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svetimšalius darbininkus.

Nors pastaruoju laiku buvo 
lig aptilę, bet galų-gale sausio 
23 d. J. V. senatas perleido se- ! 
natoriaus Blease Įnešta bilių 
svetimšalių registravimui. Re
gistravimas nebus verstinas. 
Užsiregistravusiems bus išduo
tos tam tikros kortelės. J. V. 
darbo ministeris Davis pareiš
kė, kad didžiosios dirbtuvės ne
priims darban, kurie neturės tų 
kortelių, čia bus tik daromas 
bandymas, kad visi apsiprastų, 
o vėliau lengva bus perleisti

600 Mainierių Streikuoja 
Prieš Algų Nukapojimy
WHEELING, W. Va. — 

šeši šimtai mainierių, dir
bančių Powhatan anglies ka
sykloje, šeštadienį sustrei
kavo prieš algų nukapojimą. 
Suvirs 200 streikierių vra 
negrai. Streikieriai tuojaus

ČAPLIKAS PALIKO GASPADINH 
$3,000 UŽ “GERį PATARNAVIMĄ”

Sekretorius Nušovė Milionie- 
riaus Sūnų ir Pats Nusišovė

per legislaturą bilių verstinam telefonavo į Nacionalės Uni- 

leistas patai-1 ganizatonaus.
, idant jie tusek, Nacionalės Mainierių

Unijos Ohio distrikto prezi-

jos Raštinę, prašydami or- 
. Robert Ma-

registravimui.
Šis bilius yra išl 

kavimui darbdaviams, 
galėtų vesti tinkamai juodą su
rašą unijų darbuotoju ir strei- dentas, ir Andy Plechaty, 
kierių. sekretorius, tuojaus ten nu

vyko. Powhatan randasi 
Illinois valstija jau daro pra- kalnuose toli nuo traukinių.

Matusek tuojaus suorga
nizavo streikierius į Nacio-1

džią bauginime ir terorizavime 
svetimšalių. R. H. Brandon, 
galva visuomenės gerovės ; ’ 
riaus, praneša, kad visi svetim
šaliai, dabar laikomi beprotna
miuose ir svetimšaliai kaliniai, 
bus deportuojami, kuomet jie | 
atsėdės savo bausmės laiką. Tas !vo . . .v . . -
įsakymas palies apie 1000 įka-jN. M. U. sekretorių-iždinin- 
lintų toj valstijoj. Jų tarpe ■ ką pasakyti prakalbą masi- 
yra nemažai ir politinių kalinių, niame mitinge.

Brandon ragina ir kitas vals
tijas patvarkyti taip pat.

Nėra abejonės, kad šis pa
tvarkymas išleistas prieš orga
nizuotus svetimšalius darbinin
kus.

Darbininkai turi susidomėti 
tuomi ir dėti daugiau pastangų 
drūtinti Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą, kuriam bus i teatrų: Olympia ir Family.'metų, 
lemta ginti užsipuolimus prieš < ♦ w « • v « • • 1

WORCESTER, Mass. — 
Vietos lietuvių Rymo kata
likų kunigas Julius Čapli
kas, kuris nesenai čia numi
rė, nepamiršo ir savo geros 
gaspadinės. Jis savo testa
mente, kurį padarė keturio
mis dienomis prieš mirtį, sa
ko, kad jis palieka $3,000 
Marijonai Juškaitei “už ge
rą patarnavimą.”

Aišku, kad “patarnavi
mas” buvo “geras”, jeigu 
diet o tarnas už tai tiek pi
nigų paliko.

O ant mišių jis paliko tik
f.ky" nalės Mainierių Unijos loka- $500. Čaplikas turbūt ge-
4- A W V U _ • V • _ 1 1 ’ V • *1

iiciico lucvimui iuį vjixijvo iviva- i ' . v. . x ,v. .
lą ir padėjo jiems sudaryti irai pinojo, kad mišios nieko 
įvairius komitetus. Strei- -............... -... -..  —
kieriai vienbalsiai nubalsa- ii*_ _________ __riai vienbalsiai nubalsa- v* 

pasikviesti Pat Toohey, Visa Šeimyna Kalėjime

Streikuoja Krutamu Pa
veikslų Darbininkai 

Worcester y

už Vogimą Vištų
LAMAR, Mo.— Visa šei

myna tapo nuteista ant pen
kių metų į Missouri kalėji
mą už vogimą čia vištų. 
Kaltininkai yra: vyras, ir

WORCESTER, MASS.—| pati W. O. Irwinai ir jų 
Čia streikuoja darbininkai1 trys sūnūs, Galva, 22 metų^ 
dviejų krutamu . paveikslų į Clinton, 19 metų, ir Joe, 17 

. Jie buvo apkaltinti 
----------- {pavogime 1,200 vištų bėgy

nereiškia prieš “y 
padinės patarnavimą.”

Švento Kazimiero minyš^ 
koms, Chicagoj ir Amerikos 
lietuvių klerikalų kolegijai, 
Chicagoj, paliko po $500.

Sakoma, jis paliko nema
žai turto, kurį jam sukrovė 
tamsūs parapijonai. Dar 
nėra galutinai aprokuota, 
kiek jo turtas vertas.

Kunigas Čaplikas žmonių 
pragertais pinigais išėjo į 
kunigus. Sąyo laiku pagar
sėjęs Bostone saliunmkas 
Čaplikas, jo /dėde, išleido jį 
į kunigus.

/ LOS ANGELES, Cal. — 
Hugh Plunkett nušovė Ed- 

gerą gas- ward Lawrence Doheny, 36 
metų amžiaus sūnų pagarsė
jusio aliejaus šmugelninko 
multi-milionieriaus Doheny, 

!ir pats nusišovė. Plunkett 
{buvo jo sekretorius ir drau
gas. Sakoma, Plunkett sir
gęs nervų liga ir įpuolęs į 
pakvaišimą papildė žmogžu
dystę ir saužudystę.

Priėmė Biliy Išdeporta- 
vimui “Prasikaltusių” 

Svetimšalių

Maudėsi Leduose, Gyve
no tik 70 Mėty

LONDONAS.— Richard 
Ledger, 70 metų amžiaus, 
kuris turėjo įprotį kiekvie
ną rytą prįeš pusryčius į

WASHINGTON.— šešta
dienį atstovų butas į senato 
svetimšalių deportavimo bi
lių dar dadėjo priedus del 
išdeportavimo svetimšalių 
būtlegerių ir tų svetimšalių, 
kurie bus nuteisti kaipo 
“gunmanai” (revolveriais 
apsiginklavę mušeikos). Su 
tais pataisymais priimtas

maudytis Serpentinė vande- bilius vėl tapo sugrąžintas 
ny Hyde Parke žiemą ir senatui del sutikimo, 
vasara, numirė pereitą šeš- '
tadienį. Per daugelį metų <tas. senatoriaus Johnson jš i -i • v iv* • • i • • •• ' i ’diTAi'imi nei Yvinno ciArnfivnnn

Tasai bilius yra sumany-

250 Sukniasiuviy Darbdaviu Pasirašė: 
Sutartį su Unija

Bet Streikas Toliau Tęsiamas Prieš Skėtinės Dirbtuves; 
Pirmadienį Įvyko Milžiniška Pikieto Demonstracija

NEW YORK.— Apart pa-i tais moteriškų drabužių ga- 
darymo sutarties su Dress- minimo centre. Demonstra- 
makers Protective Associa- cjjoj dalyvavo tūkstančiai 
tion (darbdavių sąjunga), darbininku. Daiyvavo visi 
Adatos Amatų Darbininkų rfAdįtos Amat Dar. 
I m n n I-iii vi I I v\ i t n Iriivii r  _ _

minimo centre. Demonstra-

Industrinė Unija, kuri veda 
sukniasiuvių streiką, padarė 
sutartį su 250 darbdavių, ^“kitų°ama"tų.‘ ’
kurie nepriklauso prie tos \
(darbdavių) associacijos.! Tarptautinio Darbininkų 
Bet tie laimėjimai dar neuž- 'Apsigynimo New Yorko

, Darbo Unijų

bininkų Industrinės Unijos 
ir tūkstančiai simpatikų

| IJUv Llv JLCvJL 111 V,J X JL11 dJ kXCAX j aaaxi j

baigia streiką, sako streiko Distriktas, 
komitetas. Dar yra nema- Švietimo Lyga ir Darbiniri- 
žai neunijinių dirbtuvių, irjkų (Komunistų) Partija 
streikas vedamas toliaus,; bendrai sušaukė pirmadie- 
kad suorganizuoti .ir tų'nio vakarą protesto mitin- 
dirbtuvių darbininkus į ka- ‘ gą prieš policijos puolimą 
ringą uniją. Į ant streikierių. Tos organi-

Pirmadienį vėl įvyko mil-; zacijos savo pareiškime są
žinišką pikietavimo demon- ko, kad darbininkai turi tei- 
stracija. Vėl gatvės buvo'sę streikuoti ir pikietuoti už 
užsigrūdusios demonstran-1 geresnes darbo sąlygas.

Kūdikis Užgims su Šir
dimi Lauko Pusėje

Atidėjo New Bedford© 
Streikierių Teismą

A. Johnson, buvęs vedėjas 
New York’o žemdirbystės Ins
tituto, tik ką sugrįžęs iš Rusi
jos, kur jis tyrinėjo šalies eko
nominę būklę, rašo, kad “bė
gyje pastarųjų 5-kių metų S.S. 
S.R. industriniai pralenkė prieš 

■ revoliucinį periodą.
“Prekyba su užsieniu pasiekė 

$887,000,000. Pereitais metais 
prekyba pakilo 16 nuošimčių, 
kuomet Amerikos prekyba pa
kilo tik 2 nuoš. Darbo valandos 
dirbtuvėse 7 ir i/į; darbininkai 

riaus apsirengę ir jų padėtis 
elnai pagerėjus.

K “Tai yra faktas, kurį mažai 
amerikonų tepermato. Persiti
krinęs esu, kad ir tie biznieriai, 
kuriems pasaulinė komercija 
pirmoj vietoj stovi, nejaučia, 
kas įvyko Rusijoj tuo trumpu 
laiku.”

Tiesa, tų faktų neįmato ame
rikonai, tokių žinių neįskaito ir 
mūsų “mokyti” redaktoriai 
“Naujienų” ir “Keleivio.”

iš

Peržvelgus “Keleivį” matai 
tik desperatiškus, iš pavydumo 
užsipuolančius raštus ant Rusi- 

' jos ir Kompartijos. Be abejo 
tūli gal būt sufabrikuoti pa
čioj “K.” pastogėj. Tos tai gy
viausios žinios visam laikrašty
je, nes tur būt smagiai jausda
masis redaktorius rašo. Kita 
dalis laikraščio, tai atsilikusių- 
pasenusių' dalykų prirašyta. 
Lietuviška patarlė sako, “pagal 
Jurgį ir kepurė.” Galima sau 
lengvai persistatyti to laikraš- 

4/čio skaitytojų tipus. Bagočiaus, 
^JZabulionio, Smito tipo karjeris

tai; pasenę buvusieji šliuptar- 
niai, kurių dalis, prisilaikyda
mi tradicijų, dar vis laikosi 
prie “K.”, ir “retired” biznie- 
rėliai. Nepavydime jiems jų.

y*

Buvusį Mass, gubernatorių 
Fuller’į šios valstijos laikraš
čiai labai giria, .nes jis apleis
damas vietą neėmė jokios al
gos. Aplaikęs “čekį” vertės 
$58,000 jis pareiškė, kad “pasi- 

< laikysiu atminčiai, o pinigai lai 
į lieka valstijos ižde”... Su tuo- 

mi jis nori sudalyti geresnę 
publikos opiniją, nes nužudy
mas Sacco-Vanzetti io karjerai 
daug pakenkė. “Nabagas” ne-

’<iW.

_ e
Matė Krutamas Paveikslus pereitų kelių mėnesių. Kiek- 

Lekiant Orlaiviu 
” h penkių metų į kalėjimą.

CHICAGO.—Šeštadienį de-___________
šimts pasažierių, kurie vyko {
Universal Air Line kompa- DEL PINIGŲ NUŽUDĖ 
nijos orlaiviu iš Minneapolis 
ir St. Paul į Chicagą, matė 
krutamas paveikslu. Pa
veikslai buvo rodomi orlai
vy. Dar pirmu kartu avia-

vienas iš jų nuteistas ant 
" penkių metų į kalėjimą.

kad ir šalčiausioj dienoj jis 
nueidavo į vandenį ir mau
dydavosi. Jis nedėvėdavo 
ploščiaus.

DVI MOTERIS
Vatikano Viršininkai Karštai 

Plojo Pamatę Mussolini 
Judžiuose

Californijos prieš svetimša
lius, ypatingai atkreiptas 
prieš svetimšalius radikalus 
darbininkus. Sulig to bi- girdis randasi lauko pusėj, 
liaus, gali būt išdeportuotas 4>alrtarar-sako,-W-kūchkrs- 
bile svetimšalis, kurį tik §iaip sveikas, širdies pla- 
Amerikos kapitalistai pa- kimas aiškiai matomas; ji 
skelbs “nepageidaujamu.” apdengta plonyte oda.

BIRMINGHAM, Anglija. 
—Čia vienoj ligoninėj mo
teris pagimdė kūdikį, kurio

NEW BEDFORD. Mass. 
—Teismas 25 New Bedfor- 
do streiko vadų, prieš ku
riuos sufabrikuota konspi-

u

- ' * *1 *’ 
dėta iki sekančio pirmadie
nio.

skelbs
Kuomet jis buvo patiektas 
senate, tai jame nebuvo pa
žymėta, kad i. . ____
butlegeriai, nuteisti už but- 
legerystę, būtų išdeportuoti. 

(Tatai pridėjo atstovų butas, 
tami paveikslai, kaip Itali- (Atstovu bute “šlapieji” ir 
jos darbininkų žudytojas “sausieji” atstovai “faitavo- 
Mussolini pasirašė taikos >4” tuo klapsimu. “Šlapie- 
sutartį su popiežium. Kar- jį” stojo prieš deportavimą 
dinolai. ir kiti Vatikano di- j svetimšalių būtlegerių, su

Medis Užmušė Darbininkąsvetimšaliai Važiuojant iš “Stebūklu”
Prieš pačias kalėdas B ab

itų valsčiaus laukuose buvo 
su- 
Ju- 

ir

cijos istorijoj buvo rodomi rasta be sąmones ir su
paveikslai orlaivy lekiant. daužyta galva ūkininke 

zė Paulauskienė. Nors
Athens, Graikija. _ Grai-'^yQ suteikta medicinoj pa- 

Įgelba, tačiau atgaivintikų atstovu butas priėmė bi- 
lių ratifikavimui Kelloggo 
anti-karinio pakto.

galėjo kandidatuoti į J. V. pre-

ne
pasisekė, ir sumuštoji greit 
mirė. Paulauskienės na
muose, be to, rasta negyva

zidentus, negavo nei ambasado- i jos vyro motina Petronėlė 
riaus vietos Fra nei j on. Dabar 
sugrįžęs namo manevruoja, kad 
galėtų vėl įsiskverbti kur nors 
į Mass, valdvietę. Politinė kar
jera jam labai kvepia.

Valiulienė. Jos galva buvo 
taip pat sudaužyta.

Policija tuoj suskato jieš- 
koti žmogžudžių. Betar-

JCA111 JCVMCVJ lYVUpiCV. **

Kas link tų $58,000 algos pa-(dant paaiškėjo, kad tai^ bus 
aukavimo, tai jam menkniekis,1 padaręs to paties valsčiaus 
nes jis fabrikantas “Packard” 
karų. Fabrikantams jis tarna
vo, pasiųsdamas darbininkų va
dus elektros kėdėn, fabrikan
tams jis tarnavo, grūmodamas 
New Bedford’© suvargusiems 
streikieriams, kurių 662 laukia 
teismo. Jis tuomi atsiėmė dau
giau negu ta alga.

“Vilnyje” drg. A. teisingai 
pastebi, kad turėtume kritikuoti 
ir palikti nuošaliai tuos mūsų 
buvusius “senus veikėjus”, ku
rie tik kitiems pamokslus duo
da, patys gi neimdami akty
vaus dalyvumo, atsilikę nuo 
abelno judėjimo ir nustoję pa
sitikėjimą eiliniuose nariuose. 
Jie padaro daug žalos ir suke
lia bereikalingų ginčų. Reikia 
daugiau susirišti su apačiomis 
—eiliniais nuoširdžiais kolonijų 
darbuotojais.

