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Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

G. Zinovjevas Vėl Rašo. 
Mūsų Įtaka Francijoje. 
“Naujienų” Jubilėjus. 
Ką Seniau Sakė J. Šliu 

pas.
Rašo L. Pruseika

Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Drg. G. Zinovjevas, kuris 
pradžioje pereitų metų, buvo 
padavęs ranką L. Trockini, lai
ku apsižiūrėjo ir pamatė, kad 
Trockis eina prie partijos skal
dymo ir paskelbimo kovos vi
sam Internacionalui. Jisai per
traukė su juo ryšius ir pradėjo 
darbuotis partijoje. Jis nepasi
davė savo asmeniškai nuoskau
dai ir nevirto auka savo locnos 
ambicijos. Teko skaityti visą 
eilę jo straipsnių Maskvos 
“Pravdoje” ir “Int. Press Cor- 
resp.”

Opozicionierius Piatakovas 
taip pat vėl veikia partijoje. 
Drg. Kamenevas jau irgi raši
nėja “Pravdoje.” žmonės ir ___  _. . ..... c___ , .-c..... .......
patys save išgelbėjo ir bus nau-lmerikos kviečių augintojas 
dingi visam judėjimui. ;iš Montana valstijos, kuris

čia atvyko grįždamas Ame
rikon iš Sovietų Sąjungos.

Campbell yra pasauly 
stambiausias kviečių augin-

Sovietai Pirksią Amerikoj Mašiną Už 400 Seserys Kirviais Užsika-
Miliony Dolerių, Sako Campbell pojo del Vaikino

----- Lenkijoje netoli Lešicos 
i įvyko baisi 

likti. Jie dabar pritaikė drama. Į kaimą, kur gyve- 
mokslines metodas palaiky- no dvi seserys Marija ir Ju- 
mui- drėgnumo, užlaikymui [zefa Skardiskaitės atvyko iš 
žemės ir padarė progresą! Latvijos inžinierius Breklic 
prašalinimui oro . pavojų.[pastatyti naujas žemės ūkio 
Tas darbas yra taip gerai i mašinas. Abidvi seserys įsi- 
suorganizuotas, kad aš gale-[mylėjo į Breklica. Inžinįe- >

LONDONAS. — Sovietų j džia dabar yra pasiryžus at- miesto nesenai 
Sąjunga mano Jungtinėse 
Valstijose nupirkti bėgy 

■penkių metų $300,000,000 
vertės žemės ūkio mašineri
jos ir $100,000,000 mašineri
jos vedimui kelių, sako Tho
mas D. Campbell, žymus A-

Paryžiaus priemiesty Puteau,! 
mirus jo atstovui parlamentan, 
įvyko nauji rinkimai. Apie spė
kų santikius galima spręsti iš , 
šių skaitlinių: pirmame baisa-Uojas. Jis buvo pakviestas

Sovietų valdžios. pasitarti 
del naudojimo industrinių 
metodų agrikultūroj. Jis 
turėjo ilgus pasitarimus su 
Stalinu, Kalininu ir kitais

vime už komunistą paduota 6,- 
553 balsai, už dešiniųjų partijų 
kandidatą paduota 5,688 balsai, 
už socialistą — 4,298 balsai. 
Palyginus su pereitais rinki
mais, komunistų balsai paaugo govįetų valdžios viršinin- 
ant 326 balsų, atžagareivių ant Raįs. Jje prašę jį pasilikti
baisus socialistai nust0J0 2,648 Sovietų Sąjungoj ant penkių

Tačiaus komunistas dar neiš- 1 
rinktas, nes sulyg Francūzų rin
kimų sistemos, eis dar antras

metu ir būti patarėju ii' ve
dėju milžiniško žemės ūkio, 
bet jis atsisakė. Jis sako,

JvlJlAlA Olo vx711 lvd» CIO V16V1 ClULI CIO -i -i • .

balsavimas tarpe dviejų kandi- kacJ nėra reikalo jam ten pa-
datų, gavusių didžiausią balsų 
skaičių. Vadinasi, laimės tas

silikti, nes jis mano, kad So
vietų Sąjunga jau turi ge-1

Bandė Nužudyti Vene- 662 DARBININKŲ TEISMAS PRASIDĖS
zuelos Prez. Gomez
BOGOTA, Colombia.—Čia 

gauta pranešimas, kad šeši 
vyrai kėsinosi nužudyti Ve- 
nezuelos prezidentą Juan 
Vicente Gomez, kuomet pa
starasis automobiliu važiavo 
Venezuelos sostinės Caracas | 
priemiesty. Jie paleido šū-į 
vius į automobilį, bet prezi----- - . . 7 -- --- 7 - V j c V - 

čiau patarti tik kelis pakei-Irius iš savo pusės turėjo ro-'dento palydovai į juos paki
timus Sovietų planuose.” ^ j maną iš pradžių su viena, o ; do šūvius ir visus pasikėsin-

PonUs Campbell sugrįžęs į paskui su kita seserimi. Ro- tojus nušovę.
Amerikon tiki pasikalbėti i manai su abiem seserimis 
su prezidentu Coolidge ir iš- ■ turėjo pasėkų, su kuriomis 
rinktu prezidentu Hooveriu seserys priverstos buvo rim- 
apie tai, ką jis mate Sovie- tai susirūpinti, 
tų Sąjungoj.

Inžinierius
Breklic pareiškė seserims, 1 
kad jis sutinkąs vesti, bet'

Nudūrė Žmogų Važiuo- ??serys,. turėsiančios pačios n M “ isspręsti kuri bus jo žmona, 
jant Požeminiu Irau

kiniu New Yorke
nes jis galėsiąs vesti tik vie- 

jną. Seserys pyko, barėsi ir 
| pradėjo neapkęsti viena ki
tos. Kartą po ilgų barnių 
seserys nusitvėrė kirvius ir

NEW YORK. ^Giuseppe prasidėjo dvikova. Jaunes-
Fino, 33 metų amžiaus dar
bininkas, nuo 505 E. 180th 
St., New York, ketvirtadie- 

jnio rytą žmonėmis užsigrū
dusiam Lexington Avenue

kandidatas (komunistas ar at- resnį supratimą agrikultū- sub^ay (požeminio gelžke-
žagareivis), kuriam paves savo’ros dalykuose, negu kitos 
balsus žmonės, balsavusieji už 
socialistą.

ši žinia ne tik rodo, kad ko- 
j munistų įtaka kyla, bet ji grei- 
* tu laiku parodys, ką stiprina 

socialistai.

Sako, ūkininkų Padėtis Nie
kad Istorijoj Nebuvo Taip 

Gera

lio) traukiny nudūrė Joseph 
Mintz, tepliorių, 25 metų 
amžiaus.

nioji mergaitė Juzefą 17 m. 
visa jėga kirto kirviu seserį. 
Tačiau vyresnioji sesuo Ma
rija 20 m. jau beveik mirda
ma kirviu sudavė seserei 
mirtiną smūgį į galvą ir vi
siškai suskaldė jai kiaušą.

Atbėgę"- kaimiečiai rado 
abidvi seseris negyvas. Pa-

Mintz sėdėjo su savo.bro- sipiktjnę inžinieriaus pasiel
gi11 traukiny,, o.Fino prie jų gįmų kaimiečiai norėjo apsi-

- m t " vui m va uu j vi v imvu uvacaiiO

ravus Fino kartas nuo karto pagelba, bet jam pavyko pa
Campbell' apie Sovietų stovėjo.., Traukimui susvy- dirbti su juo “linčo teismo 

kviečiu auginimą sakei • ± i ±-o---- j .
“Dabar Sovietai planuoja Pavirsdavo ant ,ių ir sutruk- sprakti.

.........užimti 20,000,000- akrų že- 
Atsiminimai. Knyga bus dide- auginimui kviečių po 
lė, apie penki šimtai puslapių Sovietų ~ valdžios koptrole, 
ar gal ir daugiau.

Priminsiu dar, kad šį r

M

dydavo jiems skaityti laik-J ______ ;____

‘"Kuomet Mintz su broliu Meili SeUlS NuSlŽlldė
Max’u del 22 Mėty Merginosrudeny ginimo akrų, kuriuos dabar išeiti is trjauKinio, iviintz Kąi 'c o

1 j Prono- tokio blogo pasakęs ant Fi-; --------w v, CIJ7VU11 iJU, V CA1O UI VV1U1. J. , <=> A .v . 1—1 TTTT 1TTTTC1 A V1 ,v>

kaip d. Kapsukas pradėjo savo nuojamos Sovietų valdžios;™- Fino supykęs išsitraukė į VILNIUS. — Šeskovicigų

“Laisvės” spaustuvėje jau 
pradėta statyti d. V. Kapsuko 
Atsiminimai.

apart 80,000,000 kviečių au-

sueina . 30 metų nuo to laiko, apdirba valstiečiai. Propo- tokio^blogo pasakęs ant Fi-i

visuomeninę darbuotę. Nėra1 kviečių žemės veik lyginasi 
abejonės, kad ALDLD nariams. kviečių plotams Kanadoj ar- 
l^ljįks jo atsiminimai. I jja Ai’gentinoj ir apie vie

nam trečdaliui kviečių lau-
(

’reržiūrėjus “Naujienų” jubi- , T , ...
ISjinj numeri, metus retrospek- kų Jungtinėse Valstijose, 
tyvį žvilgsnį į to laikraščio Į u- 
penkiolikos gyvenimo metų su
kaktuves, nejučiomis pamislijau 
apie Tammany Hali.- Negalima, 
žinoma, sakyti, kad visi naujie- 
niečiai yra sukčiai, kalbant apie 
juos, kaipo apie paprastus žmo
nes. Bet politikoje jie tamanis- 
tai. Jie turi savo bosą Murphy.

žodžio prasme, bet turi tam tik- sekančių penkių metų, 
ros įtakos. Politikoje jie demo- dabar Ji pati du kartus 
kratai, nes juk niekas rimtai 'tiek sunaudoja, negu sunau-

jam kumščiu. Fino parkri
to. * Vagone įvyko didžiau
sias sujudimus. Pasažie- 
riai matę, kad Fino peiliu 
badė Mintz, pribėgo prie Fi
no, snardė ir mušė jį, kuo- 

.met gulėjo parmuštas 
gu 80,000,000 akrų, ką dabar grindų. Policistas E.

“Pirma karo Rusija eks
portavo apie 250,000,000 bu
šelių kviečių į metus, kuo
met ji turėjo daug daugiau 
kviečių auginimo žemės, ne-1

PIRMADIENĮ NEW BEDFORDE
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas Veda Jų Bylą; Juos 

Gina Pagarsėję Advokatai Darrow ir Hays

peilį ir pjovė Mintzui gerk-1 kaime 99 m. senukas Nesto
ję, paskui badė peiliu. Max' ravičiųs įsimylėjo į 22 metų 
puolė prie Fino ir smoge merginą ir tai atsisakius už

i w._ i ... j0 £eketi, nuodijosi. Bot
greitai dar nepavykus nusi-

apdirba valstiečiai. Ji dabar. Connoi, kuris buvo tame 
neeksportuoja kviečių ir Y.a??ne'PYJ® -^lno ir 

’ veikiausia neeksportuos bė- -B ]vs5e )eį° ,ni\° didelio su“ 
e*v sekančiu npnkiu metu, niusimo. Subadytas žmogus

dodavo pirma karo. Aš ma
nau, kad Rusijos farmery s 
šiandien yra daug geresnė
se sąlygose, negu buvo bile 
kada tos šalies istorijoj.

“Sąlygos bus dar geres
nės, įvedus industrines me
todas [ agrikultūroj, ką vai

negali skaitytis su naujieniniu 
socializmu. “Naujienų” pakrai
pą nenustato Grigo editorialai, 
bet visa suma to laikraščio san- 
tikių su Chicagos buržuazine vi
suomene. Tammany Hall politi
ka : “tarnauk savam žmogui.” 
“Naujienos” eina tos politikos 
pėdom. Kad įtikus klerikalam, 
“Naujienos” socializavo Kristų.

į , Del savo “socializmo” “Naujie- 
^/nos” jau susitarė su Sandara.

-Lietuvos politikoj “Naujienos” 
priėmė kun. J. Tumo prognozą: 
šalį turi valdyti valstiečiai, tai 
yra, krikščionys ir liaudininkai. _ 
Socializmas numatomas už as-[draugavo su pačia juodžiausia 
tronomiškų mylių. Kaipgi tokį 
laikraštį neįsileisti Lietuvon?

patsai popiežius padarė amži
nas ugadas su fašizmu.

Ne tame dalykas, kad popie
žius gavo kelius akrus žemės. 
Dalykas tame, kad reakcinė ka
talikų bažnyčia galutinai susi

jau buvo nebegyvas, kuomet 
pribuvo ambulansas.

Popiežius Garbina
Sutartį su Fašistais

Šiaurinės Lietuvos
! Badaujanti Žmonės

’ Pėsti Eina Kaunan
“Lietuvos Žinios” rašo:
Kelios dienos, kaip Kauno 

gatvėse galima matyti nu
skurdusius žmones su darbo 
įrankiais — kirviais, pjūk
lais ir tt. Jie lankosi dirb
tuvėse, įstaigose ir šiaip pas 
asmenis prašydami darbo. 
Sužinota, kad jie pėsti atvy
ko Kaunan iš Šiaurinės Lie
tuvos jieškoti darbo. Vie
nas jų pasakoja:

“Turiu 2 dešimtines že
mės ir didelę šeimą. Apie 
duoną senai užmiršom ir 
bulvių stoka. Turiu 5 vai
kučius. Badauja. Uždar
bio vietoje nėra. Vogti ne
sinori. Girdėjau, kad Kau
ne esą daug darbo. Pas mus 
(Joniškio valse.) pasakoja, 
kad šiemet daug miškų ker
ta, daug medžių privežta į 
Kauną, čia esą galima gauti 
darbo. Be to, esą darbo le
dus iš Nemuno i ledaunes 
gabenti. Mes penki atvyko
me pėsti. Jau trečia diena 
iieškom darbo ir negaunam. 
Pasirodo, kad klaidingai 
mus informavo. Baigiasi

NEW BEDFORD, Mass. Bedfordo policija pajėgė su- 
■ Sekantį pirmadienį čia 

'-prasidės didžiausias masinis 
streikierių teismas Ameri
kos darbininkų judėjimo is
torijoj. Tekstilės 'dirbtuvių 
savininkai teis augštesnia- 
me teisme< 662 darbininkus 
už aktyvišką dalyvavimą kartų. 
New Bedfordo tekstilės dar
bininkų streike.

Taipgi pirmadienį prasi
dės teismas 25 streiko vadų, 
kaltinamų “konspiracijoj.” 
Tarp jų yra apkaltinti Al
bert Weisbord, sekretorius 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos; Fred Bieden- 
kapp, nacionalis sekretorius 
Darbininkų Tarptautinės dirbtuvių savininkai suren- 
Pagelbos, ir Paul Crouch,1 gė teismą prieš tuos kovoto^- 
nacionalis sekretorius Visos jus darbininkus su tikslu 
Amerikos Anti-Imperialisti- užduoti mirtiną smūgį Na- 
nės Lygos. cionalei Tekstilės Darbinin-

Prieš 662 darbininkus yra kų Unijai ir prašalinti jos 
sudaryti visokie kaltinimai 'vadovaujančius narius iš 
Jie kaltinami už betvarkės .veikimo. Tarptautinis Dar- 
kėlimą, kurstymą prie riau-1 bininkų Apsigynimas atsi- 
šių, už -demonstravimą be , šaukia į visus darbininkus 
leidimo ir už kitokius prasi- remti jo kovą prieš bjaurią 
kaitimus, kokius 1 tik New darbdavių ataką.

galvoti prieš juos. Visi 662 
darbininkai jau buvo nuteis
ti distrikto teisme, bet jie 
apeliavo į augštesnį teismų, 
ir dabar prasidės apeliacijos 
teismas. Nekurie iš jų jau 
buvo nuteisti iki dvylikos 

Visi tekstiliečių 
streiko vadai yra tarp 662 
^kaltinamųjų.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas veda jų bylą. 
Žymūs advokatai, Clarence 
Darrow ir Arthur Garfield 
Hays, paimti juos ginti.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas nurodo, kad

cionalei Tekstilės Darbiniu-

30 Sukniasiuviy Pikietuotojy Suareštuota; 
Streiko Komitetas Diskusuoja Sutartį

NEW YORK.— Trečiadie
nį vėl 30 streikuojančių suk- 
niasiuvių tapo suareštuota 
laike pikietavimo. Pikieta- 
vimas tęsėsi visą dieną ir 
streikieriams pavyko iš
šaukti nemažai dirbtuvių į 
streiką. > Darbininkai išves
ti į streiką iš kelių didelių

netinkamas,

t

t j

>■'

nuodyti, peiliu persivėrė sau i tarbelėse maistas, litų netu- i- i f .
vidurius. Ir dar nemirda-1nm. Tur būt nrisieis griStiWmas — už balkio pasikabino!pėstiems atgal.” I ’eciad’® -° 3,
virve ir pasikorė i Daug asmenų atvyksta į i P°se didelese svetainėse

ę P imihisteriias ir nraša darbo. Wko streikierių susirinki
mai. Streikięriai pilni en
tuziazmo, nes streikas eina 
sėkmingai

Generalis streiko komite
tas išdirbo planus prapleti-

Kaltina Buvusį Ambasadorių 
Rengime Maišto Meksikoj

į mihisterijas ir prašą darbų.

