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BASLE, Šveicarija.— Čia 
masiniam mitinge tūkstan
tis darbininkų protestavo 
prieš Šveicarijos Fecleralės

Atgal prie Socialdemokra
tijos.

Kur /Atsiduria Renegatai
Saugokite Pinigus!
Del Aukų “Daily Worke- 

riui.”
Rašo L. Praseika

Berlyne eina trockininkų laik
raštis "Volksville,” kuris vadi
na save kairiųjų komunistų 
laikraščiu. Tai yra toks jau 
murzinas lapelis, kaip ir Baltru
šaičių įsteigta gazieta. Kapita
listinė spauda gausiai išnaudoja 
tą lapelį, kaipo informacijų šal
tinį apie tai, kas dedasi Komin- 
terne.

štai naujiena: to laikraščio 
vyriausias redaktorius W. Bar
tels pranešė, kad pasitraukia iš 
redaktoriavimo ir pereina prie 
socialdemokratų partijos. Jį 
privedė prie to trockinė filoso
fija. Komentarų nereikia. Tie, 
kurie neriasi iš kailio del savo ' 
tariamojo kairumo, 
nutupia labai žemai.

Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pasmerkė Šveicarijos Vai- penhioliką Lietuvos Darbininku Fašistai Soįtai įe,d®, 7JaL Darbo
fl7ia ir/ Komims) Fucictn i *- lliono /ihaln Promnimi

DAR SUVIRŠ 50 SUKNIASIUVIĮJ
DIRBTUVIŲ IŠVESTA J STREIKĄ

Suareštuota 34 Pikietuotojai; Streikieriai Masiniai Pikie- 
tuoja, Nepaisant Policijos Puolimo

ROSTOVAS, Sovietų Są
junga.—Valstybės valdomoj 
žibalo pramonėj tapo įvesta 
septynių valandų darbo die
na. Galima buvo sutrum
pinti darbo dieną abelnai 
pagerinus pramonę. Pla
ningiau Sutvarkius darbą ir 
įvedus moderniškas mašinas 
galima daugiau darbo atlik
ti trumpesniu laiku. >

jos. Pas jį esą rasta nema
žai komunistinės literatū
ros. Sąryšy su juo taipgi 
suareštuota įr kiti darbinin
kų veikėjai, kuriuos fašistai 
kaltina komunistiniam vei
kime. Sakoma, fašistų poli
cijos klausinėjamas Gros
manas neprisipažino pri
klausąs Komunistų Parti
jai. “Tik esu jiems prijau
čiantis. Literatūrą laikiau,” 
Grosmanas taip pareiškęs. 
Kiti kaltinamieji taip pat 
neprisipažino kaltais. Ne
žiūrint, kad fašistai neturi 
prieš juos kitų įrodymų/' 
kaip tik darbininkišką lite
ratūrą, vis tiek planuoja 
juos aštriai nubausti kaip 
komunistus.

Į teismą bus pašaukta 
virš 30 liudininku, v

“Lietuvos Žinios” praneša, 
kad netrukus prasidės teis- 

> asmenų, 
kurie yra kaltinami komu
nistiniam veikime. Fašistai 
pasirengę pasmerkti juos 
katorgon ant ilgų metų. Šie 
yra kaltinami darbininkai: 
K. Grosmanas, Julija Sta- 
kionienė-Širvelytė, P. ’Sta- 
kionis, S. Rapoponaitė, VIa-

Tarybos fašistinį žingsnį. | ni as penkiolikos
Taryba uždraudė revoliuci
niams unijistams laikyti mi
tingą Tessia mieste.

Net buržuazinė spauda 
paprastai kritikavo valdžią už atsisa

kymą įleisti į Šveicariją an-
• ti-fašistą profesorių Sal-
. vemini. Tuo būdu Šveicari-

al ; jos valdžia pasirodė rėmėja das Kriukelis, J. Vicas, L.
Italijos fašizmo. 1

Kuomet “Naujienose”
"Keleivy” tas ar kitas renega-! 
tas rašo apie komunistų "slap
tybes” ir mušasi į krūtinę už 
savo buvusius griekus, tai tūli i Už 15 Pakelių Papirosų 
miicii rlrnuorni rnrln rlidplin npri- I n O • V I ••

> 3 Savaites Kalėjimomūsų draugai rodo didelio neri
mo. Jiem išrodo, kad reikia la
bai skaitytis, ką rašo tokie Šmi- 

C tai, Zabulioniai, Plungiai, Gele
žėlės.

Kiek aš pažįstu mūsų istoriją 
per pastaruosius 15-17 metų, 
tai beveik kiekvienam atsitiki
me tokie tipai greitai mirdavo 
politiniai. Isteriškai sužviegda
vo, bet, beveik visuomet, tulžies 
krateris greit užsičiaupdavo.

Avantiūristas Šmitas dingo, 
kad nei krust. Jis gal būt iš
ners kur nors Meksikoj, kas ga
li žinoti. Zabulionis dar kalėji
me. Rąčys (pinigdirbis) kalė
jime. Geležėlė visiškai susi- 
skrepliavo. Plungis žino geriau 

r už mus, kaip jis "pakilo,” susi- 
/ dėjęs su širvydiniais.

Tai tokia "karjera” visų re-
< negatų.

Grabauskaitė, V. Norvidai- 
tė, J. Skrabulis, Vii. Jonei- 
kis, N. Judelevičius, V. Mi
kalauskas, R. Geraitis, A. 
Mockus ir M. Sereika. Iš vi
so 15 asmenų.

Jie tapo suareštuoti perei
tą rudenį. Kriminale poli
cija sako, kad Grosmanas 
buvęs generalis sekretorius 
Lietuvos Komunistu Parti- u

Žaslių miestelio gyventojo 
Chajatausko vidurnaktį už
sidegė gyvenamas namas. 
Savininkai, bijodami nelai
mės, prekes iš krautuvių ne
šė į tolesnius namus. To pat 
miestelio gyventojas Pr. 
Virbalas taip pat atėjo ne
laimės vieton. Gesino, bet 
pamatęs, kad prekės neša
mos iš krautuvių, į vieną i 
įpuolęs pasiėmė 15 pakelių 
papirosų ir nuėjo pumpuoti 
vandens.
ninka, "iškrėtė Virbalą ir pa- Fljalmar Schacht nurodinė- 
pirosus rado. O Virbate kfd Vokietija negali mo- 
aiškinasi, kad radęs gatvėj.

Kauno apygardos teismas Laweso pląno be didelio 
Virbalą nubaudė 3 savaitėm

Sako, Vokietija Negali 
Išmokėt Kontribuciją

h

PARYŽIUS.— Reparacijų 
lfni’ komiteto posėdy antradienį SS polfi aątaas

____  i o I w> o v» vn h n n h r vi n

Prisišlieja žmogelis prie iždo, j paprasto kalėjimo UŽ vogi
o paskui ar iš godumo ar iš 
minkštos širdies suvalgo tą iž- j 
dą. Man jau teko girdėti apie į 
keturias tokias istorijas. Geri Į 
žmonės paskui, paprastai, suke-j 
lia reikalingą pinigų sumą, kad 
organizacija nenukentėtų visuo
menės akyse. Prasikaltėlis, pa-

mą.

Sušalo 34 Čigonai
VARŠAVA.— Visa čigonų

prastai, prižada atsiteisti... Bet Srupe, susidedanti is 34 vy- 
tų prižadų pinigų nesusidaro, i tu, moterų ir vaikų, antra- 

išrodo, kad slėpti tuos dienį tapo atrasta sušalus 
p r® i kalteli u s nereikėtų. Retai jų kempėj girioj netoli Liub- 
kuris iš jų suvalgė iždą, sunkių [lino. Atrasti visi negyvi.
aplinkybių verčiamas. Iždų nai
kintojai, paprastai, yra sugedę 
žmones. Kuomet mes patys 
pirmieji iškėlėme aikštėn Zabu
lionio šunybes, tas mums išėjo 
ant naudos.

sunkumo. ' ' ' 1 ;
Dabar Vokietija priversta 

mqkėti 2,500,000,000 markių 
{($600,000,000) į metuš.

Lindberghas Apsives su 
Milionieriaus Dukteria

Mexico City.— Čia antra-" 
dienį Jungtinių Valstijų am
basadorius Morrow, milio- 
nierius, pranešė, kad jo duk- 

i tė Anne Spencer susižieda- 
Ivus su pagarsėjusiu lakūnu 
■ Charles A. Lindbergh. Ves

Girti Kasykly Kompani
jos Policistąi Nužudė 

Darbininką
PITTSURGH.— Du Pitts

burgh Coal Kompanijos po- 
licistai, H. P. Watts ir 
Frank Slapika, kaltinami 
nužudyme biedno farmerio 
[John Barckowski. Jie tapo j 
• suareštuoti. i

Traginga Mirčia Numirė Apskričio detektyvas Ritz, 
° [kuris tyrinėjo uzmusystę,

1 sako, kad policistąi buvo 
girti ir tą žmogij taip suihu- 
šė, kad jis numirė ligoninėj.

Sumušimas įvyko moteries 
__ Ji yra 

užmuštojo uošvė ir gyvena

Drauge Buloviene
Trečiadienį gavome nuo r- 

draugų iš Philadelphijos se- Blusrick'n^iuose'
kantį pranešimą: v

. tYasarjo 12 d. traginga ■ pittsburgh Qoai kompani- 
mncia (.-—Red.), pasimirė| -og Santiantro. 
nuvežta į. Jigomnę drauge
Bidovien&r Lavonas randa-; fąrmerys. Jis žiemos laiku 
o1, .jwsgrvotas ■’n amuose ant i dobdavo kasyklose kaipo 
84 nr SoupWick A^ve., S. w. mrHninr-va 
Philadelphia. Draugai < ir' 
draugės raginami dalyvauti1 
šermenyse ir laidotuvese.”

jos stuboj, Santiango.
Barckowski buvo biednas

Sustreikavo
DRAGA, Čekoslovakija.— 

Tūkstančiai tekstiles darbi
ninkų sustreikavo Čekoslo
vakijoj, atsisakius darbda-

į maimerys.
; Detektyvas Ritz sako, kad 
fąrmerys nebuvo apsigin
klavęs, kuomet jį policistąi 
užpuolė mušti.

“Jie užpuolė mano vyrą ir 
nužudė,” pareiškė nužudy
tojo žmona.

Nužudytojo 17 metų sū
nus sako.’ kad policistąi už
puolė mušti jo tėvą; kuomet;

NEW YORK.— Antradie
nį vėl streikuojanti suknia- 
siuviai masiniai pikietavo 
dirbtuves. Pasekmė to, dar 
daugiau 50 dirbtuvių išvesta 
į streiką moter. drabužių ga
minimo centre, New Yorke. 
Šimtai darbininkų sustrei
kavo. Streikas plečiasi.

Streikieriai masiniai pi
kietavo, nepaisant policijos 
puolimo. Trisdešimts ketu
ri streikieriai tapo suareš
tuoti, bet vėliaus visi tapo 
paliuosuoti, išskyrus tris, 
kurie liko nubausti užsimo
kėti po $3 kiekvienas. Tarp 
suareštuotų buvo motina

Bet tai netiesa. Apie tai 
streiko komitetas savo iš
leistam pareiškime sako: ’’ 

“Streikas dabar yra labai 
išsiplėtęs ir vis plečiasi kiek
vieną dieną. Arti 700 dirb- y 
tuvių išvesta į .streiką ir < 
daug naujų dirbtuvių bus iš
vesta į streiką bėgy sekamų 
kelių dienų. Sutartys jau 
padarytos su apie 150 darb* 
davių, kurie apima apie 2,- 
500 darbininkų. O tuo pa
čiu sykiu vedamos derybos 
su 100 kitų nepriklausomų 
fabrikantų. Bandoma pa
dalyti sutartį su Dress Ma- | 

, nufacturers’ Protective Ašd- 
i Sylvia Greizer su savo dūk- ciacija (darbdavių susiviem- 
jteria Beatrice, 15 metų am- jimu), apimančia 175 fir- 
Žiaus. Jos abidvi pikietavo. mas, ir komitetas tapo, nu- 
Motina tapo tuojaus paliuo-1 skirtas tęsimui derybų su ta 
suota, o jos duktė tapo nu-{asociacija, 
gabenta į vaikų teismą, kur i 
ji bus tardoma.

Streikas eina 
gai. Streiką 
Adatos Amatų 
Industrinė Unija, kurią ne
senai komunistai ir kairieji 
darbininkai suorganizavo 
New Yorke. '•

Daug darbdavių atsišau
kia taikytis. •

Antradienį United Press 
paskelbė, kad jau 325 dirb
tuvės susitaikė ir 10,000 
darbininkų grįžta darban.

“Padaryti susitaikymai' 
nereiškia streiko užbaigimą ' 

pasekmin- arba sumažinimą streiko 
veikimo. Adatos Amatų 
Darbininkų Industrinė Uni
ja nusistačius tvirtai vesti 
streiką prieš visus darbda* 
vius, kurie atsisakys priim
ti mūsų reikalavimus.”

Streikieriai laiko masi
nius mitingus, kuriuose sa
ko prakalbas Ben Gitlowas, 
Wm. Z. Fosteris, Robert W. 
Dunn ir kiti žymūs darbi
ninkų vadai.

vadovauja 
Darbininkų

vs 
J
I

■

■ v ■

Dideli Šalčiai Europoj; įKriminalistas Rimša—
Žuvo 100 Žmonų Brazilijos Plantatorius

viams Išpildyti darbininkų jo tėvas, sužeistas . į galva, LONDONAS.—Pasak čia
reikalavimus. Darbininkai 
streikuoja miestuose Grot- 
tau, Kratzau ir Bruenn.

i/* p • M r’ m 1Z’ i ^naries a. ranuoergn. v es- ----------------------Mno uaisras inanampoiej j tuv§s atsibus gegužės ar i vilkai Sudraskė 3 Vokiečius
I • V/ T • B- • ___ •j birželio mėnesį.

Sausio 19 d. Mariampolės į -----------------
miesto sode užsidegė^ kinas, j Trockis Esąs Turkijoj
Įvyko sprogimas, užsidegė 
benzinas ir filmą. LiepsnaAukas del "Daily Worker’io”

Centro Biuro įsteigtą komitetą, gretai prasimušė per lubas Associated Press praneša, 
į kurį įeina nuo partijos d. V. ir’stogą. Atvykę miesto ir Trockis antradienį at- 
Bovinas, d. J. Boildžinskaitė, 9 pulko gaisrininkai ųžgesi- vykęs čia iš Sovietų Turkes- 
nuo Darbininkių Susivienijimo 
ir aš nuo ALDLD.

Per šį komitetą aukas todėl 
geriausia siųsti, kad viena—jos 
garsinamos "Laisvėje,” o antra 
—kreditas priguli lietuviams 
darbiečiams.

Kada nueini į "Daily Worke- 
rio” administraciją, tai tankiai

,mus bara—sako, jūs lietuviai, 
mažai dirbate dienraščiui... O 
man išrodo, kad lietuviai gau- 

, šiai aukauja, tik bėda, kad au-
* tkos eina įvairiais keliais.

Tegul jos eina vienu keliu. 
Money orderį ar čekį išrašykite 
d. V. Bovino vardu -(“Laisvės” 
adresas).

Mes savo komitete jau vėl tu
rime apie 70 dolerių.

Konstantinopolis, Turkija.

no, nedavę visam kinui užsi- i įano. 
degti. Iš publikos nieks ne-1degti. Is publikos nieks ne-' Jis atvykęs Sovietų laivu 
nukentėjo,, nes tuoųiėt kine'Ujič, kuris čia .atplaukęs 

antradienio vakarą. > <1,
Tačiaus šis pranešimas)

ėjo paskutinio seanso pabai
ga, todėl jame buvb maža 
žmonių. Tačiau apdegė tar
nautojas Bubnys, kuris tuo
met leido filmą; jis tuoj bu
vo nugabentas į ligoninę.

Kiek Aukso Ašigaliuose?

ii

Turistus
Konstantinopolis. — Pra

nešama, kad laukuose už 
miesto BrOussa vilkai su
draskė tris vokiečius turis
tus,'kurie buvo išvykę ap
žiūrėti miesto pakraščių.

