėjo assesmen- 
tų 9 distriktas, nors 1 distriktas 
narių skaičium yra kur kas di
desnis. Ar raportas yra pilnas, 
nėra reikalo kalbėti.

r___________ ją ir gabena
į kalėjimą. Visokiais, būdais i_ j ” J .• i. t, 'j

U. M. W. of A. Raportas.. 
Gegužio Alga ir Išlaidos. 
Kur Mainierių Išleidžiami 

Pinigai.
Kennedy Pačios Alga.

Rašo M aini? rys

Adv. Darrow Gins New 
Bedfordo Streikierius

Gegužis, kuris nedirba del 
mainierių naudos, o dirba del 
Lewiso ir kompanijų naudos, 
algos pasiėmė metams $3,140, 
o išlaidų $1,275.27. Viso pasi
ėmė $4,415.27. Kuris gi iš mai
nierių gavo tokią algą? arba 
bent pusę tokios algos? Nei 
vieno nerasi mainierio. Pasta
ruoju, laiku visur mainieriams 
kapoja algas, įveda skubinimo 
darbą, tūkstančius mainierių iš
metė iš darbo, o kur tik mainie
riai bando pasipriešinti kapoji
mui algų, tai Lewiso agentai vi-i 
sur pastoja kelią mainieriams. 
Vienas iš tų agentų yra Gegu
žis, ir neuždyką jis laižo Lewiso 
purvinus batus. Mainieriai tu
rėtų į tuos ponus kitaip žiūrėti.

Raporte pažymėta kiekviena 
smulki išlaidėlė, kaip telefonas, 
stampos; ant tų smulkmenų iš
leista $6,928.12. Bet tai dar ne 
viskas. Smulkių išlaidų skyriui j 
išleista per metus $310,320.78. 
čia patys mainieriai lai spren
džia, kur išleidžiami tie pinigai.

Kennedy žmona taip pat gau
na gana riebią algą iš mainierių 
sunkiai uždirbtų centų. Ji algos 
gauna $3,000 metams ir išlai
dų $601.37. Ar gi ji važia
vo kur nors organizuoti mainie- 
rius'ar streiką vadovavo? Nie
ko panašaus. O visgi paėmė 
$601.37c. išlaidų. Geriausios 
ofiso darbininkės, stenografės, 
negauna $3,000 algos.

Perdaug ilgai mairųeriai leido 
ponams viešpatauti, kol jie liko 
karaliukais, p^ftazitais ant mai
nierių sprando. Ir pasirodo, 
kad mainieriai negalės jų nusi
kratyti tol, kol visi persiorgani
zuos į naują Nacionalę Mainie
rių Uniją.

latiekė Senatui Rezoliuciją 

Vykinimui Kelloggo Pakto

NEW BEDFORD, Mass. 
— Roger Baldwin, direkto
rius Amerikos Civilių Lais
vių Unijos, penktadienį pra
nešė iš New Yorko, kad žy
mūs advokatai Clarence 
Darrow ir Arthur Garfield 
Hays sutiko atvykti čia gin
ti tekstiliečių streiko vadus, 
kurių teismas greitu laiku 
prasidės.

BAISĮ ŽMOGŽUDYSTĖ
NETOLI ŠILUTĖS

Sausio 11 d. naktį netoli 
Šilutės mažųjų Grabupių 
kaime buvo nužudytas su 
žmona ūkininkas Mikelaitis.

Apie tą žmogžudybę gauta 
tokių žinių. Tos pačios die-

Kėsinosi Nužudyti Meksikos Prezidentą; 
Išsprogdino Traukinį, Bet Jis Išliko

MEXICO CITY.— Ahksti 
nedėldienio rytą buvo pada
rytas pasikėsinimas nužudy
ti Meksikos prezidentą Emi
lio Portes Gil. Traukinys, 
kuriuo jis važiavo, tapo iš- 
dinamituotas. Prezidentas 
nesužeistas ir vagonas, ku
riame jis buvo, nenuvirto 
nuo relių, nors du kiti vago
nai ir lokomotyvas liko nu
versti nuo relių, ir labai su
gadinti. Vienas pečkurys 
žuvo. Kitas traukinio dar
bininkas sužeistas.

Kareiviai, kurie lydėjo 
traukinį, suėmė keletą indi- 
jonų netoli tos vietos, kur 
įvyko sprogimas, bet prezi
dentas Gil pats išklausinėjo

nos vakarą apie 9 vai. į jų j juos ir įsakė paliuosuoti.. 
namus atėjo du nepažįstami I Sakoma, tą . sprogdinimą
vyrai ir pasiprašė į nakvy- 

I nę. Šeimininkai priėmė. Vi- 
• *1 _ . • • i • •

suplanavo kunigų sukursty-

ti ir vadovaujami maištinin
kai. Sprogdinimo .vietoj ka
reiviai atrado religinės pro
pagandos lapelių. Kareiviai 
suareštavo nemažai nužiūri
mu asmenū.

V v

Traukinio sprogdinimas 
įvyko už 24 valandų po su
šaudymo Jose de Leon To
rai, kuris nužudė išrinktą 
prezidentą Obregoną.

Prezidentas Gil grįžo iš 
TAmaulipas valstijos, kur 
formaliai pavedė savo gu
bernatoriaus vietą kitam, 
kuris tapo išrinktas j jo vie
tą. Kuomet eksplozija įvy
ko, prezidento traukinys bu
vo už 150 mylių nuo čia, 
tarp Comonfort ir Rincon- 
cillo stočių, Guanajuto vals
tijoj.

tkSUMXiamspabuvopiPak?o- Lenkija Pasirašė Sovie- Dar Viena Didelė Komu-
ta užpečkėj.

Praėjus kokiai valandai, 
kada, rodos, visi kietai mie
gojo, staiga pasigirdo šauk
smas: “ 
Tuo pačiu 
viai į lovoj gulinčius šeimi
ninkus paleido kelioliką šū
vių. Tačiau Mikelaičiui

ty Taikos Sutartį nistį Byla Lietuvoj
MASKVA.—Estonija, Lat-

Nukrito nuo Sloniaus, Susižei
dė, Laimėjo $15,000

LOS ANGELES, Cal. — 
Lila McComas, judžių akto
rė, kuri nukrito nuo slonio 
laike filmavimo krutamu 
paveikslų scenos, laimėjo 
$15,000 už sužeidimą.

Planuoja Išdeportuoti 
Apie 1,000 Svetimšalių

10,000 DARBININKŲ PIKIETAVIMO 
DEMONSTRACIJOJ NEW YORKE

Darbininkai iš Kitų Pramonių Parodė Solidarumą Streikie- 
riams; Policija Būriais Areštavo Darbininkus ;f

Pirmadienio rytą įvyko jo būrius darbininkų ir are- 
milžiniška streikuojančių štuodavo. Apsupa būrį pi- 
sukniasiuvių (dressmakers) kietuotojų ir nei vieno Iš, 
pikietavimo demonstracija, būrio neišleidžia., Pašaukia 
Suvirš 10,000 darbininkų da-' 
lyvavo. Streikieriams padė
jo pikietuoti darbininkai iš 
kitų pramonių. Pikietavo 
daug Darbininkų (Komunis
tų) Partijos ir Jaunųjų 
Darbininkų (Komunistų) 
Lygos narių, kurie dirba ki
tose pramonėse. Iš kitų pra
monių darbininkai išreiškė 
solidarumą streikuojantiems 
darbininkams. Moteriškų 
drabužių gaminimo 1 centre 
gatvės buvo užsikimšusios 
pikietuotojais.

Darbdaviai su geltonai
siais socialistais, viršinin
kais kompanijų unijos, su
mobilizavo dideles policijos 
spėkas prieš streikierius. 
Šimtai darbininkų tapo 
suareštuota. Policistai priel 
namų tarpduryse apsupinė- ■ nės Unijos. 

---------------------

Bombay Mieste Žuvusi*’ 
Skaičius Siekia 1W

policijos vežim 

bando suardyti streiką, fet , 
streikieriai narsiai pikietuo- 
ja, nebijodami policijos puo-1 
limo.

Streikas, paskelbtas perei
tą trečiadienį, iki šiol, eina 
sėkmingai. Streikieriai pil- . 
ni entuziazmo. Streikas jau . 
uždarė suvirš 550 dirbtuvįų 
ir 10Q dirbtuvių dalinai su
paralyžiavo. Dabar darbi
ninkų streikuoja suvirš 
15,000.

Svarbiausi dar bininkų 
reikalavimai: 40 valandų 
darbo savaitė, minimum al
gų skalė, panaikinimas dar: 
bo sistemos nuo šmotų ir 1 
pripažinimas Adatos Pra
monės Darbininku Industri-

SPRINGFIELD, Ill.—Rod
ney H. Brandon, direktorius 
visuomeninės gerovės, gu
bernatoriaus Emerson pa
skirtas ton vieton trys sa
vaitės atgal, pareiškė, kad 
visi svetimšaliai, kurie del 
vienokių ar kitokių dalykų 
pateko kalėjimam ir tie sve
timšaliai, kurie laikomi be
protnamiuose, bus „ išdepor- 
tuoti iš Illinois valstijos su
lig jo sudaryto plano. Tokių 
asmenų, nužymėtų išdepor- 
tavimui, skaičius sieks apie 
1,000.

Brandono planas yra taip 
sugalvotas, kad visi įkaitin
ti pirma išdeportavimo turi 
atsėdėti nuskirtą kalėjimo 
bausmę. Nei vienas svetim
šalis nebus išdeportuotas 
pirma, negu atsėdės kalėji
me.
/ Brandono planą užgiria 
gubernatorius, Emerson ir 
da’rbo ministeris Davis.
:;. ’ - —‘

Kalinių Riaušės Lenkijoj

Lietuvos laikraščiai prane
ša, kad netrukus Kauno 
apygardos teismas nagrinės 
didelę komunistų bylą. Sa
koma; bus teisiama Lietuvos; 
Komunistų Partijos sekre
torius Karolis ;Grosmanas ir 
dešimts'kitų darbininkų, ku
riuos fašistai nori pasmerk
ti *už komunistinį veikimą. 
Bus iššaukta suvirš 30 liu
dininkų. ’ ;

Mussolini Pasirašė Su
tartį su Popiežium

nore ir sunkiai sužeistam,’ Paįta? ta?’P valstybių;

Apvogė Policiją

tarpu .atbėgo kaimynai, ir | Vagis kol kas dar n'esugau-

$

.si
Vos Neprigėrė Čiužinetojai I

vairai' AndracLė Knniaa 'si pietai vienam žmogui pavilkai Apdraskė Kunigą < valfryti išlaukti kalėjimo lė-
šuo j a tarpe 35 ir 50c.

ir

■%

Popiežius jam už tai pade-, Z1.nia‘ ^ompanij a tvirti- kreiserių, biliaus kongrese.

18 me-
Vilnių Puola Vilkai

visuose (fminiose? lošti ak- rekordus.

imi

Sovietų. pasiūlytą . taikos 
protokolą,^ kad; .<tuč-tupjaW 
įeitų galion Kelloggo taikos

1

■na

n® 
O

ulu uaoiunuu ocvun.- .. T . .
“rankas amrštv n i” vlJa> Lenkija, Rumunija ir • Siektu kelei- Sovietų Sąjunga pasirašė

1>

Alaus Statinė Užmušė 
Moterį

VILNIUS.—Antokolio gat
vėj pasirodė alkanaš vilkas.

Kėdainių valse., Čekių kai
me, sprogdama alaus stati
nė užmušė Konstanciją Ki- 
burienę, 50 metų amžiaus.

■i
Sį •O

Roma.— šeštadiehį popie
žius Pijus priėmė Švedijos 
karalių Gustavą. *

Karalius išgarbino Musso- 
linio ir popiežiaus padarytą

Pasirašymas įvyko 9 d 
vasario. ’ , .

b tam, duodamibni miesto ka- 
, liejimo kaliniui, 19 centų.

Tuo pačiu sykiu paprasčiau-

I

4 Iriai suteiks $12,000,000.

pasažieriai tapo keliu nugą- cija išleidžia. vįenienr ple
venti į Rodosto, o iš ten jū 
iromis į:Konstantinopolį

•Prigėrė 3-jy Colių Vandenyj 
- KINGS POINT. L? L — 

Federico Stefanini, 42 metų 
amžiaus darbininkas, pasau
lio karo veteranas, penkta-

sutartį. Šakė, kad popiežius eksplozija West^ Virginijos 
atlikęs labai didelį istorinį C°al ’ & ^oke. Kompanijos 
darbą, padarydamas sutartį Bower kasykloj No. 5.
su Italijos fašistine valdžia, darbininkų žuvo, dar.

na, kad nedaug' darbininkų 
dirbo kasykloj.

■■i
*

m1' kS# -Way

WASHINGTON. Pir- 
biadienį senatorius Arthur 
Capper iš Kansas, narys se
nato užsienio reikalų komite
to, patiekė senatui rezoliuci
ją, kuri reikalauja, kad bū
tų paskelbta blokada bile 
šaliai, kuri laužytų Kelloggo 
paktą. Rezoliucija draudžia 
siusti amuniciją ir ginklus 
Ūkiai šaliai, kuri'laužytų tą 
paktą. , ,

BERLYNAS.—Sekmadie- 
nį netoli Regensburg vos ne
įvyko didelė tragedija,, kuo
met įlūžo ledas Dunojaus 
upėj, kur šimtai asmenų čiu
žinėjo, jų tarpe daug vaikų. 
Nemažai čiužinėtojų ant 
šmotų ledų buvo vandens 
nunešti už pusės mylios, kol 
dasigavo į krantą.

Suvirs 250 Sukniasiuvių 
Streikieriy Suareštuota

Pirmadienį, laike masinio 
pikietavimo demonstracijos 
New Yorke, policija suareš
tavo suvirš 250 sukniasiu- 
vių streikierių. Suareštuo
tų tarpe yra Charles S. 
Zimmerman, vice preziden
tas generalio streiko komi
teto.

pasisekė pasprukti pas kai
myną ir pašaukti pagalbos. 
Ten jis ir susmuko negyvas. 
Jo žmona gavo 7 šūvius ir 
netrukus mirė Šilutės ligoni
nėj.

Apšaudę šeimininkus plė
šikai pradėjo krėsti kamba
rį irjieškoti pinigų. Bet tuo

šūvių išgąsdinti plėšikai tu-1 
rėjo nešdintis svetur. Vie
nas išbėgo pro duris, kitas 
pro langą. Tuoj buvo duota 
žinia policijai, kuri pradėjo 
plėšikus sekti. Pėdsakai jau 
surasti. Manoma, kad ne
trūkus bus suimti ir patys 
žmogžudžiai.

Apie užpuolimą girdėjo ir 
ūkininko 16 metų berniu
kas, kuris gulėjo gretima
jam kambary. Nors kulkos 
švilpė viršum jo lovos ir ke
lios jį patį kliudė, tačiau jis 
gulėjo nejudėdamas, matyti, 
išbaimės sustingęs.

..... i I ’ i ...........r . . (

Švedijos Karalius Garbina 
Popiežiaus-Mussolinio 

Sutartį s

i Kaunas.— Pradžioj sausio 
buvo apvogta Kauno polici
jos V nuovada. Vagis iš 
spintos pro užraktą išnešė 
daugiau kaip tūkstantį litų, 

tas, bet manoma, kad neiš
trūks. <

Colombijos Valdžia Su
areštavo 20 Komunistę 

\ %
. /

BOGOTA, Colombia. — 
Penktadienį policija prane
šė, kad ji suareštavo k20 as
menų už komunistinį veiki
mą. Suareštuotu tarpe;yrą 
Tomas Uribe Marquez, va
das revoliucinės partijos, ir 
Enrique ta Cuejlaj tos ^g3H 
nizacijos sekretorė. ‘ Suareš
tuoti paskelbę bądo streiką.

Policija sa’Rb/ kad jžbmu- 
nistai rengę maršavimą ant 
miestų: Girardot, ; Medelin, 
Barranquilla ;ir ,Cali.

............................ 'f ------ —t— .J ' . t . - į■ . •. ,

, ; Eksplozija Kasykloj

Charleston, w: Va.— Val
stijos mainų departmentas 
gavo pranešimai kad ištiko

kavojo iy pareiškė, kad jis 
esąs tik įrankis dievo ranko
se; girdi, viską darąs die
vas, tik popiežių naudoja 
kaipo įrankį.

