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Pasikalbėjimas Darbinin
ko su Kunigu.

A.L.D.L.D. 39 Kp. Byla.
Kaip Tautininkai Rūpina 

' si Apšvieta.
Mūsų Dienraštis.

Rašo Main ie rys

Daugelis skaitytojų pasigen
da “Laisvėj" vieno skyriaus, 
ku ris daugeliui patiko—Pasikal
bėjimas Darbininko su Kuni
gu. O dar daugiau tiko vi
siems čaliuko pasikalbėjimas. 
Tas skyrius jau senai nepasiro
do. Nors “Laisvėj” tos vietos 
užpildytos gana svarbiais lus
tais, lengvosios literatūros ga
na daug, vienok tas skyrius at
naujinti reikalinga. Laike va
jaus daugelis reikalavo, kad bū-Į 
tų tok is skyrius.

Neklysiu pasakęs, kad praei
tam “Laisvės" vajuje daugiau
sia davė skaitytoji! kietosios 
anglies sritis, negu kuri nors 
kita lietuviais apgyventa koloni
ja. Vadinasi mainieriai myli 
“Laisvę”, rėmė ją ir rems atei
tyje. Tad mes galime ir reika
lauti to skyriaus.

Už Dainavimą “Raudonos 
Vėliavos” Pasmerkė 

Kalėjimai!
MILAN, Italija.— Uždai-! 

navimą revoliucinės dainos 
j“Bandiera Rossa” (“Raudo- 
Įna Vėliava”) ant gatvės, i 
Italijos fašistų teismas pa-| 
smerkė darbininką pen
kiems mėnesiams kalėjimo. 
Jis buvo suareštuotas gegu
žės mėnesį, 1927 m., ir iki 
šiol išbuvo kalėjime- laukda
mas teismo.

Scrantono fašistukai su gra- 
boriais priekyje užpuolė A.L.D. 
L.D. 39-tą kuopą su miesto val
džios pagelba; manė, kad palai
dos minėtą kuopiu Kaipo nuo 
fašistinių grobonių nieko geres- 

(( nio ir negalima tikėtis, jie pa
pratę viską laidoti. Bet netaip 
jiems išdegė, kaip manė. Kaip 
rodos, tai greičiau užvers fašis
tukų kliubas kojas ir keliaus jo 
dūšelė pas dievą išduoti sąskai
tą už savo nuopelnus.

Vedant bylą su miesto val- 
• džia daug pinigų ištraukia ad

vokatai ir dar daug ištrauks. 
Vienok fašistukai nieko nelai
mės. Laisvės žodžio neatims, 
parengimų neuždraus. Kuomet 
kuopa nėra taip jau didelė na
rių skaičium, o reikia vesti pro- 
va su miesto valdžia, kaip sa-į 

7 kiau, reikia daug pinigų.
kas veik visa suma buvo šukei-1 
ta ant vietos. Bet kuomet dar 

< reikia nemažai pinigų, tai ir ki
tų kolonijii kuopos turėtų ateiti 
į pagelba, be didelio prašymo.

Trockis Prašąs Reichs
tago įleisti Vokietijon
BERLYNAS.— Reichsta

go prezidentas Paul Loebe, 
socialdemokratas, sekmadie
nio vakarą aplaikė sekamą 
telegramą iš Perą, svetini-1 
šalių kvartalo Konstantino- 
poly:

“Prisimindamas justi pra
kalbą, pasakytą Reichstage 
vasario 6 d., aš prašau Vo
kietijos konsulato Pero j su-| 
teikti man vizą.

Leon Trocki.” i
Minimą prakalbą tasai so

cialdemokratų vadas pasa
kė laike paminėjimo dešimts 
metų sukaktuvių nuo priė- 

Kol mimo respublikos konstitu
cijos. Jis prisiminė, kad gal 
būt kurią dieną jų (social
demokratų) valdžia suteiks 
Trockini prieglaudą Vokie
tijoj.

Ponas Loebe Trockio te
legramą atidavė kabinetui, Elmer 'Spencer, 17 metų am- 
kad jis darytu kokį žingsnį žiaus vaikinas, dirbantis už 
tuo reikalu. Loebe pataria pasiuntinį, prisipažino, kad 
įsileisti Trocki.

Sakoma, kad

Tautininkai myli daug plepėti 
apie apšvieta, apie sveikatą, bet 
tai tik plepėti. Kuomet reikia 
dirbti konkrėtis darbas, tai jų 
nėra. SLA. 7-tas Apskr. nuta
rė surengti prelekcijas sveika
tos klausimu. Už pralegentą 
pakviestas dr. Repšys. Del 
JFilkes-Barre ir visos apielinkės ' 

taryta tik 500 plakatų, 1 ■“ 
4 .katančiai gyvena lietuvių ir gandas, kad telegrama gali 
apie tūkstantis priklauso S.L.A. 
Vadinasi, nariam netenka nei 
po vieną. O Scrantono tauti- i Lio. 
ninku šulai bijo ir prisiminti ! TV 
apie prelekcijas, kad bus, nors 
tai žino, kad bus. Ar tą jie da
ro iš pavydumo ar kvailumo, 
tegu jie patys sprendžia, 
tokis elgimasis negeras.

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykite*! Jūb Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re*

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

33E, KUKUTI LAPNOK 
KIEK TIK TAU PATINKA, KOL 
VALDŽIA MANO RANKOSE 
RANDASI} O TIEMS SUS
KIAIS UŽTEKS IK ŠPYGOS

MASINIAI AREŠTAI MILŽINIŠKOJ
SUKNIASIUVIŲ DEMONSTRACIJOJ

230 Streikierių Suareštuota; Buvo Entuziastiškiausia Ma
sinio Pikietavimo Demonstracija New Yorke

i

■L

MOKYMĄ VAIKUS 
TIKYBOS

NEW YORK.— Dar nie
kad nebuvo tokios entuzias
tiškos masinio pikietavimo 
demonstracijos drabužių ga
minimo distrikte, kaip pe
reitą pirmadienį. Suknia
siuvių streiko priešai, kapi
talistai ir socialistai, kurie 
rėkia per savo spaudą, būk 
“streikas užsibaigė”, tapo 
numaskuoti kaipo melagiai.

Kaipo pasekmė pikieto de
monstracijos, 26 dirbtuvės 
daugiau išvesta į streiką, 
kaip praneša streiko komi
tetas. Dabar viso streiko 
sustabdytų dirbtuvių yra a- 
pie 400. Skaičius dirbtuvių, 
kurios susitaikė su unija, 
sutikdamos išpildyti visus 
darbininkų reikalavimus, 
dabar yra 325. Apie 8,000 
sukniasiuvių jau sugrįžo 
dirbti prie unijinių sąlygų; 
dar streikuoja suvirs 5,000.

Laike demonstracijos su
areštuota ir j kalėjimą su
grūsta 230 streikierių, kū
nų tarpe yra daug moterų. 
Nuimama jų pirštų ant-

spaudos. Suareštuotos mo
terys yra narės Moterų Ba- w < 
taliono, specialiai suorgani
zuoto išvedimui ' daugiau 
dirbtuvių į streiką. Vienuo
liktoj streiko dienoj suvirŠ 
900 pikietuotojų tapo sua
reštuota.

Apie 6000 pikietuotojų de
monstravo nuo 7:30 vai. iki 
10 vai. ryto drabužių gami
nimo distrikte, nepaisant 
policijos įsakymo išsiskirs
tyti. Pasekmė to, 26 dirb
tuvių darbininkai prisidėjo 
prie streiko.

Suareštuotų tarpe yra I 
Rose Pastor Stokes ir Char
les S. Zimmerman, mana- 
džerius Adatos Amatų EJar- 
bininkų Industrines' Unijos' ; S 
sukniasiuvių skyriaus’.

Demonstracijoj dalyvavo 
ir Amerikos Jaunieji Pio
nieriai, komunistinės vaikų 
organizacijos nariai. Poli- | 
ei ja ir jų būrius suareštavo 
ir laikė apsupę priemenėse^ * t 
bet pagalios didžiumą jų pa- 
liuosavo.

m

Vogė, Kad Galėjus Lankyti 
Kolegiją

WHITE PLAINS, N.

Austrijoj Fašistai Mobi 
lizuoja Demonstraciją 

Prieš Darbininkus

525 Detektyvai Klausinėja
nt j Užmušėjystėj

Penki Kaliniai Pabėgo įSenatoriai-Ginčinosi del
iš Ohio Kalėjimo

jis pavogė dešimts automo- 
kabinetas bilių ir vieną dviratį bėgy 

nedarys tuo klausimu jokio pereitų trijų mėnesių, 
žingsnio iki neaplaikys pra- gavus pinigų lankymui ko- 
nešimo nuo savo konsulato legijos. Sakė, kad jis nori 

kur Konstantinopoly. Mat, eina mokintis, o neturi pinigai.

kad

Bet

turi

būt kokio nors šposininko 
prisiųsta, o ne paties Troc-

Iš Angora, Turkijos, pra
nešama, kad Trockis Kon
stantinopoly bus tik apribo
tą laiką.

Pirmadienį pirmu kartu 
Maskvoj tapo oficialiai pra
nešta, kad Trockis iškelia
vęs užsienin, bet nesakoma, 
kur jis išvyko.

DAUGIAU AUKŲ 
“DAILY W0RKERIU1n

Amerikonai darbininkai 
tik vieną savo dienraštį "‘Daily 
Worker”. Dienraštis diena iš 
dienos atremia Amerikos tvir
čiausią kapitalistinę spaudą, kas 
diena dalyvauja klasių kovoj. Ir 
visi mes kalbame, kad būtinai 
reikia “Daily Workerio. ” Be 
jo kova bus nepasekminga.

Kuomet patinka krizis mūsų 
karžygį, tai nevisi mes skubina
mės suteikti paramą, kad jis ir 
ant toliąus pasilaikytų. Taip 
negerai. Turėtum skubiai teik
ti paramą. Kad “Daily Worke- 
riui” sunku laikytis iš prenu-

Pmeratų, tai visi supranta. O 
kitokių įplaukų veik visai netu
ri. Skelbimų labai mažai. Pa
rama reikalinga. Reikia vi
siems rūpintis: ar gauti skaity
tojų, ar surinkti keletą dolerių..! 13th ir Spring Garden St., •

Glasgow, Anglija.— Atsi
sakius Škotijos mainų'dar
bininkams priimti algų nu- 
kapojimą, darbdaviai grasi
na paskelbti lokautų.

JAUNŲJŲ PIONIERIŲ 3 
DISTRIKT. KONVENCIJA

Bus Puikus Koncertas.

Jaunųjų Pionierių 3 Dist- 
rikto Konvencija prasidės 
sekantį penktadienį, vasario 
22 d., Machinists Temple,

Drg. Pruseika iš Eliza
beth, N. J., kur jis laikė pre- 
lekcija trockizmio klausimu, 
parvežė $15.40.

Newarko Lietuviu Drau
giškas Kliubas per d. J. Ru- 
secką prisiuntė 50 dol.. Tai 
pirma tokia gausi auka per 
mūs komitetą.

Iš McAdoo, Pa., nuo A.L. 
D.L.D. 120 kn. gavome $15. 
Tai penkinė iš kuopos iždo, 
o dešimtį draugai susirinki
me suaukojo. Pavyzdingas 
draugų darbas,

Kas sekantis su aukomis 
Daily Workeriui? Daug yra 
draugų ir organizacijų, ka 
nedavė mūsų dienraščiui 
dar nė cento. Jums, drau
gai, ta pareiga dar reikalin
ga atlikti. Dienraštis reika
lauja didelės naramos.

V. Bovinas, sekr.

VIENA, Austrija.—Heirn- 
wehr, Austrijos1 fašistų or
ganizacija, organizuoja fa
šistų demonstraciją čia se
kantį sekmadienį darbinin- 

! kų distrikte.
Kadangi darbininkai s u- 

kruto mobilizuotis prieš fa
šistus, tai socialdemokratų 
lyderiai pradėjo tartis s u 
fašistų vadais, kaip suorga
nizuoti “ramias” demon 
stracijas. Socialistai ir 
šistai sutikę neginkluoti sa-1 
vo pasekėjų. Abiejose de- Į 
monstracijose dalyvaus po i 
8,000 demonstrantų, ne dau-! ALBANY, N.

CHICAGO.— 525 Chica-} 
gos policijos detektyvai ‘ 
klausinėjami sąryšy su ’ nu- j DermotrAutVs^uVnužu- 
zudymu septynių gengste- d Don R Mellett 
nų pereitą ketvirtadienj., clįktįriaug 
Kiekvieno detektyvo klau- ■ 
siama: i

“Kub buvai pereitą ket-1 
virtadienį tarp 10 ir 11 vai.

COLUMBUS, Ohio.—Pen
ki kaliniai, jų tarpe Pat Mc-

re-
Canton Daily 

'“iNews, du metai atgal, anks- 
jti antradienio rytą pabėgo 
iš Ohio valstijos kalėjimo 
Čia.

Detektyvai ir policistai Papjovė savo kamerų 
klausinėjami del to, kad bangas, dasigavo į stogą n, 
tvirtinama, jog policistai da-1 Padaryta ynve seno ma- 
lyvavo toj žmogžudystėj. ^yz?/- nuslLei^° ?pn?erk..

, / J Kiti pabėgę is kalėjimo

“fa'Išreikalavo,kad Bieden-
Ii *11*1. J •. ... . , . buvo įkalintas ant viso am-

I kappNebūty Išduotas i žiaus už žmogžudystę.
i James A. Walton, 28 me-

* Y.— Prane-1 tų, buvo pasmerktas ant 10
giau. Socialistai mano, kad žarna, kad N. Y. valstijos i metų už vagystę.
tuo būdu bus išvengtas su- gubernatorius Roosevelt at- Mike Jacko, 19 metų, bu- 
sikirtimas tarp fašistų ir sisake pasirašyti^raštą^išda- vo pasmerktas ant viso am- 
darbininkų. i Ivimui
' Kunigo Seipelio valdžia, Tarptautines

Mike Jacko, 19 metų, bu-

Fred Biedenkapp, j žiaus už pirmo laipsnio 
” i Darbininkų: žmogžudystę.

Joe Rųsso, 23 metų, pa- 
už

kuri remia fašistus, ; nu- Pagelbos sekretorių, iš New 
sprendė pastatyti i batalioną Yorko į Massachusetts į tei- smerktas ant 10 metų 
kareivių su kulkosvaidžiais, smą del “konspiracijos”J;al- vagystę, 
kanuolėmis r ir 
“prižiūrėjimui”: i demonstra
cijų.

. tankomis, tinimų sąryšy su New Bed- 1 *i ■'t i • i • v • i •' 1

Blaivybės įstatymo
WASHINGTON. — Pir- 

madienį smarkūs debatai 
įvyko tarp senatoriaus Bo
rah iš Idaho ir senatoriaus 
Reed iš Missouri blaivybes 
įstatymo klausimu. Borah 
gynė tą įstatymą, reikalau
damas, kad jis būtų aštriai 
vykinamas.

O Reed smerkė jį. “Pa
naikinkime tą blėdingą įs
tatymą,” šaukė Reed, 0pa- 
leiskime šnipus, landytojus 
ir kriminalistus, kurie yra 
pasamdyti už mūsų pinigus 
laužyti mūsų duris ir dau
žyti mūsų langus ir žudyti 
mūsų žmones.”

