
Darbininkai Visy Ša 
' i

Vienykitės! Jūs Ni>
Nepralaimėsit, Tik 1

težins, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Gamint Gumą ninku Dienrašti*
i

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

LITHUANIAN DAIDM

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Vasario (Feb.) 13 d., 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, DienrasNo. 37 Telephone, Stagg 3878

Pirmas Lietuvių Darbi*
Edisonas Suradęs Daug if3 
Medžių, iš Kurių Galima 11 ■pi

FORT MYERS, Fla.—Pir
madienį Thomas A. Ediso-! 
nas, išradėjas, minėjo savo 
82 gimimo sukaktuves. Į jo 
pokilį atsilankė išrinktas 
prezidentas Hooveris, Hen
ry Fordas, gurno karalius

sėtkai kitų kapitalistų.
Edisonas laikraščių ko

respondentams pareiškė, 
kad dabar jis labiausia užsi
interesavęs suradimu bei iš
vystymu tokių medžių, ku
rie daugiausia išduotų gu
rno. Edisonas yra didelis 
Amerikos imperializmo pa
triotas: jis trokšta, kad A- 
merikos imperializmas lai
mėtų sekantį karą. Ištikus 
karui Amerikai gali stokuo- 
ti gurno, nes ji gauna gumą 
iš užsienio. Edisonas nori, 
kad Amerika galėtų savo ša
ly didele skale auginti me
džius, iš kurių būtų galima 
išdirbti gumą.

Edisonas laikraščių kores- 
• pondentams sakė, kad jis 
surado, jog Amerikoj yra 
1,200 augalu, kurie išduoda 
gumą vienokioj ar kitokioj 
formoj; iš tų augalų 40 iau 
esą galima auginti didele 
skale. Jis mano, kad neto
limoj ateity Amerika turės 
erumo užtektinai iš savo ša- piktadarių jieško. 
ly auginamų augalu. • -——------ —

Edisonas tapo nufilmuotas Pardavė Miško už 250,000 
kalbančiuose judžiuose. Litų

Meksika Planuoja Ekonominį 
Karą Prieš Maištininkus
MEXICO CITY.— Prezi

dentas Emillio Portes Gil 
pareiškė, kad bus paskelb
tas ekonominis karas maiš
tininkams. Jis kaltina kle
rikalus už traukinio iš
sprogdinimą ir keliamą ne
ramumą visoj šaly. Jis sa- 

' kė, kad bus konfiskuota 
nuosavybė visų tų, kurie bus 

j sugauti vadovavime maišti
ninkų ir dalyvavime maište.

Šeimą Uždarė Kamine

“Pravda” Sako, Taikos Pasirašymas Turi,Vokietija /Nori Susijungti su 
’ J rrancija Fries Sovietus

Mažą Vertę; Lenkija Klauso Imperialistą
MASKVA.— “Pravda” ir 

kiti Sovietų laikraščiai pla
čiai rašo apie pasirašytą 
Sovietų taikos sutartį su 
Rumunija, Latvija ir Esto- 
nija. Sutartis pasirašyta 
pereitą šeštadienį.

“Pravda” nurodo, kad ne
reikia apsigauti apie veik
mę pasirašytos sutarties. 
Lenkija neatsikratys savo 
“apgynėjų” įtakos. Vertė 
dokumentų, pasirašytų su

buržuazijos diplomatais, yra 
maža. į

“Mes tolinus tęsiame tai
kos kovą, pasirašome proto
kolą ir tėmijam elgimąsi ki
tų valstybių,” sako “Prav
da.”

Sovietų Sąjunga ištikrųjų 
nori taikos. Bet taip nėra 
su buržuazinėmis valstybė
mis: jos kalba apie taiką, o 
tuo pačiu sykiu visu smar
kumu rengiasi prie karo.

BERLYNAS.— Vokiečių 
spauda iškėlė klausimą apie 
tai, kad Vokietija turinti 
sudaryti sąjungą su Franci- 
ja. Prisidėjus prie jos Ang
lijai — susidarytų didelė jė
ga, kuri būtų “taikos” ga- 
rantuotoja Europoj. Esą 
SĘSR pasitikėti negalima, o 
Prancūzų Vokiečių sąjunga 
būtų ir ekonomiškai stiprus 
vienatas.

Daug Važiuoja Brazilijon

Du ginkluoti, maskomis [ . ... - '
>sidengę veidus plėšikai I Trockis Veikiausia Pa-20 Žmonių iš 1,000 Ser-
15) 11 *7 A 1 . nmck-lA W51 cp * 7

apsidengę
įsilaužė i Joniškio valse.,
Pirakių kaimo Tado Moro- sj|jĮįS Sovietu SąjUIlgoi 
zo butą vidurnaktį ir, visą T J
šeimą uždarę kamine, paė
mė 150 litų ir geresnius rū
bus. Kriminalinė policija

ga Kasdieną

KUPIŠKIS— Kelios de
šimtys Kupiškio miestelio 
gyventojų yra pasiryžusių 
išvažiuoti Brazilijon ir Uru- 
guajun. Tarpe išvažiuojan
čių randasi įvairių amati
ninku: stalių, batsiuviu, kir- 
pėjas ir kitų. Kai kurie

VIRŠ 300 SUKNIASIUVIŲ P1KIETU01 
JU SUAREŠTUOTA NEW YORKE

Dainuojant Internacionalą ir Kitas Revoliucines Dainas;
Streikieriai Nugabenti į Kalėjimą £

I

Už Pabėgimą iš Kariuo- 
menės 15 Metų Ka 

Įėjimo

NEW YORK.— Pirmadie-1 ever” ir kitas revoliucines 
nį, laike milžiniškos suknia
siuvių pikietavimo demon
stracijas, kur dalyvavo su
virš 10,000 darbininkų, po
licija suareštavo virš 300 
pikietuotojų. Suareštuotų 
tarpe buvo Ben Gold, sekre
torius naujos Adatos Amatų 
Darbininkų Pramoninės 
Unijos; Charles Zimmer
man, generalio streiko ko
miteto vice prezidentas; 
Rose Wortis, generalio strei
ko komiteto sekretorė; Kari 
iReeve, redaktorius “Labor 
Defender”; Moisaye J. 01- 
gin, redaktorius žydų komu
nistų laikraščio; Jenksy, na
rys tos unijos generalės pil
dančiosios tarybos.

Kuomet suareštuoti buvo 
vežimais gabenami į polici
jos stotis, jie dainavo Inter
nacionalą, “Solidarity For-

dainas. Kuomet jie buvo nu
gabenti į Jefferson Markei 
teismą, tai šimtai darbinio 
kų susirinko apie teismo na
mą ir entuziastiškai juos 
sveikino.

Streikas eina sėkmingai. 
Vis daugiau ir daugiau dar
bininkų (sukniasiuvių) išei
na į streiką. Mat, sąlygos 
dirbtuvėse buvo labai blo
gos. Darbininkai buvo ver
čiami labai skubiai dirbti. 
Darbo valandos buvo labai 
ilgos. Streiko vedėjai -sako, 
kad labai lengva išvesti dar
bininkus į streiką. Nueina 
komitetas į dirbtuvę, kur 
darbininkai dar nėra išėję į 
streiką, ir tuojaus darbinin
kai sutinka streikuoti.

Jau dabar streikas palie
čia apie 600 dirbtuvių.

NEW - YORK. — Panelė 
Elizabeth Fox, nacionalė di
rektorė Amerikos Raudono 
jo Kryžiaus 
Sveikatos Tarnybos, pirma- į šeimas ir tik vėliau žada jas

BERLYNAS.— Čia gauti 
pranešimai iš Maskvos sa
ko, kad bėgyj kelių dienų 
Sovietų valdžia' išspręsian- 
ti, ar leisti Trockini išva
žiuoti iš Soviet1! Sąjungos,. dienį čia kalbėdama nurodė, s parsikviesti. Visi jie nusi- 
ar Trockis turi pasilikti So-'kad dvidešimts iš 1,000 as-įskundžia bloga padėtimi ir 

Sausio 21 d. mišku depart- vietų Sąjungoj. • i menų serga kiekvieną dieną 'nedarbu Lietuvoje.
‘ " “j Eina gandai, būk Trockis:per metus ir kad dešimčiai!

kreipėsi prie Francijos vai-1 nuošimčių sergančių reika- 
Šimkaičių girininkijos miš- ' . _
kų. Pereitą vasarą audros apsigyventi Francijoj. 

■padarė daug išlaužu, 200 ha 
| plote. Išlaužos pagamintos 
į malkas ir popiermalkes. 
Minėtose vari 
duota 8000 erdmeterių po
piermalkių be žievės ir 500 
erdmeterių su žieve. Iš vi-

)s Raudono-' mano važiuoti su šeimyno- 
Visuomenės jzmis, bet daugelis jų palieka

v

Litų

x <1 i v C? o

džios, prašydamas leisti jam dingą ligoninių pagelba. Pe- 
j reitais metais numirė 97,000 

, ! v nuo įvairiu nelaimiu.

Sustreikavo

Nesenai kariuomenės teis
mas Kaune nagrinėjo Vil
niaus miesto ir apskrities 
karo komendantūros karei
vio Maušos Bojerio bylą. M. 
Bojeris buvo kaltinamas 
tuo, kad jis 1920 m. spalių 
19 d., norėdamas išvengti j 
karo tarnybos, savavališkai; 
pasišalino iš savo dalies ir! 
pabėgo į Lenkiją, kur slap
stėsi iki 1928 m. rugsėjo m. 
29 d., kol iš Lenkijos grįžo; 
į Lietuvą ir buvo policijos Į kaime naktį užėjo 2 nežino- 
suimtas. mi asmenys.
X Kariuomenės teismas, iš- ( 
įagrinėjęs bylą, kareivį įrodyti kelią.
Maušą Bojerį rado kaltu ir i atidarė duris, jie jį sugrie- sveikti ligoninėj, 
nuteisė 15 metų sunkiųjų bė, parvertė ant žemės ir________
darbu kalėjimo. u ėmė smaugti reikalaudami

Nusižudė, Manydamas, kad _ .i „ .
Tin— • Jo Mylimoji Labai Sužeista komiteto Pirmi-

ninku Nuskirtas Young
MINNEAPOLIS. — Ha-

...... .......... ................ ■ .... ------- ---................ ■'.'irzs.irwi.TTaaMt

Už Pavogimą 30 Maišą Pupą. Ligonis Save Užhipnotizavo 
Gavo Amžiną Kalėjimą | del Operacijos

New Bedford, Mass. — 
Hathaway kompanijos dirb
tuvėj sustreikavo 24 verpė
jai prieš blogas darbo sąly
gas. Nacionalė Tekstilės 
Darbininkų Unija vadovau
ja’streiką?

Bosai reikalauja, kad dar
bininkai dirbtų ant dvide
šimts keturių mašinų, vietoj 
ant keturiolikos, kaip . kad 
jie dirbo pirmiaus.

---------- 1----------------------

del Operacijos
NEWARK, N. J.— Pir

madienį čia i Beth-Israel li
goninėj buvo daroma nedi
dele operacija Jacob Mi
chael, 54 metų amžiaus bu- 
ceriui. Jis nesutiko, kad 
būtų apmarintas ’ kokiais 
nors vaistais ir pareiškė, 
kad jis pats savo užhiprioti-

CARO, Mich. — Pereitą 
savaitę apskričio teismas 
nuteisė ant viso amžiaus į 
kalėjimą Frank Brown is 
Kings Mills už pavogimą 30 
maišų pupų iš sandėlio 
Unionville miestely, netoli 
nuo čia. Brown prisipažino 
prie vagystės. Pirmiaus jis 
buvo tris kartus nuteistas i zuos, kad nejausti skausmo, 
už įvairias vagystes; dabar 
ketvirtu kartu apsivogė, ir, 
sulig Michigan valstijos kri- 
minalio įstatymo, tapo nu
baustas viso amžiaus kalėji
mu.

PARYŽIUS.— Pirmadie
nį po pietų pradėjo posėdį 
ekonominiai ir finansiniai 
septynių kapitalistinių vals- 

lir susikūlė į gatvekarį. Tuo- tybių ekspertai, kurie ban
gaus po susikūlimo jis nusį-’dys galutinai nustatyti, kiek; 

manydamas, kad jo Vokietija turi sumokėti kari

so gauta apie 250,000 litų.; rold Christian, 21 metų am- 
Nupirko Jurbarko ir 
liuonos pirkliai.

‘Taklydę” Pakeleiviai 
Plėšikai

Viekšnių valse.,

Ve-ižiaus, važiavo troku su savo 
! mylimąja ir dar dviems as- 
imenimis. Jo trokas paslydo

išove,
i mylimoji tapo labai sužeis- ro kontribucijų sąjunginin- Uždraudė BizniaVOtl Vergais

A. T * _______ R v¥i n L/r^c* n/ii n i mrlrn irmo

Kuomet daktaras Edwin 
Steiner buvo pusę atlikęs, 
Michael pabudo. Daktaras 
paliepė jam vėl save užhip
notizuoti, ir Michael vėl už
snūdo ir užhipnotizuotas iš
buvo iki operacija liko už* 
baigta.

Po operacijos buvo klaust 
nėjamas, ar jis nieko nejau
tė. Jis atsakė, kad nejautė' 
skausmo. ..r

Posėdis įvyko vieš-

Amenkos imperialistų at-

ta. Jis savo motinai paliko kams.
raštelį, paaiškindamas, ko- buty George V.

Pasibeldė pas Jei jie nusižudė. Jo mergi-Jo mergi-
J Rapolą Laučių ir prašė pa- na tariaus menkai tapo su- stovas Owen D. Young tapo 
įrodyti kelią. Kai Laučius1 žeista, ir ji dabar baigia pa- išrinktas komiteto pirmi-n . 1

ninku.

500 litų, bet Laucius teturė- Policininko Kambary Spro-
, go GranataSukilimas Venezueloj fe paspruk i

' j OdUiSlU U. 12) Z-YiytdLlO CUJ' 
HAVANA, Cuba.—Pirma- EVANGELIKŲ KUNIGAS:^krities praneša, kad 3 vai. 

dienį čia gauta pranešimas, APVESDINO KATALIKŲ j 20 min. Alytaus apskr. V
Y «/si 4 T-» rs i /-I žs 4 zs T? (j i * * *

Į Sausio 24 d. iš Alytaus ap-

Augins Influenzos 
(Bakterijas

TEHERAN, Persia.—Per
sijos seimas pereitą ketvir- 

\ priėmė įstatymą, 
kuiis uždraudžia pardavinė
ti vergus. Vergai, kurie 
bus įgabenti į Persiją, nuo 

(dabar bus skaitomi laisvais 
! žmonėmis.

3 Miliūnai Sužeistą ir 22 
Tūkstančiai Užmuštą

kad Venezueloj prasidėjęs 
sukilimas. Ginkluotą suki
limą pradėjęs generolas j 
Arevalo Cedeno prieš prezi-miuje buvo nagrinėjama įdo- 
dento Juan Vicente Gomez mi byla. Evangelikų refor- 
administraciją. Sakoma, matų kunigas Jastržembskis 
kad jis su 50 kareivių mar- buvo kaltinamas, kad jis pa
suoja iš Llanos de Casanare laiminęs 
linkui sostinės. 1

rajone nežinomi asmenys į 
policininko A, Pašos butą

VILNIUS. Nesenai Vii-i pro langą įmetė granatą.
Granata kambary sprogo, 
bet nieko nesužeidė.

Bilius Panaikinimui Dienos 
šviesos Taupinimą •

Washington. — Visuome
nės Sveikatos Tarnyba pla
nuoja auginti influenos bak-

Klebono Mėsą Ųavogė

Pasvalys.— Kelios dienos
terijas, kad suradus būdą ateal vagiliai pavogė vietos 
gydymui nuo influenzos. i klebono dviejų didžiulių 
Mano iš tu bakterijų pada- kiauhų, kūnas nesenai _bu-

• ■ ■ ’Įvo paskerdęs, visą mėsą.
Vagystė įvykus tuo metu, 

-—— kai klebonas kalėdojo, todėl
Anglijos už- kai kas miestelyje juokauja:

ryti tam tikrus vaistus.