Kruvinasis Mussolini, ku
ris nužudė tūkstančius dar
bininkų, gal bus paskelbtas Minia puolė jį lazdomis, 
“šventuoju” už sudarymą yolvėriais, šautuvais, bot Vik 
sutarties su popiežium. kas pabėgęs. ' *' > 1

Bažnyčioj Pardavinėja 
Laikraščius

SKIEMONYS.— Gruodžio 
23 d. Skiemonių bažnyčioje 
per sumą vaikščiojo du kam- 
žomis apsivilkę seniai: vie
nas turėjo lėkštę pinigams 
rinkti, o kitas po pažastim 
didžiausį glėbį “Mūsų Laik
raščio.” Visiems, kas metė 
daugiau kaip 20 centų, dali
jo laikraštį. Kitiems badė 
pašonėsna: “Mesk daugiau, 
laikraštį gausi.”

VARŠAVA.— “Rzeczpos
polita” pranešimu, Lipno 
kalėjime kilo kalinių riau
šės. Kaliniai ištraukė iš lo
vų geležines lazdeles ir pra
dėjo mušti kalėjimo tarnau
tojus, o ' vėliau, išbėgę iš 
kambarių, bandė sugriauti 
kalėjimo tvorą. Į kalėjimą 
buvo atsiųstas sustiprintas) 
policijos būrys ir riaušės bu- ’ 
vo likviduotos.

ROMA.— Pirmadienį Ita
lijos fašistinė valdžia pasi
rašė taikos sutartį su Vati
kanu. Pasirašymas įvyko La- 
tera.n pąlociuj. Benito Mus
solini, atstovaujantis Itali
jos karalių Victor Emma
nuel, ir Pietro kardinolas 
Gasparri, atstovaujantis po-i 
piežių, pasirašė po sutartim.

Sulig tos sutarties popie
žius sudarys savo atskirą 
valstybe.v

Išgelbėjo Sniego Apversto 
Traukinio Pasažierius

Prieš laivyno? Biliy, Kelloggo Paktą! Už 
6 Nacionalę Demonstraciją Prieš 
H bipd Imperializmą ir bį

LONDONAS. — Pasažie- 
riai Simplon-Orient trauki
nio, kuris ėjo į Konstantino
polį ir tapo sniego apverstas 
Cherkes Keui, Thrace kraš
te, kur sniege išbuvo apie 10 
dienų,'pagalios tapo išgelbė
ti, pasak gauto pranešimo 
iš Konstantinopolio. Tūks
tantis darbininkų ir karei
vių buvo pasiųsta atkasti 
sniego apgriūtą traukinį, ir

BOMBAY, Indija.— Ang
lijos kareiviai su tankomis 
ir kanuolėmis patroliuoja 
darbininkais apgyventu mie
sto dalį. Jie šaudo į minias 
ir ardo, bile darbininkų" gru
pę, susidedančią iš penkių 
asmenų. Darbininkams ne
leidžiama pikietuoti teksti
lės dirbtuvės. Skebai eina į 
darbą kareivių y saugojami.

Bėgyje kruvinos kovos per 
septvnias dienas žuvusių 
skaičius siekia 106; sužeistų 
apie 600.

Skebai ir kareiviai sužeidė 
daug darbininkų.

Anksti nedėldienio rytą 
streiklaužiai, pasigriebę ke
turis streikierius, nusitempė 
į bažnyčią. Perpjovė jų 
gerkles ir už kelių miniitų 
išmetė jų lavonus lauk. * : -

Kiek Lešuoja Išmaitinimas 
Kalinio Phoenix Mieste?
PHOENIX, Arizona; — 

Vietinė miesto administra-

Amerikos Darbininkų (Ko- 
muhistų)' Fartijos; Centrali- 
nis 'Komitetas > išleido atsi
šaukimą? į Jungtinių Valsti
jų darbininkų mases. Atsi
šaukimas nurodo, kaip Ame
rikos imperialistai rengiasi 
prie natijos pasaulinės sker
dynės ir; tarp kito ko, sako:

‘To priėmimo > Kelloggo 
pakto sekė priėmimas 15

“Kiekviena diena suteikia 
naujų įrodymų, kad artina
si pasaulinis .karas, kruvi- 
nesnis ir. j pragaištingesnis, 
negu buvo pereitas 1914- 
18 metų karas. Kiekviena 
diena1 suteikia naujų įrody
mų, kad' Jungtinių, Valstijų 
valdančioji klasė ; rengiasi

tyvišką ir vadovaujančią ro
lę ateinančiam imperiąlisti- 
nįam kare.
' “‘Darbininkų (Komunistų) 
Partija atsišaukia į darbi
ninkų mases rengtis prie 
nacionalės demonstracijos 
prieš laivyno T>ilių ir Kello
ggo paktą, prieš imperializ,- 
mą ir impėrialistinį karą.”

BRATISLAVA, čekoslo- 
vakija.— Išbadėję vilkai va
sario 9 d. užpuolė Bayda 
bažnytkiemio mokyklos per- 
dėtinį ir kunigą netoli nuo 
čia ir labai juos apdraskė. 
Valstiečiai, apsiginklavę 
šautuvais ir šakėmis, nuvijo dienio vakarą tapo atrastas 

-...n.-.-. negyvas Gignou Lane. Jo
nosis, ir burna buvo panerta 
triiu colių vandeny tekinių 
vėžėje.

................................. ', • —

Parvžius.—Pirmadieni čia 
f . w __ , __ bankieriu atstovai WdwlL
stojimo, įšlekiojo virš, 14 va- dirbo kaipo laiškanešys arti kos šalių nnsiraš* SIŪLOM- 
ląndų; sumušę pįrmespiųs 40 metų; per tą laiką apke- 000 paskolą Rumunijai, 
moterų ląkūnių , padarytus liąvo 108,000 mylių, Išnešio- Jungtiniu Valstlitfjr

Mergina Padarė Naują 
Lekiojimo Rekordą

Los Angeles, Cal 
tų amžiaus mergina Bobby 
Trout padarė naują orlai
vio lekiojimo rekordą kaipo 
moteris lėkio to ją. Ji be su-

vilkus ir išgelbėjo užpultuo
sius. Kunigas ir mokyklos 
perdėtinis buvo be sąmonės, 
kuomet liko išgelbėti.

Freeport, Ill.—M. P. Web
ster, 67 metų amžiaus, iš-
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Tai būtent aplinkui tuos^a.s un11P°.s.‘ 
kelius didžiulius blokus, to
se siaurose, niaukiose gatvė- 

e ir buvo ta didžioji pir-
^(Jienio’

Antrad.,’Vasario 12 d.,11929
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“Tėvynėje” komunistų šmei
žime Vitaičio antrininkas,, ta 
“daug žinanti” T. J. Kučinsko 
asaba, nori įtikinti SLA. na
rius ir “Tėvynės” skaitytojus 
su savo “daugžinyste ”. Tik 
jis žino, o jie, tie komunistai, 
nežinp, nes komunistai, pagal 
jo išsireiškimus, tai tik “fana- 

igno-

i-ovė ir santvarkos pastovumas.
Geležinis Vilkas nėra partija ar 

sąjunga ar tam tikra išdirbta ir 
vykdoma programa, bet yra aktyvu 
sargyba, vidaus kariuomenė, kurio, 
tikėjimas ir idėja jungia visus at-l 
gimusius dorus lietuvius naujos san
tvarkos kovotojus ir kuopas kovai 
su antitautiškumu ir svetimu prieš-

Geležinis Vilkas nuolatiniame atsi-

Puslapis Antras

UtHUiANlAN DAILY LAISVE L
i i Published by ‘ 

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

• 6UBSCRIBTION RATES:
$6.001 Per year, Brooklyn, N. Y.------- $8.00
$8.00 I Half year, Brooklyn, N. Y------ $4.00

the i Union Makes ! Us 
Strong.” U
v Šiuos žodžius įrašant, dar 
negalima pasakyti,. kiek šioj

tai buožė jį pavarė. Darbinin
kai be kovos neąpsigins nuo 
buožių bjauraus išhaudojimo.

' I

Kleboivas-Bndelis
ANYKŠČIAI 

tiečiams naudotis be jokio .,vila tesaugodamas savo turtą

n įtaisyta oU K utamųjų pa ;žįūrėjęS atbėgo arklio is klebo- 
veikslų nejudinami no-atsiimti. Klebonas senuką
tai.^ Rengimui prelekcijų, ;emg kumščionįis daužyti, o kuo

met šitas nugriuvę, tai pradėjo 
J^žjda mušti ir ; tik Į kuomet senę- 
lis valstietis paplūdo savo krau
juose klebonas! Narvilą, palikęs 
senuką, nuėjo ^bažnyčion. Kai
mynai senelį phprsšė ant rankų 
namon ir susirinkusieji valstie
čiai visi griežtai sįnerkė budęlį- 
kleboną Narvilu. 

* ’ i ■ '

apginkluoti ir pastatyti čio
nai saugoti skebus, kad 
streikieriai nepagriebtų.”

Ir taip prieš suknių siuvė
jus susivienijo darbdaviai, 
policija, valdžia, darbo uni
jų biurokratai ir socialistai. 
Jų pusėj ginklai, spėka. O 
darbininkų pusėj klasinis 
solidarumas ir plieninis pa-, 
siryžimas kovą laimėti.

Darbininkai maršuoja ir 
maršuoja... Didžiuma jų jau 
persiritę per pusamžį žmo
nes. Jaunuolių mažai tesi
mato. Daug moterų...

Saulė pakilo ir pradėjo 
savo spindulius duosniai pil-

Pirmadienį, vasario 11 d., 
įvyko masinis pikietavimas 
New Yorlso dresių (suknių) 
siuvėjų. Į pikietą buvo šau
kiami ir šiaip revoliuciniai, 
karingi New Yorko darbi
ninkai, -kaŠ padėtų suknia- 
siuviams streiką laimėti. Tai 
buvo milžiniškai kovojančių 
darbininkų demonstracija. 
Šio editorialo autorius irgi 
dalyvavo. Įspūdžiai pasi
liks neišdildomi.

New Yorko suknių siuvi
mo pramonė sukoncentruo
ta keliuose miesto blokuose 
vakarinėj dalyje tarpe 34th 
ir 38th Sts. ir 7th ir 9th .... 
Avenues. Tai milžiniški, i ti. į siauras. gatves. Nebe 
dulkėmis storai aptraukti | taip šalta. Vienas garsiai 
bildingai (namai), kurių I prabilo: “Ale kad niekas ne- 
kiękviename yra po kelias i įvyksta.” Kitas atsiliepė: 
sŪKnių siuvimo dirbtuves, i “Palauk, dar peranksti.” Ir 
*Ten prakaitą lieja tūkstan-1 ištikrųjų dar peranksti bū
čiai alginių vergų ir vergių., ta. Bet greitai pradėjo at- 
Ten dabar užvirė darbinin-; biosfera tirštėti. - Demon- 
kų kova prieš išnaudotojus strantai pradėjo garsiau 
ir jų .agentus — socialist!- tarpe savęs kalbėtis. Poli
nins" darbo unijų biurokra- cistų veiduose irgi matosi 
tus. Tai kovai' vadovauja .susinervavimas.
naujoji Adatos Amatų Dar-Į štai spaudžiasi priekin 
Irininkų Industrinė Unija,} milžiniška eilė darbininkų, 
kurios priešakyje stovi ko-' Priešakyje jų traukia d. 
munistai. , ’Zimmerman, vice-preziden-

• Aš irgi 
įsiveržiu ton linijom Prie
šai mus tuo pačiu šaligatviu 
atmaršuoja kita eilė. Ją ve
da. jį! Gold,’ sekretorius nau- 

Demonstran-°dienio demonstracija, t .
Rytas buvo pusėtinai šaltašį’ ’Jos^s, unijos.

į Šiaurinis vėjas kirpte kirpo uPas pakilęs,: >
į demonstrantų veidus. Sep-į Prasideda ’areštui. Trys

| tintą valandą ryto jau pra- 
■ dėjo rodytis pirmieji strei- 

kierių ir jų simpatizatorių 
būriai — milžiniškoj didžiu
moje, be abejonės, patys 

į streikieriai. Kiekviena mi
nutė atnešė į pikieto liniją 
naujus tūkstančius revoliu-

• cinių darbininkų. Aštuntą 
valandą jau visos gatvės

i tirštai užsikimšo maršuo 
jaučiais darbininkais. Tar-

. tum kelios didelės upės išsi
liejo, tiek daug to svieto!

r ri. Nevalia jiems apsisto 
nė ant valandėlės. Kas keli 

1 žingsniai poromis stovi po- 
licistai su buožėmis ranko
se. Jie įtūžę, matydami to
kią minią kovojančių darbi
ninkų. Girdžiu vienas guzi- 
kuotis storu . balsu sako 
dviem darbininkam, palėtL

| nusiem savo žingsnius: “Go 
on, or rn smash, your’ 
heads.”k Kitoj; vietoj kitas 
sustaugė: 'T will lull this" 
son of h b—.” / XPten, vidu-

■ ryj bloįo, įtrys< * stori' guzi- 
kuočiai; Raudonais, storais 
sprandais,]stumdo darbinin- 

! kus ir Šauliai “Move oh, or 
ock yp.Įii down.”k we will , ( . . .

Girdžiant iatJŽinogų nupur- 
; to baisaus? pykčio ir pagie

žos ŠiurpiiliąL į Nenoromis 
kumščiai ki&eniuose susi- 
gniaužia te liaujas gyslose 
užverda. ■ . *'

H

Sovietų Kooperatyvų Industrinis ir 
Socialis Darbas

TUŠČIOS BAČKOS
■ BARŠKĖJIMAS

Kode! Darbdaviai Nori Štukinio Darbo '1J 
. Drabužiu Siuvimo Pramonėj?

policistai sustabdo jaunų 
darbininkių būrelį, griebia 
jas už pečių ir meta į dide
lės krautuvės tarpdurį. Su
varo jas ten ir užtverę laiko. 
Darbininkės juokiasi, sveiki
na maršuojančius savo bro
lius ir seseris. Demonstran
tai atsako: “Ura! Tegu gy
vuoja unija!” Tartum ko
kioj girioj, minios balsas nu
ūžia palei miesto namus. 
Atlekia policijos vežimas, 
atdaras “trekas,” t garsiai

ro gesinti besiskubindamas. 
Sustoja' prie suareštuotų 
darbininkių ir policistai va
ro jas į vidų. Mes sveikina
me mūsų drauges. Policis
tai įtūžusiai puola ir stumdo 
minią.

Kitoj pusėj gatvės sustojo 
keli policistai, iškėlė buožes 
į viršų ir pasitiko demon
straciją, vedamą draugo 
Gold* “MaĮchų inL bore F’ 
garsiai sųi’fko, rėdydami į 
platų ls tarpdurį. • Kuomet

į Sovietų Sąjungos vartoto
jų kooperatyvai užsiima ne 
vien tik daiktų paskaidymo 
reikalais. Jie smarkiai lei
džia šaknis pramonėn ir 
varo be galo platų socialės 
apšvietos ir kultūros darbą.

Gamybos srityje koopera
tyvai turėjo apyvartos bė
gyje 1926-1927 biznio metų 
vertės 776,000,000 rublių. O
1927- 1928 biznio metais ;sif 
ta apyvarta pakilo iki 851,- 
900,000 rublių. Tuo tarpu
1928- 1929 biznio metais pla
nuojama šitos rūšies biznis 
pakeiti iki 986,4Q0,000 rub. 
Vartotojų kooperatyvai sa
vo šaknis yra suleidę dau
giausia į maisto pramėnę, 
kaip ve: duonos kepimas, 
visuomeninis maitinimas, 
grūdų malimas, gaminimas 
arbatos, kavos, žuvininkys-i 
tė ir tt. Kooperatyvų pra
moninėse įstaigose 1927- 
1928 metais dirbo 110,000 
darbininkų, o šiais metais 
dirbs 116,000.

Šiais metais planuojama 
pastatyti visa eilė naujų 
pramoninių užvedimų.. Nu
matoma užbaigti statymas 
24 duonos kepimo fabrikų, 
ir pastatyti 28 naujus tos 
rūšies fabrikus. Du seni 
duonos kepimo fabrikai bus 
žymiai praplėsti. Bus bai
giama statyti penkios dirb- 
tuvės-viryklos, taip pat sep
tynios naujos bus pastatytos 
bėgyje šių biznio metų. (Bus 
pastatytas didelis fabrikas 
arbatos gaminimui, viena 
didelė dirbtuvė inaisto dėji
mui į kenus, kita apdirbi-; 
mui riebalų. Be tų naujų 
pramoninių užvedimui i Jqoh 
operatyvuj, šiais indtaBifete 
statys daugybę hąųjų^iūfe 
lių pardavyklų, sankrovų, 
šaldytuvų ir 11. Visam taip 
darbui bus išleista 130,000,r 
000; rublių.