Mūsų broliškam dienrašty 
“Vilnyje” šis skyrius po ant- 
galviu “Kasdiena” gerai veda
mas ir ten tas skyrius nuolati
nis. “Laisvėje” Krislai irgi tu
rėtų tilpti kasdiena, Teko pa
stebėti, kad didelė didžiuma 
skaitytojų tą skyrių myli ir pa
sigenda, kuomet jo nėra.

Dirvinės vienkiemio gyven
tojas Kazys Špakauskas. 
Su Paulauskais jis drau
gaudavo jau nuo semi laikų 
ir žinojo beveik visus jų 
“sekretus”. Sužinojęs, kad 
Paulauskienė turi skrynioje 
paslėpus 1600 litų, sumanė 
pasipelnyti. Reikėjo tik tin
kamos progos, kuri netru
kus ir pasitaikė.

Gruodžio 21 d. jis su Pau
lausku išvažiavo su reika
lais į Kauną. Tačiau jau 
važiuodamas turėjo pasislė
pęs po skvernu kirvuką. 
Slabadoje nuo Paulausko 
atsiskyrė, pasiaiškinęs, kad 
einąs atlankyti draugo. Iš 
tikrųjų, jis sugrįžo- į Pau
lausko namus, nužudė kir
vuku Valiulienę ir, pasiė
męs pinigus, Paulauskienę 
pavadino eiti »sutikti vyro. 
Beeinant Špakauskas ir jai 
smogė su* kirvuku į galv^; 
o pinigus paslėpė prie kelio 
po akmeniu. Kad nesukeltų 
įtarimo, pats nudūmė į Kau
ną, bet rytojaus dieną jau 
buvo policijos suimtas.

ROMA. — Vatikane sek
madienį buvo rodomi kru-

džiūnai karštai plojo, kuo
met pamatė Mussolinį kru- 
tamuose paveiksluose. Bet 
pats popiežius nėjęs žiūrėti 
paveikslų del tam tikrų iš- 
rokavimų.

Meksikos Klerikalams Nepa
vyko Išsprogdinti Traukinį

MEXCO CITY.—čia gau
ta pranešimas, kad pirma 
laiko eksplodavo klerikalų 
maištininkų padėta ant 
gelžkelio bomba, taikoma 
išsprogdinti traukinį, einan
tį įš Guadalajara į Colima, 
sekmadienį.

Maištininkai buvo padėję 
bombą ant relių tarp Man
zano ir Nicolas stočių, Ja
lisco valstijoj, bet ji eksplo
davo pirma, negu traukinys 
prisiartinę.

Meksikoj Katalikų Bažny
čios Vertos $60,000,000

Traukinys Nuvertė
Automobilį į Upę

HACKENSACK, N. J.— 
Nepaisant raudonų pavo
jaus signalų, dengtas auto
mobilis su penkiais šeimy- 

tikdami su kitais punktais, nos nariais užvažiavo ant 
-------- (Erie gelžkelio relių prie Lo

di kryžkelio netoli Wood
bridge miestelio, anksti ne- 
dėldienio rytą. Greitai ėjo 
tavorinis traukinys.. Loko
motyvo šonas užkabino už 
automobilio ir nuvilko jį 
2000 pėdų. Traukinys tapo 
sustabdytas ant tilto ir au
tomobilis nukrito nuo 30 pė
dų augštumo į nusekusią 
Saddle upę.

Užsimušė: A. Barcia, 56 
metų; jo žmona, 50 metų; 
Angelina, jo duktė 24 metų; 
jo vedusi duktė F. Plescia,
31 metų, J. Plescia, žentas,
32 metų, kuris valdė auto
mobilį, susižeidė.

Jie grįžo namo į Lodi, N. 
J., iš Keansburg, kur jie bu
vo nuvykę pažiūrėti “ste
buklų” katalikų bažnyčioj.

SOVIETAI ATIDARĖ 
NAUJĄ GELŽKELĮ

Tunney Sumušė Laikraščių 
Ęotografistus

LONDONAS.—Gene Tun- 
|ney, buvęs pasaulinis bokso 
čampionas, kaip praneša 
laikraščiai, pereitą šeštadie
nį Cannes, Franci jo j, ap- 
kumščiavo kelis laikraščių 
fotografistus ir sudaužė jų 
kameras už tai, kad jie no
rėję nuimti jo ir jo pačios 
paveikslus, kuomet jis nesu
tiko.

Trockis Sergąs
Konstantinopolis.-— Eina 

gandai, kad čia sergąs Troc
kis Sovietų konsulate. Bet 
apie tai nėra oficialio pra
nešimo.

Kiti pranešimai sako, kad 
tikrai nežinoma, kur Troc
kis randasi. Iš Maskvos atei
na pranešimai, kad Trockis 
nėra išvažiavęs iš Sovietų 

i Sąjungos.
MEXICO CITY.— Meksi- --------------—

kos valdžia tik ką paskelbė Maskva.—Pranešama, kad 
skaitlines apie Meksikos ka- Afganistane tęsiasi sukili-1 
talikų bažnyčias ir jų turtą, mas prieš Anglijos imperia-
Bažnyčių yra 6,933; jų. ver
tė siekia $60,000,000.

listų užkartą (per maištą) 
valdžią su Bacha Sakoa 
priešaky.

_______  ... ... 1

Londonas.— Europoj šal-
Brussels, Belgija.— 3,700 

darbininkų, dirbančių puo
duku išdirbystėj, sustreika- tis sumažėjo. Temperatūra 
vo šiomis dienomis, veika- sekmadienį pakilo Anglijoj, *1 • Vii* t i X Y 1 • 1 • • • X. * irlaudami pakelti algas ant.Vokietijoj, Šveicarijoj 
penkių nuošimčių. I Franci jo j.

ŠIMONYS. —Sausio 23 d.
Sakonių girelėj, Šimonių 
valse., griūdamas medis ant 
vietos užmušė pil. Simoną 
špalovą, 36 metų amžiaus, 
paeinantį iš Svėdasų valse., 
kuris ten dirbo prie miško 
kirtimo.

Liko našlė žmona ir 4 ma- | 
ži vaikai. • & |

Išleido Biiių Romijimui 
Silpnapročių.

RALEIGH, N. C.— N. C. 
valstijos seimelis šeštadienį 
priėmė bilių padarymui ne
vaisingais silpnapročiu ir 
bepročių, kurie randasi tos 
valstijos ligoninėse ir be
protnamiuose. Bilius nusa
ko, kad operacija negali būt 
padaryta be sutikimo tėvų 
arba globėjų.

Paryžius. — Penktadienį 
Franci jos atstovų buto už
sienio reikalų komisija už*- 
gyrė Kelio ggo anti-karinį 
paktą.

“Daily Workery” Tilps Svar 
bus Aprašymas Apie 

Hillquito Šmugelystes
TAŠKENT, SSSR.—Gruo

džio 15 d. atidaryta Turkes- 
tano-Sibiro gelžkelis. Tavo- 
rų transportacija tapo įs
teigta tarp Semipalatinsk ir 
Sergyopol, 337 kilometrų to
lumo.

ŽEMES drebėjimas
SANTA ROSA, Cal.— Ne- 

dėldienio vakarą čia jausta
žemės drebėjimas, tęsėsi ke- jas 
lias sekundas. Nuostolių ne- Banko serais, 
padaryta.

“Daily Workeris,” 
ninku (Komunistų) 
jos organas, praneša, 
už kelių dienų jis 
talpinti dokumentus 
mo rekordus apie 
Morris Hillquit, 
Partijos vadas, su 
rais susuko $150,000, 
rant savotiškas

International

Darbi 
Parti

savo sėb- 
00, beda

I

“Daily Workerį”.

li Union 
Skaitykite
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NAUJI ŽYGIAI PRIEŠ ATEIVIUS

rinkoj parduodami pusdy
kiai—6-8 litai štuka. Nes 
gyvuliams skirti pašarai— 
bulvės, šakniavaisiai visai 
neužderėjo. Šiaudai gi įvai
rių grybelių, pelėsių gadina
mi. Pasidairius į kluonus, 
klojimus atrodo po Velykų 
esant: kuone jokios šiaudų 
stirtos, klojimai pro plyšius 
švyti. Laukuose užtinki kū
gius vasarojaus ar linus 
džiovinti sustatytus.

Ateinančio pavasario sėja 
ūkininkai smarkiai susirūpi
nę. Valdžios skirtos pasko
los tik trupinėliai teko. Kai 
kurie po porą centnerių sėk
lų gaus. Daugelis gi" ūki
ninkų, ypač naujakurių, sa
vo sėklos visai neturi. Dar-

Juo toliau, tuo baisesnių 
žinių ateina iš Lietuvos apie 
valstiečių ir darbininkų gy
venimą. Neužilgo badas 
rimtai pradės savo darbą. 
Štai “Lietuvos Žinių” kores- 

jpondentas rašo savo įspū
džius iš Panevėžio apylin
kės. Seniau, girdi, laike 
kalėdų valstiečiai būdavo 
bent jau pavalgę geriau, bet 
šiemet? “Deja, šiemet to 
nematyti,” jis sako:

Nors iš rudens, anot jų 
pačių, turi dar ko pavalgyti, 
bet ilgo šlapio, nederlingo 
rudens rūpesčių nukankinti, 
neaiškaus pavasario laukda
mi, kaip tai paniurę, kūdūs, 
pajuodę atrodo. Kad nors 
leistų, girdi, valdžia rinki-

F. X. Martel Išteisintas
Buvau rašęs, kad F. X. Mar

tel, Detroito Darbo Federaci
jos prezidentas, buvo įveltas į 
Purple Gang, kurie terorizavo 
kai kurias įstaigas drapanų 
valymo. Martel buvo teisia
mas už ėmimą pinigų nuo vie
nos tokios įstaigos prezidento. 
Džiūrė rado jį nekaltu. Bet 
reikia pažymėti, kad jis teis
me prisipažino, kad gavęs 
$500 ne su blogais norais, bet 
kaipo atlyginimą už įmetimą 
smirdančios bombos jo gyveni
mo butan. Taipgi sakėsi, kad 
gavęs 2,500 dolerių nuo teat
rų savininkų organizacijos, 
kad jis pagelbėtų . sugriauti 
dženitorių uniją; tuos pinigus 
būk jis atidavęs unijos orga
nizavimui. Ar unija gavo 
tuos pinigus, tai tik jis žino. 
Bet faktas yra, kad jis kyšius 
priiminėdavo.

Matome, kokie unijų virši
ninkai. Jie su kaire ranka 
dirba unijos darbą, o dešine— 
darbdaviams. Tokie viršinin
kai yra bjauresni už Judošių.

Bažnyčia ir Išnaudotojų 
Valstybė

Kaip viso pasaulio kleri
kalai, taip mūsų lietuviškie
ji dievo agentai labai 
džiaugsmingai pasitiko Ita
lijos fašistų valdžios susitai
kymą su popiežium. Pada
rytą konkordatą skaito di
džiausiu “švento tėvo” lai
mėjimu.

Chicagos kunigų “Drau
gas” (vas. 13 d.) teoriniai 
šviečia to konkordato reikš
mę. Jis sako:

Pasirašius sutartį tarp šven
tojo Sosto ir Italijos vyriausy
bės, kįla klausimas kaip svar
bi yra koperacija tarp bažny
čios ir valstybės. Mussolini, 
matomai, tai labai gerai supra
to. Per keletą metų savo val
džią rėmęs tik kariuomenės ir 
fašistų pajėga, pamatė, kad 
vien tik kariuomene valstybei 
ateities neužtikrinsi. Tam rei
kalinga kas nors aukštesnio. 
Ir ot, Mussolini, kuris savo lai
ku buvo socialistas, kuris kele
tą kartuj puolė katalikus, mė
gino žeminti šventojo Tėvo au
toritetą, nusilenkė Popiežiui, 

- pripažino Bažnyčios valstybės 
nepriklausomybę, pasirašė su
tartį, pripažino kanonų teises 
ir konkordatą ruošiasi pasira
šyti.
Tas tiesa, kad Mussolini 

pamatė, jog jam reikalinga 
popiežiaus ištikima, pilnutė
lė talka. Ir, vadinasi, Mus
solini padarė sutartį, kad 
jis rems popiežių, o popie
žius rems jį.

Bet kokio n švieson šita 
Mussolinio ir popiežiaus ko
operacija pastato visą baž
nyčią? Ogi tokion, kad baž
nyčia yra palaikytoja fašis- 

I tiniiį žmogžudžių gaujos. 
|Juk upelius nekalto/darbi
ninkų kraujo praliejo Itali
jos fašistai per savo’ kelių 

‘ O da-
ibar, matote, viešai, atvirai, 

Jeigu kas iki šiol tikėjo, Akivaizdoje viso pasaulio, 
, prade- bažnyčia palaikys ir gins

darbininkų judėjimą. Atei
viai darbininkai yra svarbi 
dalis Amerikos darbininkų 
klasės. Jie dirba sunkiau
sius ir pavojingiausius dar
bus. Jie yra pačiam dug
ne Amerikos visuomenės. 
Tuo patimi tarpu jie yra na- 
turališkai karingesni už. 
tuos savo brolius darbinin
kus, kurie, abelnai imant, 
šiek tiek geresnes sąlygas 
turi Amerikoje. Kad ir šis 
New Yorko suknių siuvėjų 
streikas beveik išimtinai su
sideda iš ateivių darbininkų 
ir darbininkių.. Ir tai šitas 
ateivių kovingumas buvo 
tuo akstinu Washingtone 
sėdintiems darbdavių agen
tams, o ne Chicagos butle
gerių susišaudymas, kuris 
pastūmėjo juos prie skubo
to pervarymo naujojo bi
liaus prieš ateivius.

Koks turi būt darbininkų 
atsakymas į šitą buržuazi- 

pa-

Jungtinių Valstijų atsto
vų butas užgyrė senato pri
imtą ateivių deportavimo 
bilių, nuo savęs pridėdamas 
pataisymą, kuris yra labai 
bjaurios prasmės. Nėra jo
kios abejonės, kad ir sena
tas priims šitą atstovų bu
to pataisymą ir pataisytas 
bilius neužilgo taps įstaty
mu.

Originalis bilius lietė de
portavimą iš Amerikos ne- 
legališkai pribuvusių atei
vių. Reikalaujama juos su
medžioti ir išvyti iš Ameri
kos. Atstovų buto pataisy
mas Sako, kad turi būt de
portuojami ateiviai “but- 
legeriai” ir “gunmenai”, ar
ba tie, kurie už “kriminališ- 
kus” prasižengimus yra nu
teisti metams kalėti bei jau 
yra metus išsėdėję kalėjime. 
Ateityje visi šitie “prasižen
gėliai” bus prievarta veja
mi laukan iš šios šalies. 
Laikraščiai praneša, kad ši- jos užsimojimą? Ogi 
tą pataisymą priimti paska- didinta kova prieš buržuazi- 
tinęs pastaromis dienomis!ją. Ir tai darbas ne tik 
Chicagoj nužudymas septy-! ateivių darbininkų. Į šitą

carizmą. Sykiu, žinoma, 
bus nusuktas sprandas ir 
popiežiaus valstybei, kurią 
Mussolini 1 sutvėrė pačioje 
Italijos širdyje. Tai bus 
“sūdo” diena ne tik fašistų, 
bet ir_ klerikalų lizdui.

Kaip gražiai bažnyčia su
gyvena su išnaudotojų vals
tybe, taip nieko bendro nė
ra tarpe bažnyčios ir darbi
ninkų valstybes. Bažnyčia 
yra išnaudotojų įrankis — 
niekas daugiau, kaip tik da
lis išnaudotojų valstybės. 
Versdami išnaudotojų vals
tybę, darbininkai kerta 
smūgis po smūgio ir bažny
čiai. Užtenka .................... . .
kaip įtūžusiai bažnyčia atsi- i ^one^^kuri^lteinJnčRiI ”inkų pad®tis 'sunkesnė, 
nesą linkui Sovietų Sąjun-izmones’ KUlie ateinančius 
gos. Kad primanytų, tai! 
popiežius šaukšte vandens' 
prigirdytų Sovietų valdžią. 
Kiekvienam savo “manifes
te” jis neužmiršta prakeikti 
Sovietus ir bolševikus.

prisimint mus': renkant sau perdėti- ,. ? y<u-prisimint, > 1 bimnkų tarnautojų ir grjtel-

£tus gereisnus*
'O dabai-Kaune žada viršai- klat??do sam_d™. . &°s

BOSTONO IR APIELJNKiĖS
ŽINIOS

SO. BOSTON, MASS.