Reed sako, kad dabartinės 
blaivybės sistema yra pasi* 
bjaurėti na.

Boston, Mass.— Ketvirta
dienį miesto centre eksplo- 
davo srutų nuovados dūdos; 
35 žmonės liko sužeisti; juos 
reikėjo nugabenti į ligoninį

Waterburio Lietuviams

i

Radio Nuramina Arklius
C PITTSBURGH, Pa.— Su 

tuo supratimu, kad muzikos 
žavėjimas nuramina baigš- 
čius arklius, čia John Kelly, 
kuris čia su savo broliu turi 
kalvę, įvedė radio savo kal- 
' vėj, kad laike kaustymo nu-

< raminti baigščius. arklius,
kad jie nesispardytų. Sa-
tyma, radio muzika ant jų 

f gerai paveikia.

! Philadelphia.
Taipgi bus paminėta 

penkmetinės pionierių 3-čio 
distrikto sukaktuvės. Kon
vencija prasidės su koncer
tu penktadienį. Koncertas 
bus puikus. Apart muzikos 
ir dainų bus perstatyta dvie
jų veiksmų veikalas. Phila- 
delphiečiai, dalyvaukite ta
me parengime.

Konvencijos sesijos prasi
dės šeštadienio rytą.

MOTERIS RūKe PER 83 
, METUS f .

HILLSBOROUGH, N. Hi 
—Moteris Eliza Jane Gould, 
kuri šiomis dienomis ap
vaikščiojo savo 95 gimimo 
sukaktuves, sako, kad ji rū
kė pypkę kasdieną per 83 
metus—nuo 
žiaus. 
mas labai patinka.

Žmonės Išbėgiojo iiš 5,000 
Namu Sao Paulo Mieste
SAO PAULO, Brazilija.— 

Iš1 priežasties lietaus smar
kiai pakilo vanduo Tiete 
upėj. Upė apsėmė krantus 
per kelias mylias. Vanduo 
apsėmė 5,000 namų Sao 
Paulo mieste. 25,000 asme
nų turėjo apleisti namus. 
Tai yra didžiausias potvinis 
šioj srity bėgy 40 metų.

fordo tekstiliečių: streikų. 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas smarkiai Lo
voj o prieš Biedenkapp išda
vimą.

Policistai, atstovaujanti 
New Bedfordo tekstilės fab
rikantus, pasakojo guberna
toriaus komisijai, kad Bie
denkapp kalbėjęs New’Bed- 
forde streikieriams.

Terre Haute, Ind.— Sek
madienį čia nusišovė James 
S. Moyes, prezidentas Terre 
Haute Trust kompanijos 
banko, del finansinių bėdų.

Potvinis Graikijoj
ATHENS, Graikija.—Bai

sūs potviniai užėjo Graiki-
12 metų am-1 joj. Septynios upės užliejo 

Sako, kad jai rūky-j krantus. Manoma, kad daug 
žmonių ir gyvulių prigėrė.

Pir-

Virvė, kuria jie nusileido, 
kabojo nuo stogo tiesiog 
virš rekordų raštininko ofi
so. Tai buvo - raštininkas 
Don įBonzi, kuris pastebėjoj 
kalinių pabėgimą, kuomet Įkalbas religijos klausimu, 
jis atvyko į darbą antradie- kurios įvyks_ sekmadienį, va- 
nio rytą.

A.L.D.L.D. ir L.JJ.SĄ. 
kuopos bendromis spėkomis 
rengia labai svarbias pra

sario 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Venta Hali, 103 Green SL

Londonas.— Sakoma, kad Kalbėtojom bus d. A. Bim- 
kuriuo laiku pirma visuoti- ba, “Laisvės” redaktorius, 
nu Anglijos rinkimų, gal Kalbės šiais- klausimais: 
būt pabaigoj balandžio, An- “Ką Davė žmonijai Tikeji- 
glija patieksianti Jungti- mas ir Bažnyčia” ir “Kaip 
nėms Valstijoms pasiūlymų Katalikų Bažnyčia Žiūri . į 
del apribavimo laivyno gin-1 Darbininkus ir Kapitalis- 
klavimosi. . tus?”

nu Anglijos rinkimų, gal

Londonas. — Ministerių 
pirmininkas Baldwin šių sa
vaitę paskirs komitetą stu
dijavimui planų del išvedi
mo tunelio po Anglijos ka-

Madrid, Ispanija
madienį Ispanijos ministe-
rių taryba užgyrė Kelloggo
anti-karinį paktą, o antra
dienį jį pasirašė karalius nalu tarp Anglijos ir Fran- 
Alfonso. • cijos.

tus?”
Visi “Laisvės” skaitytojai 

dalyvaukite šiose prakalbo
se ir stengkitės į prakalbas 
atkviesti savo pažįstamus. 
Stengkitės šias prakalbas 
kuogeriausia išgarsinti tar
pe tikinčių žmonių. »

Kviečia Rengėjau

■<

g
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KAS GIRDĖTI WASHINGTONE?
' •' . . i ii!

Trečiad., Vasario 20, 19291 i »

WASHINGTON- Jungti- 
sa Vnlstiinsp (rvvpnnntio- VO^ietlJ

turim A

Z.

eikis

R. S., Chicago’ Ill.
i fkjrt-A IXvKk,

Susirinkę ponai, punta, o

Kū-

Dzūkai ir Vilkai
savo pasiekimo viltį sudeda

4 darbinin-

ri'

syę” į mainas, tM visi klau-;ir protingai pamokinti apie Valstybinio Monopolio Pilsty-
1   i _ _   — — —   ii — 2. u 1 i v ,y/ • . • i - ♦ ■ i i _

M

buvus melžiama, kiek iš jos 
sviesto ir sūrių buvę galima 
padaryti ir taip toliau. Dau-

rėti.
mažai.
sirodė. '
atliko “prelegentas” Kučm

os ne- 
desėt-

'•k* w 
■ H t

Com- 
George Kotely 
Susirinko ponai 
ir rijo ir gėrė, 
džiaugėsi, kad

o, ... i • . • nanc, KieKvienas nepii:Stasys Vitaitis kaip jau g u ’bati išdepOTtuotįs ;; 
minėjome, šaw linkėjimus Jun tiniu Valįtiju b k£Į,da 
S^YYi’nrnKi ne? varmai nnvdavn ° _ 5 _ *

ir maišyti katilą (tai vienas 
' . Ne viena 

mergaitė. nuo to darbo alpsta. 
O darbdavys atima darbą nuo

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

bažnyčios ir kunigų darbus.
Ir štai šitanV tamsūnui

Kučinskui “Tėvynėje” duo- vyral. ^o„lroln 
dama vietos tiek, kiek jąmispaUsti darbininkes,

smarkiai garsinta, 
pasiėmęs “Laisvės” i

atleistos. Darbdavio ir žmo
nos koliojimai, varymas laukan 
—-tai kasdieninis apsireiškimas.'

liaudis nak-
>

■Ms

V *>> <

avo biliu, 
įkalbantį f ' ūįiie 

hvių ir jų'įęyb-

tai 'Ambąsądūriąus 
rįįi’iksas- .= e • ; ;

mo, džiaugsmo, piktumo, mų imigracijos taisyklių ir 
pasiryžimo,' ' veidmainystės,;padarymui naujų kvotų. Jei 
pavydo, atšalimo, pūsiauko- j tasai bilius pereitų senatą 
jimo, dvasiško pasipriešini-(ir kongresą, tuoinėfc vokje- 
mo ir daug, daug kitų veido čių, skandinavų ir airių

Tai sveikas M patarimas, 
j scenos mėgėjai 

tik ir gali pasisemti galy
bes žinijos ir išmokti, kaip

las. Tai tikra tiesa pasaky
ki. Bet tai kalte p.< Kučins
ko didelio “mokslo”, kurį
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tų. Prieš fašistinį perversmą 
suaugusios darbininkės uždirb- 

. ’ davo po 4—5 litus, o dabar tik
xuvvii ui , buvo SU-.p0 2 litu ir 50c už 10 valandų,
engti debatai, tarpe Kucm-. yaį^ai yra atitraukti nuo mo-

I į R. S.,: Chicago* Ill. augštai, pakyla kaip saka- 
: A’tsškymas. ’ jėigū jžm^ las, ojiusdeidžia kaip vaba- 
gųs pąmefa naturąlizačijpšj 
certifikatą arba jx> pirmas/

____ Į skandinavų ir airių 
išraiškų, gestų bei mymikos., kvotos dikčiai sumažėtų, o 
Tai geriausia jums bus mo- britų pakiltų ant apie 20,-

p

Per year ______
Foreign Countries

DEJAVIMO IR SKAUSMU VIENUOLIKOS 
METŲ SUKAKTUVES

čių, bet pustrečio miliono 
darbininkų ir valstiečių. 
Mes juos rėmėme toje 
kovoje bėgyje paskutinių 
vienuolikos metų ir pa
sižadame dar energingiau 
remti ateityje. ' , , .

Peręitą šeštadienį, vasa
rio 16 d., sukako vienuolika 
metų nuo paskelbimo Lietu
vos nepriklausomybės. Tą 
įvykį minėjo lietuviškasis 
buržuazinis elementas labai 
triukšmingai. Bet neminė
jo darbininkai ir valstiečiai. 
Kodėl? Labai lengva atsa
kyti. Todėl, kad šita nepri
klausomybė, nupirkta Lie
tuvos valstiečių krauju ir 
gyvybėmis, pateko į rankas 
jų budelių. Ištikrųjų, kas 
gi šiandien Lietuvoje nepri
klausomi, laisvi? Ar darbi
ninkai ir valstiečiai? Ne, 
Šimtą kartų ne.

Visoj Lietuvos tautos is
torijoj darbininkai ir vals
tiečiai nebuvo taip priklau
somi, taip pavergti, taip iš
naudojami, kaip šiandien, 
kaip per visus paskutinius 
vienuolika metų. Net gi 
baisieji baudžiavos laikai, 
apie kuriuos girdėdavome 
tiek daug iš lupu savo sene
lių, palyginus su dabartine 
kruvinųjų fašistų tyronybe, 
pasidaro menkniekis. Ca
rizmas, kuris trempė po ko
jų viską, kas laisva ir dora, 
kas darbininkiška ir žmo
niška, palyginus su fašizmo 
maru, kuris šiandien siaučia 
Lietuvoje, , pavirsta į maž- džios Lietuvoje, 
možį. Shusakimšai užgurs- Susirinkę ponai, punta,, o 
ti visi Lietuvos kalėjimai Lietuvoje žmon'elės badauja, 
mūsų broliais ir seserimis, kalėjimuose kovotojai mirš- 
kovojanciais darbininkais ir ta. Teismų malūnas siun-

Desėtkai ge- čia katorgon 
ilsis po i Lietuvos liaudie 1 • 1 I "K Y 1 J • • “ - - /

Iš antros pusės, Amerikos 
lietuviškoji buržuazija šu- 
mijo vasario 16 d. O f ašis-, 
tiniai sutvėrimai jiems su
teikė muziką. Kaip ir vi
suomet su ponais, jų iškil
mės prasidėjo su kumpiais, 
kilbasomis, vištiena, mun- 
šainu ir vynu—prasidėjo su 
bankietu, surengtu “Lithua
nian Chamber of 
merce”, St. 
Brooklyne. 
ir ponios, 
sveikinosi, 
gavo progą 
ti. Fašistų valdžios agen
tas Balutis buyo centru jų 
puotos. Ten dalyvavo ir 
Vitaitis su Gegužiu, Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koj “čyfai”. Jie irgi tūta
vo ir prakalbas sakė, gy
rė ir sveikino budelių agen
tą Balutį. O sveikinimas Ba
lučio, kaipo oficialio val
džios atstovo, buvo sveikink 
mas kruvinosios fašistų vai

turi, ji pati (troško.! Jie sa
ko, kad liaudies troškimų 
nereikia paisyti,; kad ją vi
suomet turi valdyti dvarpo
niai ir “inteligentai”. O 
Grigaitis prisimygęs tvirti
na, kad tas badas, tas kalė
jimas, tie skausmai, tas fa
šistinis maras yra niekas 
daugiau, kaip išsipildęs Lie
tuvos liaudies troškimas!”

Fašistų “Vienybė” nemo
ka taip apsidžiaugti šiomis 
sukaktuvėmis, kaip “Nau
jienos”, bet ji siunčia savo 
paprastus fašistinius linkė
jimus. “Linkime jai”, isąko 
“V.”, augti bėi stiprėti?’ 
Nors ji sako, kad ji linkė- 
janti Lietuvai, bet savaime 
suprantama, kad ji turi 
mintyje Smetonos valdžią, 
už kurią ji taip karštai gal
vą guldo.

Bilius Prieš Ateivius j tautų žmonių : .Britanijos ir 
Šiaurinės Airijos—65,894;

jos — 24,908; Airi
jos Laisvus Valstybės—17,- 
427; Švėdijos—3,390; Nor
vegijos—2,403; Finliandijos 
—558; Lenkijos — 6,099; 
Francūzijos—3,308; Rusijos 
3,540; Vengrijos — 1,181; 
Lietuvos-492; Latvijos 242;. 
Danijos-1,234; . Čekosloval nesąmones ,. 
kijos—2,726; Austrijos—l,-im-HsH 21?an.e
639.;

Galimas daiktas, kad: šis 
sumanymas šiemet nepraeis.

Dar Apie Tuščios Bač- ŽINIOS IS LIETUVOS !/1 
kos Barškėjimą

nėsę Valstijose gyvenantie
ji nepiliečiai darbininkai il
gai atmins Albertą Johnso- 
ną^Aongresnlaną iš Wash- 
ingfono valstijos, kaipo sa
vo reikalų neprietelių. Jau 
kelinti, metai jis pina tink
lą, kuriuomi norėtų apsup
ti visus nepiliecius. Dėka 
darbininkų kovoms ir pro
testams, Johnsono pirmes- 
nieji biliai būdavo išmesti 
pirm1 negu jie pataps įstaty
mais.

Šiemet Johnsonas • taipgi 
turį: sumanęs naują aumar 
nymą sujpahčįavimui I atei
vių nepiliečįų. Juo ei
nant, kiekvienas nepilietis

• iš’
Smetonos valdžiai perdavė 
per jos atstovą Balutį St. 
George Kotely prie kumpib 
ir taurės, todėl “Tėvynėje” 
už vasario 15 d. užmiršo pa
sidžiaugti. Veikiausia skil
vis dar nebuvo, išmalęs to, 
ką į jį įkimšo toje puotoje.

“Sandųra” šaukia: “Tegy
vuoja nepriklausoma Lietu
va su vienuolikos metų su
kaktuvėmis.” Girdi, “nors 
Lietuvos padėtis dabar yra 
apgailėtina; bet mes sanda- 
riečiai rankų nenuleisiine,— 
dirbsime kaip dirbome tėvy
nės labui.” O mes žinome, 
kaip ir kokios “tėvynės” la
bui jie dirbo. Jų tėvynė 
susivarė į šmugeliškų ben
drovių ragą. ’

Chicagos kunigų “DrauU 
gas” irgi džiaugiasi su “lai
sva”, “nepriklausoma” Lie-;

sidžiaugti? Ar jiems ko' 
trūksta Lietuvoje ?•

1 ’ i ■■ ■ ■-' i

Mes šią peržvalgą užbai-l 
giame šiuo šūkiu: Šalin .fa-Į 
šistiniš maras! Šalirf bude- ’ 
liai nuo Lietuvos liaudies’ 

. sprando! Tegyvuoja Lietų-i 
geuausius. vos darbininkų ir valstiečių 

. T i .. . p v. x. / . v,a i \kova už Lietuvos nepriklau- 
Naktimis fasistniiai bude-1 somybę nuo išnaudotoju ir 
hai gaudo nenurimstančius lnnvprfrp1-„ i 
valstiečius ir darbininkus iri1 & J-- 
žudo. Lietuviški ponai St. | 
George hotelyj prie bonkos’ 
seilėj a, o Lietuvoje varguo
liai ašarose plusta. Tai dve
jopas nepriklausomybės pa
minėjimas. Labai didelis 
skirtumas. To skirtumo ga
li nematyti tik visai aklas. 