Masinis Socialis Darbas
Šiais biznio metais ruošia

masi dar energingiau dar
buotis kultūriniame fronte. 
Kooperatyvai stato sau už 
tikslą šviesti ir lavinti sa
vo narius. Bėgyje šių 1928,

8,500,000 rublių. O pageri
nimui kooperatyvų narių bū
klės pagelba vaikų ąugintu- 
vių, ligoninių, daktariškų 
patarnavimų' ir tt., bus iš
leista 9,000,000 rublių. Tai 
vis milžiniškos pinigų su
mos.
į i ; j ! i v Į
Kooperatyvų Darbininkų 

į: ; Skaičius
f I ’ l » J

Kooperatyvų na,rių renka
mų darbininkų, kurie i'dirba 
kooperatyvų įstaigbsė' tiktai 
nuliekamu laiku, viso yrū 1,- 
115,000. Bet apmokamų dar
bininkų, kurie visą sayo laį- 
ką pašvenčia darbui koope
ratyvuose, įvairiais metais, 
skaičius yra sekamas:
1925- 26
1926- 27
1927- 28
1928- 29

Kadangi kooperatyvų vei
kimas visose srityse smar
kiai plečiasi, reikalaudamas 
daugiau išsilavinimo ir pri
tyrimo, tai susidaro svarbi 
problema prirengimo tinka
mų darbuotojų.: Todėl šiais 
metais kooperatyvai yra pa
skyrę 10,000,000 rublių la
vinimui darbininkų del dar
bo, kooperatyvų įstaigose. 
Taip pat planuojama paim
ti 50,000 svarbiausių koope
ratyvų darbinipkų ir duoti 
jiems specialiu^ kursus bė
gyje ; dvieju šavaičių.

Nesusipratę darbininkai 
sakydavo: jeigu darbdaviai 
duotų dirbt nuo štukių, tai 
pinigų pasidarytume. Mat, 
prie augštai išvystyto sku- 
binimo darbe ir dirbant 
naujausiomis mašinomis, 
kiekvienas darbininkas pa
daro labai daug darbo. Bet 
tie vargšai nesupranta, kad 
užmokestį už to darbo pa
darymą ne patys darbinin
kai nustato, bet darbdaviai. 
Ir jeigu darbdavis nori įvest 
štukinį darbą, tai ne todėl, 
kad darbininkui pasidarytų 
didesne alga, bet todėl, kad 
darbininko buvusią dieninę 
arba savaitinę algą sumaži
nus, kad darbininkas dar la
biau skubėtų, kad dar dau
giau darbdaviui darbo pa
darytų, o tas reikš, didesnį 
pelną darbdaviui, darbinin-

tikai”, “neišmanėliai”, 
rantai” ir da kitokie.

Visuose V“T.” tilpusiuose 
straipsniuose, Kučinskas prade- 
,.da “moksliškai”, “istoriškai”, iš 
įaugšto, lig. tas sakalas, bet už
baigia lig žvirblis, arkliavietėj. 
Mat, be apšmeižimo S. R. ko
munistų,. /‘Laisvės” ir “Vil
nies”, tai Kučinsku rašiniai 
(straipsniai); *XiQbūt pilnai už
baigti, j lig ;tie “Lucky Strike” 
cigaretų apgarsinimai b.e “IVp 
toasted!' ; > j , , . ’ *

Sausio )25( d., 1929,, “Tėvy-. 
nes” Nr. 4, savo straipsnyje 
“Mokslo Kova su Niektikyste,” 
—Kučinskas, kaip visada, Pra-'kui gi ilgesnes darbo valan-

į j į į di i \is Lupa
. i^SAKNŲ Č^RASį (Antas'. 
lieįptH valse.BuožėįB< An-- 
diiiūhas turi sa^ du vaįakų !žė- 
rheS,į be to 150' ha nupmuoja 
Vasaknų dvare, b j taip pat nuo- 
muoja karpių i tvenkinius. Jo 
broliai karinirįkafeĮir inžinierius 
dar gavo iš to 'pat dvaro po 
sklypą žemės ir is vieno nauja
kurio atpirko sklypą.JTaigi buo
žėms pas mus -tikrai “nauja 
era,” o darbininkams ir Valstie
čiams tikras pragaras. Tas pats 

__  , buožė vasaros metu darbinin- 
1929 metų bus suorganizuo-j kams mokėjo tik .po 3 litus už 
ta ir įsteigta 6,510 naujų Į16 valandą x darbo dieną. Gi 
knygų pardavyklų sodžiuje į kuomet šalčiams prasidėjus vie- 
ir 180 mieste. Jau dabar i nas iš nuolatinių darbininkų pa- 
Sovietu kooperatyvai turi reikalavo duoti tinkamą apavą, 
700 kilnojamų krutamųjų 
paveikslų aparatų, bet šiais-j 
metais dar bus nupirkta kiti 
700. Planuojama nupirkti 
750 garskalbinių radio apa
ratų, kurie bus pavesti vals-

prisikimšo pilnas tarpdu- į krūtinės “Int.ernacippaįas.” 
ris, tai liniją pertraukė ir . Garsiai skambi Šioš pk6viii- 
paliepė kitiems maršuoti: gos dainos aidas tarpe aug- 
pro šalį. Minia šaukit j §tų mūrų.; Paskui minia už- 
“Ural'L sveikindama G^d ^ trankia 
kitus suąreštūbtųs darbinim 
kus?- . H 4 ’ j’į į. .

Kiek'paėjus ir mūsų, tini* 
j ą nuirau kiakiti policistai.

bininkų algos, o darbo .va
landoms nei pradžios nei 
pabaigos nėra, o sezonas 
taip labai trumpas, tai jau 
ir durniausiam. aišku, kad 
unijos vadų, Hillmano, Be- 
kermano ir visos eilės jų 
agentėlių, nuo senai pasako
jamos pasakos apie tai, kad 
nestreikavimas, gražus su 
darbdaviais susitarimas 
esąs vienas geriausių būdų 
pagerint darbininkų būklę, 
buvo darbininkų migdymas, 
kad atėjus patogiam mo
mentui, darbininkų likimą 
atiduot pilnai darbdavių va
liai ir malonei. '■

Darbininkai kadaise išsi
kovoję ęiėk tiek geresnes 
sąlygas,' dabar praradę vis
ką, net ir organizaciją—sa
vo uniją, atsidūrė labai keb
lioj padėtyj. Vadai, ku
riuos per kelioliką metų 
darbininkai ant rankų ne
šiojo, susibroliavę su darbi
ninkų priešais, nuvedė juos 
į pelkes ir paskandino.

Bet ar vilties išsigelbėji
mui jau nėra? Aš manau, 

1 nusiminimui vietos negali 
būt darbininkų eilėse. Dar
bininkai turi suglaust savo 
eiles, savo tarpe surast nau
jus vadus ir pagal Komuni
stų Partijos nurodytą lini
ją, užvest kovą prieš kapi- 
italistų klasės puolimus ir 
j prieš bjaurią unijos vadų ir 
socialistų partijos vadų iš- 

’ davystę, pradėt darbą už 
stiprinimą unijos ant naujų

1 * a • 'I — 1 • ••

dėjęs iš augšto, “moksliškai,” 
užbaigia niekinimu komunistų, 
girdamasis, kad viską žino. Ku
činskas rašo:

“Aš tiek žinau, kad iš tuk-, 
tąnčio komunistų 999 komunis
tai nežino gimimo dienos Karo
lio Markso nė Nikolai Leni
no”', .. ‘ Matykite, kdmuniątai 
nežino, o Kučinskas žino ir ne
būdamas komunistu. Tai tik
rai geniališka asaba tas Kučin
skas !

Astrologų mulkinimo profesi
jai labai svarbu žinoti gimimo 
diena ar naktis, kad suradus 
“laimingas žvaigždes”, bet dar
bininkams tas nėra jau taip 
daug svarbu. Darbininkams 
svarbįaus, žinoti,, anų ^nurodyti 
kdiai ir įud&i dėl pdsiliuosavL 
mo. iš) algipės vergijos. . . ; 1

Dabar, jei laikraščių “L.” ir 
“V.” vajai pasitaikė mėnesyje 
prieš kalėdas, arba deį kurs-'•sa
vo draugui pataria, kad jei jau 
elgiąs pagal krikščionišką pa- 
prptl įi; $dbstį komercinį biznį 
(pirkdamas dovanų, ai geriaw’ 
južras^tųį-'Įiraugąi laikraštį ’ ’M 
knygąUO hįlčinsl# tą r 
dina. Pwmiiiifetu ‘fanatizmu’?,! 
“vedimu agitacijos už kalėdų j 
dovanas” ir tt.

Pagal Kučinsko supratimą, 
tai darbininkams nėra reikalo 
skąityti laikraščius bpi knygas. 
Per sunkus tai darnai! Darbi; 
ninkams lįesuprantitjpa. Užten
ka “Tėvynės”’ Kučinsko ‘/moks
liškų” straipsnių.

Ir1 kam mokintis iš knygų? 
Kam stengtis suprast savo kla
sę ir klasinius reikalus. į Kam 
kovot už būklės pagerinimą, už 
galią ir laisvę darbininkų, už 
tinkamesnį draugijinį surėdy
mą? Pagal Kučinską, visa tai 
ateis “evoliucijos keliu”.

Bet kam gi Kučinskas rūpi
nas S. R. “bėdomis” ir kad 
‘‘999 komunistąi nežino K. M. 
nė N. L. gimimo dienos? ” Lauk, 
ir evoliucijos keliu gims vaikai 
jau žinodami vardus be Kučin
sko’ pagelbos.

Mano supratimu; reikia skai
tyt, lavintis ir stengtis žinot, 
kas yra svarbiausia ir reikalin
giausia, įr niekas iš žmonių ne
pasiekė ir nepasieks pilno žino- 
jiynb’visko?, 

žinojimui nėra tubežių, žiny
bos šaltinis neiššemiamas.

Taigi - ii* pdnas - Kučihskas, 
vietoje komunistus mokinti, pir- 
miaus pats turėtų stengtis su
prasti ir patirti. Tuomet, bro
li, nebarškėtum, kaip ta tuščia 
bačka, pakalnėn riedėdama.

PITTSBURGH/PA. ’
Didelis Protesto Mitingas
Vasar>4įįl’3 d., 8 ?\|al. vaka

re, Laborį Lyceum t ^vetaip^j, 
35 Miller1' St., įvyk& 'didėlis 
protesto mitingas , prieš nutei
simą ’kalejiman ilgiems .me
tams kelių darbininkų.
•; Visi darbininkai; iv darbinin
kės privalo dalyvauti šiame 
mitinge ir uįprotestuoti prieš 
valdžios ir kompanijų vartoja
mą terorą ir grūdamą darbi
ninkų į kalėjimus.

das, mažesnę algą, neapsa
komą skubinimą, trumpesnį 
darbo sezoną, ilgesnį bedar
bės sezoną ir, galų gale, 
sunaikinimą jo sveikatos.

Tur būt niekuomet pir-! 
miau darbdaviai vyriškų, 
drabužių siuvimo pramonėj 
nebuvo taip. dėkingi Amal- 
gameitų unijos generalei ta
rybai, su prezidentu Sidney 
Hillman priešaky, kaip da
bar, įvedant štukinį darbą. 
Niekuomet pirmiau taip 
aiškiai unijos vitšininkai ■ 
neparodė savo veidmainin- 
gumo linkui darbininkų 
kaip dabar.?

Visęs Amąlgameitų uni-pamatų. Atidėliojimas or- 
jos viršininkų pirmesnės! ganizatyvio darbo, atidėlio- 
kalbos apie ramų darbinin-‘jimas pradžios rimtos ko
kų* su' darbdaviais susitari-.vos, darbininkų padėtį tik
iną be streikų, be kOvų, vir- Tai pablogins da labiau. Iš 
to aiškiausiomis veidmaį-'niekur kitur darbininkam 
iiystėmia net ir* tamsiausiam njeprisieina laukt pagelbos.

Į Jie pilnai turi pasitikėt* sa- 
pavą-i^ Kuomet dabar-įbesta štu- vo spėkomis.

darj^s, nukapotos dar-

Konstitucija Lietuvos Teroristų Slaptos 
Organizacijos-‘Geležinis Vilkas”

“Laisvės” skaitytojams 
jau žinoma apie siautimą 
Lietuvoje fašistinių teroris
tų, slaptai susiorganizavu
sių ir palaikomų Smetonos 
valdžios. Jų kruvini smū-
giai atkreipti prieš darbi-

ze- naujinime savo idėjoje mhto perga- 
miau talpiname šitos tero- >«- .į““ !!S£±a«:, r , . formules ir nekeičiamos schemos, jisristų organizacijos konsti- eina visumoje glaudžiai susiliejęs su 
tuciją. Konstitucijoje, ma- Į S“- -
tySlte, teroristai kalba apie lietuvio Tėvynės tarnyboje ir siekia 
“tėvynės apsaugą”, o 
mintyje apsaugą fašistų 
valdžios. Taip pat matysi
te, ' kad “Geležinis Vilkas” 
yra suorganizuotas militą- 
riškais pamatais. O ^Vy
riausi Apsaugos Vadą” ski
ria Smetonos valdžia. Kiek
vienas teroristas, įstodamas 
į * “Geležinį * Vilką”, padaro 
priesaiką ir prižada atiduo
ti. savo gyvybę, jeigu sulau
žytų savo organizacijos įs
tatus.

turi Tautos garbės, vienybės ir Valsty
bės gerovės; gerbia tikybą ir saugo 
nuosavybės teisę.

Geležinio Vilko visuma ir j*o dalys 
neraginamos visuomet i ir kiekvieną 
valandą veiklios ir drausmingos.

1. žodžiu ir darbu stiprina lietu
vių tautinę sąmonę, Tėvynės meilę 
ią fizines tautos jėgas.

2. Saugo jr gina lietuvių Tautiš
kas Vyriausybės ir Geležinio Vilko

autoritetą. ./ ,
13. Atskiro asmens, visuomenės ir 

valstybės gyvenime^ veda (geležinę 
drausmę, kelia darbingumą ir sąži
ningumą. , į

4. Kovoja su pražūtingu mūsų 
Tautai ir Valstybei partingumu ir 
visomis, ąrdančiomis lietuvių vieny
bę, pajėgomis; kovoja su fiziniu ir 
dv&siniu ištižimu ir išsigimirtiu.

5. Vienija visus lietuvius, bendran 
Tautos ir valstybės darban, kad ge
riau apsaugotų Lietuvos reikalus

į prieš pasaulį.
Statuto dėsniai ir jame numatyta 

jerarėhija visiems Geležinio Vilko 
nariams griežtai privalomi.

II. Obalsis:
Tautos garbė ir Valstybės gerovė.

III. Organizacija
1. Apsauga tvarkoma kariniais pa- A 

grindais, remiamais geležinės draus- 
mes ir .viršininkų autoritetu.

2. Apsauga skirstoma grupėmis, 
grupės kuopomis, kuopos—būriais. 
Apsaugos pagrindinis vienetas—kuo
pa.

3. Grupė apima administracijos 
apskritį, kuopa valsčių, būrys baž
nytkaimį arba kelių kaimų plotą.

4. Apsauga turi savo vėliavą, ant
spaudą, ženklą ir uniformą.

IV. Vadovybė - . ?
> ^Vadovybę sudaro: : '. ( t
x t l. (a) Apsaugos Vyriausia

‘ (Tasa ant 3 pusi.)

Bėdai ša. Miškuf i f'

BIRŽAI.— pašiltų ’7 
d. gruodžio paskelbė viešą miš
ko pardavimą AgeniškĮ<» girj 
ni nki joj. Valstiečiams i kusiriiL| 
■kus, pasirodė vietoj Viešo pąr^ 
davimo varžytinės? Iš Vąržyįlt-i 
nių gi miško tegali pirkti tik 
įvairūs spekuliantu ir buožės, 
o valstiečiai, ypač šiemet neder
liaus delei viseą nepajėgia pirk
ti. Matomai, fašistams viešpa
taujant valstiečiai 
bet ir jokios paraįnos nėvas, jr 
tik fašistų valdžią nuveltus! ir 
sudarius darbininkų ir valstie-

Varo darbininkus vi • demonstracijoj tapo: suaręs-
tarpdurį. Čia suvarė kelias tųota streikierių. Ant vie- 

, J, nes 
būtų tilpę, aš irgi būčiau areštai įvyko keliose vietose, 
pakliuvęs. Bet nebetilpo Bet, kiek savo akimis ma- 
daugiau, tai policistai mums čiau, suareštuotų labai daug.