So. Bos-

kovą turi stoti visa Ameri
kos darbininkų klasė. Juk 
pasikėsinimas ant yienos 
darbininkų dalies yra smū
gis visiems darbininkams.

nių mušeikų. Tas įvykis 
baisiai sujudinęs Washing- 
tono valdininkus.

Tai tik, žinoma, dar vie
na, gudriai paslėpta, veid
mainystė buržuazijos agen
tų, kurie sėdi atstovų bute 
ir senate. Visam tam bi- 
liuje glūdi visai kitoki tiks
lai, negu biliaus autoriai į 
mums: aiškina. Jie neturi į 
tikslo apvalyti Ameriką nuo 
“butlegerių” ir “p 
Juk nekartą buvo įrodyta, 
kad Jungtinių Valstijų iždi- ___o„ __________ ____
ninkas Melionas yra “būtie-‘kad visa kunigija, prade- bažnyčia palaikys ir gins 
gėris”, tai yra, turi įvedęs .dant popiežium ir baigiant. tuos kraugerius, 
daug kapitalo į “munšaino” i paprastu prabaščiaus ber-j Taigi, šio konkordato ne
darymo pramonę. Washing- i niuku-vikaru, tiki į užgrabi-' galima skaityti tik bažny-

Kapsiškai-Zanavykiška 
Trejanka

gunmenų”. Heli ku Dangum! žemiškas mefu viešpatavimą, 
m irodvta. R°JUS Geresnis. ;hnr mat.ntp vipšai

profesijos žmonės iki šiol 
“mito,” bet pavasariop, ka- 

1 žin kuo maitinsis. Plėšika
vimai kai kur jau dabar pa
sitaiko, kaš ūkininkus į ne
rimą veda. Jie įsitikinę, 
kad pavasarį plėšimai ir už- 
mušinėjimai įsigalės tiek, 
kiek buvo laike vokiečių o- 
kupacijos. Elgetų jau ir da
bar sodžius nebeatsigina. Į 
dieną praeina 4-5 elgetos. 
Gal toks jų skaičius tik tar- 
pušvenčiuos, jaučiant geres
nį kąsnelį pasitaikė, bet 
žmonės tvirtina, kad visados 
toks skaičius “svečių” lan
kosi.

O ką daro fašistų valdžia, 
kad palengvinti varguome
nės naštą? Ji tik paskutinį 
kailį nuo valstiečių ir dar
bininkų nugaros lupti temo
ka. Bile tik gerai Smetonai, 
/Voldemarui, Plechavičiui, ir 
kitiems; budėjams. A!rgi 
jiemsį įrhpi likijrįifis varguo- 
menėš; ’ i ■

čius, ar net ir seniūnus, pa
skirti. Gal, iš tikro, mintis, 
kad negali sau gero daryti, 
ūkininkus tokioj nuotaikoj 
laiko.

Kiaules pjauna šiek tiek 
morkoms ar apipuvusiomis 
bulvėmis atšiulvytas—be la
šinių ir taukines. Dauguma 
duoną valgo nesistengdami 
pelų ir dirsių išvalyti—skal
siau. Bulvių maža kas tu
ri; kiti dejuoja, kad aruo
duos ar rūsiuos kirmija ir 
pūva ir sėklai, tur būt nelik
sią. Visa paguoda—linai, 
jie žali šalnos pakąsti, del 
vėlyvo rovimo, sausaklotai 
pakirmydyti nesiduoda plu- 
kami—trūksta.' Daugelis li
nų perkama už 3 litus, kiti 
90—150 1. centneriui. Gyvu
lėliai už žmones gal tuo lai
mingesni, kąd neatjaučia 
savo skurdžios būklės. Bet 
daugelis kavučių pavasarį 
horėdamos? j^sįkėlti šaitkįfe 
žmogaus Paikai

“Sausas” Detroitas
Detroitas yra palei Detroito 

upę. Antroj pusėj upės yra 
Kanada. Ten degtinę ir alų 
dirba be perstojimo ir gabe
na į Detroitą, žinoma, “slap
tai.”

Kaip buvo paduota spaudoj 
pranešimas, tai atgabenta į 
Detroitą pereitais metais už 
50 milionų dolerių! Tai bis- 
kį išgerta degtinės “sausam” 
Detroite pereitais metais!

Degtinės padirbimas kai
nuoja 10 centų už kvortą, taip 
buvo paduota spaudoj. Det
roite ją parduoda, norinčiam 
nusipirkti, už $6 kvortą.

Ot, kodėl prohibicijos agen
tai yra geriausi sargai būtle- 
gerių! Taipgi daug ir mūs 
brolių, lietuvių, yra tame bjau
riame užsiėmime, nes ten yra 
lengviausia pasigauti dolerį. 
Yra daug ir buvusių gerų dar
buotojų, kurie užsiima būtie-. , 
geryste, Tai f labai blogai!

• " •*» r i i

“Darbuotojas”
“Tėvynės” redaktorius, p. 

Vitaitis, visa kakarine šaukia 
apie savd pasekėjus, būk tai 
jie yra geriausi darbuotojai. 
Vitaitis išgiria p. Motuzą, kai
po gerą darbuotoją, ir linki 
jam laimėti dovaną, prirašant

Dar Keli Žodžiai Apie ‘Lapkų’
“Laisvės” num. 35 buvo ra

šyta, kad bus sulošta juokinga 
komedija “Lapkus
tone, vasario 22 d., Lietuvių 
Svetainėj, kampas E ir Silver 
Sts., 7 :30 vai. vakare.

Taipgi buvo pažymėta, kad 
tą veikalą loš žymiausi akto
riai iš Bostono priemiesčių. 
Bet nebuvo pažymėta jų var
dai, dėlto daugelis bostoniečių 
įdomauja, kas per vieni tie ak
toriai. štai jų pavardės: Ig
nas, Kubiliūnas, iš .Roxbury, 
loš Lapkaus rolę; jis i yrą pasi
žymėjęs, kaipo, geriausias ak
torius Norwoode. Lapkaus 
žmogos rolę loš Katarina Zin- 
skienė, pasižymėjus, kaipo ge
ra aktorė, Rockford, Ill Da
bar ji gyvena Medford, Mass. 
Juozas Rudminas iš Dorches- 

,terio loš Vingilio (burdingie- 
Iriaus rolę. \ Jis yra žymus ak
torius New Haven, Conn. 
Alice Niūkiate, gabiausia 
Dorchesterio jaunuolė, loš 
Katriutės rolę. Bronė Joku- 
bienė; iš Dorchesterio, loš Ple- 
paitienės rolę; ji yra žinoma, 
kaipo viena iš gerųjų ir pasto
viųjų aktorių Cambridge’iuj ir 
So. Bostone. Tie patys akto
riai yra t apsiėmę lošti “Lapkų” 
del A. L. D. L. D. VII Apskri
čio sekančiuose miestuose:

23 d. vasario, West ,Lynn, 
Mass,

2 d. kovo, Stoughton, Mass.
17 d. kovo, Worcester, 

Mass.
Jie turi ir daugiau užkvieti- 

mų, tik dar nėra susitarta, ko
kiose dienose kur bus galima 
lošti, nes iš tų aktorių grupės 
tūli yra jau pasižadėję daly
vauti koncertuose, kaipo dai
nininkai. Komisija.

V

Šioj išnaudojimo sistemoj tėvą. Tuo tarpu skebas Lo-
niekados nebuvo ir. nebus yeck paleido kelius šūvius įJam laimėti dovaną, prirašant 
nubaustas doleris Buržua- jaunąjį Loyeckų ir ant vie- įaunuohus i Susivienijimąv nuuausias aoiens. nuizua j -j• “hade” Juokas ima skaitant tuos pa- 
žiniai teismai nebaudžia tų, wb J.!. nu“eju, uju u v gyrimus. Motuzą tinka ne or- 
i.....u „,.k„ v„. pavojingai suzeiae. uaugy I frnniznvimui jaunuoliu. bettono valdininkai patys “šia- nį gyvenimą, į dūšios vese- čios laimėjimu. Mussoliniui 

pi”, kaip antys. . liojimą dangaus, karalystėj, reikia bažnyčios talkos, kad
Su šiuo savo bilium bur- šiandien gali persitikrinti, i pasilaikyti ant sprando Ita- 

žuazija žada pažeboti atei- kad didesnių bloferių ir bū- lijos varguolių ir toliau lak- 
yius^ darbininkus. Tai nau-Įti negali, kaip katalikiški ti jų kraują ir ašaras, ir 

Romos papa , jam tą talką popiežius pri- 
[žada. Bažnyčiai reikia fa- 
išistų nagaikos, kad palaiky
ti tikinčius žmoneles tikin
čiais, ir popiežiui šitą para- 

dangaus linksmybes, „dievą Mussolini prižada. Va- 
. . G dienai vnnlza vnnlzn
bei žmogaus nesmertęlną 
dūšią, tai nenorėtų turėti 
savo žemišką karalystę su 
dideliu žemės plotu, tūks
tančiais vergų jr savo kara- 

-------Vienok tą 
viską šiandien’ Romos pa
pa jau įsigijo *ir eis susiki
bę po ranka su galvariezu 
fašistu Mussoliniu.

Šaunus šventasis, nėra ko 
ir sakyti.' Šilti palociai, 
tarnai ir tarnaitės, auksas, 
deimantai, žemės plotai, 
skaniausi valgiai, taurės 
vyno,—tai to “šventojo” ide
alai ant šios griešnos žeme
lės. * • .

Na, o kaip ten yra su 
tuom kupranugariu bei ada
tos skylute, ar su tais krau
namais tūriais, kuriuos pe
lės suėda ir vagys išvagia? 

Senas Vincas.

liejimą dangaus, karalystėj, reikia bažnyčios talkos, kad

jos kamanos ant visų atei-'kunigai su 
Bile ateivis . galima; priešakyje.vių. :

bus rasti kaltu ir išdepor- 
tuoti, kuris tik pasirodys 
neištikimas kapitalistinei 
tvarkai. Ypač streikų metu 
kiekvienas pikietuotojas bus 
galima paskelbti “gunme- 
,nu” Jei streikieriai už
klups skebus, valdžia pa
skelbs juos “gunmenais”. 
Paimkime vieną pavyzdį iš

i

Jeigu Romos papa, kurį 
tikintieji žmoneliai vadina 
“šventu tėvu”, tikėtų į

N. Y. sukniasiuvių streiko. :tystės pinigais.
Šiame streike darbininkai 

jiiekur nevartojo jokios 
prievartos prieš nieką. O 
tačiaus keli šimtai streikie- 
rių tapo suareštuota ir nu
bausta. Streikieriai ramiai 
maršuoja šaligatviu, atlekia 
policijos vežimas, suvaro 
kelias dešimtis darbininkų 
į vežimą, nugabenau teismą 
ir apkaltina juos “triukšmo 
kėlime” ir “ramybės ardy
me”. Tuo patim tarpu tie 
darbininkai jokio triukšmo 
nekėlė ir jokios ramybės ne
ardė. Bet juos teisėjai bau
džia kalėjimu arba pinigine 
bausme. Ar teisėjai ir poli
cija žiūri teisybės? Nieko 
panašaus. Jie su jokia tei
sybe nesiskaito. Jie yra 
darbdavių agentai ir eina 
savo pareigas, kad sulaužy
ti suknių siuvėjų streiką.

Tai ir šitas ateivių depor
tavimo įstatymas yra dar 
vienas “legalizmo” įrankis 
buržuazinės demokratijos 
(diktatūros) kovoti prieš

Bijo Savo Vardo
DUSETAL— (šios apylinkės 

buožės: Urbonas Kazys ir Svilas 
Povylas dažnai važinėja į Eže
rėlių miestelį tautininkų susi- 
rinkimuosna. Važiuodami nuo 
vietinių gyventojų slepiasi ir sa
ko, kad važinėja šiaip reikalais. 
Mat, koki tautininkai “stiprūs”: 
bijosi pasisakyt, kad ‘partijos 
nariai. K.

dinasi, ranka ranką mazgo
ja.' Darbininkų engėjai ir 
lupikai pasibučiavo ir susi
tarė bendromis jėgomis va
ryti pirmyn savo kruviną 
darbą. Tai tokia tikra 
reikšmė šito konkordato. 
Tatai, kaip matote, pripa
žįsta ir “Draugas.”

Bažnyčia eina ranka ran
kon su išnaudotojų valstybe. 
Tą patvirtina ir “Draugas.” 
Jis sako: “Kur tarp bažny
čios ir valstybės yra tamp
rūs koperacijos ryšiai, toji 
valstybė yra stipri ir jos 
ateitis yra tikra.” Ir vėl 
atvirai pasakyta, kad baž
nyčia padeda išnaudotojų 
valstybei. Pavyzdžiui, Ru
sijos carai visuomet puikiai 
sugyveno su bažnyčia. Vo
kietijos kaizeris gražiai glo
bojo katalikų ir protestonų 
bažnyčias. Austrijos-Ven
grijos imperatorius! buvo 
skaitomas tikruoju bažny
čios sargu.

Bet ar jų “ateitis buvo 
tikra?” Visi žinome, kas 
atsitiko su tomis valstybė
mis. Taip nebus tikra ir 
Mussolinio valstybės ateitis. 
Vięną kurią dieną ją nu
šluos proletarinė revoliuci
ja, kaip kad nušlavė Rusijos

- - ... ganizavimui jaunuolių, bet
Svieto tai mate, nes i griovimui kuopų ir šmeižimui 

Žmogžudystė įvyko 10 vai. lęįtų nariu. Atsimenu, kaip ji~% 
ryte. Vienok žmogžudys sakė 21 ‘ kuopos 
Loyeck dabar “nekaltas.” j kad “Jūs visi gausite kiek 
Kodėl? Jau iš pąt pradžių,the... iš S. L. ,A.” Bet iš- 
atsakiau: todėl, kad jį gynė ėjo atbulai: p. Motuzą su 
kasyklų savininkai. Jie pa- /‘tikrais darbuotojais” ir “lo- 
samdė geriausius advoka- jaUa!s 4’ nariais” ^si
tus, kad tik išteisinus už- 
mušiką.

kurie gina dolerį, arba ku
rie turi dolerį, arba kuriuos 
doleriai gina. Jei kuris tu
ri dolerių, gali būti ir nedo
riausias žmogus, didžiausias 
skriaudėjas ir žmogžudys 
bei razbaininkas, vis tiek jis 
bus teisus dabartiniame tei
sme ir prieš dabartinį dievą. 
Už jo dolerius išteisins jį 
buržuazinis teismas, už tuos, 
pačius jo dolerius 
gas papirks jam dievą! Ir 
visur bus geras.

Bet jei žmogus biednas ir 
jeigu jo jokis piniguočius 
negina, tai jau blogai. Už 
paėmimą duonos kąsnelio 
del badaujančios savo šei
mynos jis turės kalėti kalė
jime. Tokių atsitikimų A- 
merikoje yra buvę daugybė.

