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i Klerikalą “Veikėjas” ir 
Vadas—Plėšikas ant 

Plataus Kelio
Panevėžio apygardos teis

mas sausio 12 d. Panevėžy
je sprendė b. Ežerėnų mo
kesčių inspektoriaus J. Na- 
gulevičiaus bylą. Nagulevi
čius 1919 m. Latvijoje, Min
taujoje, kaip sako kaltina- 
masis aktas, suorganizavo 

' plėšikų gaują, buvo jos va
du, plėšė pirklius, apiplėšė 
vokiečius Frankus, atimda
mas 10,000 ėst. rub. ir kėsi
nosi juos nužudyti, bet tai 
padaryti nesuspėjo, nes atė
ję Franko darbininkai su- j FpdprnoiiATnlU' Lietuvių Darbininkiškų Organizacijų Priešfašistinis Su
trukdė. Pasivadinęs kaž d f J- •! si vieni j imas, taip pat visa eilė vietinių lietuvių darbiniu-
kokiu bolševikų vadu, Na-1 dė u dėti organiJ. j kų organizacijų. ; ...................................
gulevicius tuomet .Frankus p]ienį darbin>kus> .

' suaies v_ 'sužinojus, kad
r° .kelių dieni/ užėmę Valstijų Plieno Korporacija T5 

t Mintaują bolsexikai už tai savo jirbtuv§j Elwood, In-1
buvo nuteisę Nagulevičių (]iana> nukapojo darbinin- 
mirties. bausme, bet jis pa- kams ajgas nuo 7 iki 10 riuo- 
bėgo Lietuvon. Čia tarnavo
kanuomeneje, po to finan-1 Reakciniai federacijos vir
šųmimsterij°je^ paskutiniu šininkai tik kalba apie or-

Žada “Organizuoti”
Plieno Darbininkus

MIAMI, Fla.— čia Ame

<9

Nacionalė Priešfašistinė Konferencija
Šiandien, vasario 22 d., New Yorke yra laikoma na- 

cionalė priešfašistinė konferencija. Joje dalyvauja ir

Gen. Sandino Nušovė 21 
Amerikos Orlaivį

SOCIALISTAI REIKALAUJA AREŠTUOT 
PIKIETUOTOJUS PRIE DIRBTUVIŲ

Konferencijos tikslas yra dvejopas: įkurti bendrą 
Jungtiniu ' pHešfašistinį centrą Amerikoje ir išrinkti delegatus į 

k v Tarptautinį Priešfašistinį Kongresą, kuris neužilgo įvyks 
\ Taigi, tikslas labai svarbus. ’ Jštikrųjų, kova 

i prieš fašizmą turi būti suvienyta. Mes turime priešfa
šistinį judėjimą italų, lietuvių, lenkų ir tt. Amerikoniš
ko ku klūks klano ir legiono siautimas, kruvini darbai 
darbo unijų biurokratų ir socialistų užlaikomų razbai- 
ninkų industriniuose centruose, taip pat yra savo rūšies 
fašizmo išraiška.
šiais susijungusios prieš darbininkus, 
komunistus. Sėkmingai kovai prieš jubs keikia suvieny
to, bendro veikimo visų priešfašistinių spėkų. Taigi, ši 
konferencija, įkurdama visa-amerikinį priešfašistinį cen
trą, padarys didelį žingsnį pirmyn. i

Paskui, kova prieš fašistus tarptautiniu maštabu. 
Fašistinis maras siaučia beveik visose buržuazinėse ša
lyse. Fašistai valdo Italiją ir Lietuvą. Visose buržua- 

i zinėse Europos valstybėse fašistai yra didelė spėka ir sa- 
Čia,vo teroristiniais darbais grūmoja darbininkų judėjimui.

Iki šiol priešfašistinis judėjimas kiekvienos šalies 
______ Ų__________ --------------------------- 7 ------------ . xcavvxvz. veikė atskirai. Dabar komunistų iniciatyva šaukiamas 
ne tik apiplėšęs Frankus/ manadžerius Anglijos Mor-1 kongresas suvienijimui priešfašistinio judėjimo tarptau- 

x  _x -i-y.-i____ —x ... ■:. .. ., tiniai. Tai bus didžiausios svarbos suvažiavimas. Jis pa
tieks bendrą platformą kovai su fašizmu. Įsikurs tarp
tautinis centras tos kovos vadovavimui, 
spėkų tarptautinė vienybė bus atsiekta.

Amerikos priešfašistinis judėjimas 
nuošaliai. Reikia dalyvauti tose bendrose bastangose*su
daryti galingą tarptautinį bendrą frontą prieš fašizmą. 
Turime atminti, kad Amerikos doleriai, j Amerikos bur
žuazija yra vyriausia fašistinio smako a 
Amerikos fašizmo priešams reikia... ųžijnįi atatinkamą
vietą; tarptautinėj kovoji priėš fašizmą. -.:; . .

Mes sveikiname, priešfąšistinę konferenciją ir pasi
žadame visais būdais remti jos darbus ir tarimus.

Šalin kruvinasis fašizmas!
Tegul gyvuoja darbininkų ir valstiečių bendras fron

tas prieš fašizmą!

bėgo Lietuvon. Čia tarnavo

laiku, kaipo Ežerėnų mo
kesčių inspektorius.

Nagulevičių gynė advoka
tai Stankevičius ir Petruš
kevičius. Pats N. kaltu sa
vęs neprisipažino, sakėsi 
nieko apie tai nežinąs.

Labai įdomus buvo kitas 
parodymas. 1928 m. vasa
rą Šiaulių kriminalės polici
jos viršininkas Drelingas 
buvo komandiruotas Min- prasidėjo teismas Johann 
taujon ir išaiškino,N. Wolfmann, latvio. Jis yra 

bet taip pat plėšikavęs ant gan Crucible kompanijos 
Mintaujos—Rygos plento. | dirbtuvės Sovietų Sąjungoj.