Visi Būsite Kalti
Vis dar yra virš 200 Dar-MEXICO CITY.— Trečia- Vis dar yra virs 200 Dar-

dienį kongresmanų komite- bininkų Kalendoriaus 1929 ;muį streiko, kad suorgani- 
tas, kuris veikia nepapras- metų. Platininiu jau niekur |zuoti į uniją kuodaugiausia 

*' ' kuomet i nesirūpinama. T ■ OAA

ninkas bosui 
atleidžia.

Masiniuose 
streiko 
priešų 
“streikas jau užsibaigė.”

Iš 30 suareštuotų pikietuo- 
tojų du, Celia Roden ir Ma
ly Kirshner, tapo nuteisti 
trims dienoms kalėjimo, peš 
jie buvo pirmiaus suareštuo
ti ; Charies Mehlsack nubau
stas užsimokėti $15; 15 tapo 
naliuosuota po $25 kaucijos 
kiekvienas ir du po $50 kau
cijos. Jų teismas atsibus 
sekantį antradienį. Kiti li
ko paliuosuoti.

mitinguose 
pasmerkėvadai 

propagandą, būk

■*

S

Jet tie^ 200 į darbininkų, dirbančių mote- Trockis Esąs Turkijojtuose reikaluose, 
kongresas turi pertrauką, 
savo susirinkime padarė 
kaltinimus prieš Gilberto 
Valenzuela, kuris buvo Mek
sikos ambasadorium Angli
joj ir kandidatavo į prezi- 
'deritus. Valenzuela kaltina
mas rengime sukilimo prieš 
dabartinę valdžią.

Atstovas Gonzales Santos 
kaltina, '■ kad Valenzuela 
kvietė nekuriuos > militarius 
komandierius suorganizuoti 
kariuomenę ir sukilti.

egzempliorių liks neišnar- 
duoti, “Laisvei” bus didelis 
nuostolis. Už tai būsime 
kalti visi literatūros platin
tojai. * L . J L

Jei liks neišolatintų apie 
200 kopi i u, tai kitais me
tais negalėsime išleisti Dar
bininkų Kalendoriaus taip 
žema kaina — po 25c. už 
kopiją. Bet išleidus visus 
tikrai bus ta pati kaina ir 
kitais metais.

Drau gai! Reikalaukite po 
kiek tik kas jaučiatės, kad 
galite išplatinti — no 2, 3 
ar 5 kopijas. Duosime už 
nužeminta kainą — po 15c. 
už egzempliorių.

Tuoj aus siųskite užsaky
mus:

riškų drabužių pramonėj.
Del sudarymo sutarties 

vedamos derybos su darbda
vių susivienijimu—; 
Manufacturers’ 
Association.

Streiko komitetas svarsto 
sutarties punktus.

Charles S. Zimmerman 
skaitė streiko komitetui pa
siūlytą sutartį. Jis nurodė, 
kad į sutartį įeiną 40 valan-

Konstantinopolis, Turkija. 
— Čia eina visokie gandai 
apie Trockį, bet tikrų, ofi
cialių žinių nėra apie tai, 
kur ištikrųjų Trockis dabar 
randasi. Sakoma, kad jis 
čia išsėdęs iš Sovietų laivo 
Ilijič po vardu 'Siepov ir 
esąs Sovietų konsulate.1 ‘ Su 

du? penktų H dietų ^uo .d‘,'auge1, at.vykę keturi
minimum algų skalė ir už- j du vaikai ir vlena
draudimas darbdaviams; tel 1S‘ 
prašalinti darbininkus/ iš! Vieni pranešimai sako, 
darbo. Naujai unijai pavy- kad jis apsigyvensiąs Turki- 
ko priversti darbdavius su-1joj, kiti sako, kad jis tik 
tikti išbandyti darbininką į vyksta per Turkiją į Vaka- 
per vieną savaitę, vietoj; rų Europą, apsistosiąs Vo- 
dviejų savaičių. Jeigu dar-, kietijoj ar Francijoj. Vėl 
bininkas išdirba daugiau kiti pranešimai sako, kad jis 
kaip savaitę laiko, tai jau vyksiąs į Angora, Turkijos 
darbdavys neturi teisės jį sostinę, ir ten gyvensiąs.

• Sakoma, jog Turkijos tūli

Dress 
Protective 1

ROMA.— Trečiadienį ap
silankė pas popiežių studen
tų delegacija . iš katalikų 
Universiteto Milano mieste. 
Popiežius jiems kalbėjo apie 
nesenai pasirašytą Vatikano 
su Italijos fašistine valdžia 
sutartį ir pareiškė, kad ta 
sutartis “sugrąžino dievą 
atgal Italijai, o Italiją die
vui.” q

Popiežius, garbindamas tą 
sutartį, sakė, kad sutartis 
esą žingsnis linkui pasauli
nės taikos. . i .

’4

Eu-

slininkai. } ' r ja anglies.O kur dabar šliupas?

reakcine spėka. Kada jos grius, 
tai grius abidvi sykiu.

kės. Kasdien parduoda po iš priežasties šalčio. \...
300 žiurkių. Jas perka mok- Nekurtose vietose stokuo-

1892 m. žurnale “Apšvieta” 
J. šliupas rašė: “istorijos bėgis 
linksta į vagas socializmo... Gy
venimiškos »kovos tarpe kapitalo 
ir .proletariato sėja įnirtimą 
žmonių širdyse ir tuomi didesnį 
užsidegimą del naujai skelbia
mo mokslo.”

šliupas numato revoliuciją ir 
pranašauja, kad “Vyriausybės

* Vatikano ir Kvirinalo sutar
tis Romoje atsilieps ir į Lietu
vos gyvenimą ta prasme, kad 
krikščionių demokratų partijoje 
laimės ta sriovė, kurią atstovau
ja kun. Kemėšis ir kun. Tumas. 
Kun. Krupavičiaus opozicija 

jflkf bus visiškai sutriuškinta. Lie- 
tuvos episkopatas, kuris ligi 
šiol sėdėjo ant dviejų kėdžių,

< pasuks prie smetonizmo, nes ki- su savo tarnais lakstys į orą., 
taip ir negalima daryti, kuomet

ŽIURKIŲ FARMA

KINGSTON.-—Vakarų In
dijos šv. Vincento saloje 
yra ūkis, kuris aūgina žiur-

Nuo šalčio Centralinėj 
ropoj Mirė 300

Londonas.—Aprokuo j ama, 
kad vien tik centralinėj Eu
ropoj nuo šalčio numirė su
virs 300 žmonių. Tūkstan
čiai nukentėjusių- nuo šal
čių: nušalę kojas,, rankas, 
ausis.

‘ Berlyne mokyklos buvo 
uždarytos per visą savaitę

“LAISVe”
46 Ten Evdk St.

Brooklyn, N. Y.
Katrie dar turite neišnla- 

tinto Kalendoriaus, rūpinki
tės kad kuo greičiausia iš
parduoti iki paskutinei ko
pijai.

prašalinti. Pirmiaus darb
daviai galėdavo palaikyti valdininkai išsireiškę, kad 
darbininką dvi savaites ar j Trockio pasportas yra tvfe 
ilgiau išbandymui; jeigu per į ko j ir kad jis 
tą laiką surado, kad darbi- vardu Seibroff.
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Komunisčių Motery Atsišaukimas
Darbininkų (Komunistų) 

Partijos ■ Moterų Depart
ment^ išleido platų atsi
šaukimą į Amerikos darbi
ninkės moteris reikale da
bar lipančio New Yorke 
sukniu siuvėjų streiko. Ši
tame atsišaukime komunis
tės ragina ' darbininkes pa
dėt suKnįasiųviams kovą lai
mėti. Jos nurodo, kad šis 
streikas turi ypatingos svar
bos delei darbininkių, nes 
didžiųrpa sukniasiuvių yra

savus iš to baisaus išnaudo
jimo ir pavergimo, kuriame 
šiandien mus laiko kapita
listinė sistema.

“Kaip suknių siuvėjos, 
taip moterys darbininkės 
.ąbelnai patirs, jog'sėkmin
gai kovot tegalima po vado
vybe Darbo Unijų švietimo 
Lygos ir Darbininkų (Ko
munistų) Partijos. Jos pa
tirs, kad reformistinė deši
niojo sparno ir socialistų 

’ vadovybė atvirai išduoda

mirs jų. 
kiaušiu būdu jie buvo tero
rizuojami ir galų gale ne
žmoniškai, tiesiog žvėriškai 
parblokšti, vienok jie šiek 
tiek atsipeikėję ir vėl kyla, 
ir vėl bando, ir vėl renka 
savo' išsklaidytus būrius ir 
vėl pradeda narsią kovą 
prieš savo skriaudėjus.

Moteriškų drabužių dar
bininkai ir darbininkės per
siorganizavę jau vėl pradė
jo kovą prieš savo išnaudo
tojus. Jie dabar veda kovą 
už tai, ką porą metų atgal 
buvo iškovoję, bet darbda
viai brutališkas įmones riau-? 
dodami atėmė iš jų. Kova 
bus aštri ir nulemianti 'ne 
tik New Yorke visoj adatos 
industrijoj, bet visoj adatos 
industrijoj abelnai, visoj 
šalyj . Nuo tos kovos eigos, 
jos galutino laimėjirrio ar 
pralaimėjimo priklausys li
kimas ir ateities padėtis 
darbininkų vyriškų drabu-

Apsilankius Sovietų Są
jungos dailiadaikčių paro
doj, kuri dabar yra atideng
ta New,Yorke, žmogus pa
manai sau: daleiskim, tegul 
šiandien pasaulio buržuazi
ja ir pajėgtų sukriušinti S. 
SJ S. R.,i tai jos 11 metų su
kurti vien tik dailės ’kūri
niai vištiek pasiliktų ir jei
gu ne kas kitas, tai jie žmo
nijai sviestų liūdydamj,, jog 
tame Jąikotarpyje Išrastą; 
valdė darbo žmonės. : >

Pergyvenus revoliucijų 
kruvinas kovas, kontr-revo- 
liucijų atakas, blokadą, bad
metį ir ilgą laikotarpį šmei-

dirbiniais. Čia taipjau įdo- 
iiiybės ir ^aujanybės neštoj 
kuoja.1 štai Domogadskib 
Tolstojaus biustas: per die
ną žiūrėdamas į jį rodosi 
negalėtum) atsistebėti ir at
sidžiaugti.

Ir, sakau, tik kuomet pri
simeni, kad šis viskas buvo 
įgyta per taip trumpą lai-

moterys. Jų darbo sąlygos darbininkus, stačiai parduo- 
"asidare nebepakeliamos 11 ^a jUQS darbdaviams ir ve- 

su draugais vyrais jos jUQS ^esjai į kompaninio
pasiek 
kartu i 
išėjo į kovą prieš bosus.

“Suknių siuvėjos,” sako 
' komunisčių atsišaukimas, 

“parodo puikų pavyzdį kla
sinio solidarumo ir kovin
gumo darbininkėms mote
rims visos Amerikos. Šią 
valandą giliausios reakci- ■ 
jos... darbininkės moterys, 
didelė masė neorganizuotų 
darbininkių, kurios prakai
tuoja fabrikuose ir dirbtu
vėse už mažiausias algas, 
dirba ilgiausias , .valandas 
prie nesvietiško skubinimo 
sistemos, turi pabusti ‘ iš 
miego ir pažvelgti į savo 
darbo ,ir gyvenimo sąlygas. 
O tos sąlygos turi suleidu
sios šaknis ■ kapitalistinėje 
sistemoj... Darbininkės turi 
stoti į kovą prieš darbda
vius. ' Jos turit r • - • 
zuot kartu su vyrais darbi 
ninkais į unijas vedimuiTO-1 
vos ųž‘! didesnes algas ir “Stokite į kovą po vadovy- 
trumpesnes darbo valandas, be vienatinės kovingos dar- 
už lygų atlyginimą už lygų

kmijizmo balą. Jos patirs, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija, vietoj organizuoti 

I darbininkus, deda visas pa
stangas, kad neprileidus 
masių prie susiorganizavimo. 

L Senosios unijos stačiai ne- 
|nori moterų įsileisti į savo 
eiles...

“Darbininkės
Suknių siuvėjų 
jūsų streikas, 
m as bus jūsų 
Ta unija, kurią jos organi
zuoja, bus ta tvirtovė, už 
kurios plėsis vajus organi
zavimo neorganizuotų dar
bininkių po visą Ameriką,..

“New Yorko darbininkės 
moterys, eikite į pikieto ei
les, padėkite savo sesutėms

moterys! 
streikas yra 
Jų laimė ji- 
laimėjimas.

susiorgani- kovot ir la^męt,! ParocĮyki- 
Tais darbi- te savo solidarumą su jo-

ims.
“Stokite į kovą po vadovy- 

bininkų organizącijoš Ame- 
darbą, už panaikinimą sku- rikoje — Darbininkų (Ko- 
binima sistemos, už apsaugą munistųj Partijos. Stokite 

* r į kovą po vadovybe vienati- 
už geresnes darbo są- nes tarptautinės kovingos 

; organizacijos — Komunistų 
Internacionalo.”