Lietuviška buržuazinė 
spauda taip pat vienbalsiai 
nusidžiaugė šiomis sukaktu
vėmis. Bostono špitolninkų 
“Darbininkas” sako, kad

randasi ! Jriei 
priešingų į kį 
Senatas į iti 

tuva. Ir kodėl kunigams ne-, num. 5094, 
. . " ! varžymą at 

tu. pakeinąi 
Hli i 1-

ne taip, kaip kad buvo iki 
šiol, kuomet atėivys tegali
ma išdeportuoti tik lįgi jis 

1 neesti išgyvenęs penkerių 
metų šitoj šalyj. (Tiesa, už 
veikimą revoliuciniam dar
bininkų judėjime, valdžia ir 
dabar deportuoja ateivį', ne- 

i paisant kaip ilgai jis yra 
gyvenęs, jei tik nepilietis, 
bet del nelegalaus įvažiavi- 

j mo šalin ir del kitokių “ma
žesnių nusikaltimų” jis ne
būdavo deportuojamas, jei 
išgyvena bent penkerius 
metus Amerikoj). Tas pats 
bilius stoją už registraciją 
visų ateivių laike jų įkelia
vimo šitoūjŠalin.!

•Tačiads genate - ir ?«pačiam 
žemėsniąjarh> kongreso jblitfe

Kadangi p. Kučinskas, ta 
taip “mokyta” asaba, apie 
kurią d. Dečkus “Laisvės” 
Nr. 36-tam kalba, yra gerai 
žinomas man, tai ir aš ne
galiu praleisti netaręs kele
to žodžių apie jį. Man irgi 
baisiai dasiėdė tos asabos 

, pliauškiamos 
s “Tėvy

nėje". Jis taip įsidrąsino, 
kad jau kelintas mėnuo be 
paliovos skerečiojasi po mū- 

  j su organą. Veikiausia mes., 
Blogai Elgiasi su Indijonais Susivienijimo nariai, ilgai 

7 ._j, nebegalesimę pakęsti tų jo
; Senate eina diskusijos deį nesąmonių ir turėsime pa- 
indijonų. I; Komisionierius reikalauti p. Vitąičio, kad 
Burke,. sakoma, juos labai jis nutrauktų tas Kučinsko 
spaudžia,^ apgaudinėja, ir nesąmones.: Kur jau mato- 
laiko didžiausioj tamsybėj, te: pirmiąu. clevelandiškis 
Buvo išrinkta' komisija tyr- Zabulionis, kuris dabar tupi 
ti Burkės-darbus. Bet ko- kalėjime už: čekių klastavi- 
misija reikalauja daugiau mą ilgą laiką bendradarbia- 
pinigų iš kongreso savo ty- vo'ir Susivienijimo progre-
rimams tęsti. Randasi stip
raus pasipriešinimo. Kai- 
kurie meta kaltę ant L. R. 
Glavis, kaipo tyrimo komi
sijos galvos, norėdami jį iš 
ten pašalinti.

4 . .. U. < i f Į " Iii
Kapląno Dirbtuvė • •

ANYKŠČIAI (Pan. apskr.). 
Dirba 8 darbininkai. Darbo są
lygos labai ’blogos. Neužtenka 
to, kad darbininkai bjauriai iš
naudojami — jie net savo men
ko uždarbio negauna pinigais, 
bet kortelėmis, sulig kurių 
krautuvininkai išduoda maistą. 
Suprantama, kad jie nulupa 10 
ir daugiau nuošimčių.

Darbdavių elgimasis labai 
blogas — jie keikias, rėkia, vi
sokiais vardais pravardžiuojasi 
ir t.t. Jei pražūva koks įran
kis, tai darbdavys trigubai iš
skaito iš darbininkų algos, o jei 
kas klausia, kodėl jis taip daro, 
tai gauna labai paprastą ’ atsa
kymą: “aš taip noriu!” Drau
gai darbininkai, jau: gana mums 
būti klusniais vergais! Meš ne
galim ir neturim toliau kęšti 
darbdavio pasityčiojimų. Mes l 
turim pasipriešinti eksploatato- v 
rių priespaudai, o kad mūsų ko
va būtų pasekminga, —- turimA' ' 
organizuotis. Todėl—visi dar
bininkai į profsąjungas!

Darbininkas.

Kaip Išgauti Kopiją Natū
ralizacijos Certifikato

Klausimas: Esu Jungtinių 
Valstijų naturąlizuotas pi
lietis nuo 1923 m. Nesenai 
turėjau’ pristatyti naturalį- 
ząęijos certifikatą i? radau, 
jkad JpafneČiait. / J Ar ’ < galių 
;gjaųti naturaŲzdcijoą certi-

syvius narius šmeižė, d da
bar jo vietą Vitaitis užleido 
keikūnui Kučinskui.

Ponas Kučinskas statosi 
baisiai mokytu žmogum, bet 
jis nė tiek neišmoko, kaip 
paprastas Susiv. narys dar
bininkas. Vienok jis ne
mokšomis ir ignorantais va
dina visus Susivienijimo na
rius, kurie jam nepatinka. 
Ištikrųjų, mums tuo jaus 
sarmata bus ir į rankas pa
imti “Tėvynę”, jeigu Vitai
tis jos špaltas užleis to
kiems “mokslininkams”, 
kaip Kučinskas.

į Draugas Dbčkus sako, 
kad tas tokio augšto “moks
lo? sutvėrimas visuomet 
šmeižtus pradeda labai

Bedarbių Skaičius Didėja
UTENA. Mieste visai maža 

darbo, bet jei jo būtų daugiau, 
vistiek negalėtų visiems bedar
biams pakakti.

valstiečiais. 
riaušių kovotojų : 
juoda velėna. Pagaliaus ba
das pradeda savo darbą tar
pe sodžiaus ir miesto var
guolių.

O visur siaučia žmogžu
džių gaujos. Latravoja, tū
tuoja, orgijas kelia, išdy
kauja ir puotauja Smetonos, 
Voldemarai, Plechavičiai, 
Glaveckai, Krupavičiai, Šle- 
ževičiai ir aibė kitų fašisti
nių budelių ir jų pasturla
kų. Jiems tai ištikrųjų 
linksmos ir smagios vienuo- 
likmetinčs sukaktuvės. Jie i 
pasiekė augščiausį laipsnį . , .. . . . , a . 
savo gerbūvio. O Lietuvos klerikalai ir davatkos visą 
darbininkai ir valstiečiai te- ?avo pasiekimo vilti sudeda 
gali minėti tuos vienuoliką l ?’ankas vjespaties. Palai
mėtų dūsavimu ir dejavimu.'tauta^ kunos. dievas 
Už tikrą Lietuvos nepri-^ra viešpats’.” 
klausomybę kova dar tiki Smalavirių “Naujienos” 
pradėta po vadovybe Lietu-1 užgieda sekamai: “ Galima 
vos Komunistų Partijos. Už 
nepriklausomybę plačiosios 
liąudiės, darbininkų ir vals
tiečių, už pasiliuosavimą iš 
po jungo išnaudotojų ir pa
vergėjų’, į dar tik ruošiama. 
Tie tūkstančiai mūsų, drau
gų, kurie.yra pūdomi Lietu
vos kalesniuose, yra tikrie
ji kovotojai už 
priklaiisdniybę. ’Tiei dese_ 
kai sušaudytų kovotojų, kri- 

klausomybę.

Kapsiškai-Zanavykiška
Trejanka

Drg. J. Šukys Sudavė 
jaliu Į Stalą

“Vilnies” Proletarų Meno1 
skyriuje nekurie draugai 
pradėjo diskusijas apie rei
kalingumą mūsų Scenos mė
gėjų vadovėlio. Vieni stoja 
už vadovėlio reikalingumą, 
kiti—prieš.

Tačiaus drg. J. Šukys, 
“Vilnies” Nr. 37-tam, suda
vė kūjaliu į stalą, uždarė 
diskusijas ir išsireiškė maž- 
jdaug sekamai: “Vaikai, ge-pasidžiaugti, kad lietuvių

tautos, ypatingai josios liau- Iriausia jums mokykla ir va- 
dies, troškimas gyventi ne- dovėlis, tai1 pr:ofesijonališkų 
priklausomu valstybiniu gy- jųdžių artistai. ’ Kurie ridri- 
venimu jau yra išsipildęs.” 
Tai džiaugsmas lietuviškų 
menševikų. Ypatingai, gir
di, liaudis, tai yra, darbinin
kai ir Valstiečiai, gali pasi
džiaugti, kad jų troškimas 
išsipildė! Liaudis badauja, 

_— ---- .... Jiaudis kraują liėja, liaudis
to kovoje ; už tikrą nepri- ašarose plūsta, liaudis kalė-

„ ‘ . Tie upeliai jime pūdoma,
varguolių išlietų ašarų Lie- ties tamsoje galabinama, 
tuvos žemėj bėgy j paskuti- liaudis negali pasijudinti, 
niųjų viehtiolikos metų yra | kad neatsirėmus į štikus ir 

kardus kruvinųjų fašistų,— 
bet “Naujienos” džiaugiasi, 
kad tos liaudies troškimas kykla ir vadovėlis.”, : 
■I 1 J I U 1 <« /-11 n z-I t M idL X J.

coljkur mūsų

te tapti artistais, nuėję į jtu 
džius nežiūrėkite tik į lošia
mus veikalus, kąd atsižiūrė
ti už užmokėtą 'įžangą, bet 
tėmykite ir į artistus ir mio- 
kinkitės iš jų, kaip jie pa
daro nudavimus, vęido per
mainas,’ išraišką nusištebeji- 

džiaugsmo, piktumo-

v-* į ''' ~ 1 x -iH.i Jąu bųyd> minėta,1 kad Bri-, 
tų;ambasadorius "Washing
tone, Sir EEsme Howard, ne
senai prasitaręs laikrašti
ninkams,! kad, esą, Britahi- 
j a ’ greitų? laiku šauksianti 
kitą tarptautinę konferen
ciją sumažinti ginklavimdsi 
—ypačiai dirbimo laivynų. 
Kai kurie tuomet klausdavo 
savęs: “Ką tai reiškia šis p. 
Howardo žygis? Argi Bald- 
vino vyriausybei jau taip 
parūpo taika?”

iBet greit šis žygis išsiaiš
kino. Tai buvo taip vadina
mas “politiškas triksas”. 
Howard nori sustiprinti 
Britanijos torių valdžią. 
Artinasi rinkimai į parla
mentą. Kiek šiandien nu
matoma,.. lordų partija prą,- 
laimės rinkimus, nes ' pla
čiosios Britanijos masės ne
gali pakęsti tos politikos, 
kurią šiandien Baldwinas 
veda užrubežyj ir namie. 
Ir todėl, norėdamas pakelti 
moralą savo į tpadrti j oš,f ičslįd 
sekančiais rHUmųis jlMaųį nijpšsąkojęs '-|ąį)fe , džgku 
giau balsų laimėtų, Howar- Bet kodėl Dzūkų-’ Dėde ne 
das ir: '-stengiasi' paleisti 
tuos “Uikos”JdūmušH .akis 
B ritanijos bąlįžąo'tojįOš. 11 ■ .< f . -■ y i j * $ r
Naujas^ Imigracijos Bilius i

Senato imigracijos' koini-l 
tete eihš gyvos diskusijos 
klausimu suspendavimo esa
mų imigracijos taisyklių ir

Tabako Fabriką^“ B ravol”
VILKAVIŠKIS. Iš 30 darbi- 

ninkių 20 atstatė. Atleistosios ** ’ 
iš darbo kompensacijos negavo, 
nors jos nebuvo perspėtos 14 d. 
prieš atleidžiant. Dabar, kele
tui mėnesių praslinkus, vėl pri
imta apie 25 darb. Jos dirba 
nuo lyto 7 vai. iki 10 arba 10 
ir pusei vai. nakties prie paka
vimo, o kitos darbininkės dirba 
tik 8 vai. Kad nereikėtų kom
pensacijos, mokėti, senas darbi
ninkes priėmė, kaip naujai įs
tojusias. Prižiūrėtojas visą lai
ką skubina dirbti. Atlyginimas 
visai menkas. Už 8—10 vai. 
gauna 2(4—3 litus. Darbinin- > 
kių organizuotumo kaip ir besi
mato, nors.gyvenimas ir darbo, 
sąlygos nepakenčiamos. ’ ■

Darbininkė.

tuo cementu, kuris riša į 
daiktą karžygius ateinan
čiam cjidžiam mūšiui už pa- 
litiosavimą Lietuvos liau- 
Bk t

Mes* Amerikos lietuviai 
darbihinkai, esame su Lie
tuvos ^varguoliais, zsu tais 
kovotojais už tikrą nepri
klausomybę, už nepriklauso
mybe ne kruvinųjų Smeto
ną, VirĮdę^.ą;;!] ir JTechavi-

išsipildė! Ta liaudis, vadi
nasi, pati to viso troško! 
Tai toks “Naujienų” socia
lizmas. Jau net ir kruvinie
ji fašistai nedrįsta taip pa- užsilaikyti ant scenos, ko 
siutusiai, tyčiotis iš Lietu-jokis vadovėlis ’ nėpajiegtų 
vos liaudies. Net jau ir fa- jiems suteikti, .nors ir ge- 
šistai atvirai nesako, kąd.rįausia būtų parašytas, r 
tai. visa, ką. liaudis Šiandieni . t. ' - \ Senas Vincas. .

britų pakiltų ant apie 20,- 
000 asmenų. Del to britų 
simpatikai ir remia šį naują 
pumanymą, kuomet vokie
čių, skandinavų *ir airių 
simpatikai—kovoja.

Einant ūaujūoju patvar
kymu. jei'jis būtų priimtas, 
tai į Jungtines Valstijas ga
lėtų atvykti1 po ■ • kekhhčio 
skaičiaus į njetuš tam tikrų

teismo, kuriame gavo piliė- 
tystę. Turės darodyti, kad 
popierps yra parneštos. Ga
lima gauti tam tikras blan
kas teisme šiam tikslui.

Greičiau išduos certifika- 
to kopijų, jeigu žmogus at
simins dieną,- kada pirma 
kopija išduota, ir numerą 
certifikato.