Esant aiškiems nusikalti-, Tai vienatinė svetimos ša
mo daviniams, teismas pri- lies kompanijos įstaiga, ku- 
pažino Nagulevičių kaltu ir ri nebuvo nacionalizuota, 
nuteisė 4 metus kalėti sun-| Wolfmann kaltinamas da- 
kiųjų darbų kalėjime ir atė- vime kyšių Sovietų metalo 
mė visas teises. {dirbtuvių vedėjams, kad jie

Nagulevičius buvo uolus pirktu jo dirbtuvės prastės-

ganizavimą, bet darbu jie 
nepasirodo.

Leningrade Prasidėjo 
Anglą Dirbtuvės 
Vedėjo Teismas

LENINGRADAS.—

Visos tos juodosios sųėkos ryšių ry
žtingai prieš

TEGUCIGALPA, Hon
duras.— Laikraštis “EI Sol” 
išspausdino trečiadienį pa
sikalbėjimą su generolu 
Simson Montoya, kuris, sa
koma, yra vienas iš koman- 
dierių generolo Sandino 
spėkų. Montoya pareiškė, 
kad marinai nenugalės San
dino.

“Paskutiniai mūšiai su 
marinais įvyko netoli Yali 
ir Guanacastillo,” sakė 
Montoya. “Sandino karei
viams pavyko. Niekas ne-

Suareštuota 24 Pikietuotojai; Nepaisant Policijos Puolimo, 
Išvesta Į Streiką 50 Dirbtuvių

NEW YORK.— Streikuo
jančių sukniasiuvių komite
tas praneša, kad trečiadienį 
tapo suareštuota 24 pikie- 
tuotojai. Unijos vadai pla
nuoja su kitomis darbinin
kų organizacijomis užpro
testuoti prieš policijos puo
limų, ant streikierių.

Unijos raštinė praneša.
privers Sandino paliauti ka- kad. pikietuo tojai išvedė 
riavūs prieš Yankee mari- streiką darbininkus iš

Jis pasirengęs nugalė- dirbtuvių. Tas parodo, kad
50
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Priešfašistinių

negali stovėti

spara. Todėl

nūs.
ti prezidentą Moncada.

“liki šiol Sandino karei
viai nušovė 21 priešo (mari
nų) orlaivį.”

Montoya sako, kad Sandi
no turi suvirs 2,000 karei
viu, fe

jus, esančius prie namo. So
cialistas pasakojo, kad jie 
nelegaliai įėjo į Gellerio 
dirbtuvę ir kad jie buvę ap
siginklavę gengsteriai. Dar
bininkai užprotestavo prieš 
tokį bjaurų socialisto melą 
ir pareiškė, jog jie sutinka, 
kad visi tuo jaus būtų iš
krėsti, idant sužinoti, kas 
yra tikri gengsteriai. Kre- 
čiant kišenius, policistai 
taipgi buvo priversti krėsti 
kišenius ir socialisto ir jo 
mušeikų. Pas kompanijos

Nužudė Merginą ir Pats 
Nusižudė

krikščionių darbuotojas E- 
žerčnuose, geriausias kuni* 
gų draugas ir kasdieninis 
klebonijos svečias. Per rin
kimus į paskutinį Seimą bu
vo krikščionių centro pasta
tytas apylinkės rinkimų ko
misijos pirmininku. Čia jis 
pasidarbavo nemažai.

Ir buvo tai uolus katali
kas ir visada bažnyčioj 
“dievo stalo” klūpodavo 

r karštai melsdavosi...

60 Vilkų Užpuolė

u z 
ir

kai-Nesenai Žakoviečių 
mą, Disnos apskrity, užpuo
lė 60 vilkų gauja. Vilkai

nius dirbinius vietoj geres
nių. Wolfman^ sako,' kad 
jis esąs hekaltas.

Birklipy metalurgijos in
žinierius, kaltinamas ėmime 
kyšių, prisipažino prie kal
tės. Golovlef. taipgi kalti
namas priėmime kvšių nuo i 
Wolfmann, 
prie kaltės. Į . .

Teisme apie 200 žiūrėto- j Jstoh j Pasaulinj Teismą 
jų. Jų tarpe vra Latvijos | _____
ambasadorius M Osols ir. GENEVA, Šveicarija. - 
franciios ambasados pata- gja rpauįų Lygos rateliuose

neprisipažino KaĮįania Amerika Galės Vienos Darbininkai Mobili
zuoja Spėkas prieš Fašistus

rėjas Helleu.
GENEVA, Šveicarija. —

NEWARK, N. J.— Bert- 
ram Johnson, 22 metų am
žiaus, trečiadienį nušovė 
Elizą Campbell, 22 metų 
merginą, biznio distrikte, ir 
kuomet polięŲą^radęjA. jį 
vytis, pats save 4 nusišovė. 
Mergina ėjo namo iš darbo 
su savo drauge.; Jis ja nu
šovė už tai, kad ji atsisakė 
su juo apsivesti.

Hooveris Tęs Coolidge’aus
Politika

streikas plečiasi, nepaisant 
policijos teroro. (_____ .c. ___ __ ____

Policija ir darbdaviai ran-Į unijos viršininką ir jo mu- 
da didelę paramą pas sočia-' šeikas surado revolverius, 
listus. Socialistai ne tik I Nepaisant to, penki pikię- 
teisme liūdi i a prieš suaręs-' tuo to jai tano suareštuoti, 
tuotus streikierius. bet tain-; Jefferson Market teisme 
gi reikalauja areštuoti dar- James Dimos, Robert Par- 
bininkus. kurie pikietuoja ker ir Edward Stark .tapo 
prie dirbtuvių.