DETROITO ŽINIOS ,
Dur iš Automobilių, Pramonės 

Darbininkų Organizavimo 
Konferencijos

“Laisvės” No. 29 tilpo apra
šymas iš viršminėtos konferen
cijos. Prie to aprašymo (ra
porto) noriu pridėt patį svar-

ju menu ir ekonominiu pa
grindu kuriasi.-

Bet jūs čia surasite visą 
eilę, naujų vardų, išlauki
niam pasaulyj visiškai arba 
mažai tegirdėtų. Matysite 
tapybos kūrinius, pagimdy
tus Sterenbergo, Pimenovo, 
Goųcharovo, Kuzniecovo, 
Tatlino, Sarijano, Kūprino, 
Peter Williamso, Labo, Koz- 
lovo, Ro^destvenskio, ir kt. 
Iš viso arti 58 artįstai—ta
pytojai čia randasi su 140 
kūrinių.. Netyirtiųąiu, kad 
kiekvienas ; iš jų jau genir 
jus,* ąrba kiekvienas, tjuo 
bus. Bet yrą tękių paveiks-,|kių įdomybių. Antai vienas 
lų, .kurie . jau dabą? $avoj kambarys užverstas Dages- 
tvėrejūs pą^tato į ,aųgščiąų-5| tano? Bocharos 
šią tapytojų. . kategoriją, kaukazijos 
kaip jsąvo tęchnika, iųinti-f rais. “ 
mi,i taip i? turiniu; ,?ažvelg- “Volgos laivas' 
kit, į “Revoliucinį Sukili- tilinių U-lininių ’artistiškų 
mą” (Kozjovo), “Barika- gaminių. Sloniaus kaulo,1

1 “Elgė- medžio išdirbinių, metalo 
“Pray- puikiais daiktais stalai nu- 
“Lenk-’krauta. Miliono doleriųver-

. V —/ * K/ VAZ A £ .z AKA ^7^ AHI |

ką, be “vakarų kultūros” i blhusi tos konferencijos dalyką, 
paspirties, supranti, kokia bū^en^; veikimo programą, pn-
plati ir derlinga dirva ta 
Sovietų Sąjunga darbininkų 
vaikų gabumas plėsti! Kaip 
plačiai atidaryti kultūros 
vartai. '

III.
Be suminėtų skyrių, paro

dę je matysite galybes kito-

ir Trans- 
; ; divonais-kau-

Iš? 1 Volgos'' srities — 
’—turi teks-

žiu siuvimo pramonėj. Jei- .ztų ir pasalinių puolimų is dOs” r(Krayčenko), 
gu tie darbininkai, moteris-1 kapitalistinių sūnų, Sovietų £os>> (Sterenbergo), 
kų drabužių siuvėjai laimės Sąjungos darbo liaudis pa- (Sterenbergo), ...____
šį streiką, tai tuomi darbda- atsteigti ne j tik su- tynęs” (Pimenovo) ir kitus tės paroda, 
viams bus užkirstas, kelias griautą ūkį, pakelti techm- kūrinius, kabančius1 parodos ’ 
tolimesniam bloginimui dar- ką, įžengti spartaus ir pla- galerijoj, 
bo sąlygų darbininkams ir taus socialistinio kūrybos 
bus užduotas didelis smūgis j darbo arenon; ne tik pakel- 
unijų vadams, ištikimiems I ti darbo žmonių apsvietos 
darbdavių tarnams. ’Bet klasinį, subrendi-
jeigu ši kova taps pralaimė- mą, nepaprastai augstą ^or
tą, tai iškalno taip ir žino
kit Amalgameitų kriaučiai, 
kad algų kapojimui nebus 
galo, o darbdavių ir Hillma- 
no-Beckermano sauvalei ne
bebus rubežių.

gu tie darbininkai, moteris-j

imtą del tų organizacijų, ku
rios buvo konferencijoj atsto
vaujamos. Tą darau, kad na- *i 
riai, kurie nebus susirinkimuo
se, kada raportas bus išduotas, 
žinotų, kokiu tikslu konferencija 
buvo šaukiama ir kas toliau 
bus veikiama. Unijos platfor
ma bei reikalavimai, kurie tilpo 
“Laisvėj, nurodo', už kokias 
sąlygas Auto Worker’s Unija 
kovos ir, gal būt, visi sutiksi
me, kad tiktai kovodami už tuos 
reikalavimus, mes, automobilių 
prąmonės darbininkai, turėsime " 
kiek žmoniškesnį gyvenimą. 
Bet kad turėt įrankį, su kuriuo ^ 
mes galėtume pradėt ,tą kovą, 
mes pirmiau turime rūpintis su- 
budavot gerą, tvirtą uniją. Tą 
mes padarysime veikdami pagal 
veikimo programą, kuri buvo 
delegatų priimta toj konferen
cijoj. Štai ji:

I. Organizacijos, atstovauja
mos šioj konferencijoj, ragins 
savo narius stoti į Auto Work
er’s uniją.

II. šios organizacijos, bendrai 
sti unija, rengs specialius narių 
susirinkimus, kuriuose apkalbės 
automobilių pramonės unijos 
klausimą.

III. Nariai 
bus raginami 
organą “Auto

IV. Tautinės darbininkų or
ganizacijos kooperuos su unija

________ x._____ j Štai naujos rūšies, naujo- 
Nueikit į Metro- mis figūromis, šachmatai, 

politan Dailės Muzėjų ir pa- į “Raudonoji” ir “Baltoji” 
lyginkit su jais ten esančius'armijos. Baltųjų “karalius” 
garsiuosius darbus, 
matysit skirtumą.

Čia naujos temos, 
tipai, savinga mintis, 
tai tokio nepaprasto, naujo, 
traukiančio, labiausiai su
prantamo.

Aišku, ne visa tapyba vie-; 
įnokio stiliaus ir vienos rū
šies. Matysit kubistinės, 
impresionistinės, mistikinės 
ir tt.; Kitaip ir negali būti.

Sovietų 1 Sąjungoj šiuo 
tarpu didelį Vaidmenį vai
dina ir t. v.' grafiškas me
nas, braižiniai,' lengvai nu- 

' Net 
iJnti genijai patapo jais tiki32-artistų Virš 100 braižinių 
dėka Paryžiaus, Londono,’išstatyta. ' ; )' M 
B^’lyno, Vienos mokyklom”. <' Iš skuiptūr'os-tik Ū dąi- 
Bet to nebuvo ir nėra. Į tą ]įnink(} tedalyvauja su 37 
augstumą Sovietų Sąjungos!

darbo arenon; ne tik pakel

ganizuotumo laipsnį, bet ji 
! taip jau nustebino pasaulį 
savo judžiais, drama, litera
tūra, iškeldama iš ' paties 
dugno daug žadančius litera
tūros šulus, ir atkreipė vi
sų domę į šepečio ir skaptoTodel visų darbininkų vi- ^.'“omę į bepilu liepiu 

sur viena ir švenčiausia pa-i^eniJUS*. pSSR bu ų gy- 
reiga dabartiniu momentu venu?v, n. # klestejus laisvai ■

° vin/A ird nn Iri vii rv ta o c* o i i 11 • tai f

Patys rankose laiko kardą ir žmo
gaus kaulą—mirties symbo-

.. lį—o raudonųjų “karalius 
kūjį; baltųjų “karalienė” tu- 

Kas'ri gausos ragą, iš kurio au
ksas veržiasi, o raudonųjų 
—pjautuvą. Tai irgi nau- 
janybė.

Deja, delei to, kad paro
dos surengimas daug lėšavo

nuo išlaukinio pasaulio; jei; 
jinai būtų visą tą laįkcjtarpį 

1 palaikius normališkus ry- 
LVUVX y o 11 į. ! v • •- sius su., burzųazimu pašau-

v CL .1 JA III d L n • '. • : v • ihu, tai šiandien by kas gą-
l4 sakyti: “visi.tie'šių $e- nas, braižiniai, lengvai 

i i eit j pagelbą stieiJiUoja^, igov.etų uespublijcų ky- (braižyti' pateiksim. _

šių organizacijų 
užsirašyti unijos 
Workers News.” ei

v v 1 ° į &<V111Z<<XV1JVO ivuupvi UUo oil Ullljd

ir kad už įgabentus daiktus, į rengime masinių susirinkimų, 
matomai, reikėjo mokėti pastatant savo tautos kalbėto- 
augšti muitai, ypatingai ge- jus ir gelbstint išgarsint tokius 
resnio išdirbimo, jie yra susirinkimus ir abelnai 
brangūs. Kiekvienas daik- ■ darbuotę.
tas galima pirkti. Nemažai j v- Organizacijos, čion atsto
ju jau išparduota. ivaujamos, J“y";“ L"

' Paroda suruošė Amtorg dirbtuvių komitetų,
Trading Korporacija. Įzart- 
ga.25c.

Vertėtų kiekvienam dar
bininkui ji pamatyti.

< R. Mizara.

turi būt: visais būdais, mo
raliai ir materialiai remt šį 
streiką. Vyrai, moterys ir 
vaikai, merginos iir .
visur ir visi kaip- vienas tu-
__ ___ ___ >
tiems nioteriškų drąbužių; 
siuvimo darbininkams.

Tūri būt organizuojamą 
grupės pikietninkų, renka
ma pinigai, kur nužiūrima 
tos pramonės dirbtuvė dir
ba, reika dėt pastangas, kad 
išvest tuos darbininkus į 
streiką.

Dabartiniu laiku daugelis 
Amalgameitų darbininkų be 
darbo, net ir dirbantieji tu
ri būtinai organizuotis ir 
eit ant pikieto. Po dirbtu
ves, per stubas rinkt pini
gus streikieriams, organiza
cijos ir unijos turi aukaut 
iš iždų.

Reikia atmint: jų laimėji
mas yra mūsų laimėjimu, 
jų pralaimėjimas bus mūsų 
pralaimėjimu.'

Taigi į darbą; darbininkai 
ir darbininkės, del geresnių 
gyvenimo sąlygų.

unijos

jvaujamos, kooperuos šu unija
• oi 11 t’Ain zJ i x-»1a4-o tri ii lrz\14-A4-ti

i kurie sudarys pamatą del orga
nizavimo automobilių pramonės j 
darbininkų.

VI. Organizacijos padės su
kelt finansų del platesnės pro
pagandos ir apšvietos toj link
mėj; del padidinimo ir tankes- 
nio išleidimo “Auto Workers 
News” ir nusamdymo unijai or
ganizatorių.

VII. Konferencija išrinko ko
mitetą, kuris suvienodįns šių 
organizacijų 'darbuotę šioj dir
voj, ir kuris bus įgaliotas šauk
ti', reikalui esant, kitą konfe
renciją. jr

ši programa nurodo, ką ni
šų organizacijos gali ir turo.
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GRAND RAPIDS, MICH.

SCRANTONO ŽINIOS
Senas Vincas;

Progresyvių veikimas pasta-
FLINT, MICH. pkdėj 

' d ra 11r

Buvo ■ suniaie Antaną iboim 
Lį-II W ’Maši,na didelės jėgos

Al

Bė
kui

sumenkėjo, nes per 
metų policija buvo už

II.
Galit eiti skersai ir išilgai 

tuo$ Grand Central Palociaus

Nc Kohrėspbhilėnt((s;
i•< * ,’i M i1 ) .• < ..

siu kitą kartą.
Vargo Duktė.

Sumalė Darbininką
’ , Consumer 

Aver Co. anglių malimo ma-
yps \ laikuose tie įpohai 
niekas dauginus, Jcaip 
bočių i ^rtikąįįlų, kurie

kelias daineles. M

veiklumas, daugiau nieko. Drg.. kapitalistinių valstyb. kain- 
|pUS, ]<uonIe;į pąiįitfojoj ša
lyj naujas pasaulis, sti nau-

v’o' į tą mašiną, niekas negali už dėžutes su valgiais, kurias 
pasakyti,. ’ ♦* - ’ ‘ »

Nelaimingasis buvo taip su
maltas, sudraskytas, kad ir 
šmotelių negalėjo iš anglių su-

■£A] šinaj sumalė'Antaną Solmanai- raščio 
>, per 

pūsę valandos sumala 50 to- 
jai|e anglių. Minimas darbiniu-1 

jiems J^ĮUgąras kanciais u Kas prižiūrėjo anglis

Pasiliko jauna moteris ir 
Tarp kitko, jis p°ra kūdikių. Jo tėvai gyve

na Clinton, Ind. Abudu atva- 

jo nei ką iai’ddti.
Metai atgal iškilusioj anglių

:ųj užpuolė New Yor- 
Šešiasdešimts. tūks-

darbipinkų klasės motinų ir
vaikų, i _
lygas ir už galią dirbtuvėse 
ir pramonėje, idant pasiliuo-

-i.'1., i i .-t ■ .........

SVARBU KRIAUČIAMS
Kriaučių padėtis kasdien, pramonių darbininkų. Kal

vis blogyn eina. Bėgyje pa- ’■ po to pasekmė šiandien ir 
starųjų kelių metų jų algos' Amalgameitų darbininkams 
ant pusės sumažėjo: skylių' ‘ 
darytojos gaudavo apie 40 
dol. savaitėj, šiandien var
giai 20 dolerių gauna, pre- 
seriai uždirbdavo iki 50 dol., 
o šiandien 25-30 dol. Kodėl 
taip yra? Todėl, kad darb
daviai susitaię su unijos va-j Pasirodo tas, kad kuomet

Amalgameitų darbininkams 
darbdaviai uždėjo ant 
sprando tas pačias sąlygas, 
kokias jiems pasisekė už- 
kraut ant moteriškų drabu
žių siuvėjų (International 
Ladies Garment Workers of 
America unijos).

dais padarė ant darbininkų 
visu frontų užpuolimą.

Piriiiaušia kapitalistų 
klasė ^šrbfiagėlba unijų par
sidavusių V0& , j ppącįjęsj 
teismu, kalėjimų,, sociąlistų* 
iždavfc-*‘M '

ke a _______ „ ______
tančių njoteriškų drabužių

vienur darbininkai iškovoja 
geresnes sąlygas, tuomet 
jaučiasi geriau kitur ir kiti 
darbinlnkąi, nes darbdaviai 
prisiėjo $ąry.t\ užpuolimu, 
kad darbininkai bendrai su
sitarę jiems smūgio neuž- 
duotų. Taigi tas ir parodo, 
kad 'tarpe darbininku viso-

siuvėjų ^tūkstančių kai-|kių pramonių ir vis^r yje- 
liasiuviųį apayde’ jų tvirtas/ nybė &uodidzi?|isia rrikąlĮn- 
pilnąą, past^žimo ir karimi ga. Tokia, tiesiog geležinė, 
gurno ;oiįaųizacijas tuo laL darbininkų vienybe titr ftjūt 
ku, kuoijpet|tie: darbininkaiIypatingai Jioj gadynėj',’ ir 
vedė ištvermingą kovą su i ypatingai šiandien, dabar, 
savo darbdaviais už 40 vaL ir todėl,-kad kapitalistų kla-
savaitę, ^ž^pakėlimą algų; 
už dienitiĮ darbą vietoj štu- 
kinio,;už pilnai unijines są
lygas dirbtuvėse ir buvo da
linai iškovoję savo reikala
vimus; Bet kada kapitalis
tai, pasikvietę talkon sau vi
suomet ištikimus tarnus, 
Amerikos Darbo; Federaci
jos, Socialistų Partijos ir 
Amalgameitų unijos vadus, 

jo apie 70 tūkstančių 
inkų, tuomet jie paro- 

ir ant kitu

se ne tik susiorganizavus 
tampriai ir drūčiai' ekono
miniai ir politiniai, bet ji, 
kapitalistų klasė, dabartiniu 
momentu ypatingai, kaip 
niekuomet pirmiau, turi sau 
ištikimus talkininkus ir ak
lai tarnaujančius tarnus iš 
darbininkų kląsės tarpo — 
darbo unijų ir socialistų 
partijos vadus.

, Darbininkai, jau sykį tu
rėję geresnes sąlygas, ku
rios po prievarta iš jų tapo

darbininkai dakopo tik savo ~ 
kojomis, vedini savo pačių 
nustatytų gairių ir proto. '

Tai pažymėtinai liudija 
minėta dailiadaikčių paro
da.

Ir įdomiausia tas, kad 
SSSR, liaudis mokėjo pra
laužti tą tylėjimo ledą, per
žengti augštąsias muitų ir 
rubežių barjeras ir tuos 
tvarinius — darbininkiškos 
kultūros ir dailės kūrinius 
—atgabenti tiesiai į pačią 
kapitalizmo tvirtovę — New 
Yorką. Čia jau nuopelnas 
Sovietų diplomatijai ir tom 
įstaigom, kurios mokėjo už- 
megsti ryšius su šio krašto 
plačiau žiūrinčiais žmonė
mis.

sr •vi • r® s •vi w • iKapsiskai-Zanavykiska Irejanka
na, tai ■ jau žinok, berneli, 
kad sveikas dingęs.”
> “Kaip, tai?” nustebęs pa
siteiravau pas jį.

“Višai paprastai, 
miausia, 
nakties

X X tzL i LoV VIII v jy. 111 Ido f Jčlo VčV“ .g « v* v •

ruoju laiku- ScHptone gerokai ^2-to augsto apsčius rumus, 
pusantrų kuriuose si paroda atidengta 
jdraudus ir niekur neužtiksitė daikto, 

rengti* prakalbas bei šiiiip'ko- padirbto tų, neginčijamų;
■idėjųkias pramogas. Tuomet pro- gabumų, bet, senų idėjų 

gresyviaį lietuviai, vietos mies- žmonių kurie savu laiku bu
to policiją trąąkė J teismą irjVo skaitomi > Rušijos / genin 
bylą išloję. Vienok policija, yra, jaįs> Borisas Grigorie^ 
užvedus kitą bylą prieš progre- vas Aleksandras Makov-Į 
gyvius lietuvius, kad atgriebti Jev g Vasilevas Šukajė-
ą, ką pi-alosa n- panąudot.atei-: nesimaišo. ' Jie'Senu

bylos išlošimo veikimas pasida- ^ejų, nors ir gabus; jie. 
ro vėl gyvesnis. Sausio 30 d. išsimėtę is tOj, naujų idėjų 
įvyko bendras progresyvių Įį* kurinių kųnmo , orbito. 
draugijų susirinkimas. Buvo jie pabūgę revoliucijos vul- 
pakelta klausimas gavimui nau- kano, nenorėdami pakęsti 
jų jėgų į organizacijas. Disku- “igrioranto mužiko” pa
suota plačiai. Iš diskusijų pa- remtos darbu diktatūros, 
sinode pas didžiumą draųgųjįe- 'nūnai siratiškai blaškosi po

žaldokas pakėlė klausimąvsuor-Į 
ganizuoti Scrantone Ateities; 
žiedo vaikų draugijėlę. čia 
taipgi buvo priešingų, sakė, ne
galima . žaldokas atkirto: ne- pasirodo; daugiausia jis veikia 
galima — pasilikit namie, tada Wilkes Barte ir kitose apięlih- 
bus viskas ’galima, žaldokas j kėse. 
pas mus, Scrantone, retai kada

O Iš Kur “Ponas” Paeina?
Andais Širvydukas per 

Smetonos organą pričiniavo- 
josi, kad žodis “apart” hera 
lietuviškas.