Reikia mokėti 95 centus 
už pirmų popierų kopiją ir 
$1.90 už natūralizacijos cer
tifikato kopiją. , ,

Dzūkų Dėdė, “Laisvės? 
Reporteris, buVo saldžiai 
užmigęs ir ramiai miegojo. 
Bet kai Užuguosčio Petras 
pradėjo pasakoti apie dzū
kus ir vilkus, tai ir jis pa
budo ir pradėjo gvoltu rėkt 
ant I Petro, būk] į is -negerai

Kogano Sdldainių Dirbtuvė 
čia dirba 19 darbininkių su 

gerai pažįstu. Paduosiu čia meisteriu; 9 suaugusios darbi- 
tik vieną pavyzdį. Pabaigo- 
je 1926 metų Chicagos vie
noj dalyj, kuri vadinama 
“Town of Lake” 
r< 
sko ir vietos kunigo. Buvo kyklos, kad padėtų darbinin-* 
smarkiai garsinta. Aš irgi, kams tėvams uždirbti duon 1 

išleistų Kada darbdavys paėmė juos „5 
kalendorių, nuėjau pasižiū- darbą, tai mokėjo po 1,50 lito 

Žmonių prisirinko ne- už 9(4 vai., o dabąr tik 1,25 lt.
i. Jokis kunigas nepa- Darbdavys verčia tuos vaikus 
L Na, tai visą biznį. niazgbti grindis, nešti vandenį * • • -w • '11* <1 1 o x y4-1 ly 4- i 1 n Z 4 n i i r 1 zitl <10

skas. Iš pradžios pasakė ke- sunkiausių darbų). x e iii i »i nanvnraira mm H
lėtą geresniu dalyku is bib- 

. i i w uuiuuavyo zuinia, uaiuą imu
hjos ir maniau, kad įseis ge- suaUgUSjų įr> kad pigiau būtų, 
rai. _Na,, bet . paskui kad atiduoda vaikams.
pradės aiškinti, kad P. Šv. kės už pasipriešinimą tam buvo

guma buvo karštu kataliku, j Bet aršiausia su pinigais. Vie- 
Jie pradėjo bėgti iš svetai- toj JU> išduoda raštelius, už ku- 

I q U i 0*1 ; i s • • v4 • * /• irv «i»i idilei n4-.litnmnIrn4 \riol>n rlonrr

. - » , nę-! tik tie, kurie visai netiki jo- 
-hors “istori- , kiai religijai. Bet ir tie kei-

keikdamiesi.' ’ Pasiliko rius krautuvininkai viską daug 
brangiau atiduoda. Darbinin
kės saldainininkės, kad ir la
biau organizuotos, bet į kovą ; “ 
išeiti bijo pačios vienos be kitų

Jaunuolė.

parašo
jo|V?Į |Man;gi P^tro pkS&Wke ir barė Kučinską už tokį]
Mm t įj ■. ,Į I. į d J blevyzgojimą: Į tokfoj vięįoj, šlldaininihkFu ‘ parkmoT.

It’visiems .’■maimenams kur susirinko tikinu zmo- ja
patinka. Kai lįusinešu “Lai-1 nes, kuriuos reikėjų gražiai _____i n i 4-X: T Tie i Izlnn i--„
šia, kaip eina kova su vil
kais ir daugelis prašo, kad 
nenumesčiau, ale duočiau 
jiems perskaityt}. Nekurie 
sakė užsirašysią ‘‘Laisvę” 
taip greitai, kaip tik gausią 
geresnę “peidę”, nes jiems 
labai patinkanti: šita pasa
ka. Paskui jie žiūri ir ki
tas laikraščio dalis ir randa 
daug kitų gražių ir pamo
kinančių pasiskaitymų. Bū
tų gerai, įkąd atsirastų ir 
daugiau ,bendradarbių, : ku
rie pafesytų panašias. pa
sakas. (Būtų lengva pripra
tinti žmones prie skaitymo 
^LMsvIs”?f •. ■■'*>•■■įy-

; Mainų Vergaa

patinka. Ir jis ten niekina 
ir šmeižia komunistus ir vi
sus progresyvius- Susivieni
jimo narius. Ar ne laikas 
mums apie tai' pagalvoti?

F. K;, 
SLA. narys.

Berlynas, -r- Milžiniška 
miešto gazo tanką eksploda- 
vo anksti, nedėldienio rytą. 
Eksplozija supurtė miestą. 
Išmušta’ langai; 200 jardų 
plote; Keli asmenys sužeis
ti.

tuvė
Dirba apie 20 darbininkių ' • 

5 vyrai. Kontrolius stengiasi 
,, kięk tik 

gali. Vedėjas Bernotas ant dar
bininkių rėkauja, kam ant šu- 
i)ų. Vyresnioji administracija 
girdo sau patinkamas darbinin
kes, išnaudoja ir mokina paleis- 
tuvauti. Tokių fašistinės admiC * 4 
nistracijos meilužių darbininkės 
saugojasi ir nemaža nuo jų 
kenčia. Dvi tokios sugulovės 
visgi turėjom išsinešdint, susi- 
skandalinusios girtuokliavimu 
ir neteisingais kitų darbininkų 
įskundinėjimais, bet tai tik dėl 
visos dirbtuvės vienybės, 

‘ ' ‘ Vengė* J
f f‘Balsas.”



Puslapis Trečias > •

,CAPPELL1NIS ORGA 
T NIZUOJA SPĖKAS

Vargiai kur taip buvo tero-i^'te. 
rizuojami mainieriai, kaip Pir-'nori 
mame Distrikte, kur viešpata
vo Cappelliniš ir jo sėbrai. 
Juk čia liejosi kraujas tu dar
bininkų, kurie kovojo už uni
jos reikalus, už darbininkų 
reikalus, kurie kovojo prieš 
kontraktorius. <’ 
šininių kanuolių šaudė ) darbi- 
Ji>ckų vadus; juk čia tapo nu- 
šaųiti Lille, Campbell ir Reil
ly.

kuomet jis skaitėsi jų bernu? 
Juk Cappelliniš jiems davė vi
są galią ir todėl jie apsaugojo 
jį nuo pavojų.

Taigi, mainieriai, nepasiduo- 
tokioms kalboms, nes jus 
pasigauti į savo tinklą.

ž.M.

CHESTER, PA.
be
ne

Šiame miestelyje mūsų 
tuviškiems būtlegeriams

Juk čja* is ma- kajp sekasi. Vasario 2-rą d. 
pas. Praną Noreiką, ant far- 
m os, 
Petra 

Juk čia nusiuntė ilgiems žiaus. 
metams į kalėjimą Bonitą, ku-!|os 
ris, gindamasis nuo Cappelli- buvo bQtiegeriu’ lizdas^ 
nio ginkluoto sargo Agati, iįiCija keturius areštavo ir įieško' 
nušovė. „ Pittstono laikraštis daugiau. Areštuotas ir far-i 
“Gazette stačiai kaltina visa- nws savininkas P. Sodeika.

' me kame Cappellinį ir majo-| Reikia pasakyti, kad mūsų 
^illespie j'e ’^i šiol j tą 1 būtlegeriai pasidarė labai drą- 

neatsakė ii’įsūs ir smarkūs. Jau prisieina 
kad neimai-jp gatvėse bijoti juos susitikti, 

dažnai ir kumšti pakiša
O jau tos kolionės, 

prašalintas iš tie žodeliai, tai bjauru ir klau-

policija rado nužudytą
Sodeiką, 36 metų arti-
Jo rankos buvo suriš- 

Policija sako, kad čia 
. Poli-.

kaltinimą nieko 
net neužginčino, 
šyt/; į tas žmogžudystes. ines

Teisybė, tūlas laikas atgal po nose. 
Cappellini tapo 
distrikto viršininko vietos, bet sytis. 
jo vietą užėmė nei kiek ne ge-1 ( 
resnis Lewiso agentas Baylo- ! 
nas. Kairieji elementai buvo; 
nusistatę prieš ir juos vado- Į 
vavo tokie gaivalai, kaip Mc-j 
Garry* ir kiti. Bet jų ta uni-i 
ja, kurią planavo sutverti, ne- 
užgimus numirė.

McGarry judošiškai išdavė.

Chesterietis.

PHILADELPHIA. PA.

f>kyriai ;darbą bai- pitos 
iin < krfrthinsi minia- ninn

tai pirmieji 
gia. Ir taip 1 kartojasi nuola
tos. Orderiai maži ir skubūs.

Pastaraisiais pora mėnesių 
smarkiai dirbo Arlingtonas ir 
Washingtonas—pyškėjo die
nomis ir naktimis. Tuo pačiu 
laiku ir tos pačios rūšies audi- 
nyčios Woodmile ir Ayermilėj 
vos krutėjo su maža dalimi1 
savo darbininkų. Kuomet Ar-! 
lingtone ir Washingtone dar-' 
bas žymiai sumažėjo, tai pra
dėjo smarkauti Woodmile ir 
Ayermilė. Verpimai, sakoma,1 
iš kailio neriasi. Bosai išank- 
sto įsakė verpėjams dirbt ir 
Jurgio Washingtono gimimo 
dieną (ateinančią pėtnyčią), 
kuri visuomet buvo švenčiama.

!,’r:kuri taip pat, yra i ku
pina kilnios meilės liet trijų 
porų ir kurios tūli aktoriai, 
manoma, sugebės prilygti! 
worcesterieciams Sabaliauskui Į 
ir Sukackienei.

Varde Koresp. Biuro,

CASTON ROPSEVIffl LIETUVIS GRABORIUS

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

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

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

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

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

“ TARPININKAS ”
, (The Mediator) v*

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS i 
MĖNESINIS ŽURNALAS | 

Pašvęstas naudingiems patarimams I 
v. . . . aP*e ,^eaJ Ustate, Apdraudą, Morgi-'
Čia ir patogiausiu laikU|čius ir kitus nejudinamojo turto rei-Į 

. j kalus. Paįvairintas eilėmis su gai- j 
j dom, sveikatos skyrium, legališkais!

O į patarimais, juokų skyrium ir anglui

susirūpinimo Liaudies 
Tos dienos vakare, 

jis rengiasi!

Tel., Greenpoint 5765

—-■■v ........i Į'gsg .

$1,000 Tik už 60 Centą
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 tap aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžblės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemaU-- 
mo, nenoro- valgyt, strėnų ir pečių — * 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- ► *■ 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Lietuviška Akušere

žinios iš . Woodmiles ir 
jAyermilės apie darbą Wash
ingtono gimimo dienoj sudarė 
didelio 
Chorui.
K Ii ubo svetainėj,
perstatyt operetę “Pepitą.” O 
jei pėtnyčioj ir subatoj dau
gelis žmonių dirbs, tai tas 
skaudžiai atsilieps ant opere- 

, tės. 
į surengti perstatymai nesu-' 
įtraukia reikiamos minios, c' 
(vaidinimas darbo dienos vaka-jl{alb°s skyrium. Didelio formato,f’nė 
: re gali visa triūsa paskandint I ™tziau 3.2 pa1sla.pi2}; AA Pienumerata įmetams Amerikoj $1.00, pavienis nu- 

j meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
Ta-1 PavTUs num. 15c Užsjr.ašykit sau 

j ir kitiems. Sausio numery telpa la- 
j v.v...... x umpiB,” chorui ke-

O gal dar,turien)s balsams ir pianui. Dar nie- 
Juk Žmonės *dai' tokios negirdėjo. Būtinai..." , i įsigykit ši numeri.gabiųjų worceste- 

suloštos operetės

j dideliam nuostolyj.
iri Rūpestis .pamatuotas.

įčiaus teikia viltis, kad bus iŠ-įbai puiki daina “Pumpis
McGarry judošiškai išdavė, 24 d. vasario Bendras Ko-'e^a nuostolio, ’ ’ 1 • • ■

darbininkus paskutiniam strei-mitetas’rengia diskusijas apie ir su Pelnu.
ke. Streikas buvo iššauktas i trockizmą ir kitus dalykus, nepamiršo 
ne del to, kad išvijus kontrak- kui-ie liečia mūsų organizaci-j čia 
torius, bet kad pateisinus Mc-ljų judėjimą. Visi draugai, i“Grigučio.” 
Garrio purviną politiką. Jis! fio i

Diskusijos Apie Trockizmą 
Kitus Dalykus

Lietuvaite Fotografistė [ 
j Fotografuoju, Didinu ir Numalia- I j 
! vojų Visokiom Spalvom 
į Paveikslus
I Studij’a atdara kiekvieną dieną ir
I nedeliomis nuo 9;30 iki
| 5 vai. po pietų.
[MARGARETA VALINČIUS'

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

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

TARPININKAS”
 _ . — ___________________ .. Jie sužavėjimu- 332 w. Broadway, So. Boston, Mass. |" “ 

Oarrio purvina politika. Jis. ir tio, kurie žindei-audiencija, ii* ji, veikiau-!
aiškiai matė, kad jp negimus daująt diskusijų esme, traukit siai> nepraleis ir vietinio cho-! 
unija mirs ir be jokios kovos, ■ j masinį susirinkimą, kuris u perstatomos operetės "Pe- 
todel; jis iššaukė darbininkus',vyks 1214 Spring Garden St.J- 
į streiką ir negarbingai užbai-' 3_či4 vak po pietų# į disku. 
gė savo unijos dienas. Jis sa-;sijas yra pakviestas d. Senas 
vo darbą atliko, bet virš 1,000 , Vincas. čia galėsim pakelti 
darbininkų, kurie buvo strei- (įvairius klausimus ir diskusuo- 
ko lauke, dabar kompanijų į-įti juos ne su kokia unaravin- 
traukti j juodas knygas ir jau . 
niekur negali darbo gauti. | 
Kaip McGarry, taip ir Baylo- nojjmu> Užsipuldinėjimai ir 
nas nesirūpina, kad tie darbi-[įžeidimai diskusijose turi bū- 
ninkai gautų darbo, jiems ne-iįį vengiami, nepaisant ant| 
apeina darbininkų likimas. -kiek jie būtų prieštaringi vie- 
.gAtsiranda lengvatikių mai-jno ar kito nuomonei. Tik to- 

rfferių, kurie mano, kad darikįu tono taku diskusijos bus!
llinis iškovos jiems dar-' pasekmingos. Būtų gerai, kad 

Dabar jis slankioja po vi- tėvai atsivestų paaugusius sa- 
lokalus ir organizuoja sa-jVo jaunuolius į minėtas disku- 

vo spėkas. Kai kuriuose loka-Įsjjas ir pakeltų įvairius trū- 
luose jis randa pritarėjų. ži-[kumus, kurie liečia jaunuolių 
noma, jis mažai rastų pritarė- lavinimosi. Jei mūsų jaunuo
ju, jeigu nedirbtų už jį tam liai nebus lavinami darbinin- 
tikra mašina. (kiškoj dvasioj, tai juos vėliau

Mainieriai, pagalvokite! Juk i militarizmas nusineš ginti ka- 
Cappellinis vienas tų, kuris, pitalizmą. Ateis toks momen- 
prisidėjo prie to teroro, kuris tas. kad ne tik tėvai gailėsis 
čia siautė. Vienas tos maši- savo aukų, bet ir tie patys 
nos, kurios nariai šaudė dar- jaunuoliai parrįatys vėliau, už 
bininkus, kovojusius už unijos ką nuskriaudė 
ir visw darbininkų gerovę, ko- yra svarbu, 
voju; prieš kontraktorius.- 
Capjl inis vienas tų, kuris ak-j 
lai palaiko Lewiso mašiną. To- , totą operetė Grigutis. 
del nei vienas mainierys nepri-1 kiančių ypatų labai puikiai 
valo pasiduoti į jo tinklą. Dar-1 pasižymėjo Potapas—E. Siru- 
bininkai 
visa tai daro su anglių kom-'rimtą ir 
panijos 1—----- •
Kodėl? 
Kuomet 
gėja, tai kairysis sparnas di- akį mūsų išpopuliarizuotam J. 
dėja ir mainieriai vis daugiau Bulaukai ( Jr.). M. Vaidžiu- 
it daugiau linksta prie Nau- lienė drąsiai ir tipiškai suvai-l.- 
josios Nacionalės Mainierių dino Steponės rolę. Pastarie-| 
Unij os, kuri yra viena karin- ji du buvo nauji lošėjai, o vi-į 

si kiti buvo seni lošėjai, kurie 
vaidino pirma Grigutį ir visi 
atliko savo roles kuo puikiau-) 
šia, nes publika karštai 
jo. Publikos buvo pilna 
tainė.

ga pasigyrimo filosofija, bet 
su draugiškumu ir senso ži-

sus

save. Tatai i

16 cl. vasario buvo pakar- 
Iš vei-

turi atsiminti, kad jis (tis (januolis), kuris parodė 
• naturališką aktini- 

ir su Baylono žinia.’mą, o prie to, jis turi dar gra- 
Nesunku atsakyti, žų balsą ir lietuvišką akcentą, 

mainierių padėtis blo- šitas jaunuolis, matyt, kibs į

giausių unijų, kuri tikrai gina 
darbininkų ręikalus. Kad šiai

^/'rijai neleidus savo šaknis 
geisti į darbininkų eiles, tai vi
si reakcionieriai pradėjo dar
buotis prieš ją ir jungti savo 
spėkas kovai prieš naująją 
mainierių uniją. Bęt nei vie
nas doras mainierys neprivalo 
ne tik dėtis prie Cappellini, 
bet turi jį ir jo pasekėjus kri
tikuoti ir nurodinėti jų pra
gaištingus darbus.