’j sęlidarumas 
eiti velniop. Vienas drau- didelis. Streiko; vadai nešį- 
gas dar bandė sakyti ką tai. tikėjo tokio skaitlingo atsi- 
Policistas suriko: “You bas- liepimo į šaukimą kovon. O 
tard, I will knock ybur life dar vis nauji būriai darbi- 
out of you!” Atlėkė kitas ninku metą darbą ir stoja į 
policijos vežimas. Ir vėl pri- streiką. Streikierių armija 

arėštuotaiš auga. \ ;
_ . . . Vježa juos. 1 Mūsų pareiga visais bū-

Jie sveikina minią, o minia j dais rėmti kovojančius suk 
judš; 4 IšdltėFžist išj mtihios mfašiuVius/ ’

VLvA MM.14X į* V7*VV ŪLA V VVA Kz v ML. vJVCv 0vl V/AX*AVzJ- JI ML* A V

Prie kiei^n(fs„ditbtųv€s'dešimts. Jej^ūdar daugiau ' t^s; "sunku buvo sužinoti 
dubų stovi > du policistai — būtų tilpę, aš irgi būčiau areštai įvyko keliose vie

I suleidžia skebus, o gena nuo 
k durų streikierius. Taip pat 
t tarp kiekvienų durų stovi 
į nuo trijų iki penkių “drū- 
k tuoliai,” panašūs ' į razbai- 
| pinkus. Ištikrųjų razbai- 
« ninkai ir yra, kaip tuoj aus 
; sužinojau. Paklausiau šalia 
: einančio darbininko: “O kas 
t per vieni šitie paukščiai?” 
Į Jis, lyg nusistebėjęs, atsakė: 
[ “Tai jneĮinai ? Taf socialis- 

tiriai ■ * pLšfttridyti,

LIETUVOS TAUTINĖS APSAUGOS 
ZGELEžINIp VILKO’’ STATUTAS 

•’ i * v ■ -y i v- ■- 1
I. Geležinio' /Vilko PaąkiAis, 

ir jo JWasia
Kova už ę|nografinės Laętuyos Ne

priklausomybę su sostine Vilniumi ir 
būtinumas /.po perversmo užtikrinti 
kraštui saugumą, ginant morales ir 
materiales Tautos vertybes, iššaukė 
reikalą iškelti Lietuvos di4ybes ir 
sostinės garsumo simbolj, Geležini 
Vilką.

Geležinis Vilkas iš Tautos sąmo
nės iškilęs pasireiškė . gyvenime 
syaiftįįu jnomentu,- kad atgimusiai 
Tautai paėmus naują Kelią reikia 
daugiausia kūrybos ir aktyvumo.

Sęnos Lietuvos galybės kūrėjo, 
Gedemino, šapna ir svajonę vaini
kavo Geležinio Vilko simbolis, kuris 
šiandieną turi ^virsti tikrenybe ir 
vesti atgimusią Tautą garbingais ke
liais į šviesią, didžią ateitį.

Ką»in£ < organizaciją, ^autinė »Ap
sauga Geležinis , Vilkas yya gautos 
jtfįdyMs gąrbėS saigyhh.. kuri' ^ergąti 
KkaŠtą, 'Ugdo' tautiškūmą,' Tėvynės 
meilę, iš kur tik eina valstybes ge-

grūmodami buožėmis liepė] Streikierių

ne tik miško,

čių valdžią 
vargo. M •’įz U, ’

Va-'
(“Balsas”)

kimšo pilną 
streikieriais.

?gy mm o' w&feyriiaeJ i *• i i i ę -ri
Rengėjai
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konstitucija Lietuvos Tero 
nsty Slaptos Organizacijos— 

“Geležinis Vilkas”

(Tąsa nuo 2 pusi.)-
• c

das ir štabas iš 6 asmenų su štabo 
. Viršininku priešakyje, (b) Grupės 

štabas iš 4 asmenų su grupės vadu 
{friešakyje, (c) Kuopos—kuopos va
da* ir adjutantas.

2. Vyriausiojo Štabo Viršininkas ir 
grupių vadai turi adjutantus.

3. Apsaugos vyriausią štabą suda
ro Vyriausias Vadas, jis taip pat ski-

ir grupių vadus.
W. Grupės štabą sudaro grupės va

das; jis taip pat skiria ir kuopų va- j 
dus, kurie patys pasiskiria adjutan
tus.

, 5. Grupių štabus ir kuopų vadus
tvirtina Vyriausias Vadas.

6. Apsaugos skyriaus štabas turi 
šiuos skyrius: (a) Organizacijos, (b) 
Informacijos, (c) Operacijų, (d) 
Spaudos ir propagandos, (e)Sporto.

7. Grupės štabas turi šiuos sky-

(b) Informacijų ir propagandos, (c) 
Sporto.

štabų skyrius veda štabų na
riai—‘skyrių viršininkai.

9. Įsakymai pasirašomi: (a) Ap
saugai—Vyriausio Štabo viršininko 
ir adjutanto, (b) Grupei—grupės va
do ir adjutanto.
V. Apsaugos Nariai, Jų Pareigos į savanorių, 

ir Teisės '

T’’*' •‘iUt''

H* >

CASTON ROPSEVO
LIETUVIS GRABORIUS

surengtose prakal- 
Vincui, buvo renka- 
Kurie aukojo ne

$1,000 Tik už 60 Centų.
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebūklingų 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 nesmagumą ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai jam malo* - 
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 ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimof, 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 lięas.

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

Atsiųsk mutns 10c, o gausi, mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 

’ , mūsų žolių pardavinėtojai viauose
- miestuose. . , .

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

Valstiečių Gyvenimas ir 'savanorių pavidale naujų moke
sčių ir nuošimčių. Tuo tikslu 
fašistai visų nesavanorių nauja
kurių, gavusių žemę, išperka
muosius mokesčius ir paskolas

1 šo apie žemės reformos keitimų, suveda į krūvą, paskirsto išmo^- 
Einant ta nauja žemės rofero- keti per 50 metų su 4 nuošim- 
ma, kad 2400 dvarininkų, kurių čiais. Tai reiškia, kad su grąži- 
dvarai neišparceliuoti arba pa-. nimu dvarų dvarininkams, blo- 
likti kultūriniam ūkiui, turi bū- ginama padėtis naujakūrių. Bet 
ti no bežemiams ir mažažemiams išperkamų mokesčių už gautą 
išdalyti, o tiems pat dvarinin- žemę dvarininkams, tiesioginių 
kams paskirstyti taip, kad kiek- ir netiesioginių mokesčių ir pa- 
vieno dvarininko šeimynos gal- skolų grąžinimo valdžiai ir savi- 
vai tekti] po 80 ha. Be to ir valdybėms, naujakūriai turės 
visi kiti dvarininkai, kurių dva- sumokėti 9 milionus tiems, ku- 
rai išparceliuoti ir palikta po 80 rie apgynė dvarininkų žemes 
ha yra nuskriausti. Aišku, kad , nuo bežemių ir mažažemių.
jiems taip pat po tiek pridės, j Fašistai kryžiavojasi ir apsi- 
arba kitu būdu “skriaudą” ati- putoję tauškia, kad jie Lenkijos 

priešai, kad Lenkijos dvarinin
kai ruošiasi pagrobti Lietuvą, 
organizuoja savanorius, kalba 
apie lygią paramą valstiečiams tinio Kom. sekretorių J. Aleksį, 
ir tuo pat metu fašistų valdžia 
grąžydama dvarus

Fašistų Žemės Reforma 
Lietuvos Aidas” 175 N ra-

riugŲ (a) Organizacijos ir Operacijų, taisys. Vykindami tų dvarinin
kų žemės reformų, fašistai, kad 
nesukeltų prieš save savanorių, 
skubinasi paskelbti,' kad sava
noriams išduotos paskolos iki 
2400 litų skaitomos negrųžinti- 

jnomis, o iš 6500 žmonių, 1200 
negavusių žemės, 

.'gaus ir žemės ir negrąžintinos 
‘paskolos. Fašistai, kad nesu-

1. Apsaugos nanai vadinami vii- į j-eitų prieš save savanorių, žada
2. Vilkais gali būti tik lietuviai, Į jiems viso išdalyti apie 9 mil.

Tuos devynis milionus li-
' kais.

2. vintais gan ouu lik lietuviai, j j 
kurie atatinka Apsaugos užsibrėž- į litų, 
tiems tikslams, sutinka su šio sta- ■ 
tuto dėsniais ir prisiekia apsaugai. į

3. Priėmimo tvarką Apsaugon nu- 1 
stato Vyriausias Vadas.

4. Kiekvienas vilkas veikia šio sta- 1 
tuto dvasia ir šventai laikosi duotos 
priesaikos.

5u'Vilkas prieš savo vadą iškil
mingai prisiekia Apsaugai' taip: 
“Vardu Visagalio Dievo ir mano Tė
vynės Lietuvos gerovės aš, vien kil
nios dėjos vedamas, stoju Lietuvos 
Tautinės Apsaugos “Geležinis Vil
kas” ir iškilmingai prisiekiu: žo
džiu, veikimu ir ginklu ginsiu Lie
tuvos garbę ir dirbsiu jos gerovei, j 
gerbsiu savo vadus, griežtai ir be 
prieštaravimų pildysiu visus jų įsa
kymus, šventai laikysiu patikėtas j 
man paslaptis, būsiu ištikimas Ap
saugos idėjai, visur ir visados ją kūny- 
siu ir ginsiu,nesigailėdamas nei svei
katos nei gyvybės, sergėsiu Apsaugos 

<ir savo garbę. Apsaugos gyvenime 
nesivadovausiu savo ambicija ir vi- 
sadbs būsiu vienminčiams draugas ir 
brolis, šią priesaiką duodamas ge

trai žinau, kad ją sulaužęs galiu at
sakyti savo gyvybe.

6V Vilkas gali iš Apsaugos išstoti 
tift Vyriausiam Vadui sutikus.

7. Vilkai savo vadovybės remiami 
morališkai ir materiališkai.
VI. Vadovybės Teisės ir Priemonės 

Drausmei Palaikyti i

į tų fašistai paims ne nuo dvari- kų ir valstiečių mases.
i ninku, bet iš gavusių žemes ne- ' “Balsas”

Sausio 6 
bose Senam 
mos aukos, 
mažiau 50 centų, tų pavardes
talpiname. Aukojo sekamai: 
K. Zalunskas, J. Virbickas, J. J. 
Burlevičius, K. Trainevičius, V. 
Vilkauskas, J. šimutis, J. Ege- 
ris, M. B. ir A. T. po $1; V. 
Kvaraciejus, Bevardis, V. Bau
sta (?■—Red.), D. Večkis, D. 
Skliutas, T. Pipil (?—Red.), M. 
Butirnas, A. Mielis, F. Zuikis, 
Bevardis, P. Juknevičius, J. 
Tranevičius, K. Makarevičius, 
J. Pinkauskas, K. Barauskas, 
M. žiedelis, S. Kristutis, D. Ta- 
mulevičienė (ar Tamulevičius, 
nes negalima'suprasti.—Red.), 
C. Kazlauskas po 50c. Viso su 
smulkiomis surinkta, $24.31. Už 
svetainę užmokėjus $5, likusi 
$19.31 pasiųsta Lietuvės 'politi
niams kaliniams per Priešfašis-

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

-Tel., So. Boston 0304 W.

Visiems aukotojams vardč po- 
dvarinin- litinių kalinių tariu širdinga 

kams ir judošiškais tikslais pa- ačiū.
pirkdama savanorius, sunkina ir 
be to sunkia savanorių padėtį, 
atima mažažemiams ir beže
miams paskutinę viltį gauti že
mes ir kartu ruošiasi dar bjau
riau pajungti Lietuvos darbinin- 

B-lis.

Hamburg, Vokietija. — 
Penktadienį numirė seniau
sia Hamburgo miesto gy
ventoja, našlė Louis Sowa, 
103 metu amžiaus, v

Baigęs • Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės J 
mane, b gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. . 'Kreipkite? I šiuo x adresu:

4715 N. 5th Street
> PHILADELPHIA, PA.

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

Lietuvaitė Fotografistė
Į Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
j vojij Visokiom Spalvom 
į Paveikslus
į Studija atdara kiekvieną dieną ir 
| nedaliomis nuo 9;30 iki

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

T ą 
U’

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas stt 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
(R EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16th ST, N. Y

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

Nedėliomis: 9 iki* 4 po pietų

Baigus mokslų ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

Reikale

—

NORTH GERMAN

LLOYD
PRANEŠIMAS

EXPRESINIAI GARLAIVIAI

ir

DIDŽIAUSI ir GREIČIAUSI GARLAIVIAI

1 CENTRALINĘ EUROPĄ

ne-

Informacijas Gausite Vietinėse Agentūrose

Morganas Jau Paryžiuj

r

A

■t

(a)
(b)
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1. Vyriausias Vadas turi neribotą 

teisę ir vadovaujasi vien Apsaugos 
obalsiu ir savo sąžine.

2. Kiti viršininkai naudojasi neri
bota teise Vyriausiojo Vado įsaky- 

•mn ribose ir vadovaujasi tik Ap
saugos obalsiu.

8. Ištikus pavojui esamajai tvar
kai Apsaugos vadovybė veikia sava
rankiškai ir naudojasi neribota tei
se.

4. Nužeminęs vilko garbę, nusižen
gęs drausmei arba sulaužęs duotą 
priesaiką vilkas atsako prieš savo 
vadus ir ^Apsaugos Teismą.

5. Apsą. Vos Teismas susideda iš 
pirmininkiy ir dviejų narių; jį suda
ro Apsaugos vyriausias vadas.

6. Nusižengimas vertinti ir Apsau
gos garbei ginti, sprendžiant vilkų 
bylas, kiekviena grupė turi Apsaugos 
Gynėją. Kandidatus j Apsaugos gy
nėjus pristato grupės štabas ir tvir
tina Vyriausias Apsaugos Vadas.

7 Bylas del vilkų nusižengimų ke
lia grupės arba Apsaugos gynėjas, 
patiekdami kaltinamąjį aktą ir tar
dymą.

8. Vilkas gali būti baudžiamas: 
Viešu ir ne viešu papeikimu, 
Pašalinimu iš Apsaugos ribotam lai
kui, (c) Pašalinimu iš Apsaugos — 
ribotam laikui, (d) Išmetimu iš Ap
saugos.

9. Išmestieji iš Apsaugos laikomi 
išdavikais, įtraukiami tam tikran są- 
rašan ir persekiojami.

šio statuto VI sk. 8 par. (a) 
PJtįflid. pažymėtas bausmes deda kuo- j 
pj ir grupių vadai, bausmes pažy- Į 
mėtas 8 par. (b) ir (c) deda Vy- , 
riausias štabas; išmesti kas iš Ap
saugos yra Apsaugos Teismo valio
je f

11. Vyriausio štabo ir Apsaugos 
Teismo skirtos bausmės vykdomos 
tik yyriausiam Vadui patvirtinus.

12. Jokia bausmė neskiriama neiš
tyrus nusižengusiojo kaltės ir neįver-

er 15
tyrus nusižengusiojo k;
tinus jo pasiteisinimo.

13. Kiekvienas sprendimas per 15 
dien nuo jo paskelbimo gali būti 

Vyriausiam Vadui.
VII. Lėšos

Apsaugos lėšos sudaromos Vyriau
siojo Vado Įsakymu.

VIII. Statuto Keitimas
šio Statuto dėsniai, nekeičiant Ap- 

tikslo, gali būti pakeisti tik 
ojo Vado įsakymu.