Bet aš norėčiau poną Šir- 
vyduką paklausti, o kaip 
yra su žodžiu “ponas”? Iš 
kokios kalbos tas žodis pa
eina? Jeigu Širvy do pakale
nu a yra tokia kaziona lie
tuviška pakalenija ir toki' 
kalbotyros, tai iš kur tas 
lenko pantaplis “ponas” pri
lipo jums, kaip birzgėlė kar
vei prie tešmenio, ar kaip 
šuniui už kalnieriaus girinė 
erke pasikabino?

Kaip tik Lietuvoj priviso 
ponų, kaip pas šunį blusų, 
tai dr į Ameriką ta epidemi
ja parsinešė ir tautiški laik
raščiai nė.. žingsnio nežengia 
Be' M® MI > l t „ -
he ė. bohądtkl .ThčUūš hnk hSaus10 29 d->

Pir- 
kuomet įsilaužia • v VI CAJ A JL UV4laiku į žmogaus veikti suorganizavime neorgani- 

kambaiTUS girtų Z valgy bl- zuotų darbininkų Detroite. Dau- 
ninkų gauja, viršyla, jeigu giau apie Auto Worker’s Uniją 
dar apverčia liežuvį, tuojjjr tą komitetą, kuris buvo šioj 
sako: ‘Mes pas poną darysi- konferencijoj išrinktas, parašy-
me kratą? Paskui, kada 
kratą darydami visko prisi
vagia, jei ką geresnio su
randa, sako: /Tamsta esi 
suimtas.’ O kada surakina 
rankas, kerta žmogui per 
žandą ir surinka: ‘Rupūže! 
Prisipažink, kad esi bolševi
kas!’”

Vasario 3 d. čia buvo su
rengta draugiška vakarienė, 
žmonių susirinko gražus bū- 
relis, didžiumoj darbiečiai ir 

■jų simpatizatoriai. Vakare 
io rinktis draugai ir 

draugės, kurios nešėsi po gra
žią dėžutę su. skaniais va L : .

giais. Kadangi vakarienė bu- g 
vo rengiama parėmimai dien- ' 

“Daily Workdr,” 
daugelis nieko. > nbfe
norėjo sušelpti „ ....... .

| Vakaro pinpininkas pąa^k 
Jiems v Tiugaras pančiais. kas prižiūrėjo anglis. Penktą*šio surengimo tikslą ir persta*-^-
laikė jlkįs.įbkipj pat vergi- valandą vakare, jis pasakė sa- te jaunuosius pionierius, kurie^ 
joj, kaįįy eĮąb’ar kad punas .vo draugui, kad eina uždari- padainavo kelias _ '
Smetdną: laiko Lietuvos dar; nėti mašinas. Kaip jis pakliu- Paskui prasidėjo varžytinės 
bo žmonelius. ■ ‘ i’ V ?
Ponas, Tamsta fr Rupūže

Man teko su vienu žmogu
mi kalbėtis, kuris nesenai rinkti ir nebuvo nei ką laidoti, 
paspruko iš Lietuvos Var
nių Sibiro. 
S£*“Dabar Lietuvos pilietis ?iavo 1. Iai,d?Vyes’ bet nėtur«- 

,vadinamas tik trimis var-ĮJ0 Metai^tkUusioj• anglių 
dais ir taškas. Visų pn ma kasykloj eksplozijoj žuvo jo 
tave pavadiną—pęinu, pas- ,broiigf, 0 ;(jabar Jis pats, 
■kui'— f ‘ 'v ’
da Trečiuoju vardu pąvadi- dvieju jsūnų. *L. Pertyickiūtą. i

vyrai pirko. Kai kurie drau
gai įvarė geras kainas už dė- - 
žutes, nes gerai žinojo, kad 
tas viskas eina dienraščio pa- 
ramai. Daugiausiai darbavo
si A. Senkus ir J. Andriūška.

Kada jau buvo išpirktos dė
žutės, tuomet draugai ir drau
gės gražiai vakarieniavo. Va
karo vedėjas J. Jansonas pra
nešė, kad įplauką turi $45.35, 

! bet išlaidų nesužinojau.
_ . _ . „ (r-—* ’ Ąbelnai, vakariene, buvo la-.
tamstą ir {ritpūžę. Ka- gili metų laiko tėvai neteko ■ bai graži ir draugiška.

“ Artojo Sūnus.

//
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$aip Katalikų Kunigas Suvalgė “Užgintą 
Vaisią” ir Kas Iš To Išėjo?

I i *Kaip Kunigas Turi Kovoti 
Su Nuodėme

Tačiau apsivedęs kunigas 
i neilgai naudojosi jaunave
džio laime. Kunigo žmona 

Derevinskaitė griež- pradėjo nerimauti del jvai-Gruodžio m. Vilniuje apy-įsi anti. ' 
gardos teismas nagrinėjo; tai atsakė kunigui, kad pri- 
sensacinę bylą, sukėlusią' pažįstanti meilės santikius Pe. gandų. 
didelį nerimą katalikų ku-j tik tuomet, kai jie yra baž- m’no 
nigų tarpe. inyeios palaiminti: kunigas kad apsivedimą kunigas

Vilniaus evangelikų re-'gi negalėsiąs jos vesti, 
formatų bažnyčios superin-. 
taftdentas pastorius Jas- (Kunigas Sugalvoja 
trižembskis buvo kaltinamas! Apsivesti
įdomiu nusižengimu. Prieš; 
kelis metus Jastržembskis 
pagal evangelikų reformatų 
apeigas sujungė moterystės 
ryšiu katalikų kunigą Joną 
Chorošucha su Adele Dere- 
vinskaite.

Byloje kaipo ekspertai da
lyvavo abiejų tikybų kuni
gą/ bažnytinės teisės, isto
rijos ir teologijos žinovai. 
Iš ekspertų disputo paaiškė
jo, kad kunigo “concubina- 
tas” laikomas menku nusi-, 
dėjimu. Buvo nurodyta 
daug istoriškų kunigų “con- 
cubinato” pavyzdžių. Ta
čiau visuomet kunigo meta- 
vonė grąžindavo jam “pa
nystę”.

Į advokato klausimą ar 
kunigo metavonė už “concu- 
binatą” grąžinanti ir mote
riai panystę—vienas eks
pertų atsakė, kad moteriai 
metavojant — jos nuodėmė 
su kunigu laikoma “nebuvu
sia.”

Aistringa Kunigo Meilė
Kaltinamasai aktas nupa-'bažnyčių palaiminimai esą 

šakojo šitokią romantišką lygūs prieš Dievą. Be to 
istoriją. ; evangelikų bažnyčia galinti

Vilniaus diecezijos kuni- palaiminti net ir kunigo į 
gas Jonas Chorošucha, gy- < moterystės ryšį, 
vendamas miestely įsimylėjo i 
įrnokytoją Adelę Derevins-' revinskait§ sl,tiko ..ištekėti 
kaltę. Pradžioje kunigas už kuni 
mėgino kovoti su savo jaus- Į 
r?5ii bot aistrą negalėjusios (

rių pasklydusių žmonių tai- 
Chorošucha ra- 

žmoną, sakydamas,

at- 
turir 
pat.
su

LIETUVIS GRABORIUS

nugalėti net karštos maldos 
Pakelei Švenčiausiai. Pa
gundos pagautas kunigas 
pradėjo dažnai lankytis pas 
Derevinskaitę ir pagaliau 
prisipažino jai, kad be jos 
negalįs gyventi ir nusišau
siąs, jei ji su juo negyven-

negali būti smarkiai nubau
stas. Jis turėsiąs tik karu 

Planą kartomis neva “separati- 
izūotis” nuo žmonos, o pas- 
Įkiau vėl galės drauge su ja 
Įgyventi. Chorošucha aiški- 

_ 'no, kad katalikų bažnyčia 
nutarė |pUį|<iaj SUpvanta, kad kuni- 

I lorn. Į . . . .gas be moters negan visą 
.. . . ,r . amžių pragyventi, bet toji

sa\ o mylimajai. Matyti ku- nll0(jėniė esanti menka, jei 
mgas sugebėjo įrodyt, kad esti' pertraukų. Pertraukęs 

" nuodėmę kunigas rodąs sa- 
\esti, nes audiniimams duo- vo pastangas kovoti su ja. 
(^ant apie kuni- žinoma, jis vėl gali “įpulti
go Chorosuchos meiles isto- j nuodėmę” bet čia turi bū- 
riją, teismas nutarė uzda v 
ryti duris.

Chorošucha padavė 
reiškimą evangelikų 
matų dvasiškai įstaigai, kad jaunavedžio Kunigo Laimė 
norįs pakeisti tikėjimą, bet | 
sąžinės kankinamas savo; 
pareiškimą atsiėmė. Baga

Kunigas Chorošucha, ga-| 
vęs tokį atsakymą visai nu-i 
stojo pusiausvyros, i 
žūt būt apsivesti su Dere-; 
vinskaite ir apie tai pranešė

natas”, rašė kardinolas 
Merry de Vai. “yra pripa
žintas civilinės teisės 
žvilgiu—tai vyskupas 
pradėti bylą, kad tokiu 
keliu perskirtų kunigą 
moterimi.”

Kunigo žmona, sužinojusi 
kas atsitiko, pati atsiskyrė 
nuo vyro.

Katalikų Kunigas Atlieka 
Metavonę, o Pastorius Sėdi 

Kaltinamųjų Suole
Kun. Chorošucha buvo nu

baustas dvasiškomis baus
mėmis, pastorius gi Jas
tržembskis atsidūrė kaltina
mųjų suole. Teisme abudu

JONĄ

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

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

kum D'fli cifpn D’PSI siTVPi’sfi Baigęs Philadelphijos , muzikos kon- Kunigai bLCllgCbl SU veisti servatoriją, duoda lekcijas ant amui- 
kits kitam kaltę. Chorošu- kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
php) būdamas hvloip liiiHi- ^9 perais smuikininkais, kieipkitės j cna DUCldindS oyiojc IIUCU inane; 0 gausite tikrai profesionalę

ti “kova” ir tt. ir tt.
Esą kunigai visuomet 

pa- taip daro ir nenustojo savo 
refor- šventybės. I *

Suiro
Tačiau dalykai virto visai

liau jis sugalvojo būdą ap- kitaip. Apie nepaprastą ku- 
sivesti nekeičiant tikybos ir nigo vedimą sužinojo dva- 
neišsižadant kunigyst. Cho- siška ir civile valdžia. Vil- 
rošucha papasakojo savo niaus vyskupas Matulevi- 
planą Derevinskaitei, paaiš-|čius, nežinodamas kaip pa- 1*1 11 1*1 ' -Z 1 r. Lt /j , i 1 -a 1ZA 4

niaus vyskupas Matulevi-

kin damas, kad evangelikų 
pastorius gali sujungti juos 
moterystes ryšiu, nes tas 
ryšys nėra sakramentas, o 

i tik palaiminimas. Visų gi

sielgti su apsivedusiu kuni
gu, užklausė Romą. 1925 
m. liepos 8 d. vyskupas Ma
tulevičius gavo atsakymą iš 
Švento Qficium Aukščiau
sios Šventos Kongregacijos 
su kardinolo Merry de Vai 
parašu.

Augščiausioji kongregaci
ja turėdama galvoje, kad

Aplinkybių verčiama De- apsivedęs kunigas neišsiža- 
dėjo katalikų tikėjimo, ap
gailestaująs .savo nuodėmę

Kunigas Veda žmoną
Chorošucha ir Derevins- 

kaitė su liudininkais nuvyko 
pas pastorių Jastrzembskį 
ir jis, ilgai negalvodamas, 
palaimino katalikų kunigo 
ir katalikės moterystės ry
ši.

$1,000 Tik až 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

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

M. ZUKA1T1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė
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John Naujokas

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

į Lietuvaite Fotografiste j
| Fotografuoju, Didinu ir Niunalia- I j
! vojų Visokiom Spalvom j 
į Paveikslus i
Į Studija atdara kiekvieną dieną ir 
| nedeliomis nuo 9;30 iki 
“ 5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS 

I Į Room 32, Weitzencbrn Bldg., į 
I PUBLIC SQUARE j 
I WILKES-BARRE, PA. i

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

V

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

? 734 Grand Street , 
Brooklyn, N. Y.

mane, o „(dva-I pageJbą. Kreipkitės šiuo adresu'
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10 th St.. Camden N J

ninku raštu parodė, 
siškos valdžios nutarimu j 
jis į teismą neatvyko), kad. 
prašęs vyskupą Matulevičių ! 
leisti jam vesti, bet vysku-i 
pas nedavė leidimo. Tuomet, i 
būdamas “sielos depresijo-- 
je” jis nuvykęs pas Jas- 
tržembskį, o pastarasis, ži
nodamas, kad jis kunigas ir' 
katalikas, vis dėlto sutiko 
duoti jam palaiminimą. Jas
tržembskis teisinasi, saky
mas, kad kun. Chorošucha' 
jį apgavęs. Chorošucha pra-1 
nešęs J'astržembskiui, kadi 
visus reikalus su savo dva
siška valdžia jis jau sutvar
kęs ir galįs vesti. !

Teismas nuteisė pastorių ‘GERAI PATAIKOT 
Jastržembskį kalėti 6 mene- gak^ 
sius, bet pritaikindamas uži?ikytoj 
amnestija sumažino bausmę Grand st., Brooklyn, n. y. .. . _ J <- l ■ r> a t a i iz rvr d a n a n vt ,

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

Reikale

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

9

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIA1 IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
(R EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZKN8
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietą

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas. 
jas Restorano po num. 999 

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

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

I St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
gai parašyta: vietoj 43 kuo-|tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
pos įnešimas, turėjo būti 97 apsieiti. Taip pat drg. S.
kuopos, kad apskričio komi- Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

.. čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brodklyne ir kituose miestuose, kur 
yrą geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen 
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—visu’ 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo«e; ant Balių ir Storuose bei , 
kituose bizniuose lietuvių i^dirbystės 

, , draugų cigarų wirsminetais vardais,nutarta tik pakeliant pirštą, o gausite ciga- 
Iišrinkti komisija iŠ dviejų (įė-!rą, kuris visiems patinka, jog rūky- 
!in T šimokaitis ir T V ‘ ' damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga-;JO J. SimOKaiUS U J. v. jrantuojanii. Cigarus pasiunčiame ant
1 nislovaitis), kad jiedu šteng-| pareikalavimo visur į kitus miestus 
tusi matvti kožna nari ir iš biznieriams ir privatiškiems žmo

nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė 
šas /apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

iki 3 menesių.
UT “ »

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

ir prašo ja atleisti, suteikė mėnesinis susirinkimas įvyko 
vvclnnin Mnf.iUift,,* „ol. i vasario 10 d. Nors nerių ma-vyskupui Matulevičiui vai-!
džią atleisti kunigą nuo 
bausmių, ir prileisti jį pnelstė rimtai.

Delegatai išdavė raportą iš 
buvusios apskričio konferenci
jos; kai kurie pareiškė, kad 
konferencijos protokole, tilpu- 
siame “Laisvėj,” buvo klaidin-

sakramentų, kaipo civilinį' 
asmenį. Tačiau “irregulita- 
tis” (uždraudimas atlikti 
pareigas, surištas su šventi
nimu) turėjo galioti.

“Jeigu kunigo “concubi-

“GRIGUTIS
Penkių Aktų Operetė

PHILADELPHIA, PA.
Subatoje

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

849 N. Franklin St.

žai dalyvavo, bet kurie buvo, 
tai organizacijos reikalus svar- LIETUVIŠKA AUTOMO- 

BILIŲ MOKYKLA
Mes išmokinami taisyti ir valdyti 
automo.tyliąis i trumpiausj laiką. 
Mes gvanantUojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis Ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 iki 2 
vai. dieną. , ‘ .
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St„ N. X

tetas rūpintųsi surengti dau- 
|giau, negu dvi bizniškas pra
mogas.”