Londonas.

didžiulių

katalikų kunigo šalčiausia Diena Berlyne į jsienio reikalų ministeris iš- klebonas kalėdojus jias ki 
WC111Q Q11 VflLnll- ! OAA IMTzU-.. ’ • - 1 1 A i z-. Vii-, nno -ii nncilrnlnrlnmoterystės ryšius su katali

ke.
Be to, Jastržembskis civi

liniame akte neįrašęs, kad 
jaunavedys buvo kunigas.

Pasirodo, kad vienas jau
nas katalikų kunigas (jo pa
vardės lenkų spauda neskel
bia) beprotiškai įsimylėjo į 
panelę. Tačiau nežiūrint į 
visas kunigo pastangas su

Albany, N. Y.— Atstovas 
Louis A. Cuvillier, demo
kratas iš New Yorko, pir
madienį įteikė bilių New 
Yorko valstijos seimely pa
naikinimui dienos šviesos 
taupinimą. Jis sako, kad ja susiartinti panelė buvo 
dienos šviesos taupinimas 
vasaros metu sudaro daug 
keblumo, nesmagumo, ir del 
to įstatymai, kurie leidžia 
miestų valdžioms įvesti die
nos šviesos taupinimą, turi 
būti panaikinti.

neprieinama ir pareiškė ku
nigui, tik tada jo būsianti, 
kai tapsianti jo žmona pa
gal katalikų apeigas.

Tuomet įsimylėjęs kunigas 
ir sugalvoja apsivainikuoti 
pas evangelikų dvasininką 
Dievobaiminga katalikė su- 

Washingtom. —Valstybės tiko. Teismas evangelikų 
sekretorius Kellogg žada kunigą nuteisė 6 mėnesius 
praktikuotu advokatūrą pa- kalėti. Apsivedęs gi katali- 
sitraukęs iš ministerio^ vie- kų kunigas 'džiaugiasi sex
tos, pasibaigus terminui. myniniu gyvenimu.

200 Metų

Berlynas.— Europoj siau
čia dideli šalčiai., Pirmadie
nį Berlyne buvo šalčiausia 
diena į 200 metų. Tempera
tūra buvo suvirš 20 laipsnių 
žemiau zero.

Nubėgo Nuo Bėgių 
Traukinys

Joniškėlis.— 14-1 prekių 
traukinėlis einąs iš Biržų į 
Šiaulius netoli Joniškėlio 
nubėgęs nuo bėgių; du va
gonėliai apsivertė, bet nie
kas nenukentėjo.

Washington.— Pirmadie
nį senatas ratifikavo naują 
sutartį, padarytą tarp Jung
tinių Valstijų ir Chinijos 
nacionalistinės valdžios.

sireiškė, kad Anglijos vai- Įus, ° kiti pas jį pasikalėdo- 
džia esanti patenkinta Vati-jj§- Piktadariai nesusektt 
kano padaryta sutartim su 
Italijos fašistų valdžia. ‘

LONDONAS. — “Daily 
Herald” rašo, kad per pas
kutiniuosius aštuonerius 
metus pramonės įmonėse 
Anglijoj buvo sužeista apie 
3,000,000 darbininkų. Jiems 
sumokėta kompensacija. Per 
tą patį laiką užmušta 22,000 
darbininkų. Kompensacijos 
buvo sumokėta 50,000,000 
svarų sterlingų sumai. Del 
tų sužeidimų ir užmušimų 
kraštas turėjo nuostolių 
200,000,000 svarų sterlingų 
sumai.

Anglijos Industrialists Siųs 
Delegaciją Sovietą Sąjungon

NUKRITO LĖKTUVAS

Yankton, S. D.— Trauki
nys užmušė 25 avis netoli 
nuo čia.

Washington. — Aprokuo- 
jama, kad kasmet į Jungti
nes Valstijas slaptai įkeliau- 
ja 200,000 svetimšalių.

Sausio 28 d., apie 11 vai. 
ryto, ties' Zapyškiu iš. 200 
metrų augštumos nukrito 
aeroplanas Nr. 2 su vyres
niuoju Įeit. Bartuška ir kitu 
lakūnu. ’ t
\ Lėktuvas nukrito ant Ne
muno ir sudužo į ledą. La
kūnai liko sveiki.

Nužudė žmoną ir Sužeidė 
Vyrą

Nankingas.— Iš priežas
ties civilio karo, dabar Chi- 
nija turi suvirš $50,000,000 
deficito. . • _

t 4---- ----- nužudė Barborą Povilionie-
Ottawa, Kanada.— Kana- nę ir sunkiai sužeidė VI. Pb- 

dos prekyba viso sieke $2,- viHonj. Užpuolimas padary- 
596,448,113 už 1928 metus, tas plėšimo tikslu.

Panevėžio valsč., Raguvos 
vienkiemy pas VI. Povilionį 
įsilaužė pro langą plėšikai,

—

žmonės Serga ir Miršta

Rokiškis.—Po kalėdų žmo
nės labai pradėjo sirgti už
degimu plaučių ir kitomis 
ligomis. Sausio 5 d. turtin
gas žydas, eidamas^ gatve, 
krito ir mirė.. Sausio 12 d. 
vienas ūkininkas, sumokėjęs 
žemės mokesnį, valiavo gat
ve ir vienu akimirksniu mi
rė.

Vilkai Sudraskė 22

Athens, Graikija. — čia 
gauta pranešimas iš Jauni
na, pietinės Albanijos, kad 
išbadėję vilkai sudraskė še- 
šioliką vaikų ir šešis vyrus 
Corytza kaime.

LONDONAS. — Pereitu 
savaitę įvyko Anglijos iiį- 
dųstrialistų konferencija, 
kurioj dalyvavo atstovai iš 
tokių žymių firmų, kaip 
Armstrong, Whiteworth it 
Dunlop gurno kompaniją, 
Nutarė sekantį mėnesį siųs- 
ti savo delegaciją į Sovietų 
Sąjungą, kad užmegsti ge
resnius biznio santikius. -

Washington.— Šilko fab
rikantai reikalauja, kad ant 
šilkinių tavorų būtų pakelti 
muitai. '

Isadora Duncan Šokikes
Pittsburghe ~

PITTSBURG. Pa.—Isad(F 
ra Duncan'šokikės iš Mask
vos dabar šoka čia Pitt Te^ 
atre, kampas 7th ir Penu. 
Avė. Bus tik viena savaitę, 
nuo vasario 11 iki 17 d. Gru
pėj yra viso 20 šokikių. Ne# 
Yorke ir Philadelphijoj joę 
turėjo didelį pasisekimu.
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/1ETŲ SĄJUNGA PASAULIO TAIKOS 
PRIEŠAKYJE

< fagaliaus, po ilgų dvejoji-I vos konferencijoj jie parei- 
I mų ir svyravimų, Lenkija ’ 
[ sutiko pasirašyti taikos pro- 
’ tokolą su Sovietų Sąjunga.
į Su ja kartu tą protokolą

kalavo tuojaus nusiginkluo
ti. Bet jų pasiūlymas tapo 
griežtai atmestas. Tačiaus 
tie, kurie Sovietų pasiūlymą 

pasirašė Rumunija, Latvija atmetė, dabar garsiai kalba 
I ir Estonija. Nebuvo kaip apie “amžiną taiką.” Ar. be- 
| imperialistinei Lenkijai at- 
f sisakyt pasirašyt. Sovietai 
į. pasiūlė taiką ir reikalavo 
į aiškaus atsakymo. Visas 
j svietas pamatė, kad ne So- 
į vietų Sąjunga ruošiasi ka- 
į rui prieš Lenkiją, bet Len-i 
f kija prieš Sovietų Sąjungą, 
į Ar Lenkija jau ištikrųjų 
I atsisako nuo karo su Sovie- 
| tų Sąjunga? Žinoma, kad 
E ne. Sovietų pasiūlytos tai-
* kos sutarties pasirašymas 
t*mažai bereiškia. Tai juk tik 
Į popi^rbs kavalkas. Tai tik
* frąziųL žiupsnelis, jeigu ne- 
į- 'bus eihama prie nusiginkla- 
į vimo. ‘ O nusiginkluot ne

mano ’nei Lenkija, nei jos
’ talkininkės — Francija, An- 
, glija, Amerika. Ne tik kad 

tos imperialistinės valstybės

reikia bjauresnės veidmaL 
nystės? Lenkai, pav., pasi
rašo Sovietų pasiūlymą delei 
taikos, bet griežtai atmeta 
jų pasiūlymą delei nusigin
klavimo. Vadinasi, žodžiais 
už taiką, o darbais už karą.

Sovietų valdžia puikiai su
pranta imperialistų manev
rus. Ji netiki imperialistų 
taikos frazėms. Todėl ji pa
laiko'galingą Raudonąją Ar
miją apsigynimui nuo impe
rialistinių priešų. \

Šitie Sovietų valdžios žy
giai, šitas pasiūlymas Len
kijai, Rumunijai, Lietuvai, 
Estonijai ir Latvijai taikos 
sutarties, pasiūlymas atsiža
dėti karo, kaipo priemonės 
valstybių santikiuose, dar 
kartą pastatė ją taikos prie- 

■ nemano nusiginkluot, bet [šakyje. Dar kartą Sovietai 
dar didina savo karinius lai- parodė pasauliui socialde

mokratų sapaliojimo , veid
mainiškumą, būk bolševikai 
išauklėję “raudonąjį impe
rializmą,” kuris grūmojąs 
pasaulio taikai.

dar didina savo karinius lai- 
armijas. Vietoj 

dar
? vynus ir

nusiginklavimo, jos
. smarkiau ginkluojasi.

Sovietai savo žodžius pa
turi darbais. Pernai Gene- 
e-e-g-e-f-y',, -------------- ....................................
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. Bado Streikas Kauno Kalėjime
Lietuvos politiniai kaliniai 

nebegali iškęsti kalėjimo są
lygų. Kruvinieji fašistai 
mūsų draugus Lietuvos bas- 
tilijose laipsniškai marina. 
Jų tikslas aiškus: sunaikin
ti visus politinius kalinius. 
Jie žino, kad komunistai iš
ėję iš kalėjimo vėl stos į ko
vą, vėl mobilizuos darbinin- 

. kas ir valstiečius prieš fa
šizmą. Todėl fašistai sten
giasi jų gyvais nepaleisti iš 
už grtftų.

Kaipo protestą prieš kru
vinų fašistų terorą ir užma
čias, Kauno kalėjimo politi
niai kaliniai paskelbė bado 
streiką. Tai, galima sakyti, 
pati paskutinė ir pati sun
kiausia kovos priemonė. Ta- 

. čiaus kaliniams kitokios iš
eities neliko. Ar šiaip, ar 

kins atrba supūdys kalėjime.
Visų bado streiko pasek

mių dar neturime. Bet iš 
trumpų pranešimij patyrė- Išmatomis

taip budeliai juos nukan-

me, kad daugelis kalinių nu
mirė badu. Kruvinieji fa
šistai nenusileido. Jie, ma-

nistai ir visi revoliuciniai 
darbininkai, pasižadame dar 
energingiau vesti kovą prieš' 
Lietuvos fašistinius bude
lius.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkiškų Organizacijų Prieš- 
fašistinis Susivienijimas ir 
priešfašistiniai komitetai 
turi subrust, turi pradėt 
naują kampaniją prieš fa
šistinius budelius. Priešfa
šistiniai komitetai turi 
šaukt specialius susirinki
mus ir pradėt smarkiau 
darbuotis. Juk tai mūsų 
pareiga, pareiga visų fašiz
mo priešų, sukelti Amerikos 
lietuvių mases prieš Smeto
nos gaujas, kurios jau virš 
du metai siaučia Lietuvoje 
ir be atodairos laka nekaltą 
kraują mūsų brolių ir sese-

> “Keleivio” Redaktorius
Ir Jo “Nelaiminga” Motina.

Kaip sau norite, bet 
mums ištikrųjų gaila “Ke
leivio” redaktoriaus Michel- 
sono delei jo baisios nelai
mės su savo “nelaiminga” 
motina! Mat,. vargšas la
bai į ją įsimylėjo—taip įsi
mylėjo, kad nusprendė pa
siųsti didelį “gastinčių” — 
bet, žinoma, ne pinigais ar
ba drapanomis. Kur gi ji 
tuos daiktus dės? Michel- 
sonas jai norėjo “užfundy- 
ti” tų garsiųjų Lietuvos 
“laisvės” Bonų. Todėl jis 
pradėjo supirkinėti tuos bo
nus ir būtent tas išvedė jį iš 
kelio. , B esupirkin ėdamas 
tuos bonus, jis taip įklimpo 
į politinį purvyną, jog da
bar nebegali iš jo išsiristi.

O kad kalta jo motina, 
bet ne pats Michelsonas, tai 
jis pats tą mums prisipa
žįsta. Tik paklausykite, 
kaip ta “boba” apgavo mū
sų “draugą” vargšą Michel- 
soną:

Tūlas kvailys pasiūlė man 
savo boną. Aš jam parašiau, 
jog Lietuvos Paskolos bonų 
kursas dabar yra apie $25.00 
už $50.00 boną, ir pridūriau, 
kad jeigu nori už tiek savo bo
ną parduoti, tai lai prisiunčia 
jį registruotame laiške, o aš 
jam pasiųsiu pinigus.. .

Aš asmeniškai nutariau ke
letą tą banu nupirkti ir pa
siusti senai savo motinai dova
nu... Kaip sakiau, aš norėjau 
nupirkti kelintą tą boną saro 
motinai...
Ir štai šita “boba” p. Mi- 

chelsoną “sugūbijo.” Dabar 
visa Amerika kalba, kad p. 
Michelsonas varo spekulia-j 
ciją bonais. O kas blogiausia,) 
kad tai visa/kaip matote,' 

[prasidėjo nuo “kvailio”, ku
ris pasiūlė Michelsonui' sa
vo boną. Jokiu būdu Mi
chelsonas negalėjo išsisukti į 
nuo nelaimės, kuomet ant! 
jo biednos galvos užsikorė 
kvailys ir “boba”. Tai ne 
Michelsonui, “Keleivio” re
daktoriui, atsilaikyti 
tokį “bendrą frontą”!

prieš

Džiaugiasi Komunistų.

SLA. Apmokamo 
Demoralizatoriaus Darbai

Ponas Vitaitis, matyt, pa
ilso besibaladodamas , po 
Ameriką ir už iš SLA. iždo 
gaunamą algą sėdamas 
suirutę ir demoralizaciją 
Susivienijimo kuopose, tai 
dabar į tą darbą paleistas 
visiems žinomas Cleveland© 
fašistinis triukšmadaris po-’ 
naSv Žukas. Jam Susivieni
jimo ponai riebiai apmoka 
ir padengia visas jo dideles 
kelionės išlaidas.

Ponas Žukas dabar demo
ralizacijos ir suirutės dar
bą varo Chicago j. Tėmy ki
te, jis nevažiuoja ten, kur 
Susivienijimo kuopų nėra 

s, idantVokietijos Komunistų Par- arba kur_ jos silpno
tyt, dar džiaugiasi, kad ka- tija išmetę vjsą eilę galuti- ?e’
liniai badauja ir miršta. nal sugedusių troekistų, iš- J? ,ten. nematysi.. .Žuką ,Su'

Bet Lietuves liaudis ir A- imtinai susidedančių iš in- siviemjmp viršininkai pa-
liniai badauja ir miršta nai sugedusių troekistų, iš- i? .n.ematysL Žuką Su-

menkos lietuviai. dartrinin.lteUgentų, kum
kai niekados neužmirš Kau- į plakę prie komunistų, 
ho kalėjimo

siuntė Chicagon kiršinti na-
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politiniu kali- elementai išleidžia savo lai- uostinėjimo darbą varyti 
pvnuiuu Adlį v .Viinnnco M.nt- invi -Pnžia.

nių karžygiškumo. Jie žu- kraštį vardu
vo kovos-lauke. Jiems gy-

šistai. Smetonos, Voldema
rai, Plechavičiai ir Visi kiti

“Volkswille”. i kuopose. Mat, ten fašis- 
Jo redaktorium iki šiol bu-? tams nekaip sekami, tai rei- 

valas garsiausiai rėkė, kad Į110 . is # Susivienijimo iždo, 
komunistų partija esanti ne- kuris jiems padėtų kovoti - - - t su lietuvių darbininkų ju-f budeliai savo laiku turės at-1 pakankamai kairi, ' kad ji , ..