% dar Cappelliniui pavyk- 
aryti savo spėkas, tai jis 
vėl pradėtų terorizuoti mai- 

nierius, kaip ir pirmiau dary
davo. Tieon, jis n jv agentai | visi tuo j 
dabar aiškina, kad pirmiau jis uždaryti.

LAWRENCE ŽINIOS

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

U Pagelbingas nuo y Reumatiškų
* Skausmų, 
Dieglio, Neuralgijos.

Dargana ir sniegas; 
lietus ir purvynas; sai
tai Šiurpulingas slapu
mas — tas viskas ateina ., 
kartu su blogu oru ve- 

’ lyvo Rudens ir Žiemos.
Ir isu tokiu oru kartu 

L ateina daugelis nesvei- 
» kūmų Sąnariuose, Mus-

; Wuose - N.rVu<^. Ar to aps^ - .
I Muskulų Gėlimo i saves oro permainoms?į kaus darbo, ir honka PAIN-EXPELLERIO są-

I S' gMSdS tolas su PAIN-EXPBLLE- 

E RIU Skubus palcngvininmas yra uz- i-----------
\ tikrintas. Tikrai susilauksite maloniosI šilumos ir sustiprinimo pajautimą.i S> Savo turiniu brangi ir Worn,toniteR Įdedama kiekvienam PĄIN-EXPh.^- K T PRIO nakelyje, — kurioje įsaiskina- i ma^audSimas visokiuose atsįtikįmuo- 
£ Te š"to šeimyninio linimento.tanuornt 
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Strėnų

i. TAv a pAin -ExpjeiLmW’Wi

plo- 
sye-

Darbai ir Operetė “Pepita”
Jei kas paklausia, kaip eina 

darbai Lawrencuj, tai būna! 
labai sunku teisingai atsakyt. I 
Niekuomet visi fabrikai nedir
ba jpilnu tempu sykiu, neigi 

Tiesa, jis ir jo agentai į visi tuo pačiu laiku būna visai 
_Jei viena audiny- 

nieko negalėjęs del darbiniu- čia kada nors dirba pilnai ir 
kų daryti, nes kontraktorių. net viršlaikius, tai kitose au- 

gijllluotas agentas stovėjęs ir” ” — — -* - 1 -
jogyvybė buvus pavojuje. 
Lengvatikiai mainieriai tam ti
ki. Bet ar tas ginkluotas kon
traktorių agentas jau prasiša
lino? Ne. Kontraktoriai dar 
daugiau įgavo galios, kuomet 
McGarry . streikas buvo par- 
dyffias. Tokios pasakos, tai 
tiFjieŠkojimas žioplių, kurie 
tam įtikėtų. Kaip gi kontrak- 
fcptiai kovos prieš Cappellinį,

idinyčiose vos pusė arba tik 
maža dadelė darbininkų te
dirba. Vjeni skundžiasi persi- 
dirbimu, kiti tuo pačiu laiku 
nei nusipirkt darbo negali.

Tą patį reikia pasakyt ir 
apie bile audinyčią kalbant at
skirai. Jei karšėjai ir verpė
jai dirba pilnai ir net viršlai
kius, tai tuo pačiu laiku audė
jai vaikšto be darbo. Kuomet 
medžiaga pasiekia audimus, A. M. Balchunas, Savininkas.

54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6533

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

--------------- profesijoje
OTZM&szszzz&yzj džiuosiuose

GERAI PATAIKOT'poje-
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 

[PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
j kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 

Į 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., 
j savo krautuvę- 

I kas niėnesis po
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Reikale

Pasitarki! su Dr. Zins -
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SP1NDULI41 IK KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. Z I MS
110 EAST 161b ST., N. Y.

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

Nedeliomis: 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 lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedėb'ieniais nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO 
228—2nd Ave., cor. 14th

i dykai, 
vai. vaka- 
11 iki 2

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 

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

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

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

Reikalaujant, adresuokit:
Naujokų Cigarų Dirbėjai I statome į namus visoje New Yorko ir 

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. | BrOOklyilO LlDicIillkeie.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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 kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

SCHOOL
St., N.Y.

g Naujausios Mados Žemiausia Kaina

PORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 f SAVAITĘ 

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri-

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

t

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
A
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BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

SO. BOSTON, MASS.

Iš Laisvės Choro Buvusios 
” Vakarienės

Vasario 3 d. Laisvės Choras 
turėjo vakarienę, kuri iš visų 
'atžvilgių nusisekė gerai. Bu
vo garsinta, kad vakarienė 
prasidės 8-tą vai. vakare, tai 
ir publikos į minėtą laiką susi
rinko labai daug, kad ant syk 
nebuvo galima sutalpinti prie 
stalų.

Komisija, kuri buvo tinka
mai prisirengusi, paprašo li
kusius lukterėti iki pirmieji 
baigs. Tuom tarpu pasirodo 
gaspadinės su savo pagelbinin- 
kėmis ir akies mirksniu 
krauna stalus
giais. Baigiant valgyti, choro 
mokytojas, drg. M. K. Bolys 
praneša svečiams, kad, girdi, 
žadėjome jums, gerbiami sve
čiai, ne tik vakarienę, bet ir

UŽ-
skaniais val-

***^~*T? ....... . ..  ,:'m11 ' ? ,1 ................ . i-u >ni''I i,n,,., mnTTF*?***,7.,' 11 _

Prasideda koncer-l Choras ačiūoja St. ijasins- Kuomet.-jau numirė, tai vėl į .Del šRo parengimo. daur 
Pasirodo vienų merginų kaitei ir jos draugui (kurio gydytojai egzaminavo ir sako, giausiai darbavosi jauna vei- 

tokį kad jau visas kraujas buvęs iš- kėja J. Basanavičiūtė.

koncertą.
tžHS 
choras ir sudainuoja pagirti- pavardės nežinau) už 
nai gerai; antrą dar geriau puikų pagrojimą šokiams, 
sudainuoja, žmonės nepalei
džia ir priverčia merginas pa
kartoti. Toliau seka vienų Vy-Ivadins P»ikU veikalą “Du Bro-| 
rų choras. Vyrams, pasiro- ūu.” Mūsų gabus režisierius, ..................
džius, publikoj pasireiškia ne-|dr^t Bolys, šį veikalą žymiai Ateities žiedo draugijėlės cho- Svetainėj, 928 E. Moyamen- 
ramumas, arčiaus esantieji sa-' pagerino. Kurie matė šį vei- ras buvo surengęs koncertą ir sing Ave.
ko: “E, vyrų neapsimoka klau-1kadU Bostone keletas metų, at- balių.' Programą išpildė pa
šyti, nes jie niekad nesudai- ■ Sal> sYki matys daug gėrės- tys jaunuoliai, vadovaujant J.
navo ir nesudainuos gerai.” ;nb Vaidinime dalyvauja vy-1 Basanavičiūtei. Buvo dainų, 
Bet kuomet vyrai užtraukė, i rų choras, virš 40 ypatų.

Kovo 10 d. Laisves Choras

Laisvės Choro Korespondentas
P.‘ Kubiliuks.

. Ji pa
sekęs. i Iš , amato buvo kriau- dėjo daug energijos. Ji mo
čius. B. J. i kiną vaikučius ne tik .dainuo-

1 ti ir šokių, bet lietuviškai skai-
Vasario -2 d., Lietuvių Tau- tyti ir rašyti. Pamokos įvyksta 

tiškoj Svetainėj, pietų pusės subatomis, Lietuvių Tautiškoj

CHESTER, PA.
Gerbiamoji views ir apielin- P^^u^mbigas Kliubas buvoti* 

kių publika, šiuomi pranešu, rengęs( balių. Jis skelbė, kad 
kad įvyks 24 d. vasario dide- kuri draugija bei kuopa dau- 
lės prakalbos, Lietuvių Kliubo giausiai publikos sutrauks į 
svetainėj, 339 E. 4th St. Kai- balių, taj gaUs dovaną, sidab- 
bės Senas Vincas, kaipo geras H t Laifee baliaus bu. 
anvcalzn iv nilm vncirtning * *

skaityto- vo rodomos jėgos. Ir kas gi

no, kįad nesfcmoites pasakojo. 
Vašario. 9 .d. .Lietuvių J.

rengęs balių. Jis skelbė, kad

apysakų ir eilių rašytojas. 
Gerbiami “Laisvės” !
jai, malonėkite visi ir visos at
silankyti, nes išgirsime labai kuopa gavo dovaną—sidabri- 
daug svarbių dalykų apie da
bartinę Lietuvos pądėtį. šias 
prakalbas rengia Amerikos 
Liet. Darb. Literatūros Drau
gijos 30 kp. ir Priesfašistinis 
Komitetas.

Kviečia visus

pasirodė?Tėvai, kurie norite, kad jū
sų vaikai prasilavintų dailėj 
ir lietuvių kalboj, tai prirašy
kite savo vaikus prie šios 
ęlraųgijėlės. Kurie buvote šia
me parengime, matėte, kad 
jaunuoliai linksmina jus pa
čius. 1 >

____________ Buvo dainų, 
j kai kurios mergaitės pašoko.
Viską atliko labai gerai.

Dainavo solo A. Jezalskaitė 
ir J. Balčiauskaitė, akompa
nuojant Jurčiukoniui. Jos su
dainavo kelias daineles labai 
gerai. ! Reikia paminėti, kad iš J

tai visi nustebo. Vyrų cho
ras sudainuoja stebėtinai ge
rai ir dar keletą dainų.
galinus, pasirodo ir visas Lai
svės Choras. Sudainavo kele
tą dainų labai gerai. Garbė1 Pastaruoju laiku čia numirė ...
jums, draugai, ir jūsų moky-;geras parapijonas Juozas Mo-I Ateities žiedo Vaikų DraU- Basanavičiūtės bus gera pirmi-
tojui drg. Boliui, kad jūs taip tiejaitis, kuris gyveno tarpe 10 gijelės čhorelis iš šiaurinės da- ninke. Nors ji pirmu sykiu

1 . ih 11 gatvių. - Jis gyveno labai lies, po vadovyste'J. Balčiaus- pirmininkavo, bet parode savo
šios vaka- biednai. Prie jokios organi- kaitės, sudainavo porą dainė- sugabumą. Tik peiktini, kad

darbavosi * zacijos nepriklausė. Sakoma, lių- \ j daugelis' mūsų1 draugų neatsį-
Pilkauskas,' pusėtinai vartojo medinį alko-! ' Nuo padengimo pelno liks, ' lankė į šį parengimą. ;Juk mes 

Kada sunkiai susirgo ir! Reikia tarti ačiū L. T. Kliu- labiausiai turime remti jau- 
' i t . «.-*• / «l • •• • v t *
norėjo išegzaminuoti nuleido 10 dolerių, kad vaiku- į tai nekreipia' jokios domės. , .
bet negalėjo surasti, čiams dąūgiau pelno liktų. Barzdų Juozas. Bet dabar ir patys persitikri-

Pa-.
PHILADELPHIA, PA.

Rengėjas.

puikiai progresuojate.
Prie surengimo

rienės daugiausiai
E. čeikienė, A.
Kubiliūnas, Reinardienė, Bub-.holį. ~ .
liūtė, Baniūtė, Zavišienė, V. nugabenu ligdninėn, tai gydy- bo nariams, kurie už svetainę nuolius, bet daugelis mūsiškių 
čeikus, M. Yarmalavičiūtė, M.ltojai' 1 ‘ ‘ ■ ■ ■■ . . .. .... j
Bolys. '' kraują.

Buolio Sūnus.0 BETGI NE SAPNAS
Vienos dainos, žinoma, neužtektų. 

Mes, katutes plodami, priverstume jų su
dainuoti ir kitų dainų. Gal—

' NETURIU AŠ DRĄSOS
’ (Parašyta A. Vanagaičio muzikai ir pavesta 

M. čestuivičiūtei).

Neturiu aš drųsos
Pasakyt kų jaučiu, 
Nors tiek daug aš turiu

Vai, širduže mana— 
Pilna meiles karštos, 
Bet pareikšt kų myliu— 
Neturiu tiek drųsos...
Nors ir daug aš tunu |
Įvairiti paslapčių,
Bet drųsos neturiu i
Pasakyt kų manau, kų jaučiu...'

* IBet bandysiu pratart, •’
Pabandysiu sakyt,
Nes vistiek negaliu
Slaptų mintį laikyt.
Žodžiai veržias pabėgt—
Sulaikyt negaliu...
Na, sakysiu viešai:
Aš bernelį myliu... i
Prie jo noriu prieit,
Apkabint, pamyluot...
Apkabint, pamyluot,
Ir saldžiai, vai, saldžiai pabučiuot!- 

1927.
/ * * *

Surprizo vakarėlis. Prisiminimas. 
prabėgusio laiko. Dešimtmetis. Veja min- ! 
tis mintį, sukasi verpetai, slankioja tamsūs i 
šešėliai ir švaistosi spinduliai. Siela kvaps-| 
ningų rožę, gėriesi jos žiedu, kvėpini,—bet i 
ranka tuščia. Nejaugi tai būtų sapnas?!