Finansų raštininkė raporta
vo, kad jau randasi 17 narių, 

'užsimokėjusių už šiuos metus. 
Tai geras’dalykas, bet to ne
užtenka, mums reikia, kad ne 

įtik seni nariai užsimokėtų, bet 
,ir naujų prisirašytų. Del pa- 
' sekmingesnio darbo,

1'NlHlllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllllllllllMllinilllllllllllllllllHIIM

I Naujausios Mados Žemiausia Kaina :

ORNICIAl

I
 PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduodą- 
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome j namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkeie.

Turime dideli štorruimį, kuriame laiko- 
Ime daugybę puikių rakandų del pasirin 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

BALTIMORE, MD.
Nedėlioję

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

851-53 Hollins St.

tusi matyti kožną narį ir iš 
jų išrinktų metines duokles. 
Taipgi prikalbinti naujų na
rių, nes iš mūsų, kuopos apie 
pustuzinis narių persikėlė į 

.Edwardsville kuopą, todėl mes 
' tą spragą ne tik turime už
pildyti, bet dar ir su kaupu.

Apie rinkimą aukų del Lie
tuvos politinių kalinių rapor-1 
tavo J. šimokaitis. Ant blan- 

i kos jis' su Juozu Vasiliausku 
surinko $6.50; pinigai pasiųs
ti drg. Alekšiui.

Kitas svarbus tarimas, tai 
sušaukti visų darbininkiškų or
ganizacijų visuotiną Susirinki
mą, kuriame bendrai dalyvaus 
A. D. P. Lietuvių -Frakcija, L. 
D. S. A. ir A. L. D. L. D. na
riai ir pasekėjai. Šio susirin
kimo tikslas yra supažindinti 
draugus ir drauges, kaip pa- 
sekmingiau veikti del organi
zacijų labo; taipgi bus apkal
bami ir vietiniai' dalykai, šiam 
darbui .komisijon išrinkta M. 
D. Stanislovaitienė ir J. šimo
kaitis.

šis bendras susirinkimas į- 
vyks vasario 22 d., 7 vai. va
kare, Stravinsko svetainėj, 42 

(Ferry St. Visi viršminėtų or- 
Gerbiamoji Philadelphijos, Baltimorės ir apielinkių visuomene! ganizacijų nąriai ir simpatija-1

Pernai statėme šį veikalą ir publikai labai patiko ir daugelis reikalavo, kad atkartomute. toriai kviečiami dalyvauti. At- Į

Pradžia 7 :30 vai. vakare
RENGIA LYROS CHORAS

J. Bulauka
Mitriaus solėje

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

Atvaizdins Philadelphijos Lyros Choras

VEIKIANTIEJI ASMENS:

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

Orkestrą J. Jurčiukonio

Prasidės pažymėtu laiku abiejose
vietose

G. Balčiaoskaitė
Daratos rolėje

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

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

T<gįl Lyros Choras ir Nutarė atkartoti šią taip visų mylimą operetę, kurioje yra apie 20 dai- ejkįte vjsį> draugai ir draugės, 
lujrkurias choras ir sblistai dainuoja. Akompanuos gera orkestrą. Prirengimas kostiumų ir kad Raj§t’ume vįsį bendrai iš- 
acenerijų kuopuikiausias. Tad prašome atsilankyti ir ypatiškai pamatyti. Kviečia visus ir diskusuoti m(lsų trūkumus ir

I a Y r\ I I r r'f I 1 •*LYROS CHORAS. pagelbėt dalykus svarstytu
Kp. Kor.
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DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkai i. ALEKŠIS, Sekretorius

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

A.L.D.L.D. ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 
APYSKAITA UŽ GRUODŽIO 

MĖNESĮ, 1928 METŲ

Įplaukos
Kas prisiuntė. 

Chicago, 
kalauską 
Chicago, 
mukšnj 
Chicago, 
kėną 
Providence, R. L, per J. 
Jordan 
Worcester, Mass., per J. 
K. Karaziją 
Binghamton, N. Y., per 
J. Gabužį 
Bridgeport, Conn., per M. 
Kairį 
Apskritis, per N. Astraus
kienę 
kp., Bayonne, N. J., 
jj. Kazlauską 
(Mahanoy City, Pa., 
J. Kovą 
Brooklyn, N. Y., per 
Baltaitį 
Hudson, Mass., 
Morkūną 
Stoughton, Mass., per 
Pctrukaitį 
Des Moines, la., 
Kasakaitį 
Nashua, N. H., 
Vilkauską 
Seattle, Wash., 
Baltrušaitį 
Waterbury, Conn., per 
Svinkūną 
Binghamton, N. Y., per 
Gabužį 
Philadelphia, Pa., per A. 
Laurinavičių
Toronto, Ont., Canada, per 
M. Mikalajūną 
Shenandoah, Pa., per 
S. Arbačauską 
West Pullman, Ill.,' per 
Tilviką 
Hartford, Conn., per 
Staugaitį 
W. Frankfort, Ill., per 
A. Deveikj 
Elizabeth, N. J., per Ig. 
Šalkauską 
Chicago, Ill., per<L Elma- 
ną 
Akron, Ohio, per P. Ka- 
celevich 
Montello, Mass., per F. 
Žemaitį 
Harvey, Ill., per F. Slėnys 
Detroit, Mich., per L. Jo
niką

Viso įplaukė gruod. men. 
Balansas iš lapkr. mėn.

Viso sykiu
Išlaidos

Kp.
86

104

79

210

11

20

63

10

212

46

24

103

62

195

42

161

28

20

105

162

17

150

68

148

54

19

59

6

125
52

Suma.

FRACKVILLE, Pl Pranešimas Dėkoja Visiems

m.,
m.,
m.,

Sa-per F.

per J.

per J. Griš-

Šer-

per

per

per

per

per

per

$1.75

13.90

6.00

1.70

8.60

10.50

4.60

10.80

8.75

3.00
A.

Ig.

J.

w.

M.

J.

J.

S.

S.

V.

P.

1.50

11.00

3.50

7.20

1.50

1.50

31.10

31.60

2.45

7.00

8.25

3.50

3.00

Heads”
"Laisvei” rankpinigių už da

romą. L. Prūseikos knygą. 
"Karų ir Revoliucijų 
dynė”

“Laisvei” už
siuntinėjimo 
gentina”

M. žaldokui už
L. D. L. D.

ra S. Kriaučiūnas, per
tuvių Politikos kliubiečiai tu
rėtų reguliariai lankyti susi
rinkimus ir svarstyt- kliubo 

'reikalus, kad neįsileidus žmo- 
' ‘ Pa

vyzdžiui, 2 d. vasario drg. 
Reikauskas užklausė manęs, 
kas jam užmokės už “Laisvę,” j 
kurią užrašė A. L. P. Kliubui i 
laike vajaus. O sekretorius 
Zaleckis pridavęs neva “bilą,” 

'kad “užmokėta.” Vienas kliu- 
taip 'trumpą^ darbą 'bieLs išsitarė: “Vienas'purvi- 

'j “laisvės” nas nai’ys gali visą kliubą iš- 
šalięs demokratišką nepalie-1 PurvintMes turime praša-

Ll'-J “bastili-!reiškimus, jei norime, kad mū- 
Iš tų ponų ‘'kandidatų į sų kliubas augtų nariais.

t • I tPriešfašis.tinio Draugijų Sti-< 
si vienijimo atstovų susirinki
mas įvyks vasario 19 d., vaka
re, Lietuvių Svetainėj. Malo
nėkite visi atstovai—seni ir 
nauji—susirinkti.

Pirm. D. G. J.

Drg. Marijona Banevičiūtė vb 
visiems programos dalyviams, , - . . T t a
tikietų platintojams, garsinto- kuopos ir A. L. D. L. . 
jams ir tiems, kurie buvo atsi- Pos naria* Jaa M^°^as! 
lankę į jos koncertą 26 d. mokestį uzJL929 metus. Tai 
sausio, taria labai didelį

ApsigynTarptautinioKas Girdėt pas Mus
Gruodžio mėnesį pas mus 

atsilankė “sausieji svečiai.”,11^ blogais norais. 
Pas slapiuosius užgesinę savo 
troškulį, išvartė statines su už
gintu skystimu. ' Už atliktą 
“darbą” mūsų kandidatams į 
kapitalistus ’ “pačežino” po 
$500, tam parodė .“laisvės” i 
sisakė “savo draugams” mo-’ 
kėt už 1 
$500, tam parodė 
šunes uemoKiausKą įiepanc-1 ’***’'• ........ . ---
čiahiybės diktatūrą ant 90 die- pint Jš jnūsų tarpo tokius apsi- 
nų į Philadelphijos “l 
ją.1’ Iš tų ponų kandidatų j si kliubas augtų nariais.

12.50 kapitalistus, Ročkus antras

3.75

Ga-
1,000.00 

del
“Ar-

46.04

50.00

štampas 
knygos

darbą <lel A.

J. Alekšiui, Centfo Sekreto
riui, alga už paskutinj pus
metį 180.00

J. Aleksiui, Centro Sekreto
riui, už štampas, sunaudo
tas draugijos reikalais laike 
paskutinio pusmečio

Ig. Bėčiui, 
algą

Ig. Bėčiui, 
kelionės

i Komiteto
Ig. Bėčiui,

už štampas, 
draugijos reikalais

"Laisvei” už popierą del da
romos L. Prūseikos knygos 359.08

"Laisvei” už pagarsinimą 
draugijos į “Darbininkų Ka
lendorių”

“Laisvei” už klišę del daromos 
knygos

“Laisvei” už klišes del daro
mos knygos

L. Pr. ir J. P. rankpinigių už 
rankraštj daromos knygos 100.00 

"Laisvei” už štampas del siun
tinėjimo knygos "Argenti
na”

Centro Iždininkui,

Centro Iždininkui, 
išlaidos j Centro 
posėdžius
Cehtro Iždininkui, 

sunaudotas1

50.00

. 4.00

1.60

1 mėnuo kalena dantimis bur- Drg. V4 Bačvinka Sveiksta
žuazinės “laisvės” šaltoj ir 
tamsioj klėtkoj. Keikia savo 
kdstumerius, kad ganėtinai ne7 
sunešė savo kruvinai uždirbtų 
centų, idatyt galėtų * atsiteist 
“savo darbininkams” už va
landos laiko triūsą

BOSTONO IR AP1EL1NKŽS 
ŽINIOS

Bus “Sniego”
Vasario 22 d. bus 

daug “sniego” Lietuvių 
j tiško Namo svetainėj. 
(“Sniegą” suruoš Liet. Teatra-! 
liškas Ratelis Viesulą. Todėl 
rengkimės tą teatrą pamatyti.

ačiū! pagilini tie žmonės.
Vasario 10 d. buvo A. L<

D. L. D. 6 kuopos surengti šo- 
labai kįaį; pelno davė suvirs $10j 
Tau-: A. P.

15.00

4.00 1 tą

40.00

Viso išleista gruodž. mėn. 2,039.31
Ižde buvo $4,317.88
Išleista 2,039.31

Sausio 1 d., 1929 m., ižde $2,278.57
Ji ALEKŠIS, 

A.L.D.L.D. Centro Sekretorius.

EDMONTON, KANADA
4.75 i
3-85 ! Darbininkų ir Farmeri,ų Susi-
7 00 i vienijimas šiuomi reiškia šir-j 

'dingą padėką Toronto Lietu-
1,75 ;vių Literatūros Draugijai, pir- 
.3.00' mutinei pasveikinusiai mus, 
i-75 j prisiunčiant savo konstituciją, 

n 25'artimesnei vieni kitų pažin- 
—‘— čiai, linkėdami sėkmingo dar- 

^^oi 83 b°» tiio pareikšdami draugiš- ' 
4,1 kurną jaunutei .mūsų organi- 

$4,317.88 zacijai.

Vakarų Kanados Lietuvių

Sek r. J. Broga.

išR. Mizarai kelionės lėšos 
New Yorko į - Montreal, 
Canada, ir atgal

R. Mizarai už rankraštį kny
gelės "Argentina ir Ten Gy
venanti Lietuviai” 100.00

Rand Book Store už angliš
kas knygas

J. Barkui už skaitymą antrųjų 
korektūrų knygelės “Argen
tina ir -Ten Gyvenanti Lie
tuviai”

“Laisvei”- už 500 "Letter

‘McADOO, PA.
Aukos “Daily Workeriui”
A. L. D. L. D. 120 kuopa 

aukojo $5; K. Glaubičius $4; 
94 30 J- Paulavičius $2; J. Stalgai- 

itis, J. Mileris, A. Melnikas ir 
i J. Milukas po $1. Viso $15.

9 00 Aukos perduotos “Daily 
• Workeriui.” Vietinis.

22.30

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS
J •

Ir Spiritiniai Gėralai
JAU GATAVA

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip 
svarbiu visiems klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariš- 
kas straipsnių apie sveikatą rašytojas, yra vięų mūsų laik
raščių skaitytojų labai mylimas, šioj knygoj jūs atrasite 
jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentą ir gražule 
lietuviškos kalbos.

• • • • č

Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del 
“kompanijos?’ del pamiršimo savo bėdų,—tni šioje kny- 

»gdje surasite rezultatus, kokius jūs gausite.—žodžiu, čia 
surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus sveikatai ir kiek 
jis ir kada gero daro. ' ?

Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu 
prisiuntimu tiktai $1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

164 kuop. perei- 
pasidarbavus V. 

Bačvinkai, P. žavis ir K. Ma
kauskui tapo sutvertas jaunuo
lių chorelis ir gerokai prala- 
vinta jaunuoliai. Užsibaigus 

17.74 •; sezonui, 164 kp., su jaunuo
lių choru ir su pagelba She- 
nandoahrio Lyros Choro, su
rengtame baliuje padarė pel-1 
no $148. Reiškia, geras pasi
darbavimas atnešė kuopai ge
rą pelną. Pereitą rudenį, spa
lių mėnesį, kuopa išrinko ko
misiją, iš pono Vitaičio “dar
buotojų,” suorganizuot moky
klėlę ir jaunuolių chorą. Bet 
mūsų “darbuotojų” komisija 
dingo, kaip daktaro J. šliupo 
laivynas. Tų pačių Vitaičio 
“darbuotojų” tapo surengtas 

(balius, toj pačioj A. Wasaicio 
salėj. S. L. A. 164 kp. liko 
pelno, ar žinot kiek? $8, tik 
140 dolerių mažiau už pirmą
jį-

13 di sausio S. L. A. 164 kp. 
nariai visapusiai 
dininko reikalą, 
mirties S.' L.l A. 
Paukščio, sulyg 
įstatų, jėi P. T. 
bešališkumas, tai ,
tus tuojaus užimti iždininko 
vietą daugiausia balsų gayusį 
kandidatą, J.' J. Gerdauską. 
Kadangi skirdama S. L. A. iž
dininką P. T. visai neatsižvel
gė į konstitucijines teises, be 
to, ignoravo narių paduotus 
balsus už J. J. Gerdauską lai
ke pastarųjų nominacijų ir 
rinkimų; ji taipgi nesiskaitė 

iir su 35-to seimo atstovų bal
sais, kurie buvo paduoti už 
minimą kandidatą; ji sauva- 
liškai pasielgė atmesdama J. 
J. Gerdausko kandidatūrą ir 
paskirdama nieko bendro ne
turėjusį/su iždininko rinkimais 
p. Gugį S. L. A. iždininku. | 
Kadangi toksai neapgalvotas 
sauvališkas žygis P. T. neigia • 
konstitucijos demokratinius į-' 
status, laužo balsais išreikštą 
narių ir seimo atstovų valią, 5 
įneša į organizaciją bereika-' 
lingus ginčus, kurie žemina • 
organizacijos gerą vardą iii. 
trukdo jos visapusišką augi-l 
mą-bujojimą,—todėl išrinkom1 
komisiją iš . trijų narių paga
mini' rezoliuciją prieš Pild. 
Tarybą ir pasiųst organui 
“Tėvynei.” Jei netilps 
vynėj,” >tai kreiptis pas 
vę.” .
32, prieš

žiemą,

apsvarstė iž- 
Kadangi po 
iždininko T. 
konstitucijos 
būt rūpėjęs 

būtų pakyie-

Tė- 
Lais- 

/ Už rezoliuciją balsavo 
vienas.