Dayton, Ohio.-*- Antradie
nį du armijos lakūnai orlai
viu iškilo apie 39,000 pėdų 
augštumo, kur temperatūra 
buvo 76 laipsniai žemiau ze-t

nėpa ofeialiai patvirtintas. |ro.
UJ------------LX—------- ... . I -------------------------------------—

Darbininkų Partijos Konvencija Prasidės
su Masiniu Mitingu 1 T

Darbininkų (Komunistų) narių delegacija, kuri buvo
1 t . a a •» «

Man teko būti Elizabeth, N. 
J., ir darbiečių sušauktame su
sirinkime kalbėti apie trockiz- 
mą. Publika labai domingai 
klausėsi. Dar aukų "Daily 

\ Worker’iui” surinkom virš 16 
L dolerių.t Draugai elizabethiečiai dar 

nuo laikų Socialistų Sąjungos 
laikosi drūčiai. Prie partijos 

. priklauso virs 30 žmonių. Gerai 
stovi ALDLD kuopa. Gerai dar-

PARYŽIUS.— “Echo de. 7 ' * ' ‘ f" ‘ \ ' ' _ „ z Z
Paris” žiniomis, Prūsijos' Partijos nacionalė konven-:nuvykus iš‘ Jungtinių. Vals- 
geologijos instituto profeso- cya prasides su masiniu mi-, į sovietų Sąjungą. Pa
kad didelis aukso kiekis esąs „ NeWT1 S^rA Ca®‘n0’' 
prie abiejų žemės ašigalių, St. ir Park Ave., New 
ypač prie šiaurės ašigalio. | Xorke> k°vo 1 d. Šiame mi- 
Profesoriaus nuomone, ten .^in^e taipgi bus paminėji- 
esą apie 300 milionų tonų mas Ruthenbergo mirties, 
aukso. Pasak profesoriaus, p0 prakalbų bus rodomi 
auksas esąs matomas skaid- krutami paveikslai, 
riųjų šiaurės ašigalio sričių dar nebuvo rodomi, nimu.

Jungtinėse Valstijose. Pa-1 Kalbės žymūs kalbėtojai. 
==5 veikslai užvardinti , “Apsi- Įžanga tik 50 centų., «.
Gerai Jankymas Sovietų Sąjungoj Ant rytojaus prasidės 

‘ 1.” Tubs paveik- Partijos nacionalė konvenci-

Po prakalbų bus rodomi 
, kurie'

| veikslai parodo, kaip dabar 
'gyvuoja Sovietų Sąjunga.

z Taipgi bus rodomi kruta
nti paveikslai apie Ruthen- 
bergą. Bus parodyta įvai
rios demonstracijos, Vokie
tijoj ir Maskvoj sąryšy su 

1 Ruthenbergo pelenų atgabe-

ežerų dugnuose.

buojasi moterų kūopa. < 
eina darbas pašelpinėse draugi-i 1928 metais 
jose. Ir santaika tarpe jų yra. įsius nuėmė ūhijistų ėiljnių ja.

M&'

Pernai balandžio mėn. pa
bėgo su pinigais į Braziliją 
Rokiškio ūkininkų sąjungos 
banko direktorius Jonas 
Rimša.

Lietuvos kriminale polici
ja pranešė Rio de Janeiro 

Į krim. policijai, nurodydama 
laivakortės numerį, laivą ir 
kambarį, kuriame Rimša va
žiavo. Važiavo Vokiečių 
laivu “Monte Olivia.”

Brazilijos policija jį sulai
kė ir pranešė Lietuvos kriių. 
policijai. Krim. policija ir 
užsienių reikalų ministerija 
darė žygius, kad Rimša bū
tų grąžintas į Lietuvą ir 

Lenkijoj dar tokio šalčio perduotas teismui, bet vei- 
hebuvo per 103 metus. Su- tul_ \ 
sisiekimas gelžkeliais su
stabdytas. Žemė taip giliai 
įšalus, kad sunku iškasti 
duobes mirusius palaidoti.

leidosi bėgti, jie jį vijosi.’ gautų pranešimų iš įvairių 
“Vienas policistų buvo taip 
girtas, kad jis bėgdamas 
parpuolė ant žemės,” sako 
vaikinas. (

“Vienas norėjo nušauti 
mano motiną, kuomet ji 
bandė juos sustabdyti,” pa-. 
reiškė Barckowskiene. “Jisi'nių žemiau zero, 
prikišo prie jos revolverį ir j 
liepė atsitraukti.

“Jie sumušę paėmė jį iš 
ten 2 vai. (nedėldienio rytą) 
ir nenugabeno jį į ligoninę 
iki 6 valandos.

“Jie nusigabeno jį į bara
kus fkazermę) ir dar ten jį 
kankino, aš manau.”

Barckowski ir D. R. Hig
gins, jo draugas, buvo Blus- 
sick (stuboj, kuomet policis-
tąi įėjo f su tikslų nusipirkti 
degtines, sako1 detektyvas 
Ritz. i

Vėliau ri policistąi išsivedė 
Barckowskį iš stubos ir pra
dėjo mušti, sako apskričio 
detektyvas? Higgins išėjo 
paskui juos ir, bijodamas, 
kad jį neužpultų, išsitraukė 
peilį. Higgins sakė detek
tyvui Ritz, kad Barckowski 
neturėjo jokio ginklo.

Barckowski numirė Se
wickley Valley ligoninėj. 
Jam galva buvo suskaldyta 
ir veik visi šonkauliai sulau
žytai. Šmotas vieno šonkau-' 
lio buvo įvarytas į plaučius.

a
Europos dalių, šiomis dieno
mis Europoj nuo šalčio žu
vo suvirš 100 žmonių.

Danijos vandenyse suvirš 
60 laivų įšalę.

Belfort, Francijoj, tempe
ratūra nupuolė iki 18 laips-

Pasak pranešimo iš Bu
charest, Rumunijos, dešimts 
.asmenų sušalo Campinoj, 16 
Buzeu srity, trys Bukovinoj 
ir keturiolika Bessarabijoj.

Pirmadienį temperatūra 
Vienoj, Austrijoj, siekė 21 
laipsnį žemiau zero.

Coolidge Pasirašė Laivų 
(Btidavojimo Bilių

Washington.— Trečiadie
nį prezidentas Coolidge pa
sirašė 15 kreiserių budavoji- 
mo bilių, kurį nesenai sena
tas perleido.

Krim. policijos žiniomis, 
Rimša Brazilijoj iš vyriau
sio federalinio teismo gavo 
orderį ir paleistas. Visi pi
nigai jam grąžinti.

Rimša jau turįs įsigijęs 
didelius plotus žemės, užve
dęs dideles plantacijas ir 
pas jį dirba daug darbiniu

4
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pirkę nuo jo degtinės už $1, 
bet išgėrę ir dabar neturi 
ką parodyti

Detektyvas Ritz pareiškė, 
kad kasyklų kompanijų po-

Policistąi pasakoja, būk licija neturi teisės tyrinėti 
jie bandė, Barckowskį su- privatiškus pamuš ir užpul-
areštuoti už degtinės par- dinėti, kajp kad/ pasielgta 
davimą. Sako, kad jie ^iu- šiame atsitikime.

Isadora Duncan Šokikės 
Pittsburghe

PITTSBURG, Pa.-—Isado
ra Duncan šokikės iš Mask
vos dabar šoka čia Pitt Te
atre, kampas 7th ir Penu. 
Avė. Bus tik vieną savaitę, 
nuo vasario 11 iki 17 d. Gru
pėj yra viso 20 šokikių. New ' 
Yorke ir Philadelphijoj jos 
turėjo didelį pasisekimą.

« . - . »* C:
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Lietuvos Fašistai pas 
Vokietijos Monarchistus

Lietuvos žinių agentūra 
“Elta” piįanęšą apie Lietu
vos fašistinių karininkų ap
silankymą pas Vokietijos 
kaizerininką :> . . prezidentą 
Hindenburgą. Pranešimas 
skamba:

Vjakar priešpiet prezidentas 
Hindenburgas priėmė atsilan
kiusius į Berlyną Lietuvos ka
rininkus : generolą Tamašaus
ką, pulkininką Urboną ir ulo
nų pulko vadą pulkininką Ple
chavičių, kuriuos lydėjo Lietu
vos pasiuntinys Vokietijoj p. 
Sidzikauskas ir karo attache 
pulk. Škirpa. Tą pat dieną 
karo ministeris Groeneris pre-

“atstūmę” nuo valdžios ir pa
darę “posūniais”; buvę ir aš
trių, kiršinančių posaKių. Bet 
partijos suvažiavimo aprašy
mo gale “Ryte” (14 nr.) gir
dėti lyg ir taikingų tonų. .

Liaudininkų pareiškimai, 
kad jie nesivadovaus, kprštp ir 
neapykantos 1 ‘jausmaiš, taip 
pat rodo panašią lyg ir taikin
gumo nuotaiką ir jų tarpe.

(C
, '| Z‘ VA. v A V — <^4/ ’ ——— — — — — — — —— _ «

lo” 44-45 Nr. buvo įdėtas R. sustojimą kaip‘užsienio, taip ninas vykdė, be jokių atidėlio- ,ntusų.
Grieko straipsnis apie Itali-'ir vidaus rinkoje; b) nedar- jimą. Gerai kailį išpėrė savo laikraščiuose labai mažai ži- 

' — (bendrai imant, apiė prakalboj socialpatriotams ir nnl matosi, čia jau bus ko-
800 tūkstančių bedarbių) ; Gausio 27 TiyykTžemės

likos buvo daug, nors ir bu- Kooperacijos šėrininkų susi
mo įžanga 25c. Prisiminus, A., rinkimas. Nors į susirinkimą 
D. (K.) P. organizatoriui rei-Įnariai buvo šaukiami atvirutė-

Tas labai negerai. Ypatingai 
turėjo dalyvauti tie, kurie 
klauso įvairių priešų pasakų ir 
paskui patys niurna. < Geriau
sia ateiti į susirinkimus, iš
klausyti raportą ir kas mato- 

, o ne 
i niurnėti išgirdus priešus lei
džiant visokias paskalas, ii ■Iš raportų (paaiškėjo,, kad 
prie kooperacijos •. ‘ įriklaušo 
kaip pavienių, taip ir draugi
jų. Viso šėrininkų turi 77. 
Pagirtinas daiktas,- kad mūsų 
šėripinkai jaur suskolino, pini
gus'ir paėmė žemę į savo ran
kas. Sekančią / vasarą jau bus 
rengiama visokie, piknikai ir 
kitokie pasilinksminimai.

ją. Tame straipsny j skai- bą — 
tome: ;

cc

pasiekti augštesnių pelno'džios pravestą darbo mo- 
normų pramonėj ir žemės kesčio sumažinimą, leidžiam y x - -.------------ . .-----------
ūkio įmonėse ir išsaukti tį pramonininkams, prisisa- kalingumą aukų visai Partijos mls> vienok ne visi dalyvavo.
ūkio koncentracijos proceso vinti sau keletą miliardų Ii- darbuotei, aukų surinkta 148 
pagreitinimą. Fašizmui, iš- d) milžiniško smulkiųjų dol. su centais. Nemažas bū-, 
griovusiam klasines organi-!žemės ūkio gamintojų skai- j relis buvo ir lietuvių, bet, , pa- 
zacijas ir paridižavusiam čiajis nubiednėjimą. ir prole-1 £al organizacinį skąičių, lietu- 
proletariata, paVvko ivvk- tarizaciją, sodžiaus proleta-1vi^ turėtų būti daugiau tokiuo-„.iXL - svarbiuose^niuos^įdyti maksimalės • kapitalisti- drizacijo^ pagreitinimą; _e) 

Inės laisvės sąlygas, kurios j kredito šaltinių susiaurėjF 
rezultate pasirodė i galima uią. 1 1
numušti darbo mokestį; :šu- ; “Valiutos J ’ revalorizacija 
mažinti valstiečių ir smul
kiųjų amatininkų uždarbį. 
Ši politika buvo prayedamą, 
svarbiausia, — kiek dalykas 
liečia ekonominės ir finansi
nės srities, — plataus globo
jamų muitų įvedimo kelių,

privertė' taipgi ir kapitalis
tus susitraukti ir ^aliktįi iš
tisą pramonės pozicijų eilę, 
kurios 1926 m. gale, inflia
cijos dėka, buvo jų užimtos. 
Šis susitraukimas sudavė, 
suprantama, Silpniesiems. 1 
Fašizmo politiką padėjo ka
pitalo koncentracijai ir žy
miai sustiprino finansinį ka- 

Jpitalą, kuris dabartiniu lak 
nedar- ku yra tikrasis šalies valdo- 

suprasti, “kodėl įvyko gruo- bą ir leido Italijos ekspor- vas. . ■ .
trr ,1   L •—---- _____ „„„-i- li A r cralimsi rln r Ipikirti

|o taipgi, iki 192Š m. pavasar
is antros pusės, tos parti- rio, piniginės infliacijos*) 

jos parodžiusios savo nesu- keliu, kuri padėjo pakelti 
brendimą ir dar vis nesu- gamybą 1924-1925 metais, 
prantančios ir nenorinčios panaikino “regimą”

džio 17 d. perversmas ir kortuojamoms prekėms pasek-'
kias jis permainas visuome- mingai 
nes ir valstybės gyvenime rinkose 
atnešė.” Bet Smetonos or- mis.

įsKeie sietuvos! °—™ .V"? ilgainiui j Bet
pagerbti pietus, naudininkai ir krikscionys ypatingai tokioj neturtingoj

U IIHIiiblvi 1b uiUtiiULo pi v-i t

zidento vardu iškėlė Lietuvos ‘ 
karininkams ------ r------ , .
kuriuose tarp kitų dalyvavo. demokratai ateis į 
Lietuvos pasiuntinys p. Sidzi- protą”. < • T r 1 • j. • • 1 >

konkuruoti užsienio 
su kitų šalių prekė-

infliacijos politika.

pilną šalyj, kaip Italija, negalėjo 
Lietuvos pasiuntinys p. Sidzi- • protą’’. , O jeigu, girdi, jie ilgai tęstis, neiššaukdama 

’kauskas ir Vokietijos karo mi- neateis į protą, tai jiems ekonominės katastrofos, nes 
nisterijos augštieji karininkai, “teks galutinai savo kampe infliacija ardė taupymo šal- 

Prisimena , mums kokios Į surūdyti.” .... | tinius ir dvigubino ekonomi-
vienuolikos ar dvylikos me-| Veikiausia liaudininkams nius ir politinius režimo by7 

f - tų praeitis. Tais laikais, Tr klerikalams neprisieis rėjimo faktorius, šiuo iš- 
kuomet Lietuvoje ėjo kbvą:“sąvo kampe surūdyti.” Jie, aiškinamas perėjimas prie 
tarpe buožių smetoninės vai-: kaipo išnaudotojai ir para- naujos revalorizacijos*5”-) 
džios ir darbininkų-valstie- i zitai, suspirgės kartū su politikos, kuri pradedama 
čių, Hindenburgas buvo iš- i kruvinaisiais fašistais prole- įvesti 1927 m. pabaigoje, 
tikimas kaizerio šuo, kokiuo1 tarinės.revoliucijos liepsno-.nuo legalaus liros stabiliza- 
jis ir dabar tebėra, Hinden-lje, kurią atsargiai, bet ne-'cijos momento. Tuo pat gi 
burgds ir kiti monarchistai atlaidžiai pleęia Lietuvoje išaiškinamas įr naujįs 
padėjo buožių valdžiai sker- Komuništų .Partija.' ., drąs;ekonomiius
sti darbininkus ir valsĮie^, 7 ~ “Liros revaloriząęm/įįs^

džios ir darbininkų-valstie-įZitai, suspirgės karta

Lietuviai Darbininkai
JSXStS: Remia ‘Daily Wutal

tinguose.
darbininkus yra tokis įprotis, 
teisingiaus pavadinti—apsilei
dimas, kad kas tarptautiškai 
vęįkiama,, tąį, jiems svetįmąą 
dalykas ir, kaip tūli ; sako, 
“nėra ; ląiko.” r . . f.i > /

; A. L. Moksleivis.