' ' ‘ , esanti suėsta oportunizmo aeJimu-mokėti už tų kovotojų gy- 
>vybę.r Ateis jiems baisioji 

teisido diena, JkAip atėjo' se- 
. nosios Rusijos caristiniams 
budeliams. Pasprings jie 

. gyvybėmis revoliucinių dar
bininkų ir valstiečių. \ •

Ir ne ašaromis mes minė
sime naujas fašizmo aukas. 
Ne liūdesiu mes pasitenkip- 
s’mo. Mes,^.menkos komu-

ir tt. Tai buvo elementas, 
visai svetimas komunisti
niam judėjimui.

Dabar pranešama, kad 
tas Bartels pametė “Volks- 
wille” ir įstojo Socialdemo
kratų PartijOn? Vadinasi, 
atatiko kirvis kotą. Jam 
ten vieta senai buvo. So
cialdemokratai džiaugiasi,

gavę’ renegatą. Kaip pasi
rodo, tai ir daugiau iš lygs
varos • išėjusių trockistinių 
inteligentų keliauja į So
cialdemokratų ’Partiją. Ir 
kur" gi kitur dėsis? z Visi 
darbininkų išdavikai ir .re
negatai ton pairti jon yra su
sispietę.

Mūsų draugų chicagiškė 
“Vilnis”, vas. 8 d., praneša, 
kad Žukas' 109 kuopos susi
rinkime pasakė: “Kuomet 
čia gimęs jaunimas skaitlin
gai pasirodys, tai bolševi
kiškas pavojus taus visiškai 
pašalintas.” Matote, tas 
Susivienijimo viršininkų 
agentas, apmokamas iš Su
sivienijimo iždo, pasiųstas 
narius kurstyti vienus prieš 
kitus ir kovoti su bolševi
kais.

O vasario 9 d. dienos lai
doje “Vilnis” aprašo p. Žu-j 

ko bjaurią uostinėjimo misi
ją SLA. 53 kuopoj. Repor
teres sako:

Iš šio susirinkimo tenka žy
mėti vienas charakteringas da
lykas. SLA. centro skirtasis 
generalis organizatorius p. 
Žukas kuopai padarė ypatingą- 
vizitą. Ir jisai buvo atvykęs 
į Auditoriją, bet, žmogus ne
pataikė į tą svetainę, kurioje 
ėjo kuopos mitingas, o į gre
timąją svetainę!

Kartu su p. Žuku toj greti- 
svetainėj buvo apie pen- 
nepažįstamos leidės. Po- 
generalis organizatorius 
laiką sėdėjo prie pat dū

moj 
kios 
n as 
'visą 
rų, kurios buvo atdaros ir to-

k del labai gerai galėjo girdėti 
kas ir kaip darosi antroje sve-’ 
tainėj, kur ėjo 53-čios kuopos 
mitingas.

šitoks pono generalio orga
nizatoriaus manevravimas bu
vo be galo keistas. Ko jam 
reikėjo sėdėti gretimoj svetai
nėj, prie pat durų? Sekliauti 
ten nebuvo ko—visus savo ta
rimus kuopa daro niekam jų 
neslėpdama.
Tai matote, kokiuo darbu 

užsiima Gegužio-Jurgeliū- 
tės-Vitaičio generalis orga
nizatorius Žukas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Viršąičio Gudry bes

BIRŽAI. — Biržų valsčiaus 
valdyba paskelbė varžytines ak
menų vežimui ant tiesiamo 
plento Biržai-Pa'rovėja. šie ak
menys turėjo būti suvežti val- 
tiečių priverstinai iki rugpjūčio 
mėn. 1 d., 1928 metų. • Kurie 
valstiečiai nenuvežė savo nor
mos akmenų, tie sumokėjo vals
čiaus valdybai 16 litų už kubinį 
metrą. Tokiu būdu liko nenu- 
vežta akmenų apie 500 metrų, 
čia viršaitis Šernas, pasinaudo
damas šių metų nederlium ir 
valstiečių sunkia ekonomine pa
dėtim, sumanė išvaryti gerą 
biznį: paskelbus šių metų*’43 
gruodžio varžytines, pranešė 
pradinę kainą 10 litų kub. met
rui, bet dėka valstiečių susita
rimui, kuris buvo padarytas iš 
anksto, varžytinės neįvyko, nes 
nei vienas valstietis nedalyvavo 
•varžytinėse. Tai taip ponai vir
šaičiai ir kiti spekuliantai 
smaugia kaimo biednuomenę.

Valstietis.

Mirti ■.
4 d. karo teis-
K. Kontautą

Net dvyliktais metais po 
to, kai Sovietų Sąjunga gy
vuoja ir su kiekvienais me
tais šalį veda artyn į socia
listinę tvarką, jos nepriete
liai nepers to ja plūdę ir nie
kinę. Ypatingai tuo pasižy
mi lietuviškos buržuazijos 
tarnai — klerikalai,' socialis
tai ir tautininkai. Kapita
listinė spauda, dažnai ar tai 
per neapsižiūrėjimą, ar no
rėdama pasirodyti “bepar- 
tyviška,” ima ir išspausdina 
vieną kitą straipsnį, kuris 
sumuša visus 'pirmesnius 
šmeižtus į dulkes.

Štai pereitą sekmadienį 
Hooverio partijos organas 
(New York Herald- 

. Tribune) išspausdino Joshua 
Kunitz’o straipsnį antrašte 
“Knygos Sovietų Rusijoj.” 
Autorius matomai yra gerai 
susipažinęs su SSSR gyveni
mu ir jis atydžiai jį anali
zuoja. Kunitz pažymi, kad 
šiandien Sovietų Sąjungoj 
knygos — labiau negu kokis 
kitas daiktas garsinamos ir 
jų visur surasi. Esą, “kiek
vienas darbininkų kliubas, 
kiekvienas poilsio namas, 
kiekvienas kareivių kliubas, 
kiekviena sodžiaus skaityk
la, profesinės sąjungos arba 
kooperatyvo centras, teat
ras bei judžių namas turi 
savo knygynus.”

“Visur,” sako rašytojas, 
“žmogaus akin metasi užra
šai ir obalsiai, šaukianti 
kiekvieną skaityti knygas: 
‘Be galėjimo naudotis kny
gomis negalėsime sukurti 
socializmo’ (Leninas); ‘Jau
nasis komuniste, ką padarei, 
kad aprūpinus darbininkų ir 
valstiečių mases knygomis?’ 
‘Šalin girtuoklybė! Šalin be- 
raštystė! Skaitykit kny
gas !’ ”

Be to, randasi gausybė įvai
rių organizacijų, platinančių 
laikraščius ir knygas po vi
sus šalies kraštus. Įtempti- 
niausios ^pajėgos dedamos 
pasiekti kaimą. Įkurta pla
čiai nusidriekus organizaci
ja Knygos Kaimui; randasi 
paaukotas tam tikslui spe- 
ciališkas žurnalas “Ką Kai
mas Turi Skaityti.” Be to, 
yra eilė kitų žurnalų, dėsti- 
jančių masėms, ką jos turi 
skaityti.

Smarkiai padeda skaity
bos darbą plėsti ir pastatyti 
atatinkamose vėžėse t. v. 
knižkorai (knygų korespon
dentai), kilę iš pačių darbi
ninkų ir valstiečių. Jie greit, 
po išėjimui iš spaudos ku-' 
rios knygos, aprašo laikraš
čiuose, ką žmonės kalba apie 
tą ir kitą knygą, kokia jų 
nuomonė. Kritikuoja netin
kamus piešinius, straips
nius, „poeziją — viską, kas 
jiems išrodo netinkama ir 
neskaitytiiiav Tik aišku, kad 

j jie ne visuomet gali būti 
objektyviais gerais' kriti
kais', bet knygų leidėjams 
ir rašytojams svarbu patir
ti liaudies balsas ir jį pati-

Eina kalbos, kad Daukantas 
su Voldemaru nori geruoju gy
venti, nes antraip* jam gresia 
visai didelis pavojus sąryšy sir 
lašinių byla.

Nuteisė
Gruodžio men. 

mas nuteisė d.
mirti, bet mirties bausmę pa
keitė amžina katorga. Jį išdavė 
jo brolis ir F. Pętrylas. Drg. 
K. Kontautas pareiškė teisme, 
kad jis fašistų teismo nepripa
žįsta. x

IŠ Darbininkų Gyvenimo

Darbininkai Reikalauja-
17 gruodžio Kauno ligos ka

sos tarybos posėdy kairieji dar
bininkai ^įteikė peticiją su ,890J 
darbininkų, parašais, kurioje 
protestuoja prieš įnašų ėmimą 
iš darbininkų. Buržuazinis ir 
socialdemokratinis blokas išsto
ja prieš darbininkus ir pradėjo 
šmeižti juos."

(“Balsas”)

išsiveržimo literatiliio- talen-: 
to, kaip pasirodė pereitais 
keletu metų. Jauni rašyto
jai ne tik drąsinami rašyti, 
bet veik stumiami. Skaitlin
gi laikraščiai — dienraščiai, 
savaitraščiai, mėnraščiai — 
spausdina ir * džiaugiasi ga
vę nuo jauno rašė j o raštą. 
Ir tie jauni rašėjai atsirah- 
da šimtais ir tūkstančiais.

skelbiama knygos ir žurna
lai. Bendras skaičius išleis
tų įvairių leidinių į mėnesį_ ____ _
siekia 1600. Negausus mė- p0 trumpo pradinio prasila- 
nuo, kai rugpjūtis, 1928, šie- vinim o kaipo robkoras (dar
kia tik 1,496 leidinius, kuo
met gegužės mėnuo — 2,337, 
o birželio — 1,674. Labai 
reta išimtis, kad Sovietų Są
jungoj vienos knygos būtų 
spausdinama mažiau 5,000 
egz., ir neretai jų leidiniai 
siekia nuo 25,000 iki 50,000. 
Kalbant apie knygų turinį, 
Sovietų spausdiniai supuola 
į sekančias kategorijas: 
bibliografija, filozofija, reli
ginė ir priešreliginė' litera
tūra, sociologija, statistika 
politika, ekonomika, profsą- 
jungizmas, kooperatyvai, 
juridinė 1 literatūra, biznis, 
technologija, švietimasis, 
mokykloms vadovėliai, ma
tematika, gamtamoksliai, 
medicina, agrikultūra, jnili- 
tarinis mokslas, istorija, 
geografija, literatūra ir kri
tika, poezija,, novelės, vai
kams knygos, plastika, dai
lė, muzika, sportas, etc. Įdo
mu ir tas, kad už birželio 
mėnesį išleistos knygos lie
čia daugiausiai technologiją 
— 157 knygos. Apysakos ir 
poezija stovi antroj eilėj.”

Tai yra, aišku, todėl, kad 
Sovietų Sąjungai šiandien 
rūpi visų pirmiausiai pasta
tyti savo industriją — pa
matinę industriją — ir todėl 
apie tai leidžiama daugiau
siai literatūros. Industria
lizacija, elektrifikacija ir or
ganizacija — vyriausi šios 
dienos obalsiai Sovietų Są
jungoj, sako p. Kunitz.

Bet vėliau autorius per- 
sergsti skaitytojus nepada
ryti klaidos manant, kad 
šiandien Sovietų Sąjungoj 
rūpinamasi daugiausiai tik 
technologija, etc., o dailio
sios literatūros frontas — 
kūryba — pamiršta. “Prie
šingai!” sako p. Kunitz, 
“niekuomet pirmiau Rusijos 
istorijoj nebuvo tokio 
ūmaus, plataus -ir šviesaus i

bininkų korespondento) ar
ba seikoro (valstiečių ko
respondento), jaunas rusų 
rašytojas tuojau griebiasi 
už dailiosios literatūros. Kai 
kada jam pavyksta, dažniau 
nepavyksta, bet jam visuo
met duodama proga išban
dyti savo talentą. Apskri
tai, palyginus su kitais kra
štais, jauna Sovietų litera-' 
tūra neturi priežasties būti 
žemesne. Jauni rašytojai, 
tokį kai Babel, Leonov, Fe
din, Artem Vesely, Seifuli- 
na, Bulgakov, Selvinski, 
Vsevolod Ivanov, Gladkov, 
Pilniak; Tikhonov, Romanov 
galėtų būti pasigyrimu bile 
kurios šalies literatūrai.”

Ir toliau straipsnyj pažy
mima visa eilė geni veikalų, 
piešiančių Sovietų Sąjungos' 
žmonių gyvenimą — pliusus 
ir minusus. Visur rodoma 
didelis akyvumas ir akurat- 
numas.

Be to, pastaruoju laiku 
smarkios diskusijos ir kriti
kos eina klausimu, kas gi, 
po galų, yra ta dailė? Ko
kios josios problemos ir už
daviniai? Kokia josios vi
suomeninė reikšmė? . Klau
simai rišami plačiai, pagrin
diniai ir gero skaičiaus ra
šytojų.

Šitokis straipsnis tilpo 
Tribune apie SSSR. Jeigu 
mūsų t. v. “bepartyviš- 
kiems” laikraščiams rūpėtų 
teisybės apie Sovietų Sąjun
gos padavimas, tai jie (pav., 
tokią “Tėvynė”), po visų tų 
tokio Kučinsko lokčiojimų, 
imtų ir išspausdintų savo 
špaltose kad ir iš Tribūno 
šį straipsnį. Bet jie to ne
darys! Juk tai teisybe sa
koma apie Sovietus, — dar
bininkų valdomą kraštą — 
kuriems jie iš esmės yra 
priešingi.

R. Mizara.

Prieš Amalgameitų Vadus
Amalgameitų unijos va- io apie algą jokio susitarimo 

dai, eidami ranka rąnkon su i su darbdaviu nėra. Vienas 
[darbininkas ve ką sako: 
“Apskaitliavau, kad nuo pa
darytų per visą savaitę štu- 
kių turėčiau gaut 15 dolerių, 
o gaunu tiktai tris dolerius. 
Klausiu kur dar dvylika. 
Darbdavis atsako: “Šią sa
vaitę jau tik tiek temoku.”

-

Amalgameitų unijos dirb
tuvėse darbininkai pavieniai 
ir grupėmis bando priešin
tis akordiniam darbui ir al
gų kapojimui, jie bando,

darbdaviais, įvedė štukinį 
(akūrdinį) darbą ir algų ka
pojimą vyriškų drabužių 
siuvimo pramonėj New Yor
ke. Tas žingsnis unijos re
akcinių vadų buvo padaryta 
po prievarta, prieš norą 
darbininkų.

Nežiūrint, kad Amalga- 
meitų unija jau nuo 1922 
m. Chicagos konvencijos iš
sižadėjo kovos už darbinin
ku reikalus ir atvirai ir aiš-

ria dažniausiai tik per kniž- rias juos įbloškė bjauri, 
veidmainUhga Hillmano ir 
Bėckermano politika.

jxdiaa.xigi\Kiiyga sKuiLoiną i Padėtis šiandien yra tokia, 
geriausiu kultūriško fronto [kad, taip sakant, “unijinėse”

kiai pasisakė už bendradar- i faiP sakant, / individualiai 
biavimąT su darbdaviais, ir I kovot, bet toksai kovos bu- 
beveik jau nuo to laiko dar-|das netikęs, tokiais budais 
binmkai, eiliniai unijos na-į 
riai, neturi balso unijoj, bet 
jokiu būdu jie netoleruos il
gai tų sunkių sąlygų, į ku-

ko rus.
Ir toliau, p. Kunitz rašo: 

' “Kadangi knyga skaitomą- 

įrankiu, tai vjsai neįstabu, 
kad šiandien Sovietų Sąjun
goj randasi 86 didelės spau
stuvės — knygų leidyklos — 
keletas privatiskose ranko
se, daug kooperatyvų, bet 
dąugiausiai valstybes — iš 
kurių Gosisdat yra viena iš 
svarbiausių ir ; didžiausia 
knygų leidykla visam pasau
lyj. Skaičius išleistų knygų 
Sąjungoj stebina. Turiu 
prieš savo akis Sovietų mė
nesinius rių/ortus, kuriuose

biavinuf su x darbdaviais, ir i kovot, bet toksai kovos bū- , . , 7, Idno vizati LtzyO TaIziqic?

darbininkai tikslo neatsieks.
Darbininkai savo sąlygas 

pagerins tiktai paskelbdami 
generalį streiką, atmesdami 
visokias slaptas ir viešas 
Hillmano-Beckermano su v 
“manufakciurninkais” su-f
tartis, praplesdami streiką 
ir į neorganizuotas dirbtu
ves. Tą galima daryt tiktai 
einan per galvas nelemtų 
vadų, tiktai 'kovojant ant 
dviejų frontų, viduj unijos 
prieš reakcinius vadus ir 
prieš darbdavius. O tokiai 
kovai turi vadovaut Ameri
kos Darbininkų (Komunis
tų) Partija ir Darbo Unijų 
Švietimo Lyga.