VILNIS

3116 So. Hoisted Stn, Chicago, III.

Frack-villėj iš organizacijų 
yra šios: A. L. D. L. D. 98 
kuopoj prie kurios turėtų pri
sirašyti kožnas blaivai mąs
tantis. 'darbininkas. Kadangi 
A. L. D.' L. D. išleidžia lietu
vių kalboj geriausias knygas, 
kožnas nąrys ant metų gauna 
2-3 dideles knygas, vertės $4, 
o mokestis tik $1.50 ant me
tų. Nepersenai čia susitvėrė 
Amerikos Lietuvių Politikos 
Kliubas. Narių turi apie 100; 
prisirašymas $1; mėnesinė mo
kestis 25c; organu turi “Lais
vę.” šis kliubas turi nusi
samdęs savo nuosavus kamba
rius šalia lietuvių bažnyčios 
ant Broat^ Mt.Susirin
kimus laiko kas- nedėldienis, 
2 vai. po pietų.' 2 d. Vasario 
kliubiečiai surengę vakarienę. 
Kas kiek norėjo, valgą ir... 
Mūsų puomone, ję)iūj)ięčiai tu* 
retų padengimuose' a’psieįti 
švelniau, kad nesukeltų nuo-

Man besikalbant, sakau, 
ar matei, drauge, ką J. T. Ku
činskas “Tėvynėje” rašo, kad 
komunistai ir Romos . fanati
kai, tai? lygūs. Ligonis sako: 
“Gana, jau, gana su tuo višt- 
gaidžiu. Jisai man tiek įgrį- 
so, kad nenoriu apie jį nei 
kalbėti. P-as Vitaitis neteko 

i'Zabulionies, tai gavo vištgaidį 
Kučinską. Gana jau, gana.”

Darsūniškio Vijūnas.

WORCESTER, MASS

MONTELLO, MASS.
F^relekcijos •'

Vasario 6 d. buvo A. L. D.
L. D. 6 kuopos surengtas pre- gos. Jis yra Tarptautinio Ap- niški ir per spaudą jų negalL 
lekcijų vakaras, kurįs pusėti- sigynimo kuopos finansų raš- ma išrišti. Todėl “Laisvėn” jų 
nai nusisekė. Dantų gydytoja tininkaš—tai tos kuopos, kat- ir nededame. • 
drg. Zuzana Gludeniūtė iš 'j >____________ _ _. . • _______ _ _____ _
New Bedford, Mass., ( davė '

K. K., Montreal, Kanada.—Drg. K. Ustupas jau pasvei-j 
ko nuo plaučių uždegimo Ii- Tokie dalykai, grynai asme-

puikią prelekciją, kąip užlai- į 
kyti sveikus dąptis, delkp.dan- j 
tys genda ir skauda, kaip bū- Į 
tinai reikia nesveikus dantis ; 
gydyti, nes nuo sugedusių i 
dantų paeina visokių, kitokių i 
ligų. Tai buvo žingeidi pre- i 
lekcija. 'ji

Po Ghideniūtės, sekantis, i 
vietos daktaras Budreckis, j 
aiškino influenzos ligos reikš- : 
mę, kaip iluo tos ligos reikia ; 
apsisaugoti ir, apsirgus, gydy- i 
tis. Paskui daktaras atšaki- ■ 
nėjo į klausimus, kurių buvo i 
labai daug. Matyt, žmonės j i 

! susirūpinę sveikata. j:

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

T. D. A. 13 kuopa, laikyta
me savo mėnesiniame susirin- ( 
kime vasario 10 d., nutarė su
rengti dailė^-kultūros parengi- 
mėlį už veltą įžangą,, apatinėj 
Lietuvių Svetainėj, kovo 3 d. APDOVANOKITE 
Programa bus sudaryta dau
giausia iš čia augusio jaunimo, 
besilavinančio dailėj, tai yra, 
muzikos, dainų, šokių, gimnas
tikų, deklamavimų ir tt. Į 
komisiją išrinkti šie draugai: 
J. J. Bakšys, J. Mikelaitis ir 
V. žydžiūnas.

Patartina nepamiršt tą va
karai nes ypatingas dalykas, i 
kad įžanga vfeltui. Kuopa tą |'lanuel“ dingą, nes ji reguliariai, kas-

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

daro del agitacijos

S. L. A. 57 kuopos susirin
kime, 3 d. vasario, aukojusių 
T. D. Ai vaydai, kurie po dau
giau > aukojo: J. Pumeris, Wi 
Ramanauskas, J. Juodaitis, J. 
Ausiejus, J, K. šalaviejus, Ta
mošiūnas,. Ig. šupienas ir Am- 
kus po 25c; J. Norvaiša ir M. 
Staliulionis po 50c. Viso su' 
smulkiomis $4.28.

T.D.A. 13 Kp. Koresp.

DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJj 
Jiems galite užprenumeruot 

DIENRAŠTI “LAISVę” 

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau-

dien pasiekia skaitytojus.
Draugam Kanadiečiam

! Norintieji platinti !“Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Guusttei puikų atlyginimą už 
platinimą..........f
1 Visdis! reikalais rašykite:

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

AI FHDCTIC 332 WEST BROADWAY 
. J. Mil Olid So. Boston, Mass.

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

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė ’$22,00-. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
pandomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite ,, gyventi 
laimingai, jei norite įauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 

i? 
jei norite būti nepriklausomu, tai 

’ i proga.
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tąi kitos to
kios- progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba bęlhivį ir at
važiuokite apžiūrėti V persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

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

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

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

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

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

užsakymus (orderius).DARBININKŲKALENDORIUS
1929 METAMS

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 250L- 
egzempliorių. *‘L.” Administracija be pa« 
gelbos visų platintojų nebegalės išleisti C 

svietą tą visą skaičių.

Knyga200
Puslapių

Kaina _

Kopija
įi senatvėj nereikėtų elgetauti, 

j «- - . . . v.| tuojau pasinaudokite šia 
Į --------------—-•
i

| ! 
j ’ 
i

>• PARDUODAM LAIVAKORTES
M IR SIUNČIAM PINIGUS

Į VISAS ŠAJUIS
Parūpinam mortgičius namams ir

DAR VIENA NEGIRDĖTA 
PROGA SO. BOSTONE 

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

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

Tel.: South Boston 1662-1373

Kurie dai< neturite Darbininkų Kalendo
riaus, tuojaus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokesti galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertės. 
Knyga laibai svarbi. Daugybė mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ir pioks- 

. lininkų. Puikus rinkinys labai svarbių in
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatH- 
ros. Kas tik įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams.

Tel.: Greenpoint 9632 - '

vk.W.s.
§ LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

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

■JB44 Avehū^> Brooklyn, N. Y.|
■ * ^ *'■**■*'' Rfd'^ewdodo Skyrius: 258 Grove St* 'į

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

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

k. m. s.
Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome 
siųsti ir mokestį. Taip pat prašome draugų 
atsiteisti ir už pirmesnius užsakymus. Nes 

“Laisvei” labai reikalingi centai.
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PHILADELPHIA, PA.
j M

BAYONNE, N. J

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Toronto Jaunesnis.

B-vės vakarienę i primine apie kritišką padčji-'

WAUKEGAN, ILL.
DRAUGAI!

SU

<>turi pa- maršą ir keletą liaudies dainų.! dėjimo
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KAS “UŽFUNDYS”? <
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151
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6102<f>
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Gavimui

f

II

rbimnKiSKOS htera- 
platintojty prašome

< >

< >

ge- 
pa- 
to-

drg. Stankevičius aiškino, ko-

finansais, taipgi!Be Kelnių šliūbo Negauna 
kliubai ar kito-j 

iš savo iždoį

Tas daro labai 
didelę gėdą tiems lietuviams, 
kurie palaiko jų tą biznį. L

‘smūgį” senajam pie- 
Ir jiems buvo saky- 

viešas diskusijas, su-

visus lietuviu

romiško 
dešimkes, 
kurie po 
kad tik

“L.” Korespondentas.

pešė ir aš tikras, kad jos ir su tais apgavikais bei jų ap- 
nesipeš, nes, moka apie bend- gavystėmis.
rą reikalą tinkamai susikal
bėt. Jis man atsako, kad ji

iliais, o jų piemenys pertekliuj 
dievnamio našta neslegia.

M. Sūnus.

Koriam ueparrtnku nfcilprenuMOrtiotl 
(.įritini H Ratijot,, tie galite uŽBipreny., 
mer'uoti per * ,
Btreut, Brpokpa,. N. Y, 
p«r«iunti>Mn» veltai.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAl-ANGLISKAS 
' ■' ' . ir ;.

ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

nes publika neleido nuo 
čiaus” ir gana.
malonų įspūdį.
reigiūtė, apart 
akompanavo '

Vakarienė, Koncertinė Progra
ma ir “Daily Worker’iui” 

Parama

< >

>

"RAUDONAS ARTOJAS

tu laiku tas dievnamis, su nu
tukusiu piemeniu, visai pri
slėgs tuos griešninkus. . .

Nauja Priemone 
Mulkių

200 egzempliorių

<t>

nams, kurie apgaudinėja al
kanus darbininkus, siūlydami į 

tai šitaip.. .dabar jiems laimėjimus, o sau do-i

0 
į vu’i kalba iš patyrimo, nes Eliza- dar didesnę gėda tiems po- Ben- __ : x___  ____ i.... ________„i

SKAITYKIT IB PLATill-
. KIT “LAISVĘ”

Rutkauskas ir Laikas jau būttj susiprask ir ! 
Apart kompli- nesiduoti apgaudinėti viso- i

ačiavo kiems gaivalams. į

JUOZAS

Ti i

____St. or Ave
State—

* Penktad, Vasario 15, 1929 . penkta®

Įstančiais ir verkiančiais avinė-[kolonijos gali imt pavyzdį nuo sį forduką, tai sulūžusius var-
I 12 . 2.1 • ~ ' - - -- -bayonniečių. Sekanti kalbėjo gojius, 

drg. Makutėnienė iš Elizabeth, 
ji ačiavo už puikiai sutaisytą 
vakarienę ir patarė draugėms, 
kad po vakarienei nesusipyk
tų, nedasileistų asmeniškų ne
susipratimų, kas tankiai, ji sa
ko, po vakarienei įvyksta. 
Linkėjo draugiško susitarimo.

jei ne armoniką,, tai 
smuiką bei laikrodžius leidžia. 
Negana, kad padaro gerą biz
nį iš tikietų, dar , ir daiktus 
apmaino ant blogesnių, 
kietus parduodant parodo 
resnį daiktą, o po lošimui 
duoda blogesnį. Prieš jų 
kius biznius praėjusią vasarą 

Jai kalbant, aš užklausiau ša-'net Amer. Liet. Dar. Lit. Dr-ja 
lia manęs sėdinčio, kodėl ji ir Kanados Darb. Apš. Lyga

1 Juk, buvo sušaukę; viešą susirinki- 
kiek man žinoma, bayonnietės mą perspėti

3 d. vasario Lietuvių Darbi- , x .
ninkiu Susivienijimo Ameriko- L ^r.° 0 perspėjimą.
je 45 kp. surengė vakarienę, L.ik!e,k man oma bayonnieies mą Pęrspeu visus neruvius, 
A TT u hn Mon is !niekuomet del vakarienių nesi- kad jokių dalykų jie neturėtųA. U K-bo svetainėje. Man įė
jus svetainėn, dar nieko nebu
vo, išskiriant rengėjų, kurios 
tarpe savęs diskusavo klausimą, 
kodėl taip įvyko, kad vieną va- j 
karą rengiama “Laisvės” . 
drevės vakarienė ir Bayonnėj ? 
Juk bąyonniečiai visuomet 
skaitlingai dalyvauja “L.” va-j 
karienėj, o šiemet jau to nebus. įy^ag. 
Vienos aiškino, kad tai “F ”

bethe vakarienei tarpe 
draugių įvyko didelis skanda
las. O, 1

Įman aišku,—buvo mano ątsa-Jerių prisikrauja iš bedarbių ' 
----- Polam kalbėjo drau-,bei nesusipratusių žmonių. į 

gai Lukaitis, 
adm. kaltė, kuomet jos užsakė Stankevičius, 
savo vakarienei tikietus, tai jos jjyjpuįy šeimininkėms 
tuomet dar nieko nežinojo apie j SVečiams už atsilankymą ir 
rengiamą “L.” T' " 1 ’ 1
ir jas niekas neperspėjo. Jos^ą “Daily Workerio.” Ypač 
su mielu noru būtų perkėlę į ki-[

Tautiškas Dievnamis—Sunki 
Griešninkams Našta

Aną metą kalbėjo klebonas 
Kaulakis į savo parapijomis 
sekamai: “Čia yra dievo mano 
avinyčia ir aš esu jūsų pie
muo. Kuris nenorite būti pa- 

. klusniu, keliate maištus, išei
kite ir del jūsų durys bus už
darytos.” Taip tuojaus ir sto
josi : pakilo būrys “avučių” ir 
apleido avinyčią. Jie susira- 
do kitą piemenį, kuris žadė- 

( jo nekirpti taip skaudžiai, o 
vis tiek sutiko palaiminti ir 
jų griekus sunaikinti. Tokiu 
“geradėju” buvo tūlas Žukau
skas. Išdidūs ir energingi bu
vo atskilėliai nuo 
“piemens.” Dėjo 
šimtines ir net kai 
tūkstantinę klojo,
greičiau sulipinti tautinę ne-

4 priklausomą avinyčią ir tuomi 
' užduoti 

meniui. 
ta (per 
rengtas 
kuopos), kad, vyrai, apsižiūrė-L . . . ..- . _ -------- —-- --------- ---kit, nes naujasis piemuo yra^ die!'5’ Jewi butukas Perspe- kii}. svarbiąi rolęošia darbi- 
tokis pat mulkintojas ir jo!^?s‘ 
dabartinis pigumas jums 
apsieis brangiai. Ir tas dabar j 
pasitvirtino. Keletas įnešusių i 
dideles sumas pinigų (tūlas 
žmogelis skolino net $1,800, 
kurių dabar neatgauna), dū- 
sauna, kad čia, va, vis reikia 
pinigų ir pinigų, o apie pasko

los atgavimą nei neprisimink, 
v nes duosnumas griešninkų la

bai sumažėjęs. Del to skun-' 
džiasi ir pats dabar pasivadi
nęs vyskūku Žukauskas, kad 
jau ir jam senai alga esanti 
nemokėta. Mat, jis turi su
tartį, kad savaitinę algą jam 
turi mokėti po $25.

Na, o “dievnamis 
skolą, už ką moka nuošimčius, 
susidaro ir kitos išlaidos. O 
tų “paklydusių avučių” :___
čius ne kokis, 
spaudžia. Gyvenant kapitalis
tinėj sistemoj ir taip sunkią 
naštą reikia vilkti, o čia vis 
naujų ir naujų išmislų priren
gia “gerasis” kunigužis, beje, 

- vyskupas. Keletas iš tų “pa-- 
<klydėlių” turėjo net • gana 

skaudžių nuotikių šeimynoje, kasa, 
ir tas jų protelį dar daugiau ant mandolinos ir gitaros, ko-[ 
sumaišė, jie grįžo pas senąjį kį tai klasišką kūrinį; tai buvo i 
piemenį ir maldavo priimti į nepaprastas dalykas; savo už- 
“ištikimuosius,” prisiekė am- duotis atliko puikiai, i 
žinai būti ištikimais. 1 
piemuo iškėlė savotišką 
stynę,” aliejavo, 
ką jis ten nepridarė, 
piniginę “pabaudą” 
dėlę uždėjo, 
šai didelėje bėdoje.
U05U. sugrįžti ne tik sarmata, akompanavo ' 
bet įf ir kirpimas skaudus, o‘pirmininkė ją 
n^fljąjį palaikyt labai sunku’skambint solo.

Na, tiek to apie tai. Sve- ninku judėjime “Daily Work- 
čių susirinko daugiau, negu bu- eris” ir kaip jam yra sunku 

|vo laukta. Kaip kam dar teko' grumtis su tokiu stipriu prie- į 
h\ pastovėt. Kuomet svečius §u ir kad mirimas “Daily 
susodino, pirmininkė d. Jeniu-. Workerio” suteiktų didelį 
nienė, pirm pradėjimo progra-, džiaugsmą pasaulio imperialis- 
mos, atsiprašė svečių už trūku-:tams ir neapsakomai skaudų 
mą vietų ir prašė, kad ateityj,'smūgį darbininkams visų ša- 
išvengimui to trūkumo, visi tu- lių. 
retų iškalno, kurio mano eit į I 
vakarienę, nusipirkt 
Dabargi didesnė dalis atėjo ne-1 Skiparis, 
pasižadėję, todėl ir nepykit, kad 
prisiėjo kai kam palaukt savo 
eilės.