TORONTO, CANADA

rius. Jis sako, kad “Mūsų 
kuopos progresyviai pasidar
bavo ir save piršo į kuopos 
valdybą.” Turiu pasakyti,
kad progresyviai nesipiršo, 
bet ateis laikas, kuomet jie 
ir nesipiršę bus išrinkti į kuo
pos valdybą. Toliaus rašo, 
kad jie atsispausdino atsišau
kimų, kuriuose visaip šmeižia 
Pild. Tarybą, ragina, kad na
riai neklausytų jos. Reikia 
pasakyti, kad vietinės kuopos 
progresyviai nariai nespausdi
no jokių lapelių ir Subonis, 
taip rašydamas, begėdiškai 
meluoja. Toliaus meluoja sa
kydamas, kad progresyviai ra
gina narius neklausyti Pild. 
Tarybos. Progresyviai nariai 
reikalauja, kad Pild. Taryba 
ir visi jos pasekėjai ' pildytų 
konstituciją. Ar tai tokis rei
kalavimas yra raginimu ne
klausyti Pild. Tapybos? Jei
gu progresyviai paima iš “Te- ' 

‘ . • To- vynės” apyskaitai ir reikalAu-
del, kurie dar neturite nusi-'ja platesnių paaiškinimų už 
pirkę Šerų, būtinai pasisteng- 
kite nusipirkti. Į valdybą iš
rinkta didžiumoj lietuviai, iš
skyrus vieną kitą svetimtautį.

Čius. u Apie tą laikų Vokieti
ja paskolino Lietuvos buo- v * < ~ ~—1 - -zems 
taip pat 
amunicijos. Taigi dabar,! 
matyt, Lietuvos fašistiniai 
karininkai keliais nušliaužė 
pas Hindenburgą padėkavo- 
ti už anų metų suteiktą 
jiems didelę malonę.

Smetonos Valdžia ir 
“Opozicija”

Fašistų valdžios “Liet. Ai
das” (Nr. 19) daro apžval
gą įvykusių trijų “opozici
jos” partijų konferencijas 
— krikščionių demokratų, 
liaudininkų ir socialdemo
kratų. Tik socialdemokra
tai šiurkštėliau kalbėję ir 
net kėlę “desperatyvę mintį, 
kad geriau valdžia visai te
uždaro jų partiją, nes vis 
viena ji dabar nieko ne
galinti veikti.” O krikščio
nys demokratai ir liaudinin
kai pasirodę visai sukalba
mais; “Liet. Aidas” po
smuoja: ‘ Tu ;- : ’

O liaudininkai su krikščio
nimis niekti r tokio atsisakymo 
nepareiškė. Atvirkščiai, ir 
vienos ir kito$ w j>arįiįjos suva- 
žiavimiiose^ JsskJrus vieno ki
to “centrininko” :4Tresnes kal" 
bas, nebuvo j to desperatiškai 
isterinio ūpoj. kuriuo jodvi taip 
pasižymėjo 1927 m. ir ypač jų 
pradžioje; t kas jų kalbėta ir 
svarstyt^ tai buvo z daugiau 
savęs teisinimas ir visuomenės 
akyse savo užimamųjų pozici
jų gynimas. ; Tuo atžvilgiu yra 
pažymėtinas kelis kartus pa
kartotas liaudininkų įrodinėji
mas, kad jie nėra anti-valsty- 
binė, antitautine partija (d-ro 
Griniaus ir kt. kalbos). Taip 
pat jų pasiaiškinimas visuo
menei, del ko jie 4urėjo ati
duoti valdžią 1926. XII. 17. 
Jie sako, kad tuomet negali
ma buvo kitaip padaryti (p. 
M. Sleževičiaus kalba).

Krikščionių kalbose stačiai 
buvo girdėti nusiskundimų, tie-» 
na, hcp^pi^tpo^, f Oy°s

Kai kūne lietuviai darbie- 
čiai siunčia aukas tiesiai 
“Daily Workeriui.” Daug 
lietuviškų pavardžių paste
bėjau “Daily Workery” iš 
Great Necko ir Rochesterio. 
Geriau siųsti per lietuvių 
komisiją.

Gi šiomis dienomis Lietu
vių Frakcijos komisijai 
draugai prisiuntė sekamas 
aukas. Dr. J. J. Kaškiau- 
čius mums rašo:

“Štai Junds penkinę. Įteiki
te “Daily Workeriui.”

“Su draugiškais linkėji
mais,

“Dr. J. J. Kaškiaučius.”
Tokio turinio laiškų ma

žai gauname. Kas bus se
kantis ?

P ,a v i e n i ų 
n ų aukos eina

asm e- 
seka- 

mai! P. Gustaitis $2.00, A. 
Gustaitis,. J. t Ęoiidžįnąkąite, 
S. Dambrauskas, Ų. Gvergž- 
dienė — po $1.00. Anna Bu
le vich iš . -N. S. Pittsburgh, 
Pa. — $iUo< , Įr5 

Nuo organizacijų ąukos 
seka: Į ‘J ; .

“Šiuom1 pasiunčiu $16.28. 
Tai yfa auka “Daily WoFke- iLjt .j— .i*;.
kome lįt).S.A. 45 kp„ 
yonne, N. J., vakarienėje, gus. 
vairią 3 d.; 1929.. ■ I ? ***>

, “Draugiškai* v į
“V. Janiuniene.”

šaukė fašizmo pramoųėšl 
ekspansijos* **) sustojfm&iy 
didesniu- aštrumu f pastate’ 
prieš jį klausimą apie žalio
sios medžiagos šaltinių ir 
rinkų užkariavimą, visu 
griežtumu iškeldama silpnu
mus ir prieštaravimus Itali
jos ūky, kuriam svetimšalio 
kapitalo pagelba sgal suteik
ti tiktai dalinus ir laikinus 
pagerinimus. Savo keliu li
ros revalorizacija sudarė 
naujus, gilesnius prieštara
vimus, dar labiau paaštrin
dama esantį krizį.

“Pinigų stabilizavimo po
litika susiaurino gamybą, 
sumažino vidaus vartojimą, 
del žemutinių klasių nubied- 
niejimo ir numušė žemės 
ūkio produktų kainas. To
kiu būdu, 1927 metų ekono
minis krizis, tebeinąs iki 
šios dienos, turi dvejopą pri
gimtį: jis yra pramonės kri
zis ir tuo pat laiku žemės 
ūkio krizis.

• “šalyje, kur svarbiausias 
gyventojų -verslas - yra žemi 
dirbyste, žemės ūkio krizis 
ątsiliepia visose ūkio šako
se. Todėl jis aštrina ur pra- 
itionės krizį, siaurindamas

Sausio 27 d. įvyko A. L. D. 
L. D. kuopos susirinkimas, ku
riame išrinkta valdyba 1929 
metams: organizatorium J. 
Kiaušas, prot. sekr. I. Pučkus, 
fin.,sekr. M. Dobrovolskis, ižd. 
V. Vitkutis ir penki korespon
dentai, kurie pasižadėjo raši
nėti į “Laisvę” žinučių, nors 
po tris į savaitę. Pasirodo, 
kad mūsų draugai šiemet pra
deda daugiau darbuotis. Skai
tytas laiškas nuo K omu pistų 
Partijos, kviečiant išrinkti de
legatus iant 29 sausio. Kon
ferencija šaukiama apsvarsty
ti žiaurų vietos policijos elgi
mąsi, kad neleidžia darbinin
kams nei susirinkimų, ląikyti, 
nei prakalbų, 
tas'. j . , : .

Sausio 22 d., Standard Te- Vieną dalykėli.

padarytas išlaidas, tai ar čia 
Pild. Tarybos šmeižimas, kaip 
kad Subonis tvirtina?

Bet kaip nuo tokio Subonio, 
tai nieko geresnio nei negali
ma tikėtis. Kada čia Vitaitis 
važinėjo kuopas skaldydamas, 
tai tuomet Subonis pasikvietė 
Vitaitį pas save ir gerokai pa
vaišino. Vitaitis per “Tėvy
nę” išgarbino Subonį, kad jis 
labai svetingas ir tt. Bet Su
bonis pridavė kuopai sąskaitą 
už tas vaišes ir iš jos gavo at
lyginimą. Na, ar ne gudriai 
Subonis pasielgė? Subonis 
kuopoj sekretoriauja, tai nei 
piršto nepajudina del kuopos 
labo be atlyginimo, už viską 
paima mokestį. Ir tokie na
riai drįsta kalbėti apie pro
gresyvius ir juos dar smerkti.

Progresyvis.

Ar galima dar laikyti 
Italijos ūkio krizį laikinu 

’apsireiškimu, ar tai yra 'jau 
mirtina jo liga? Italijos 
ekonomikos analizas prive
da mus prie išvados, kad 
Italijos kapitalizmo krizio 
negalima skaityti laikinu. 
Tie prieštaravimai, kurie 
buvo iššaukti Italijos kapi
talizmo, negali būti panai
kinti, jeį nebus iš pagrindų 
pertvarkyta visa gamybos 
sistema. . ■ . : ;
•' Fašizmas, paraližavęs vi
sus savo priešininkus, gali 
sudaryti ąpystovų, kurios 
suteiks šiokioš tokios lais
ves kapitalistinių jė^ųTFin- 
itįpesų lošimui.- Koki gi šios 
mlitikos1 rezultatdk? 10 ;mi- 
fiordų lirū naujų ūžšiehihių 
l&lų, kurios ^ prisidėjo' prie 
šbnų konsolidiidtų karo Sko^įad Ąeyalia' kitokiomis kalbo- rikos ‘Darbininkų Partiją.

pramoninis ir agrarinis kri- žinoma, kalbėtojas nekreipė į gaitė, labai daug dirba tarpe ^uri geriau gyvuoja, užlaiko 
Zis nrie 800 tūkstančiu be- tai atydoš ir. savo kalbą tęsė jaunuolių. Ir kiti jaunuoliai (]

Sausio 27 d. Amerikos Dar
bininkų (Komunistų) Partija 
buvo surengus prakalbas pa
minėjimui Lenino mirties. Bu
vo dėta visos pastangos, kad 

i sutraukąs į šias prakalbas 
daugiau čia gimusios publikos. 
Buvo garsinta, kad kalbės 
Wm. Miller, bet jam nepribu
vus, turėjo atlikti savieji.

Pirmiausiai pasirodė jaunų-
Laiškas priim- J M pionierių orkestrą, kuri pa-

atre, buvo; surengtos prakal
bos. paminėjimui Lenino mir
ties! i

grajino Internacionalą ir dar 
. Paskui sekė 

pora trumpų įžanginių prakal- 
bėlių. N. Barkiniūtė, Jaunų-

;Buvo garsinta,, kad. b(us ją Darbininkų _ Lygos organi- 
įvairių tautų kaįfc)ėtpjų.; , Žmo- Batore, pasakė neilgą, bet 
Jnių prisirinko pūna, svetainė, karatą prakalbą, nušviesdama 
Pirmiausiai } į>uvo permatytas1 darbininkiį sunkią padėtį, jų 
kalbėti žydų kalbą, ' Pradėjus kovas ir rabino visus jaunuo- 
kalbėti,“vąldžioęįątstovas užsi-,‘lius stoti į Jaunųjų Darbinin-"j.kuopa/ kuri nedaug tūri. 1 
i'iįb ant j steįęiaus'ir perspėjo, ką Ly^a, b Suaugusius‘į Ame- narqų it- piniginiai neturtipga:

MELROSE PARK, ILL
ča gyvuoja A. L. D. L. D.

- Fį „ v. ‘kad hpyalia jdtoKiomis kalbo- rikos ‘Darbininkų Partiją. Ji jos veikimas irgi silpnas. Rah-
Jųį eksporto šūmažėjirhas; jmiš kalbėti, kaip tik anglų, jauna ir pilna energijos mer- dasi ir S. L. A. 125 kuopa,

Zis prie 800 tūkstančiu be- tai atydos ir sąvo kalbą tęsė jaunuolių.
1 ’• 1 įtoiiau. Tuomet tas agentas turėtų imti iš jos pavyzdį.

> vietinis A.
Jis nurodinėjo darbi- 

pareikalauta\$20,000/Kadan- , ninku padėtį ir kvietė visus 
gi prakalbos tęsėsi ir toliaus, • dėtis prie A. D. (K.) P., kad 
kalbėtojo suareštavimu nieko iškovojus geresnes darbo są- 
qienugasdino, tai policija pra- lygas. Baigiant prakalbą, bu
dėjo leisti nuodingas dujas, |vo renkamos aukos, kurių su- 
kad išardžius prakalbas. » Bet metė 17 dol. su centais. Iš 
ir čia publika išsilaikė, nebe-:surinktų aukų vargiai bus ga- 

Tuomet buvo perstatytas, Įima padengti prakalbų suren-

darbių; taupymo sumažė 
mas; žymus komercinio vei 
kimo susiaurėjimas.”

(“Balsas”)

pagriebė kalbėtoją ir nugabe
no į kalėjimą. Kaucijos už jį

Paskui kalbėjo 
Zigler.

DETROITO ŽINIOS
Lenino Mirties Paminėjimas

27 d sausio Daneeland Į kalbėti vienas garsus kalbėto- gimo lėšas Auditoriam “vetainėj, “-bas, McDonald^ kuris savo 
kos /Darbininkų (Komunistų) 1 kalboj pažymėjo, kad vietos 
Partija ir Jaunųjų Darbiniu-‘policija _ griebiasi ^bjauriausio 
kų (Komunistų) Lyga suren-J ’ ’ ---- - 
gė pasaulio darbininkų vado kad jų prakalbas išardžius.

go.

Sauisio 29 d. Amerikos Lie- 
kovos’ būdo prieš darbininkus, tuvių Piliečių Kliubąs laikė • ~ •> • 1 1 • • __ • _ 1 •_ _ A __

Lenino penkių metų, mirties 
paminėjimą. Vadovaujant A. 
D. (K.) P. VII Distrikto or
ganizatoriui, ukrainų orkestrą 
griežė /gedulių maršą if In
ternacionalą. Paskui sekė žy
dų pionierių choras, pionierių 
orkestrą; Jaunųjų Darbininkų 
(Komunistų) Lygos organįža- 
torius pasakė gerą t prakalbą, 
kaip jaunuoliai, turi dalyvauti’ 
tarptautiniame yęikime, ir ,<*r- 
ganizuotis prie j aunu j ų Dar
bininkų (Komunistų) Lygos. 
Ne$ , pąsąuliį■ imperializmas 

b

Bet darbininkai neprivalo nu
siminti, turi kovoti tol, kol po
licija bus pergalėta ir darbi
ninkai paims viršų ant savo iš
naudotojų.

Pusamžis.

EAST ST. LOUIS, ILL.
< 5 dr sausio A. L. D. L. D. 
49-ta kuopa surengė d. R. Mi- 
zarai sp^.ąkąlbaS|; Oras paąitai: 
kė >■ 10|^0| lif 
tai į

IAuffit i ’ Liet. DarO

savo metinį susirinkimą. Ap
svarsčius draugijos reikalus ir 
išrinkus šiems metams valdy
bą, prasidėjo vakarienė, nes 
turėjo ir užkandžių.* Prie 
kliubo priklauso įvairių pažiū
rų žmonių. Laike užkandžių 
buvo kviesti išsireikšti savo 
nuomones, kaip kas į tai žiū
ri. Vieni išreiškė pasitenkini^ 
mą vakariene, kiti demokrati
ja ir kvietė-laike rinkimų sa
vo narius statyti į yajdvietes 
jir tt. Bet kuomet atėjo eilė

mokyklėlę, turi suorganizavus 
tymą. Tik nežinia, kodėl tas 
tymas nejuda. Pereitais me
tais palaikė chorelį. Kaip 
jiems šiemet seksis, tai sun-., 
ku pasakyti. Buvo ir ketu
rios pašelpinės draugijos, ku
rios dabar jau susijungė į vie
ną didelę draugiją. Jungtinė 
draugija tautinių pažiūrų; gjfs 
vuoja gerai. Randasi šv. (to
no Draugystė, kuri nelabai di
delė, bet visgi laikosi. Randasi

i ir šv. Onos Moterų Draugija, 
' kuri nelabai turtinga.

Lietuvių randasi apie 350 
šeimynų ir 150 pavienių. Pa- • 
rapijos neturi. Buvo sutverę 
parapijinę draugiją ir kartu 
buvo pradėję tverti parapiją, 
statyti bažnyčią, bet dar nie
ko neturi ir visas jų darbas 
susmuko.

Dirbtuvių randasi nedaug ir 
darbai eina nekaip. Bedar
bių yra nemažai. Dirbtuvėse 
nedirba pilną laiką. Kai ku
riose dirba po 8 valandas į 
dieną ir po 5 dienas į savaitę. 
Plieno liejykla jau antri metai • , .