PARYŽIUS.— J. P. Mor- 
as ir Owen D. Young su 

pagelbininkais atvyko 
nktadienį po pietų, 

kaipo Amerikos imperialis- 
vai į reparacijų l^o- 

posedį

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

BREMEN
EIW0PA

Lš New Yorko į Cherbourg 
Iš New Yorko į Bremen . 
J Lietuvą Greičiau negu j

5 DIENAS
6 DIENAS
7 DIENAS

Pirma Kelionė Iš New Yorko S. S. Europa, Liepos 27
Spartus Plaukimas, Patogumas, Puikus Valgiai, 
Moderniški įtaisymai, Kaip Namuose Atmosfera 

Viršys Jūsų Tikejimąsi

---------------- REfGUULIARIAI PLAUKIMAI----------- 7------  
su COLUMBUS, taipgi su populiare grupe atskirų kam
bariukų laivais—BERLIN, . MUĘNCHEN,' DRESDEN, 
STUTTGART ir KARLSRUHE. Kiekvienas Lloyd gar
laivis turi garsiuosius turistų trečios klasė* kambariukus.

NORTH GERMAN

57 BROADWAY ~ NEW YORK
ATLANTA, GA..................... 416 Hoaley Bldg.
BALTIMORE, MD. Charles mmI Redwood St*. 
BOSTON, MASS.............................. 65 State St.
CHICAGO, ILL...........130 Weit Randolph St.
CLEVELAND, O......... 982 Union Trust Bldg.
DETROIT. MICH... .1215 Wa»hinaton Blvd. 
GALVESTON, TEXAS..........Marine Building
LOS ANGELES. CAL... 756 South Broadway 
NEW ORLEANS, LA.................. 734 Union St.
PHILADELPHIA, PA........... 1711 Walnut St.

PITTSBURGH. PA.............616 Empire Bldg.
8AN FRANCISCO, CAL.........626 Market St.
SEATTLE, WASH...............5506 White Bldg.
CRISTOBAL, C. Z................. Royal Mail JBIdg.

MONTREAL, QUE..........1178 Phillip* Place
WINNIPEgTmaN................. 654 Main Street
REGINA, SASK ............... 1724—11th Ave.
EDMONTON, ALTA..........10235—lOltt St.
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GERAI PATAIKOT
i Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
i užlaikytomis Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 

. lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
! nes už penkių blokų nuo mano biznio 
• kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus it po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
A ROM ATI ŠK AL kvepį.”!

M. J. J. Urbszo, 
• 187 Oak Street, 

Uawrence, Mass., 
j savo krauluvę 
kas menesis po 
kelioliką šimtų 

5 parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 

John Naujokas nis, 2759 Arsenal 
Si., nuolatos parsitraukia savo kos 
tumieriams John’s Cigarų, if be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri 'lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen 
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir štoruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais 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 pirivatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Mathew P. Bellas
V (BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA
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i Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais i trumpiausj laiką. 
Mes tgyarąntuojam laisnius ir dip
lomus/ Pflhas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodanie važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldienbiis nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N.Y.

FORNICIAI 
j PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
Į PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
I Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
| me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
I statome į namus visoje New Yorko ir 

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

•Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
'■ Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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WORCESTER, MASS.
Ką Aš Mačiau ir Girdėjau 

Tarp Worcesterieciu
Man teko būti trijų pirmei- 

. viškų organizacijų susirinki
muose, kaip tai: S. L. A. 57 

; kp., kur narių yra virš 600,
* Lietuvos Sūnų ir Dukterų Bro- 
- liškos Draugijos, kuri turi 500

narių ir Amerikos Lietuvių 
’ Darbininkų-'Literatūros Drau- 
z gijos 11 kp., kuri narių turi
• virš 150. Tų draugijų veiki- 
F mas gyvas ir geras. Nariai

lanko susirinkimus. Yra darbš
čių narių, kaip tai: M. Staliu- 
lionis, M. Sukaskienė, J. Bak
šys, J. Skliutas, J. Karsoka, 
J. šalaviejus, G. Kybą. Kara-1 
zija, Norvaiša ir’kiti. Bet vis-! 
gi nematyti keleto senų veikė- l 
jų, kaip tai: drg. Kudarausko, I 

; J. Motiejaičio, J. Mikelaičio 
ir kitų. Kodėl jie taip atšalo 
puo draugijų, sunku pasaky- 

1, ti.

mą vertėtų pagalvoti visiems.
Sausio 27 d. žiburėlis turėjo 

pramogų. Programos kaip ir 
nebuvo, išskiriant draugijėlės 
chorelio, kuris sudainavo porą 
dainelių.

Aido Choro mokytojas pa
bėgo. Dabar Aido Chorą pra
dėjo mokinti sena Worceste- 
rio pirmeivė darbuotoja tarp 
lietuvių, dr-gė M. Jablonskiū- 
tė-Meškienė. Linkėtina mo
kytojai ir Aido Chorui geriau
sių pasekmių.

čia Kraučelis gavoĮ nosį., •
Pražuvo “Amerikos Lietu

vis.” Pražuvo Maikė Paltana
vičius. Pražuvo jo moteris. 
Ir niekas nežino, kur jie visi 
randasi.

Baigia pražūti ir jo pėdsa- 
kos. štai, 4 d. vasario išėjo 
ant licitacijos jo namelis. Už 
savaitės ar daugiau bus Imi
tacija jo likusių spaustuvės 
daiktų.

Tai kaip sekasi Worcesterio 
patentuotiems tautiečiams 
pirmeivių šmeižikams.

Raudonoji Rožė.

ir

Sausio 30 d. Worcester Sup
erior Civil Court jury nu
sprendė, kad Ig. šiupėnas ne- 

I nusikalto, kad pranešė L. *Ū. 
■ Kliubui, kas jo vasarnamį iš- 
; plėšė ir agurkus užraugė. Da- 
ilykas buvo taip: Drg. L š. 
žuvavo, naktį prie L. U. K. va
sarnamio ežere ir pamatė at
važiuojantį automobilių, prie 
vasarnamio jau po , dvyliktos 
naktį. Tai jis nuslinko pažiū- 

Pažino Žilinsko automo-

GRAND RAPIDS, MICH.

Tarpt autinio Apsigynimo rėti.
kuopa ir A. Lietuvių Darbiniu-i bilį; už kiek laiko išėjo iš va- 
kių Susivienijimo kuopa silp- Įsarnamio nešant kliubo turtą.

Tai buvo Žilinskas ir Krauče
lis. Tą viską L Š. pranešė 
kliubui. Kliubiečiai surado 
dalį turto pas Žilinską, tas

KUU.pa 11 n.. juicvuviiį i/aiuimii- 

kių Susivienijimo kuopa silp-; 
nai gyvuoja, nors narių abi 
turi veik po pusšimtį. Trūks
ta veiklesnių draugų bei drau- 

• gių, todėl nieko ir neveikia 
apšvietos ir darbininkiško su
pratimo dirvoj.

Vaikų draugijėlė žiburėlis 
gyvuoja jau 10 metų. Dabar
tiniu laiku į pamokas lankosi 
apie 40 narių. Bet pageidau
jamų pasekmių nesimato. Iš 
tos draugijėlės mūsų darbi
ninkiškose organizacijose ne
simato narių. Apie šį klausi-

1 Sausio 2Ū d. A.P.L.A.- 33 kuo
pa. buvo surengus teatrą. “Aud
ra Giedroje,” trijų aktų farsą. 
Aktoriai savo pareigas atliko 
pusėtinai, ypač merginos'ir mo
terys savo roles atliko itin ge
rai, išskiriant Kupečio rolę, nes 
K. Smitas perdaug vartojo savo 
tarmes žodžių, kas padarė vei
kalą ne taip originaliu.

Scena buvo priruošta' tinka
mai, kas darė į žiūrėtojus gra
žią išvaizdą.

Žmonių buvo prisirinkę ne- 
perdaugiausiai, tur būt, nelabai - - - - -- —•-------- - - - - , ,

prisipažino ir už viską atsily- garsino.
gino kliubui. O kliubiečiai | ^1 sezoną teatrų mažai tebe- 
prašalino Žilinską su Krauče-1 rengiama. Rengėjai skundžiasi, 
liu iš narystės. Žilinskas pra-lkad veikalų tinkamų scenai ne
nešė kliubui, kad Kraučelis ra.
tada visai nebuvęs su Žilinsku, Darbininku Padėtis
bet buvęs Maikė iš Cherry 
Valley. Tada Kraučelis ap
skundžia Ig. šiupienį ant gai.
$5,000 už garbės nuplėšimą ir dienraščiai viliugingai džiugina 
jo biznio nupuldymą. Bet ir' darbininkus, kad gerlaikis atei-

Darbai šiuomi tarpu eina blo-
Nors kapitalistų vietos

na, bet tikrenybėj, pasirodo kas 
kita. Tūlos dirbtuvės dirba tik 
po 5 vai. į dieną. Daug atlei
dinėja darbininkų. Tai vis sėk
mė “bonus” piece-work siste
mos. Dar to negana. Planai 
daromi vėl algų kapojimui ir 
nėra abejonės, kad trumpoje 
ateityje algas apkarpys, čia 
kalti patys darbininkai, kurie 
nepasitiki vieni kitiems, nesior- 
ganizuoja į uniją, kad sulaikyti 
visą šitą blogumą.

Pernai rakandų išdirbėjų uni
ja dėjo visas pastangas, kad su
organizavus šio miesto darbi
ninkus. Praleido tam tikslui 
daug pinigų; išleidinėjo laikraš
tuką “Furniture Worker,” ku
riame aiškino darbįninkų sąly
gas dirbtuvėse. Kiek atsišauki
mų buvo išleista, kiek prakalbų 
bųyo surengta raginimui darbi
ninkų organizuotis į uniją. Ir, 
tarytum; > tas balsas pasiliko 
šaukiantis tyruose.

Dabar darbininkai gal jau pa
matys, kad labai apsigavo būda
mi nuošaliai nuo unijos. Unija, 
tai vienintelė darbininkų orga
nizacija, kurioje susirinkę savo 
vargus ir bėdas broliškai vienas 
kitam gali pasiskųsti. Ir ben
drai dirbdami tik blogas gyve
nimo sąlygas gali prašalinti. 
Neorganizuoti darbininkai nie
ko gero atsiekti negali. 'Ne tik 
kad negali atsiekti geresnių gy
venimo sąlygų patys sau, bet 
dar pablogina jas ir savo vai
kams, priverčia juos būti kri- 

I minalistais. Juk matosi laik- 
! raščiuose kiekvieną dieną pilna 
j vagysčių, žmogžudysčių. Tai 
išdava dabartinės sistemos, ku
rią darbininkai nesistengia pa
gerinti.

negali nusivyti, tada duėda “iš
rišimą,” žinoma, už pinigus, ir 
tada, nerausdamas, meluoja, 
kad “šaukėsi prie dievo.” Ne
gražu, negražu, Narbutai, lan- 
džiot pas ne savo žmones. Ką 
jūs pasakytumėt, kad mes, jūsų 
karštą parapijoną, nusilpusį, 
kalbintume prisirašyti prie mū
sų partijos ir laisvas laidotuves 
siūlytume? O jums, sesutės, 
mes patariame pasiskaityti 
“Darbininkai ir Krikščionybė” 
ir “Kas Sutvėrė Dievą.” Tada 
jūs pamatysit, kurie mes eina
me teisingu keliu.

Darsūniškio Vijūnas.

BALTIMORE, MD.

Iš NU0T1K1Ų SU VILKAISDZŪKIJOJ kad vilką paguldė, nes šovė tiesiog galvon. 
Pasiėmęs šautuvą už. smailagalio ir eina 

j artyn, manydamas, “jei Vilkas dar gyvas 
ir šoks į mane, tai šautuvo drūtgaliu aš jį 
clabaigsiu.” Prieina visai arti ir šautuvo 
galu pajudina. Nagi, ant sųiego guli vilko 

j uodega, kaip su kirviu’ nukirsta sulig paties 
I stimburio... Pasiėmęs uodegą nuvažiavo 
I nam°. > į . | ; į • i ,

Tą uodegą Andriulevičius ilgai laikė 
_____ _ ___ ___ v ____ stubos kertėj ant sienos prie pat švento 

ėdžiu” dzūkai vadina laikotarpį tarpe kalė-1 Jurgio abrozo. : / ' i! : ;
dų ir Užgavėnių.) Pilietis Andriulevičius 
iš Gripiškių kaimo, Stakliškių parapijos, su 
savo vaiku Vincuku buvo nuvažiavęs su 
reikalais Jėzno miestelin. Kelionė tarpe 
Gripiškių ir Jėzno yra apie 14 verstų. Žie
mos laiku dienos labai trumpos. Dar Jėz- 
ne būnant pradėjo temti. Andriulevičius 
išsileido namo. Žinant, kad nakties laiku 
visad galima tikėtis susidurt su vilkais, tai 
jis, del viso ko, pasiėmė į roges ilgą serio- 
višką šautuvą, iš kurio šaunant pavojus 
būna ne tik stovėt priešaky, o ir užpakaly. 
Mat, tas senas, surūdijęs šautuvas šaunant 
labai trenkia atgal. Kas prie jo nebuvo 
pripratęs, tai šaudamas net parpuldavo nuo 
smarkaus pastūmimo atgal. O jau garsą 
kad išduodavo, tai net kitoj parapijoj pasi
girsdavo... Šaudavo kai iš armotos. •

Tik pervažiavus Pėštuvėnų miškelį, ar
klys sustojo ir neina, ir vis trypia pirmuti- čiausiai pranešė

* nėmis kojomis. Andrulevičius apsidairė 
: aplink, bet nieko nemato. Pasilenkęs į šo

ną jis pažiūrėjo tiesiog pro arklį pirmyn ir 
pamatė ką tai juoduliuojant už kokių 100

- žingsnių pirm jų ant kelio. Kadangi šviesa
• buvo tik nuo žvaigždžių ir sniego, tai sun-
- ku buvo pažint, kas ten do sutvėrimas.

“Ar tu, Vinculi, negali įžiūrėt, kas ten 
? juoduliuoja?” paklausė jis savo vaikę 
» Vincukas, pasilenkęs pažiūrėjo ir sako, kad 
t jam išrodo, jog ten šuva stovi. “Aha,” pa- 
> mislijo sau Andriulevičius, “geras ten šu-.

va.” Jis išsitraukė iš po šiaudų šautuvą 
padavė vaikui vadeles ir liepė drūčiai lai- 

. įyt arklį, kad tas nepabėgtų, išsigandęs 
; šūvio. Dar paėmęs arklį už apynasrio pa- 

: si vedė jo kelis žingsnius pirmyn. Dabar jau
ir jis aiškiai mato, kad vilkas stovi skersai 
kelią galvą užrietęs ir nei iš vietos nesiju
dina. “Na, tik tu dar pastovėk, o tuoj at-

; sigulsi,” patykiai pratarė žmogus. Palei
dęs arklį, atlenkė šautuvo gaiduką, priklau
pė, ant vieno kelio ir prisidėjęs šautuvą 
prie žąndo,. vieną akį primerkęs, su kita 
pradėjo cieliavot tiesiai vilkui į galvą. Pa
spaudė liežuvuką ir baisus garsas išsiveržė

" iš tos “kačergos”; net visa apielinkė, ro
dos, sudrebėjo, o per Pėštuvėnų miškelį ai
das kelis kartus pasikartojo, kiekvieną kar
tą vis negarsiau. Arklys šoko stulpu ir 
inetėsi į šalį, bet Andrulevičius greit >jį nu-

•; sitvėrė už apynasrio iivsulaikė. Kada dū-lrėt, kas likosi nušauktas. Apstojo vfsi •vi.l- 
mąi prasisklaidė, tai toj vietoj, kur stovėjo ‘

? vilkas, ant sniego matėsi mažas juodas 
» dai&as, kaip rankovė.

/ J‘/"Npjaugi jis visas sniegan sulindo,” 
*.' ;nįanę sau Andrulevičius. Jis tikras buvo,

Rašo Užziguosčio Petras

(Tąsa)
Neįžiūrėjo, Katram Gale Vilko Galva

i
Buvo tai “mėsaėdžio” laikas. (“Mėsa

“Vilkus Pjaujantis” Šuvą ,
Baudziejų dvaro (netoli Jėzno) ponas 

parsivežė iš kitos karalystes,’ Kaip žmonės 
sakydavo, didelį, į vilką panašų šunį. To
kio šunies visoj apielinkėj niekas neturėjo. 
Ponas bijodavo tą šunį, paleist nuo savęs, 
kad kas, palaikęs jį tiž vilką, nenušautų. 
Žmonėms ponas aiškino, kad šis šuva toks 
smarkus ir drūtas, jog bi tik pagriebdavo 
vilką į savo dantis, tai vilko jau ir nėra. 
Girdi, jis paeina iš tos šunų veislės, ką vil
kus pjauna. Žinoma, žmonės tam tikėjo ir 
to šunies bijodavo susitikt aršiau, kai vil
ko.