Tokis atsitikimas buvo 
trečiadieni, po No. 327 W 
39th St. Antonninni. socialis 
tas. kompanijos unijos vir
šininkas. priėjo prie polici
jos su darbdaviu I. Geller ir 
mušeikomis ir reikalavo 
areštuoti penkis pikietuoto-

sulaikyti po $500 kaucijos 
kiekvienas. Antonninniui 
prieš juos liudijant. Kiti du, 
Sonhie Cohen ir Geo Lakis, 
paleisti po $50 kaucijos.

Trečiadieni no pietų įvy
ko entuziastiškas streikie
rių mitingas Irving Plaža 
svetainėje. t

Desėtkai Kaimą Potvi- 
nio Apsemta Graikijoj

Vokietijos Valdžia Ap- 
laikė Trockio Prašymą

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos užsienio reikalų miniš- 
terija trečiadienį per savo 
generalį konsulą Konstanti
nopoly aplaikė nuo Trockio 
formai} prašymą leisti jam 

Tiltai su-'laikinai apsigyventi Vokietf- 
griauta, keliai sunaikinta ir joj. 
gelžkeliais susisiekimas su
trukdytas.

ATHENS, Graikija.-Grai- 
kijoj įvairiose vietose pasi
reiškė dideli potviniaL Pra
nešama, kad desėtkai kai
mų apsemta Makedonijoj ir 
Trakijoj. Tūkstančiai akrų 
žemės apsemta.

WASHINGTON. — Tre
čiadienį išrinktas preziden
tas Hooveris Baltajam Na
me kalbėjosi su prezidentu

VIE N A, Austrija.;— Aus
trijos fašistai organizuoja 
ant sekančio sekmadienio Coolidge valstybės reikalais j 

būdai Jungtinių Valstijų įs-.savo demonstraciją darbi- L 2 i
1 ninku distrikte, Vienoj. Dar-; specialę kongreso sesiją apie

kalbama, kad bus surasti
Hooveris žada sušaukti

NiBfiifi ŠimflK Vinill tojimui į pasaulinį teismą. x t o______
nuiljv OillRUd V llliŲ Elihu poot, Amerikos im- bininkai_ taipgi mobilizuoja vidurį balandžio priėmimui

MASKVA.—Sovietų spau- 
suėdė vieno ūkininko šunis, į da aprašo vieną nepaprastą 
dvi karves, du arklius, ketu- įvykį Maskvoj.

perialistų atstovas, įeina į 
Tautų Lygos juristų komi
tetą. Komiteto posėdis

savo spėkas prieš fašistus, i 
Komun. laikraštis “Rau

dona Vėliava” ragina darbi-
________ ,________ ,___  _ „ „ t įvyks kovo 11 d. Manoma, | ninkus visomis savo spėko- 
rias avis ir kelias kiaules.! Gydytojas Larinas pernai kad Root pasiūlys savo pla-,mis pasitikti fašistus.
Be to, vilkų buvo sužeistas padarė vienam jaunam 32 na, kaip tas pasaulinis teis- 

’ 1 -- 'metų vyrui dvi nepaprastas maš turi tvarkytis ir kaip
i operacijas. Per pirmą ope- turi spręsti klausimus. JL 
; raciją, įvykusią 1928 birže- esąs pasitaręs tuo klausimu 
jlio mėn., iš jo skilvio išėmė su Jungt. Valst. senatu, ir jo 

BELGRADE, Jugoslavija. Larinas 115 vjnių, nuo 2 iki .žodis daug ką reikš. Ma- 
—Smarkus žemės drebėji- ’ 9 santimetrų ilgumo, kurios ’ noma, kad Europos imne- 
mas. jausta ketvirtadienį bendrai svėre 345 gramus, i rialistinės valstybės sutiks 
mieste Milanovič, už 65 my-Į Per antrąją operaciją iše- kokiuo nors būdu • įtraukti 
lių nuo čia. Rakandai, ^a- mė tokio pat ilgio 94 vinis Jungtines Valstijas į pasau- 
veikslai ir kiti daiktai buvo ir dviejų kapeikų vėrtybes linį teismą.

ir ūkininkas.

žemės Drebėjimas

varinę monetą, viso 510 gra- j1 ■ • 
mų svorio. Ligonis po pir-| ' 
mos operacijos ligoninėj iš-f 
buvo mėnesį, po antros—20 
dienų. Paskutinįjį kartą li- 

į vi-' 
siškai sveiką, tik jau ne gat
vėn, o nugabeno į psichiat- 

Sekmadienį, vasario 24 d., rinę ligoninę.
Labor Temple svetainėj, 97 . Pasirodė, tės keistuolis 
Park Ave., bus svarbios pra- būdamas girtas už stiklinę « 11 iv* 1 T j • • • • •

išjudinti iš vietos, bet dide
lių nuostolių nepadaryta.

Hartforde Svarbios
< Prakalbos Sekmadienį $>1 ‘‘S”“”

kalbos. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Kalbės George Per
shing, buvęs Jungtinių Val
stijų kareivis ir giminaitis 
generolo J. Pershing. Jis 
kalbės apie ateinančio karo 
pavojų, šis mitingas, tai 
bus protestas prieš Ameri
kos imperialistų rengimąsi 
prie nau jos skerdynės. Visi 
darbininkai kviečiami į šias 
prakalbas.

degtinės rijo vinis.
Tai bent ąlkstantis 

trokštantis!