Jakimavičiaus ir Urbono, tai dirba poU8 Valkhdąfej dieną 
!Wįjie nurodę, kokią čia denio-■ .4 .dienai' į fc&vaitį, Mokes- ;

pkratija, ,kad „vieni .turi savo tis meilia?• ' 1 •
Mokes-

WnW VidaUS X«uuoii‘ Fondf^itbej SIM nvk0Se ,vis^ .užfri®b«’. Blėtinhj dėžučių dirbtuvėj '
; ” i t iau-nimaS uali visko susi-' t r , altfuš<Jltl^1“'meko' neturi;.kad vieni nieko dirba daug merginų bei mote-

Reziiltate .mes turime: } AutL kalbčio negras A.didžiausius ,-u. Jad apie metai laiko dir-
Iho 11 kair"iPAf D^kTpo kiti dirba sunkiausius, bk po 8 Valandas ir penkias 

riou, kaip jį A.’<y. 1 • tas ir 0.?Giržąitienė po-1 dpi. ;ydarbus bada kenčia dienas i savaite Darbiniu-distrikto organizatorius per--ArrJ Martišius V Čirentas T- u uu 4 ncncia. dienas 4 savaitę. varpiniu .
i statė kad buvęs’Rusiioi ir da- t i ‘il'-rt? - ? Tio™a nuhafo-nc Voikst; Ikams mažai mokamo dirbtfl

) Kaitimas turtu i trvvus nini-ii ’ tT r 5 kusijoj n aa- Jakel^viciene, $t. Ąntianavi- . Jiems pabaigus kalbėti, vie-j 
) Keitimas turtų 1 gyvus pini lyvavęs m Internacionalo šes- čienė A/ Teleikienė po 50c; has narių jau pradėjo pasa-i

tame kongrese. Uoli trumpai smu]kįų 8bc;. visol$10.31. Iš- koti, kad čia kalba bolševikiš-' 
nupiešė Leninė nuveiktus dar- mok§tai už svet.’ $2, plakatus kai ir kad Laip eidami mes ne
bus Sovietų Sąjungoj^ ir kad $4.Oo ;/yiso $6^00 /lieka $4.3?1 J galėsime toli eiti. ” ' ”
tais pačiais patiestais Lenino, Tapo? pasiųsta Amer, Liėt. norėtų, kad visi ga

piisiunte d.. V. Janiuniene, metę po kiek,_tai auka butų ja yra atbudavojama. Nuro- Komitetui. Aukojusiems tat-i p;i

, *) Padidinimas ^popierinių pinigųnui.” siuos. pinigus surin- skaičiaus apyvartoj, kaš iššaukia pi-

Bet aukaujant riš organiza-
Tokių gausių aukų, kokią ei jos,Jei draugai būtų su- 

reikia daugiau. Nepraleis- buvus didesne. Bet už tai 
kime, draugai, ne vienos, nerūgojame, tik raginame, 
vakarienės,. susirinkimo ar 
šiaip kokios : 
rinkę aukų mūsų dienraš
čiui.

Draugas P. Kaminskas iš 
Binghamton, N. Y., nuo 
ALDLD, 20-tos kuopos pri
siuntė. pęnkinę ($^,00)., Ačiū, į ,,

Draugai, kurie dar nesi- 
sueigos nepa- rūpinote “Daily Workeriu,” 

■ imkitės darbo. Niekuomet 
nėra

laukti

dė faktais, kaip' buržuazinė 
spauda nebūtus, išmislytus 
daiktus paskleidžia apie, So
vietų tvarkymąsi,»kūdmet nie
ko ^panašaus nėra toje šalyje, 
Po prakalbai, lietuvių Aido 
Choras, po vadovyste Medo- 
nio, sudainavo dvi dainas, ku
rios išėjo meb lygiausiai.' Po 
chorui kalbėjo AJ D. (Kl) !P.

ve lu.
V. Bovinas, 

Sekretorius
46 Ten Eyck St.

: .Brooklyn, N. Y. j Centro narys drg.! Thllahtyrė

t u t ai, 11''K^^vmxx, vieni nieko dirba daug merginų bei mote-vy
^‘ .neveikia iV valdo didžiausius ru. JaU apie metai laiko dir-

_________ Aukojusiems 'tau
riu ačiū.

J. J. Daujotas.

Maskva.— čia gauta pra
nešimas iš Kabul, Afganis
tano sostinės, kad Ihdijoj 
eina judėjimas už Afganis
tano nuvergtą karklių Anid- 
nullah, kuris mobilizuoja 
spėkasl atšiominlui sosto.

Jiems pabaigus kalbėti, vie- .. ... T . . 3įverčia smarkiai. Jeigu kuri 
'darbininkė ar darbininkas pa
sipriešina, tuojaus iš darbo at- 

Mat įis leidžia. Mat, bedarbių daug, 
norėtų, kad visi garbintu bur- ‘ai , darbdaviai nesiskaito su 
žuazinę demokratija. ‘ I darbln!n*a'S> nepatinkamus ii- 

j veja is dirbtuves ir | jų vie- 
Pil. Adamsonas ^ersergsti tą paimą naujus.

narius, kad jie nebūtų tokie' Melroseparkietis.
baukštūs delei bolševikiškų 
nuomonių ir pasako prakalbė
ję, kurioj nurodo, kad bend
rai veikiant galima daug nu
veikti.

Pakartina prie šio kliubo 
prisirašyti tiems, kurie dar ne
priklauso.

4 f ’ Amerikos pilietis.

Lonacęming, Md.— Mary
land Coal kompanijos De
ni o 1d kasykloj kriio akmuo 
ir užųiušė mainierį Julius 
Creighton. Trys kiti mai- 
nieriai, kuriė kartu su juo 
dirbo, spėjo pabėgti. Kasyk
la yra neunijiuč.' *

i
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MAHANOY CITY, PA.,

nansų Raštininko Raportas
Sausio 13 d. Įvyko 145 kuo

pos susirinkimas. Sekretorius 
J. J. Pupis išdavė sekantį ra
portą iš 145 kuopos veikimo 
per 1928 metus, (plaukų bu-! 
vo $263.10. įplaukos dalina
si sekančiai: nariu mokestis 
$119 .20; nuo parengimų $77.- 
55; aukų surinkta $63.3*5; su-j 
grąžinta $3. Išlaidų buvo, 
IP2.60, k urios dalinasi seka-i 
niai: apšvietai $120.91 (44'/|. | 
nuoš.), sušelpimui $75.45 (28 
nuoš.), politikai 
nuoš.), 
$28.40 (10’j nuoš.).

145 kuopa atliko sekančius 
. darbus per 1928 metus: per

statė 1 teatrą, surengė 1 pik
niką, kuris davė pelno $77.-; 
55; aukų surinkta $37.45; pa-i 

pinigų streikieriams 
Naujų narių prisira-

vieni metai vis didėja imigran
tų skaičius, kurie atvežami ir 
atiduodami į biznierių rankas. 
Pastarieji, nieko nežinodami, 
nei savo teisių, nei kur kreip
tis informacijų, visai atsiduo
da likimui.

Atėjimui į talką tokiems 
darbininkams, kaip tik ir įsi-

Visiems Svarbu 17 d. Vasario
Visu A. L. D. L. D. ir L. D.

S. A. nariu, kartu “Laisvės” 
skaitytojų, susirinkimas bus 
1314 E. Market St., Mahanoy!

; City, Pa., 7 valandą vakare,
I vasario 17 diena, šis susirin- . _ _ v.
kimas yra gana svarbus ke-;kure S1 organizacija, 
liais klausimais del vietos vei-1 
kimo, kurie turi būti nuodug
niai išdiskusuoti. Taipgi ir

1 abelnas veikimas darbininkų 
judėjime. Susirįn'kime daly- 
ivaus drg. M. žalcfokas. Tat, 
‘visi ir visos būtinai dalyvauki-!
■te, nes pasikalbėjimas yra la-!

nai pradėjo skaitytis ir buvo 
I priversti rūpintis butu ir mai
stu bedarbiams.

Šis pavyzdis aiškiausiai pa
rodo bendro darbo vaisius. 
Kuomet pavieniai reikalaujant 
tas negalima, vieningai ir or
ganizuotai visiems pareikala
vus, lieka galimu. -

Viena yda ta, kad mes, dar
bininkai, vis dar negalime to 
pastebėti ir nemokame vieny
bės palaikyti, kuomet dar tu
rime nors ir menkai apmoka-! 
mą darbą. Tik duonos kąsnio

Kūrimosi aplinkybės buvo 
gana sunkios, ypač kad stoka 
aktingesnių veikėjų šiam dar
bui, o antra, tai dar daugu- 

!mas neįvertina solidaraus dar
bo leiksmės. i pritrūkę pajaučiamė, kad iš-'

, I ats darbas teko kurti be, vjen* rėikia stot į kova už bū-! 
v., ...o —H01'i0 Aam pasire.n^imo’ vien,vį. Ne. Mažai ką mes laimė-
bai reikalingas ir būtinas da-!an^ Paties gyvenimo nukaltų sifne staiga iššdkę, nebūdami47.84 (171-j 

kuopos reikalams., . . ,Įbartiniu laiku.
Sekr. A.L.D.L.D. Kuopos.

LIETUVIS GRABORIUS

Lietuviška Akušerė

a
PUBLIC SQUARE

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

TeL, Greenpoint 5765

-* profesijoje

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

po j e.
Reikali patarnavimo 

kreipkitės:

, ~ Kreipkitės šiuo adresu1
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10t|i St.. Camden. N

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

CRABORIUS

^8

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
lotas diena ir nokti Darba at

lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Puslapis Trečias

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

1

CASTON R0PSEV1C1? $1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas taikstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auL 
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 ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenore- 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 lięas.

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

Atsiųsk mūms 10c, o gausi mūšų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 

. mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
1 miestuose.

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

ipagrindų. Gi šiandien dar-;įam prisirengę. Mes turime iš 
Ibas tęsiamas jau gah sekmin- 

Jgąi. Apie’ kūrimosi organiza
cijos gal bus progos kada vė
liau išsitarti, čia aš'norėjau 

;tik apibūdint šią organizaciją 
ir jos' tikslą del išsiblaškiusių 
darbininkų bei jų organizaci
jų. Ir kviesti į bendrą darbą 

‘pavienius asmenis ir organiza- 
! ci j as* kurioms rūpi darbinin- 
! kų reikaląi, esančias visoj A- 
merikoj, Lietuvoj bei kitur. O 
ypač pageidautina užmegsti 
tamprius ryšius su Rytų Kana
doj esamomis organizacijomis.

Tenka labai apgailėti, kad 
mes dar mažai įvertiname or
ganizavimo to darbo reikšmę. 
Nors pats gyvenimas aiškiau- 

. . šia parodo, kad pavieniai mes 
vice-pirnnmnku—- njeko negalim atsiekti. Kad 

ir sekantis pavyzdis mums 
aiškiai tą parodo.

Šią žiemą, kaip kituose Ka- 
I Lazauskas ir Pranas Grabaus-' nados miestuose, taip ir Ed- 

|montone, sėdi keliolika šimtų 
bedarbių. Kas gi jais rūpina
si? Atsikratymui nuo savęs,

EDMONTON, KANADA
301928 m. gruodžio mėn.

d., Edmontone, vakarinėj Ka- V, 
nadoj, įsikūrė dar pirmutinė: - 
šiame krašte lietuvių darbiniu-j 
kų organizacija, vardu “Va-1 
karų Kanados Lietuvių Dar-' 
bininkų ir Farmerių Susivieni
jimas,” tikslu rūpintis darbi
ninkų moralo ir materiale pa- 
dėčia, suvienyti lietuvius dar
bininkus į vieną stiprų viene-

2 i tą- • I
■ i Į šios organizacijos valdybą 

bet ji nuo do-i įmina: pirmininku—Juozas žu- 
j kauskas, ’’

sijota 
$7.45.
šė prie 145 kuopos 22, persi
kėlė 1; 16 išbraukta (vieni iš
važiavo, kiti neužsimokėjo) ; 
pilnai užsimokėjusių narių 1 
d. sausio, 1929 m., yra 97.

Kuopa buvo nutarusi narių 
prirašymo konkursą: kas dau
giau prirašys narių, gaus do
vaną $3. Drg. Deivienė prira
šė 9, Zlatkus 2, Marcinkai L.i 
Tokiu būdu drg. Deivienei pri-l 
klauso dovana, 
vanos atsisakė.

Kuopa yra nutarusi išvažia-; Kostas Katinas^ sekretorium— 
vimą ir pietus 24 d. vasario, ■ Jonas Braga, iždininku—And- 

-J^29 m., Devil’s Gate Parke.! rius. Taurozas. Į revizijos ko-
Patartina nariams, kad visi misiją: Juzė Mileraitė, Jonas 

dalyvautų viršminėtame išva------
žiavime, nes vieta labai puiki Į kas. 
ir pietūs bus skanūs. Nepa
mirškite atsivesti naujų narių. 
Kiekvienas naujas narys, kuris 
prisirašys per tą išvažiavimą, 
gaus 1 knygą A. L. D. L. D. 
leidinių.

A.L.D.L.D. 145 Kp. Sekr.,

Narių įstojo jau virš 80
Nors dar jaunutė organizacija 
bet jau turi savo knygynų, agentai siuntinėja būk tai į 
kuriame jau yra apie 100 įvai
rių knygų.

:keletas laikraščių.

WORCESTER, MASS
1 cius.
“Dr. Vinco Kudirkos Knygy
nas.” Taip pat jau yra įsi
steigęs savišelpos fondas, bet^ 

Vasario 17 d., 10 vai. ryte, pastarasis, del lėšų stokos, dar
įvyks A. D. P. L. F. narių ir silpnai gyvuoja. Šios organi- 
Wapatizatoriu susirinkimas, zacijos antrašas: Kanados Lie- 
Vųy narnų ir simpatizatoriai tuvių Susivienijimo valdyba, 
<Z mai atsilankykite, nes turi- 10414—95th St., Edmonton, 
m* daug svarbių reikalų ap- Alta. 
svarstyti. Ypatingai kviečiami i 
tie, kurie 
jos ir del 
apleido.

anksto, iš paties gyvenimo, 
mokintis sutartinai dirbti. 
Pats gyvenimas gana ,aiški,ai kos. 
parodo vieningo darbo reikš- .• r .
mę. Ir lietuvių įatarjė šakojau“ 
kai du stos, visados daugiau] -------
padarys. . ; ’ Į

Jei taip yra, tai ar galime' 
nors valandą gaišuot? Jeigu 
mes nieko neveikiame—-nei
name pirmyn, tai tuo pačiu 
atsiliekame—einame atgal, 
nes gyvenimas be sustojimo 
slenka tolyn. j

Matant visa tai, ko gi mums 
drovėtis organizuoto 
kodėl gi mes negalime 
vendint ?

Nenorėkime mes 
viską laimėt, 
dienos darbas.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
* servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 

, , . Norintieji,, kad jūsų vaikai bū-
' tų gerais smuikininkais, kreipkitės j

- - - —-- - - - - - - - - - - —
j Lietuvaite Fotografiste
j Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom
} Paveikslus
į Studija atdara kiekvieną dieną ir 
| nedeliomis nuo 9;30 iki 
? 5 vai. po pietų.

ĮįMARGARETA VALINČIUS 
karto | Room 32, Weitzencom Bldg., ' 

vienos

darbo, 
to įgy-

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato uhiversiteto. Vė
liau per keliolika metų • savo 

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

iŠ 
tai ne

Darbas tęsia- Į WILKES-BARRE, PA 
mas dešimtmečiais ir šimtme- j *
čiais. Tai kova už būvį. j - '3’—"“7T2Z1-"~"“

dėsnį jungą ir jei jie nieko ne- n m P A T A I K D T 
būtų veikę, tai ir šiandien mes u t K A J I A I A 1 11 v I
tą patį, jei ne didesnį, jungai 
vilktume.

Tai ne paslaptis, kad mes, 
darbininkai, neskirstant tauty
bėmis, esame dar labai neran
gūs prie aktingesnio darbo. 
Nors dalinai tai gal ir ne mūs 
kalte, tai pėdsakas vergijos 
jungo, kuomet sąmoningai 
mokėta užslopinti žmonių 
dvasią, ką kiti dar ir šiapdien. \

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAŪIO f 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamo®

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI-NS
110 EAST 16lh ST..N.Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų,

Taip sako pilietis Ant Tacilauskat- 
užlaikytoja.- Restorano po num. 999 
',rand St., Brooklyn, N. Y “GERAI 
i’ATAIKO'l PADARYT CIGARUS 
K.ad j mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už peųkių blokų nuo mano biznio 

penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka Jodei kad malonūs ir dūmai 
4 ROM A TIAR A 1 k'epj’’

M J J. Urbszv 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass.1,

* į ^avo ‘krautuvę 
-kas* mėnesis po 

kelioliką šimtų 
parsitraukia, Net 
j tolimą St. Louis 

! (Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenai

darbus, kuomet nuvažiavus pa- 
Taip pat pareina. sirodo nesama jokio darbo ir 

Knyginin- darbininkas ‘ esti priverstas 
ku išrinktas Stasys Lebetkevi- grįžti atgal. Tokiu būdu iš- 

Knygynas pavadintas! leidžia paskutinį sunkiai už
dirbtą centą ir atsiduria visai 
kritiškoj padėtyj. 