Sėdžiu, rodos, prie stalo. Su manim 
sėdi draugės-draugai—mano artimieji. 
Drauguose, rodos, turėtų būti smagumas,! 
bet mano akys jų veiduose aiškaus smagu
me nemato. Kas tai? "Gal šermenys me
namos? Ne! Tai ne šermenys. Čia į tik- j 
renybę nepanašu. Čia, rodosi, tik sap-1 

j " nas!... i
Šalę manęs sėdi Elena P. Ji šį vaka-! 

rų taip rimta, kaip ir porų dienų atgal. Jos ' 
smagumas, tarytum išbėgęs į vasaros pie-

* vas, į žalumynus,—negrįžta. Jos šiandie-, 
ninio rimtumo priežastis—šaltis. Jei ne ' 
šaltis, ji būtinai turėtii šypsotis skaisčiau. 
Ir be pasipriešinimo ji turėtų sudainuot 
jos pačios rekomendavimu parašytų:

MANO JAUSMĄ TU ATJAUSK! 
(Parašyta M. P. Starickio muzikai ir pavesta 

E. Payiegalienei).

Ei, gilčiau, j
Žengk arčiau, 
Bernužėli tu brangus!

/ Mane jaunų atlankykie, 
Būk taip geras, mandagus!
Nulėk,
Ei, skubėk,
Būkie pilnas tu drųsos!
Tave viena aš temyliu 
Iš širdužės, iš visos!
Žvilgsnį sviesk,
Rankų tiesk, •
Prie širdies mane priglausk!
Mane jaunų pabučiuokie, 
Mano jausmų tu atjausk!

s/ »• 7

(Tasa bus)

PATERSON, N. J
A. L. D. L. D. 84-ta kuopa 

gyvuoja gerai. 'Pirm’iau san-

nę taurę, lies baliuje turėjo 
dauginusiai publikos.

Dabar sandariečiai labi 
siminę. Jie per visą laiką pa
sakojo ir per laikraščius ra
šė, kad turi minias, kad jų čia 
labai daug, bet kuomet reikė
jo pasirodyti, tai išėjo, kaip 
sakoma, Mpiš.” . •

Mūsų jėgds1 'auga. Pereita
me kuopęs sliširinlpme prisira-

>pdariečia'i Vis 'sakydavo, kad šė 5• Wiai. ,0 kai^yr 
čia bolševikų randasi tik keli. su sandariečių kuopai J ? •

Kalakutas
-----------

KM

\ -y
1 * i

■; »/■ >’•

i .
. ■*v

Tat visi geraširdžiai, būkime viršminėtame parengime, nes drg. Karsono naudai yra rengiamas

. • ■ ' KVIEČIA RENGĖJAI.



DRAUGAMS! JUOZAS KAVALIAUSKAS

TKLEFONAIi
Bell.
Keystone.

Bell Phone, Poplar 7545
prie

A. F. STANKUS

ten pini

kuopa labai silp

MENDELO Miestas

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

COURTNEY, PI Išbandykite šiandien

WILKES-BARRE, PA.

MOTERIMS
Panūdeliais i 

utarninkais

PEREIT
DĄUG 1

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

100,000 ŽMONIŲ 
CONEY ISLANDE

UŽGRIEBĖ GEROKAI 
DEGTINĖS MATERIOLO

k pjrMadienį 
UVO SUIMTA

VAIDYLA NUBAUSTAS 
UŽ NARKOTIŠKŲ DAIKTŲ 
VARTOJIMĄ

Pereitais metais New Yorke 
buvo išviso 25,949 gaisrai, ku
rie lėšavo $16,624,381. Užper-

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriy Jūs Pageidavot

čičinis ir duo
•tai ką d a

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

betų, kaip augščiau suminėti, kampų ir 
tai kalendorius išeitų iki pas-" 
kutiniai kopijai. Tai būtų au
tomatiškas nustatymas jo kai- 

c <1108 ir sekantiems metams 25 
x centus už kopiją.

leidžiama visoms užmigti,
M. ž

rei- 
atkaklią 
organi
koj jis 

mūsų tarpo.
Veikimas

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

,užsakymus (orderius).

Oregon B1M
Main 86*

LIETUVIS GRABORIUS
IK HALZAMHOTOJAW

Uitikrinu, tad tnano patamavlma* 
bus atatinkamiausiaa ir už prieinamu 
kainą Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

Mokykla au Repatacija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONR, REGKNT 1177-«47d
Būkite Savystovūs

Mūsų ekspertai instruktoriai Išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus j trumpų 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 5Sth ir 59th Streets 
21 Metai, kaip {steigta New York City

Pereitą pirmadienį
Yorke suareštuota 109 
nys-

644 Driggs Avenue, * Brooklyn, N. Y
1'.^' vj *..• “.

Ridge wood o Skyrius; 253 Grove St. 1

Graborius-Undertaker... . . IIšbalzamuoja 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.

Jau toli nužengė mūsų se 
nįeji veikėjai į pesimizmo pel 
kės. Pas juos pasidarė jau‘Lincoln 
niekas negalima veikti, nieko kad 
nenori Veikti.' Kuomet taipgi 
kalba pirmaeiliai veikėjai, tai antr

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

eitais metais gaisrų buvo 
1,608 mažiau, bet jie lėšavo 
miestui $2,632,834 daugiau. 
Taip sako ugnagesių depart- 
mentas.

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

prietelius ir draugas.
KAINA ?1.25c
“LAISVĖ”

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

Tėlf: Greenpoint 9632 , •,

' K. M.S

Federalės valdžios agentai 
užgriebė 5,000 galionų taip 
vadinamos “scotch malt,” iš 
kurios daroma viskė. Laivas 
“Coahoma County” (priklau
sąs American Diamond lini
jai), kuris atvežė šitą viskei 
medžiagą, sausio 27 d., iš
plaukė iš Antverpo, Belgijos. 
Iš ten jis ir atgabeno. Susto
jo pirmiausiai Bostone, bet ten 
greit buvo nužiūrėtas ir todėl 
iš Ėostono žinia buvo duota 
New Yorke ir Philadelphijdj, 
kad čia būtų saugojama 
vo ' sustojęs Hobokeno 
plaukoj.

vė iraportą 
valdyba 
rašf.jj. Adomaitis, ižd. V. Ur
b opas, knygium D. Miltakie 
nė. į “Daily Workeriui” paau

“Laisvės” metinis piknikas 
įvyks 7-tą liepos (July), 1929. 
Kontraktas su
Music Hall savininkais pasira
šytas 18-tą vasario, gražioje- 
pagadingoje dienoje. Atrodo, 
kad jau dabar ten būtų gana 
gražu piknikauti. Atlantikas 
banguoja, vanduo blizga, kai 
sidabras, nuo saulės spindulių ; 
orlaiviai skraido, ūžia-byzgia 
padangėse ant parko, 
dangi dabar jau gamta 
vilioja, tai kur gi gražiau

9 sime liepos mėnesyje ?

Štai, ir Vėl Mėnulio Šviesos
x Auka

Ona Pečiulienė, 40 metų 
amžiauą, rasta negyva vasa
rio 8-tą dieną. Daktaras pri
pažino, kad ji mirė nuo alko- 
holiaus.

ši bobelka jau tiek girtuok
lystėj buvo paskendus, kad 
nežinojo, kas namai buvo. 
Pbreitą savaitę ji atėjo pas 

lonį, gyvenantį ant 
gatvės^ "sakydama, 

ji nesijaučia taip gerai ir 
ją priimtų nors dieną 

J savo stuboj. Valonis

Juo^ išdirba

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

New 
asme- 

įvairūs kriminalistai ir į 
‘kandidatai.” Tai pasek

mė policijos aštresnio pasirį- 
žimo “apvalyti miestą.” Pas-i 
tavuoju laiku, mat, New Yor-j 
ke padidėjo vagysčių ir už-j 
puolimų skaičius. Pagaliaus,! 
kuomet atėjo garsioji žinia 
apie Chicagos įvykį, tai ir čia 
policija lyg ir labiau susirūpi-, 
no “apvalymu” miesto.

Ad No. E-59 
Del neveiklių kepenų ir 

prasto pilvo
Nieko nėra kito taip kenksmingo abelnai 

evoiltatai. kaip neveiklios kepenys ir prastus 
pilvas, nes tokia padėtis priveda prie virški
namųjų) vidurių pajrlmo. galvos skaudėjimo, 
kvaitulių, inkstų ar* kepenų pakrikimo, nervų 
alipnumo, neveikliu organų, neramaus miego, 
konatlpacijos, netekimo svarumo ar spėkos ir 
nuolatinio jautimosi pavargusiu, nukamuotu. 
Nuga-Tone labai tinka tokiame atsitikime, 
nes jjc stlmulii.oja inkstus, pagelbsti virSki- 
nimui, sustiprina net'vus ir muskulus, nugali 
konstlpaclją, suteikia poilsingą, atgaivinantį 
miegi} ir padidina svarumu liesiems, sUmen- 
kusiems Žmonėms.

P-a» Lawrence Neice, Mt. Union, La.j tu
rėjo prastas kepenis ir pilvų, o ir jo nervai 
buvo silpni. Nuga-Tone buvo tikra jam pa
laima, nes suteikė jam geresnę sveikatų ir 
leido jam sugrįžti j darbų. Tokios pasek
mės yra paprastos tiems, kurie ima Nuga- 
Tone. {^tikrųjų, per pastaruosius 40 metų 
milionai žmonių, > kurie vartojo Nuga-Tone, 
atgato sveikatų is spėką. Jas galite pirkti 
Nuga-Tone, kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. Jeigu vertelga neturi stake, paprašykit 
jj užsakyti <ki jū» 1A urmo vaistinės.

Harry Bulger, 34 m. am
žiaus, muzikąliškų komedijų 
aktorius, tapo nusmerktas 
trim metam kalėjimo už ne
šiojimąsi narkotiškų daiktų.

Mainierių Bėdos ir Moterys
Dar niekad taip daug ne

buvo mainierių be darbo, šioj 
apielinkėj, kaip dabar. Pir- 
mesniais metais jei kiek “su- 
slekuodavo,” tai tik vasaros 
laiku, o jau žiemos metu vis 
būdavo darbo. Bet šiais me
tais šimtai mainierių neturi 
darbo, neturi ir duonos. Le
high Valley kompanijos ka
syklos jau kelintas menuo už
darytos . Vieną kasyklą užda
rė jau keli mėnesiai ir mai- 
nieriams neduoda išsinešti in
strumentų, nors mainieriai rei
kalavo per kelis kartus. Kuo
met unijos viršininkai eina su 
kompanija, tai ir išreikalauti; 
sunku. Tai taip sau mainie
riai vis ir laukia diena iš die- 
“‘3. Būriai susirenka bedar- 

kas draugų, kurie taip prakal- bių ant Main ir Center gatvių 
’čia šnekučiuojasi, 

kas bus, kad darbo nėra, kas 
bus, kad unijos jau neturime. 
Unija, kuriai mokame duok
les, likosi bosų kompanijos 
unija. Kur dar dirba mainie
riai, tai visur nukapojo algas. 
Dienos mokesčio nemoka. Jei- 
pareikalauji, kad mokėtų dau- 

Ulmer Park £iau> tai gauni atsakymą: 
“Jei tau nepatinka, pasiimk 
tulšis ir eik, kur nori.” Tad 
daugelis mainierių ir dirba, 
nors tik $2.00 uždirba pęr die
ną? If sako: “Vistiek geriau, 
negu nieko.”

Nors čia gyvena distrikto 
vice-prezidentas Strombo, bet 
jis nei piršto nejudina del 
mainierių, viską jis dirba del 
kompanijų. Kuomet mainie
riai lokaluose reikalauja, kad 
būtų mokama dienos alga, nes 
dirbant nuo štukių nieko ne- ' 
uždirba, tai 9-to Distr. vice- :' 
prezidentas Strombo atšauna: • 
“Tik jūs džiaugkitės, kad ;

kad negalima tą padarė if po! kelių dienų 
». Jei jdu Tie- kambaryj rado ’ją negyvą.

Girtuoklyste mūsų apielin- 
lietu-'kėj gerai iššiplatinus. Geria 

ne tik vyrai, moterys, bet ir 
maži vaikai. Ko iš jaunuolių 
gali tikėtis, jie seka savo tė
vus, kurie dainuoja: “Taip 
darykit, kaip aš.” Taipgi be
veik kožnoj stuboj randasi 
bravorėlis, kur tas skystimė
lis yfa gaminamas. Negana 
to, išvirus jį, reikia “pasam- 

i” ir da kūmai nunešti, 
mūsų organizacijas. Fasiten- kad ta pasakyt, ar gana 
kino pilnai, .jei surengė per i “maenus” pasidarė. Ir šito- 
metus vienas prakalbas, o jei kiu būdu pripranta moterys 
dar vieną balių, tai jau ir am-’gerti. Pakalbink tokius žmo- 
žinai pavargo. Ir verkia, kad j nes užsiprenumeruoti laikraš- 
nieko daugiau negalima veik-’tį, ar duok knygą pasiskaity
ti. Nors tai liūdnas apsireiš-;ti. Jie neturi laiko skaityti ir 

bet taip yra. Kodėl bedievybės mokintis.\ 
Reikia pasakyti, kad Draugai, jau laikas pakal- 

, rimčiau. Ši 
nėra pirmų- 

. ___ ,_T Geriausias
( ? j būdas išnaikinti, . tai apvalykit 

j savo stubas, visus tuos bravo- 
vėlius, su visais prietaisais,, iš- 

dumpąs,” Tada t.u-

kota' $5S ■ Ųž šluos metus užsi
mokėjo 5 nariai.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 3 d. kovo, todėl vi
si nariai ateikite. • Kurie dar 
neužsimokėjote, tai pasisteng- 
kite užsimokėti. Ateidami pa- 
sistengkite atsivesti ir savo 
draugus prie kuopos prirašyti.

Kp. Sekret.
J. Adomaitis.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
. * ~ t į •’ 1:v ,»» jų / , Ir ‘ (

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

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkaihai.

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

k. C

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

'jau aišku 
tikėtis veikimo 
galima sudaryti veikimo 
kur daugiau. 4,000 
vių darbininkų, sunkaus dar
bo mainierių, gyvena, tai kur 
jau galima? Bet reikia ve 
ką pasakyti: mūsų veikėjams 
ne tik Mahanoy City, bet ir 
kitų kolonijų, kurie tankiai 
nusiskundžia, kad nieko nega
lima veikti, pilnoj to žodžio 
prasmėj nebuvo bandyta veik
ti, nebuvo bandyta budavoti paboti” 

organizacijas. Pasiten- įad ta 
surengė per i “maenus

FYTRAI LaiI{e bedarbės pirties kaina nupiginta iki rn f -„u. 
ftU0 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J U vvlllŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUl VANTOS VELTUI

REIKALAUJA 
PAAIŠKINIMO

Apie 3,000 šėrininkų City 
Trust Co. Banko, kuris andai 
subankrutavo, padavė pareiš
kimą esamiem valdytojam, 
reikalaujant, kad paaiškintų, 
kokiiū jbūdu bankas subankru
tavo. LjJiems dar vis neaišku, 
nors yra šėrinjnkais.

Valdžios paskirtas banką 
likučių apiekūhas, p. Warder, 
praneša, kad jis manąs šią įT 
staiga parduoti. Esą tubmi 
b,Ūtų galima išgelbėti nemažai 
^ėrininkų ir depozitorių

idina į pesimizmo pelkes. Ki
lta, tai mano, jei jis ar ji susi- 
' prato, neina į bažnyčią, tai ir 
kiti turi susiprasti be agitaci
jos, be išaiškinimo. Taip nė
ra. Jei nori, kad veikimas 
būtų tvirtas, tai turi pats 
veikti ir kitus traukti į veiki
mą. Turi būti be perstojimo 
agitacija vedama. Prakalbas, 
prelekcijas be sustojimo reikia 
rengti įvairiais dienos klausi
mais, o ypatingai, kuomet be
darbė siaučia. Reikia darbi
ninkus supažindinti, kodėl be
darbė siaučia ir kas to yra 
kaltininkas. Dar toliau gau
ni argumentų iš daugelio ko-' 
lonijų: “Neapsimoka rengti 
prakalbas, nes mes tik patys 
ateinam, o mums jau žinoma 
viskas.” šitokia kalba yra nie
kas daugiau, kaip tik savęs 
išjuokimas.