Persišovė ir Mirė

ir

Jis1 Didelis Gaisras Šančiuose

Plačiausias Tiltas Pasaulyje

Australijoje, Sidney mies
te, yra statomas- 38 metrų 
platumo' tiltas. Šis tiltas 
bus plačiausias tiltas visam 
pasaulyje. Per tilto vidurį 
bus nutiestos keturios gelž- 
kelio bėgių linijos. Tų lini
jų šonuose bus kelias veži
mams ir automobiliams, 
tilto kraštuose bus 
pėstiems vaikščioti.

o 
takai

Rengėjai.

i ■ i ■

Mexico City.— Meksikos 
'katalikai kunigai pradeda 
užsiregistruoti: priduoti

_________________ valdžiai savo antrašus, su
šovė.___________ . * x ‘ ‘ lig valdžios • reikalavimo.

Rimša, nuvežtas į Pane- Jau keli šimtai kunigų už- 
vėžio ligoninę tubj mirė. siregistravo. (' ! > J

KAUNAS. — Policistas 
Rimša Jonas vežė traukiniu 
areštuotus asmenis ir vago
ne per neatsargumą persi
šovė. .

vėžio ligoninę tuoj mirė.

1 farmų šelpimo biliaus ir 
pertaisymui muito įstatymo.

Hooveris nusistatęs tęsti 
Coolidge’iaus administraci
jos politiką.

Sausio 30 d. vakare 10 v. 
Vokiečiu gatvėj 119 nr. ki
lo gaisras; kuris sunaikino 
Simano Palevieiatis namą ir 
jame buvusią krautuvę, t Per 
gaisrą lengviau apdegė jo 
duktė' ir sunkiai apdegė sū
nus, kuris nugabentas , į li-

Nuostolių padaryta 30,000 
litų sumai.

i Be to, Pušynų gatv. 23 nr. 
vėl būtų kilęs gaisras. Bu
vo smarkiai užsidegęs ka
minas, tik, laimei, gaisras 
pasisekė laiku užgesinti.

Penki žuvo

MARSEILLES, Franci- 
ja.-rr- Trečiadienį penki as
menys žuvo netoli nuo čia, 
įvykus eksplozijai chemika
lų dirbtuvėj.

. WASHINGTON.—Dvide
šimts astuoni gubernatoriai 
priėmė pakvietimą dalyvau
ti Hooverio įvezdihimo pa
rodoj, kovo 4 d. , i*

Pagavo Rankomis Ūdrą

Sakoma, kad prašymą ka
binetas veikiausia svarstys 

I sekantį pirmadienį. Abejo
dama, ar bus suteikta jam 

Sako, Amerikos Pasiūlymas viza. Vokietijos Liaudies 
I Partija grasina rezignuoti 
iš valdžios, jeigu Trockini 
bus suteikta viza.

Anglijai Nepriimtinas

ROKIŠKIS.— Sausio 28 
d. ant rinkos buvo atvežta 
iškimšta ūdra, už kurią da
vė 650 litų. Ūdrą pagavo 
Meteliškių pilietis šetekšnių imtinas, 
upėje. Kai ūdra išėjo iš m ” 
eketės jis eketę užkimšo le-,Anglijos valdžia neturi tik- 
dais. Ūdra, pamačius žrho- į slo’ kviesti Ameriką į kon-

LONDONAS.— Trečiadie- -----------------
nį Anglijos užsienio reikalų Coolidge Pakėlė Muitą Ant 
ministeris Sir Austen Cham-1 Kiaušinių
berlain parlamentui aiškino, --------
kad Amerikos pasiūlymas WASHINGTON.— Prezi- 
del laivyno apribavimo, pa- dentas Cooligde trečiadienį 
tiektas valstybės sekreto- išleido pareiškimą pakėli- 
riaus Kellogg notoj Angli-' 
jai, rugsėjo 28 d., yra nepri-

WASHINGTON.— Prezi

Toliaus jis 'pareiškė, kad
l * V f V • i *1*1

mui muito ant šaldytų kiau
šinių, įgabenamų iš Chini- 
jos. Tuo būdu muitą pake- . 
le nuo 6 centų iki 7į centų 
už svarą. ‘ ' U1'"*

gų, spruko į eketę, bet ne
begalėdama į į ją įlįsti.dąr 
bandė pasinerti sniege. Bet 
vikrus žmogus ūdrą nutvė
rė už sprando ir užniurkė. 
Ūdra besigindama suplėšė 
žmogui kailinių rankovę.

Suareštavo Kriminalistą

CHICAGO.—, Nosey Joe 
Lewis, turintis kriminalisto 
rekordus, tapo suareštuotas 
Detroite sąryšy su Chica
go s septynių gengsterių nu
žudymu.

j Netikri 50 Centų

KAUNAS.— Pastebėta a- 
pyvartojė, netikri 50 centų. 
Jie šviesesnės spalvos ir 
sunkesni.

fefenciją laivyno apribavi- 
mo klausimu.

Sūnus Patapo Savo Tėvo 
Patėviu

JAUNŲJŲ PIONIERIŲ 3 
DISTRIKT. KONVENCIJA

Bus Puikus Koncertai

-------  i Jaunųjų Pionierių 3 Dist- 
AMSTERDAM, Holandi- rikto Konvencija prasidės 

ja ~ ” ’----- ’ ’ . ’
yincijoj. sūnus patapo savo 22 d., Machinists Temple, 
tėvo patėviu. Jo tėvas, ap- 13th ir Spring Garden St., 
sivesdamas antru' kartu, pa- Philadelphia. ” 
sirinko 20 metų amžiaus j Taipgi bus paminėta 
merginą, kurios motina yra penkmetinės pionierių 3-čio 
45 metų amžiaus. Sūnus, distrikto sukaktuvės. Kon- 
vėliaus apsivedė su tėvo pa
čios motina.