Kuomet kreipiamasi į val
džią, protestuojant prieš to-i , . t
kius begėdiškus išnaudojimus, neįstengiame nusikratyti, 
pastaroji teisinasi; kad nieko i Bet jau uikas galutinam 
negalinti padaryti. i miglų, lišsl^ląidymui, Jei mą-;

tome daroiryas . mums visokias 
skriaudas, tai ko gi mums gė
dytis tarti teisybės žodį?

Dėkit mūsų proseneliams, 
šiandien mums jau daug kar
tų geresnės sąlygos, negu 
jiems kad buvo. Nors Lietu
voj dar ir šiandien užčiaup
tos darbininkams burnos, jei 
galėtų, norėtų ir žmogaus min
tis užčiaupti. Taigi, atsikra
tykime visokių prietarų, drą
siai stokime visi į vieną fron
tą prieš savo engėjus ir iš
naudotojus. Kuo skaitlinges-i 

_ , _ -  „:t-„ ___: izresyviBKi oizineriai, nu lik mnes bus musų eiles, tuo. gi ei- lyne, bet ir kituose miestuose— 
ČiaU ----- 1--- ------------------- , x---------- rr*_.
nuo

negalinti padaryti. 1 
tyčiojamasi iš darbo klasės.

Tik kuomet stoj,o išyien tūk
stantinė minia bedarbių, alkid 
vedamų, prieš valdžios įstai
gas su griežtu reikalavimu 
duonos ar pakenčiamai ąpmo-

jau laikas galutinarp

Matant, kad darbninkai be
priklausė prie Parti- gėdiškai darbdavių išnaudoja- 
įvairių priežasčių ją mi, kilo neatidėliotinas reika- 

į las stot išvien ginti savo rei-i 
kalus. Tuo labiau, kad kiek- kamo c|arbo, tik tuomet dąli-Darbietis

PHILADELPHIA, PA.
Subatoje

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

849 N. Franklin St.

N. JOZELSKYTĖ 
"Mariutės” Roleje

“GRIGUTIS
Penkių Aktų Operetė

BALTIMORE, Ml).
Nedėlioję

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

851-53 Hollins St.

įstengsime apsiginti save 
išnaudojimo.

Sekret,orius J. Braga.

NEW BRITAIN, CONN

Pradžia 7 :30 vai. vakare
RENGIA LYROS CHORAS

Atvaizdins Philadelphijos Lyros Choras

Grigutis . . . 
Darata . . . , 
Šurajus . . . , 
Justė .... 
Mariutė . . . 
Tarnas . . . .
Potapas . . . 
Elena šieniūtė . 
Mitrius . . . . 
Stepone . . .

’'airio Jaunuomenė .
Dirigentas . . . . 
Sufleris..................
Režisierius . . . 
Grimiruotojas . .

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

J. NARUTIS
Grigučio” Rolėje

VEIKIANTIEJI ASMENS:

. . J. Nakutis 
. G. Balčiauskaite 
. . Ig. Aleksiejus 

. M. Vogonienė 
. . N. Jozelskytė 

. . . J. Rudolph 
. . E. Sirutis 

. . A. Bulaukaitė 
. J. Bulauka, Jr.

M. Vaidžiulienė 
.A. Bulaukaitė 

Lyros Choras 
J. Jurčiukoni 
. . 11. Prots 

J. Bulauka, Jr.
. J. Bulauka

Orkestrą J. Jurčiukonio

Prasidės pažymėtu laiku abiejose 
vietose

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

i Todėl, draugai darbinipkai ir pro 
gresyviški biznieriai, ne' tik Brook 

•visur
i reikalaukite Restoranuose, Užeigosę, 
KliubuoceK ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga- 

I rą, kuris visiems patinka, jog rūky- 
'. damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- ! 
'rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
1 pareikalavimo visur j kitus miestus 
i biznieriams ir privatiškiems žmo1 
j hėms, daug ar mažai, vis tiek ir Ip 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

LIETUVIŠKA ĄUTOMO- 
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisy^ ir valdyti Į 
automobiliais į trumpinusį laiką. 
Mes gyąrantuojam laisnius ir dip
lomus.^1 Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei1- 
jas už $10. Pamokos dienomis Ir. 
vakarais. Informacijos dykūL- 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. yąka* 
ro. NedėHieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. • . ‘ ?
NEW YORK AUTO SCHOOL 
22R—-2nd Ave... cor. 14th St., N.Y.

valkeliu.
I jos

Gerbiamoji Philadelphijos, Baltimorės ir anielinkiu visuomene! '
Pernai statėme šį 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- 
nį^ kurias choras ir solistai dainuoja. Akompanuos gera orkestrą, frirengimas kostiumų ir 
srenerijų kuopuikiausias. Tad prašome atsilankyti ir ypatiškai pamatyti. Kviečia yisus ir 
visas LYROS CHORAS.

Vasario 9 d. Vilijos Jaunų 
Merginų Choras vaidino ope
retę “Uogautojos.” Prieš ati
darant vaidinimą, jaunų dar- 

* įbininkų orkestrą sugriežė ke- 
jletą labai gražių muzikos ka- 

Operetė '“Uogauto-
yra pritaikyta merginų 

chorui ir iš dailės atžvilgio 
‘gana graži, nes joje yra kele
tas labai gražių dainelių, o šį 
kartą choristės jas labai ge
trai 'išpildė, už tai vaidinimas 
išėjo labai gražiai ir publika 
likosi pilnai patehkinta visa 
programa.

Chorui ir orkestrai vadovau
ja drg. V. Visockis ir jam rei
kia atiduot kreditą už gerą iš
lavinimą'choro į taip trumpą 
’aiką. Operetei akompanavo 
pianistė A. Aukščiūniūtė ir 
smuikininkai E. Ambrazevi
čius ir pats mokytojas V. Vi
sockis. Po muzikalės progra
mos buvo šokiai. x Parengimas 
iš visų atžvilgių pavyko ge
riau, negu tikėtasi. Nežiū
rint, kad lietus pusėtinai drū
čiai plakė, vienok publikos 
prisirinko daug ir chorui liks 
apie $100.

Sekančios choro pamokos* į- 
vyks vasario 22 d. ir pradės 
mokintis naują operetę, kuri 

tbus daug didesnė ir gražesnė 
!už paskutinę ir bus suvaidin- 
ita 7 d., balandžio. B. S

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS)UNDERTAKER

■ , 1 VI

FORNICIAI 
PARDUODAM ANT, IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
Iš priežasties daugumo stako parduoda 
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Dabar gaunami iŠ fabriką šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

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



: > Ketvirtai,/ Vasario 14, 1929i

Nutarta apmokėti M. žal- 
dokui $50 už darbą del A. L.

' Puslapis Ketvirtas

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas i. A LĖKSI 3, Sekretorius

15 Union Square. New York City 157 McKinley -*ve„ Brooklyn, N. I.
IG. BACHES, Iždininkas, Box 151, Union Co., Union, N. J.

PROTOKOLAS ■ rių skaičium nenupuolė. Iš 
[raporto taipgi pasirodė, kad 
draugija finansiškai stovi ge
rai. Vidujinė santaika taipgi 
gera, nes per visą metą kuo
pose nebuvo jokių aštresnių 
susikirtimų tarpe narių, išė
mus 7 ir 35 kuopas. Taipgi 
pastebėjo, kad drg. L. Prūsei- 
kos parašyta knyga, kuri bus 
duodama už 1928 metus, jau 

-atspausdinta ir atiduota apda- 
' rymui. Už savaitės kitos bus 
pradėta siuntinėti. Raportas 
priimtas.

■ Centro Iždininkas Ig.
ches; V. Tauras susirinkiman ches pažymėjo tiktai tiek, 
nepribuvo. •* ižde pinigų yra tiek, kiek

Praėjusio susirinkimo pro- retoriaus yra pasakyta ir kad 
tokolas perskaitytas ir priim
tas.

Centro Komiteto pirminin
kas L. Prūseika davė platų 
raportą apie draugijos reika
lus ir jos darbuotę. Rapor
tas priimtas.

Centro Sekretorius J. 
šis davė metinį raportą 
belno draugijos stovio, 
raporto paaiškėjo, kad, 
sižvelgiant j siaučiančią 
darbę visoj šalyj, draugija na-i drg.

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Cent
ro Komiteto Susirinkimo, 
Laikyto 5 d. Vasario, 1929 
metais, “Laisves” Svetainė
je, 46 Ten Eyck St., Brook-

Susirinkimą atidarė Centro 
Komiteto pirmininkas L. Pru- 
seika 7:30 valandą vakare.

Susirinkime dalyvavo se
kanti komiteto nariai: L. Pru- 
seika, A. Bimba, R. Mizara, J. 
Alekšis, P. Buknys ir Ig. Ba-1

sutvarkyti prisiųstąjį rankraš
tį ir atiduoti spaudai.

Nutarta pranešti Senam 
Vincui, kad greitu, laiku pri
ruoštų visus savo raštus ir pri
siųstų Centro Komitetui, nes 
jie turės būti leidžiami tuoj 
po drg. V. Kapsuko knygai.

Po plačiam ii’ visapusiškam 
apkalbėjimui, nutarta išleisti 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Istoriją. Pagal padarytą ta
rimą, minėta knyga turės 
ti išleista 1930 metais, 
rinkimui medžiagos ir jos su
tvarkymui, tokios istorijos pa
rašymui, išrinkti L. Prūseika 
ir R. Mizara.

Nutarta įgalioti drg. V. 
Andriulį iš Chicago, UI., ir J. 
J. Daujotą iš E. St. Louis, Ill., 
kad ištirtų visus nesusiprati
mus 7 kuopoj Springfield, Ill., 
ir sutvarkytų ten visą reikalą. :

Nutarta užgirti A. L. D, L.. • 
D. 7 kuopoš1 tarimą, kad pra
šalinus iš draugijos narių skai
čiaus tos kuopos narį Praną 
Klembauską.

Nutarta išrinkti komisiją 
surašo angliškų

Iš jo knygų, tinkamų duoti mūsų ząris po 50c; J. Yurgelaitis,

Nutarta paaukoti $25 del 
“Daily Worker.”

Į veikiantįjį komitetą 1929 
metams vienbalsiai išrinkti se
kanti draugai: L. Prūseika 
pirmininku, J. Alekšis sekre
torium, ‘ Ig. Baches iždininku.

Susirinkimas užsidarė 11 v. 
vakare.

bū- 
Su-

J. Alekšis,
A.L.D.L.D. Centro Šekr.

ROCHESTER, N. Y

Ba- 
kad 
sek-

jo knygos pilnai sutinka su 
sekretoriaus knygomis. Rapor
tas priimtas.

Skaityti laiškai ir priimti.
Už literatinę komisiją ra- paruošimui

portavo L. Prūseika.
raporto pasirodė, kad rank- jaunuoliams už 1929 metus. Į 
rastis drg. V. Kapsuko jo ra- komisiją įėjo sekanti draugai: 
somai knygai jau gautas visas V. Tauras, J. Alekšis ir A. 
ir kad knygą jau galima duo- Matulevičius.

neat- ti į spaudą. Po trumpam ap-1 Nutarta pasiųsti $100 V. 
kalbėjimui, nutarta pavesti Serbentai, į Sovietinę Rusiją, 

Prūseikai galutinai už jo rašomą knygą.

“Daily Workeris” ir Mes >
Patyrus,. ’kad mūsų svar

biausio fvado gyvybė pavojuj, 
visomis pajėgomis šdbrųzdome 
gelbėti: Nuo to; darbo neatsi
lieka nei p^elpinėą organiza
cijos. Pirąią gražų . pavyzdį 
'davė Lietuvių: Draugiškas Po
litiškas Kliūbas, kurių susirin
kime. vasario ’ dtg. An- 
drišiūnui priminus; bariai su
aukojo $5:25. ' Aukojo sekan
čiai : J. Grigaliūnas, A. Ber- 
tašius, Ch. Bunikat ir P. Bal-

ilgiau būtį negali, mes turime 
turėt cjiorą, susidedantį iš jau
nimo, bet' senesniųjų pįar^iga 
jį suorganizuoti ir sustiprinti, 
o tokiais organizatoriais pir
miausiai galėtų būti patys tė
vai ir visi, kas tik turi nors 
kiek patyrimo tame, darbe. 
Niekam nė paslaptis, kad dar
bininkų chorai labai svarbią 
rolę Yaįdina mūsų judėjime, 
tai kodėl nepasidarbubti? Bet 
tas darbas bus pasekmingas 
tik tuomet, kada visi, kas gali, 
prisidėtų nors kiek., Būdų yra 
labai daug. Daugelis tėvų 
daug pasitarnautų, jei, vieton 
sėdėti už pečiaus, pypkę čiulp
ti ar kortomis lošti, pakalbin
tų savo ir kaimyno jaunimą ir 
atvežtų; juos į; dainų. pamokas. 
Daugelis motinų taip jau su
rastų tokių apleistinų dalyke-

Vasario 4 d. buvo pardayi- 
mas i^ varžytinių “Amerikos 
Lietuvio” įstaigos. Nupirko 
jo buvęs zeceris G. A. Kybą, 
rodos, už $15,000. Kaip ži
noma, “A. L.” leidėjas M. Pal
tanavičius daug daugiau pali
ko skolininkų, negu viršminėta 
suma už tą įstaigą parduodant 
gauta.

Draugijos Narys.

Snnklyn LABOR LYCEI^
©ARBIJ^NKŲ ĮSTAIGA. - 

aal€s dėl Balių, Koncertų, B®* 
fidetų, Vestuvių, Susirinkimų ir tA 
IPuikus steičius su naujaisiais Įtahj> 
Mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

149—959 Willoughby AK> 
Tat Star*

GARSINKI fžs 
“LAISVeJE”.

*. DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S
Ola randasi dvi lietuviškos aptLkos, kurioje galima pirkti vais
tus daug prieinamesne Vairi? negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHON, Aptiekoriva Savininkas
«7«1 JOS. CAMPAU AVĖ., ir H46 CHr-NE ST.. DETROIT

Alek- j 
iš a-
Iš jOi

1

be-!

IŠ NUOTIKIŲ SU VILKAIS 
DZŪKIJOJ

Rašo Užugttosčio Petras 
(Pabaiga)

ri pernakvoti. Ji atsakė, kad nenakvos, 
nes turi šį vakarą nueit Beižionių kaiman, 
apie 7 verstai nuo Užuguosčio. Motina pa
stebėjo, kad jau vėlu, sutems pusiaukelėj; 

I dar vilkai užpuls. Ji trumpai atkirto,'kad 
I ji turi nueit šiandien į Beižionis ir viskas, 
1 ir pasiėmus savo lazdukę, leidosi laukan.
I Netoli Beižionių kaimo yra miškelis. 
Einant į šį kaimą, reikia pereit per galą

Po pasikalbėjimo ponas davė sumany- miškelio. Taigi ir “durjna Aliutė” negalėjo 
mą, kad kaip nors parsivaryt vilką į dvarą gį0 miškelio apsilenkti. j <
ir leist Pūderiui clabaigt. Girdi, “pama- ( Ant rytojaus vienas minėto kaimo gy- 
tysit, kaip mano šuva greit su juo apsi- ventojas, .kurio pavardės neatsimenu, nu
dirbs!” Nutarta ir padaryta. k

Šiqįp taip parsivarė ]_ 
pusiau šliaužiantį vilką į dvarą. _ .........
medžiotojų ir dvarokų apstojo aplinkui vii- kių žagarų. Vienoj vietoj,!už įkokįų '20 ne
ką ir žiopso į jį. Ponas liepė pašaukt Pū- dų nuo kelio, jis pastebėjo k^MĮbm^įtkšK^r 
derį, tai yra šunį, kuri$ pjauna vilkus. Šu- ta daiktais, ir. matėsi daug 
va, turbūt nujausdamas vilką, ar del ko-! Išsyk jis manė, kad nakčia vįlkaijga! ;k<

M. Severinas, J. Severinas, A. 
Balaišis, J. Evans, J. Stanaitis, 
J. Vaitas ir K. Bugailiškis po 
25c; smulkiais $1.25. Visiems 
aukotojams išrdingą ačiu.