O kad taip yra, kad skęsta 
pesimizmo pelkėse daugelis 
mūsų kolonijų, kur veikimas 
turėtų būti gana tvirtas, o jo 
visai nėra, ypatingai kietųjų 
anglių industrijoj, to niekas 
neginčys. Prieš pesimizmą,, KIEK LĖŠAVO NEW 
kad nieko negalima veikti, jYORKUI GAISRAI 
ypatingai dar nebąndžius. rei- PEREITAIS METAIS? 
Ida vesti griežtą ir 
kovą mūsų spaudoje) 
zacijų susirinkimuose 
bus iššluotas

Moterys

Pereitą sekmadienį
Ybrke buvo ne žiemos, bet pa
vasario oras: gražu, šilta,( sau
lėta. Kąi kurie net pamiršo, 
kad vasario mėnesį gyvena
me, o ne balandžio. Apie 
100,000 asmenų buvo nuvykę 
į Coney Island. Parkai ir par
keliai—visi pilni. Tačiaus, 
oro pranašai sako: “šaltis dar 
parodys savo iltis.”

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą nakti 

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

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ii 
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 • *

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
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!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA .

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

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

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

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

Vardas ______ —--------------------------------------------- --------
____ St. or Ave.
State__ ________

L. D. S. A
nai gyvuoja ir mažai narių tu
ri. Kodėl? Ar gyvenančios 

Mainieriai i lietuvės darbininkės, kurių ga
bus galas na dau£ ip iš jų skaito 

“Laisvę,” neturi rūpintis dar
bininkų klasės reikalais? Ar 
jos ne darbininkų moterys? 
Daugelis dirba marškinių dirb
tuvėse, kur vos gauna 25c už 
12 marškinių suprosijimą. Ku
ri uždirba $3.00 į 9 vai., tai į 
turi būti išdirbus kelius me-1 
tus prie to darbo. O tai aiš-i 
ku, kiek tos uždirba, kurios 
naujai pradeda. O kurios pa
čios nedirba, tai daugumos 
dukterys dirba sunkiai, už ke
lius dolerius į savaitę. Darbo 
sąlygos labai blogos. Bosai 
kaip nori, taip elgiasi su dar-( 
bininkėmis.. Tuose fabrikuose 
vargsta daug lietuvių darbi-J 
ninkių. Jos turėtų būti visos 
________-7j į L. D. S. A. kuo- 

Kuomet bosas Ra-.pą, o kad jas įtraukus, reikia 
Ii naudotis bedarbiais, tai ir, veikti ir gana daug veikti. Vie- 
tiems, kurie dar šiek tiek tos ; draugės turėtų rūpintis 
daugiau uždirba, nukapoja tuo darbu daugiausia. Jei 
mokestį. O jei nenori priimti vienos nepajėgia, turi kreiptis 
tą, ką bosas duoda, eik į be- prie kitų kolonijų, prie rajono, 
darbių armiją. Taip ir eina fcad pagelbėt. Bet neturi būti 
didžiausia rugiapjūtė kompa
nijoms, o mainieriams badas ir 
skurdas.

Bedarbiam lieka tik viena 
išeitis: organizuotis ir visiems 
organizuotai reikalauti darbo 
ir pilno užmokesčio iš anglių 
kompanijų. Reikalauti, kad 
visos kasyklos dirbtų lygų lai
ką. Reikalauti, kad bedar
biams būtų mokama pilna al
ga. Jei dar toliau lauks mai
nieriai, tai dar blogėsnę padė
tį susilauks. " •'

Pesimizmas

Rašo P. Buknys
Sekmadienį, apie pietus, įei

na į “L.” ofisą draugas Valu
kas iš Scranton, Pa., su savo 
žmona. Linksmai pasisveiki
nus ir pasidalinus keletu žo
džių, 1 išgirdome jo reikalavi
mą : “Duokite man dar du 
* D a r b i n in kų Kalendorius.* 
Mačiau atsišaukimą, kad no
rite visus išleisti, tai pagelbė
siu ir aš jums tai atsiekti.”

Po perstatymo “Pepitos”, 
Labor Lyceum svetainėje, pri
ėjo draugė Degulienė ir pra
bilo : “Tai sakai dar yra du 
šimtai ekzempliorių neišpar- 
duota ‘Darbininkų Kalendo
riaus?’ ” Apie tiek—atsakiau. 

, “Še du doleriu ir kiek galite 
uz tą sumą, tiek pasiųskite 
Kalendoriaus ‘Rytojui’ j Ar
gentiną, kaipo dovaną nuo 
taangtf.”
♦ u Prisišoka drg 
da dolerį. Sakau 
ryti su juo? “Aš pritariu jū
sų sumanymui, kad visi turim 
paimti po keletą kalendorių ir 
išleisti į ‘svietą’ jį visą, kiek 
atspausdinta. Prisiųskite man 
jo dar už dolerį.

Jei dar atsirastų nors desėt- nos

iu vėl “Laisvė” turi Balt- 
gAuijos Lietuvių Valstiečių 
Kalendorių. Kaina 50 centų. 
Veikalas puikus ir vertas per
siskaityt! kiekvienam apšvietą 
mylinčiam žmogui.

Gavome iš užsienio knygelę 
“ K o m u n istų Internacionalo 
VI-Įojo Kongreso Darbai.” Tą 
knygelę tur i persiskaityti ir 
gerai įsitėmyti, kas joje para
šyta kiekvienas Amerikos 
Darbininkų-Komunistų Parti
jos narys. Kaina tik 10c.

kimas 
taip ?
draugai ir draugės nestųdijuo- bet apie šį dalyką 
ja ganėtinai savo klasės rei- j alkoholizmo auka 
kalų, mažai skaito A. L. D. L. j tine, ir paskutinę. 
D. knygas ir pačią spaudą l 
—Red.). Taip, kad pilnai pa 
žinus savo klasės reikalus ii 
kądel reikia veikti.* Tai yra i meskit į 
ta viena priežastis, kuri skan- rėsit daugiau laiko pasiskaity

ti ir retkarčiais į prakalbas at
silankyti. šie dalykai jums 
pagelbės nutraukti tinklą nuo juos 
savo 'akių. Taipgi ir mote
rims liks’ daugiau laiko savo 
stubą ir šeimyną apžiūrėt.

Špokas.

ir džiaugkitės, kad dirbate. O 
kuomet mainieriai dirba, ne
žiūrint, kiek uždirba, turi mo
kėti duokles unijai ir dar ases- 
mentų $1.00, nors streikas se
nai yra užbaigtas, 
aimanuoja, kada 
mokėti asesmentus. Reikia pa
sakyti, kad galo nebus, jei tik 
mainieriai patys nepasiprie
šins. J. L. Lewisas dar dides
nius asesmentus uždės, kad 
palaikius savo mašiną, kad 
apmokėjus visiems riebias al
gas.

Neorganizuoti Bedarbiai
Kas dieną matai minią ant 

kampų bedarbių aimanuojan
čių, kad darbo nėra. Visi be
darbiai išimtinai mainieriai, 
kurie, kas mielas rytelis, mal
dauja net ir verkdami, bosą, 
kad darbo duotų, vienok jo 
negauna. Kaip sakiau, kurie 
gauna, tai labai prastus dar
bus, kur vos tik uždirba $2.00 ’sutrauktos 

L. D. 61-mos kuopos susirin-Į pei* dieną 
kimąs. Narių atsilankė 10. 
Delegatai iš A.L.D.L.D. IV 
Apafl^ričio konferencijos išda- 

Išrinkta kuopos 
organ. J. Vilčinskas,

“Laisvės” pikniko kai kurie 
Idarbai jau dabar rengiami 
spaudai. Taip turėtų būti rū
pinamasi visų draugijų pikni- 
kaisį. Baisiai įkartojo tas darbo gaunate, kad kompani- 
draugų verkšlenimas: “Greit ja visai neuždaro kasyklas.” 
padarykite spaudos darbus, j Vadinasi, jūs dirbkite uždyką 
nes pasivėlavome priduoti.” 
Žinoma, yra atsitikimų, kui* 
del kokių nors rimtų priežas
čių susivėluoja pridavimai 
spaudos darbų, bet dažniausia 
susivėluoja del komitetų ne
rangumo.

MENQEtO
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VIETOS ŽINIOS
j IŠ C. BROOKLYNO

Matyt, kad jis tau-neturi

SIŲSKIT DELEGATUS 
PRIEŠFAŠISTINĘ 
KONFERENCIJĄ

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

a letena 
visur jie yra .išnaudojami. Lorimer Restaurant

J. MARČIUKIENĖ
Savininkė

matyti draugiškai1 bebdradar- Sharkey pareiškė Dempsey’ui. 
biaujant abu chorus—“Aidą” kad tas sūsižėidimas yramen- 

Kuomet lyriečiai kas ir kad del to neverta per-

Puslapis šešias

ir “Lyrą.
lošia, tai aidietės ir aidiečiai 
jiems gelbsti: vieni prie išve
džiojimo publikos, kiti net ro
les turi paėmę veikale, štai, 
Nalivaika, Velička, Kavaliaus- 
kiūtė, česnavičiūtė; visi ai-

traukti treiniruotės.
Sharkey sparavosi du raun

du su Paul Ho'ffmanu ir po 
vieną' raundą su Johnny Gros
so,’ Pat McCarthy ir Charley 
Pond. Sekmadienį Sharkey

r' * I ♦' r y

&

B

Mūsų organizacijos 
pamiršti, kad sekantį penkta
dienį, vasario 22 d., New Yor
ke (Labor Temple, 14th St. ir 
Second Ave.) įvyks priešfa- 
sištinis delegatų suvažiavimas, 
į kurį kviečiamos visos darbi
ninkiškos krypties draugijos. 
Konferencijos pradžia 3 vai. 
po pietų.
* Kurios lietuvių darbininkų 

.Organizacijos bei kuopos nesu
spės išrinkti savo delegatų 
’(neįvyks jų mitingai), tai val
dybos turėtų susirinkti ir nu
skirti vieną ar daugiau drau-

Reikalas gyvas ir svarbus!

sunkiasvoris Max Schmelin- 
gas, pramintas Vokietijos 
Jack Dempsey, sėdo į Ham
burg-American linijos laivą 
Deutschland ir grįžta atgal į 
Vokietiją. Schmelingas, ku
ris tiesiog meteoriškai iškilo 
kumštininkų pasauly po to, 
kai jis nugalėjo techniškuoju 
knockoutu guminį Clevelando 
duonkepį Johnny Risko, prieš 
pat išvažiavimą rimtai pareiš
kė, jog jei jis negalėsiąs nu
traukti savo kontrakto su sa
vo manadžeriu Arthur Bulow, 
tai jis nesikumščiuos per aš
tuoniolika mėnesių.

Left Hook.

LIETUVIO VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
r / ----- v

diečiai ir turi atsakomingas ro- savo treiniruotėj darbavosi la- 
les “Pepitoj.” Tai smagu ir bai lėtai ir nerangiai, be jo- 
gražu matant vienus kitiems kio noro.
padedant. Tik šitaip veikant'po savo energiją paskutinėms 
ir bus galima daugiad\kas pa-į dienoms.
siekti. i Vėliau Dempsey nuvyko į

Vargai ir Bėdos
Visur darbininkam 

, esant po kapitalistišk.
ir
Kai-kur lietuviai vertelgos, 
kurie iš tų darbininkų gyvena, 
daugiau pagelbsti, priklausy
dami prie kai-kurių apšvietos 
bei darbininkiškų organizaci
jų ir ragina kitus priklausyti 
vienoj bendroj šeimynoj. Bet 
pas mus to nėra., čionai dau
guma vertelgų atsuka savo 
nugarą į tas darbininkiškas 
organizacijas, kurios eina tei
singu keliu. Jiem neapeina 
darbininkų reikalai, nors jie 
patys daro pragyvenimą iš 

į darbininkų.
Juokas pažvelgus į “mūsų” 

mūn.šainierius. Tūli iš jų se
niau juokdavosi iš darbininkų 
organizacijų, kad valdžia jas 
persekioja. Bet dabar jau ir 
juos persekioja (žinoma, del 
kitų dalykų). Užsileidę savo 
“spykyzių” langus palomis ir 
tamsoj laukia kostumerių. O 
pastarieji vėl nugali anuos 
surasti, nes nežino, ar čia gy
vena čigonai, ar misionieriai. 
Rimtesni darbininkai mažai 
lanko tas slaptas įstaigas. Bet 
yra ir tokių, kurie praleidžia 
paskutinius sunkiai uždirbtus 

| centus, o paskui turi badant.
Su pavieniais dar būt ma

žai bėdos, bet yra vedusių su 
šeimynom, kurie lanko tas vie
tas ir todėl šeimynos sunkiai 
turi nukęsti. Randasi net A. 
L. D. L. D. narių, panašiai da
rančių. Į susirinkimus jie nei
na. Pas daugelį į stubas rei
kia nueiti išrinkti mokestys. 
Tas negerai, draugai darbinin
kai! Visiems turi rūpėt orga
nizacijos reikalai ir lankyti 
susirinkimai, prisidedant sykiu 
prie aptarimo savų reikalų. 
Lankykitės į A. L. D. L. D. 
24 kuopos susirinkimus!

Dar blogiau su Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuo
pa. Rodosi, narių randasi 
apie porą desėtkų, bet susirin
kimų nelaiko ir nei komiteto 
neturim. Tai bloga. Taip ne
galima tęsti toliau. Central 
Brooklyno lietuviai darbinin
kai, pasirodykime, kad mes 
nesame mirę ir stokime prie 
darbo, 
mes.

Vėliau Dempsey nuvyko į 
Casino, kur Striblingas treini- 
ruojasi, ir čia rado dar dau
giau priežasčių, kurios verste 
verčia jį susirūpinti. Striblin- 

jgas yra puikiai nusitreinira- 
vęs, geroj padėtyj, greitas ir 
kiętas, bet turi daug bėdos su 
savo kairiuoju kobiniu, kurio 

J u d ž i ų. vaidmuo—“Under j suvaldyti.
I Jis tikisi Sharkey nugalėti su 
kairiojo kobinio kirčiais į skil- 

'. Besisparuod'amas su sa
vo bendrais, Striblingas kar
tas nuo karto smogė jiems 

^kairiojo kobinio smūgiais, bet 
, jie nukrisdavo arba ant foul 
linijos arba žemiau jos. To
dėl Dempsey ir apleido Strib- 
lingo būstinę giliai susirūpinęs, 
kad jo rengiamos pirmos 
kumštynės gali pasibaigti fou- 

. lu.
Striblingas sparavosi septy

nis raundus. Jis dabar turi 
gerą oponentą savo naujame 
sparavimosi bendre, importuo
tame iš Paterson, N. J. Paul 

• Cavalier tai tas pats kumšti
ninkas, kuris pagelbėjo Shar- 
key’ui treiniruotis, kuomet 
Sharkey ruošėsi savo kumšty
nėms su Jack Dempsey. i

417 Lorimer Street
TEATRAS DAINOS-MUZIKA

NARIAMS

GRABORIUS

Telephone, Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS

r

PAJIEŠKO.JIMAI

o greit matysim pasek-

Žuvininkas.