Laike streiko Pittstone, 
Pa., tūlas Loyeck nušovė del? Todėl, kad šių darbi- 
savo giminaitį tik todėl, kad ninku negynė. kasyklų kom- 
pastarasis streikavo, o už
mušėjau skebavo. O antrą 
štriekietį. tas pats Loyeck 
pavojingai sužeidė. Loyeėk 
buvo laikomas kalėjime ’ be

’• Vnm* I Dabar pažiūrėkime į ant- 
* f T’Jrą pusę medalio. Bonito

Bemotavičiaas špižiaus Lie j y 
la ir ūkiškų Mašinų Dirbtuve
VILKAVIŠKIS. — Darbinin

kai turi 8 vai. darbo dieną tik 
del nesenai' įvykusio streiko. 
Darbdavys skundžiasi, kad 
streikas sumažino pelno į me
tus ant 6000 litų. Darbiniąkai 
netiki tuo. Darbdavys matyti 
susirūpinęs panaikinti darbinin
kų streiko laimėjimus ne stačiu 
keliu, bet. šunkeliais: jis tai i kaucijos. Vėliau paleido po 
vienam, tai kitam pasakojo, kad j $5000 kaucijos. Gi dabar 

—yra komunistai. Girdi, kai nekaltu. Vadinasi, jis lie- 
jie darbą pameta, po 15 markių'kasi teisiu, nepaisant to, kad 
savaitei gauna. Darbdavys ne|yra aiškūs įrodymai, jog jis 
vien taip nešvariai ir kvailai inušovg nekalta darbininką, 
provokuoja,—^kartais atstato ku- Jau nekart įuvo ^minėta 
rj darbininką motyvuodamas . ivvki„ rl„r n„

.................. rbo. siūlo dirbt . S ,lvyKls> Det aar syk! Pa-<

gynėsi nuo Gappelinio gin
kluoto sargo Agatis ir jį 
nušovė. Teisme buvo įrody
ta, kad Agatis buvo užpuo
likas, nes jis pirma paleido 
šūvį j Bonito, tačiaus nieko 
negelbėjo ir Bonito tapo nu
teistas nuo . 6 iki 12 metų 
kalėti. Tas pats teismas 
Mandolą ir Moleskį nuteisė 
nuo 4 iki 8 metų kalėti. Ko-

įnešdino iš 21 kuopos.
Well, žmonių patarlė yra: 

“Kas šuneliui pakels uodegą, 
jei jis pats jos nekels.” Tas 
labai atatinka Vitaičiui ir jo 
pasekėjams.

Drg. Ed. Šeputis susižeidė 
automobilių nelaimėj. Jam 
bjauriai supjaustė burną ir su
žeidė koją, žaizdos ant bur

iuos sugijo, bet labai daug žy
mių paliko, o koja buvo gerai 
neapžiūrėta gydytojų, kurią 
jam vis skaudėdavo. Tai da
bar, Fordo ligoninėj, darė jam 
operaciją ant jos. Linkėtina 
jam kuo greičiausiai pasveik
ti. Dzūkas.

panijos ir kontraktoriai. 
Juos gynė tik sąmoningi 
darbininkĮL- L L

kuomet Loyeck tapo iš
teisintas,/ daugelis mainie- 
rių, kui’ie pirmiau dar vis 

]. „ manė, jog galima rasti tei-
tie, kas pirmi stovėjo už streiką, • paskelbia, kad jis rasta visai j sybė tėisfnuose, dabar jau 

1 1• •• ’• aiškiai mato, kad tb nėra ir

ŠĖTOS APYLINKĖJE AT
SIRADO VILKŲ X

ŠĖTA.— Policijai prane
šama, kad Jovaišų kaime 
vilkai išnešė keletą šunų, o 
Garniškių kaime papjovė te-

negali būti. ’ Biednas darbi- liukf. PBūtli pravartu pa- 
,.„04-: Lu™ medžioti.

rį 'darbininką i 
tuo, kad maža darbo, siūlo dirbt 
viršvalandžius, o kitiems akor
dą ir tt. Darbininkai turi dar 
stipriau organizuotis prieš nau
jas samdytojo machinacijas at- 
sispirti ir kovoti už darbo už
mokesčio pakėlimą. r : ;

šaltkalvis.

kartosiu.
Nukauto Loyecko tėvui 

einant nuo pikieto, užpuolė 
jį užriiušikas Loyeck. Kas. 
įai pranešė vaikams, kad jų

ninkas negali rasti jokios 
teisybės tuose teismuose.

Prie kapitalizmo teismai 
yra kapitalistų įrankis ko
voje prieš darbininkus. Dar-

DŽIOVINTAS PIENAS

KOPENHAGA.—čia kiek
bininkiškoj tvarkoje teismai jau seniau išrastas, bet da- 
yra įrankis darbininkų kla- bar patobulintas džiovinti 
sės. -Tųdel reikia kovoti už pieną būdas. Esą, bus gali- 

_ . J įsteigimą Amerikoje darbi- ma pieną, kaip-popievą, su-
tėvą užpuolė skebai. Sūnūš i ninku ir farmeriū valdžias. ^Įvynioti ir kelius mėtūs lai- 
su savo “bode” bego ginti I ’ J?>aulius. kyti.

sės. ■> lipdei reikia kovoti uz 
įsteigimį Amerikoje ^darbi-

/

ma pieną, kaip-popierą, su-

Y”
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PROTOKOLAS

vienai

jokios domės.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

SKAITYKIT TR PLATU’

LLOYD
PRANEŠIMAS

EXPRESINIAI GARLAIVIAI

c

išrinkti komisiją, 
tą darbą atliks. 

Savickas, J. Kul- 
Čiulkienė.
nutarė aukoti se-

pirmi- 
die- 
pa-

išrinkti sekami 
J. Gebortas, J
Čiulkienė ir M

Workeriui” aukojo
"V, Naruševičius ir

mu. Laiškas priimtas.
Padaryta pertrauka 

valandai pietų.
Antrą sesiją atidarė

ninkas J. Gebort 1:30 vai.
Delegatas S. Geimus

Visiems aukotojams, varde 
į “Daily Worker,” tariu širdin- 

—. ačiū.
Konf. rast. M. Veprauskas.

gynas vertas $60; kuopos iz
ide randasi $41.

Skaitytas laiškas jaunuolių •
klausi- ■

t U PUOŠEIKA. Pirmininkas f- ALEKSIS, Sekretorius
15 Union Square. New York City 157 McKinley *ve., Brooklyn, N. Y.

IG. BACHES, Iždininką*, Box Iti. Unx>i> Lo.. Union. N. J

Nutarta, kad būtų “Lais-i 
’ vėj” patalpinti visokie paren- ■ gatų 

girnai ir Pild. 
mai.

*

mtrad., Vasario 19 d., 1929 Puslapis Trečias

Nutarta, kad vieton prakal
bų būtų rengiamos prelekci- 
jos sveikatos klausimais.

Priėjus prie knygų peržiū- 
Irėjimo ir nepribuvus finansų 
; sekretoriui, tą darbą ant vie
tos negalima buvo atlikti. To
dėl nutarta 
kuri paskui 
Išrinkta A. 

j bokas ir E.
Apskritys

j karnai: prižiūrėtojui svetainės 
;$5; Lietuvos politiniams kali
niams $5; Amerikos politi-į 
niams kaliniams $5; “Daily j 
Workeriui” $5;
kempės organizavimo reika
lams $10. Nutarta duoti ta- 

i rimų raštininkui už jo darbą,;

CASTON WSEVO LIETUVIS GRABORIUS

Konferencijos, Įvykusios 20 kempės organizavimo 
d. Sausio, Universal Settle
ment Svetainėj, 861 First 
Ave., Milwaukee, Wis.
Konferenciją atidarė orga- 

Wratorius drg. B. Thomas 10
vau. ryte. Perskaitytas dieno-; ,2j ju ą • • • • 4. I G I c IV O •tvarkis ir priimtas. Į

Pirmininku išrinktas J. Ge-i Skaitytas laiškas J. D.
bortas, pagelbininku A. Sa- kur kviečiama išrinkti delega-Į Kaipo dovaną, $5. 
viekas ir raštininku M. Vep-rtus i konferenciją 3 d. vasa- 
rauskas. -rio ir prašoma paramos įsi-

Mandatų sutvarkymui pa-j gijimui kempės del jaunuolių, 
skirta A. Baubonis, S. Valis ir (Nutarta paskirti tam tikslui 
J. Kulbokas. Laike mandatų $10 ir delegatu išrinktas M. 
tvarkymo pakviestas svetys‘^Veprauskas. Nutarta paragin- 
drg. V. Andriulis pakalbėti. ‘ ti kuopas, kad ir jos pagal iš- 
K& betoj as nurodė, kaip gali- galę prisidėtų prie šio darbo. | 
ma ir būtinai reikia mūsų or-; Nutarta koncertą surengti j 
ganizacijai skleisti apšvietą Sheboygan, Wis., 28 d. baian- 
tarpb darbininkų ne vien išlei- džio. Sheboyganiečiai turi pa- 
džiant knygas, bet ir kitokiais imti svetainę ir muzikantus, o, 
būdais. | programą sutvarkys apskričio;

Mandatų komisija pranešė, komitetas, 
kad delegatai išrinkti nuo se-, 
karnų kuopų : nuo 56 kuopos 
Milwaukee, A. Savickas, J 
Gebortas, J. Kulbokas ir M.. 
Grauslienė; visi pribuvo. Nilo! 
65 kuopos, Racine, S. Geimus j 
ir V. Križevičius; sekamas ne-į 
pribuvo. Nuo 167 kuopos, j 
Sheboygan, J. Zaleckas. Nuo! 
O^^uopos, Kenosha, V. Naru-j 
še^ičius, A. Baitbonis, W. Ma-j 
tažinskas, S. Valis ir A. Ma-1 
taitis, kuris nepribuvo. Viso! 
delegatų pribuvo 10 ir pildo-j 
mojo komiteto 4 nariai, tokiu! 
būdu susidarė konferencija iš!

'14 ypatų. • j
Nutarta pildomojo komiteto; 

nariams suteikti sprendžiamą
jį balsą.

Perskaitytas pereitos konfe-j 
rencijos protokolas ir priim-j 
tas. Apskričio komiteto posė-Į 
džių protokolus nutarta ne-! 
skaityti. j

Apskričio organizatorius B.; 
luomas raportavo, kad buvo 
stengtasi veikti, kiek tik gali- 
m?lf Raštininkas išdavė ra- 

• portą iš visų metų veikimo. 
Pažymėjo, kad buvo surengta 
du piknikai ir vienas teatras, 
kurie davė apskričiui pelno 
$133.50. Taipgi buvo sureng-j 
ta trejos prakalbos laike va
jaus mėnesio. Literatūros a- 
gentė E. čiulkienė pranešė, 
kad literatūros negalėjo išpla
tinti, nes kiekviena kuopa turi 
savo literatūros agentus. To
dėl ji atlikus kitokius darbus. 
Iždininkas pranešė, kad veikė 
pagal galę. Finansų raštinin
kas -ibuvo.

SJe .-oygan 167 kuopos ra
portą išdavė J. Zaleckas. Bu
vo Surengta vienas balius, vie
nas piknikas, kurie davė pel
no $10; buvo surengtos ketve- 
rios prakalbos ir kuopa gavo 
du nauju nariu. Pereitais me
tais kuopa turėjo pilnai užsi-

I mokėjusių narių 21; kuopos 
turtas $11,15.

Milwaukee 56 kuopos ra
portą davė J. Gebortas. Per
eitais metais naujų narių gavo 
10; pilnai užsimokėjusių na
rių turėjo 33. Parengimų tu- 
"įf4o 4; prakalbų surengė 5;

;kų surinko $34.46; aukojo 
i**1Ždo sekamai: A. D. P. $15.- 
50; “Daily Workeriui” $5; 
Priešfašistiniam Fondui $20.- 
45; streikuojantiems mainie- 
riams $15.50. Kuopa turi du 
“Vilnies” šėrus už $20 ir ižde 
$17.67.

Racįne 65 kuopos raportą 
išdavė S. Geimus. Kuopa su-| 
rengė ^vieną pikniką ir vieną 
teatrą gavo vieną naują narįj 
ir v&nas persikėlė iš kitos 
kuopos. Kuopa viso narių tu
ri '14. Knygų vertės $40.

Kenosha 94 kuopos raportą 
(išdavė V. Naruševičius. Per-| 
į eitais metais kuopa turėjo 47 

; vieną parengimą, kuris 
pelno $17; prakalbų su- 

reiifcė trejas. Kuopa aukojo 
amai: Priešfašistiniam Fon

dui $5; streikuojantiems mai- 
; nieriams $5; “Daily Worke- 

” $10; Agitacijos Fondui 
; “Vilnies” šėrininkų suva- 

hvjmui $5; “Vilnies” šėrų 
tVejaupirkus už $100; “Lais
ves” šėrų už $30; “Daily Wor- 

Kuopos kny-

komiteto kelionės lėšos $1; 
rankpinigiai už parką del pik
niko $5. Viso $60.68. Ižde 
lieka $45.78.

Valdybon 
B. Thomas, 
Užusienis, E. 
Veprauskas.

Alternatais: V. Naruševi
čius ir S. Geimus.

Konferenciją pirmininkas 
uždarė 4 :30 vai. po pietų.

Pirm. J. Gebortas,
Sekr. M. Veprauskas.

NUO RED.—Porą paragra- 
j fu praleidžiame. Jau kelis 

jaunuo in | mjnėjome, kad tokių
dalykų nerašytų, bet Į tai ne
kreipiama

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų ’gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite’ tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

. Seredomis ir ketvergais:
1218 So. lot h St.. Camden. N. I.

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

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

JONĄ

•T
■

| S. Valis aukojo $3 apskri
čiui, kurie jam priklauso, 
• kaipo atlyginimas kelionės lė- 
jšu.

Delegatai ant vietos sumetė 
Daily Workeriui”* $7.

Finansinė Apyskaita

Ižde buvo $89.66; surinkta yįso $7, 
iš kuopų nuo narių skaičiaus į 
delegatų kelionės lėšų paden-, 
gimui $13.80; M. Veprauskas i 
už tikietus nuo teatro $3. Vi-i £3;

iso $106.46. 1
Išleista : išaukota $30 ; dele- 

kelionės lėšos $13.01;
Komiteto tari-1 kalbėtojo kelionės lėšos $9.67;

'už spatidos darbus $2; pild. |

“Daily 
sekamai: 
S.. Valis po $1; V. Matažins- 
kas, A. Baubonis, J. Kulbokas, 
E. čiulkienė, A. Savickas, M. 
Graslienė ir M. Veprauskas po i 
50c; B. Thomas 55c; J. Ge-1 
bort 25c; J. Užusienis 70c. Į 1 I 

!*•

į Lietuvaitė Fotografistė Į 
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia- I j 
? vejų Visokiom Spalvom J 
į Paveikslus |
į Studija atdara kiekvieną dieną ir į 
| nedčliomis nuo 9;30 iki i 
| 5 vai. po pietų. |
j MARGARETA VALINČIUSI

! Room 32, Weitzencom Bldg., 
PUBLIC SQUARE

WILKES BARRE, PA.

ECEMEN
H’

EUROPA
DIDŽIAUSI ir GREIČIAUSI GARLAIVIAI

Į CENTRAUNĘ EUROPĄ
. Iš New Yorko į- Cherbourg . 

Iš New Yorko į Bremen . . 
Į Lietuvą Greičiau negu į

. 5 DIENAS
. 6 DIENAS

. 7 DIENAS

Pirma Kelione Iš New Yorko S. S. Europa, Liepos 27
Spartus Plaukimas, Patogumas, Puikūs Valgiai, 
Moderniški Įtaisymai, Kaip Namuose Atmosfera 

Viršys Jūsų Tikėjimąsi

--------------— REGUULIARIAI PLAUKIMAI----- ----- :-----  
su COLUMBUS, taipgi su populiare grupe atskirų kam
bariukų laivais—BERLIN, MUENCHEN, - DRESDEN, 
STUTTGART ir KARLSRUHE. Kiekvienas Lloyd gar
laivis turi garsiuosius turistų trečios klasės kambariukus.

Informacijas Gausite Vietinėse Agentūrose

NORTH GERMAN

57 BROADWAY
ATLANTA, OA.......................416Hcaley Btdg.
BALTIMORE, MD. Charles and Redwood Sts. 
BOSTON, MASS.............................. 65 State St.
CHICAGO, ILL............130 West Randolph St.
CLEVELAND, 0.........  982 Union Trust Bldg.
DETROIT, MICH.... 1215 Washington Blvd. 
GALVESTON, TEXAS..........Marine Budding
LOS ANGELES, CAL... .756 South Broadway 
NEW ORLEANS, LA..................734 Union St.
PHILADELPHIA, PA........... 1711 Walnut St.

NEW YORK
PITTSBURGH, PA............. 616 Empire Bldg.
SAN FRANCISCO, CAL.........626 Market St.
SEATTLE, WASH.............. 5506 White Bldg.
CRISTOBAL, C. Z................. Royal Mail Bldg.