Darbiečių frakcija paauko
jo $10 ir surinko $7.50. Au
kojo šie draugai ir draugės: 
A. Duoba 50c; L. Šlekys, J. 
Karanauskas, A. Balzaris, B. 
Duoba ir A. Sereika po $1; 
S. Sasna $2.

A. žiedo Draugijėlė $10.
Viso iki šiol rochesteriečiai 

lietuviai sukėlėme $32.75, ku
rie tuojaus pasiųsti “Daily 
Workeriui.” Graži pradžia, 
bet tai tik pradžia. Reikia 
manyti, kad mūsų draugai ir 
draugės, išvien su kitų tautų 
darbininkija, tol nenuleis ran
kų, kol pavojus nebus praša
lintas. ' i

važiavo girion pamalkauti. Įvažiavęs gi- 
pusiau einantį, rion, jis paliko arklį su rogėmis ąįnt kelio, Darbinmkiy Federacija į

, Būrys o pats nuėjo toliau nuo kelįo pdjiėskHi ko-:} i« . ' J / t ! • •

Nesenai* . šusitvėrus Darbi- 
lųnkių, kė^ęr^cija' šAųęio 271 d? 
šųrėnge*/'^^ąūgišką pasilinksJ

rastų tokiij _ 
lių, nū o kurių neatlikimo? nie
kas nenukentėtų. 1 Vaikinai- ir 
merginos^ galiu, ^krinti, , turi 
kiekvienas bent po kelis pa
žįstamus, iš kurių nors vieną 
galėtų prikalbinti. f Reikia- tik 
supraski bendras, reikalas, įsi
gyti šiek £iek darbininkiškos 
disciplinos, ir tašai darbas bus 
ne tik lengvas, bet ir malonus.^ 
Pabandykite, draugės ir drau
gai, dirbantieji tą darbą lau
kia ir tikisi iš jūsų paramos. 
Neapvilkite. Kas pirmutinis 
gaus chorui naują narį?

Rep.

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

WORCESTER, MASS.

Fašistų organas “Vienybė,” g 
beėsdama viso svieto bolševi- 8 
kus, atkando dantis ant šio 8 
miesto Lietuvos Sūnų Draugi- g 
jos. į Su dideliu išdidumu iš- g 
koliojo tą draugiją ir jos vai- £ 
dybos narius, šaukdama “Vy- s 
kim laukan bolševikus!” gruo- s 
džio 25 d. laidoje. ■ O sausio g 
mėnesį draugijos susirinkimas g 
vienbalsiai nutarė, pasiųsti rei- 8 
kalavimą, kad atšauktų šmei- g 
žtą arba turės reikalą valdiš
kame tėįsmę. pasikalbėti ųž 
jtokius; i' > >n-f
vargšė;t

Jkajųę tęvsmę. pąsikąlb.eti ųz 
tokius; ijgąlięžuVąvinįuš.’ ;Tai 
vargše ■ “Vienybe” i ir« prisiėmė 
“su mielu norfc” atšaukti šmei- 

kalavimą sausio 22 d. žino- 1 ' t /- j. FI < * v' • ' • v . 1 1 i.

pasilinks-JlfM. mW 
JlkU; gana .turfihga pro- ir; patalp.no draugu

£ • m ■■ • 1 , . '.v .,j- - > Ir ra m n cancin 9.9 dva, lurouc nujausaamas viiKą, ar uei ko- issyK jis mane, KaanaKCia vĮias:aijgai ;R^no grama, kurią išpildė musų r^n . v;ąI1
kios kitos priežasties, neina nė žingsnio iš kiaulę čia atsitempę sudraskė. -Oet štai!žiediėčiai, sykiu su kitų tautų^ ’ g . P tačiau^žiediečių dalyva- i'^kalavimy tačiaus

- - - atšaukė nors tiek, kad neatsi- 
dūrųs valdiškame teisme.1 
Draugijos susirinkimas, vasa-, 
rio 5 d., išklausęs komisijos 
raportą, nutarė palikti ramy-!
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ą dainelių, jam akompanavo
i Edna Vaivodukė; Edna Vai- Susirinkime prisirašė 27 

mi mūšį, jį greit dabaigt su savo šautuvu, pradėjo dairytis, ar neras daugiau kokių' voduke solo, jai akompanavo nauji nariai ir narės, ši. drau- 
Kaip tik tą “baisųjį” šunį iškratė iš maišo,' ženklų, iš ko bus galima žinot, ką čia vilkai nenuilstantis mūsų meno auk- gija yra viena iš pąžangiau- 

sudraskė. Paėjės kelis žingsnius į šalį, pa- jlėtojas J. Fidas. Visi, savo Isįų draugijų šiame mieste.

pakajų. Palindo po suolu ir guli, ani žiūri, guli vyža su autakojais iš jos ky- 
krust. Ponas, supykęs ant Pūderio, liepė šant. Jis paverčia vyžą ir pamato, kad jo- 
atnešt maišą, ir pats su kitų pagelba, paė- je dar matosi nugraužta žmogaus pėda, 
mė šunį, įdėjo maišau ir nunešęs prie su-! Kitoj vietoj rado kitą vyžą, taip pat su 
žeisto vilko, ištraukė iš maišo. Tuo tarpu šmotu žmogaus pėdos joje, žmogų apėmė 
ponas liepė susirinkusiems pasitraukt į baimė. Bet jis žino, kad vidury dienos vil- 
vieną pusę, kad jeigu matys, jog vilkas lai- kai čia, prie pat kaimo vis tiek nebus, jis

jaunuol'iais.
vo sekami: Lucy Poškiūtė ir 
Ruth Brooks sudainavo- due
tą; L. Poškiūtė solo, jai akom
panavo Evelyn Andrišiūniūtė; 
Bruno Brooks padainavo po
ra

Susirinkime

Fidas.jis įsmeigė akis į vilką, prigulė pilvu prie že- sudraskė. Paėjęs kelis žingsnius į šalį, pa- llėtojas J.
mės, rodos, kad šoks tiesiog ant vilko... Išsi- matė moters galvą į skepetą įvyniotą. Tik 'Užduotis atliko pagirtinai gra-i v.- • • • ° t i ___ • , , , ° . ~ £ .. 1 , " * Jv. .. -.i vinį Viriptyis lannipms meni-1tiesęs žiūri į vilką ir visas dreba. Ponas pagal skepetą ir galima buvo žinoti, kad 
dar prabilo: “Žiūrėkit, kaip jis tuoj šoks tai moters galva, visas veidas buvo vilkų 
ant vilko.” Bet Pūderis, išsitiesęs, rodos, nuėstas iki kaulo.
kad jo pilvas prilipo prie žemės, ir nei iš Įėjo sudraskytos sermėgėlės šmotai; ten 
vietos nejuda. Jau sustojo drebėjęs...'pat prie kelmo gulėjo lazdžiukė su 
Akys jo pasidarė visai kitokios; uodega kai,užlenktu galu, žmogus surankiojo visus 
prilipus prie žemės. ...............

Netoli _ galvos gu- širdų ačiu.

. Visiems jauniems meni
ninkams ir jų auklėtojams, 
varde Federacijos, tariu nuo- 

Apart dalyvavu
sių viršminėtoje programoje, 
pas žiediečius dar randasi ir 
daugiau dailėje prasilavinusių

prilipus prie žemės. Ponas prieina prie: tuos likučius ir greit parvažiavo atgal kai- ir gabių jaunuolių, bet tuo 
savo Pūderio ir pajudina čebatu,— šuva nė'man ir pranešė apie tai kaimynam. Susi- klausimu reikėtų plačiau pa- 
krust... Verčia su koja aukštieninką, šu-'rinko veik viso kaimelio vyrai ir moterys kalbėti.
va persivertė ir guli. Net ir vilkas, nors ir žiūri ant žmogaus liekanų. Nutarė keli 
ir didelį skausmą kęsdamas, rodos, juokia-! vyrai eit miškan ir jieškot daugiau ko. 
si, žiūrėdamas į poną ir šunį. “Jis negy-■ Vienok, nuėję, nieko daugiau nerado. Tik 
vas!” suriko ponas. Ir teisybė, šuva jau pagal pėdsakus ant minkšto sniego surado 
buvo išleidęs paskutinį kvapą... Viena šitokį dalyką: Eita žmogaus keliu; įėjus 
dvaro andynarčiko moteris linguodama i miškan, del pavargimo ar kitokių išrokavi- 
galvą, prabilo: “Tai tau ir šuva, ką vilkus imu, pasukta iš kelio į šalį ir atsisėsta ant 

,, pjauna! Tik pamatęs vilką nustipo..Gi j kelmo, čia iš kitos pusės atbėgta dviejų 
ponas, baisiai supykęs, paėmęs šautuvą \ vilkų ir užpulta sėdint ant kelmo. T*en pat 

... priėjo visai arti vilko, atkišo vamzdį jam prie kelmo ir sudraskyta. .Pagal išmintą 
į galvą ir paleido šūvį. Vilkas persivertė,J sniegą buvo "galinga maty t, kad vilkų už- 
ir viskas užsibaigė... . ■ pultasis-asmuo smarkiai,gynėsi, kol tapo

Durnos Aliutės Baisus Likimas ( Išsyk niekaę nežinojo, kas do moteris 
Aš kaip tik galiu pamint, Užuguostin vilkų suėsta. Bet vėliau viėna moteris, ge- 

ateidavo elgėtaudama apydurnė mergina, rai įsižiūrėjus į lazdžiukę ir sermėgos ka- 
t« y ig kur valkus, pažino, kad t&idurna Ąliutė” nuo

neatmenu, žinau tik tiek, Alovės,- Taip ir buvo. Aliutė pas mus jau 
daugiau niekad neatėjo..'.

Su šiuomi užbaigiu savo atsiminimus 
išnuotikių su vilkais. Galėčiau daugiau pa- 
našm atsitikimų paduoti, bet kadangi jau 
nėra tokie svarbūs įvykiai, ir kadangi 
d. Mizara “Krisluose” išsireiškė* kad būtų 
dar įdomiau, jei parašyčiau ką nors iš at
siminimų apie pačius dzūkus, taigi pasi
stengsiu šį':tą parašyti aįiie' žmorfes. Pa
matysime, kad žmonės savo žiaurumu, sto
vi kur kas augščiau, ųegu vilkai. Vilkas, 
kad ir stimpa iš bado, vienok kito vilko ne
drasko, kad pasisotinti, gi žmogus žmogų 
skerdžia be jokio pasigailėjimo \del maiž 
niekių.: J ’

Ją žmonės vadino “durna Aliute; 
ji paėjo, tikrai
kad kur tai nuo Alovės ji buvo, nes tankiai 
kalbėdavo apie Alovės kunigą ir bažnyčią. 
Ji krepšių neturėdavo, kai kiti ubagai. Bū
davo, ateina stubon, atsistoja kampe ir ty
li; išstovi net visą valandą, kol kas jai ką 
duodavo. Gavus kiaušinį ąrba mėsos šmo-' 
telį, išeidavo. Kartais įėjuš stubon garsiai 
pareikalaudavo valgyt, kas / duodavo su
prast, kad ji yra alkana. Pas mus ji apsi
stodavo pernakvoti visuomet, kada tik mū
sų miesčiukan ateidavo. Kartais per visą 
vakarą jos prašnekint negalima būdavo, 
o kartais kaip pradės pasakoti visokias ne
sąmones, tai sustabdyti sunku.

?f Vieną žiemą ji atėjo pas mus pavaka
rę ir atsisėdo. Motina klausė jos, ar ji no-

4 ' 1Gedemino Choras
Turint gražaus priaugančio 

ir prasilavinusio dailėje jau
nimo, rodos, reikėtų turėtiąnik 
žinąs choras, vienok, bent šiuo 
laiku, taip nėra. Tiesa, daly
vauja keletas merginų—tai 
Onytė inNatalie Evans, Aldo
na Duoba, Onytė Balzar, Biru-^ 
ta Adams, Onytė Labeika, 
Onytė Bulis ir keletas'jaunų 
moterų, jei neskaityti ateivių, 
bet to negana, turėtų būti kur 
kas daugiau. Vaikinų dar la
biau nesimato, yra vos du, tai 
A. Duoba ir B. Brooks. ; Taip

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Vž $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite, 
ęauąite puikų atlyginimą už 
platinimą.. , -

• i Visais- reikalais rašykite:
“laisvė

46 Ten Eyck St.»
Brooklyn, N. Y.

1 ' Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Būdavo j ame Tiaujus budinkus ir pertaisomė senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bižnį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus irūs vidaus Darbą 
atliekame greit ir tinkami.

> Tarkitės sii mumis del kainos. •
Ypatiškai ar TaiŠkaiš itMipkitės sekančiu adrtšu :

*

644 W&s , Brooklyn, N. Y..
Ridgewdodo Skyrius: 253 Grote St. r i

Li

—‘-i----------------------------

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų 

i

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

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

užsakymus (orderius).DARBININKŲKALENDORIUS
1929 METAMS

Drailgai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 250 
egzempliorių. *‘L.” Administracija be pa J 
gelbos visų platintojų nebegalės išleisti f 

svietą tą visą skaičių.

Knyga200
Puslapių . Kopija

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus, tuojaus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siųsti pašto, stampomis 2 ar 5 centų vertes. 
Knyga labąi svarbi. Daugybė mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ir moks
lininkų. Puikuę rinkinys;labai svąrĮrių in
formacijų. Y ra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tik įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams.'

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

"Laisves” Administracija
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
Su Šiaife paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti ir mokefetį. Taip pat prašpme draugų grėit 
aišiteišti ir/už pirmėsnius Užsakymus. Nes .dabar 4 

“Laisvei” labai reikalingi centai.

patalp.no
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MOS IŠ LIETUVOS
Areštai

Gruodžio m. 8 d. Kaune buvo 
areštuotas B. Listas su komu
nistine literatūra. Daugiau 
Kaune areštuoti: 9 pėst. pulko 
kareivis A. Kaminskis, Ch. Aizi- 
nas, A. Pasternakas ii- M. 
Ciomnas.

Didelė Byla
Fašistai, pasiremdami provo- 

W katorių, žvalgybininkų ir išda- 
f vikų parodymais suruošė Pana- 

vėžy didelę politinę bylą. Viso 
kaltina apie 50 žmonių.

Brolis Broli Remia
Šiaulių savivaldybė, kurioje 

šeimininkauja socialdemokra- 
•tai, darbo biržoj atidarė darbi
ninkams skaityklą ir išrašė į ją 
rusų baltgvardiečių “Segodnia.’’

Auladirbiu Streikas
Vienoj Utenos dirbtuvėj strei

kavo auladirbiai. i

Darbiniu k a i O r g a n ižu o j a s i
Utenoj yra sudaryti įvairūs 

profsąjunginiai rateliai. Dabar 
rūpinamasi sudaryti profsąjun- i 
gų biurą.

V ilkaviški o Da r b i n i n kai 
Protestuoja d

Vilkaviškio kairiųjų darbi-' 
ninku frakcija ligos kasų tary- i 
bos posėdyje 1 lapkr. perskaitė i 
savo deklaraciją, kurioj p rotes-, 
tavo prieš rinkimų suvaržymai 
ir reikalavo paskirti naujus rin-į 
kimus, pilnai ir visapusiškai ap-į 
drausti visus darbininkus sam-; 
dytojų lėšomis, duoti darbiniu-j 
kų ligos kasoms visišką savival-' 
dybę (be samdytojų atstovų) ir 
tt.

S
JUOZAS

kada, tik esu gundomas 
valgyti tarpe valgių”

Herbert Bayard Swope, 
tarptautinai žinomas žurnalistas, 

buvęs atsn!;ominfrasis redaktorius. New York Mornins World

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIŪS

IR BALZAM UOTOJ AB 
Užtikrinu, tad mano patamavima* 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreipti b prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

“Darbuotę prie laikraščio reikalauja gerame 
stovyje sveikatos. As randu Lucky Strike 
neaprokuojama pagelba sau pasilaikyti tvar
kiu ir tinkamu. Kada tik as esu gundomas 
valgyti tarpe valgiu, aš užsidegu Lucky. 
Apkepini mac padare Lucky Strike džiugi
nančia ir naudingu cigare tu.” ■ : < , -

Herbert Bayard Swope

H AI yra šiandienine išmintinga prie mone — 
imk Lucky vietoj riebinaričio saldumyno. 