Darbininkai jau dabar tu- . 
retų pradėt rengtis prie to, 
ir rengtis skubiai. ' -

dirbtuvėse darbo nėra, bet 
ūž tai, už New Yorko ribų 
ir net pačiame New Yorke, 
visai jokios organizacijos 
neturinčios dirbtuvės siuva 
visu sniar kurnu. . Tokiose 
dirbtuvėse vargiai kas gau
na į savaitę 20 dolerių algos 
— 12-15 dolerių, ir daugiau 
ne. Išsikalbėjus su tokių 
dirbtuvių darbininkais, pa
sirodo, kad ten sąlygos sta
čiai nepakenčiamos, valan
doms skąitliaus nėra visai,
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Tarpt. Darbininky Apsigynimo Reikalai
Puslapis Trečias

Z4E8Z ■■t1 ,*i

ARPTAUTINIO DARBININKŲ 
APSIGYNIMO PUSMETINĖ 

APYSKAITA 1928 M.

ĮPLAUKOS
Chicago, Ill., ’3 kp. duoklių 
Milwaukee, Wis., 
Great Neck, N.

duoklių
Roseland, Ill., 2
Chicago, Ill., 31
Baltimore, Md.,
Elizabeth, N. J

v Rockford, Ill.,
Montello, Mass.

kp. apsigynimui
Boston, Pa., duoklių
Jbj. B-end, Ind., A. L. D. L. D.

85 kp. mainierių sušelpi mu i
So.. Bend, Ind., A.L.D.L.D. 35 

kp. Amerikos politiniams ka
liniams

Johnston City, 
duoklių

Grand Rapids, Mich.
naujų narių į 
duoklės

Hartford, Conn., 12 kp. duoki iii
Waterbury, Conn., 30 kp. duo

klių . ’
Chicago, Ill., per O. Remeikie

nę, Liet, politiniams kali
niams

Clucago, III., per Žalpj įdėt, 
pol. kaliniams

Elizabeth, N. J., 8 kp. duoklių
Chicago Heights, III., 41 kp.

duoklių
Cicero, III., 4 kp. duoklių
Cicero, III., per Augaitienę, 

pol. kaliniams
Elizabeth, N. J., 8 kp. duoklių

* Great Neck, N. Y., 48 kp. duo-
24 kp. duoklių 

kp. duoklių 
kp. duoklių

‘ " i $4.00
10 kp. duoklių 5.40 

Y., 48 kp.

kp. duoklių
kp. duoklių

27 kp. duoklių
8 kp. duoklių

55 k p. duoklių
A.L.D.LD. 6

So. Bend, Ind., 24 kp. duoklių 
Bridgeport, Conn., 49 kp. duo

klių
Gardner, Mass., 84 kp. duoklių
Easton, Pa., 6 kp. duoklių
New Haven, Conn., 76 kp. 

duoklių
West Frankfort. Ill.. A. L. D.

3.15

1.35
3.90

19.00

ka-

III., kp.

- ■ ., 33 
įstojimas

poiitiniams

kp. 
ir

kali-

Augaitienę,

12.30
8.00

12.00

Conn., 76 kp.

Frankfort, 111., A. L. D.
3.35

L. D. 148 kp. Liet pol. kai. 6.00
12.00

Frankfort, Ill., L. D. S.West Frankfort, Ill., L. D. S. 
A. 108 kp. Liet. pol. kai.

7.35 j West Frankfort, Ill., A. P. L.
A. 38 kp., Liet. pol. kai.

5 kp., Amerikos

kp. duoklių
88 kp. duoklių

27 kp. duoklių
, 10 kp. duoklių
20 kp. Ameri

kos pol. l’aliniams
12 k p. duoklių
J. Apinaitis

Liet, politiniams kaliniams 
Wilkes-Barre, 

duoklių 
Great Neck, 

duoklių
Great Neck, 

Amerikos pol. kaliniams 
Waterbury, 

duoklių
Gary, Ind., 57 kp. duoklių 
Binghamton, N. Y., 89 kp.

duoklių
Waterbury, Conn., L. D. S. A.

12 kp. Amerikos pol. kai.
Elizabeth, N. J., 8 kp. duoklių 
Seaside, Ore., pavienio nario 

J. Apinaicio duoklės

8.90
3.30 ' Carnegie, Pa

! pol. kaliniams 
5.00 j Carnegie, Pa., 
1.35 Pittston, Pa.,

j Baltimore, Md 
27.00 Milwaukee, Wis 

Hudson, Mass., 
i ’ ’ " 

7.50 Hartford, Conn.
j Seaside, Ore.,

9.80

7.60
5.00

12.80

11.41
3.80

6.30
6.75

4.00

11.50
5.70
3.10
4,55
6.00

5.00
8.00

2.00
Pa., ' 87 kp.

4.60
N. 48 kp.

1.80
N. 48 kp.

5.00
Conn., 30 kp.

6.25
8.85

Y., 89 kp.
7.20

5.00
10.00

i U. zvpniaiuiu uuvmt.->
Bridgeport, Conn., 49 kp. duoki. 1.40

Rockford, Ill., 55 kp. duoklių 
Easton, Pa., 6 kp. duoklių 
Chicago, Ill., A. L. D. L. D.

I Apskr. nuo A. Bimbos 
maršruto

Elizabeth, N. J., 8 kp. duoklių 
Philadelphia, Pa., 9 kp. duoklių 
Philadelphia, Pa., 9 kp. del už

laikymo kalinio A. Wisnews- 
kio

Philadelphia, Pa., 9 kp. Ame
rikos pol. kalniams

Hartford, Conn., 12 kp. duoklių
So. Bend, Ind., 24 kp. duoklių
So. Bend, Ind., 24 kp. Ameri

kos politiniams kaliniams
Minersville, Pa., L. D. S. A. 

kp. Amerikos pol. kai.
Saginaw, Mich., A. L. D. L. D.

131 kp. Amerikos pol. kai.
Chicago, Ill., G. Masiulis Am. 

pol. kaliniams
Roseland, Ill., K. Požėla Am. 

polit. kaliniams
Newark, N. J., 19 kp. duoklių 

III., J. Dagilis Ame-
Pa., A. Bukšys

Winchester' N? H., Naginė A-

Pa., P. Dubulis

' Chicago, 
rikos pol. kai.

Philadelphia, Pa., >-• 
Amerikos' pol. kai.

'______ , “
menkos pol. kaliniams 

Shenandoah,
Amerikos pol. kai.

Rockford, Ill., 55 kp. duoklių
Kenosha, Wis., 28 kp. duoklių
Baltimore, Md., 27 kp. duoklių
Pittston, Pa., 88 kp. duoklių 
Binghamton, N.

duoklių
Chicago, Ill., G. Masiulis 

politiniams kaliniams
Bridgeport, Conn., 49 kp.
Great Neck, N. Y., 4 C 

duoklių

89

49

5.10
5.20

13.70
14.00
15.00

5.00

5.00
15.00

2.25

1.00

8.80

‘ 5.00

2.00

2.00
25.00

5.00

1.00

eikite. . Tokie veikalai, kaip 
“Grigutis,” labai retai būna 
statomi. Tai puikiausias vei
kalas dailės žvilgsniu.

Taipgi choristai ir pašali
niai, kurie turite paėmę plati- 

.i tikietų, sugrąžinkite 
vasario, vakare,

N. Franklin St.
Choro Komisija.

i . .mm ui 
juos 14 d.
849

YONKERS, N. Y
ne-Vietos kunigui Cibeliui 

siseka. Buvo parengęs kon
certą, tai laimėjo tiek, kiek 
Zablackas ant muilo. Šv. Vin-i 
cento Draugija rengė balių,' 

i tai ir kunigas tą pačią dieną 
norėjo rengti, bet parapijon-:

Jos pasa
kė, kad reikia eiti su vyrais.

PA1 N- EXP E t IšER
. •/. ." . -.O.K,

Apsauga prieš 
Influenzą

Apsisaugokite nuo atakų baisiosios
Influenzos, Atkreipkite daugiau domės 
į savo kūną. Išsitrinkite PAIN-EX- 
PELLER1U kuomet tik jaučiatės pa
ilsusiais arba kuomet sąnarius gelia. Už
laikyki! savo kraują gerai cirkuliuojan
čiu. Vengkite sušlapimo kojų.

PAIN-EXPELLERIS yra netik geru 
vaistu apsisaugojimui influenzos, bet 
taipgi yra lygiai geru vaistu ir gydymui 
influenzos. Jis sustabdo visus Muskulų 
Gėlimus ir Skausmus. Jis pagelbsti su

naikinti Susikimšimą — Peršalimus Krutinėję, Pečių Gėlimą, Paparast.ą 
Gerklės Skaudėjimą, Reuinatiškus Skausmus, Strėndieglį, Neuralgiją, 
Sustingusi Sprandą ir t. t.

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

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

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

PAIN-EXPELLER1U Ištrynimas 
Atnaujina, Sustiprina, Gyvumo Priduoda.

Todėl nenuostabu, kad milijonai namu nei minutčs ne
būna Ik bonkos PAIN-EXPELLERIO. Yra labai išmin
tinga turėti »o po ranka visuomet. Nusipirkite sau bonkutę 
šiandien !

Visiems Muskulų Gėlimams ir Skausmams.
PAIN-EXPELLERIS yra naudojamas per suvirs 60 

metų. Jūsų tėvas ir motina ir ių tėvai ir motinos žinojo 
patenkinančias pasekmes išsitrynimo su PAIN-EXPEL- 
LERIU. Niekas kitas nesuteikia tokio utnaus palengvinimo, 
koki suteikia šis viršijantis visus trynimui sutaisymas.

(Dvejopo didumo —- 35 ir 70 centų bonkutėse) 
Persitikrinkite kad ant Pakelio butų INKARAS, 

nes tas užtikrina, kad gaunate tikrąji.
Gaunama visose Vaistinėse arba prisiunčiama stačiai iš

The L&borerfor/es crP

L0° kos užprotestavo.
2.00
3.35 Todėl ir šis jo sumanymas nie

kais nuėjo. Dabar vėl šv. Jo
no Krikštytojo Draugystė ren
gė balių 9 d. vasario, tai ku-j 
nigaa užbėgo už akių ir sa-| 
vaite anksčiau surengė. Mat, I 
pasiskubino, kad žmonės at-1 
ėję pas jį pinigus praleistų, 
o sulaukę draugystės baliaus 

$880.09 namie sėdėtų. Dabar jis sten- 
338,43 giasi visoms draugijoms už- 

$1,218.52 kenkti, kuomet tik tos ką nors 
| rengia.

Pereitais metais tas pats 
kunigas buvo pradėjęs lanky
tis į draugijų susirinkimus. 

123.57 pjrmą sykį vienas' atėjo į Šv. 
53.95 Vincento Draugijos susirinki- 
45.10, mą ir ten jam pasisekė. Tuo- :
43.50

kp.

Am.

10.50
10.50

2.40

duoki, 
k p.

8.70

5.00
7.90

19.00

BERRY AND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, JN.V/

Pasitarki! su Dr. Zins .
Specialistu

Tūkstančiai vyry ir motery 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ŽINS
110 EAST 161h ST., H. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

3.75 ____ ,
5.00 Plymouth, Pa., L. D. S. A. 53

i kp. Amerikos pol. kai.
2.30 ! Hartford, Conn., 12 kp. duoklių
3.60 Chicago Heights, Ill., 41 kp.
7.05 duoklių
7.50 Reading, Pa., 5 kp. duoklių
3.00' “ “ ‘
4.60

kilų
So» Bend, Ind
Scranton, Pa.,

.JCenosha, Wis
Rockford, Ill.,
Reading, Pa., 5 kp., duoklių
Great Neck, N. Y., 48 kp. duo-

. kliu
Brooklyn, N. Y., 78 kp. duoklių
Chicago, Ill., 26 kp. duoklių
Elizabeth, N. J., 8 kp. duoklių

' Qtfcago, Ill., 1 kp. duoklių
Great Neck, N. Y., 48 kp. duo

klių
Rockford, Ill. 55 kp. duoklių
Rockford, Ill., 55 kp. Amerikos

politiniams
Rockford, III., draugų išvažia

vimo aukos Liet. pol. kali
niams

Chicago, Ill., F. žvengila ir
J. Masiulis po dolerj

So. Bend, Ind., A. L. D. L. D.
35 kp. mainierių šelpimui

Waukegan, III., J. Paulauskas 
mainierhj šelpimui

Waterbury, Conn., 30 kp. duo
klių

Elizabeth, N. J., 8 kp. duoklių
Bridgeport, Conn., 49 kp. 

duoklių
• Wilkes-Barre, Pa., 87 kp. duo-

. kliu
Great Neck, N. Y., 48 kp. duo-
* kliu

Milwaukee, Wis., 10 kp. duok
lių

HaiVey, III., A. L. D. L. D.
’iT5 kp. Liet. pol. kai.

>Chicago, Ill., 1 kp. duoklių
Rockford, Ill., L. S. D. A. 5

kp. aukos A. D. P. rinkimų 
kampanijai

Brooklyn, N. Y., 78 kp. duoklių 6.30 > * 205 kp. Liet. pol. kai.

83
28 .

55 kp. duoklių

kaliniams

duoklių _
Pittston, Pa., 88 kp. duoklių 
Rockford, Ill., 55 kn. duoklių 
Gardner, Mass., 84 kp: duoklių 
Kenosha, Wis., J.

Lietuvos pol. kai.
Kenosha, Wis., J. 

mainierių šelpimui
Wilkes-Barre, Pa., 87 kp. duoki
So. Bend, Ind., 24 kp. duoklių 
West Frankfort, 111., Lietuvių

Pil. Kliubas Liet. pol. kai.
Roseland, III., per M. Užunarį 

Lietuvos pol. kaliniams
New Haven, Conn., 76 kp. 

duoklių
Kenosha, Wis., O. Baubonienė 

Liet, polit. kaliniams
Kenosha, Wis., O. Baubonienė 

mainierių šelpimui
Great Neck, N. Y., L. D. S.

A. kp. metinės duokles į 
2.001 Apsigynimą 

Great Neck, N.
duoklių

Aerville, N. Y., 
Amerikos pol.

Waterbury, Conn., 30 kp. duoki.
Rochester, N. Y., 62 kp. duoki.
Rockford, Ill., 55 kp. duoklių
South Barre, Pa., J. Jaronimas 

3-90 Liet. pol. kalniams
Chicago, III., 1 kp. duoklių

2.50 Brooklyn, N. Y., 78 kp. duokliij 
Great Neck, N. Y., 48 kp. 

50 I - - “

1.15 
3.00
3.20
7.50 
8.00

2.25
6.90

5.00

16.00

2.00

16.50

4.95
8.25

2.40

3.80

Mačiulis

Mačiulis

Y., 48 kp.

J. Verbalas 
kai.

15.00
10.00 1

3.30
2.60
5.10
5.10 _4.80 Orgamz.

Viso įplaukų 
Nuo praeito pusm. bal.