Programa buvo sekama: 
(1) Čechovo balalaikų orkes- 
tros kvintetas paskambino

Aukojo sekanti draugai: B. 
tikietus. [K. Stankevičius, M. Panelis, J. 

, J. Kmeliauskas, J. 
Rutkauskas, J. Zaleckas, V. 

'šerialis, A. Višniauskas ir J. 
Ičipinskas po $1; A. šupienis 
50c; smulkiais surinkta $6.78. 
Viso $16.28. Visiems aukoju
siems, varde darbininkiško ju- 

i, tariu širdingai ačiū! 
Tai buvo labai puiki pradžia į I’° vakarienei šokiai tęsėsi 
koncerto. (2) Aldona Radu-j^pt iki12 vai. nakties. Šo-

k , .Yi ov-lnIs kvintetas ir, reikia pasaky- 
Pagirtinas !ti/kad tie draugai;neėmė jo

kio atlyginimo. Už ką, varde 
L. D. S. -A. 45 kuopos, tariu 
jiems nuoširdžiai ačiū!/. ‘

skai- šytė paskambino ant piano po-ibiams skambino tas pats stygi- 
Bedarbė visus rą muzikos gabalėlių; jai se-l 

kėši gana gerai, 
dalykas jaunas mergaites pra
tinti dalyvaut ant scenos. (3) Į 
J. Skiparis padainavo solo po- - 
rą dainelių, vidutiniškai. Aiš- 
>kiai matėsi, kad nebuvo prisi
rengęs. (4)Gučkovas ir Ar- 

rusai, skambino duetą I
Dienraštyj ^“Laisvėj ” pareis-j 

' z . . - .. kiama, kad dar randasi neišpaT-j
(5) A. duotų, virš 200 egzempliorių I 

Senasis .Višniauskas, visų mylimas dai-1Darbininkų Kalendoriaus 1929 
švei-1 nininkas, vieton dviejų, turėjo metų.

krapino ir J dainuot net keturias dainas, į Argi nebūt draugiškai pagal 
Na, ir 

gana di-
Dabar tie varg-

Pas se-

' Argi nebūt draugiškai pagal 
stei-1 paprotį ir etiką, kad Suvienytų 

Jis darė labai į Valstijų lietuviai iš ALDLD. 
(6) Alice Pa-(kuopų, kurios turtingos narių; 
to, kad jinai!skaičiumi ir 
dainininkams, darbininkiški, 
paprašė pa- kios draugystės,

_ _ Ją pasitiko ir išėmę po dolerį kitą ir varde tų 
ir galima jau sakyti, kad grei-1 palydėjo gausiais aplodismen- kuopų ar kliubų nusiųstų “Lais- « I •! . • i • v •   1__ 1 •__  _ J.,tais.

jau pradeda užžavėt publiką 
ir kuo tolyn, vis labyn užka- 
riauna pastarosios simpatiją. 
Jos būsima karjera pilnai už- 

Itikrinta. (7) Arkaša ir Ale- 
Jau buvo rašyta, kad keleLjša, rusai, skambino duetą ant 

..2-------------- tautiečiai ----balalaikos ir gitaros. Jiedu 
tiesiog stebino publiką savo 
skambinimu. Ypač Arkaša, 
ant to trikampio, rusiško in
strumento, vadinamo balalai
ka, tokias varijacijas išdarinė- 

ncn-jcn. ounc.c pnnKV jo, net sunku įsivaizdint. Tai
J pirktas dirvonas pelno nene-(tikras Jr žinomas New Yorko 
w ša, o tautiškos asabos neduos- balalaječnikas-virtuozas. (8)

♦ nios. Dabar bandoma kita1 Viršuj * minėtas kvintetas už- 
priemonė, tai įsteigimas drau^-; baigė programą, paskambinęs 
gijos, kuri nežinia nei kokį keletą rusiškų liaudies daine- 
vyriausį tikslą turi. Ji pava-Jių. Paskutinį dalykėlį skam- 
dinta “Tiesa,” bet kreiva, pri- binant, vienas iš jų tarpo (at- 

i ima visokio stono išklebėlius, i leiskit, kad pamiršau vardą) 
vadinasi pašelpinė ir apšvie-s pašoko solo, rusišką šokį; va
tos, bet, žinoma, labai tam- dinamą “malčik.” Tai visai 
Šios, draugystė, čia jau tik buvo netikėtas numeris ir su-

. J^akliausia avis negali įmatyti. kėlė tokį entuziazmą, I 
•hStenos draugijos jungiasi tik publika jo neleido, kol nepa- 
delto, kad pasilaikyti, o čia'kartojo keletą kartų tą patį! 
tveria naują ir tikisi joje pa-'šokį.
laimos. [

Žiūrint į tų skurdžių tamsu-! 
jną, rodosi, verti pasigailėji-' 
mo, verta dėti pastangų, kad 
nors kiek jų akis praverti ir 
išmokyti, kad savo kruvinais 
centais nešertų dievulio agen
tų. Bet čia kiti kalba, dar su 
pasididžiavimu, esą, gerai, 
kad jiems kelius kailius nulu
po, nes, girdi, kuomet jūs'kal- 
bate del jų gero, jie jūsų ne
apkenčia ir bjaurioja. Bet 

jiems kailį lupa, tuos 
Tai tegul mokinasi.

viniai, vienybiniai 
veik visi remia tą avinyčią ir 
piemenį. Jie turėjo priemo
nę, tai neva “tautiškus” ka
pus, kuriuos tas piemuo pro- 
ponavo įsteigti. Bet su tuom 
nekiek sukėlė pinigų ir api-

Minske nu* pirmo gegužfts, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB OrganaH
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 

' padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
'šsi.rašo

"Raudonąjį Artoju”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
oo keletą ekz., nuolaida. “R 
Arto jas eina kas dvi savaitiu.

Antrašas!
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKHPH. (b)1

Karlam aeparrtnka o^.ilprenamertiotl

"Laitv*”. 48 'Ten Kyftk 
“ K»iu« 31.25,

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IW BALZAMUOTOJ Ali
Užtikrinu, tad mano patarnavima* 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell-
Keystone______

TELEFONAIt
Oregon ilM
Main *64

Sausio 27 d. buvo koncertas, 
kurį surengė ALDLD. 140 kuo- 

| pa. Koncertas pavyko labai i 
gerai, nors oras ir buvo pras
tas. Ąpart to, vietos Laisvės 
draugystė, išvakariuose, 26 d. į 
sausio, buvo surengus savo ba-; 
lių, ant rytojaus, 27 d. sausio, 
įvyko tos draugijos metinis mi
tingas ir tęsėsi iki 5 vai. po pie
tų. Viskas buvo daroma lyg 
kad užkenkti mūsų pramogai. 
Iš tos priežasties laike progra
mos žmonių buvo neperdau- 
giausiai, bet laike šokių susi
rinko labai daug.

Programą pradėjo Ateities 
žiedo vaikų draugijėlės chore
lis, po vadovyste,. B. Malaliutės, 
sudainavo kelias daineles. H. 
Krisiunaitė dainavo solo, Sa
dauskas —j solo, Švėgžda — so
lo, Dauderis — solo; Kvedaras | 
ir Dauderis sudainavo duetą ir j 
dainavo chicagiečių vyrų kvar-. 
tetas. Paskui kalbėjo vienas 

[“Vilnies” redaktorių, draugas 
■Gasiunas. Jis aiškino apie A.L. 
ID.L.D. ir ragino-visus-prigulėti 

’[prie jos ir abelnai organizuotis 
; ir organizuotai veikti.

Rengėjai taria širdingą ačiū 
! visiems tiems, kurie dalyvavo 
j programoj.

Dabar Liuosybės choras ren
giasi prie perstatymo operetės 
“Silvija,” kuri bus perstatyta 
14 d.' balandžio.

Darbininkų Kalendo
riaus 1929 metams dar 
yra 270 egzempliorių. Vi
sų darbhyūkiškos litera
tu n 
pagelbėti išleisti į svietą 
Kalendorių iki paskutinei 
kopijai.

Tuojau siųskite užsaky
mus, o mes aplaikę pasi
skubinsime prisiųsti Ka
lendorių. .,
“Laisvės” Administracija

\ 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

Graborius-Undertaker

’F

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Jinai savo skambinimu vei” ir tokiu būdu, kas kiek su- 
mesdami, gal sudarytų centų del 
kokio puskapio Darbininkų Ka
lendoriaus ir juos užfundytų 
Argentinos lietuviams, pasiun- 
čiant į tam tikras vietas — 
knygynus ar “Rytojų,” o iš ten 
paskleistų kaipo dovaną.

Juk Suv. Valst. lietuviai tur
tingesni finansiniai ir literatū
ra, jau nuo seiliaus prasigyve
nę, abelnai gyvena geresnėse 
aplinkybėse, negu Pietų Ameri- 
>kos lietuviai ar Kanados. Ir, 
pagal draugišką atjautimą dar
bininkų solidarumo, reikėtų už- 
fundyti Argentinos lietuviams 
Darbininkų kalendorių.

Iš tūlų kuopų ar kliubų po ; 
dolerį kftą literatūros ;užfundy-1 
mo tikslu būtų tik lyg penktu
ko išmetimas del bonkutės so- 
dės argentiniečių dvasinio troš
kulio pavilgymui.

Visokios rūšies biznieriai 
fundija, prie progos, biznio iš- 

- j rėkavimais, kad gavus ir palai
kius kostumerius.

Susipratę darbininkai fundy- 
kim literatuią, del darbininkiš
ko

Prakalbėlės•
Užsibaigus koncertui, pirmi

ninkė pakvietė apielinkės ir 
vietinius draugus šį tą pakal
bėti. Pirmas kalbėjo drg. še- 
rialis iš Eliząbetho. Jis lin
kėjo ir tikėjo, kad nuo šios 
vakarienės taps didesnis judė
jimas Bayonnėj ir paprašė su
sirinkusius, kad paremtų “Dai
ly Workerj” aukomis. Ant
ras kalbėjo drg. Panelis; jis 
atsakė drg. Šerialiui, kad Ba- 

'yonnėj judėjimas neprastesnis

solidarumo, apšvietos tikslu.
J. K. Dečkus.

TORONTO, CANADA
7 /

Perskaitęs “Laisvės” No. 27 
korespondenciją iš Toronto 
link loterijų—laimėjimų bei 
apgaudinėjimų, Ten Buvęs ne 
pilnai aprašo tą biznį. Tas 
dedas pas geriausius šv. Jono 
'Dr-jos narius, pas poną Kaz- 
lauskį. Jie tą biznį varo jau 

Tai taip ir pasilieka jie alk-(už kitų kolonijų ir kad kitos i kelinti metai. Jei ne sugedu-

Šiaulėnai, Šiaulių apskr.— 
Nesenai p. Š iš P. kaimo 
atvažiavus į šliūbą striuku 
sijonu, klebonas sako, “ko 
neapsimovei kelinių, šliūbo 
negausi.”

i Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
; Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

; “RYTOJUS”
! Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 

visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug.gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 

! ir ant gražios popieroš spausdina- 
| mas. J - f » ‘ ■ t
i Kiekvienas Amerikos lietuvis Į dar-, 

bininkas turi skaityti ir platinti 
‘‘RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa-

I žins su savo klasės brolių reika- 
i lais tolimoj Pietų Amerikoj.
i “RYTOJAUS” KAINA:

Metama tik__ $3; Pusei____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes"de Oca 146, 
Avellaneda, Bueno* Aires, 

Argentina

Klklial-VI>FI 1 V^SLILE_Ea ■ iz JT. ..
' ’■" ■ •’'‘-b e'cVu •'jito, •R/\~r!OFF

L viL Lt .♦ '6A \ fdMMl

Apsauga prieš 
Influenzą

Apsisaugokite quo atakų baisiosios 
Influenzoš. Atkreipkite daugiau domės 
į savo kūną. Išsitrinkite PAIN-EX- 
PELLERIU kuomet tik jaučiatės par 
ilsusiais arba kuomet sąnarius gelia. Už* 
laikykit savo kraują gerai cirkuliuojant 
čiu. Vengkitc sušlapimo kojų.. -

PAIN-EXPELLERIS yra netik geru 
vaistu apsisaugojinąii influenzoš, bet 
taipgi yra lygiai geru vaistu ir gydymui 
influenzoš. Jis sustabdo visus Muskulų 
Gėlimus ir Skausmus. Jis pagelbsti-su-:•;« A 

naikinti Susikimšimą — Peršalimus Krutinėję, Pečių Gėlimą, Paparąstą • 
Gerklės Skaudėjimą, Reumatiškus Skausmus?, Strėndieglį, Neuralgiją. 
Sustingusį Sprandą ir >t. t.

PAIN-EXPELLER1U Ištrynimas 
Atnaujina, Sustiprina, Gyvumo Priduoda.

Todėl nenuostabu, kad tniliionai namu nei minutės ne
būna be bonkos PAIN-EXPELLERIO. Yra labai išmin
tinga turėti io po ranka visuomet. Nusipirkite sau bo'nkutc 
šiandien!

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

metų. Jūsų tėvas ir motina ir jų tėvai ir motinos žinojo 
patenkinančias pasekmes išsitrynimo su PAIN-EXPEL- 
LERIU. Niekas kitas nesuteikia tokio umaus palengvinimo, 
kokj suteikia šis viršijantis visus trynimui sųtaisymas.

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

nes tas užtikrina, kad gaunate tlkrąjj.
Gaunama visose Vaistinėse arbo orisiijnčiam? stačiai iš

. The
F.Ad.iRLlCHirER. 5JCO

BERRYAND SOUTH-FIFTH STS-
J3ROOKL-Vzrs’,N,yr

rUae,,

■ TRY x PAS N « EXPE LLER. 7? (7/7 roo/w

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS 
(25 centai už? skrynutę) 

yra tai kanuplč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių, yž- 
/kietejjihą^kuųis žmogui pagamina dalig rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y
■ Telephone: Greenpoint 1411

< ANTRA APTIEKA \
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.

________ A____ ORDER BLANK:----------- ------------------
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už 

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

Vardas 
No___
Miestas

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT S177-MI4 “Mokykla tu Repataeija
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, kaiji {steigta New York City

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA
FXTRA! Laike betUrbės pirtiis kaina nupiginta iki FALAiiuif nuo g v< ryto 6 v vak. po 6 vaj—75c centų

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMLT VANTOS VELTUI

ATDARA
DIENĄ IR 

X NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo, vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
■2Q-31 Modeli Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

ties Broadway ir flushing avė., Brooklyn, n. y.
Telefonas: Pulaski 1090
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“PEPITA” PAS MUS

VIETOS ŽINIOS
ŠI VAKARĄ BUS PUIKUS 
BALIUS STREIKIERIŲ 
Naudai

TARPT. DARBININKŲ 
APSIGYNIMO 17 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

’ Tarptautinė Darbininkų Pa- 
gelba šį vakarą, vasario 15 d.,

Jis įvyko pereitą trečiadie
nį. Tarpe svarbesnių nutari

mai 8 vai. vakare, ruošia di- mų, galima pažymėti sekan- 
delį balių streikuojančių dre- čius: (1) Nutarta dalyvauti 
šių siuvėjų naudai. Įvyks Py- rengiamajam tarptautiniam 
thian Temple, 70th St., į rytus bazare, kuris įvyks kovo 6, 7, 
auo Broadway, New Yorke J 8, 9 ir 10 d., New Yorke. 
Bus • daug naujenybių; daly
vaus streiko vadai ir visi dar
buotojai.

ĮKALINO TRIS JAUNAS 
JARBININKES Už 

LAPELIUS

Kas gi yra ta “Pepita” ? 
Tai meksikoniška dviejų aktų 
operetė, užvadinta Meksikos 
gražuolės vardu. Operetė la
bai puiki, turinti gražių liau
dies dainų, kurias dainuoja 
choras ir solistai, žodžiu sa
kant, veikalas labai populia- 

Iriškas Jr jis gali patikti vi
siems. r

Kalbamą operetę vaidins 
Lyros Choras iš Ma^spetho. Tai 
bus sekmadienį, 17 d. vasario, 
Labor Lyceum svetainėj. Cho
ras deda didžiausias pastan
gas, kad operetė būtų suvai
dinta kuopuikiausiai ir aš už
tikrinu, kad tas jam pavyks. 
Turiu priminti, kad Lyros 
Choras savo istorijoj pirmu sy
kiu loš operetę, dėlto chorie- 
čiai turi daug energijos mo
kintis, norėdami pasirodyti, ką 
gali.