Zwolle, Overijssel pro- šį penktadienį,

Kiaulė 1,050 Svarų

WILDORADO, Tex.—Mi
les Milbor, farmerys, pa
skerdė kiaulę, kuri svėrė 
1,050 svarų.

vasario

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. r ’

I
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TROCKIS KONTR-REVOLIUCIJOS 
LOGERVJE

Sovietų valdžia nutarė ir 
ištrėmė Trockį iš 'Sovietų 
Respublikos. Išėjo jis prieš 
darbininkų ir valstiečių te- 
vynę, paskelbė jai karą, pra
dėjo :ją draskyti ir plėšyti, 
todeb tapo išvytas laukan. 
Tegu dabar raivosi užsieny
je kontr-revoliucionierių la
geryje. Jo balsas ten kils 
ir skęs, kaip ir visų revoliu
cijos dezertyrų. Labai

tebėra .kruvinos, suteptos 
nekaltų komunarų krauju, 
o Trockis laižo jas ir prašos 
prieglaudos. Kokia gyveni-
;mo ironija! Kaip išdavin- kuJ'ant keTitjV’Bet nesiše- 
ga virto Trockio karjera. ‘ - - -■v ’T • . • • • 1 1 1 1

Lietuviški Streiklaužiai. |SLA. Viršytos Moka Pini-
Šitam New Yorko suknia- 

siuvių streike socialistai ei-į P V1 . , . OT Ą
na bjauriausių streiklaužių 
pareigas. Dar niekados Taryba būtinai uzsi- 
taip nachališkai jie nestoyė- suirutes tarpe
jo su darbdaviais prieš ko- Sel ai vei ^lancių Susiviem- 
vejančius darbininkus, kaip „ sT
šiame styeike. Vįisą, Socia
listų Partijos mašina už
sukta darban del streiko 
laužymo. Još spauda ir na
riai ir viršininkai sušilę pa: 
deda darbdaviams ir val
džią! paklupdyti^ darbinin

ką. Suknihšiūviai, po vado-

nai darbavosi Vitaitis, o šie
met pasiuntė pagarsėjusį 
triukšmadarį p. Žuką. Jis 
tenai sukinėjasi po miestą, 
gauna gerą algą ir visas ke
lionės išlaidas, iš Susivie
nijimo iždo, o jokio naudin
go darbo organizacijai ne
dirba. Priešingai, Žuko vy
riausia misija yra tame,Vokietijos socialdemolęra- yybe naUjos Adatos Amatu , . „ ... ,

tai diskusuoja, ką daryti su | industrinės ‘ Unijos; streiką kad pauostinėti virsylų nau- 
Trockio prašymu.. Vieni. Ia-iaimi ‘ °----- - —
baĮ karštai stoja uz TrdMo stresus 
pi lėmimą. Jie sako, kad amerikoniški 
jie gales puikiai išnaudoti m... ni

džiaugiasi visi darbininkų, 110C.kĮ pries Vokietijos Ko- ugsiima taip pat uoliai 
munistų Partiją, kuri įsau- pnpraino’ni 
go į milžiniška Spėka. Gir- T &
di paleisime jį nuo lenciūgo Grigaičiu priešakyje.
ir tegu loja pries komuną «Nasujieno/, streiką prakeL 
tus. Visgi esą, mums bus kė( uJžgyr- senosiol reakci-

■ • • q d nes unijos* vadus, kurie
ar taip jau daug jiems pa:'streik ]įuž karšt’ai ita. 
dės Trockio lojimas pries' - - - ---- -
komunistus ir Sovietu Res-

ir valstiečių priešai, gavę 
naują rekrutą į savo juodą 
frontą. Komunistų neprie
teliai šoka ant vienos ko
jos, susilaukę Trockio į sa
vo eiles. Jie mano, kad jie 
pakils visa galva. Bet pa
regėsime. Išanksto sakome, 
kad jų troškimai dar kartą j

priėmimą. Jie sako,

munistų Partiją, kuri išau
go į milžinišką špeką. Gir-

- ' v dai ir sukelti suirutę pro- 
c, ’ ... v. . Vi gresyviškai • nusistačiusiose
Streiklauziauja ne^ tik ^UOpOse# jau rašėme, kaip 

socialistai. jjs vįenoj kuopoj bjauriai

jis čia tik švilpauja! Buvo 
vienoj konferencijoj, vienos- 
kitos kuopos susirinkūne ir 
vėl—tik švilpauja! Vietinių 
kuopų organizatoriai dirba, jo
kios algos negaudami, ir naujų 
narių suranda. O ponas ge
neralis organizatorius ir regu- 
liarę algą gauna ir—tik švil
pauja. Chicagai tas generalis 
organizatorius tikrai buvo ne
reikalingas; prieš mūsų orga
nizatorius jisai nepasistatys, 
mes gavom naujų narių pra
eity, gausime jų ir ateity. Tas 
organizatorius reikėjo siųsti 
ten, kur kuopos apsilpusios, 
kur didesni prospektai naujų 
narių gauti ir naujas kuopas į turime organizacijose senų

. Panašių pasiteisinimų mu,- papuošalu. Štai kode! 
šiandien tenka išgirsti iš kiekvienas, kuris šiandien 
daugelio mūs buvusių veikė- jaučiasi pavargęs, pasenė- 
jų, ilgokai dirbusių organi- jęs, neprivalo mesti mū^cfr- 
zacijose. T 1 ’ 1 
kalba asmenys, 1 
35—40 metų amžiaus.

Ir tai daugiausia ganizacijų, bet stovėti jose, 
turį po Jeigu sveikata bei kitos ap- 

. > Jie linkybės neleidžia būti ak-
apleidžia Partiją, meta dar-;tyvįu, būk pusiau aktyvis, 
bus, patampa “beparty viš- į bet nemesk jos eilių. Ap- 
kais” pasyviais. Argi ištik-1 leidus revoliucinės kovos .ei- 
ro pasenom? Ar pateisina- les, Tu, drauge, vistiek pa

tampi dezertyru ir niekaip 
tas žingsnis nėra pateisina
mas.

Būtų gerai, kad tuo klau
simu išsireikštų patys “se-

mas tokis pasiteisinimas?
Netikrinsiu, kad mes ne-

Bet jis sėdiChi-|—^aįp vadįnamų amžiuje— 
tik švilpauja. Ir i draugu. Randasi visa eilė.