Netoli to dvaro buvo miškas! Štai, ru
dens laiku, dar gąnant gyvulius, vieną 
kartą vilkas išbėgo iš miško, pasigriebė 
dvaro avį ii’ nusitempė. Piemuo kuogrei-

'ė apie tai dvaran. Ponas 
greitai. sukvietė visus apielinkės žmones, 
kas tik turėjo šąutuvą, ir leidosi miškan 
padaryt ant vilko ablavą. Ponas buvo tik
ras, kad tas vilkas nenubėgs toli, bet slap
stysis tame eglyne ir kasdien sau pasiims1 
po avį. Tokis jau vilkų paprotys'..' Išsyk 
ponas manė pasiimti kartu ir Pūderį (toks 
to šunies buvo vardas), bet paskiau per
mainė mintį, bijodamas, kad kuris nors iš 
‘strielčių” per klaidą jo nentišautų.

Keliolika vyrų šu užtaisytais ^autuvais 
šsisklaidė ir apsupo tankiausią ‘dalį miško 
?atu.,. Paskiau sueidami į daiktą rėkavo, 
šūkavo, kad išbaidyt vilką. Šu .ūblavinin- 
kąis buvo keli paprasti šuneliai, kurie, uos- 
dnėdami, bėgo pirma žmonių. Štai vienas 
sūnelis pradėjo smarkiai1 nesavu balsu lot 
ir staugt kartu, čia jau buvo aišku, kad 
šuva ne ’voveriukę užtiko. Akimirksnyje 
toje vietoje būnanti vyrai pasigatavino 
šautuvus ir pasilenkę bėga į tą pusę, kur 
šuva vis dar kaip pjaunamas rėkia. Tuoj 
pasirędė šunytis, uodegą tarpkojin įspau- 
dęs, bėgdamas, kaip kulka, prie žmonių, o 
paskui jį vilkas! Kadangi toj vietoj buvo 
net trys vyrai, tai du veik vienu kartu pa
leido po šūvį į vilką. Vilkas persivertė ir 
pradėjo cypdamas voliotis. Norėjo dar ir 
trečias savo šūviu dabaigt, bet vienas su
draudė, sakydamas, kad palaukt paties po
no. štai atbėgą ir ponas, uždusęs, pažiū-

Vienas iš Tų,.

FRACKVILLE, PA.

Kampe Baltimore ir L < 
gatvių ibudavoja didelį na< 
Sausio 29 d.' krito nuo ti 
lubų didelė geležis ir vieną 
bininką sužeidė lengviau, o 
labai sunkiai ir vargiai jis 
sveiks. Abudu randasi lig 
nė j.

kompanija iš New Yorko nupir
ko žemės plotą 100 akrų ir sta
tys didelę dirbtuvę, kurioj iš
dirbinės visokius- chemikalus. 
Tilpsią apie 10,000 darbininkų.

* * *

G. Palvisonis, gyvenantis 
5200 Wiltshire (?—Red.) avė., 
dirbo Locust Point prie karštos 
geležies kočiojimo. BekoČiojant 
geležį, jis nukrito nuo mašinos, 
kurią valdė ir pakliuvo po vo- taisymą. Buvp pavogta ma 
lais. Pakol kiti darbininkai!

* * * ,
Nesenai pas mus buvo s 

dalas miesto valdyboj už l

Pas mus pastaruoju laiku 
pradėjo statyti naujas dirbtu
ves. Bay Shore parke baigia sta
tyti vieną dirbtuvę, kurioj dirbs 
orlaivius ir greitu laiku pradės 
kitą statyti. Taipgi (budavoja 
naują dirbtuvę River View par
ke. Ten daugelį šorų nuvertė 
ir greitu laiku dar daugelį nu
vers. Ten dirbs visokias elektra 
varomas mašinerijas nuo ma
žiausios iki didžiausios. Viena

Sausio 25 d. drūčiai susirgo 
d. V. Bačvinka ir atsilankė ne
kviestas1 “svečias.” ’Draugas 
V. Bačvinka, ilgus laikus be
dirbdamas po žeme, nuo dulkių 
ir dūmų neteko kvapo? Jau ne
toli metai; kaip nedirba. Sau
sio 25 d. dar prisirišo ir kokia 
tai pašalinė ligą, tąso kosulys str 
krauju'ir skundžiasi’ draugas, 
kad labai galvą skauda. Apie 
d. V. B. ligą tūla davatkėlė pra
nešė vietos dangaus ambasado-. 
riui Narbutai, kuris 27 d. sau
sio po “šventų mišįų,” atsi
kraustė, .pas klasiniai susipratu
sį ligonį su savo “patarnavi- 
jnais.” Įėjęs sako: “Tai sergi, 
Vincentai?” Ligonis atsako, 
taip, sergu. Kiek Ihiko pasėdė
jęs sako: “Gal, Vincentai, ma
nai atmainyt savo mintis, gal 
galėčiau pagelbėt?” Ligonis at
sako, kad nemano mainyt savo 
minčių ir kad jis negali jam nie
ku pagelbėt. Atėjęs žemyn, 
klausia pas ligonio gyvenimo 
draugę 'M. Bačvinkienę: “Gal 
jisai kada susipyko su šios pa
rapijos klebonu, tai mes pa- 
kviestume Girardville’s klebo
ną?” Ligonio draugė atsakė, 
kad niekad nėra nieko bendro 
turęjęs nei su bažnyčiomis, nei 
su klebonais nesusipykęs.

Bravo, d. Bačvinkiene! Rei
kia pasakyĮ, kad šis klebonas 
turi kiaulės akis, jų pačių su-Į 
klaipytos davatkėlės praneša, 
kad kur laisvai manantis, žmo- 46 ^en Eyck St., 
gus silpnas, tai jisai tol lenda, 
kol ligonis galutinai nusilpsta,

< , > 1 ; , ,  '
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kelių lyginimui ir pasirodė 
spėjo mašiną sulaikyti, tai ne- tokių suktybių. Dabar iš 
laimingąjį taip sutrynė, kad naujas skandalas. F ' ‘ w 
nuvežus į ligoninę dideliausiose | nas didelis šmugelninkas, „, 
kančiose numirė. yogė miesto gazoliną. Į šį si

Nelaimingasis turėjo tik 20 dalą įvelta apie 100 žmonių, 
metų amžiaus, užlaikė seną mo- koma, kad išvogta miesto g: 
tiną, dvi seseris ir jauną bro- lino virš dviejų šimtų tūksi 
liuką. Dabar tą visą šeimyna čių dolerių vertės, 
pasiliko be dąonpelnio. -L F’ ‘

Susekta i 
linkas, k<

Lietuviškas Skaptukai

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

1

Greitai—Pigiai
Pinigus Siunčiame 

Del ,sugrįžimo, leidinių ir. 
kitų informacijų klayskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
; 50 BROADWAY, NSW YORK

Į IR Iš 
LIETUVOS 

PER HAMBURGĄ - 
mėgiamais mūsų 

laivais 
Neprilygstamas Patarna
vimas- ir Valgiai Visose 

Klesose 

---- $203—1 
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksus) 
3-čią , klesa

Juos išdirba

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

Tai Tie Švelnūs CigaraU 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

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

užsakymus (orderius).

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

DIENRAŠTJ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
_ Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalai^ rašykite:
“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y,

Detroito lietuvio darbininku, aptiekos v 
Oia randasi dvi lietuviškos a p tiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne 'raino, negu kur kitur dabartiniu laiku.

.< A. MAKISHON, Aptiekorip* Savininkas 
JOS. PAMPA U AVB„ ir i»46 CHfaNE ST.. DETROIT

DARBININKŲKALENDORIUSi*

10 METAMS

Kopija

Draugai I Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 250 
egzempliorių. “L.” Administracija be pj 
gelbos visų platintojų nebegales išleisti J 

„ svietų tų visų skaičių.

200
Puslapių

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus, tuoj aus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
Siųsti pašto stanipomis 2 ar 5 centų vertes. 
Knyga labai svarbi. / Daugybe mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų jr moks
lininkų., Puikus rinkinys labai svarbių in
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tik įsigijo šių* metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams.

Brooklyn, N. Y

• J

hwawiWi

M- 
i . iv

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.

----- ,-------- ;------ =-------=----------------—v 
Platintojams, imantiems ne mažiau 
5 egzempliorių, duodame už 15c 
kopiją. Tai didelis nupigihimas. 
Laukiame naujų užsakymų sų dide
liu susidomėjimu.

.ką ir patyrė, kad jam tik paskutinės kojos 
peršautos, o šiaip vilkas niekur nesužeis
tas./ Bėgt vilkas negali; jis tik ant pirmu
tiniu kojų atsistojęs, o pasturgalį tęsia. L

4 Tel.: Greenpoint Q632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškaį ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

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

< '' ' Ll' A " '
Rįdgęyvopdo. Skyrius: 253 Grove St.

“Laisvės” Administracija
46 Ten Eyck Street,



Dz. Rep JUOZAS KAVALIAUSKAS
SOUTH BOSTON, MASS

Bell-

Keystone.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
sako

įvyko

NELAIMĖS KASYKLOSE 151

Miestas

NEW HAVEN, CONN.

mo iš

LAISVĖ

įvyksta 
Piliečių 

Lietuvių

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA Ii

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais Ir
UtarnintariB

sauliš yra sutverk 
kalingi1 šiame <suredy me piniDabar rodoma

PAUL ASH’S

GAUDO, BET JŲ IR 
RANDASI

BROOKLYN 
PARAMOUNT

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Čia dvi davat- 
vieno jų 

jis kalba

duetas— E.
. Martutaitis 

due-

metų atgal, Bago 
paskaitą apie sočia

tarimas ateities 
jeigu bus galima 
velykų perstatyti 
pakviečiant drau- 

bent

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

SHENANDOAH, Pa.— Va
sario 3 dieną, Indian Ridge ka
sykloje, baigiant dienos darbą, 
skalos (rocks) puldamos iš vir
šaus užmušė jauną, apie 25 me
tų, lietuvį Juozą Baužą. Jo 
darbo cĮraugas,, E. Suskie, kokiu 
tai stebėtinu būdu išliko gyvas, 
tik lengvai sužeistas.

Martutaitis ir E. 
sudainavo vieną 

Choras sudainavb

ožio balsu suvaito

užlaikoma. Tai ateities ‘ klau 
simas. . • : <

Graborius-Under taker
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 
cuogeriausiose vietose ir už žemą 
cainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AB

Užtikrinu, kad mano patarnavimu 
bus atatinkamiausia* ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

TELEFONAI:
---------------Oregon ii*

-------------- Mąin »6A

PanedSIiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį .
Utarninkais nuo 12-tos 
v&L dieną iki 12 vai. 

nakties

MT. CARMEL, Pa.—William 
Victor lįkosį sumaltas į šmote
lius eksplodayus dinamitui, kurį 
jis nešėsi. Neldimė įvyko 
Pennsylvania kasykloje, Susque
hanna Collieries Co.

5. V. Ramintis.

Trys gariniai kambariai delei išsipirimoj Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ©ringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

TIES BROADWAY IR FLUSHING AYR, BROOKLYN, N. T.
' , Telefonas: Pulaski 1090

lietuvių, darbininkiškas 
s silpnas. Yra dvi mul- 
;. Rymo trusto agentas

SHAFT, Pa.— Vasario 1 d. 
William Penn, kasykloje, Sus
quehanna Collieries Company, 
anglių vagonėlis pagavo Stasį 
Valentą ir sunkiai sužeidė. Nu
laužė kojas, rankas, nugarkaulį 
ir šiaip visą sutrynė. Likosi 
nugabentas į 'Locust Mountain 
ligonbutį. Po trijų dienų baisių 
kančių Stasys Valentą, vasario 
4 d., mirė, palikdamas didelia
me nuliūdime savo gyvenimo 
draugę ir tris vaikučius. Ve
lionis Valentą buvo progresyvis 
žmogus; tykus, ramaus būdo, su 
visais gražiai sugyveno. Buvo 
nuolatinis “Laisvės” skaityto
jas. AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-9474
Būkite Savystovūs

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

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

dinas. Iš ra- 
kad įvykęs 

sau-

\BOSTONO IR APIELINKĖS 
• ŽINIOS

daromi tinkami žingsniai* ji 
sulaikymui ir nubaudimui mi 
nimų “žinių’; skleicįėjo.

dimo proletariškų laikraščių.
Su draugu užėjome į lietu

višką valgyklą. Airis sukniu
bęs ant stalo, raudona nosis ka
bo, it' žemuogė nuo saulės, ką 
tai niurna. Patarnautojas “iš
prašė” laukan “prigelbėdamas” 
už sprando ir kurka į užpakalį. 
Svetys, svyruodamas, tik. išsilai
kė ant linkstančių kojų. Tuoj 

išsivedė, 
laiką tam 

sudaužė,

Pereitą šeštadienį policijos 
ir šnipų departmentas pradė
jo valyti miestą—gaudyti va
gišius, Riklis ir kitokius afe
ristus. Pirmą dieną pasisekė 
sugauti virš 60 asmenų, o sek
madienį—apie 70. Naivus bū
tų tas, kuris tikėtųsi, kad su 
šitais puolimais vagiai ir kiše
nių kraustytojai bus išnaikin-

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

’‘LAISVE”

Vasario 2 d. A. L. D. L. D. 
32 kuopa buvo surengus kon
certą Labor Auditorium. Mu- 
zikalę programą išpildė Lais
vės Choras iš Hartfordo. Pra
dedant programą, choras su- 
dainavo Internacionalą. N. 
Baukiūtė sudainavo porą dai
nelių; L. Giraičiūtė paskambi
no ant piano; M. Ramoniūtė 
sudainavo tris daineles; kvai> 
tetas—Š. Makaveckas, K. Kiš- 
kiūnas, J. 
Vaitulionis 
dainelę.

Iš Dviejų Susirinkimų
Pereitą sekmadienį 

Laisvės Draugijos susirinki
mas. Iš įvairių raportų pasi
rodė, kad darbas varomas pir
myn. Sujieškojimui vietos va
sariniam piknikui komisija 
pranešė, kad > paėmė parką, 
pirmam sekmadieniui rugpjū
čio mėnesio. Prie minimo pik
niko nutarta pakviesti ir šv. 
Jurgio Draugiją, kad \ abi 
bendrai suruoštų vieną bend
rą didelį pikniką. Išrinkta 
komisija patikrinimui tukį na
rio leidžiamų paskalų ant

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

’tinkanti į karsto pilietes, tat gra- 
įborius apie ją ir suka...
• Xla ’^an(^as^ lietuvių keliolika 
•fuKfftančių, turi kelias pašeipi- 
ines draugystes, tūlos yra pro- 
igresyviškos, darbininkiškos. 
Prie atžagareiviškų draugysčių 
priklauso 95 nuoš. rankpelnių, 
bet iš priežasties jų tamsumo, 
valdo jas' proletarų priešai. 
Sandariečiai baigia krikti, it 
Grigo bitės. Tūli pasakoja, kad 
socialistai turį narių apie pusę 
desėtko. Kom. Partija gyvuoja 
neblogai, vienok, atsižvelgiant į 
skaiči 
veikia 
kinyį 
turi aštrias žirkles ir vilna ker
pa trumpai. Nezaležninkas taip 
pat iki skūros skuta, tik bėda, 
mažai buriučių turi.

Užėjau darbiečių veikimo vie
ton. Choro repeticjjos; d. Bo- 
lys energingai mokina chorie- 
čius dainuoti bei perstatyti teat-

Čia “Laisvės” mažiau, negtf 
400 egz. pareina. Montello ma
žesne kolonija, bet “Laisvės” 
daugiau skaitytojų. Darbiečių 
privalumas sukrusti prie sklei-

Iporą dainelių; trio' 
kiūtė, M. Margaitis ir A. Šie- 
lokiūtė išpildė dainas ir kla
siškus šokius 
Vaitulionis ir 
sudainavo porą dainelių 
tas—N. Baukiūtė ir S. Maka
veckas sudainavo porą daine
lių. Užbaigiant choras sudai
navo porą dainų.

Reikia pastebėti, kad choro 
mokytojas J. Plikūnas progra
mą rūpestingai sutvarkė ir da
lyviai ją gerai išpildė.