Su balansu įplaukų viso
Išmokėta sekančiai:

Duoklių pasiųsta Nac. ofisui $613.95 ' 
Persiusta aukos Nac. Ofisui

L L. D. 271.70
. reik, išleista

Už spaudos darbus “Vilnies”
5 00 i spaustuvei

■' Lietuvių Biuro raštines išlaidos 
jrsiųstos aukos mainierių 
šelpimo komitetui

D. P. L. F. Biunii

PAIN-EXPELLER

3.80
1.40 aukos

1

; Lietuvaitė Fotografistė
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
" vojų Visokiom Spalvom 
j Paveikslus
į Studija atdara kiekvieną dieną ir 
I nedėliomis nuo 9;30 iki 
| 5 vai.~ po pietų.
įMARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencom Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

met jau į šv. Jono Krikštyto- ‘GERAI PATAIKOT' 
jo Draugijos susirinkimą atėjo

Kuomet j Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas,7.50 su savo klapčiuku. Kuomet i Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
jis čia pakalbėjo, tai atsira- i Jlzlaiyį?jasT Reft.oran?r H?
do tokių narių, kurie jį taip j PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
sukritikavo, kad kuo greičiau-1 kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
šiai nėr dnriq išsinošė šipmpf CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik šiai per auns issmese. šiemet lietuviai> bet ir SVetimtaučiai myli, 

ums vaiuc m iiii.iiz vcmcw.v. Jau zad/a vaikščioti per stu- nes už penkių blokų nuo mano biznio 
dingą Va<tek<^TodV^ bas ir kiekvieną prirašyti prie kostumieriai ateina ir saujoms po

' ‘ ‘ ” nnrnniin^ Vvrn« qn načio tn 1 Penkls cigarus ir po daugiau pasi-parapijos._ vyras su pačia tu-|ima ant syk VISI supratiyvi vyrai 
rėsią mokėti po 100 dolerių ir myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
nuo kiekvieno vaiko po 50 do- . malo™s ir dūmai; ♦ x A A TTgk A T Irirorvi

j lenų. Bet paklausykite, ką jis 
I pereitais metais sakė. šv. Jo-' 
‘no Krikštytojo Draugijos susi
rinkime pasakė, kad aš čia at

ivažiavau ne pasipinigauti, 
J man jų nereikia, nes turiu už

tektinai ir dar šiemet nekalė- 
, d ošiu.
buvote tame susirinkime, tai 
visi prisimenate jo tuos žo
džius. šiemet jau rengiasi ei
ti per stubaš ir kaulyti pini
gų, versti kiekvieną prie para- Reikauskas, 214 
pijos prisirašyti. Shenandoah, kai

Jeigu tau, kunigėli, neužten
ka pragyvenimui pinigų, tai 
juk esi nevedęs, neturi nei pa
čios, nei vaikų, o namą turi 
vertės 20,000 dolerių ir su 16 
kambarių, garadžių didelį, to
dėl galima išrandavoti ir pa- .
cidnrvti HpI nrncrvvpnimn I reikalaukite Restoranuose, Užeigose, siaaryu aei piagyvemmo.! K1.nhnnoo Ralhi 
Tuomet nereikės darbininkus 
varginti.
tinis, tai parašyti laiškutį pas
popiežių, jis dabar gauna iš I damas*džiaugsies. Mūsų ’cigarai“ga- 
Italijos valdžios daug pinigų Į 
ir žemės, todėl galės ir savo 
agentus sušelpti. kuni
gas mano, kad vaikščiodamas 
per stubas turės geras pasek
mes ir daugelį prie parapijos 
prirašys, tai jis klysta. Mes 
ir mūsų vaikai jau nenorime 
prie parapijos priklausyti ir 
mokėti tokius didelius pinigus 
dykaduoniams. Apart to, 
mums centai labai brangūs, 
nes kurie dirbame, tai "menkai 
uždirbame, o daugelis yra ir 
tokių, kurie nei darbo neturi.

Kliubietis.

9.00

3.45

10.20

10.20

lieka 
m.

$1,159.27 
1

$59.25
ir aukoto-

su

| persiųstos
5.00' ...I Viso

Atėmus išlaidas,
d. sausio 1929
Visiems darbuotojams 

jams varde Apsigynimo tariame šir- 
< 
liaus darbuotis aukų rinkime.

| Su visais Apsigynimo reikalais 
'kreipkitės šiuo antrašu sekr. vardu: i 
""3 S. Halsted St., Chicago, Ill. ;

j V. V. VASYS,
I Centro Sekretorius. I

2.00 3116

1.00
5.95

26.30
4.20 ,
1.00 I

PHILADELPHIA, PA
l Lyros Choras stato scenoj 

loo operetę “Grigutį” subatoj, 16 
4.60 J d. vas., Ukrainų svet., 849 N. i 

. nr Franklin St. Pradžia 7:30 v.501 duoklhj 4.05
8.00 , New Haven, Conn., 76 kp. duoki. 7.00 vakaie.

Cicero, III., T. Miller, Ame- 
I rikos pol. kai.

15.00 Westville, Ill., A. L. D. L. D.

4.05

Gerbiamoji vietos ir apie- 
j linkių visuomene, nepraleiski- 

14.78 te šios progos, visi ir visos at
5.00

Penkių Aktų Operete

Atvaizdins Philadelphijos Lyros Choras

J. NARUTIS 
Grigučio” Rolėje

N. JOZELSKYTĖ 
“Mariutės” Rolėje •

“GRIGUTIS
PHILADELPHIA, PA.

Subatoje

16 d. Vasario (Feb.), 1929
UKRAINŲ SVETAINĖJE 

849 N. Franklin St.

BALTIMORE, MD.
Nedėlioję

17 d. Vasario (Feb.); 1929 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

851-53 Hollins St.

Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI HATAIlm'l’ U A n A DVT

AROMATIŠKAI kvepį.”
M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 

John Naujokas nis, 2759 Arsenal 
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 

2^4 Schuylkill Avenue, 
wucnauuvan, >>aipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmihtingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba pd vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 

i lyne, bet ir Įeituose miestuose—visur 

Kliubuose, ant Balių ir štoruose bei 
I kituose bizniuose lietuviij išdirbystės 

Antras įplaukų Ša 1- draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky-

Aš manau, kad kurie

s

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpinusį laiką. 
Mes gvarantuojam ląisntus ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursai $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto įki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO 
228—2nd Ave., cor. 14th

n iki s

SCHOOL 
su N. Y*
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina -į

Pradžia .7 :30 vai. vakare 
BENGIA LYROS CHORAS

RENGIA A.L.D.L.D. 25-ta Kuopa
Pradžia 6-tą vai. vakare

VEIKIANTIEJI ASMENS:

Grigutis .... . . J. Nakutis
Darata................... G. Balčiauskaitė
Šurajus ................... . Ig. Aleksiejus
Justė................... M. Vogonienė
Mariutė .... . N. Jozelskytė
Tarnas................... . . J. Rudolph
Potapas .... . . E. Sirutis
Elena šieniūtė . . . A. Bulaukaitė
Mitrius................... J. Bulauka, Jr.
Stepone .... M. Vaidžiulienė
Ragana ................... .A. Bulaukaitė
Kaimo Jaunuomenė . Lyros Choras
Dirigentas . . . . J. Jurčiukonis
Sufleris................... . . H. Prots
Režisierius . . . J. Bulauka, Jr.
Grimi moto jas . . . J. Bulauka

Orkestrą J. Jurčiukonio

Prasidės pažymėtu laiku abiejose
vietose

NOTARY

APDOVANOKITE
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

r Gerbiamoji Philadelphijos, Baltimorės ir apielinkių visuomene!
Pernai statėme šj veikalą ir publikai labai patiko ir daugelis reikalavo, kad atkartomute. 

Tad Lyros Choras ir nutarė atkartoti šią taip visų mylimą operetę, kurioje yra apie 20 dai
nų, kurias choras ir solistai dainuoja. Akompanuos gera orkestrą. Prirengimas kostiumų ir 

• s^-nerijų kuopuikiausias. Tad prašome atsilankyti ir ypatiškai pamatyti. Kviečia visus ir 
\<as LYROS CHORAS.

J

pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

jFORNICIAI į PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
Į PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
j Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
I statome j namus visoje New Yorko ir 
| Brooklyno apielinkėie.
g Turime didelj štorruimj, kuriame laiko- 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

į

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTJ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVE”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

už

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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 CU.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Puslapis KeMrtas Trečiad., Vakario 13 d., 11

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkai l. ALEKSIS. Sekretorių

15 Uniod Square. New York City 157 McKinley *ve., Brooklyn, N. T.
1G. BACHES.* Iždininkai. Box «5». Union Co., Union. N. J.

ninku iš artimųjų miestelių. Programoj irgi nieko ypatingo. I gaivalai vaikštinėjo gatvėmis J an|mni 97 7|nbi Kava leki..
Taipgi buvo aukos renkamos Vaikų choras sudainavo porų ir girtuokliavo, kėlė didžiausįi į * . , m< i t
del gelbėjimo Lietuvos politi- dainelių, vadovaujant V. Stan- Į lermą, kabinėjosi prie praei- Į du Kiekvienam Gyventojui j TARP NINKA i
nių kalinių. Surinkta $26.1’5. kuniutei; paskui harmonistas vių, tai nei policija, nei biai- 1 JLlltl 11111’IYHI

A.L.D.L.D. ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ j 145 kp., 
apyskaita UŽ LAPKRIČIO 

MĖNESI, 1928 METŲ

ĮPLAUKOS:
10 kuopa, Philadelphia, Pa.
16 kp., Jersey City, N. J., 
per J. B. Paserpskj

29 kp., Rockford, Ill., per F.
Bagdoną

31 kp., Lewiston, Me.,
A. Kaulakį
8 kp., Cambridge, Mass., per
P. čapą

88 kp., Chicago Heights, Ill., 
per J. Albauską

117 kp-> Ansonia, Conn.,
V. Navicką

53 kp., Gardner, Mass., 
A. Šlekį

218 kp., Custer, Mich., per
Juodaitį
1 kp., Brooklyn, N. Y., per
A. Deikų

52 kp., Detroit, Mich., per L.
Joniką

225 kp., Southbury, Conn., per 
j. Pakush

Pav. A. Walsky, Park City, 
Utah

85 kp., Haverhill, Mass., per
j. Valatką
2 kp., So. Boston, Mass., per
J. Tamulionį

.44 kp., Lowell, Mass., per S.
Paulenką

43 kp., Wilkes-Barre, Pa.,
F. Kuklj

123 kp., Gary, Ind.,
LiasČių

16 kp., Jersey City, 
per J. B. Paserpskj

79 kp.* Chicago, Ill.,
Griškčną

25 kp., Baltimore, Md., per
P. Glavecką

86 kp., Chicago, Ill., per F.
Sakalauską

161 kp., Seattle, Wash., per M.
Baltrušaitį

73 kp., Minden, W. Va.,
j. Raulinaitį

22 kp.. Cleveland, Ohio,
J. Martinaitį

97 kp., Wilkes-Barre,
per M. D. Stanislovaitienę

139 kp-, Maspeth, N. Y., per
I. J. Bartkų

$4.80

1.50

1.70
per

12.00

5.25

per J 
, 43 kp.,

per F 
127 kfr,

2.15
Pa.,

1.75
per

Los Angeles, Calif., 
J. Pupį 
Wilkes-Barre, 
Kuklį

Hudson, N. Y.,
J. Savinčių

205 kp., Westville,
K. P- Yokubaitį

124 kp., Girardville, 
A. Dambrauską

202 kp., Portage, Pa., per V.
Savuką

217 kp., Winnipeg, Man., Can
ada, per K. Beniušį

189 kp., Portland, Me., per T.
Kurpj

90 kp., Youngstown,Ohio, 
per F. J. Madison

15 kp., Gibbstown, N.
E. J- Jackson

212 kp., Bayonne,
J. Kazlauską

12 kp., Pittston,
Valinčių

177 kp., Meriden,
A. Chaponj

34 kp., Rumford, Me., per S.
S. Puidoką

72 kp., Great Neck, N. Y., 
per A. Talandzevičių

kuopa, Lynn, Klass., per J.
Putrių

89 kp., Frackville, Pa.,
V. Bacvinką

136 kp., Harrison, N. J.,
J. Blažiūną

217 kp., Winnepeg, Man., Can
ada, per K. Beniušį
159 kp., Port Carbon, Pa.,

P. Spūdį
84 kp., Paterson, N. J.,
J. Petronj

148 kp., West Frankfort,
per P. A. Deveikį

Viso įplaukė lapkričio mėne
syje $291.63

Balansas iš spalių mėnesio $3,810.20

Viso sykiu 4,101.83
Lapkričio mėnesyje išlaidų jo

kių nebuvo. Vadinasi, 1 die-
na gruodžio ižde liko $4,101.83 I

4 S J. A LĖK ŠI S, Į
A.L.DJLD. Centro Seki*. I

IG. BEČIS, I 
A.L.D.L.D. Centro Iždin.

Ill.,

Pa.,

9.58
per

per
1.50

nių kalinių.
Aukojo: A. Velavičia $5.00; 

Alek. Rukštela, Sta. Petrila ir 
F. Kaziliūnas po $2.00; F. 
Laureckis, • Jul. Laureckienė, 
Albert šimi, Ant. Samulius, Z. 
Dailydė, F. Liepis, Ch. Šim
kus, Anie šimi, R. šimanaus- 
kas, G. Rukštela, L. šilabaitis 
ir Adei. Kaziliūnienė po 
$1.00; V. Skiepetis—65c; Ant. 
Rukštelienė, Sof. Velavičienė, 
Mar. Liepienė, Ona Navikie- 

|nė ir Ale. Samalienė po 50c.

pagriežė keletą kavalkų, tai ir 
viskas. Bet skaitlingumas atsi
lankiusių, tai parodymas pri
jautimo tai draugijėlei, ,užtai 
pagirtina. Po šio pasekmingo 
pirmo parengimėlio šiame sezo
ne, vaikučiai ir komitetas^no- 
riai ruošis prie pavasarinio kon
certo.

vių, tai nei policija, nei blai
vybės agentai prie jų nekibo.

Auburne net susikirtimų į- 
vyko, nes kuomet tie gaivalai 
pradėjo gatvėse nepadoriai 
elgtis, tai vietos gyventojai 
kai kuriuos gerokai hpkūlė.

Viską Matęs.

du Kiekvienam Gyventojui u TARPININKAS?
Kalakutas MAHANOY CITY, PA.

12.00
1-6° U. . ... - T - .

j Visiems aukojusiems, Lietu- 
17.20 į vos politiškų prasikaltėlių 

vardu, tariu širdingą ačiū.
Felix Kaziliūnas.

LEWISTON, ME.

(The Mediator)
VAIZBOS, DAILĖS-IR KULTi 

MĖNESINIS ŽURNALAS
Pašvęstas * naudingiems patark 
apie Real Estate, Apdraudą, N 
čius ir kitus nejudinamojo tnrt< 
kalus. Pajvairįntas eilėmis su 
dom, sveikatos skyrium, legal: 
patarimais, * juokų skyrium ir I 
kalbos skyrium. Didelio format 
mažiau 32 puslapių. Prenum 
metams Amerikoj $1.00, pavieni 
meris 10c; užsieny—metams 1 
pavienis num. 15c Užsirašykit 
ir kitiems. Sausio numery 
bai puiki daina “Pumpis,” chorų" 
turiems balsams ir pianui. Dar 
kur niekas tokios negirdėjo. Bū 
įsigykit šį numerį.

“TARPININKAS”
332 W. Broadway, So. Boston, R

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

VARŠAVA.— Seimo biu
džeto komisija pradėjo 
svarstyti karo biudžetą. 
Biudžeto referentas Pilsud
skio bloko atstovas Koscial- 
kovskis pareiškė, kad Len
kijos karo išlaidos sudaro 27 
zlotus ’kiekvienam gyvento
jui.Bus susirinkimas A. L.’ D. L. 

D. narių ir “Laisvės” skaityto
jų nedėlioj, vasario 17 d., 
6:30 vai. vakare, pas Senkus, 
1314 E. Market St.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus keliais svarbiais klau
simais, kuriuos būtinai reikia 
apkalbėti. Tokis susirinkimas 
jau senai buvo. Apie klausi
mus, kurie bus diskusuojami, 
čia nekalbėsim. Susirinkime 
dalyvaus ir d. M. žaldokas iš 
Wilkes-Barre. Taipgi kviečia
mos ir L. D. S. A. narės da
lyvauti. Sekretorius.