Canada
MONTREAL, QUE.......... 1178 Phillip. Place
WINNIPEG, MAN.......... .  654 Main Street
REGINA, SASK.................1724—11th Ave. .
EDMONTON. ALTA..........10235—101st St.

1

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esą* 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenore valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma),, peršalimo, skaudėjimo no krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą', tai atsiųsk ,85c, d 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. ZUKAITIS •
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

—.4

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
d žiu osiuose

GERAI PATAIKOT !poje
Taip sako pilietis Ant. <Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į 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. Urbszo, 
187 Oak Street. 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką - šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

r-

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikąuskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje1 po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—vistu 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga- 

į rą, kuris visiems patinka, jog rūky- 
j damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
j rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
j pareikalavimo visur .j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, if lė 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNdIeRTAKER

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

Reikale

praktikavosi di7 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
TO EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. ZI NS
110 EAST 16th ST.; N.Y

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

Nedčliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį. laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei 
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos 
Atdara nuo 9 rytų iki 9 
ro. Nedėldieniais nuo 
vai. dieną, 
NEW YORK AUTO 
228—2nd Ave., cor. 14th

i dykai.
vai. vaka-
11 iki 2

SCHOOL
St., N.Y.

ES ........ .... u...................... wwww

— — •

i Naujausios Mados Žemiausia Kaina

IFORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ

PO $1.00 arba $2.00 į SAVAITĘ
| Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 
I Brooklyno apielinkėie.
| Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
g me daugybę puikių rakandų del pasirin 
| kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

•hi

NOTARY

u

[''V''

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

I ■■■

WISHa
Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai:

Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 
Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Antrad., Vasario 19 d., 192Puslapis Ketvirtas
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MINERSVILLE, PA.
Grigučio” Pasekmės

didelį darbą atlikti: sutrauktu ir statys dirbtuvę zepelirių dir- nušoyė savo motiną, 60 metų paskiri pats šdk6 nuo antf*
32 lubų per langą ir i

rinkėjus sur kią bjaurią rolę, taip pasišven- 
Tai geras darbas ap- tusiai atlikti... . Juk jei Tarnas 

suklystų, visa operetė šlubuo
tų. O narsusis Stagniūnas iš
varė ją, kaip iš rago! Ęatsai 
Grigutis, drg. J. Kovas, maha- 
nojietis. Visi sakė: Kovas ap
tyko—Mahanojus užmigo. O 
čia Kovas Grigutį didvyriškai 
atlošė. Lai gyvuoja Kovas, 
lai gyvuoja Mahanoy City, 
Pa. Jaunasis S. Kuzmickas, 
ant steičiaus, rodosi, savo 
kambaryje gaspadoriauja. Ne
galima juom atsigėrėt! Kiti 
sako: Kodėl jis ne Grigutis? 
Bet kas pavaduos Mitriaus ro
lę? Apie kitus aktorius neno
rius kartoti. Pilniausiai su
tinku su J. P. aprašymu. Tik
tai, rodosi, Shenandoah artis
tai grimiraciją turėtų daugiau 
įvertinti.

Tarpe aktų* porą duetų 
grajino Izabelė šilkaičiūtė ant 
piano, o Elvin žiobukas ant 
smuikos. Valerija Merčaičiū- 
tė šoko klasiškus šokius. Pa
sirodo, kad tie visi trys jau-

lemta liga, “flu, 
trukdė.
garsinimų rinkimas. Gudres
ni biznieriai neatsisako garsin-

Vasario 3 diena Minersvil- tis, nes jie iš darbininkų gy
lės darbininkų, istorijoj pasi- vena.
liks užrašyta, kaipo kultūros Draugės iš Lietuvių Darbi- 
kilimo paminėjimo diena. Dar- ninkių Susivienijimo: Muraus- 
bininkų (Komunistų) Partijos kienė, Arbačauskienė, žiobie- 
skyrius, Amerikos Lietuvių“ nė ir Rušinskienė pasidarbavo 
Darbininkų Literatūros Drau- prirengdamos Lyros Chorui 
gijos 14 kuopa ir Lietuvių užkandžius po lošimui. Pelno 
Darbininkių Susivienijimo 36 liko virš $200. Už tai reikia 
kuopa bendrai surengė per- ačiuoti visiems pasidarbavu- 
statymą operetės “Grigutis,”įsiems ir atsilankiusiai publi- 
kurį sulošė Shenandoah Lyros kai. Už vis labiausiai ačiū 
Choras. Nors tikietai buvo ne- Shenandoah mylimam Lyros 
pigūs, tačiaus jų parsidavė: Chorui už rūpestingą išsimoki- 
po $1—147, po 75c—261 ir nimą operetės. Kaip Lyros 
po 25c (vaikams) 81; viso Choro atsakomingi darbuoto- 
489. Darbininkų ir aktorių jai visas sunkenybes kantriai 
apie 50. Tai dar niekad pir- ■ pergyveno.. . Ne kartą savo 
miau Minersvillės Opera Hou- automobiliais nekuriuos akto- 
sėj tiek lietuvių į teatrą neat- rius ir dainininkes iš Mahanoy 
silankė. Kas gali sakyti, kad 
darbieČiai darbo masėse neturi 
įtakos ?

Tiesa, reikėjo sunkiai pa
dirbėti. 7 .....................
tikietų pardavė: S. Pečiulis— liakasiai darbininkai meną į- nuoliai turi talento tose meno 
78, M. Agurkas—49, J. Ru- vertina ir moka jį pastatyti. ' ''
šinskas—38, J. Trepkus—24, j 
K. Arminas—21, A. Deltuva' 
—20, V. Ramanauskas—12,' 
F. šimkevičius 10 ir daugelis 
po mažiau. J. Trepkus ir K. 
Arminas surinko nuo biznierių 
$85 už apgarsinimus į progra
mą, o programos atspausdini
mas su apgarsinimais lėšavo 
tik $23.72, kuriuose tinkamai 
išgarsinta “Laisvė,” “Vilnis,” ( 
“Darbininkių Balsas” ir vieti- naturališkai tą didžiausią ir 
nės darbininkiškos kuopos, svarbiausią role atlikti! Tai 
Būt surinkta daugiau, tik ne-'pasiryžimas ir ištvermė! To-

City ir kitų apielinkių į prak- 
tes parveždavo ir naktimis su
grąžindavo, o anksti rytą, ne
migę, vėl po žeme lenda, ang- 

Daugiausiai iškalno lį kasa. Pasirodo, kad ang-

profesijose. Drg. Merčaitienei 
patartina leisti savo dukrelę 
į šokimo lekcijas, nes jinai ga- 

Išimant labaį smulkias klai-' Ii judžių žvaigžde patapti, 
deles, kurias publika nelabai 
galėjo pastebėti, lošimas išėjo 
gerai. “Laisvės” num. 33 J. 
P. aprašė lošimą gerai, tik, 
rodosi, negana įvertino J. 
Stagniūną Tarno rolėje. Tik 
tas draugas, klasių kovos vete
ranas, tegalėjo taip tipiškai,

Buolio Sūnus.

0 BETGI NE SAPNAS
Laiko prabėgto—nesugrąžinsi, 
Nebematysi vakar-dienos;
Gėlę nuskintą—jau nebeskinsi, 
Tik prisiminsi grožę anos.

Lošimas

Sunkiai einant su vietiniu 
“Grigučio” mokytoju, shenan- 
doahriečiai specialiai del loši
mo dirigavimo parsikvietė 
brooklynietį profesionalą J. 
Veličką, kuris operetės lošimą 
išvedė be kritikos. Minersvil- 
liečiai labai dėkingi shenan- 
doahriečiams už taip didelę 
paramą sulošimu “Grigučio” 
vien už kelionės lėšas. Tokį

didžiausią publiką, pilniausiai 
ją patenkint ir pelno padaryt, 
tai tik bendrai visiems dirbant 
tegalima buvo atsiekti.

j Tai kad “Grigutis*
’ revoliucinė operetė!. . .
bininkiški literatai ir kompo
zitoriai! Duokite mums kla
sių

bimui. Todėl mūsų miestas 
pramonės žvilgsniu vis dau
giau ir daugiau kyla. —I ■

amžiaus, pašovė moterį 
metų amžiaus, ir mergaitę, o

užsįmu^
Lietuviškas Skaptukas.

būtų 
Dar-

kovos operečių!
Širšinas.

BALTIMORE, H)

“Laisvėje” jau buvo rašyta, 
kaip tūlas barzdaskutis, 800 
Lombard St., pašovė Oną Ma- 

j linauskiūtę, 16 metų amžiaus, 
Į ir rusą Povilą Matinkovičių. 
Dabar to italo, barzdaskučio 
įvyko teismas ir jis gavo 10 
metų kalėjimo ir paskui bus 
deportuotas atgal į Italiją, šo- 
vikas- teisme teisinosi, kad ta 
mergina 
žmones, 
skustis.

ir rusas atkalbinėję 
kad jie neitų pas jį

politechnikos institu- 
žvaigždė E.

Gydytojas C. F. Saylor, ku
ris praktikavo 25 metus, gavo 
10 metų kalėjimo už padary
mą moteriškei nelegalės ope
racijos.

čia vis daugiau ir daugiau 
įvyksta visokių nuotikių su bu
vusio karo veteranais. Tūlas 
karo veteranas, F. Pervis, 28 
metų amžiaus, netekęs proto

DARBININKŲKALENDORIUS
1929 METAMS

Buvęs 
to “futbolės 
Stone, kuris pastaruoju laiku 
mainikavo neteisingus čekius, 
tapo nuteistas šešiems metams 
į kalėjimą. Pati pareikalavo 
persiskyrimo ir tuoj aus gavo. |

Miesto vandens departmen- 
to sargą, 55 metų amžiaus, 
darbininkai ryte atėję rado 
negyvą. Sakoma, kad jis tu
rėjo širdies ligą. Bet ar jis 
turėjo širdies ligą, tai jau ki
tas klausimas. Pora savaičių 
atgal žmogus numirė ant gat
vės iš bado, bet gydytojai pa-1 
skelbė, kad jis turėjo širdies

Goodyear kompanija nupir
ko žemės kavalką Bear Creek

Į IR IŠ > 
LIETUVOS 

PER HAMBURGĄ 
mėgiamais mūsą 

laivais 
Neprilygstamas Patarna
vimas ir Valgiai Visose 

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

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

Greitai—Pigiai
Pinigus Siunčiame

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American line
89 BROADWAY, NEW YORK

K. MENKELIUNIŪTĖS IR F. STANKŪNO

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 250 
egzempliorių. “L?’ Administracija be pa- 
gelbos visų platintojų nebegalės išleisti į 

, , ; svietų tą visą skaičių.

Knyga200
f.

Puslapių Kopija
Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo

riaus, tuoj aus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertės. 
Knyga labai svarbi. Daugybė mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ir moks
lininkų. Puikus rinkinys labai svarbių in
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tik’ įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams.

! —Skubėkiva namon, kol dar sąnariai ga
lutinai nepastyro, nes aš šaltį jaučiu net j 

! iki kaulu,—tariau Antanui.
i

Einava. Aš noriu skubėti, kad dau-
1 giau judant bent kiek pradėčiau įšilti, o jis, 
1 rodos, visai nepaiso manęs, neatjaučia.

Prie stubos stovi automobilius. Tai 
'mūsiškės namie. Bet kas tai, kad stuboj 
‘žiburio nėra? Nejaugi juodvi bus kur išė-

Taip, nesugrąžinsi... Tik prisiminsi, jusios? Čiupt, čiupt kišenius—nėra šoni- 
O prisiminti gražią praeitį—smagu! Pri- nių durų rakto. O durys užrakintos. Da- 
siminęs praeitį, lėkio j i mintimis, tarsi sap- bar šaltis, tai ir kauluOsna įsiskverbs, 
no sparnais, skini iš prabėgusio laiko atsi-Į —Ei, priešinės durys, neužrakintos,—
minimų gėles ir džiaugiesi... pabandęs pašaukė Antanas. •

Skini gėles, o, tačiaus, tikrenybėje, • —Gerai, kad bent dar taip.
rankoje, jų neturi. . Matai jas tik minties Viduj tamsu, bet mudviem įėjus pasi- 
akimis. O bet vistiek gerai, kad ir min- rojė nepaprastas reginys. Šviesa nuo gat- 
ties akimis ką gero, švaraus, nesudrumsto, ’ vės lempos patarnavo tiek, kad buvo gali- 
pamatyti., . . ................ pna įžiūrėti stubą esant ne tuščią. Staiga

Dar gražiau, jei praeitį ir kiti tavo sužibo žiburiai. Viduj pasirodė dideliau- 
bendraminčiai primena, atžymi, atjaučia. sįas būrys draugių-draugų. Sveikina. Sur- 
Smagu, kada visas būrys artimųjų dalinasi prizas.
•mintimis, aptaria geruosius ar bloguosius. Kas bus, kas ne, o susišildyti reikia ne 
tavo nužengtus žingsnius. ■ juokais. Tuojau pradėti nuo gerklės, pi-

* * * Tant į ją karšto vandens.
šeštadienio popietį, kada žiemos diena. * *

bežaizdama su šiauriu vėju, įsidrąsino ir; 
įsižiemojusi pradėjo šaltomis savo ranko-: 
mis čiupinėti vaikštiku ausis, mudu su An-1 l!1’
tanu iššoko va is automobilio ir nuėjo va at-' 
likti keletą reikalėlių mieste. Gi mūsiškės,1 Ųį’ 

Bnė nepasakę kur ir kada vieni kitų pasi- 
lauksime, susieisime, nudardėjo tolyn. Lyg 
koks tai nepaprastas reiškinys. Kitais sy
kiais taip nebūdavo. ; 
tai. Bet—negi žmogus gilinsiesi į Jų
smulkmenas. Tesižinie!

Mudu su Antanu, anot tos Seno Vinco 
pasakos, koja už kojos ėjome vienur, kitur, 
pagaliaus atsidūrėme miesto knygyne. Ten 
turėjome tikslą pasiteirauti apie iliustruo
tus paveikslus, kuriuos, ruošiant apšvietos 
vakarėlį, manėme rodyt lietuvių svetainėje. 
Gavę tuo reikalu žinias, skaitėme žygį 
šiuo sykiu užbaigtu.

—Išeis kas gero, ar ne, bet galime pa
mėginti suruošti vieną viešą susirinkimą 
sekmadienio vakare ir rodyti paveikslūs. 
Prie to dar kokią paskaitėlę pridėti, nu, ir: 
visgi bus klausytojui-žiūrėtojui kas nors ir i 
naujo, ir gal-būt, naudingo.

Namon skubintis Antanas neturėjo no-, 
ro. Atsiminėme, kad abu turime po mažą’ 
darbelį lietuvių svetainėje. Viens-du, viens-: 
du, ir žingsniuojame. . i

O toji žiemos drąsa net įkiri darosi.: 
Graibsto ir ausis, ir gerklę—ypač gerklęj 
Nesenai mano, gerklė buvo šalčio aplamdy-; 

-ta, nespėjo atsitaisyti, ir vėl kosulys ka
muoja. i

Reikia pagelbos^ vaistų. Užeiname i 
vaistinėn. Gauname vaistų. Vėl einame. į

Salėje darbelis nors ir menkas, bet ir, 
su pykš-pokš, capu-lapu, neatliksi. Prisiei-' 
na ir užtrukti, ir pašalti. . »

Užbaigta.
—O visgi pabarėme. Jei tam darbui 

bū£ų pakviestas spepas, būtų porą ar dau
giau dolerių atlupęs, o dabar — nieko. 

'< Mums nei ačiū niekas netars.