Tūkstančiai tatai daro — vyrai tuo būdu palaiko 
savo sveikatą i£ drūtumą, o moterys išlaiko savo 
figūras dailiai laibas. Lucky Strike, puikiausi 
tabakai, mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui 
apkepinti, kad išdirbi tokį kvapsnį, kiiris smagiai 
pavaduojate pageidavimą riebinančių saldu
mynų.

Apkepinamas paiiuosuoja Lucky Strike nuo neš
varumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, saky
dami, kad Luckies mažiau teeržiria rūkytoją, 
negu kiti cigaretei. Štai kodėl žmonės sako: 

ai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

Neo) (ja vizuota J ė g a
Gruodžio mėn. 26 d. iš Jonis-į 

kio apylinkės grįžo traukiniu f 
žemės ūkio darbininkai. Trau-

■ ' kinys buvo prikimštas vien iš- 
vargusių darbininkų. Visi skun-į 
dėsi, kad buožės ajgų nesumokė-

’ vienam 100, antraw 20(Mi-į
o kitiems ir dar daugiau nu- ;

šukė. Vienas jų sakėsi vis vienį 
savo buožei atkeršysiąs, kitas 
taip pat. Ne, draugai, mūsų 
pavienių grasinimų buožės ne
nusigąs. Darbininkai savo rei
kalus apgins tik organizuoti, o j Vę visi, kaip vienas, buožės nei 
ne pavieniai Matot, važiavom, neb 
keli šimtai, bet kas is musų, į _ v_ .. .* , _
kad mes vienas su kitu nieko i Buožės iki pat kalėdų apie al- 
bendro neturim, nesam susior-jSO mažinimą nieko neminėjo, 
ganizavę. Jei mes būtume bu-' bet kada jau reikia sumokėti,

Žinovai pripažįsta, kad milžk 
"' diskas padidėjimas rūkimo Ciga-

retiU po.eina iš pagerinimo Cigaretų dirbimo 
proceso, pritaikant piįe to kaitinimą. Tiesa, kad 
1928 metais Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon 
judėjus. Tatai tikrai patvirtina; kad publika

Atitiki didesniu Lucky Strike gerumu.

’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jękio Kosulio. ! ----------------j--------------, ------------------------------ -------

Kas subates vakarą per radio griežia Litely Strike Šokią Ork~ . ( 
estra tokias ‘’Melodijas, kitrios Broadway padare Broadway.” 

muzika po visą šalį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskle
idžiama National Broadcasting Company tinklu. ■>

’ i i
f? 1V29, The American Tobacco Co., Manufacturers

'Imkite
> LučVĄ.

saldu 
myno.'

TĖMYKITE! TĖMYKITE!

LYROS CHORAS STATO SCENOJ

MEKSIKONIŠKĄ DVIEJŲ AKTŲ OPERETĘ

Nedėlioję, 17 d. Vasario (Feb.), 1929
BROOKLYN LABOR LYCEUM

949 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y.
Pradžia 3 valandą po pietų

TIKIETAI: $1.50, $1 ir 75 CENTAI
Po lošimui bus Šokiai—tikietai šokiams 50 centų

Pepita, gražuolė mek
sikietė mergina, viešisi 
pas savo draugę Felipą 
(L. Kavaliauskiūtę). Ją 
įsimyli Karlos (A. Velič
ka).

Šioj operetėj M. Čes- 
navičiūtei dainų netrūk
sta. Jinai perdėm dai
nuoja ir dainuoja. O tos 
dainos, tokios harmonin
gos, taip puikiai skam
ba, rodos, niekuomet ne
atsibostų klausytis.

Tikietus įsigykite iš- 
anksto “Laisvės” ofise, 
pas J. Jušką, 79 Hudson 
Ave., Brooklyne, arba 
pas lyriečius.

M E. Česnaviciūtė,----------------- -----------------
Pepitos rolėje

Tikietai parduodami “Laisvės” ofice, pas d. Jušką, 79 
Hudson Ave., Brooklyn, .V. Y., ir pas iyriečius.

TELEFONAI> 
Bell------------------------ Oregon 51M

MainKeystone-,

Labai Parankus Kišeninis 
LIĖTUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKAt-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA (1.25c

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

<)

(h

Bel) Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

G raboriu s-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
cuogeriausiose vietose ir už žemą 
cainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
, t (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 1411
- ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

Vardas ------------- --------
No___  ____St. or Ave.
Miestas State

Be rn ų Pas i ta ri mas
šUMSKAI.— Pagalios gruo-\ 

Įdžio 16 d. vietos komunistų 
I pastangomis buvo sušauktas j 
■slaptas bernų pasitarimas. Viso j 

i ir 4 tarnai- | 
Padarytas pranešimas 

tarptautinę ir Lietuvos 
į ir kovą, buvo 

paskaityti kai kurie “Balso” 
straipsniai ir pasitarta del al
gos ir kitų darbo -sąlygų. Dar
bininkai parodė nemaža klasi
nio susipratimo.

(‘‘Balsas”)

atsako: “kaip gi aš galiu-mokė-į Buožės Darbeliai
ti visą algą — blogi metai.“ Ar-, KRAMPIAI, Joniškio valse.— 
gi čia ne pasityčiojimas iš mūsų j Krampių kaimo seniūnas buožė 
neorganizuotume, bejėgiškumo? i Jokštys paskelbė metų gale sa-|

vo bernui, Kad jis jam sumokė- ja[SjĮal-jkė 8 bernai 
.............................  Bernas

susirūpinimo ir gąsdinimų 1S®J° I apie _____ x
Jokštys berną paleido c|arjJinjnky padėtį

Kreipėmės policijon, miesto vai- , 
dybon, pas darbo inspektorių, sias tik pusę algos, 
bet ką jie mums atsakė? Gir
di, džiaugkitės, kad tiek duoda; 
mat,—blogi metai. Tyčiojasi iš 
mūsij prakaito, bet ką mes 
jiems galim dabar 
Šiais metais netekom algų, li
kom be duonos kąsnio, nes ne- j 
buvom organizuoti, negalėjom! . *» I
parodyti buožėms, ką mes ga-. 
lim. Dabar gerai įsidėkim į j 
galvą, kad kai grįšim vėl tar- i 
nauti, būtinai turim reikalaut, j 
kad leistų Jonišky įsteigti že-; 
mes ūkio darbininkų profsąjun-1 
gą, leistų daryti susirinkimus,J 
pasitarimus, mitingus, o- jei 
mums valdžia neleistų, ruoškim 
protesto mitingus, demonstraci
jas. Jei to bepadarysime, ki
tais metais grįždami vėl -skųsi- 
mės, kad algų nesumokėjo, kerš

tausime buožėms, bet mūsų ne
organizuoto keršto jie nebijos 
ir vėl mes liksime badauti.

Nenza.

padaryti?

iš proto. <
“dievo valiai.” Bernas dingo.
Buožė džiaugiasi, kad dabar 
jam nereiksią ir tos pusės algos 
mokėti. ■

iiiaiiiantaiHi

(f>

<!>

<f>

<♦>

<♦>
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DETROIT, MICH.
TEATRAS-BALIUS ŠOKIAI
Rengia Aiigščiausios Prieglaudos ’ 

Lietuviu Amerikoje 47 Kp.
, t NEDĖLIOJĘ

17 d. Vasario (Feb.)
I. A. S. SVETAINĖJE

24-ta Gat. ir Michigan Ave.< ■
1

Pi’asides 6-tą gal. vakare r

PO I,OŠIMUI ŠOKIAI
I • f i ,

Prie Geros Lietuviškos Orkestrus
* f f i f-.

Jžanga 50c ypatai
s ’ » ,
į Dar pirmu kartu Detroite bus šulo
5 tas vaizdelis dviejuose aktuose

Išsigando Darbininkų
GRUZDŽIAI.— Antroje gruo

džio mėn. pusėje Gruzdžiuose’ 
susirinko ūkininkai gauti iš- val-^ 
džios paramos. Susirinko taip*į 
pat'ir apie 200 žemės ūkio dar~> 
bininku. Darbininkai pradėjo* šis dviejų aktų vaizdelis “Palai- 

i.. -i • * i f dūnas” yra paimtas iš Lietuvos be-!aytl dąibo 11 pašalpos.Jgernj0 gyvėnimo. Perstatų tčvų-pa-
1 Viršaitis išsigando ir, nežinoda-ysiryžimą išleisti savo vienintelį sūnų . . v. ... .. -.r _ Bet

kaip tas jų sūnus,—ar jisai stengia
si, kad pašiekus mokslą, ir kaip tė-

PALAIDŪNAS .
Lošimą išpildys A.L.P.M. Sąjungos

mas, kas veikti, pasiklalisė ap-*j ąugštesnę mokyklą į Kauną, 
skrities viršininko. ApskritiesJ, ' • • . . - . -
viršininkas pasakė įsteigti dar-Jvanis už* tai atsilygina,-j-tą viską ga- 
bo biržą ir užregistruoti visus- ®slte matyt savo akimis, būdami 
darbininkus.; D; 
rinkimas įvyko 
mūsų partijos ir sąjungos pa-įSintVistojimį. 
gelbos. • Jei mes taip veiksime,g 
tai ir didesnius įvykius pramie-§ 
gosime. w

(vams uz tai 
lesite matyt

’iaugščiau minėtoj dienoj.
qtirhinini hnl Norinti įstoti i pašelpinę organiza-sucniniai p L A bug priimami mž nu-

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

J. biiibiiibiiisiiibiiibiiibiiibiiibiiibiiioiiioiii

Paskutine Proga
Kokius ryšius darbo unijos 

turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas( 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirbd tik 5 ir 6 
valandas i dieną? ’ 1

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių? j

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje "
KĄ MES MATeME

SOVIETŲ RUSIJOJE iI
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime
pasiskubinkite įsigyti ją, 
valiau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer i Sttedt, 
Brooklyn. N. Y.

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginamas. Tiu 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT I17T-4474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
iŠdirbimų karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki- 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, 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 {steigta , New York City

Mokykla art Repwtaeija”

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA
FYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n f" „i,. LiZkill/1. pęuo 8 v ryjo jki 6 v vak.: po 6 vai.—75c 3V UCIlIŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiskai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudybes su moderniškais pagerinimais
čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTI I

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ
..... .A, , . ■

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

Trys garipiai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi,.kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
tSip pat RESTORANAS ‘su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: Pulaski 1090



Puslapis šešias •mis vi

•’T-'

Ketvirtad., Vasario 14, 1929

DARBININKIŲ 
SUSIVIENIJIMO KUOPOMS

Penktadienį, 15 d. vasario, 
įvyks svarbi konferencija 
įvairių darbininkių organizaci
jų bei unijų. Joje bus patiek
ti galutini planai minėjimui 
Tarptautinės Darbininkių Die
nos, 8 d. kovo.

Visos Pirmo Rajono Darbi
ninkių Susivienijimo kuopos 
privalo pasiųsti savo atstoves' 
į šią konferenciją. Vieta yra 
26-28 Union Sq., New Yorke, 
pradžia 7 vai. vakare. Atėję 
į didįjį namą, pasiklauskite 
fileveiterio operatoriaus ir jis 
pasakys, •kuriame kambaryje 
konfereneija bus laikoma.
♦ > ; v Norma.

ATIDUOSIĄ SAVO NAMUS 
—AR BUS KOKIA NAUDA?

» Subankrutavusio City Trust 
ęo. Banko prezidento F. M. 
Fėrrari šeimyna sakosi atiduo-( 
sianti dvejus savo namus pa-! 
dengti tuos nuostolius, kuriuos 
tenka nešti tūkstančiams de- 
pozitorių. Bet kiek tie namai 
turi vertės? Nors nepasako
ja, bet visiems aišku, kad jie 
neverti trijų milionų dolerių. 
Gi * nuostoliai banke siekia 
daugiau, negu tiek.
Į Pereitą antradienį buvo 
^venta—Lincolno diena, ta
riaus ir tai šimtai susirūpinu
sių. darbininkų, kurių pinigai 
banke dingo, slankiojo aplink 
tuos budinkus, į kuriuos ka
daise nešė savo skatikus, tikė
damiesi susilaukti laimės. 
Hcija vaikė šalin.

FORDAS STATYSIĄS 
EDISONUI MUZĖJŲ IR 
TECHNIŠKĄ MOKYKLĄ

Po-

SEKANTĮ PIRMADIENĮ 
KALBĖS W. Z. FOSTERIS

(išrinktoji sekretorė, kuria yra 
drg. Adelė Zablackiūtė. TEATRAS MMOS-MBZIIU

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI LIETUVIU VALGYKLA

IR MOTERYS 
KOMUNISTĖS RUOŠIA 
MASINĮ MITINGA

Jis įvyks sekantį 
vasario 16 d., kai 
pietų, Irving Plaza 
New Yorke, 
kalbėtojai.
tikslas—prisiruošti prie dides- 

uojan-

šeštadienį, 
2 vai. po 
svetainėj, 

Kalbės garsūs
Tarpt. Darbininkų Apsigy

nimas ruošia dideles prakal
bas—protesto mitingą del
žaurių Tammany Hall admi
nistracijos policijos elgesių n/° pagelbėjimo streik
prieš streikuojančius suknia- Įūems sukniasiuviams. 
siuvius. Mitingas įvyks Irving i 
Plaza svetainėj, 15th St. ir j 
Irving Pl., New Yorkei Įvyks

"Krassinas” Carnegie Hall
Vasario 19 d., Carnegie 

Hali svetainėj, New Yorke, 
bus rodoma garsieji judžiai 
apie garsiojo ledlaužio “Rras- 
sino” kelionę į šiaurinį žemės 
ašigalį. Tai nepaprastos mok-

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

bus ketverge, 14 vasario, pas Jakš- 
čius, 1148 Glenmore Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Važiuojant Lef
ferts Ave. eleveiteriu, reikia išlipti 
ant Grant Ave. stoties. Visi nariai 
susirinkit laiku, turime svarbių rei
kalų aptarti. K. J. • *37-38

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
ir Amerikonišku Stilium

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

Masinio mitingo [sjjngs jr įdominės svarbos da-

DU DAKTARAI

Dar pirmu kartu rodo- 
Jungtinėse Valstijose, 

nepamiršo pasaulis* to 
kurį "Krassi- 
vykdamas į

gelbėti dirižablio 
įgulą.

A A » 1 H A * • f A 1 v »V A V/ 1 I\ ’ *7 ** |

sekantį pirmadienį, vasario 18 VIENU VAKARU!
d., kai 8 vai. vakare, 
kitų kalbėtojų bus ir 
Fosteris.

"PEPITA” JAU ČIA

Sekantį nedėldienį, 
į vasario, Lyros Choras 
dins meksikonišką 
“Pepita. 
ja vaidinime 
kurie iš 
turiniu

New Yorke šiomis dienomis 
sužinota, kad Henry Fordas, 
automobilių kapitalistas, su-

Tarpe 
W. Z.

d

lykas. 
m as 
Dar 
garsaus žygio,
nas” padarė, 
šiaurius 
"Italia”

PRANEŠ1MAI Iš KITUR

šio mėn. 21 d., 8 vai. vaka
re,' “Laisvės” svetainėj,, dantų 
gydytojas d r. A. Petriką skai
tys labai svarbią <paskąitą te
moje: “Rūkyt ar nerhkyt?”

PHILADELPHIA, PA. v
A. D. P. Lietuvių Frakcijos susi

rinkimas Įvyks 17 d. vasario (se
kanti nedėldienį), 3 vai. po pietų, 
1011 Fairmount Ave. Visi nariai 
būtinai pribūkit Į šį susirinkimą, nes 
yra daug reikalų, kurie liečia Frak
cijos direktyvą. Sekretorius. 38-39

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Judžiai iš SSSRKiti Du

Šiuo tarpu Cameo Teatre 
tęsiasi ’ rodymas i jtfdžio “Caro 
Bizūnas” (The Lash of the

Tema, be abejonės, labai įdo- Czar), bet šią savaitę jam pa- 
mi, nes kiekvienas paaugęs, sibaigųs šeštadienį prasidės 
kad ir dar nepasenęs žmogus rodymas garsaus veikalo “Bal- 
turi savo vienokią ar kitokią tasis Aras.” Abiejuose daly- 
nuomonę apie rūkymą, Vieniivauja garsusis V. L. Meyer- 
of i c. iir/ v*ri V imi o Ir i f i vi o a ' i 1 _    i . _ ’. _ __

HAMTRAMCK, MICH.