U- l-o.x ° •_

organizuoti, 
cagoje ir 
va, už tą švilpavimą jisai gau
ną algą-—keista.

Tokios nuomonės. Chicagoj 
laikosi didžiuma SLA. narių. 
Jie mano,, kad p., Žukas į Chi- 
cagą atsiųstas be jokio reika
lo. Reikėjo, girdi, jis siųsti 
ten, kur nėra kam naujų na
rių gauti ir naujas kuopas or
ganizuoti. Taip padarius ir 
jam išmokėta alga ir kelionės' 
lėšos atsimokėtų.

žinoma, kas Reporterio in
formanto pasakyta apie švil
pavimą, yra pašaipa. Gali būt,' 
kad p. generalis organizatorius 
ir gerai moka švilpauti, o gali ( 
būt, kad visai nemoka—ne-L . _ - . . , .
svarbu. Kalbėdamas apie apleisdinėja mūs susirmki- 
“švilpavimą” Reporterio in-i mus, bei svarbius darbus, 
formantas turėjo omeny tą, j Štai dd. Šukiai—jis arti 60 
kad p. generalio organizatorio; metų amžiaus, o ji pati arti 
misijos Chicagoj jokios nau-'5O. Ar matysit juos aplei- 
dos — apčiuopiamos naudos — jdžiant susirinkimus,

Bet prisižiūrėjus tikrenybei, niai”, ypačiai tie, ką sakosi • • "1 "I • • _ • ■•’111 •pamatysim, kad tie pasenė- juu pavargę ir del to aplei- 
ję veikia daugiau už jaunes-1 do Komunistų Partijos ei- 
nius. Žinau visą eilę rūga-'les. /
vusių skaudžių gyvenimo j Randasi pas mus ir tokių, 
rykščių draugų, kurie vei- kurie esti veikliais tik, kol k 
kia ir "iš kurių niekuomet | susituokia. Kaip greit jis ■ 

-----------------“pase-ai' jinai “įėjo,. moterystės.^,? jinai “įėjo . moterystės^, 
stonan”, taip įreit | nenjaty- * 
si susirinkimuos^, mūs judė-

mums genau žinomus diau-jrįu šeimynišku darbų”, tei- 
gus, kaipo veikėjus—senų'sinagj <‘nįgaiiu 7lgiau
laikų veikėjus _kuiie yia ĮjeprikiauSyti partijai,” 
amžiuje ir pažiūrėkime, ar į-ai juok< irJ 
amžius juos išvijo is Parti- žeminaJntis j“os pa£us ir 

visa mūs judėjimą išsisuki- apie apleisdineja mus susirinki- ngjjmas. JIšroJdo> yad žmOr 
gus apsivedęs ' gyvena ant 
mėnulio. Arba, kad su jo 
apsivedimu, išnyko klasės, / 
išnaudojimas ir tasai šiurk
štus darbininkų padėjimas, 
iš kurio neprivalom jieškoti . 
kelių pasiliuosuoti.

Kaip tik atbulai: vedu- ... 
šiom darbininkų šeimynom 
gyvenimas susidaro paines
nis ir sunkesnis. Sykiu ant 
jų ir atsakomybė krinta 

i svaresnė. Del to jie turėtų 
'labiau darbuotis ir kariauti -

neišgirsi zurzėjimo “
nau.”

loh neidami, paimkim jimo darbugir juodu darbu kurstė jaunuolius prieš ko- 
pat uoliai ir munįstus agitavo juos 

jy stoti į Susivienijimą ne pa- 
šelpos ir apdratidos tikslais, 
bet kad išvijus iš organiza
cijos protaujančius, susipra
tusius narius.

O “Vilnies” Nr. 39-tam 
šitaip išsireiškiamą apie to 
fašistėlio darbuotę Chicago- 
je:

Iš SLA. iždo generalini or
ganizatoriui mokama alga, o

lietuviški ;
broliai, mūsų smalaviriai su

re ir sveikino valdžią, kuri 
terorizuoja ir areštuoja irJVC vi tvoninitu . ... T? ’ 1 ‘, 1. . 4 VVX V x xia U V J a AJL CIJ. u U VJ O, 11

pralenks jų protą, kad darK... . .Pn“ baudžia streikierius, pikiet- 
kartą sužibėjus jiems skais- • mj^ti, kacl Vokietijoj tioc-1n|n^us j§va(jjn0 
tutė viltis užges greitu lai.Ikištų vyriausia galva Bar-, - - 
ku. .

Trockini nebepatiko . So- pastaruoju laiku įstojo į so
vietų Respublika. Jis išėjo cialdemokratų partiją. Tro-

damas per pastaruosius du Inas! prie jos\
Negalima sakyti,

Trockio karjera jau priėjo uaiis uarpuuvių
liepto gala. Kaipo vevoliu- jl’f ldav.e’ ° Utį nachaliskai 
cionieriauŠ, tiesa jo karje-' ebesJaiko pries uftijos rei- 
ra pasibaigė. Bet Trockis, i kalayimup ir prieš juos ve- 
be abejonės, netylės. Jis 
veikliai darbuosis kontr-rė- J 
voliucionierių logeryje. Ži
noma, jis ..dangstysis “ka/,'

Kibių vyiiciiibia gaiva rjai-jpjais: 
teis, kelius metus keikęs ko- 
munistus už “dešinumą”,I

“gengste- 
o skebus didvyriais.