Grafonola darbe. Suka rekordą po re- 
skamba, aidi ir šaliapino bosu 

j “Mefistofelis”, ir Karuso tenoru “Avė Ma- 
įr Brookiyno Aidas, ir Ufa, truputį 

lyg pakimusiais balsais traukia “Nesival- 
kiok”. Čia ir M. česnavičiūte, ir Menke- 
liuniūtė su Stankūnu. Visi jie linksmina

Skubinosi iuodvi kur musU svetelius. Čaila, kad tas Brooklynas 
... X A-x z-v <» /-X /-M X •» VV\ 4-11 v\i trini Vl-1 ZY 1 Al i 4*11 n 1»už poros šimtų mylių tolume. Jei būtų ar

čiau, tai, be abejo, česnavičiūte savam as
meny būtų mums padainavus, padilginus
bernelius:

(Parašyta
MŪSŲ BERNELIAI
Verdi muzikai ir pavesta M. česna- 

viciūtei).
Mūsų berneliai 
Didi laidokai, 
Tris mergužėles 
Myli ant sykio. 
Prie vienos glausdamies, 
Jąją bučiuoja,
Pas antrą lekia »
Širdužės jųjų.
Vylingą žvilgsnį 
Metę antrąjai, 
Jų akys jieško 
Jau-jau trečios.

Bet gi berneliai 
Tiek neišmano, 
Kad savo garbę 
Jie patys puldo.
Mes jųjų troškimus 
Gerai pažįstam, 
Ir suvedžioti 
Jiems nesiduosim'. 
Jųjų elgęsis— 
Juos juokui stato, 
Jųjų ta meile— 
Mums tik juokai!

I-VII—28.

Gastroles
PO VISĄ CONN. VALSTIJĄ

Įvyks Nedelioj, V asam (February) 24 d*y 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

354 Park Stret, New Britain, Conn.
Pradžia Ii30 vai. po pietą

Hartford, Conn.

Nedelioj, Vasario (February) 24, 1929
LYRIC HALL, Park St., Hartford, Conn.

Pradžia 7-tą Valandą Vakare

Bridgeport, Conn.

Įvyks Sukatoj, Kovo (March) 2 d,, 1929
LIETUVIŲ JAUNŲ VYRŲ SVETAINĖJE

407 Lafayette St., * Bridgeport, Conn.
Pradžia 7:30 vai. vakare

New Haven,

Įvyks Nedėlioį, Kovo (March) 3 d., 1929
PULASKI SVETAINĖJ, 607 State St., New Havėn, Conn.

Pradžia 1:30 vai. po pietą

i

Waterbury, Conn.

Įvyks Medelio j, Kovo (March) 3 d., 1929
VENTA SVETAINĖJ, 103 Green St., Waterbury, Conn.

• Pradžia 7-tą valandą vakare

Gerbiamieji! Turėsime pro-, 
gą išgirsti mūsų garsiuosius 
dainininkus K. MENKELIU- 
NIŪTĘ ir F. STANKŪNĄ.

Jau apie du metai, kaip jie
du sėkmingai dainuoja ir lo
šia amerikoniškuose teatruo
se. Jiedu turi daug, daug 
puikaus patyrimo—speciališ- 
kumo dainavime, lošime ir 
abelnai sceniškame veikime. 
Kur tik jiedu pasirodė ant es
trados, publika kėlė gausias 
ovacijas, nenorėdami paleisti 
jų-

F. Stankūnas

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

"Laisves” Administracija ;
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti ir mokestį. Taip pat prašome draugų greit 5 
atsiteisti ir už pirmesnius užsakymus. Neš dabar 

“Laisvei” labai reikalingi centai.

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus Kn' aALKOHOLIS
Ir Spiritiniai Gėralai

JAU GATAVA

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

Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del
“kompanijos,” del pamiršimo sayo bėdų,— 
goję surasite rezultatus, kokius jūs gausite 
surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus sveikatai 
jis ir kada gero daro.

•tai šioje kny 
.—žodžiu.jrif

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

VILNIS

3116 So. Hoisted St
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LAWRENCE ŽINIOS WATERBURY, CONN,
KAVALIAUSKAS

TELEFONAI i
Bell
Keystone.

Bell Phone, Poplar 7545

ANGLISKALLIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS

Graborius-Undertaker*

DRAUGAI!

TORONTO, ONT, KANADA

Miestas

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

RUSIŠKA

Greenpoint 9632

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

MOTERIMS
Panėdėliais i 

utarninkais

is ge 
tinka

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

____ St. or Ave,
State__________

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Bet šimtine jau guli mano ki- 
scangas, kad gerai atlikti ir šeniuj ir ji ten pasiliks. Tai 
mokinas jau apiilgis laikas, tokis mano biznis yra—dole- 
Bus perstatyta vasario 22 die 
na, vakare, Lietuvių Svetainėj 
41 Berkeley St.

L. Koresp. Biuras.

mesite 
antra, 

'f dėsite, 
. bus, o

žinote, kaip ir aš. Pa- 
aš, girdi, ir laiko ne- 
man neapsimoka toks 
Bet kadangi brolis 

užsispyrė būtinai, tat

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

užsakymus (orderius).

Pavojus Fašistams, Ratavokit 
—Rėkia Bagočius

inas jau apiilgis laikas, tokis mano biznis yra 
ris. Ir tuojaus pradėjo keikti 
ir inkriminuoti Bimbą, Prūsei- 
ką ir kitus, sakydamas, kad 
jie yra Maskvos pasamdyti ir

Darbininkų Kalendo
riaus 1929 metams dar 
yra 270 egzempliorių. Vi
sų darbininkiškos litera
tūros platintojų prašome 
pagelbėti išleisti į svietų 
Kalendorių iki paskutinei 
kopijai.

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

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

Tai aiš- 
laikraštis 
Tai štai 

klerikalai 
laik- 

bijosi,

Mokykla su Repataeija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

nizacijų kūrybos 
Toronto lietuviai, 
jauni imigrantai, 
fašistinės Lietuvos

kad kas už nosies vė
tai stengkitės dirbti 
darbą, bet ne šmeiž- 
minusą duodančiais 
Tai ‘"‘Volungiui” pa-

Sausio 25 d. laikraščio 
“.Dirvos” 4 num. tilpo straips
nis apie Toronto Lietuvių Jau
nimo Kuopelę, “Ką Daro su 
Jaunimu.” Tūlas “Girios Vo- 
lungis” padarė pastangas jau
nimo kuopelę įvairiomis spal
vomis numaliavoti. Savo ko
respondencijoj apgailestauja, 
kad jaunimo kuopelė apsiden
gė raudonu skarmalu. Mat, 
jam širdį skauda—kam ne 
juodu. Nes per juodą skar
malą moralei šviesai ir jau
nime besivystančiai kultūrai 
būtų daug sunkiau pasiekti 
savo idealo ir tuomi pasinau
dotų “dukavičnų” asabų pase
kėjai. Gaila, kad “Volungis’-’ 
savo korespondencijoj išliejo 
visą tulžį ii' nieko nelaimėjus 
prisieis grįžti ten, iš kur at
skridęs. Be to, rašo, kad 
jaunimo kuopelė, kuri užsibrė
žė sau kultūrinį nepartinį tau; 
tiška darbą, kuopelei pradėjus 
gyvuoti, tie įstatai likosi be 
vertės. Kas neatatinka tikre
nybei, nes kuopelės įstątymų 
pirmas paragrafas štai kaip

Sausio 20 d., nedėlios vaka- 
ire, 103 Green St. svetainėj, 
j įvyko tikros sorkės, kuriose 
. vyriausiu komedijantu buvo p. 
(Fortūnatas Bagočius iš Bosto- 
'no. Mes, waterburieciai, jau 
esame girdėję Bagočių kal
bant gal kokį Šimtą kartų. Tą- 
čiaus, praėjusiais laikais jis 
dar nebuvo toks komedijantas, 
kaip šiuo kartu. Bagočių čio
nai parsikvietė mūsų nususę 
fašistukai-sandarokai. Dau
giausia tam tikslui darbavosi 
Tarnas Matas. Jie tas sorkes 
surengė varde jau senai mi
rusio sąryšio, nes tas jų sąry
šis jau antri metai nelaiko jo
kių susirinkimų. Draugijos 

Ištyrę, eina į kitątaiP^ Yra atšaukę savo dele- 
Tai jie, išbuvo apie gatus iš to sąryšio, kaip tai: 

pakol visus!P- L. K. Gedemino Draugija 
Surašinėjo vi-'h’ kitos. Tačiaus, mūsų fašis- 

Ei_(tukai, neturėdami keno vardu 
i kviesti Bagočių, panaudojo 

darbi-!nors b’ negyvuojančio sąryšio 
vardą, “kad išpert bolševi
kams kaili,” kaip kad..jie sa
kė. Publikos buvo susirinkę, tojo, atsigrįžęs į Bagočių, sa

kydamas : “Mano draugas iš 
Bostono pasakys jums viską.” 
Kada majoras ėjo iš svetainės 
laukan, Bagočius užkomanda- 
vo publiką, kad papliaukšėtų 
kačiukes ir liepė palaikyt, kad 
neįlįstų kur į “surpaipę.” Ma
tote, jau kad komediįantai, 
tai komedijantai. Dargi mies
to majorą pasikvietė, kad tik 
daugiau “fonių” pakrėtus.

Dabar Tarnas Matas visiems 
pasakoja, kad Bagočius 
re” kailį bolševikams, 
girdi, dar to negana.

DETROITO LIETiJViV DARBININKU APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviuos aptLkos, kuriose galima pirkti valio
tus daug prieinamesne kaint?. negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISIION, Aptiekoriu« Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 5046 GHLNE ST., DETROIT

Panedėliais imp 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

Tąi puikus veikalas, bene bus'sgjas tikės tai mano pasakai ti chorą 
puikesnis ir už tą garsųjį įr ^r teisėjas bus tokis k vai-'darbuoti 
“Grigutį.” Kaip girdėt, Liau 
dies Choras deda visas

jiems Maskva yra įsakius, kad 
sugriaut S. L. A. Ir, girdi, jie 
dabar jau pradėjo savo užpuo
limą ant S. L. A. ir kaip su
riks: “Pavojus! Pavojus! Di
delis pavojus gręsia S. L. A.! 
Broliai tėvynainiai, gelbėkime 
Susivienijimą nuo bolševikų! 
Nepasiduokime jiems. Jie ati
duos Susivienijimą Maskvai. 
Vyrai, laikykimės!”

Pirpiininkas, Tarnas Matas, 
su didele šypsą ant veido, plo
ja kačiukes, jam paturavoja 
ponai žemantauskas, Tareila 
ir kiti, na, ir Motiečiukas, že- 
mantausko posūnis. O kad tos 
Bagočiaus sorkės būtų dar į- 
vairesnės, tai '-Tarti ožius pasi
kvietė miesto majorą, airį. Ba
gočius jau buvo beveik įpusė- kūs- daviniai

Tryą gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. * 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y. 
/ Telefonas: Pulaski 1090 ' ' ■ *

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

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

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j 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!

Bago
čius nori stoti į debatus su 
Prūseika arba su Bimba. Gir
di, Bagočius jau ir temą turi: 
“Ar bolševikai nedaro klai
dų?” Ir sako, mes tada ga
lėsime duoti Bagočiui $50, bet 
šį sykį daugiaus neturėjome, 
tai $30 užteko.

Beje, girdėjau, kad žeman
tauskas su Matu rengiasi su
ruošti didelį pokilį pagerbimui 
kokiam ten žydų rabinui, že
mantauskas sako, kad tas ra
binas esąs atvažiavęs iš Lietu
vos į Waterbury ir sako, kad 
rabinas moka lietuviškai kal
bėt; sako, rašąs ir į lietuvių 
laikraščius, į “Vienybę.” Tur 
būt p. žemantauskas buvo žy
dų sinagogoj, kad jis į tą ra
biną taip labai įsimylėjo. Well, 
dieve duok jam dvasią šven
tą. Viską Girdėjęs.

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelph

tik meškeriojimais? Ne! Vo- 
lungi, čia labai klysti ir orga- 

nepažįsti. 
kai kurie 
pabėgo iš 
budelių ir 

labai gerai pažįsta šias or
ganizacijas, stoja su noru nei 
keno nemeškeriojami. Dirba 
su pasišventimu ir eina, pir
myn žingsnis po žingsnio. T. 
L. J. k-lė užsibrėžusi sau tiks
lą dirbti kultūros ir meno dar
bą. Pažangesni žmonės dirba 
aktyviai k-lės labui. Sausio 
26 d. surengė vakarą, kuriame 
pastatyta vieno veiksmo dra
ma “Vagis” ir dviejų veiksmų 
komedija “Vargšas Tadas.” 
Artistai roles atliko gyvai‘ar
tistiškai. Skaitlingas skaičius' 
buvo atsilankęs ir visi užganė
dinti. Gryno pelno $43.51. 
Vasario 9 d. Jaunimo k-lė su
rengė didelį komplimentų va-| 
karą. Buvo vaidinama vieno 
veiksmo 
žentas,” 
daskutis

komedija “Kurčias 
‘Stebuklingas Barz- 
ir daug tam pana

šių komplimentų. Garbė jau- 
nimiečiam ir kitom pažangiom 
organizacijom, dirbančiom kil
nios idėjos darbus. O “Vo- 
lungiui” ir jo pakalikam dau
giau protauti, o mažiau šmeiž
ti lietuvių jaunimą.

Finksas.

IM BALZA M UOTO J AB
Užtikrinu, kad mano patamavima* 
bus atatinkamiausiai ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

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.

tų sorkių pasiklausyti apie 
du šimtai. Įžanga buvo 25c. 

, Tamošius, su kitais fa- 
nuvežti į kitą vie- šistukai^, per .visą mėnesį šu

tą, paskui sugrįžti; net kai’šilę dirbo, lakstė po stubas, 
darbininkas eina savo reikalu, • kviesdami, ir sakė, kad tokių 

“ ' prakalbų waterburieciai nesą 
s. “Išgirsite tą, ko dar 

_ j.” Net ir laiš- 
bet pas-’kus siuntinėjo kitiems. 
darbinin-| Teisybė, ir buvo atsilankę 

‘Tu1 tokios publikos, kurios dar 
ant’niekados nesu matęs ne tik 

kitose prakalbose, bet nei to 
paties Bagočiaus, kaip tai: že
mantauskas, Tareila, Ažunaris 
ir daugelis kitų fašistėlių, su 
visomis savo šeimynomis. Ki
ti iš jų nei įžangą nemokėjo, 
nes per tas duris nėjo, bet su
lindo per užpakalines. Aš 
pamenu, kaip pereitų metų 
apie šitą laiką Tarnas Matas 
buvo parsikvietęs St. Michel- 
soną, irgi sąryšio vardu, kad 
apvaikščiot fašistų-sandariečių 
pralaimėjimą L. P. P. Kliubo 
valdybos, kur Matas su Kru
keliu ir Senkum gavo “kiką” 
iš valdybos

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-4474
Būkite Savystovū

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kai|* įsteigta New York City

nas laikraštis, kaipo organas, 
kas ir padaryta. Pasiūlyta 
trys dienraščiai ir trys savait
raščiai. Klerikalai pradėjo 
šaukti, kad reikia rinkti ne
partinis laikraštis, kaip “Ke
leivis,” “Dirva” ir kiti tam pa
našūs, po ko kilo diskusijos. 
Pasirodė, nėra nei vieno laik
raščio, kuris būtų nepartinis. 
Pasirodė, kad tie jų neparti
niai laikraščiai yra prisidengę 
po fašistine skraiste ir nieko 
nelaimėjo. Balsuojant, “Lais
vė” gavo daugiau balsų ir li
ko išrinkta kuopelei už orga
ną. “Volungio” supratimu, 
skaitomi sulaužyti įstatymai, 
kad “Laisvė” gavo 23 balsus, 
o “Dirva” 7 balsus.

kuris 
priimtas už organą, 
ko mūsų karštieji 
rauda. Matyt, kad 
raščio “Laisvės” labiau 
negu šuva vandens.

“Laisvė” yra vienas 
riaušių laikraščių ir yra 
mas jaunimo kuopelei, nes ja
me yra daugiausia Kanados 
bei Toronto žinių, del ko To
ronto jaunimas pasiskyrė mi
nimą laikraštį savo organu. 
Jeigu “Volungis” svajoja apie 
pakeitimą organo, tai patarti
na laukti kitų metų. Kam ne
patinka, 
džiotų, 
kultūros 
tus bei 
darbais.
turtina dirbti kultiviruotą dar
bą visuomenės labui. Bet ne 
taip, kaip “Volungis,” būda- 

jmas šv. Jono dr-jos narys ir 
,v _ podraug tos pačios draugijos 

j samdomas šmeižti kitas dr-jas, 
! bei kuopeles, kaipo šmeižto 
j korespondentas parsiduoda 
save už $5.