Nors žmonių buvo nemažai, 
bet rengėjai turėjo daug išlai
dų, todėl pelno mažai turės.

' Onyte.

buvo; galima veikiančio komi
teto išrinkti, iš priežasties tik 
trijų narių pribuvimo. O rei
kia žinoti, kad komitetas susi
deda iš devynių narių. Drau
gai ir draugės, dar kartą se
nasis komitetas kreipiasi prie 
jūsų naujai išrinkto komiteto, 
kad susirinktumėte į Lyros 
Choro' parengimą sekantį sek
madienį, ir ten pasitarsime, ką 
turime daryti.

Naujo komiteto nariai yra 
sekami: Abekas, Jankaitis, 
Jankūnas, Verkutis, Saulėnas, 
Bartkus, Vinikaitienė ir Lei- 
kienė. « Dz. Rep.

“VARIETIES OF 1929”
L . (įvairumai 1929 Metų)

JANNINGS
■F ' • * ’ \

| Žmogus miliono ūpų

“SINS OF
THE FATHERS”

•L (Tėvų Nuodėmės)
Paramount Paveikslas

Skambinančhi filmų sensacija' 
Dinamiška, jausminga amerikoniš
ka drama su linksma užbaiga

Home of Paramount Pictures 
(Namai Paramount Paveikslų)

BROOKLYN
PARAMOUNT

A Publix Theatre 
Flatbush at DeKalb

16 kuopos susrrii 
portų pasirodė, 
kuopos parengimas .26 d 
šio davė gerų pasekmių ir var
de kuopos tariame širdingai 
ačiū., kaip Lyros 
Maspeįho 
Ufai, kurie tinkamai savo dai
nelėmis mūsų kolonijos lietu
vius palinksmino.

Pasirodžius, kad liko kele
tas dolerių pelno, paaukota 5 
dol. Agitacijos Fondui. " Jau 
už šiuos metus narių pasimo
kė jimas pagirtinas, nes ;virš 
20 narių yra pasimokėję.

Padarytas 
veikimui, ir 
tuojaus po 
kokį teatrą, 
gus brooklyniečius 
vienu kokiu veikalu, kurį jie 
turi susimokinę.

Jau rūpinamasi ir vasarinio 
sezono darbuote. Padarytas 
tarimas ir išrinkta komisija 
susižinoti su draugais bayon- 
nięčiais, kad bendrai abi kuo
pos suruoštų išvažiavimą.

Sekamą mėnesį, 10 d. kovo, 
tuojaus po Laisvės Draugijos 
susirinkimui, toje • f pačioje,. 
UkrainųJ svetainėje, ' 1įVyks’ 
svarbios paskaitos*, o gal pra
kalbos; tai bus 4' vai. po1 pie
tų ir patartina myįintiems‘i ap- 
švietą įsitėmyti dieną ir laiką* 
Kas' kalbės, bus pranešta vė
liau.

Piliečių Kliubas
Sekamą šeštadienį 

atidarymas Lietuvių 
Kliubo Svetainės. 
Piliečių Kliubas nesenai susi
organizavo. Bet kadangi jisai 
pemoka jokios pašelpos ir iš 
surinktų mėnesinių pinigų bei 
pavykusių poros parengimų 
pasidarė ižde pinigų, tai pa
daryta žingsnis pirmyn, nuta
riant įsigyt svetainę, kur bū
tų visų lietuvių užeiga. Sve
tainės antrašas; 387 Grand 
St j, Jersey City, N,. J. ^yet.aį-

urvą. Manau sau, ne be reika 
lo nežepoto tėvo akys ją “bu 
čiuoja.” Antroji pasenus, vei

Chorui iš 
taip ir oktetui

•kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS 1
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______ ______________ ORDER BLANK: _______________ ____

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

Vardas ______ —___________________________________
------ St. or Ave.

State---------------

SKAITYKITE+-ŠVIESKITĖS—MOKYKITĖS 
1 ; • • < i ’ • ' r . ■;

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 
-K* •Lietuvos Pdlitemigrantn Suvažiavimas Berlyne 

Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
Kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina ................................................................... 20c

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 

j ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz- 
I duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
I Knygelė iš 64 puslapių. Kaina...........................................15c
i *' .

P ries fašistine Vienybe
I Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos. 
! žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
1 straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina.........................    15c

į Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai 
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Qjedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų: keturių. sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau ( pasmeigtų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina........................................... 35c

J

Kaip Patapti Jungtinią Valstiją Piliečiu
Dienraštis “fyaisvčEL išleido gėVai priruoštą' knygelę su reika- 

rasta,* kad neteisingai;‘su blo- ringais klausimais ir atsakymais prie išsiemimo pilietinių, po-1 
gaiš norais jie skleidžiami, bus .pięru.Į .Jfcląusipiąi. įrą anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiškai-1 

tęs jturesį >. kiškų ąupi’^timą apie formą Jungtiniu Valstijų 
valdžios. Ge^ai. įsįtėiriijęs visus klausimus1, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kainą tik............. 25c

1 1 Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą bejilrime šios knygelės' , Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie'j'aunų mergaičių, čia rasite; kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaiti '?. ................................. . .. 20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie ' 
Lyties Dalykus

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

Patarimai Vyrais Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dąr blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie<Jyties dalykus. 
Dažnai būna'nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meiles rezultatai-—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Bg atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina........ $2.00'

Įžanga Į Politinį Ekonomiją v
Tai yra didelė 'h4 puiki įmyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 

jvo. įKas tiktai nori žinoti, kaip pa- 
ekonominid atžvilgio, kodėl yra rei- 

__  t Ligai ii* kokia jų reikšmė, tai būti
nai privaid'pėrškaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
'paprastą{ir(yisįęms suprantama kalba taip> kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbiųinkas galės lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kain(a popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vienintė- 
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimu ir darbus nuo pat jo • 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. ' Knyga 
turi 250 puslapiūp Kaina popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso raL 
dėmia <........ ..... ............................................ ►.... $1.50

Mokykla au Repataeija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
; i (Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 75 eentųs už baksą , 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo! 1

: ' URBO LAX TABS
> . ' ; (25 centai už skrynutę) /

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną 4PM>gaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

VIETOS ŽINIOS
1929 metų Sąmyšio komite

tas “baisiai veikius” ir vertas 
pagyrimo. Jisai garbės užsiy 
tarnauja, mano manymu, to
dėl, kad nariai be jokio pa
raginimo lanko susirinkimus. 
Atleiskite, neteisybę pasakiau. 
Qraugiju atstovai juos, išrinko 
ir pavedė jiems dalykus visų 
organizacijų tvarkyt. Bet kaip 
skaudu, kuomet jau du susi
rinkimai buvo šaukiami ir ne-

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDAf Laike bedarbis pirties kaina nupiginta iki EA 
bAlllAa Nuo 8 v. ryto iki 6 ▼. v a k.; po 6 Tat—74c-vv UvOlf

M. TEITELBAUM, Manadžem
Na(^al perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais ‘
čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šuliniu vandeniu 

ir mažesnis prūdas eu sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

dėdė prisiartino ir 
Draugas sako, tūlą 
atgal, airišiai stalus 
bet darbininkai iš virtuvės kos- 
tumierius apkūlė — kraujų bu
vo it Kražių bažnyčioje. Aš ir
gi kepenų* ųžėdžiau, po tam kad 
jau pradėjo man pilvą ėsti, tai 
nenoromis 
jau...

Keliolika 
čius skaitė 
lizmą bei utopiškus socialistus. 
Bet dabar liet, socialistų lyde
riai patys virto, svajotojais. Jie 
myli tik dailiai deklamuoti apie 
socializmą, ale vykinti jį nenori, 
štai Rusijoje darbininkiška val
džia. Lietuviški socialistai plū
sta, niekina Rusijos bolševikus 

'už tai, kad jie vykdo socializmą.
Patarlė sako: “šuo blogas nei 

, nei kitam duoda.” 
Taip ir su socialistais yra.

Kodėl darbiečiai neorganizuo- 
Juk tai 

yra svarbu auklėti vaikus darbi-, 
ninkiškoje dvasioje.

Viena darbietė pasakojo, būk 
tarpe vietos lietuvių girtuoklybė ! 
giliai įsmegus. Ne tik tamsu- ■ 

bizniuoja, bet 
esą ir progresyvių nekurie. 

Aš pa-Į Jos obalsys — kovoti prieš gir- 
apsišvietusiam’tuoklybę. Aš labai pritariu jos: 

reikalo ką augštam užmanymui.
su dvasiš-l Užėjau į drg. Plepio ofisą, 

Mano pažįstamas, sirgęs kaipo stubų pardavimo agentą, j 
Tai draugiškas ir nuosekliai1 
suprantąs darbininkų klasės i 

Žingeidumo apimtas pažiurę- reikalus. Jo gyvenimo ruimai.' 
jau į davatkų veidus. Viena šalę marių, iš antros pusės kai- ’ 
da jauna, apie 20 metų. Gal'nuotas parkas. Ant kalno sto- 
nesenai priviliota į pragaišties į vi bokštas, rodos, Aigipto pyra- 

mida; dar pakalnėje So. Bosto
no High School stovi. LanT 
kiausi pas veiklius darbiečių^ 
drg. Baiisgius, taip jau priimi 
nūs žmonės. Turi dvi stubas; 
vieną ant 6 gyvenimų, gražiai 
įfėrigtą. ĮPriegonkyjė įvaimsį 
priešiniai^ viduje biblioteka, te-* 
Icfonas ir kitokie patogumai.

Petras Montellietis. •;

Veidmaininga šypsą
South Bostonas niūkso palei 

jūras, tai dalis Bostono miesto. 
Nuo pietų stoties gelžkelis juo- i 
šia ir tiltas skiria nuo didmies-j 
čio. Ant upės kranto tūno cuk-1 
raus dirbtuvė. Ten būrys lietu- ' 

vargdienių sunkiai dirba, ■' 
mažą algą ir ilgas darbo va

landas. Darbininkai neorgani
zuoti į jokią uniją, tad užveiz- 
doms lengva vergus išnaudoti,1 
priversti dirbti už menką atly-! 
ginimą. Apie pusę kilometro į 
nuo tilto riogso sena bažnyčia, J 
pajuodus nuo dulkių bei įvairių 
kaminų dūmų 
kos ir du vyrai stovi 
atbulas kalnierius — 

veidmaininga šypsą, tankiai 
mesdamas viliugingus žvilgs
nius į vieną tamsybės » seserį. 
Antras, matyt, sunkaus darbo 
nebandęs asmuo, ką t 
apie grabą kitai “sesei.

Štai eina mano senas pažįsta- pats ėda, 
mas, S. J., suvargęs, veidas iš ~ ' 
blyškęs. Kunigas ir kitas vy 
riškis, su bizniška šypsą, prabi- ja vaikų draugijėles 
lo: “Hello-hello.” Stasys man 
sako: Na, kunigužis su grabo- 
rium mano, kad aš jau mirsiu, 
todėl taip “maloniai” sveikina, 
manydami gauti šimtinę kitą.
Pagalinus, jis vėl pridūrė: Jo-,jnėliai geria bei 
kis tamsybės apaštalas nei su 
dilusio skatiko negaus, 
stebėjau, kad 
darbininkui nėra 
nors bendro turėti 
kiais 
dvi savaites, dabar jau sveiks

• \ '



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

Puslapis šešias
■i. j t *

VIETOS ŽINIOS
RUOŠIAMAS STREIKIERIŲ 
NAUDAI KOSTIUMŲ 
BALIUS

GRAŽUS EAST 
NEWYORKIECIU 
VAKARAS

Pereitą sekmadienj Our Ci
vic Club svetainėj įvyko trijų 
organizacijų—A. L. D. L. D.,

Apsigy- 
distrik- 
mitingą 
ir suė-

dyba
ir knygius P. Šlajus, 622 Morton 
Avė., finansų sekr. A. Degutis, 818 
Morton Avė., iždininkas J. Waluko- 
nis, 701 Mcllvain St., protokolų sekr. 
P. Kašarauskas; 115 Kęrlin St., visi 
Chester,' Pa.

(35-36)

---------------rr
CLIFFSIDE, N. J.

Rriešfašistinis susirinkimas 
utaminke, 12 vasario, po No.185 Jer
sey Ave. Prasidės 8-tą vai. vakare. 
Tai bus labai svarbus susirinkimas, 
todėl

RUd$IA PROTESTO 
MITINGĄ bus

Prasidės 8-tą vai. vakare.

visi atsilankykite laiku.
Komitetas.

(35-36)

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

t

Antrad., Vasario 12 d., 1929 <4

Vasario 15 d. įvyks skait
lingas ir gražus kostiumų ba
lius naudai streikuojančių a- 
datos darbininkų—dresmeike- 
rių. Ruošia Tarptautinė Dar
bininkų Pagelba. New Yorko kuopų koncertas 

ir šokiai. Tai gražus ir sėk
mingas buvo vakaras. Kon
certinę programos dalį išpil
dė: Ufa, Margareta Česnavi- 
čiūtė—dainomis; šokiais—Mi- 
sevičiūtė ir Širviūtė; smuiką— 
Petersonukas. Taipgi vai^ų 
mandalinų orkestrą, vadovau
jant Zablackučiui.

Dainininkai mum gerai ži
nomi ir todėl čia komentarų 
nedarysiu, išskiriant tai, kad 

vietą, i vienam ufiečiui tą dieną esant 
kurioje nesenai buvo palaido- savose vestuvėse, jo vietą ūž
tas drg. Stukas. įėmė drg. Nalivaika. šokikės
; Prie kapo drg. A. Bim-iabi jaunos, bet rodo puikių 
ba pasakė atatinkamą prakal-j gabumų ir mūs publika jau 
bą, nušviečiančią velionio nu- išmoko įvertinti klasiškus šo- 
dirbtus darbus, jo gyvenimo kius. Neblogai griežė smuiki- 
Svarbiausius požymius. įninkutis ir labai puikiai pa-
-• Isėkis, Mikolai, o mes, pasi-j skambino mandalinų orkestrą 
likę, dirbsim tai idėjai, kuriai I keletą šmotų muzikos. 
Tu dirbai. Lai būna Tau len
gva žemelė!

1 •' 

ro pirmininkas išbėgo pirkti 
dovanų, gražuolėms. Išbėgęs 
—nesusįrinkoJ* Todėl muzi
kantai bėgb namo, mesdami 
griežti ll 'vjal. “Gražuolės” 
taipgi- buvo į dikčiai susirūpi
nę. . . nė dpyąnų, nė pasirody
mo. -

Šis balįaus surengimas, ta- 
čiaus, yra nieku būdu nesude
rinamas’su “‘kultūristų” teori
ja. Daugelis jų mete mūs ju
dėjimą, , organizacijas; nesi
lanko į susirinkimus, nes esą 
tas nesveika, sveikatą naikina. 
O patys ruošia balius,, šaukia 
žmones į svetaines. Čia, mat, 
tai sveika 1 Nešokęs.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Tarpt. Darbininkų 
nimas (New Yorko 

! tas) ruošia protesto 
prieš rasinį šovinizmą 
mimą šešių darbininkų, kuo
met jie pikietayo Tip Toe Inn 
(valgyklą), esančią po, num. 
62 E. 14th St.,. New Yorke. 
Šitoj valgykloj, kaip jau bu
vo rašyta, neduoda valgyti 
juodveidžiams. Prieš diskri
minaciją baltieji darbininkai 
paskelbė protestą n ir .pra
dėjo pikietuoti restoraną. Už 
tai jie buvo suareštuoti.

Mitingo vieta—St. Lukas 
■Hali, 125 W. 130th St., New 
Yorke. Įvyks antradienį, šian
dien, 8 v. v. Kalbės.: A. 
Wagenknecht, Robert- Minor, 
R. B. Moore,, etc.

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 335$ 
Washingtbrt St., kampas Green St.į 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain.1123. • 1 ' i

(21-47)

417 Lorimer Street

SOUTH BROOKLYN

ir

Draugas.

savo

X

Telephone, Stagg 440*

muisį,. ąlgų, kląų^m^.. 
negali būti jokio kompromi•* • V-..

SVARBUS SUSlRINKlWCs

vos įrankis

TĖM^KITE! TĖMYKITE!