-Naujienų” Nr. 41-mam 
Grigaitis paskelbia, kad 
streikas jau pasibaigęs. O

neneša.

prieš ją. Jis 'dar joj gyveh- į ckis, kaip matosi, irgi greti- nl^as.‘ ^a!1"

i ’j niasiuvių streikąš dar nepa- 
sibaige. Tik dalis darbdavių

Javy Miltai, Kaipo Kuras Automobiliams p?™CVXZ
* ilr-in tag vOTifrimn Irm

tris metus sušilęs dirbo bur-1 
žuazljai, kontr-revoliucijai, i 
darbininkų ir valstiečių iš
naudotojams ir pavergė- ' 
jams. Buvo bandyta jį pa
taisyti; buvo dėtos pastan
gos sulaikyti jį nuo tos bur
žuazinės kontr-revoliucįjps 
balos,. į kūną jis iki ausų 
šiandien įklimpo, bet nepa
vyko. Labai kantriai Troc
kį bandė išgelbėti delei re
voliucijos Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partija, Sovietų 
valdžia ir Komunistų Inter
nacionalas. Bet pastangos 
nedavė pageidaujamų pa
sekmių. Trockis nešdinosi į 
buržuazijos logerį risčia, 
tartum lygsvaros netekęs. 
Jis atkreipė nugarą prieš 
revoliuciją. Revoliucija spy
rė jam į užpakalį ir Trockis 
išlėkė laukan iš darbininkų 
tėvynės. Nėra abejonės, 
kad jis dabar jaučiasi ge
riau Turkijoj, kur komunis
tai siunčiami katorgon, ne
gu kad jautėsi Sovietų Res
publikoj. Jam duris atida
rys kitos buržuazinės vals
tybės ir priims kaipo svečią. 
Pagyvensite pamatysite. 
Juk juo toliau, tuo karščiau 
jis dergs Sovietų Respubli
ką, komunistus, komuniz
mą. -Juo toliau, tuo ener
gingiau jis padės kontrre
voliucionieriams ir darbi
ninkų budeliams fašistams. 
Netrūkus^buržuazija pilnai 
įvertins jo tarnystę jai. Juo 
toliau, tuo motįniškiau. ji
nai jį glaus J prie: savo šir
dies. Nebenįį žipoma, Troc
kis, kokiu 
pamatytų savo baisią klai
dą ir nuspręstų grįžt atgal. 
S'pSS’LonS Klk“P l>™lesto,ų, taip kata, 
nraftai Žmoni i Uato toli lik« kunigą pu-
nebSžta^ateal nrf ? £ s6tlnai neapkenčia savęs už 
mesnlo c tbo itai- kad Jie neturi Paka«ka-
mesmo darbo. . jmai drąsos sustQt melavę>

Jau Trockis atsiklaupė išeiti atvirai viešumon ir 
ant kelių prieš Vokietijos prisipažinti, kad jie patys 
buržuazinę socialdemokrati- netiki tam,' ką jie skelbia.

“O kaip aš tą žinau? ži-

tehetįnu būdu,

riomis” frązėtnįš, Jis sta
tysis revoliucijos ’
ju”. Bet tai bus tik. deko-' 
racija. Trockis darbuosis 
kontr-revoliucijai.

Ai’ daug Trockis pakenks 
Sovietų Sąjungai, komunis
tams ir revoliucijai? Nela- 

vieną kitą 
Bet 

supras 
i Trockio tikrą misiją ir neis 
įsu juo. Juk buvo daug re- 
jvoliuciįos išdavikų. Bet re
voliucija maršuoja pirmyn, 
'jos nesulaikyti jokiems Tro
škiams. Komunistų judėji
mas eis savo keliu, nepai
sant Trockio ir jo visų Troc
kis tų.

bai. Žinoma, 
darbininką suvedžios, 
darbininkų klasė

Buvęs Kunigas Apie 
Kunigy Stoną

Mokslininkams jau senai 
buvo žinoma, kad javų dulkės, 
sumaišytos su tam tikru oro 
daugiu, smarkiai eksploduoja 
ir turi pajėgą, nei kiek ne ma
žesnę už dinamitą. Ir šiaip 
bile degajnčįą anaferiolo smul
kios dulkes > čksplo.duoja. Iš 
priežastiesįjokių*' jddlkįą, susi
maišiusių 'sų ‘PĮ&r įyyko“>dau8' 
eksplozijų ’malūnuose ir šiaip 
dirbtuvėse; sunaikinta daug 
turto ir žuvo nemažai gyvas
čių. Bestudijuodami, kaip iš
vengti tokių nuotikių, chemi
jos inžinieriai agrikultūros de
partment© ir darydami ban-; 
dymus su komų miltais sura- f 

ko nesą. Dabar šitą streik-;do, kad miltus galima panau- 
laužišką rolę lošia socialis
tai.

p pat kasdien d^rbinin- 
ar 'išeina kovon ' is, ' iiąujų. 

dirbtuvių. Vadinasi, streikai 
kuosmarkiausįai tęsiamas, 
o ‘^Naujienos” skelbia, kad 

, jau nebėra streiko. Akurat 
taip daro darbdaviai: kad 
sudemoralizuoti streikie
rius, kad gauti skebų, jie 
tuojaus užrinka, kad streL

A. E. Hali ilgus metus ku
nigavo įvairiose protestp- 
nų bažnyčiose, . 
jis įsitikino, , jog tai ’fra 
bjaurus žmonių apgaudinė-. 
ji m as. Pametė vyras kuni
gystę ir dabar eina su lais
vamaniais. •'' ' h

Hali puikiai pažįsta > kti- 
nigų darbus ir štai k-aip jis 
apie jūoš išsirėiškįa;; J • .

“Asmeniniai as esu įsitiki-? 
kad didelis skaičius

Chicagoje menševikai ir 
sandariečiai minėjo Lietu
vos “nepriklausomybės” vie
nuolikos metų sukaktuves 
ir priėmė labai graudingą 
rezoliuciją. Dr. Basanavi
čius paskelbiamas menševi
kų didvyriu, o nė žodeliu 
neprisimena apie sušaudy
tus Lietuvos kovotojus, apie 
pilnus kalėjimus politinių 
kalinių, apie badaujančius 
varguolius, apie darbinin
kus ir valstiečius.