Apart ko kito, rašo, kad Li- 
iteratūros Draugija, Sūnų Duk
terų, jaunimo kuopelė gaudo 
i žuveles viena meškere, bet su 
j daug ' kriukučių. Tai kur gi 
i protas giesmininko “Volun- 
Igio” manyti, kad vietos* lie
tuviai tiek tamsūs, jog neat
skiria juodo nuo balto ir kad 
;į šias organizacijas rašomi

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

K. M. S.

jęs su savo sorkėmis; nagi, 
žiūrime, ateina miesto galva. 
Tamošius ragožium nusirito 
nuo steičiaus ir nubėgo pasi
tikti tą poną. Tuojaus Bago
čius užleidžia savo vietą ma
jorui. Tačiaus, kada tas pra
dėjo kalbėti, tarė, tarė žodį ir 
niekaip negali išstenėt, keistai 
užsilaiko ant steičiaus. Kokią 

' dešimtį kartų laike savo de- 
Išimties minutų kalbos, vis kar-

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIšKAI-ANGLIšKAS

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A LiAllin. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Jv vCllllį
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 mužesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRLMUI VANTOS VELTUI

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

"LAISVE”

Tai viena, gal būt, didžiau
sių dirbtuvių Lawrence ir jau 
nuo -kitų kompanijų turi at
pirkus dirbtuves ir dabar sto
vi uždarytos. Pačiame Arling- 
tone darbai prastai eina. Kai 
gauna užsakymą, tai tada dir
ba dieną ir naktį. Per porą 

4 mėnesių ir išvaro, ir tai tik 
vienas skyrius, o kiti skyriai 
jau kelius metus stovi uždary
ti. Paskutiniuoju laiku buvo 
parsikvietus kompanija apie 
kokį dešimtį ar daugiau vyrų, 
iš kur tai, vieni kalba, kad iš 
Chicagos, kiti sako, iš Bos
tono. Tai tie tyrinėtojai kož- 
name skyriuje išbūna* po 2-3 
savaites 
skyrių.

^keletą mėnesių 
fskyrius perėjo.

są darbininko judėjimą. Ei- 
ria paskui darbininką (tyrinė
tojas vienas ant vieno (------
ninko), paskui vaikščioja ir 
rašo, kiek laiko ima vilną įdėt 
į mašiną, kiek mašina ima lai
ko išdirbti tą įdėtą vilną, per 
kiek laiko darbininkas pri-( 
krauna troką, kiek jam laiko į Mat, 
ima išimti

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

“LAISVE”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.irgi jis eina paskui ir rašo, Į1 

kiek laiko būni. Atėję ir maz-( girdėję. 
’gojimo skyriuje išsykio nieko (nesat girdėję 
nesakė tik rašinėjo 
kiaus, berašinėjant, 
kams siūlė propoziciją: 
gali lengvai dirbti vienas 
šios mašinos ir prie to mes 
duosime 20 centų daugiau al
gos ir galėsi geresnę algą pa
sidaryti.” Dabar moka po 40 
centų ir dirba po 2 darbininku 
ant vienos mašinos. Tai dar
bininkai nekurie nutylėjo bei 
šiaip praleido tuos klausimus, 
o kiti atsakė trumpai ir drū
tai: “Nesutinku. Jūs vieną iš- 

iš darbo, tai viena, o 
šiandien jūs algos pri- 

pakol tos permainos 
paskiausi jūs v31 atim- 
mūsų tuos 20 centų. ( 

^Tai geriaus dirbti dviem už tą 
pačią algą.” žinoma, ir dau-!iš valdybos. Tai po tų p.ra- 

pasikalbėjimų 1 kalbų p. Ažunaris, per “Tėvy-
i nę,” davė velnių Matui, saky
damas, kad: “Tokios prakal- 

! bos, kur socialistai kalba, ne- 
■daro sąryšiui garbės.” O šian
dien, žiūriu, ponas Ažunaris 
su žemantausku ir Tareila, 
kad ploja, tai ploja' kačiukes 
socialistui Bagočiui ir dargi, 
žiūrėdami su panieka į pro
gresyvius žmones, šypsosi. Ta
reila, kaip jis gyvas, dar ne
buvo niekad atsilankęs į Ba
gočiaus prakalbas, nes jis se
niau socialistų baisiai neap
kęsdavo. Bet dabar velniai ži
no kas jam pasidarė, kad jis 
taip įsimylėjo į Bagočių ir jo 
socializmą.

Bagočius pirmiausiai pasisa
kė, kad, girdi, aš šiandien at
važiavau čionais ne pamokslų 
sakyti, neigi jus mokinti, kaip 
reikia gyventi, nes jūs ir pa
tys tiek 
galinus, 
turiu ir 
biznis. 
Matas 
ir negalėjau atsisakyti. Mato
te, sako Bagočius, mano biz
nis, yra štai kokis: rytoj turiu 
didelį zkeisą. Mano klijentas 
pavogė kumelę ir jis dabar sė
di džėloj. Taigi jis man įstū
mė į kišenių šimtinę, kad aš jį 
išgelbėčiau iš tos nelaimės. 
Taigi, aš turėsiu dabar priro- 
dyt teisėjui, kad ne jis pavogė 
kumelę, bet kumelė pavogė jį. 
Girdi, aš turiu teisėją įtikint, 
kad mano klijentas stovėjo 
ant kelio, o kumelė, būdama1 skamba: 
girta, ėjo galvą žemyn nulen-i “Kuopelės tikslas—sujungti 
kus ir įlindo į tarpkojį jam.[lietuvius ateivius su Kanadoj 
!?• taip, kumelė nusinešė jį ant augusiu jaunimu bendron kuo- 
nugaros. Taigi, jis nėra kai- pelėn, bendrai rengti vakarus, 

“r> • |tas taL nes jis nevogė tą išvažiavimus, sportą, steigti 
...... ■ \°P1'i kumelę, bet kumelė jį pavogė, kursus, knygyną, ruošti pa-

meksikiecių gyvenimo^.Tačiaus, sako Bagočius, ar tei- skaitąs, koncertus, organizuo- 
„ ___ ą, orkestrą ir bendrai
darbuotis kultūros ir meno 
srityj. Kuopelė nepartinė, 
bet gali dalyvautu ' visų pa
kraipų žmonės.” Kas šian
dien jaunimo kuopelės dar- 
darbuose ir spindi. Metiniame 
jaunimo kuojelės susirinkime 
padubtas sumanymą^, kad rei
kalinga kuopelei išsirinkti vie-

644 Driggs Avenue
RidgewoocĮo>Skyrius: 253 Grove St

glaus panašių 
buvo. Tai eina kalbos, kad 
vistiek tą jau padarys. Dau
giaus kalbama, kad padalin
sią nuo šmotų bei trokų, jau 
uždyką jie nedirbs. Kituos 
skyriuos ir taip darė, kur jau 
daug darbininkų išmeta. Kar
simo skyriuje—combroomyje 
yra padalinta ant šešių dalių- 
.sekšinų. Tai kituose dirbo ant 
f" >jų mašinų, o viename sek- 

apie 24 mašinos, kur per 
Įlėkus dirbdavo ant vienos, o 
dabar davė po dvi, tik po bis- 
kį pagerino, pritaisydami, kad 
pati mašina sustotų nutrūkus 
siūlui: Ant vienos kai dirbo, 
gavo algos 20 dol su centais, o 
dabar ant dviejų moka apie 
$23. Išmesta apie 12 darbi
ninkų lauk, o likusieji turi at
likt dvigubą darbą, o algos 
vos apie pora dolerių pridėjo. 
Tai baisus išnaudojimas tuose 
skyriuose ir prie tų darbų 
daugiausiai dirba lietuviai, ru
sai, lenkai ir airiai, katrie jau 
užima viršininkėlių vietas.

Pasekmingas Kliubo Balius
Vasario 2 d. Lietuvių Ūkė- 

Xų Kliubas turėjo surengęs 
ba4įų« Įžanga buvo veltui, tai 
ir žtnonių buvo atsilankę ne
mažai. Buvo smagus balius. 
Žinoma, kliubui niekas nekai
nuoja todėl, kad nuosavas na
mas, tai tik muzikantams rei
kėjo užmokėt. Bet tas iš val- 
įgių ir įvairių leidinių užsimo- 
flfejo visos išlaidos, tai da ir 
Kliubui liko apie desėtkas do
lerių.

Operetę “Pepitą” Perstatys 
Scenoje

Oregon ilM
Main >6a

URBO LAX TABS 
: (25 centai už skrynutę)

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

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

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

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

Vardas _____——--------------------------------------------- --------
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Antrad., Vasario 19 d., 1929

VIETOS ŽINIOS baž-

“PEPITA” BROOKLYNO 
SCENOJE

'tiūmais, traukdami meksikie
tiškas žavinčiai skambančias 
dainas, su kiekvienu pasirody
mu ir nuėjimu nuo scenos bu
vo lydimi aplodismentų. Ver
ti .’ įėjimas choro ir artistų 
scenon sudarydavo tarsi kokį 
puošnų vainiką prieš žiūrėtojų 
akis; o tos Meksikos kalnuo
se aidėjančios dainų mebodi- 

Pepita”—premje-ljos, plaukiančios iš to vainiko 4*1 1 “ I "* • 1 • v — • L 1 ’ 1 1 1

EPISKOPALŲ KUNIGAI 
STOJA UŽ TAISYMĄ 
BLAIVYBĖS

Apie 1,500 episkopalų 
nyčios kunigų pereitą sekma
dienį pradėjo savo kampani
ją už pataisymą esamojo blai
vybės įstatymo, nes, esą, daly
kai kaip jie yra dabar, 
tęstis negali.

viena diena. Kompanija suti
ko išpildyti reikalavimus: pri
ėmė atgal pirmiau išmestus 
tris darbininkus ir sutiko pa
naikinti tą “speed-up 
ma. v

siste-

ilgiau
KAIRIEJI RAŠYTOJAI 
DALYVAUJA DARBININKŲ 
KOVOSE

pra- 
aeo- 
ku-

BROOKLYN, N. Y.
Jaunuolių Domei

Utarninke, vasario 19, “Laisvės” 
svetainėj, įvyks Jaunuolių Kliubo su
sirinkimas. Pradžia 7 vai. Gerbia
mi jaunuoliai, malonėkit visi atsilan
kyti, nes darbas yra pradėtas ir rei
kia realiai vykint gyveniman, kad 
būtų mums iš to naudos. Eidami 
susirinkiman, turėkime bmenyj, kad 
reikia kalbinti ir vestis; savo drau
gą, draugę bei pažįstamą. Org.

41-42

LIETIMU VALGYKLA
Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gamipami lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Maspethiečių Lyra 
. skambėjo. Praskambėjo 

linės lyros stygų garsais, 
rie vaišino kiekvieną buvusį 
Lyceume pereitą sekmadienį, 
o grąžon už tai lyriečiai gavo 
bangas aplodismentų.

Operetė ‘T 
ra Brookiyne—ne tik padarė 
gero įspūdžio į žiūrėtojus ir 
klausytojus, bet taip jau ke
liais laipsniais pakėlė patį 
chorą ir visus vaidinimo daly
vius. Tai pirmas lyriečių ban
dymas—debiutas šitoj srity j ! 
‘ Vaidinta mokytojaujant ir 
diriguojant VI. Žukui, o reži
sieriaus pareigas einant J. 
Juškai. Sufleravo J. Valatka.

“Pepita” iš Meksikos gyve-

IŠTRAUKĖ SENIO 
LAVONĄ

M. Goldas, John Dos Pa
sos, Em Jo Basche ir kt. kai* 
rieji Amerikos rašytojai daly
vauja streikuojančių adatos 
darbininkų pikietų linijose ir

PRANEŠIMAI Iš KITUR

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

Pereitą sekmadienį policija 
ištraukė iš East upės apie 70 
metų amžiaus žmogaus lavo- aktyviai remia jų kovą prieš 
na. Kas jis per vienas, kada išnaudotojus ir biurokratus.

širdies, nešė Į publiką ką to
kio nepaprasto ir gražaus. 
Dailiai 
vičiūtė 
akto.

Keli 
trūkumėlių.

Ne visi vaidylos ir choristai 
buvo tinkamai nugrimuoti. 
Pęrdaug geltonplaukių matė
si, o permažai vyrų su apū- 
šiais. Nereikėtų dėti (o jei

ir vietoj šokėja Mise- 
pašoko paskutiniam

žodžiai del kai kurių

nimo paimta operetė—su.tū-Įtaip vertėjas įdėjo, reikėtų iš- 
lais trūkumėliais ir idealoginė- ■ mesti) tą obalsį “darbininkų 
mis spragomis vaidmuo, bet ne! h- valstiečių valdžia.” čia tas 
čia vieta apie tai kalbėti. ;netinka. Vienas aišku: tie 

Kalbant apie operetes, jų Į žmonės, kurie stoja už tą o- 
vaidylas ir jų vaidinimus, vi- balsį, niekuomet nevagia mer- 
suomet tenka turėti omenyjlginų jokiems užstatams. Mek- 
sekantis: negali paimti by ge-jsikoj revoliucijos, kiek jų ka
rą scenos mėgėją ir pastatyti Ida buvo, buvo buržuazinės ir 
prie bent kokios rolės: čia tu- todėl tokio obalsio niekuomet 
ri būti asmuo su aktoriaus ta- revoliucionieriai nenaudojo, 
lentų, lavintu balsu ir tinka
mu tipu. Aktorių surašė ran
dam : Margareta česnavičiūt.ė 
“Pepitos” rolėj, J. Nalivaika 
—Pedro, I. Kavaliauskiūtė— 
Felipos, A. Velička—Karlos, 
C. Leveskas—A. Hepwortho, 
M. žolyniūtė—Jonės, B. Ru-j 
daitis—Wilsono, J. Jakučionis' 
—Romero.

Nors balsus iš suminėtųjų 
turi visi gerus, bet ne visi vai
dylos jais pasižymėjo, 
si, mat, turėjo progos išlavinti 
juos. Su visom trimis kvalifi
kacijomis buvo tik Margareta, 
visiems gerai žinoma ir myli
ma dainininkė. Kiti aktoriai 
buvo su mažiau pralavintais 
balsais, bet dainuotas savo ro
lių dalis atliko teisingai ir be 
nereikalingų pauzų. ČIA ir 
yra jų ir mokytojo nuopelnas.

Tipai visi buvo parinkti. Be
ne geriausiai bū£ pasižymėjęs 
Brooklynui dar neperdaug ži
nomas Benis Rudaitis. Tai 
pilnas komedijanto savybių 
asmuo. šiai rolei jis buvo, 
tarsi, gimęs. Velička, kaipo 
tipas, labai tiko Karlos rolei, 
su gražiu, stipriu ir išlavintu 
balsu, bet ar tai rolėę gerai 
neišmokimas, ar kita kuri kliū
tis neleido jam parodyti to 

• didvyriškumo, narsumo ir re
voliucionierių vado savybių. 
Viena ir bendra pastaba: ope
retėse, kur scenoj dalyvauja 

\ minios žmonių, kur vaidmuo 
' komplikuotas, būtinai reika- 
' linga kiekvienam aktoriui mo

kėti savo rolės žodžius—mo
kėti gerai, 
kliudys. 
’r Ne pilnai 
tūli kiti, kas 
stebėti.

Galėjo 
nas kitas 
mėlis pas 
bet, atsižiūrint į tai, kad Ly
ros Choras pirmu sykiu vaidi
na operetę—kad vaidinimas 
ūmai buvo priruoštas—tenka 
daug kas pateisinti. Paga- 
liaus, kur tų “trūkumėlių” nė
ra? Tik ten, kur nevaidina-

Ne vi-

priešingai—tas

I 
nuskendo, kol kas dar nežino- j--------------
ma. Veikiausiai, kad tai be-1 NUMIRĖ ŽYMUS 
ne bus kokis varge paskendęs Į ESPERANTISTAS 
bedarbis, kuris pats nusiskan
dino.