SPORTAS

jus

Chorietis š.

V

d ar- 
tilto

• Esame pastebėję mažes- 
kolonijose panašiai da- 

ir visuomet išeidavo nau-

SHARKEY IŠSISUKO 
KAIRĖS RANKOS NYKŠTĮ

MILIONAS DOLERIŲ 
NEW YORKO 
UNIVERSITETUI

AIDO CHORAS VAŽIUOS 
PATERSONAN

SMAGU MATANT BENDRAI 
VEIKIANČIUS

MENKELIUNIŪTĖS IR 
STANKŪNO KONCERTŲ 
GASTROLĖS

Promoteris Dempsey Turi 
Daug Rūpesčių

“Po Caro Nagaika” Vertas 
Pamatyti Kiekvienam

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Žalvabalės Pempė.
Pastaba. Gerai d. ž.

Reikia būtinai

Komitetas.
(42-4)

JUNIPER 7646, • ’

RALPH KRUCH ' 
FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue,

> I4ASPETH. N. Y. '

GRABORIUS 
(Undertaker)

LIETUVA LIETU- 
Gana jau svetimiems 
Remkime patys save

mas. Visi nariai 
ir savo draugus 
Šiame susirinkime 
naują knygą.

Max Schmelingas Grįžta
Atgal j Vokietiją

Pereitą šeštadienį vokiečių jden^Conm

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS 

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

WORCESTER, MASS.
A. L. B. L. D. 11-tos kuopos 

< 
sario, Lietuvių svetainėj 
cott St., 10-tą vai. ryte.

Komitetas.
# (43-44)) Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUSBOSTON, MASS.

LIETUVIO BARBERNĖ, . M. J. 
Kastahtj savininkas, po No. 3353 
Washington St.,, kampas Green St., 
prie. L stoties, Jamaica Plain. Tel.

----- (21-47)

•1PAJIEŠKAU draugi} Karoliaus Žu
kausko ir Petro Navicko. Girdė-

EMBASSY JEWELRY SHOP
. Lietuviška Krautuve
Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britrų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 
ir Waterman's Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Curie ii pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų neįeisime dešimtų procentų.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y,

ŽUVININKAMS IR 
NEŽUVININKAMS!

A. L. D. L. D. U-tos kuopos su
sirinkimas bus nedėlioj, 24 d. va- 

‘29 Endi- 
Draugai ir 

! susirin- 
bus svarbūs klausimai 

Taipgi gausite naują 
drauge tris sparavimosi betld-'knygą “Karų ir Revoliucijų Gadynė.” 
rus ir rengs ' ten parodymo 
(exibition) kumštynes.

žymus New Yorko kapita
listas Percy S. Straus, vice
prezidentas R. H. Macy ir Co., 
paaukojo New Yorko univer
sitetui milioną dolerių. Kapi
talistinėj sistemoj mokykla 
vaidina žymų vaidmenį palai
kyme kapitalizmo diktatūros 
ir todėl kapitalistai nepamirš
ta jos paremti.

• Nors tarp lietuvių randasi 
nemažai gerų žuvininkų, aš 
abejoju ar iš jų yra daug, ku
rie pasirodys ekspertais gau
dyme tokių žuvų, kurias Ai
do Choras parūpins ateinan
čiam vakarėlyje. Bus ir žuvi
ninkams daug sporto šiame 
vakarėlyje, nes jie turės gerą 
progą lavintis, pareidami na
mon ne tuščiomis rankomis.

Taigi, nepamirškite: sekan
tį sekmadienį, vasario 24 et., 
VLaisvės” svetainėj, Aido Cho
ras rengia vakarėlį, kuriame 
gausite progą išmokt žuvauti, 
ar ’pasirodyt savo gabumus 
šiame - sporte.

O kas link smagiai pralei
dimo laiko, tai nėra jokios 
abejonės. Aidiečių priimnu- 
mas ir linksmumas senai žino
mas visiems ir šį sykį irgi jie 
neapsileis.

Beje, pamiršau primint, 
kad “sliekus” ir kitus reikme
nis, -sėkmingam žuvavimui, 
gausite svetainėje pas aidie- 
Čius. Pasimatysime sekmadie
ni-

the lash of the Czar” (Po ca
ro nagaika)—kuris dabar yra . 
rodomas Cameo teatre, New M’ 
Yorke, vertas pamatyti kiek
vienam darbininkui. Tai So
vietų Sąjungoj padirbtas ju- 
dis, kuriame vyriausiu vaidy- 
la dalyvauja garsusis scenos 
artistas ir teatrininkas, May- 
erholdas.

“Under the lash of the 
Czar” tūlais žvilgsniais yra 
geresnis veikalas už “Potiom
kiną.” Paimtas iš darbininkų 
su kapitalistais kovų, (strei
kų). Atydžiai, be perdėjimų, 
nušviečiama rolė caristinių 
valdininkų—ypačiai guberna
toriaus ir vidaus reikalų mi- 
nisterio, kuriedu be atsižiūrė
jimo šaudo darbininkus, pasi
priešinusius kapitalistams.

Del sušaudymo daugelio 
streikierių, gubernatorius neri- 
mastauja, nežiūrint, kad pas 
jį atvyko pats vidaus reikalų 
ministeris ir žada atvykti net 
pats caras. Jis ir visa klika 
dreba del mažiausio dalykė
lio. Pagaliaus, kuomet visa 
ponija, visa aristokratija su 
valdininkija šoka, baliavoja, 
ateina provokatorius, kuris 
pirmiau buvo naudingas gu
bernatoriui ir išprovokavo 
darbininkų skerdynes, prašy
ti sau pagelbos. Gubernato
rius nenori skaitytis su .juo. | 
Provokatorius jį nušauja šū
viu, nunešdamas nosį caro Mi
kės štovylai. Kitam kamba
ryj šokikai vis šoka ir šoka, 
viesulingai besisukdami, tarsi 
■pasiryžę nusišokti į patį ga
lą. (Tas ir įvyko.)

Pamatykit “Under the lash 
of the Czar,” patardami ir sa
vo draugams tai padaryti.

DARYS NAUJĄ TILTĄ

Greitu laiku prasidės 
bas prie įtaisymo naujo 
ant English Kills Kanalo, ku- 
ris susiduria Metropolitan 'Av. 
ir Grand Street, Brooklyne. 
Lėšuosiąs apie $600,000.

Red.
P. pastebėjo.
atgaivinti T. D. A. kuopa C. 
Brooklyne ir padidinti A. L. 
lD. L. D. kuopą nariais ir dar- 
! bais. Ar nebūtų, pagaliaus, 
galima abiejų šitų kuopų su
sirinkimus laikyti viena ir ta 
pačia diena ir toj pačioj vie
toj ? 
nėse 
rant 
don.

W'
M

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Vasario 21 d., 8-tą vai. va
kare, svetainėj 218 Van Sick- 
len Avė., įvyks A. L. D. L. D. 
185 kp. mėnesinis susirinki- 

dalyvaukite 
atsiveskite, 
nariai gaus

RIDGEWOO RIEČIŲ ATYDAI!
A. L D. L. D. 55-tos kuopos mė

nesinis susirinkimas bus penktadie
nį, 22 d. vasario, Degulio svetainėj, 
147 Thames St., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai susirinkite laiku. Org.

(42-43)

PRANEŠIMAI IŠ KITURGeorge Godfrey 
Vyks į Miami

Iš patikimų šaltinių patirta, 
jog kumštininkas George God
frey, Juodasis šešėlis, neturė-, v vV
damas ka veikti, nutarė vykti c,Faugės, dalyvaukit šiame knne nes kuo 
į Miami, Florida. Jis vešis, svarstoma.

Ki O. Christnerio* ir Paulino 
Uzcuduno Kumštynės i ’

Vasario mėn. 22 d. vakare, 
Madison Square' 'Gardene,' į- 
vyks! K.'O.'Christnerio ir Pa u-I Jamaica Tlain’ 1123* 
lino Uzcuduno kumštynės, šios I 
kumštynės nors dalinai paro
dys, Įjūris yra gerėšnis sun- 
k i'asvbri s k umšti nink as—J ack 
Sharkey ar Paulino Uzcudun. 
Kai kurie mano, jog Uzcudu- 
nas yra UŽ Sharkey gėresnis. jau, kad gyveną Pennsylvania yals-

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-1 
madieniais tik sulyg sutarties.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Ižbalzamuoja 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

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

Darbą* atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

BROOKLYN
PARAMOUNT

f * e ' ’ »

Nuo Pirmądienio iki Penktadienio 
35c iki 1-mai vai. dienos

George Bancroft 
“THE WOLF OF WALL 
/ STREET”

<(Wallstryčio Vilkas) 
Paramounto Kalbantieji Paveikslai 

Donald Ogden Stewart 
Paramounto Whalen Komedijoje 
*TRAFFIC REGULATIONS’ 
Paul Ash eina iš šalčio į karštį 

“ESKIMO WHOOBEE” 
(eskimosiškas Šiurum-burum)

Povilas ir jo draugai kaitins 
šiame šaltame

PUBLIC FROŲIC

, BROOKLYN
Paramount

Home of Paramount Pictures 
(Namai Paramount Paveikslų)

. A Pubfix Theatre 
Flatbush at DeKalb

1 Ateinančioj subatoj Aido cho
ras (taip pat ir Lyros choras) 
važiuos į Paterson, N. J., dai
nuoti naujai susitverusio pater- 
soniečių choro pirmam koncer
te. Girdėjau, kad ir Newarko 
Sietyno choras važiuos. Tai yra 
puikus šių chorų pasielgimas, 
parėmimas naujai susiorganiza
vusio savo idėjos choro.

I Gi ant rytojaus, tai yra se- 
kančioj nedėlioj, aidiečiai dai
nuos savo vakarėlyje, kuris bus 
“Laisvės” svetainėj, Brooklyne. 
Be Aido choro bus ir kitokių 
programos pamarginimų. Tiki
masi turėti daug publikos.

Sekančioj pėtnyčioj visi cho
ristai (abiejų chorų) turėtų bū
ti pamokose, nes bus nutarta, 

j kur ir kuriuo laiku susirinkt, 
!kad visi kartu galėtume važiuo
ti Patersonan.

Conn, lietuviai darbininkai 
turės prųgos išgirsti mūs gar
siųjų dainininkų—Konstanci
jos Menkeliūniūtės ir Prano 
Stankūno—dainų. Jiedu gas-į 
troliuos su koncertais net pen
kiose vietose.

Sekmadieni, vas. 24 d., po 
pietų, dainuos Lietuvių Sve-i 
tainėje, New Britane; tą pa-| 
čią dieną, vakare, Lyric Hall, 
svetainėje, Hartforde.

Kovo 2 d. (tai bus kitą šeš
tadienį), Lietuvių Jaunų Vyrų ! 
Svetainėje, vakare, Bridgepor- 
te, b sekmadienį—-kovo mėn. 
3 d.—po pietų—New Havene. 
Tą pačią dieną, vakare, dai
nuos Waterbury.

Abu dainininkai mūsų vi
suomenei gerai žinomi ir todėl 
apie jų kvalifikacijas nereikia 
nei kalbėti, r ’

Į LIETUVĄ
Visiems savo draugams, kostu- 

meriams, palžįstainiems, kaimy
nams ir plačįhi visuomenei bend
rai, turiu garbes prariešti, kad 
šį metą rengiu Lietuvon Ekskur
siją, kuriai pats asmeniškai vado
vausiu. Išvažiuosiu Gegužė? 
18-tą Dieną, Baltic Amerikos Li
nijos laivu “Lituania,” iš Nev 
York, tiesiai, be jokio persėdimo, 
j vienintelę Lietuvos Respublikoj 
prieplauką. Klaipėdą.

Ši Ekskursija tai pirmutinė A- 
merikoje, kur ištisas didelis lai
vas bus pavedamas VIENIEMS 
LIETUVIAMS. 1 Todėl prašau vi- 
atkreipti į šį faktą didelę domę 
ir prisiminei mūsų tautos svarbų-' 
jį obalsį 
VI AM S! 
tarnauti!
keliaudami; .per vienintelę Lietu-; 
vos prieplauką, Klaipėdą*

Kurie manote šį' metą atlan 
kyti, pamatyti skvo gimtinį kai
melį, pasveikinti savo i seną tėve 
lį ir motinėlę, tai ši Ekskųrsijs 
patogiausias laikas keliauti,. Lai
kei nedaug. Ruoškitės 1 dabar. Del 
visų informacijų; kreipkitės sekan
čiu adresu:JUOZAS , AMBRAZ1E- 
JUS, 168 Grand Št., Brooklyn, N.; 
Y;, Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Draugijos Amerikoje pirmininkas.:

Pereitą sekmadienį, atsi- 
inkiū^ pamatyti vaidinant 
Pepitą,” tikrai buvo linksma

Associated Press pranešimu, 
Jack Sharkey sparuodamasi 
pataikė į kietą Paul Hoffma- 
no kaukolę ir išsisuko kairės 
rankos nykštį. Anksti sekma
dienio, rytą Jack Dempsey at
vyko ’ į Sharkey’o treiniravi- 
rnosi, būstinę tikslu patirti, ant 
kiek Sharkey susižeidė savo 
ranką ir patarė jam geriau ne- 
sitreiniruoti tą: dieną.

tijoj. Abudu iš Varnupių kaimo, 
Padavinio valsčiaus, Marijampolės 
apskričio. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote, malonėkit pranešti. — 
V. Mikelevičius, 49 Vine St., Mer-

, ‘ ' (42-4x3)
jpAJIEšKAU Vinco ir Miko Valuko- 

nių, paeina iš Palazdijų kaimo, 
Lazdijų parapijos. Seniau gyveno ! 
Illinois valstijoj. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinote praneškite. J. 1 
Zaveckas, 533 Sayre Ave., Perth 
Ambby, N. J. 4'1-43

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

PARDAVIMAI
PARŠIDUODA kriaučių 
elektrikinės mašinos ant 
stalai, 2 prosai. Galima 
$100.00.
nuo 10 iki 12 vai. dieną, 
kitės po No. 45 Stagg St. 
lyn, N. Y.

šapa, 4 
motoro, 4 
pirkti už 

Matyti galima bile dieną 
Kreip- 
Brook- 
(43-45)

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

del pa- 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

PARSIDUODA ROAD HOUSE
Naujas namas, geras biznis, ne

mažas kavalkas žemės, prie didelio 
kelio, 9 mailos nuo Newark, N. J., 
2 mailos nuo Springfield, J. La
bai gera proga pirkti, nes į mėnesį 
laiko, turi būti parduota. Rašykit 
arba klauskit telefonų: Trinity, 
2756-R. A. Labanowsky, 264 First 
St., Elizabeth, t N. J. (43-48)
PARŠlDUoi)A patogi keliauninkams 

dėžė, stipyau/s. darbo, tinkanti <va- 
žiūojantiems 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. (42-43)

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

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

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
’ Ph. G., Vaistininkas K ,

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

Phone; Greenpoint 2017, 2360, 3514.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių r ' » 
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų 
•šalmėčių