Vasario 2 d. užplūdo miestą 
kanadiečiai, apie 3,000 narių 
vadinamos “Sniego Pantaplių” 
draugijos. Jie apsirengę įvai
riausiais drabužiais, apsikabi- 

inėję būbnais, vaikštinėjo gat
vėmis, mušė į būbnus, bliovė, 
staugė, kaip kokie laukiniai. 
Prie jų dar prisidėjo ir keletas 
šimtų vietinių.. Reikia pasa
kyti, kad jie turėjo ir svaigi
nančių gėrimų ir viešai, gatvė
se, girtuokliavo. Kuomet tie

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono miesto sveikatos 
departmento štabo narys ir Bos
tono mokyklų gydytojas. Daro 
mikroskopo diagnozą savo labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, Šla
pumo ir tt. Roentgeno Spinduliai. 
Gydo visas ligas..

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

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

4.00per per
1.50

per
1.75 WORCESTER, MASS.N.1.75 3.25

Pa.,8.00 6.50
32.05 2.10

3.40
2.00 1.75
5.25 17.25

per42.40 1.75
per3.25 1.75

5.25 10.00
per2.10 3.00

3.00 8.10J.
4.85 6.75
2.10

12.25

1.75
per

1.95

4.50

1.75

SHAMOKIN, PASHENANDOAH, PA.

BROOKLYN, CONN
D.'Sausio 12 d. A. I I

J.,

J.,

Sausio 27 d. “žiburėlio” drau
gijėlės komitetas turėjo suren
gęs vakarėlį—vakarienę. Publi
kos prisirinkę buvo daug; gar
sinta ne per daugiausia buvo.

per

N.

per

K.

per

Pa.,

1.75 |

2.45 '
per

J.

per

III.,

gyvenantiems žmonėms.
S, V. Ramutis.

per 

per A. 
Conn., per

per

M(i„

Įvykusioj šių metų III Aps-į
kričio konferencijoj, apart vi- 216-tą kuopa turėjo surengus- 

skaity-!

kesnę padėtį, o ant galo ir’ į 
nežmonišką skurdą. Į' prakal
bas susirinko veik visi kuopįos 
nariai, buvo ir fabriko darbi

kelių ir dešinę ranką turės 
pjauti.

Tai vis aukos turtingos 
merikos, bedarbių aukos.

Rep.

2*^• uD SKAITYKIT IR PLA® 
’’.IT “LAISVE

ATRIJU VEIKSMŲ TR AGI-KOMEDIJ A
RENGIA A.L.D.L.D, 2-ra KUOPA

Darbo Bejieškodamas Prara
do Kojas ir Ranką

Thomas Moorehead, 20 me
tų vaikinas^ vienintelis senos 
motinos maitintojas, mainie- 
rys, neturėjo darbo per kelis 
mėhčsius* kaip ir šimtai mai- 
nierių.

Sausio 22 d., išėjo darbo 
jieškoti, kaip ir kitais rytais. 
Bet šį kartą Thomas nepar
grįžo per tris dienas. Sausio

“Gudrus” Žioplys
Irwin Friedman, 3B metų, 

savininkas automobiliaus reik
menų (auto accessory) krau
tuvės, sugalvojo naują būdą 
padegimui krautuvės.

Vas. 3 d. viršui Friedman 
krautuvės gyvenanti žmonės 
vakare pradėjo suuosti kokią 
keistą smarvę. Viena mergi
na, nuėjus žemyn, pradėjo 
dairytis, sekti, iš kur ta smar- 

Besidairydama pa- 
krautuvėj retkarčiais 

Tuoj 
Ugnage- 

įsilaužę krautuvei!, štai 
. Padegta trys ilgi 

knata (fuses). Vienas kna- 
bu-jtas nuvestas prie maišiuko pa

trako, aplink apstatyto septy- 
Paju-Būais keliukais gesolino; kitas . i----- >... ----- 1.„„. G

prie 10 kenų po 5 
gorčius aliejaus. 'Knatai buvo 
tiek ilgi, būtų degę iki antrai 

Tuomet 
ant syk būtų užsidegęs visas 
--------------------- q kadangi viršui gy
veno žmonės, tai abejotina, ar 
jie būt išlikę gyvi. Friedma- 
n’as areštuotas; bus kaltina- 
--- > padegime ir kėsinimosi 

'atimti gyvybes virš jo krautu
vės

25 d. ryte rado veik sušalusį j ve eina, 
palei kelią netoli Mahanoy niatė^ J 
Plane, ir nuvežtas valstijos Ii- į blykčiojančią * šviesą, 
goninėn. ! pašaukė ugnagesius.

Atgaivinus ligoninėj, jis pa- ^ia1’ 
šakojo, kad jieškojęs darbo suia?„0, 
per kelias dienas, niekur ne
gavęs, ir eidamas namo , 
vęs labai pavargęs, buvęs be-! - . -
apsinakvojąs pašiūroj. ruja-<- 
tęs, kad jį šaltis ir silpnumas ■ P1’1®. kenukų gesoino, 
smaugia, tai šliaužte prišliau-(trečias ; 
žęs prie kelio ir manęs, 
kas nors patėmys ir parveš; 
namo. Kadangi naktis buvo!valandai nakties. 
V 11 1 • 1 • o ir V Kilt-11 117CUšalta, tai niekas nei nevazia-1 * 
vo. Todėl jis taip peršalo, ]namas- 
kad abi kojas nupjovė žemiau vpnn 7 

nu-

Proletarinio Meno Sąjungos1 
III Apskričio Reikalai

Ar pažįstate šį vaikiną?
Tai Ignas Kubiliūnas, 

kuris numirėlį prajuokina 
Tai jis los Lapkaus rolę ir 
dainuos naujausias komiš
kas dainas, dar negirdė
tas.

Lapkus' prajuokino didįjį New Yorką praeitą 
žiemą; o praeitą rudenį del Lapkaus lošimo 
kvatojo Pittsburghas, Pa., irapielinkė.

Jie ir dabar dar šypsosi.
T ai auksine proga Bostonui ir apielinkei susipa" 

žint su Lapkum.
Kas ji tokia?

A. Banevičiūte,
Montellos lakštutė. Ji dai

nuos šoky ii’ duetus su 
Ig. Kubiliūnu.

su kitų tarimų, likosi nutarta prakalbas. ’ “Laisvės” i____
turėti Apskričiui du parengi-i tojai patėmijom, kad draugas 
tyki 1 w> ntiid • <yi ziyi o trn o o vnn cin_ n  t t • ___ v? —
zone, kitą žiemos. Tuos ta
rimus turės įvykinti Apskričio 
Komitetas, kuris ir pradeda 
rūpintis išanksto. Piknikui 
diena jau paimta, tai bus 30 d. 
gegužės, Decoration Day. Vie
ta piknikui taipgi, rodosi, bus 
labai puiki, tai Willicko far- 
ma, Linden, N. J. Tokiu bū
du visi apskričio chorai ir kiti! 
meno vienetai prašomi pasižy
mėti tą dieną, kad nepasida
rytų tokios klaidos, kaip per
eitais metais su Lyros Choru. 
Chorai ne tiktai visi privalės 
dalyvauti šiame piknike, bet mažųjų farrųerių, mažųjų ko- 
ir gerai prisirengti su daino- operacijų ir biznierių padėtį, 
mis, kad publika,* atsilarikiu- kaip stambusis kapitalas arba 
si į mūsų pikniką, jaustųsi, trustas stumia visus vis į-sun- 
jog tikrai dalyvauja meninin- ’ 
kų parengime.

B. Krasauskas,
J’. M. S. III Apskr.’ Pirm.

niu į metus; vieną vasaros se-iSenas Vincas važinėja su pra
kalbomis po mūsų apielinkę, 
todėl, kaipo mylimą rašėją, 
buvo malonu kiekvienam ypa-į 
tiškai išgirsti, ką jis važinė-j 
damas pasakoja. Taigi, neku-l 
riems kuopos nariams pasidar
bavus, viršminėtoj dienoj su
laukėme ir draugą Seną Vin
cą, kurio prakalba visiems la- i 
bai patiko. Aiškiai nupasako-! 
jo Lietuvos skurdžių pasibai
sėtiną gyvenimą ir visas prie
žastis, nuo ko tas skurdas pa
eina. Taipgi labai aiškiai nu- 
rodė ir Amerikos darbininkų,

Ar pažįstate jį? Tai
Drg. Jonas Karsonas, 

paliestas skaudžios nelai
mės, kuris neteko abiejų 
kojų ir negavo jokio atly
ginimo iš gelžkelio kom
panijos. Dabar del jo rei
kalinga ištiesti prietelišką 
ranka.

Tat visi geraširdžiai, būkime viršminetame parengime, nes drg. Karsono naudai yra rengiamas
KVIEČIA RENGĖJAI



apis Penktas

DETROITO ŽINIOS
JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS

1439 South 2nd Street

TELEFONAI!

Bell
Keystone.

CASTON ROPSEVICH

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUSANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Graborius-Under taker

LIETUVIS GRABORIUS

MENDELO Miestas State.

Wtf.Wl

VIETOS ŽINIOS PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

TURKIŠKA

sen

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

644 Driggs Avenue

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS

DETROIT, MICH.

TEATRAS-BALIUS-ŠOKI AI

naikina 
išliko svei

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II

ne
turi

kainos.-
sekančiu adresu

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriy Jūs Pageidavo!

K p. Org.
Z. Gobi

RATELNINKŲ RAGOŽIUS 
PAS KRIAUČIUS

rite nusiplauti savo “dortinas 
rankas.

PHILADELPHIA, PA.

Oregon S1M
Main »6Ą

LAISVES” REPORTERIO
KURIJ0ZA1

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per pasta' išsiuntinėjamo, kaipo’ 

užsakymus (orderius).

nuo kavalkų dirbant, tai dirbk 
nuo mastų.

Tai, vadinas, ratelninkai su 
visom keturiom reikalavo to 
štukinio darbo. Bet kas pasi
darė jiem dabar, kad jau kal
tas Buivydas ir Vaitukaitis?'

Panedėliais nuo 12-tos 
tfalfusdos dieną per visą 

naktį
UŪminiais nuo 12-to» 
vai. diėną iki 11 vai. 

nakties

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REG ENT 217t-»474
Būkite Savystovū

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

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

IK BALZAMUOTO  J A»
Užtikrinu, tad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausiau ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manės.

3 d. vasario lietuvių moterų 
piliečių buvo surengtas balius 
Lietuvių Svetainėj. žmonių 
kaip ir nebuvo. Moterų kliu- 
bas turės panešti nuostolius.

A.L.D.L.D. 25 Kp. Kor.

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

vilenskinių 
prie savo 

Tie 
dzūkai

musų organizacijoj
Tėmyti orga- 

“Laisvėje” visus praneši- 
ir tt. Mūsų visų pareiga 
veikliais nariais. Todėl 
prie darbo, o pasekmės 

geros.
Kurie dar nepriklausote prie 

A. L. D. L. D., tie turite ateiti 
į kuopos susirinkimą ir prisi
rašyti.

A.L.D.L.D

Prakalbos, kurios įvyko 26 
d. sausio, buvo pasekmingos ir 
kurie į jas atsilankė, tai pilnai 
pasitenkino Seno Vinco kalba. 
Reikia pasakyti, kad tą patį 
vakarą sandariečiai buvo, su
rengę vakaruškas, kad užken
kus mūsų prakalboms.

Budavojame naujus budinkus ir pertaišome 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 tinkamai8.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškaį ar laiškais kreipkitės

K; M. S.

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

526 N. 11 th St. Philadelph

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

tvartą ir drūčiai užrakinti; 
priešingai, būk tikras, kad 
Vilniaus gubernijos dzūkiškas 
vilkas ateis į svečius ir pas su
valkiečius, nei neužprašytas.

Mes,* suvalkiečiai dzūkai, 
sakome: visų vilkų kaltininkai 
yra Vilniaus gubernijos dzū
kai. Jie ne tik apšeria vilkais 
Suvalkų pusę, bet juos nuveja 
ir į Kauno guberniją. Apie 
kauniškius Reporteris kitu 
kartu pakalbės.

Dzūkų Dėdė.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE”

Greenpoint 9632

K. M.S

Tą pačią dieną, 17 vasario,! Vadinasi, toks ratelninkų ra- 
pripuola “lietuvių diena.” Yra'gožius yra vaikiškas. Kuomet 
išmetinėjančių, būk mes nori-] lokalo valdyba šaukė tą nepa- 
me pakenkti apvaikščiojimui; prastą susirinkimą, kad iš- 
“lietuvių dienos.” Aš čia tu-i spręsti štukinį darbą vienaip 
riu priminti, kad svetainė bu-'ar kitaip, jūs stovėjote už štu- 
vo paimta gruodžio mėnesį ir į kinį darbą ir savo ratelio šu
tam tyčia išleidome lapelius sirinkime nutarėte štovėti' uy/jyti be pertraukos 
pradžioj sausio mėnesio, kad štukinį darbą. Dabar jūs no- sustyro 
parodžius Baltimorės visuome
nei, jog mes rengiame persta
tyti “Grigutį.” Reikia pažy
mėti, kad šis kuopos susirin
kimas buvo gana skaitlingas 
ir draugai gana rimtai svars
tė klausimus.

Draugai ir draugės 
metai prabėgo ir pradėjome 
naujus, šiais metais mes turi
me smarkiau pasidarbuoti. 
Kad angi mūsų kuopa nemaža, 
tai kuopos komitetas patvar
kė, kad susirinkimus pradėti 
laiku, nesivėluojant nei minu- 
tą. Todėl visi nariai, ypatin
gai ' įvairių komisijų, būtinai 
frivalote ateiti paskirtu laiku.

Sekantis susirinkimas įvyks 
17 d. vasario, 10 vai. ryte, 
I. A. S. Draugijų Svetainėj, 
24th St. ir Michigan Ave.

Antras dalykas, tai nariai 
turi ne tik lankytis į susirin
kimus, bet turi tėmyti, kas de
dasi mūsų organizacijoj, kas 
veikiama ir tt 
ne 
mus 
Mūti 
visi 
bus

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

Vasario 1 d. įvyko A. L. D. 
i L. D. 77 kuopos susirinkimas.
Narių atsilankė neperdaugiau- 
siai. Dalykus svarstė -^neblo
gai. Buvo pakeltas klausimas, 
kodėl mūsų kuopos delegatai 
nedalyvavo A. L. D. L. D. II 

i Apskričio konferencijoj. . Pa
aiškinta, kad drg. K. Dzeveč- 
ika serga, drg. V. Katinas irgi 
i sirgęs, negalėjęs galvą pakel
ti nuo paduškos, ir todėl abu- 

idu delegatai nedalyvavo ap
skričio konferencijoj. Buvo 

i įnešta, kad nedalyvavusius de- 
i legatus nubausti, bet tas vis-j 
i kas juokais praleista.

Priėjus prie naujų sumany- 
'mų, nutarta paaukoti “Daily 
iWorkeriui” $15. Skaitytas 
Raiškas nuo drg. A. Matule-5 
|vičiaus, II Apskričio sekreto- 
• riaus, kad metinėj apskričio 
konferencijoj nutarta pusme
tinę konferenciją laikyti ( 

: Cliffside ir kad mūsų kuopa' 
į turi surengti išvažiavimą. 
Laiškas priimtas ir nutarta nu
samdyti konferencijai svetainę 

■ ir rengtis prie surengimo iš
važiavimo.’’

CVTDA! talke bedarbės pirties kaina nupiginta Įld gALAilYrl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—UvIsRi

M. TEITELBAUM, M a na d žeria
Naujai perdirbta RusiškaLTrrkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rfifiies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių ▼andenia 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu
’ x LAPUOTOS IšSIPERIMUI VANTOS VELTUI

4 d. vasario A
25 kuopa laikė savo susirinki
mą. Buvo įnešimas, kad pa
aukoti “Daily Workeriui” $10, 
bet kuopai neturint pinigų, nu
tarta parinkti tarpe draugų. 
Surinkta $10. Ačiū draugams 
aukotojams.

Antras įnešimas, tai užpre
numeruoti “Raudonąjį Arto
ją” ir “Darbininkių Balsą.”, 
Del stokos laiko klausimas li
kos atidėtas.