NEW YORKO KUNIGĖLIS 
PAMELAVO, KAIP 
PAPRASTAI

žymus

DONORA, PA.
Pranešimas Liet. Ūkėsų Kliubo 

Nariams
Liet. Ūkėsų Kliubo, laikytam susi

rinkime 10 d. vasario, 1929, didžiu
ma balsij liko nutarta kiekvienam 
nariui šio kliubo išmokėti dividentus 
arba bonus. Tat, kurie gyvenate

Kurie 
atsiųskit savo

kituose miestuose, būtinai būkite su
sirinkime 10 d. kovo, 1920. 
negalite pribūti, tai
adresus, tai dividentai bus išsiunti
nėti. Sekr. P. Kastrickas, 

Į1. O. Box 181, 
Donora, P

417 Lorimer Street (“Laisvės

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė :

Name), Brooklyn, N. Y.

žmonių atsilankė vidutiniai 
—galėjo būti daugiau—ir visi 
likosi pilnai pasitenkinę. Bu
vo svečių net iš Conn, valsti
jos : Waterburi o—g y d y toj as 
Stanislovaitis su žmona, iš 
Bridgeporto—d. P. šiugždinis 

j ir kitas draugas (pavardę pa
miršau) ; iš Scranton, Pa., — 
dd. Valakai ir Andriuliai. Ge
ra dalis buvo iš New Jersės.

Šitokis buvo pereito sekma
dienio vakaras!

šitokia buvo premjera “Pe- 
pita”!

SVARBI PASKAITA

R. M.

Bus net Du Gydytojai; 
“Rūkyt ar Nerūkyt?”

Dionizo A. Klagis, 
esperanto kalbos plėtėjas ir 
žinovas, numirė pereitą šešta
dienį baliuje, suruoštam Espe
ranto Harmoniško Kliubo (119 
West 57th St.). Klagis paėjo

Chelsea Metodistų Epiško- iš Serbijos. Į Ameriką atvy- 
palų bažnyčios kunigas C. F. į ko 1910 metais. 
Reisner, pereitą sekmadienį, i 
per savo pamokslą kalbėjo 
apie tuos “didvyriškus” dar
bus, kuriuos atlieka Chicagos 
gengsteriai. Barė bagočius, 
kurie brangiai moka už šnap- 
są-mūnšainą, nes iš tų pinigų 
esą veisiasi vagys ir.šmugel- 
ninkai. Peikė Chicagos mies
to administraciją, kodėl ji lei
džianti “spykyzėms” veistis. 
Ot, esą New Yorko miesto ad
ministracija, su savo policijos 
perdėtiniu Whalenu, tai gera: 
neleidžia tokiem lizdam susi
sukti.

Tas parodo, ant kiek kuni
gėlis mažai žino: gal niekur 
tiek nerasi šiandien tų spy- 
kyzių ir visokių girtuoklystės 
lizdų, kiek New Yorke, 
nemato tik tas, kuris nieko 
mato.

MOTINA MIRĖ IŠ BADO— 
PALIKO NAŠL| IR PENKIS 
KŪDIKIUS

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ M. J. 

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

(21-47)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ'
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 1 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

NARIAMS
185 KP.

PAJIEŠKOJIMAI

To 
ne-

va-Vasario 21 d
kare, svetainėj 218 Van Sick-j 
len Avė., įvyks A. L. D. L. D.

i 185 kp. mėnesinis 
mas. Visi nariai 
ir savo draugus

I Šiame 
naują

susirinkime 
knygą.

susirinki- 
dalyvaukite 
atsiveskite, 
nariai gaus

Komitetas.
(42-4)

MIRĖ

metų
14 d
d. va

Pereitą sekmadienį numirė
Louise Kiernanienė, 33 metų; pa J IEŠKAU Onos Staniškiūtės, 
amžiaus, penkių kūdikiu moti-i vyru pavardės nežinau, paeina 
na. Numirė badu, iŠ biednat-' ĄvikiI’į kaimo, Liudvinavo parapi- 
ves. Paliko baisiam varge ]<a([ gyvena Brooklyn, N. Y. Mel- 
penkis kūdikius. Vyras And- 'džiu atsišaukti arba kas žinote, pra- 
rius Kieman kadaise buvo ak- ™skl?T’ wu Matulevičia, 9 Finlay 
robatu. Jaunesniu būdamas: 
galėjo uždirbti. Bet pasta-1 
moju laiku darbo ] „ 
gauti Jokio ir todėl badas į tijoj. 
namus atėjo.
Kieman ų šeimyna 
po num. 416 W. 
New Yorke.

po 
iš

v.. • JUNIPER 7646 3

RALPH KRUCH-'
FOTOGRAFAS’ .’•» . T • .1

■ 65-23' GRAND/
/•'. • maspeth?. n: y/A '" .TV- ‘

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS

NELEIDŽIA JUODVEIDŽIĄM 
LOŠTI BILIARDO

PAJIEŠKAU draugri Karoliaus žu- ’ 
, _. kausko ir Petro Navicko. Girdė- i negalėjo jau> ka(] gyvena Pennsylvania vals- 

Abudu iš Vamupių kaimo, 
' i Padavinio valsčiaus, Marijampolės 

' apskričio. Meldžiu atsišaukti arba 
gyveno kas žinote, malonėkit pranešti. — 

56th St.,iV. Mikelevičius, 49 Vine St., Mer- 
' iden, Conn. (42-43)— i,. . . — —— ...................— H   --- ■    ' j

PAJIEŠKAU Vinco ir Miko Valuko- 
nių, paeina iš Palazdijų kaimo, 

Lazdijų parapijos. Seniau gyveno 
Illinois valstijoj. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinote praneškite. J. 
Zaveckas, 533 Sayre Ave., Perth 
Amboy, N. J. 41-43

iden, Conn.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Manadžerius ,pasakė,

Pereitą šeštadienį į Jualian 
Billiard Akademiją (14th St. 
ir.Irvįng Place), užėjo negras, 
Albertas Patterson, palošti bi
liardo.
kad jis juodveidžiams netar
naująs, ir nenorįs, kad čia jie 
lankytųsi. Patterson smarkiai 
užprotestavo, pareikšdamas, 
kad kuomet manadžeris nelei
džia juodveidžiams lošti, tai 
tuo pačiu sykiu jis nesibijo 
samdyti juodveidžius darbi- 
'ninkus, juos baisiausiai išnau
dodamas, kaipo tarnus.

Margaret Januss, 59 
405 Autumn Ave., mirė 
vasario, buvo laidota 18 
sario iš kun. T. Regalskio baž-! 
nyčios, šv. Jono kapuose.

Antanas Ragažinskas, 
m., 778—3rd Avė., mirė 16 
vasario. Bus laidotas 20 

;vasario iš kun. Pakalnio baž-

511 
d.
d.

Ji bus sekantį ketvirtadienį, 
“Laisvės” svetainėj, kai 8 vai. 
vak. Tai dar pirmu sykiu A. 
L. D. L. D. 1-mos kuopos isto
rijoj jos surengtame vakare 
kalbės du daktarai—A. Petri
ką ir J. F. Paulionis. Vienas 
dantų gydytojas, o kitas me
dikas. Ko nepasakys vienas, 
tai papildys kitas. Visiems 
bus įdomu išgirsti. “Natūra
listai” taipgi turi atsilankyti,
nes bus klausimų ir diskusijų. I

Vėliau, po tūlam laikui, yra 
nutiesta programa dr. Kaš- 
kiaučiaus prelekcija ir inžinie-į v. 
riaus J. Degučio referatui. Po tyčios sv. Jono kapuose. _ 
to dr. Petriką ruoš dar vieną I Laidotųjų apeigoms :rupi- 
paskaitą: “Kas tie naturopa-,nasl Srab01'lus J- Gaisva. 
tai?” Vadinasi, mūsų kuopa; .
nesnaudžia. Nesnauskite ir t k-rajūs, draugai darbininkai. Nau- ĮVESTA CHINIEcIŲ KALBA

roles mokėjo ir dok.itS? .pr0^' . Susipažinkit
.. , J su įvairiais klausimais, nes taigahma buvo pa- sva*rbu!

apsireikšti dar vie- 
netikslumaš, trūku- 
vieną kitą vaidylą,

ma.
Bet operetėse atskiri vaidy

los tik pusę vaidinimo tesuda
ro. Kita pusė nusveriama pa
ties choro. Jei choras bus pras
tas, nesuorganįzuotas, nesudis- 
ciplinuotas ir nepriruoštas; 
jei chore bus prasta medžia
ga, nesudainuos jis gerai dai
nų, nesuloš jam skirtos dalies; 
į laiką neišeis, laiku nepradės 
Ir neužbaigs—visos vaidylų 
pastangos gali būti ant šono. 
“Pepitoj,” kur tiek daug kar
tų chorui tenka ant scenos at- 

, eiti ir nueiti, kai tik choras— 
1 choristai ir choristės—ir pasi

žymėjo. Visos jiem skirtos 
dalys buvo atliktos taip gra
žiai, sutartingai ir be disso- 
nansų, kad žiūrėk žmogus ir 
džiaugkis.

Jaunos ir graikŠČios lyrie- 
tės, su ‘•kukliais vaikinais,' pa
sidabinę meksiki etiškais kos-

PARDAVIMAI

DAR 18 KLASIŲ BUS 
ATIDENGTA

Darbininkų mokykla, kurios 
i rūmai randasi 
i Centre, ant 
'New Yorke, 
įdės dar 18 
mais kursų, 
penki kursai 
Kurie tik galite, lankykitės į 
kalbamą mokyklą. Daug ko 
išmoksite.

Amerikos Mokslo Draugijų 
*i Taryba pereitam .savo posedyj j

Darbininkų 
Union Aikštės, 

šią savaitę pra- 
įvairiais kl'ausi- 

1 Tarpe kitų bus 
angliškos kalbos.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

RI DG EWOODIFZIŲ AT Y D AI!
A. L. D. L. D. 55-tos kuopos mė- 

nutarė varyti . propagandą už'nesinis susirinkimas bus penktadie- _ ’ . _ . . . I i OO rl "trn o o Urv rm 11 c i vi mA. L. U. L. U. 1-mos hp. Ameriknc nniverrifp-'ni’ 22 d’ vasario> Degulio svetainėj,^Pirmininkas j. Jankūnas. , AmenK0S umversive 1147 'p}iames st., 7:30 vai. vakare.

(42-“43)

KAS BUS NEDĖLIOJ?

dar niekas nežino, 
bus sekančioj nedė-

Tur-būt 
kur ir kas 
lioj ? Kur galėsim linksmai lai
ką praleist? 7 Nagi “Laisvės” 
svetainėj Aido choras rengia 
puikų vakarėlį su programa. 
Šioj svetainėj jau gana senokai 
buvo vakarėlis, tai daugumas 
pasiilgo “naminio baliaus”. 
Taigi, sekantį nedėldienį niekur 
kitur nepasižadėkite, o būkite 
aidieČių vakarėlyj. Apie pro
gramą bus pranešta vėliau.

Choristas.

I tai įvestų į savo kurikulumą Visi nariai susirinkite laiku. Org. 
įchiniečių kalbą. Anot jos, ne- 
j galime ilgiau neigti Chinijos ir 
’jos žmonių, bei jų civilizaci
jos. Reikia su ja susipažinti 
ir kas gero—pasiimti. Tam
reikalingas pažinimas chinie- 
čių kalbos.

LYRIEČIAMS!

4,000 DALYVAVO 
LAIDOTUVĖSE

Apie 4,000 asmenų susirin
ko išlydėti iš namų septynių 
lavonų—Marės Pasos su jos 
šešiais mažyčiais kūdikiais, 
kuriuos ji ir pati save nutroš
kino gazu del to, kad išgelbė
jus nuo baisaus skurdo. Dau
giausiai tarpe tų žmonių buvo 
žingeiduoliai, norinti pamatyti 

. Daug auto
mobilių lydėjo į kapus šiuos 
septynius lavonus.

Lyros Choro susirinkimas į- 
vyks antradienį, 19 d. vasario, 
8 vai. vakare, National Hali, 
91 Clinton Ave., Maspe^he.

Draugės ir draugai, visi bū
tinai atsilankykite, nes bus iš
duota raportas iš atsibuvusios 
operetės. Taipgi yra daug ki
tų svarbių reikalų.

J. T. Bimbiene, Sekr.
(41-42)

MAJORAS VAKACIJOMS, O i tragedijos aukas. 
POLICMANAI DARBININ
KAMS GALVAS SKĄLDO

Majoras Walker pavargo. 
Nabagėlis pasišalino vakaci- 
joms į Miami, Floridą. Ta- 
čiaus, Walkeriui išvykus, New 
Yorko miesto \policijai įsakyta 
adatos streikuojančius darbi
ninkus mušti, kaip musus. Po- 
licmanai sayo pareigas ir pil
do. ' '•

MUILADIRBIAI LAIMĖJO 
SAVO KOVĄ

. I

Pereitam “L.” num. buvo 
rašyta, kad streikuoja Gamble 
Soap Co. darbininkai, Ivory 
muilo darbininkai (dirbtuvė 
randasi Staten Islande). Ne
daug teko jiems streikuoti, tik

3194

LIETUVOJ parsiduoda 10 margų 
žemes, kuri randasi Šilvienių kai

me, tarpe Ilguvos parapijos ir Plok
ščių. žemė dirbama ir gera, viršuj 
juodžemis, apačioj molis; auga dobi
lai ir visokie kitokie javai. Kokie 
600 pėdų nuo girios, yra priklausan
tis kelias įvažiavimui i girią, * lau
kas keturkampis, rubežiūs nuo pie
tų, žiemių, rytų ir vakarų. Nuo 
žiemių pusės prie rubežiaus yra ber
žas, turintis 40 metų, ištolo žiūrint 
labai daili išvaizda. Einantis kelias 
pro beržą yra nuo žiemių, galima 
važiuoti į visas puses. Puikus gy
venimas prie gražios girios. Nemu
nas irgi netoli. Ta žeme nėra pri
klausanti prie kitų, tik pardavėjui; 
galima pirkti be jokio klapato. 
mes paskutinė kaina $295.00. • —i . v. ; j__•

Že- 
Jei 

kas norėtų tą žemb pirkti, tai raš
tus galima padaryti Brookiyne arba 
,New Yorke. Kas mano važiuoti į 
,Lietuvą, tai labai geras ir pigus pir- 
'kinys. Pasinaudokit proga, 
giau informacijų suteiksiu 
J. Aleksa, 43 Wood Road, 
Neck, N. Y. Tel., Great Neck

Dau- 
laišku. 
Great 

1278-J.
40-42

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 patogi keliauninkams 

dėžė, stipraus darbo, tinkanti va
žiuojantiems į Lietuvą. Taipgi par
siduoda 4 kambarių rakandai, nori
me parduoti visus rakandus ant syk. 
Parduosiu' visai žema/ kaina, pasi
naudokit proga. Kreipkitės po No. 
432 S. 5th St., ant antrų lubų, 
Brooklyn, N. Y. (4<2-43) j

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šahniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

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

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

iurie 18 Pirkgju atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą,

WALTER GARŠVA
Fulton Štreet Brooklyn, N. Y.

I , Tel., Triangle 1450
'Lietuvis Fotografas

IR MALIOR1US
| Nufotografuoja
? ir numaliavoja
• visokius p a-
I veikslus įvai-
I riomis spalvo-
| jgh . mis. Atnau-
1 jina senus ir
1 kr a j a v u s ir
' sudaro su
• amerikoniškais
■ Darbą atlieku gerai ir pigiai
| Kreipkitės šiuo adresu:

j JONAS STOKES
? 173 Bridge St., Č. Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

TV.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

UŽEIGA

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

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

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Apynių Grybelių Lelijų šaknų
Aviečių uogų Gvazdikėlių Rūtų
Anižių sėklukių Imbiero šaknų Rožių
Brolelių Juodšaknių Remunėlių
Bernardinų Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Bezdų žiedų Kaštavolų Šalavijų
Badijonų ■ Kmynų Seneso lapelių
Čepronėlių Liepos žiedų šafronų
Čobrių Lisnikų Trijų devynerių
čyščių Metelių Traukžolių
Dobilų Medetkų Totorkų šaknų
Daržų našlelių Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Devinmečių dumropių Našlelių* Pinavijų ŠaknųDzingelių 
Dagilių Puplaiškių Trūkžolių
Debesilų Parušanijos ir Valerijono šaknų
Garstyčių daugybę kt. Šahnėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.