A. L. D. LZ D. 188 kuopos susirin
kimas bus nedėlioj, 17 vasario, 3014 
Yemans .St., 10 vai.' ryte. Visi na
riai ateikite ir naujų narių atsives
kite. Valdyba. 38-39

Abiejuose daly-

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

stoja už rūkymą, kiti prieš. 
Be to, šia tema Brooklyne dar 
niekad nėra buvę surengta 

I prakalbų ar paskaitų; tai pir- 
imas viešas nagrinėjimas to 
svarbaus klausimo.

Po paskaitos, d r. J. F. Pau- 
lonis, vaikų ligų specialistas, 
pasakys prakalbėlę rūkymo 
klausimu. Jaunuomenei ir 
jaunuoliam tai ypatingai tu- 

|rėtų būti svarbu. Taigi turė
sime net du daktaru vienu 

. kurie mum kalbės,

17 
suvai- 

operetę 
Tie, kurie dalyvau- 

Pepitos” ir tie,
pašalies apsipažino su 
‘Pepitos,” daugelis iš 

išsireiškia, kad operetė 
“Pepita” yra daugeliu žvilgs
nių puikesnė už “Grigutį” iri 
jeigu “Grigutis” buvo reika
linga pakartoti Brooklyno dai
lę mylinčiai publikai, tai, be 
abejonės, “Pepitos” laukia to- 
kis pat likimas. Veikiausia, 
kad 17 d. vasario, Labor Ly-. 
ceum salėje, “Pepita” galės 
tiktai padilginti mylinčiųjų ^riC'kuVie “mum “kalbės! 
dailę, jausmus, bet neįnsotin- ųag a nCpaprasįa Brooklyno 
ti, nes girdėti puikią mųZ1ką Uetuvjam.
ar damą, matyti Įspūdingą klausimai ir aiskusijos. 
vaizdą vieno karto nepakan-| t ba) kas tik 

Įžanga visiem dovanai.
Rengia A. L. L. D. 1 kuopa.

ka, nepasisotini, o tiktai suer
zini savo žingeidumą ir norą 
matyti bei girdėti. Operetė 

I “Pepita” yra kupina visko, 
(ko pilnas yra žmogaus gyve
nimas, čia netrūksta nieko. 
Pilna puikių dainų ir muzikos, 
vien tiktai choras turi 16 dai
nelių ir choras veikia nuola-' 
tos, kas padaro veikalą gyvu 
ir masiniu. ’ 
pilnas gudrių juokų, rpisterijų

■ ir i

lietuviam. Po prakalbų bus 
Galės 
norės.

KAILIASIUVIAI GELBĖS 
SUKNIASIUVIAMS 

—I—
I šį vakarą, vasario 14
Irving Plaza svetainėj,, įvyks

Taipgi "veikalas kailiasiuvių unijistų susirinki- 
mas, kuriame —-

hold, kurio vardu ir teatras 
randasi Maskvoje.

žymus Amerikos drama
turgas ir rašytojas nesenai pa
rašė darbininkiškos krypties 
veikalą, pavadintą “Airways, 
Inc.,” kuris bus pradėtas ro
dyti 20 d. vasario, Grove St. 
Teatre, New Yorke. Kalba
mam teatre vaidinami tik dar
bininkiškos krypties vaidme
nys. Tai naujovinis teatras ir 
jo direktoriai radikališki 
žmonės, su E. J. Basshe, 
po direktorium.

SPRINGFIELD, ILL.
A. L. D. L. D. 7 kuopos susirin

kimas bus utarninke, 19 vasario, 
Carpenter Svetainėj, 7th ir Adams 
Sts. Pradžia 7:30 vai. vakare. Drau
gai ir drauges, malonėkit visi atsi
lankyti, nes turime labai svarbių 
reikalų apsvarstyti. Kurie dar ne- 
atsiėmėt knygų už pereitus metus, 
būtinai atsiimkit. Sekr. A. G.

38-39

WORCESTER, MASS.
Lenino mirties paminėjimui yra 

rengiamas puikus vakaras nedėlioj, 
17 vasario, Belmont Hall, 52 Belmont 
St. Kviečiame visus atsilankyti; bus 
prakalbos ir gera koncertinė kon- 
grama ir visi liksit patenkinti. Pra
džia 
jai.

8 vai. vakare. Kviečia rengė- 
38-39

L. D. I

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.

' JUNIPER 76Ą«

: RALPH KRUCH -
FOTOGRAFAS
6 5-23 G R AN D Ą VĖSi UE ‘

’maspeth, N. y! ' ■

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
DR. A. L CEASAR

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

GRABORIUS
D. IV APSKRIČIO 

ATYDAI
Visų tam apskričiui priklausančių 

. kuopų sekretoriai malonėkite prisiųs- 
i ti savo adresus A. L. D. L. IV Ap
skričio organizatoriui, kad reikalui 
esant būtų galima susirašinėti. Jei
gu apskričio valdyba neturės kuopų 
sekretorių adresų, tai ir visas vei- . 
kimas delei to trukdysis. Todėl tuo-1 
jau malonėkite tai padaryti. A. L. j 

..... . , T. . D. L. D. IV Apskričio organizatorius
milionienaus ir buvusio Rock- J. Urbonas, 1911 Edgebrook Ave., 
efellerio žento, McCormicko, Pittsburgh, Pa. 37-39
pačiai, Ganai Walskai, nebe-: 
vyksta. Jos visas tikslas, kaip 
ji i pati daug kartų pareiškė,! 
ynai dainavimas. Walskia pini
gų -turi,i "kai šieno.”, i Ji įgali 
pasisamdyti geriausius moky
tojus—‘jie jai neperbrangūs; ji 
gali rvisąi savo laiką 1 paaukoti 

viso muzikai ir dainai. Walska sa->

Nevyksta Milionierkai 
Dainininkei

Garsaus Amerikos

d.,

e bus apkalbamą
SstI - h. . „teiksiąs pagerbimu! savo drąų-,surišt su §aIies litik kas .............. --*■
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- . .... ... „ nušviečia tų laikui * Meksikos
. ..... (politinį gyvenimą.

Vienu žodžiu, kas matys 
operetę “Pepita,” tas matys 
visą Meksiką prieš save, su vi
sais jos papročiais,, pasilinksr 
minimais, madomis, nes visi 
aktoriai ir visas choras bus ap
sirėdę meksikoniškai, nors tas 
chorui lėšuoja nemažai.

Kiek galima spręsti, tai o- 
peretė “Pepita”—paėmus aty- 
don tą stropų Lyros Choro 
rengimąsi ją perstatyti—bus 
šio sezono puikiausias paren
gimas Brooklyne, dailės žvilg
sniu. Kas praleis nedalyva
vęs, tas, be abejo, graudinsis. 
Todėl įsigykite tikietus išank- 
sto, nes, sprendžiant sulyg vi
sų atbalsių, kai kam gali pri
sieiti grįžti atgal nuo svetai
nės. B. K.

go, Thomas Edisono, muzėjų; 
ir technišką mokyklą-— augs-! 
tesnę mokyklą. Tas viskas le
kuosiąs apie penkis milionus 
dolerių. Muzėjuj bus sudėta 
visi daiktai, liečiantieji Ediso
no gyvenimą ir jo išradimus. 
Tai bus savo rūšies paminėji- 
tnas penkiasdešimts metų nuo 
tada, kai buvo išrasta elek
tros lemputė. Kalbamas pa
būklas bus pastatytas Dear
born, Mich. Jau nuo senų 
kų Fordas su Edisonu yra 
ri bičiuliai.

L. D. S. A. 1 KUOPOS 
NARĖMS

kai-

multi-

šių siuvėjams.
'Nors daugelis dirbtuvių sa

vininkų jau pasirašė sutartį su 
sukniasiuviais, taeiaus * ................. ...... ...............................
kairiojo sparno darbininkai, kosi, kad' ji tatai daranti.’ De- 
įvairių amatų, deda didžiausių ja. tas laurų vainiko jai- ne- 
pastangų pagelbėti tiem, ku- suteikia, 
rie dar negrįžo į darbą, bet 
randasi kovos lauke.

Lietuviai darbininkai 
jau privalo dėti didžiausių pa
stangų pagelbėti kovojantiems svyruodama 
sukniasiuviams. ' Pprpite flntl

I WILKES-BARRE, PA.
Sekančių subatą, 161 vasario, 1 

Clam Bake vakaras pas J. Balse
vičių, 269 E. Market St. Draugai 
ir pažįstąmi, malonėkit atsilankyti, 
nes viši smagiai laiką praleisime. 
Prasidės nuo : 7 vai. vakare, 
jai. ; J 1 J ■ ’• i ■ • ,

| Tel., Triangle 1450 į 

bus Į Lietuvis Fotografas! j

Renge- 
37-38

lai-
ge- NEGEISTINI 

APSIREIŠKIMAI

DETROIT, MICH.
Teatrą, bajių ir šokius rengia A. 

P. L. A. 47. kuopa nedėlioj, vasario 
17 d., I. A. S. svetainėj, 24th St. 

j ir Michigan Ave.; pradžia 6 vai. 
' vakare. > Įžanga . 50c ypatai. Po lo
šimui šokiai prie geros lietuviškos 
orkestros. Dar pimiu kartu bus 
perstatomas dviejų, veiksmų vaizde
lis “Palaidūnas.” Lošimą išpildys 
A. L. P. M. S. 4 kuopos lošėjai. 
Taipgi bus priimami-į A. P. L. A. 
nariai ir narės, į jašelpos ir pomir
tinės skyrius, už numažintą įstoji
mą. ' širdingai kviečiame visus ir 
visas būti šiame parengime ir įsto
ti į A.P.L.A. Rengėjai. 37-38
kuopos valdyba. 37-38

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

Telephone, Stagg 440»

4. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

• Vasario 14 d., 8 vai. vakare, 
"Laisvės” svetainėj, , 46 Ten 
Eyck St., įvyks L. D. S. A. 1 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Visos narės privalo atsilanky
ti, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. Pasisteng- 
kite atsivesti ir savo pažįsta
mas, kurios nepriklauso prie 
kuopos. ’ , A. K.

Daug kartų multi-milionier- 
taip l<a bandė atsistoti prieš Ame

rikos publiką su daina. Ir vis 
i atsisakydavo.

Pereitą antradienį betgi jinai 
turėjo dainuoti ir .koncertas 
buvo garsintas gausiai. Dai
navo Carnegie Hall, New Yor
ke. Susirinko visa buržuazi
jos smetona, tarpe kurios da-: 
lyvavo garsūs Metropolitan 
Operos artistai-dainininkai.
Kiekvienam buvo svarbu iš- KastanL 
girsti Walskos padarytas pro- j Washington St.,^ kampas^ Green St., 
gresas.

Katučių plojimas, tiesa, buvo
Bet. . . tie

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai
1 Kreipkitės Šiuo adresu:

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
BOSTON, MASS.

LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 
, savininkas, po No. 3353

PARAMOUNI
Dabar rodoma

PAUL ASH’S
i “VARIETIES OF 1929”

• (Įvairumai 1929 Metų)

JANNINGS
Žmogus miliono ūpų

“SINS OF
THE FATHERS”

(Tėvų Nuodėmės)
Paramount Paveikslas

Skambinančių filmų sensacija! 
Dinamiška, jausminga amerikoniš
ka drama su linksma užbaiga.

• Home of Paramount Pictures 
(Namai Paramount Paveikslų)

BROOKLYN.
PARAMOUNT : s

A Publix Theatre 
Flatbush at DeKalb

Pastebėjau kai kuriuos ne
geistinus apsireiškimus tarpe 
lietuvių rūbsiuvių, dirbančių 
Z-o dirbtuvėj. Liuoslaikiu jie 
turi pasikalbėjimus, kas būtų 
labai gražu, jei jie kalbėtųsi
apie naudingus dalykus. Bet i 
dažnai laiką eikvoja tokiom gausus ir garsus, 
kalbom, kurias girdint, net au- paštys kapitalistų laikraščių 
sys rausta. Ir. ne sykį tokius kritikai, 
dalykus girdi iš taip vadina- “Times,’ 
mų progresyvių.

Negražu, vyručiai.
vengti tokių pašnekėsiu, kurie 
žemintų ir diskredituotų mu
mis. Leiskim laiką naudingom 
kalbom, iš kurių būtų galima 

Vertėtų kiekvienam pasimokinti. Moralistas.
darbininkui,

VERTA NUEITI ATLANKYT 
SSSR PARODĄ

Vasario mėnesį, kaip savo 
laiku buvo rašyta dienraštyj, 
Grand Central Palociuj, NeW 
Yorke, tęsiasi Sovietų Sąjun
gos dailiadaikčių paroda,.pilna 
įvairių puikių kūrinių ir maž-, 
možių, 
lietuviui darbininkui, norin
čiam susipažinti su, šių dienų! 4 •.
Sovietų Sąjungos žmonių kai Nužudė 10 , Vaikų Motiną

Reikia

! prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
(Jamaica Plain 1123.

(21-47)

kuriomis gyvenimo savybėmis 
ir kūriniais, atsilankyti į šią 
parodą. Nesigailės nei vienas, mėtų 
Įžanga tik 25c asmeniui.

Grand Central . Palocius 
'randasi ant kampo Lexington 
į Ave. ir 46th St., ant 12-to 
augšto.

JAUNUOLIŲ KLIUBAS 
ATGIJO

Chicago.— Jesse Įjong, 40 
amžiaus, antradienį 

nušovė savo pačią, o paskui 
paleido sau į galvą šūvį ir 
mirtinai susižeidė. Jo žme- 
na buvo motina dešimts vai- 

Į kų. Jiedu smarkiai susiba
rė del šeimyninių dalykų ir 
del to tragedija įvyko.

pav., New Yorko 
rašo, kad nors “Wal- 

skos balsas malonus, bet nu
margintas trūkumais.” Esą, 
ji perdaug buvo nervuota, iš
eidavo iš tono, bejausmiai, me
chaniškai kai kurias daineles, 
tarsi imituodama, atlikdavo.

. Taigi pasirodo, kad milionai 
negali padaryti netinkamo 
tam tikslui.' asmens dailininku. 
Biednų darbininkų vaikų( ran
dasi tūkstančiai su geriausiais 
gabumais, bet jie neturi pini
gų. 1 MilionieHų pačios’ neturi

PARDAVIMAI
PARSIDUODA labai pigiai, lietuvių 

apgyventoje vietoje, groserne.
Priežastis pardavimo — nesutikimas 
šeimynoje. 22 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. 36-39 j
-- r ------ —' ' • ■ ' " • 
PARSIDUODA kendžių ir cigarų •

Štoras. Gera proga pirkti gerą 
biznį. Kreipkitės po No. 108 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

33-38

DIDELIS BARGANAS■ •
Parsiduoda medinė 8-nių šeimynų 

su 2 krautuvėmis stuba. Neša ran
gos $2,200.00 į metus. Parduodu pi- 

r L " , ‘"Z giai—už $13,000.00, nes važiuoju įgabumų, bet uz tai nežino kur Europą. 
dėti, pinigus ir jais bando pa-' 
tapti "žvaigždėmis.” ’ Kokia 
neteisybė! , •

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

’ (35-40)

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

užeiga

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

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

Savo laiku Broooklyne 
vavo Jaunųjų Darbininkų 
Kliubas, kuris po tūlo, laiko 
savo gyvavimo apmirė ir jau( 
buvo nustoję^ fpnkcionuoti. 
Bet pereitą pirmadienį Susi
rinko būrys jaunuolių į "Lais-x 
vės” svetainę ir ten nutarė at
gaivinti kliubą, įnešant « kai 
kuriuos naujus patvarkymus, 
duodančius pamilto " patrauki
mui naujesnių spėkų. Manau, 

ikad apie tai plačiau parašys

gy-

Tel. Foxcroft 8523
SHELL AN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos ' .
. i L. Bernice šaliniūtė

Vadovė z
411 Evergreen Avenue 

(Gates 7 ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

EMBASSY JEWELRY SHOP ,
j Lietuviška Krautuve

Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, Žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

*r Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS
pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 

ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą 
WALTER GARŠVA ’ , j* /

3194 Fulton Street : Brooklyn, !N. Y.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių
apie kokią lietuvišką

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių r 
čobrių 
čyščių ; 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinm'ečių dumropių 
Džiugelių 

v. Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i _ ‘ 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlvnių uogų 
Našlelių 
Puplaiškiu 
Parušanijos ir 
daugybę kt. ;

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.