“Grigučio” perstatymo ko
misija išdavė raportą. Rapor
tavo, kad surinko $130 ap
garsinimais į programą. Rei
kia pažymėti, kad drg. O. Ku- 
čiauskaitė daugiausiai surin
ko pinigu—$47.75. Nors ope
retė “Grigutis” dar neįvyko, 
bet galima pasidžiaugti nors 
j^ra pradžia. Jeigu ir pabai
ga būtų tokia gera/ kaip pra
džia, tai daug ką mes laimė
tume.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukitea

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

kų dirbti. O tūlose dirbtuvė
se net ir preisus pasidarė su 
darbdavių pagelba, kad iš uni
jos pusės nepasiskubintų jiems 
•nuskirti kainas.

Dar reikia priminti pereitus 
laikus, kada ratelninkai val
dė lokalą. Bubniui esant de
legatu, paleido didesnę pusę tras, sako 
dirbtuvių dirbti štukinį dar- tai daryt, bet, ot, tas neprisilai- 
bą, ir naujoji lokalo išrinkta kydamas mandagumo vilkas 
valdyba turėjo daug vargo, dzūką už kelinių ir eik 
kol tas dirbtuves sutvarkė, broluti, kartu ant burdo. 
kad darbininkas, boso nu- ko supratimu', jeigu man 
skriaustas, galėtų atėjęs į uni-, laimė, tai ir tu, dzūkeli, 
jos raštinę apsiskųsti delega-’ kentėti. Kada aš būsiu 

atelio to nebu-|lįuosuotas, paleisiu ir tave 
Dzūko degtinė išgaravo.

turė-
p. Geo. Leavitt, Sublet, 
Jia sako: “Mano inks- 
AS turėjau skausmą nu- 

silpnas ir menkos 
Nuvra-Tone ir dabar 

esu stiprus ir sveikas.” Nu«a-Tonc greitai 
pašalina panašią padėt], kadangi jie pašalina, 
visus nuodus. kurie erzina ir kankina žmo-

Nuga-Tone atliko pastebėtiną darbą per 40 
metų. Jie yra puikūs senesniems žmonėms, 
kurie yra silpni, arba ir jaunesniems žnto- 
ft«ms, kurių gvvingoji spėka ir energija iš- 

yko. Nuga-Tone padaro riebų, raudoną 
aują ir suteikia naują spėktj ir jėgą ner- 
ns, muskulams Ir gyvintiesiems organams 

pagerina abelną sveikatą. Jūs galite 
tl Nuga-Tone kur tik vaistai yra par
yjami. arba ‘vertelga užsakys deF jūs iš 
-sandelio.

Į A. L. D. L, D. 52 Kuopos 
Narius

Brooklyn, N. Y.
J&dgewoodo Skyrusi 253 Grove St* * •

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., HWOOKLYN, N. T.
Telefonas: Pulaski 1090> i - . • J,

Mes turime čia tokių biznie
rių, kurie, nori būti visiems ge
li ir į visus parengimus lan
kosi. Bet j*eigu pasitaiko dar
bininkiškų draugijų parengi
mas ir sykiu sandariečių ar 
kitų, tai vyrai eina į sandarie
čių parengimus, o moteris 
siunčia i darbininkiškų drau
gijų parengimus. Bet kuomet 
jie taip daro, tai nei vieni, nei 
kiti jais nepasitiki..

Koresp.

PO LOŠIMUI ŠOKIA!
Prie Geros Lietuviškos Orkestros 

įžanga 50c ypatai
Dar pirmu kartu Detroite bus suloš

tas vaizdelis dviejuose aktuose
I . PALAIDŪNAS 

Lošimą išpildys A.L.P.M. Sąjungos
4 k p. Lošėjai

Šis dviejų aktų vaizdelis “ Palai- 
y liūnas” yra paimtas iš Lietuvos be- 

|į žemio gyvenimo. Perstato tėvų pa- 
& siryžnmą išleisti savo vienintelį sūnų 

j augštesrę mokyklą į Kauną. Bet 
kaip tas jų sūnus,—ąr jisai stengia
si, kad pasiekus mokslą, ir kaip tė
vams už tai atsilygina.—tą viską ga
lėsite matyt savo akimis, būdami 
augŠČiau m i neto j dienoj.

, Norinti įstoti į pašeipinę organiza
ciją A. P. L. A. bus priimami už nu
žemintą įstojimą.

Širdingai kviečia visus ir visas
A. P. L. A. 47-ta K p.

Rengia Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje 47 Kp.

NEDĖLIOJĘ
17 M. Vasario (Feb.)

I. A. S. SVETAINĖJE 
24-ta G at. ir Michigan Ave.

, Prasidės 6-ta vai. vakare
Reporteris Apie Dzūkus

Skaitydamas “Laisvėje”, ei
nančią apysaką po Antgalviu 
“Nuotikiai su Vilkais Dzūki
joj,” štai ką Reporteris ma
no; Visų pirma, jisai esąs tik
ras Dzūkas ir nėra patenkin
tas nekuriais išvadžiojimais 
apie dzūkus muzikantus. Apy
sakoje sakom'a dzūkas muzi
kantas, grajydamas vestuvėse, 
atsisakė priimti pasiūlymą per 
kitus ūkininkus, kad jį par
vežtų namo žiemos laiku ir, to
kiu būdu, būtų dzūkelis išnešęs 
sveiką kailį nuo vilkų. Dabar 
gi kas atsitiko. Per žioplumą 
ir degtinėlę įpuolė į vilkiny- 
čią. Įpuolus, jau nėra taip 
baisu, ir galima būtų išlipti. 
Mat, autorius, Užuguosčio Pe- 

dzūkas ir bandė

Kodėl Toks Ratelninkų Rago
žius?

Mat, ratelninkai rengiasi 
prie lokalo rinkimų, tat jau 
adata V. Michelsonas . drožia 

<<r>1 . . _ . /‘Keleivyje,” kad nėra lokaleBlaivybes agentu uzpul-’ . . • ' ’ .. v- \ . v .nei vieno tinkamo žmogausdmejimas ant sahunu labai di- v. . , , ■ . , ...., r • užimti delegato vieta, isski-delis. Vien tik sausio menesi . ... . t... C ,.j *. f riant tik viena V. Michelsona. 4ol užpuolimas padaryta ant _ ,. -... - o... , , i Bet dar ir jis ivalias nėra tm-saliunų ir 341 ypata patrauk- . . ,r ’• •• *., 4 ■ karnas, kadangi jis pats rašo,ta teisman. I, .1 . . ’j buk jis labai pataikaująs ko
munistams.”

BČt pas 54 skyriaus narius 
yra mintis, kad ponas Michel
sonas pataikauja ne komunis- 

, tams, bet darbdaviams. Mes 
j galim atminti visi, kaip 3 me
tai atgal, kada Michelsonas 
buvo delegatu 6 mėnesius, 

Ikiek tas žmogelis išmetė dar
bininkų iš dirbtuvių. Karvelio 
dirbtuvėj išmetė 8 darbinin
kus, pas šalaviejų buvo suma- 

jžinta dirbtuvė ant 37 darbi- 
i ninku, bet Šalaviejus atidarė 
kitoj vietoj dirbtuvę, nauji 
darbininkai tapo pasiųsti į iš
mestų vietą, o pas Zavecką 

i 12 darbininkų išmesta.
Tai ve kam Michelsonas pa- 

; taikauja—darbdaviams. Ka-
idangi jis turėjo 'dvi vietas— 
delegato vietą turėjo užėmęs 
ir buvo Zavecko kompanas, 

:tat sau netinkamus darbinin
kus ir išmetė iš Zavecko dirb
tuvės, kad jam nebūtų tie dar
bininkai kenksmingi bizniui, 
kaip jis užbaigs delegato vie
tą. Bet tie neprieteliai, ko
munistai greitai užuodė ir ne
davė ponui Michelsonui už
baigti delegato pareigas eiti ir 
už 6 mėnesių prašalino iš lo
kalo vairo. ,

Visi gerai žino, kaip Mi
chelsonas vieną dieną apleido 
unijos raštinę, o antrą nuėjo 
į Zavecko dirbtuvę ir persi
statė bosu. Savaime yra aiš
ku, kad jis buvo bosu ir de
legatu.

Reikia dar priminti, kad 54, 
lokale buvo du delegatai, f<u- 
rie gali net ir iš Lietuvos Sme
tonos gauti po medalį už pa
sidarbavimą bosams. Tai po
nai Bubnys ir V. Michelsonas.

Ta* ve, ratelninkai ir plau
nasi, kad ateinančiais rinki
mais būtų “čystesni” pažiūrėti 
kriaučiams, kad pastarieji vėl 
išrinktų bosą lokalo delegatu.

Sportelis.

tui. Bet prie 
v o ir darbininkas negalėjo ąt 
ėjęs pasiskųsti delegatui Bub-jsai pamiršo tas dailias dzūkai- 
niui. Delegatas Bubnys atsa-jtes, kurios vakaruškose šypso- 
kydavo, jei tau- numušė algos įjosi (yra atsitikimų, kad sutei

kė ir bučkį), by tik valcą ar 
polką smagesnę pagrajytų. Jo 
papirosai bei alutis,’kurį nuo 
jaunimd veltui gaudavo, pra
nyko. Mandagūs .žodžiai, 
švelnios rankutės, jo jausmų 
nekutena. Bet rūstus, paniu

ręs alkanas vilkas, su blizgan- šiukų, kad jie būtų suvafyti į 
čiomis akimis, be jokio man
dagumo reikalauja dzūką gra- 
jyti. Gi dzūkas, kad nepašė- 
rus vilko pusryčiais savo dzū
kišku kūnu, turi vilko apeti
tą bei skonį patenkinti ir gra-

Pirštai 
visas nuo išgąsčio 

peršalęs bimsi, kol kiti dzū
kai, ''važiuodami, neišgirdo jį 

'smuikuojant ir pribuvo į pa- 
i gelbą. 
į Sakau, tie dzūkai, tai nar
sūs vyrai. Apysakoje sakoma, 
penkis Vežimus pilnus vyrų 
vienas vilkas taip įbaugino, 
kad jie arklius pliekė ir tie 
be jokio apsiribojimo lėkė, 
kol prilėkė žydelio karčiamą 

j prie vieškelio miške, ir tik 
tuomet’ patėmijo, kad nėra 
vilko, ir suėjo į karčiamą išsi
traukti pusbutelkę. Reiškia, 
vienas žydelis narsesnis už ke
lius dzūkus, jeigu miške gy
vena ir nuo vilkų apsigina. 
Bet jau tie dzūkai ir tam ver
telgai žydeliui pridarė’ nesma
gumų. Begeriant pusbutelkę, 

i pajuto, kad vilkas prie ark- 
I lių. Smarkiausias dzūkas iš- 
į bėgęs susikibo su vilku už krū- 
| tų ir davai imtynių. Reiškia, 
vienas dzūkas laiko vilką už 
gerklės ir įvilko į žydo kar
čiamą, bet kiti bailiai leido 
vienam žmogui visų nuosavy-, 
bę bei gyvastis ginti. Kad 
pateisinus nedrąsumą,/- Užu
guosčio Petras sako, nebuvo 
kuolų nei kitų įrankių vilkas 
pavaišinti. Well, tai kur taip 
greitai dingo pusbutelkė ir ki

lti buteliai, su. kurių pagelba 
buvo galima vilkas pavaišinti 
arba net užmušti? čia jau 
mano tautiečiai visiškai panie-1 
kinama ir tas duoda suprasti,’ 
kad dzūkas įvertina geriau 
pusbutelkę, negu savo gyvastį, 
jeigu jos nevartoja nuo vilko 
apsigynimui ii‘, kas keisčiau
sia, tai po to įvykio, kuomet 
likosi vilkas nugalėtas, ir vėl 
dzūkai pusbutelkę 
kuri, matomai, irgi 
ka, nesužeista.

Tiek to. Aš 
dzūkų nepr,iškaitau 
gubernijos, su vaikinių 
Vilniaus; gubernijos 
pridaro daug nesmagumų ir 
suvalkiniams, ypatingai žie
mos laiku, kada Nemunas už- 

jšąla ir ledu galima pereiti į 
Suvalkų pusę, tada sveikas 
jieškok vakaro sulaukęs par-

Mokykla Reput&cijn”
Išsimokinkite Automobilių Biznio

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 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 k

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

Telephone: Greenpoint 1^11
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: Juniper 9790

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

Vardas ______ —___________________________________

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

el., So. Boston 0304 W.

Ad No. E-57 
Pašalina inkstų ar 
pūsles suerzinimą

> Tie, kuriuo* vargina inkstai ar pūvlė, 
' pasimokinti ii p. Geo. Leavitt, : 

patyrimų. Jis sako: “Mano 
t«Ii vargino mane 
garoje. buvau nervuotas, 
sveikatos. A 5 ėmiau 

sveikas.
kurie erxtn

iiisuioiiiai!
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PRANEŠIMAI Iš KITUR
LIETUVIU VALGYKLA

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

Tel., Greenpoint 5765 ts

Lietuviška Akušere

107 UNION AVENUE

SPORTAS PARDAVIMAI

DIDELIS BARGANAS

MALONAUS PASIMATYMO

162

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

Išro-

viso 
trys

skelbimu, 
procentą.

JAU VISA PRIRUOŠTA 
SHARKEY TREINIRUOTEI

Jack
Per- 

Miami 
Y or k o

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

RATELNINKŲ RAGOŽIUS 
PAS KRIAUČIUS

sparavimosi 
manadžeris 

pasamdė 
Jersey City 
svorio

■ J 
'i

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

GRABORIUS 
(Undertaker)

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Pasak “Daily News” sporto 
rašytojo Jimmy Powers, da
bartinė prasta Striblingo fizi
kinė padėtis nusvėrė jo ilgą 

nugalė-

S.
bus ketverge, 14 vasario, pas J aks-I
Čius, --------  A"~

Parsiduoda medinė 8-nių šeimynų 
su 2 krautuvėmis stuba. Neša ran- 
dos $2,200.00 į metus. Parduodu pi
giai—už $13,000.00, nes važiuoju į 
Europą. '

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

, (.35-40)

patarnavimo 
kreipkitės:

PARSIDUODA labai pigiai, lietuvių 
apgyventoje vietoje, grosernė. 

Priežastis pardavimo — nesutikimas
šeimynoje. 22 Stagg St., Brooklyn,
N, Y. ' • 36-39

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininkė

key’o 
rais jo

i Buckley
I Francis, 
sunkiojo

Patckevičius 
spyčių,” kad 
yrft kriau- 

Taip

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopos

praktikavosi di
mi estuose Euro-

sekmadienį į

už numažintą jstoji- 
kviečiame visus ir 

jsto- 
37-38 
37-38

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

UŽEIGA
Jftb pažįstate mus, mes pažįstame jw8, bet 
iah qenai matlmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Reilly/ Domino Fatts ir Rush 
Vėliau, kuomet jau 
pradės treiniruotis,

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
storas. Gera proga pirkti gerą 

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

33-38

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze ir Gydy
mo 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 1Q iki 1 P. M.

į. '. ; : . JUNIPER 7646 > ;

RALPH KF?UCHI 
FOTOGRAFAS 
65-23' G R AN D A V EN ŲE '

MASPETH. N. Y. ’ f i

| Tel., Triangle 1450
[Lietuvis Fotografas
! IR MALIOR1US

Laikrodžių, žiedų, Auksinįų 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 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai n
1 Kreipkitės šiuo adresu: H

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

A. L. D. L. D. IV APSKRIČIO 
ATYDAI

Visų tam apskričiui priklausančių 
kuopų sekretoriai malonėkite prisiųs
ti savo adresus A. L. D. L. IV Ap- 

1 skričio organizatoriui, kad reikalui 
esant būtų galima susirašinėti. Jei-

visas vei- 
Todėl tuo- 

. - A. L. 
Sharkey-Striblingo j D. L. D. IV Apskričio organizatorius 

• - J. Urbonas, 1911 Edgebrook Ave., 
Pittsburgh, Pa. 37-39

visus
ir

PEPITA ČION!

vasa-

Ruiz

LAIMĖJO STREIKĄ

J. LEVANDAUSKAS

įvyko

A. RADZEVIČIUS

“KLYNIS ROADHOUSES

kai

2-F

atsi-

NEPASITENKINĘ LAIVYNO 
OFISŲ DARBININKAI

A. D. (K.) P. VIENETOS
3US1R1NKIMAS 
KETVIRTADIENI

PROTESTAS PRIEŠ 
NUŽUDYMĄ HILARIO 
MONTENEGRO

SUBANKRŪTINO GARSUS 
BANKAS SU KETURIAIS 
SAVO SKYRIAIS

I

kad aplink Ocean
Fort Hamilton

“LAISVĖS” BENDROVĖS
TARYBOS VALDYBA

Rainis, Vaitaitis,

Dolerių 
Italai

Didžiumą ■

susirin- 
kimas bus nedėlioj, 17 vasario, sve
tainėj, 24th St. ir Michigan Ave. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų, kuriuos 
turime užbaigti. Tat nepamirškit 
visi atsilankyti. Atsiveskite ir nau
ju nariu. Sekr. V. Geraltauskas.