Tikėkit manim, kad taip ir

Rauch atsisakė pranešt, kiek 
nuostolių kreditoriai 
nes dar esą nežinoma.

SAKO, KAD NEGRAI 
BAISIOJ PADĖTYJ 
GYVENA ,

turės, PRANEŠIMAI IŠ KITUR
.ROCHESTER, N. Y.

A. L. D. L. D. 50 kuopos susi
rinkimas bus utarninke, 19 vasario, 
Gėdemino . Svet., 575 Joseph Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit susirinkti ir naujų narių 
atsivesti. Sekr. J. Evans. 39-40

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

* Trys jaunos mergaitės, Ber
ta Rosenberg, Rose Kleidman ir kūno. Komisiją 
Freda Kass, buvo suareštuotos organizacijos, 
tr nubaustos po $5 užsimokėti (prie T. D. A. 
Įirba eiti į kalėjimą vienai die- (2) U.L.’..L. 
(lai.
* žinote, už kokią kriminalys- fašistinį 
tę? Ogi už tai, kad dalino ciją, būsimą greitu laiku New 
lapelius Washington Irving, Yorke."
High School studentams. Kasi Kaip jau žinoma, mūsų kuo- 
|ie lapeliai—į revoliuciją šau- pa ruošia didelį koncertą, ku- 
kė vaikus? Buvo protestuoja- ris įvyks kovo 24 d., Labor 
ma prieš mokyklos viršininkus. Lvceum svetainėj, 
del išmetimo Rožės Pollack iš komisija—Januška 
mokyklos už tai, kad jinai pri- tis—pranešė,’ kad 
klausė prie Jaunųjų Komunis- programa sutaisyta ir ji 
tų Lygos.

Teisėjas bandė įkalbėti su-l 
imtosiom mergaitėm, kad tai $30. 
«są baisiausias prasižengimas to. 
dalinti lapelius; tai esą tik ko- j 
munistai taip darą. Bet mer-i 
gaitės drąsiai pasisakė, kad 
jos yra narėmis Jaunųjų Ko
munistų Lygos. Jos nekreipė 
domės į teisėjo pamokslus i? 
neišsižadėjo kovos ateityje.

Nors advokatas J. Buiten- 
kant (Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, kuris rūpinosi 
išlitiosavimu suimtųjų) dėjo 
didelių pastangų išteisinti mer
gaites, tačiaus magistratas 
Norris pasmerkė jas viena die
na kalėjimo arba penkiais do
leriais pabaudos.

Aišku, jaunosios komunistės 
pasirinko kalėjimą.

Da
lyvauti su lietuvių skyrium ir 
reikalauti iš rengėjų lietuviam 
darbininkam vieno vakaro, 
kuriam mes galėtum pasirody
ti su visom savo spėkom: cho
rais, publika, etc. To didžio
jo darbo vykdymui .išrinkta 
komisija iš sekančių draugų: 
Petrikienės, Kašiubos ir Mic-

i dapildys kitos ^us- Lyriečiai ir pasirodys, ką 
priklausančios

Architektas Arthur Holden 
andai kalbėdamas 'sakė, kad 
Harlemo distriktas, kuriame 
gyvena išimtinai negrai, taip 
perpildytas, jog žmonės ran
dasi, kaip silkės bačkoj. Nė 
parkų, nė vaikams pasilinks
minimo vietovių. Esą, reikė
tų, kad patys negrąi kada

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

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

HAMTRAMCK, MICH.
A. L. D. L. D. 188 kuopos susirin

kimas bus nedėlipj, 17 vasario, 3014 
„ ' . Visi na

riai ateikite ir naujų narių atsives
kite. Valdyba. 38-39

» 1 v • • JvllJlClo M L4 O 11CVI VI 4 V J • Ji VUnors galėtų pareikšti savo nuo-.^emans St., 10 vai. ryte, 
monę apie savo problemas.

Labai susikimšusiai gyvena 
ir ispaniškai kalbanti žmonės, 
gyvenanti, tafpe Harlemo sri
ties ir Ceiitral Parko.

417 Lorimer Street

du delegatai(2) Išrinkta
Jankaitis ir Mickūnas, 

susirink i mą-k on feren-

Kiek man teko girdėti, 
puikiai 

ir aktoriai 
roles. Iš- 

kad jie neklysta saky- 
jog lošimas ir dainavi-

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

68 METŲ AMŽIAUS 
MOTERIŠKĖ NUTROŠKO 
GAZ U /*

Minnė De Bruin, 68 metų 
amžiaus našlė, gyvenanti 

‘Brooklyne, surasta negyva, o 
gazo pilnas kambarys. Ma
noma, kad mirtis buvusi akci- 
dentališka.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
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- 

mniGUT -ri-wr a tctt a mi/v-ti'R’ai ir draugės, malonėkit visi atsi- ĮDOMU 1EN ATSILANKYTI lankyti, nes turime labai svarbių 
reikalų apsvarstyti. Kurie dar ne- 

nnlinlr atsiemet knygų už pereitus metus, 
,c P . • ■ būtinai atsiimkit. Sekr. A. G.

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza < 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

Esant New Yorke, ;
Union Aikštę, vertėtų kiekvie
nam užęiti į Darbininkų Ko
operatyvą—k af eteri ją, kurią 
įsteigė ir palaiko patys darbi-' 
įlinkai. Ji randasi Darbininkui 
Centro name ir tai yra -įdomi 
vieta.

Apšti, švari, su aestetiniu 
skoniu. Sienos nutapytos žy
miu artistų darbininkiškais 
piešiniais. Štai vienur matai 
du milžinu darbininku sura
kintų kapitalistiniais retežiais. 
Tai Sacco ir Vanzetti atvaiz
dai. Ant kitų sienų kitokie 
įvairiausi atvaizdai iš darbi-, 
ninku gyvenimo, su jų obal- 
siais. . >

Kainos nebrangios, pasitar- 
prieinamas; valgiai

Dėlto vertėtų koopera-

gali, 
tai choras jau la 

į dainuoja; taip pat 
i anti-1 £erai išmokę savo 

rodo, 1 1 
darni, 

Imas bus pirmos rūšies.
Bet mes gerai žinome, kad 

šis svarbus darbas priklausys 
ne vien nuo jų pačių, bet ir 
nuo viso Brooklyn^ ir apielin- 
kės lietuvių darbininkiškos vi
suomenės—kaip jinai juos
rems. Visų pareiga remti ly- 
riečių šį pirmą ir taip svarbų 
žingsnį. Visi turime būti šia- 

jme parengime. Reikia žinoti, 
j kad operetę sulošti reikalauja 
Ijdaug pajėgų ir energijos. O 
'taipgi ir daug pinigų. Taigi, 
j jeigu mes neatsilankytume ! navimas 
‘skaitlingai, rengėjam galėtų geri.
) nupulti energija ir daugiau jie tyvas paremti ir pačiam gauti 
j mums neloštų operečių ir ne-jU

,’sa, žmonių čia
Visus reikalus atidėkim tą i kiekviena diena.

•v... .■>. ...T l - •

Rengimo 
ir Jankai- 

visa 
bus

jau

įvairi ir gera.
Kuopa ižde pinigų turi

Narių arti pusantro
Narys.

apie 
šim-1

38-39

WORCESTER, MASS.
I,

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

8 vai. vakare. Kviečia rengė- 
38-39

KINGS PAVIETEKIEK 
BUVO PEREITAIS METAIS
KRIMINALISTŲ

A. L. D. L. D. IV APSKRIČIO 
ATYDAI

Visų tam apskričiui priklausančių 
kuopų sekretoriąii malonėkite prisius-1 
ti savo adresus' A. L. D. L. IV Ap- ! 
skričio organizatoriui, kad reikalui 
esant būtų galima susirašinėti. Jei
gu apskričio valdyba neturės kubpų 
sekretorių adresų, tai ir visas vei
kimas delei to trukdysis. Todėl tuo
jau malonėkite tai padaryti. A. L. 
D. L. D. IV Apskričio organizatorius 
J. Urbonas, 1911 Edgebrook Ave., 
Pittsburgh, Pa. 37-39 ,

/, L JUNIPER 7646' "į
C RALPH KRUdH Į 'i
FOTOGRAFAS■' • . .z-. •: . •
6 5-įŽ3 GRĄN D AVEN UE^
' . ■‘Maspeth n..y. *

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Centrdl Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS

Pasak oficiališkų paskelbi-1 dainuotų gražių dainelių.
mų, pereitais (1928) metais
Kings pavieto teisme buvo ap- dieną Į šalį ir eikim visi j Ly-I___
kaltinta ir teisiama 1,902 as- ros Choro parengimą pamaty- 

Iš jų 1,050 buvo džiū- įj puikiosios “Pepitos.”menys.
rių pasmerkti arba patys pri
sipažino kaltais. Džiūrės iš
teisino 236, o apie ^61 apkal
tinimus teismas išmetė ir tt.

Vienuolika asmenų pasiųsta, 
visam amžiui kalėjimai!—į j 
Sing Sing, 4 nusmerkti mirt, o 

1655 asmenys gavo 2,256 metus 
kalėjimo, sudėjus krūvon.

Iš viso buvo teista net 45 
tautybių žmonės. Tikrų ame
rikiečiu tačiau buvo daugiau
siai—792, italų 
ir tt.

Daugiau kai 
tu pasmerktųjų 
21 metų amžiaus arba jau
nesni.

83, rusi] 42

40 nuoš. visų 
buvo asmenys

TfeMYKlTE! TĖMYKITE!
LYROS CHORAS STATO SCENOJ

“ P E P I T A
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 
t, U* <

Po lošimui bus šokiai—tikietai šokiams 50 c*ntų

■ ’Kaip ir visose rolėse, 
kada tik drg. Nalivaika 
lošė, taip ir šioje rolėje 
iis labai gyvai ir artistiš
kai vaidina. Kaipo senas 
ir gudrus meksikietis kar- 
čiamninkas, kuriam ne
kaip sekasi “biznis,” jis 
planuoja apvesdinti savo 
dukterį Felipą (L. Kava- 
liauskiūtę) su Karlos (A. 
Velička), idant nereikėtų 
mokėti randos už namą, 
nes tas namas priklauso 
Karlui. Ateikite h* pama
tykite, kiek bėdų ir var
gų turi šis senis.

J. NALIVAIKA
. 1 i Pedro (karčiamninko) rolėje
Tikietai parduodami “Laisvė,s” ofice, pas d. Jušką, 79 

Hudson Ave,, Brooklyn, N. Y., ir pov lyriečius.

P. C.

LIETUVIŲ STUDENTŲ IR 
ALUMNŲ DOMĖSIU!

studentų ir alumnų 
susirinkimas įvyko 
d. Nelies Stasaitės 

Isira-

Lietuvių 
mėnesinis 
vasario 10 
namuose, Kearny, N. J.
še du nauji nariai—D r. Kra- 
lik iš Newark, N. J., ir Alber
ta StrimaiČiūtė iš Woodhaven. 
Buvo aptarta daug svarbių da
lykų. Nutiesta programa at
eities darbui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 10 d., Olgos Biržietės na
muose, 9132—79th St., Wood
haven, L. L, 3 vai. po pietų. 
Visi studentai prašomi daly
vauti. ' Kliubo Narys.

KYŠIADAVIUS 
AREŠTUOS

tie du as- 
papirkti 

kalti. Kas 
vardų ne-

Queens pavieto džiūrė suti
ko su Queens Borough prezi
dentu Harvey, kad 
menys, norėjusieji 
kyšiais Harvey, yra 
jie tokie? Kol kas
skelbiama. Išduota varantai 
juodu areštuoti už kyšdavystę 
ir jei bus sutikta, kad jie kal
ti, tai gaus pasimokėti $5,000 
bausmės arba 10 metų kalėji
mo.

Esą, jiedu siūlę prezidentui 
Harvey $200,000 už kokį ten 
kontraktą. Kodėl Harvey da
bar sumanė juodu apkaltinti, 
irgi liekasi misterija.

DIDELIS SUJUNGIMAS 
TRAMVAJŲ SISTEMŲ

gele-B. M. T. (garsiosios 
žinkelių ir tramvajų, kompani

jos) direktoriai, pasitarę su 
; direktoriais Brooklyno City 
(Railroad Co., nutarė suvienyti 
labi liniji. Tai bus įimta apie 
500 mylių gatvekarių bėgių į 
šį sujungimą. Pirm, negu tas 
bus padaryta, aišku, turės už
tvirtinti šėrininkai.

SUBANKRUTAVUSIO 
BANKO REIKALAI

/Valstijos banko departmen- 
tas paskyrė Samuelį Rauch 
specialiu savo atstovu sutvar
kyme visų reikalų subankru
tavusio 
skyriais, 
Co.

banko su keturiais 
būtent, City Trust

šiek tiek naujų įspūdžių. Tie- 
prisibrukę 

Buvęs.

Brooklyn LABOR LYCEUM
• ©ARBIN’NKŲ' IŠTAIGA.

salės dėl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, ŠusirjnKimų ir 
Shiikus steičius su naujaisiais įtaicę^ 
W.ais. Keturias bolių alley®. •

. KAINOS ^TEINAMOS

$4$—959 Willoughby

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, 

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

(21-47)

M. J.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusseserės Petronės 

vyru pavardės nežinau. Paeina iš 
Avi'kihj kaimo, Liudvinavo parapi
jos, Suvalkų rėdybos. Girdėjau, kad. 
gyvena? Brooklyn, N. Y. M-eldžiu 
atsišaukti arba khs žinote piraneškit, 
turiu svarbų reikalą. W. Matulevi
čius, 9 Finlay Pl., Newark, N. J.

Paskutine Proga
Kokius ryšius darbo unijos 

turi «u valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo vreikmenų 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 dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

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

Apie tą viską plačiai apra. 
soma brošiūroje 
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite) 

įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų ir 
greit norime išleisti,
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau hebegkusite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

,419 Loęimer Street, 
Brooklyn. N. Y.

PAJIEŠKAU pusseseserės Petronės 
Apanavičiūtės, po vyru Demsiene. 

Taipgi tetų Veronikos ir Anastazi
jos Sabučių. Girdėjau, kad gyvena 
Waterbury, Coųn. Taipgi ir Onos 
ir Gendrutos Baltrusičių. Jieško 
Ona Vensloviūtė arba Maužiūtė. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žino
te praneškite tokiu adresu: Mrs. A. 
Minakus, P. O., Poolville, N. Y.

39-41

REIKALAVIMAI
REIKALINGA stiprių vyrų pakavi

mui skudurų. Atsišaukit tuojau.
J. Eisenberg Co., 55-57 Montrose 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 
3456. 39-41

PARDAVIMAI
PARSIDUODA viena iš mūsų foto
grafijų studijų, pilnai įrengtų, 
Wilkes-Barre arba Pittstone. Kreip
kitės: Valinchius Studios, Pittston, 
Pa., arba Wilkes-Barre, Pa. 39-42

PARSIDUODA labai pigiai, lietuvių 
apgyventoje vietoje, grosernė. 

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

Todėl
nes - DIDELIS BARGANAS

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

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

(35-40)

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

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

» TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
‘ AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA ! '' j
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

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.

j Tel., Triangle 1450 i
i Lietuvis Fotografas!
Į IR MALIORIUS Į

Nufotografuoja T 
ir numaliavojay 
visokius p a- į 
veikslus įvai-1 
riomis fepalvo-! 

mis. Atnau- į
jina senus ir| 
kr a j a v u s ir j 
sudaro s uI 
amerikoniškais Į 

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai! 
! Kreipkitės šiuo adresu: u

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

— n —— M — Ml —— M ■ —— M —— M —— 1 k —— M —— » Ml —     J

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Telephone, Stagg 4409

A RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

Jūs 
jau 
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
senai matėmės). Būtų linksma past-

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
priimti.

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

Apynių /
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bėrnardinų
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių
Dobilų j v
Daržų našlelių
Devynmečių dumropių
Džiugelių
Dagilių
Debesilų /
Garstyčių

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kasta volų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlvnių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Leliją šakntj'• • 
Rūtų 
Rožių 
RemunSlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šahnėčių
apie kokią lietuviškąKiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 
mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

■ ?