MALONAUS PASIMATYMOruošia scenai Lyros Cho-' Publikai ūpą ir padare nesma-LYROS CHORAS STATO SCENOJ'

MEKSIKONIŠKĄ DVIEJŲ AKTŲ OPERETĘ

REIKALAVIMAI
Nedelioje, 17 d. Vasario (Feb.), 1929 PRANEŠIMAI Iš KITUR

Avfenue,
Pradžia 3 valandą po pietų

T

irnropių

Dar rinkimai netuoj 
bet politikieriai jau dabar

DRG. M. KALAKAUSKO 
KŪNAS PALAIDOTAS

POLITIKIERIAI JAU 
PLĖŠOSI DEL MIESTO 
MAJORO VIETOS

NORI TAIKYTIS SU 
STRE1KIERIAIS

ŠOFERIŲ ORGANAS 
JAU IŠĖJO

SOCIALISTAI IŠMOKĖJO 
MIESTO SKOLAS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

gurno ir nuostolio savininkui.
Kuopietis.

TIKIETAI: $1.50, $1 ir 75 CENTAI

Itą veikalą.!.^Vaidino šie, drau- 
;gai: (Paukštys, Nalivaika, Męr- 
I kevičienė, Rainienė, Bukšnys

New Ytorke pasirodė samdo
mų automobilių (taxi-cabme
nu) šoferių organas, užvadin- 
tas “Taxi Unionist.” šaukia 
visus šoferius organizuotis. Iš

tebuvo. Dar mes vis 
prieit prie tikros 
Kurips organizacijos

ko 'miesto) sostą. 
Hali iš karto “stikino 
vusį valstijos

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

(Daugiau kew Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

SKAITYKIT IR PLATU!
; "IT “LAISVĖ”

' Tel., Triangle. 1450
Lietuvis Fotografas
U flR MALIORIUS (

BROOKLYN LABOR LYCEUM
949 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y.

bus, 
var-

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažystame jas, bet 
Ja« senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti. .

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

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 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,, N. Y.

DIDELIS BARGANAS
Parsiduoda medinė 8-nių šeimynų 

su 2 krautuvėmis stuba. Neša rau
dos $2,200.00 į metus. Parduodu pi
giai—už $13,000.00, nes važiuoju į 
Europą.

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

' (35-40)

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 nuleisim© dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street r . Brooklyn, N. Y*

PARSIDUODA kęndžių ir cigarų 
storas. Gera proga pirkti gei^ą 

biznį. Kreipkitės r po No..,J08 Tęn 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

‘ 33-38

Z JUNIPER 7646

RALPH KRUCH ”
FOTOGRAFAS
6 5( -23 G R A N D A V E N U Ę 

■ MASPETH, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA labai pigiai, .lietuvių 

apgyventoje vietojeį groserne.
Priežastip. ( . pardavimo.— nesutikimas 
šeimynoje. 22 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. i ! ‘ • i 36-39

E

f i

REIKALINGA moteris arba mergai- 
. te prižiūrėjimui 5 metų vaiko. No
rėčiau, kad atsišauktų tokia * mote
ris, kuri neturi vaikų. Matyt, mane 
galit nuo 8 iki 9 vai. vakare ar
ba nedėlios ryte. Mrs. Thomas, 431 
Lorimer St., ant tifečio floro, Brook
lyn, N. Y. (34-36)

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai- 

K - riomis spalvo- 
II. mis. t Atnau- 
W jina senus ir 
'f krajavus ir 

sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai
i Kreipkitės šiuo adresu:

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

Pereitą sekmadienį, Alyvų 
Kapinėse, Maspethe, tapo pa
laidotas kūnas mirusio drg, 
Mikolo Kalakausko, kuris nu
mirė ketvirtadienį. Su gailia 
širdperša didelė minia velionio 
idėjos ir asmeninių draugų ir 
draugių palydėjo velionį Ka- 
lakauską į amžinastį, 1 ‘

Pa
girti verta ir už susimokinimą 
Internacionalo, kas labai tin
ka atidarant panašias progra
mas.

Pirmininkavo drg. Paukštys. 
Kadangi šis balius buvo pa

vadintas kostiumų balium ir 
skirta pora dovanų—viena už 
gražiausią, o kita įdomiausią 
kostiumą, tai nemažai mergai-

Žosi už majorystės (New Yor-’&u įr moterų ir buvo apsitai- 
i Tammany gįusios įdomiais kostiumais.

—o” už bu- Dovanas laimėjo Sirviūtė pir- 
gubernatorių mą, o Butkiūtė—antrą.

Smithą, bet ans atsisakė. Gal I Svieto buvo pilnutėlė sve- 
būt tą patį Walkerj statys, tainė ir visi, kiek patyriau, 
Republikonų klika nori savo pasitenkinę parengimu.
tarną įdėti. Pagaliaus, kon-i šokikas. ’
gresmanas La Guardia norėtų 1 
pasinaudoti majorišku pyragu.

, Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo 17 kuopos susirinkimas 
bus trečiadienį, 13 d. vasario, 
“Laisvės” svetainėj. Draugai 
ir draugės, malonėkit visi būt viso New Yorke randasi apie 
Šiame susirinkime; nes turim 50,000 taxi-draiverių. Jei jie 
daug svarbių reikalų aptart.’susiorganizuotų į vieną orga- 
Taipgi atsiveskit ir naujų na- nizaciją, tai būtų stiprus ko
rių. .e Valdyba.

Po lošimui bus šokiai—-tikietai šokiams 50 centų '

Lošime šios Operos Dalyvauja Visi Cįeriausi 
Artistai-Dainininkai:

M. E. ČESNAVIČIUTĖ, lyriškai kophmas
J.. NALIVAIKA, baritonas *
J. S. KAVALIAUSKIUTĖ, mezzo sopranas
A. Velička, tenoras
M. ŽOLINIUTĖ, mezzo sopranas •
K. LEVECKAS, tenoras
J. JAKUČIONIS, basas ir
B. RUDAITIS, tenoras

Tuojau Įsigykite Įžangos Tikietus

ši operetė turininga viskuo—juokais, harmoningom dai
nom, romansais, ir tt. Visi aktoriai ir choras bus apsirėdę 
puikiom mekšikoniškom drapanom. Patartam visiem įsigy
ti tjkietus iš anksto, t * į ; ,5. ; į į • < >

jkkzetai parduodami “Laisvės” ofice,< pas d. Jušką, 79 
Hudson Ave,, Brooklyn, N. Y., ir pas lyriešius.

9 d. vasario įvyko ‘A. L. 
L. D. 147 kuopos teatras 
balius. Draugai iš Richmond 
Hill sulošė juokingą komediją 
“Gyvieji Nabašninkai.” Ka
dangi šį veikalėlį lošė kelin
tu kartu tie patys. lošėjai, tai 
jiems vaidinimas gerai sekė
si, net ir patys lošėjai išsi- 
reiske, kad sį kartą jiems ge- Lietuvoje turto, 
riausiai pavyko lošt. 
na, kad lošėjai roles mokėjo — . .. .• PAJIEsKAU apsivedimui merginosKei“l. Į arba našlės, kuri sutiktų apsives-

Publikos buvo vidutiniai, ti. Aš esu 45 metų senumo, bet ne-

■ > PAJIEŠKOJIMAI i 
f .i • ! i'. ■■■ ■■■’■■ t;
PAJIEŠKAŪ Vinco Rožuko ir 

dukterų J osės ir Onos. Taipgi;
Aleksandro ir Juozo Granatauskų.! 
Viši paeina iš Cimaniūmj kaimo, 
Leipalingio parapijos, Seinų Apskriti 
čio. Girdėjau, kad seniau gyveno! i 
Brooklyn© ar New Yorke. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote praneški
te, nes yra reikalas delei palikto 

J. Kuchinsky, 19 
Pagirti- Diamont St., Brooklyn, N. Y.-

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
> Brooklyn, N. Y. ‘ *

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

■ Apie šeštadienį "buvo atvy
kęs į New Yorką iš Reading, 
Pa., socialistas James Maurer, 
kuris yra to miesto tarybos na
riu. Kaip žinoma, Readingą 
valdo socialistai. Gyrėsi, kad 
socialistai esą geri vyrai ir to
dėl juos turi visur išrinkti. |
Vienu iš tų gerumo pabrėži- pagal tokias aplinkybes. Mat, 
mų Maureris nurodė, kad jie viena, buvo prastas oras; ant- 
Readinge išmokėjo visas sko- ra, buvo dar du parengimai: 
las, kurias republikonų ir de- šv. Jurgio Draugystės galius 
molsratų politikieriai buvo už- ir Sveikatos Kultūros Draugi- 
krovę. Ką socialistai padarė jos, tat iš Williamsburgo ma- 
gero darbininkams — nesakė, žai kas 
Skolų išmokėjimas nėra nau- negalim 
jenybė. Juk socialistų taryba!tvarkos.
pinigus ėmė ne iš saVo kiše- priguli prie D. N. Y. Darbinin- 
niaus, ale iš tų pačių žmonių kiškų Organizacijų Sąryšio, 
—daugiausiai darbininkų. tos organizacijos užsirašo į 

sąryšio knygas, o kurios nepri
guli prie sąryšio, tos pakiša 
koją. O mūs publika į tą ne
kreipia domės, t. y., į savų or
ganizacijų parengifnus.

Žinoma, pavyko šis paren
gimas pasidėkavojant vietinių 
draugų pasidarbavimui. Pa
vyzdžiui, W.- Kūlikas pardavė 
apię 70 tikietų iš. kalno., ži
noma,! su; .pagelba kitų gerų 
žmonių. Taip> pąt pąrdavė ir 
kita draugui, . Prie .pągąmini- 

j; v pa^idąrt>uyo 
žymi; (Vietini f gaspadin^ , ,drg.

vidutiniai, ti. Aš esu 45 metų senumo, bet ne
turiu regėjimo; 13 metų atgal likau 
sužeistas kasyklose ir netekau švie
sos. Aš buvau vedęs ir gražiai su
gyvenau su savo žmonele, bet kaip 
likau sužeistas, tai mano pačiutė 
nuo manęs, atsiskyrė. Dabar jau 5 
metai esu našlys. Jei rastųsi mer
gina arba našlė tarpe 35 ir 50 me
tų, malonečiau, kad atsišauktų. Aš 
nuo seniau turiu nuosavybės vertės 
10 tūkstančių, tat kuri apšivestų, pa
veldėtų mano turtą sulyg mūsų su
sitarimo. Paveikslo nereikalauju 
siusti, nes nematau, bet laiškus ra
šykit tokiu adresu: Jonas Venius, 
1859 Yard Ave., Scranton, Pa.
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JIEŠKO KAMBARIO. ’ Reika- 

_i lingas geras, šviesus kamba- 
■_'rys vienam vyrui. Turi būti

J. LEVANDAUSKAS 7
GRABORIUS

260 darbdavių per
Dress Manufacturers Susivie
nijimą prisiuntė naujai ąda- 
tos darbininkų ųnįjAi pasiūly
mą taikytis. Iš streikierių ko
miteto buvo duotas atsaky
mas, paręiškiantis noro taiky
muisi,. tjet ajgų t j tai
negali būti jokio kompromišo. - Jy.

Kuomet (jį^dAviai maįo, p10 t sandvičių 
kad, su kiekviena diena dar- °
bininkų pikiętų linijos dikciąi įYel^usl®ne* ' 
skaitlįngėja, tai jie,' nepaisy-l Mus kuppą, dėkinga tiems 
darni <tų visų .gejbėjimų. iš so- draugams Josejams, kurie ,be 
cialistų ir kitų, reakcięnieri’ų 
pusės, paversti taikytis. ...............      "

SKAMBĖJO VISA * . o n
APIELINKĖ NUO ‘PEPITOS’ ir Bieliauskas. Suflionavo Va- 
REPETICIJŲ . |latįa: , ' 7 ,

k ■- ■ Beje, daug nesmagumo .pa-
Pereitą sekmadienį- “Lais- “prohibišino”_ agentai, 

vės” svetainėj įvyko operetės l)0 losimo atėjo j ieško? 
“Pepita” repeticija. Kalba- darni degtinės^ Pradėjo visur 
mąjį vaidmenį, kai jau žino- verst’ var^y^- Tas sugadino 
ma, : 
ras. Jis bus vaidinamas se
kantį sekmadienį. Dabar ne
sakysiu “Pepitos” turinio į ne
kalbėsiu nei apie vaidylas. Tik I 
priminsiu trumpai, kad1 repe
ticijos visiems, kurie buvo sve
tainėje (o jų buvo arti pusė 
šinHo) smarkiai patiko. Pa
tiks šis veikalas ir visiems. To
dėl • patariu kiekvienam daly
vauti. Nesigailėsite. Vieta, 
kaip jau žinote, Labor Lyceum 
svetainėje.

“SVEIKATOS KULTŪROS” 
DRAUGIJOS “NESVEIKAS’* 
BALIUS
1 h r U/ . u—4
: ‘ Jisi buto ‘ruoštai .pereitą šeš
tadienį, Galilėjaus svetainėje, 
Broęklyne,.,, žmonių su rengė
jais buvo, arti šimto t(apię 30 
lietuvių, kiti svetimtaučiai) ir 
todėl rengėjams teks, panešti 
,dideli nuostoliai, nes, kai gir
dėjau, tik už vieną svetainę 
užmokėta $50, gi muzikan
tams—$60. O kur skelbimai, 
plakatai, etc. ? Nei už svetai- 

\ nę neturės užsimokėti, nes į- 
žangą buvo tik 50c asmeniui.

. Kultūristai dikčiai buvo nu
siminę. Tačiaus ir iš rengėjų 
pusės nebuvo gerai pasielgta. 
Garsino, kad baliuje bus ris- 
tikai Brown, Ganson ir kt., 
bet nebuvo. Man sako drau
gas: “Argi gali žmonės jięms 

(tikėti, jog mėsą nereikia val- 
!gyti, jeigu jie čia meluoja?” 
Atsilankė dvi “gražuolės” net 

.iš Newarko. Deja, įr jos mė- 
sąyalgės • ir “gražuolėmis” pa- 
tąpo ne moijkas; į>ei lapus nau- 
dttodamos. /, ,........

feuvo ir keistenybių. Vaka-

CLIFFSIDE, N. J.
Darbininkų Partijos kuopos susi

rinkimas įvyks seredbj, vasario 13 
d., M. Mažeikas salėj- .Draugai, 
būkite visi (šiame susirinkime, nes 
bus <įaug svarbių dalykų svarstoma.
Komitetas.
L; r PETROIT, MICH. , ,
' ■ A. iL. D. L. D. 52 kuopos susirin
kimas bus nedėjioj,, 17. vąsario, sve
tainėj;, £4th St. ir Michigan Ąve.
Pradžia 10 vai. ryte. Viši hafiai
ateikit, yra Svarbių reikalų, kuriuos
turime užbaigti. ( Tąt nepamirškit
visi atsilankyti. Atsiveskite ir nau
jų narių. Sekr. V. GeYaltauskas. ;;
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steam heat, elektra ir maudynė, 
atskiras įėjimas, Williamsburgo 
apielinkėj. Kas turit tokį kam
barį', malonėkit pranešti ypatiš- 
kai telefonu arba laišku “Lais
ves” administracijai, 46 , Ten 
Eyck St.,' Brooklyn, N'. Y.

'i ,(3l-36) i j, 
, , j li I I ■■■>■ ■■■(■■ <^- | Į. -L.....................

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC ,, 

ACADEMY '
Mokiname f-Piano, Balso . ir 

i Muzikos • Teorijos i
L. Bernice Šalmiūtė

* Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
Brooklyn; n. y.

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė

Rudėto Tikri Į
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vęrtę Lietuvoje' hiri vteo- : 
Idos mūsų vientaučių vartojamos žolės, * Šaknys Ir kitokie naminiai i 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik s 
kiekvieną ligą/ žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- > 

- geriausiai patamaųtį, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- ; 
tiiviškų žolių,' šaknų; jr4kitokių, žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ? 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau. i

v ' Grybelių • ■ « 
Gvazdikėlių 

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

, ; (Apynių } *» •. 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių

, ; Bernardinų 
Bezdų žjedų . t 
Badijonų, 
čepronėlių 
čobrių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių i(U
Seneso plokščiukių t L 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šal mėčių

doduu i ?
Daržų našlelių
Devinmečlų du

; Dzingelių v;
Dagilių . / t
Debęšilt|
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišl 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaūs kreipiaąi arba parašo 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
. i ( Ph. G., Vaistininkas |

229 Bedord Avenue ( ’ ! Brooklyn, N. Y. 
UETUVIšKbs TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

- Phone; Greenpoint 2017, 2360, 3514.