36-37-

kiaušių. Tikietus įsigykite iš- 
anksto “Laisvės” ofise, pas 
drg. Jušką, 79 Hudson Ave., 
arba pas lyriečius. Eva.

ketvirtadienį, 
kai 8 vai. vakare, 
Svetainėje, 109 E. 
New Yorke, įvyks

> (pabaigą šio mėnesio jo sūnus 
Savo laiku šito banko pre- (sversiąs 184 svarus.

zidentu buvo tūlas F. M. Fer-( Tarp laižybininkų 
t i- jam f..rari, bet vėliau, iam mirus, Sharkey’o kaina pakilo, 

užėmė Dr. A. H. Giannini, žy- eitą
mus kapitalistas. Italų spau- Beach atvyko iš New

Čeverykų siuvėjai, dirban- kaip Wilsonas 
tieji pas Shirley Shoe Co., 18 
E. 16th St

VIETOS ŽINIOS
Pepita čion, ji čion, pasaulio gražiau

sia gėlė yr’ ji,
Ir grožai jos mes lenkiamės visi...

Taip dainuoja Lyros Cho
ras, kuomet ant estrados pasi
rodo Pepita (M. česnavičiū- 
tė).

Tai viena operetė, kuri pa
nes joje rasite 

juokų, melodingų dainų, pui
kių kostiumų, žodžiu sakant— 
visko. Visas choras (mergi
nos ir vaikinai) bus apsirėdę 
meksikoniškomis drapanomis.

Jeigu jau nieko kito nebū
tų, apsimoka ateit pamatyt 
vien tik B. Rudaitį lošiant 
Wilsono, llepwortho tarno, 
rolėje. B. Rudaitis tikrai ar
tistiškai nuduoda savo rolę. 
Negalėtų nei profesionalas ge
riau atlikti šios roles. Nors 
plyšk iš juoko, žiūrėdamas, 

meilinasi 
savo “boso” sesers, Jonės 

New Yorke, pa- žolyniūtės). Nepaisant, 
gabaus laimėjo savo streiką ji jam net ir užvažiuoja 
po dviejų savaičių kovos, valgomąją, vienok jis vis 
Darbdaviai sutiko išpildyti vi- skaito knygą 
sus reikalavimus, įimant pri- Prie Merginos 
pažinimą unijos—Independent 
Shoe Workers Union.

Sekantį 
rio 14 d., 
Lexington 
116th St., 
masinis mitingas, ruošiamas
Venezuelos Revoliucinės Par
tijos, Visos Amerikos Antiim- tiks visiems, 
perialistinės Lygos ir Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
Harlemo sekcijos. Tai bus 
mitingas protestavimui del nu
žudymo Hilario Montenegro, 
Venezuelos revoliucinio darbi
ninkų judėjimo vado. Kalbė
tojų tarpe bus Robert Minor, 
Luis Martinez, Leon S. 
ir kt.

prie 
(M. 
kad 
per 

vien
Kaip Meilintis 
ir iš tos kny

gos išsimokinęs, bando g^uti 
ją sau, su visais jos turtais. 
Nelaimingajam nepasiseka, 
nes Jonę nugabena vogčiom į 
kontrabandininko Romero (J. 
Jakučionio) urvą, idant išga
vus iš jos brolio llepwortho 
(C. Levesko) pinigų, kaip štai 
Romero įsimyli į Jonę, o Jo
nei irgi patinka Romero ir jo 
keistas gyvenimas.

Bet ką jau visą operetę ap
rašysi ! Atsilankykit nedėlioj, 
17 d. vasario, į Labor Lyceum, 

Brook-

Pereitą pirmadienį
Laisvės” bendrovės naujai iš

rinktos tarybos susirinkimas. 
Tarybos sąstatas su mažom iš
imtim (nauji nariai Januška, 
Dvariškis, 
Bukšnys) pasiliko tas pats. 
Prezidentu išrinktas senasis, 949 Willoughby Ave 
'J. Weiss; sekretorium J. Nali- lyne, ir patys persitikrinsite, 
vaika ir iždininku J. Buivy-Įjog ši operetė viena iš pui- 
das. Susirinkimas pasibrėžė 
platų programą darbui šiems 
metams mūs dienraščio stipri
nimui. Senieji tarybos nariai 
yra sekanti: Weiss, Nalivai- 
ka, Gilman, Zablackas, Buivy
das, Undžius, Bimbienė.

1
I

' i ' ■buvo apstoti depozitorių, bet 
policija “tvarką daro,” nepri- 
leisdama žmonių. Iš valdžios 
paskelbta, kad depozitoriaį 
negaus nei kiek pinigų net per 
keturis mėnesius. Per tą lai
kotarpį bus jieškoma skolinto
jui ir su jais pirmiausiai atsi
teista, o vėliau bus lygtasi su 
depozitoriais ir jie, veikiausiai, 
gaus po keletą dolerių.

000 sumoje; tie pinigai padėti 
vienam vietos banke. Reika
lavimai bilietų plaukte plau
kią. New York o miesto gal
va James J. Walkeris pakei
tęs savo originali reikalavimą 
nuo keturių vietų ant astuo
nių, paskilbęs basebolininkas 
Babe Ruth užsisakęs septy-Įl’U apskričio valdyba neturės kuopij 
nias vietas. Dabar Dempsey sekretorių adresų, tai ir 

.v. _ . . . ikimas delei to trukdysis.pareiškė, jog JIS busiąs nusivy-(jau malonėkite tai padaryti, 
lęs, jei f ■ . ........
kumštynių pajamos nesieks 
viršaus $450,000. Gerai par
siduoda bilietai po $25 ir $5; 
pastarieji beveik visi parduo
ti. Po $10, $15 ir $20 ne taip 
gerai parsiduoda, kaip kad 
augščiau paminėti. Bet Demp-1 
sey mano, kad ir tuos išpirks, į 
kuomet kitų negalės gauti.

Left Hook.

WILKES-BARRE, PA.
Sekančią subatą, 16* vasario, bus 

Clam Bake vakaras pas J. Balse
vičių, 269 E. Market St. Draugai 
ir pažįstami, malonėkit atsilankyti, 
nes visi smagiai laiką praleisime. 
Prasidės nuo 7 vąl. vakare. Rengė-

■ jai. ' 37-38

PARENGIMAI IR.
SUSIRINKIMAI

! DETROIT, MICH.
Teatrą, balių ir šokius rengia A. 

P. L. A. 47 kuopa nedėlioj, vasario 
17 d., 1. A. S. svetainėj, 24th St. 
ir Michigan Ave.; pradžia 6 vai. j 
vakare. Įžanga 50c ypatai. Ėo lo
šimui šokiai prie geros lietuviškos 
orkestros. Dar pirmu kartu bus 
perstatomas dviejų veiksmų vaizde
lis “Palaidūnas.” Lošimą išpildys į 
A. L. P. M. S. 4 kuopos lošėjai. 

(Taipgi bus priimami į A. P. L. A. 
Pradžfa nar^a' “ nar^s> i jašelpos ir pomir-

“Keleivio” num. 6, 1929 m., 
ratelninkai verčiasi ragožium, 
aprašydami kriaučių atsibuvu
sį nepaprastą susirinkimą, 
sausio 23 d., 1929 m.

Rašo iš kriaučių lietuviški? 
dirbtuvių padėties, kad pas 
kriaučius lietuviškose dirbtu
vėse dirbą nuo kavalkų ir nuo 
mastų. Tai ve ant kiek tie 
žmonės protauja. Tam pačiam 
susirinkime, kuris buvo įvykęs 
23 d. sausio, pats vyriausias 
Ratelio špykis 
davė 'kriaučiams 
štukinis darbas
čiams geru uždarbiu, 
pat ir jo pasekėjai verkė tam 
pačiam susirinkime, kad da- susirinkit laiku, 
bartinė lokalo valdyba turi^K* aPtarti- 
leisti dirbtuvėse dirbti štukinįj 
darba. Esą, mes turim tai-! *■ v . 1 kytis su aplinkybėmis marke- 
to, kaip New York o kriaučiai 
dirbą, kadangi New Yorko 
mark etas išėjo ant rekordo, 
tai mūs vienas Brooklyno lo- 
kalas neatsilaikys prieš štuki- 
nį darbą.

Bet dar ratelninkams to ne
pakako. Ir po dirbtuves dir
banti maldavo darbdavius, 
kad jiems suteiktų nuo kaval- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

BROOKLYN, N. Y.
L. A. 322 kuopos susirinkimas

1148 Glenmore Avė. .. _ , .
7:30 vai. vakare. Važiuojant Lef-Itmes h1UK’r.
ferts Avė. eleveiteriu, reikia išlipti Irn.^' n.?ai
ant Grant Ave. stoties. Visi nariai *y.lsasA\aV Aiam% parengime 

turime svarbiu rei-1 f1 * 'AJ'L;A\ Engėjai.
į- j ','17-38 '<UOPOK valdyba.

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 33531 
Washington St., kampas Green St.,1 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel.1 
Jamaica Plain 1123.

(21-47) I

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.

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 1 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

GRABORIUS

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje

Jack džiuosiuose’
Po j e.

Reikale

Telephone, Stagg: 440*

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

■

Jdį

Vasario 11 d. žiniomis, jau 
visa priruošta rimtai 
Sharkey treiniruotei ir kaip 
šiandien jis jau turi pradėti i 
ruoštis savo kumštynėms su 
Young Striblingu, kurios įvyks 
Flamingo Parke. Jack Shar- 

bend- 
Johnny 
Jimmy 

lengvaus 
kumštininką,

Apie /Trys Milionai 
Žmonių Pinigų Žus; 
depozitoriaį Sudarė ■ OU.m.VJV OYWXAW XYV.XX.MVXXXXXXXYCV, 

Pereitą pirmadienį tūkstan-' olandų sunkiasvorį Paul Hoff-
r airių sunkiasvorį Pat 

išgąsčio McCarthy.
Pereitą sekmadienį Sharkey

Sakoma,
Parkway,
Ave., Coney Island Ave. ir ki
tose panašiose vietose, Brook- ...
lyne, prisiveisė tiek daug čius City Trust Kompanijos'man ir 
“spykyzių,” kad jau net mūn- depozitorių 
šainu dvokia tie kampai. Ka
pitonas J. W. Inglesby, blaivy
bės įstatymo vykdymo virši
ninkas ir kiti pažadėję pada
ryti tas vietas “sausomis, 
Sahara.” Pamatysime!

Visi nariai privalote 
lankyti į vienetos 2-F susirin
kimą, kuris įvyks ketvirtadie
nį, vasario 14 d., kai 6:15 v. 
vakare. Vieta—56 Manhat
tan Avė. Kurie neatsilankys, 
Bus šaukiami į sekcijos komi
tetą ir disciplinuojami.

J. Konin, Or g.

sukratė 
drebulys. Valstijos bankų de-! 
partmentas paskelbė, kad mi-'žaidė golfą, o Striblingas die- 
nėtas bankas subankrutavo ir nos metu ilsėjosi ir laukė va- 
uždaro savo duris. Uždaro ir karo. Sutemus jis sparavosi 
visi jo skyriai, esantieji New su savo bendrais, būtent, Red 
Yorke ir Brooklyn©.

City Trust Co. bankas ran- Heise, 
dasi po num. 2118 Second tikrai 
Ave., New Yorke, o jo skyriai Striblingo sparavim'osi bend- 
sekamose vietose: po num. rais (sparring partners) būsią 
2105 First Ave., 431 Third (Sully Montgomery, Tony Fu- 
Ave., New Yorke, ir Brookly- Įente ir Jeff Carroll, 
ne: 594 Atlantic Ave. ir 
Graham Ave.

Sprendžiama, kad iš 
žmonių pinigų žus apie 
milionai dolerių, nors pilnas virtinę knockoutų ir 
skaitlinės dar nepaskelbtos ir jimą Johnny Squires Madison 
nebus paskelbtos iki tūlam lai-'Square Gardene pereitą rude- 
kui, kol bus galutinai prieita nį. Striblingas išrodąs pakė- 
prie visų davinių. jgęs ir plonas. Jis negalįs sver-

Daugiausiai depozitorių bu-|ti daugiau, kaip 170 arba 175 
vę italai ir jų tarpe nulemia-'svarus, bet jo nuolatos barš- 
mą didžiumą sudarė darbiniu- kantis tėvas tvirtinąs, jog apie 
kai, ypačiai italų tautybės. (pabaigą šio mėnesio jo sūnusLąivyno sekretoriaus Wilbur 

paskelbimas, kad prie laivynų 
ofisuose dirbantieji raštinin- 
kai-knygvedžiai turi dirbti 8 
valandas vietoj 7, kaip iki šiol 
dirbo, ir dirbti už seną algą, 
sukėlė didelį nepasitenkinimą doj šitaš b.ankas buvo garsina-1 ir Naujosios Anglijos įvairių 

’ * > ofisuose mas “italų banku” ir, didžiu- ■ laižybų komisionierių. Išro-
darbininkuose. m°j atsitikimų, į italus buvo do, jog visi turi gerokai-pini

gų ir kerta laižybų už bosto- 
nietį. Už Sharkey deda 6 
prieš Striblinjro 5. Frank Mc
Cormack iš Waltham, Mass.,- 
didelis Jack Sharkey’o ' gar- 

|bintojas, padėjo pas Georgia 
Ivalstijos brokerį Cyril Harvey 
$5,800, kuriuos deda laižybos- 
na prieš $5,000. Nors ir 
Striblingas turi savo šalininkų, | 
kurie gatavi palaikyti jo pusę 

j esant būtinam reikalui, tačiau 
j kol kas jie neiną laižybų, bet 
Jaukią .geresnės kainos. Snė-

Brooklyn© laivyno 
dirbančiuose
Šis pailginimas darbo valan- kreiptasi obalsiu: “Tautiečiai, 
dų, sako Pierce, vienas iš'dėkit į savo banką pinigus; 
knygvedžių, reiškia tiek, kaip semkit savo vientaučius.” 

Žmonės ir dėjo, rėmė. Ir štai, 
kur tas kvailas patriotizmas 
nuvedė. \

Viena darbininkė italė per 
ilgus metus dirbo ir 'taupino 
pinigus, dėdama juos į kalba
mąjį banką. Ir taupindama 
vis kalbėjo: “Kai tik aš sutau
pysiu tris tūkstančius dolerių, 
tuomet leisiu savo seną moti-

kad būtų numažinta 15 nuoš. 
algos. .
EAST NEW YORKO
KUOPŲ KOMISIJŲ DOMEI

Vasario 15 d., 8 vai. vaka
re, pas Paukštį, 10154—110th 
St., Richmond Hill, įvyks visų 
trijų kuopų komisijų susirin
kimas. Visi komisijų nariai ną į Italiją pasisvečiuoti.” Už 
ir tie darbininkai, kurie suriš- baigė taupyti tris tūkstančius, | jama, jog netrukus už Shar- 
ti su piniginiais reikalais, turi- bet bankas i 
te būti, nes reikia apyskaitą Moteriškė ko nesuddmavojo, 
padaryti iš. buvusio parengi-1 pamačius tai. 
mo. V. P. ■ •

subankrutavo, key bus dedama 7 prieš 5.
. , Buvęs sunkiasvoris čampio- 

nas Jack Dempsey paskelbė, 
Pirmadienį kalbami bankai jog bilietų jau parduotą $210,-

Varpas Bakery, 54 Manjer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

V J

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

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesim 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreiČiausiai, išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šahnėčių