Beje, “masmitingis” dar 
pasiuntė 'pasveikinimą Gri-

pasi
traukiant iš darbo? Toli 
nuo to! Nėra tokio mitin
go, tų veikalo repeticijų, tų 

į ar kito- 
I kio parengimo, kuriame jie
du nedalyvautų, nors dieno
mis turi pelnyti pragyveni
mą; jis dirba fabrike ilgas 
valandas, fizišką darbą.

Paiinkmi Worcesterio H. prįe§ esamąsias blogas sąly

Chicagps;Baltušką, Roselan- 
do Jukelį, iBčooklyno Paukš- 

k;lda tį, Wilkes-Barre,. K^parą, 
nlal-« b! |arba;'Sd.. B^stcgo >triką.< .,.

’ ’’ Tai tik mažą dili's suminė- SuStij^w Pasienio Apsaugą' 
tų draūgų, riuo senai daly- ONUsKlS.— Prie Latvių ru- 
vaujančiu darbininkiškam ^e?^u.s ^stiprinta apsauga. Po- 
judėjime/ Veik visi apie 50 įc!mfnkaį kHalba’kp?d 
ar po daugiau metų am-; 
žiaus. Didžiuma iš jų nuo' 
pat jaunų dienų—gyvenda
mi Lietuvoje apie 20 metų 
atgal— dalyvavo revoliuci
nių darbininkų eilėse, vei
kė. Pribuvę čionai, per tą

las laiko viską savo rankose, 
jei tik nemato tame pelno, iš
radimas palieka išradimu, jų 
vieta atmatose. Veikiausia, taip 
gali būti ir su šiuo, nes gazo
lino trustas, žinoma, nukentė- Stankų, Rochesterio Duobą, 
tu. '. j :; ■

Vien tik tada bus vietą fd- Jo Jukelį 
kięms išradimams, I

gas, įtraukiant ir savo ^no
nas (o pastarosios vyrus), į G 
mūs judėjimą. . ‘ ‘'1 ‘ >

4
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ONUsKIS.— Prie Latvių ru

Ta utininkus O r gani zuo j a

doti vietoje gazolino operąvi- 
mui motoro.

Su tam tikrais • prietaisais 
miltai buvo sumaišyti su /oru 
ir suleisti per dūdas į karbo- 
reiterį vietoje gazolino. Kada 
motoras tapo paleistas ir tas 
mišinys buvo uždegtas su pa- 
gelba elektros, įvyko visa eilė 
eksplozijų kaip ir nuo gazoli-.fašistai užtat dvigubai iš jų iš-

ROKIŠKIS.— Vietos notaras 
Urbonas Balys kiekvieną atėju
sį pas jį valstietį raštų padary
ti arba paskolos išgauti, prikal
ba rašytis į tautininkų partija: i laikotarpį dirba su mumis^ 
“Rašykis, tai paskolą gausi.” neapleisdami nė vieno svar- 
Daugrkas notarui tiki ir rašosi. besnio vaįaus, bei kitokio 
Vargingi valstiečiai, kune Is1'> kurio darbo, dirbamo mūsų 
rašę i tautininkų partiją, dabar 1.1-v. • 
gauna šiokią tokią paskolą, bet *’

del to, kad pro čia gabenama 
(komunistinė literatūra, bet vis 
vien komunistų nepagauna.

' ' Ad.

JUOKAI NE JUOKAI

no ir motoras pradėjo veikti.
Tas atidengimas duoda pa

matą manyti, kad ateityje ja
vų miltus, prie geresnio išto
bulinimo tAm 'tikrų aparatų, 
bus galima panaudoti 'vietoje 
gazolino operavimui automobi
lių. . Jei ta| pasirodytų .gali
ma ir būtv praktiška, tai gali
ma būt panaudoti frilę degan
čio mate ridi o dulkes pagal tą 

rtą būcįą. Tad kū-

lups.
Valstietis.

nv^w-lW kuris geruoju užleido patį JU išrastą $ūcįį. 
Pagaliaisfašistams .valdžią ir; kuris lAot’ 
tai' yra dabar, kaipo atlygiųimą. už

tą liaudiesi . išdavystę, iluo. 
kruvinosios fašistų valdžios 
gįauna didelę pensiją.

nę yafiižią ir prašo priglau- UO kaip aš tą žinau? Žį
sti jį -prie savo krūtinės, norna, per susipažinimą ir

nupenėtu^ 4 ir *" aliejtoo/us' 
veidmainius, kurie sėdi Mai- 
žiešiaus ■_ suole, turi savo 
rankose bažnytinės-' valdžios 
vadeles, kalba ilgas, aūgš- 
tai skambančias tuščias 
'maldas, ir suverčia visą naš
tą ant pečių Senų Vyrų ir 
moterų, kurie duoda nike
lius, dešimtukus ir dolerius, 
kaip jie kad tiki, tęsimui 
Jėząus darbo, o tuo tarpu 
didelė didžiuma tų pinigų 
sueina į rendas del užlaiky-, 
mo turtingų raštinių .ir del

Budelis
ROKIŠKIS.— Pagurino vien

kiemyje, Juodupės valsčiaus, 
gyvena budelis Juozas šeškaus
imas. < 
kad tarnaudamas ‘po fašistinio 
'perversmo Kaune karo policijoj, 

-i: iperšovė į sinagogą einantį seną ras aUtom(^igWtai^tų tik teip pat giriasi dalyva- 
-....... yęs K. Požėlos jr kitų draugų

sušaudyme. Kiekvienas ^dores-
; pis darbininkas-ir valstietis pa- 

ploduojančios n* neą^kkoriąį matįs einantį ; Šeš,kąuską rado 
turi didelę pajėgą, tą p.atvįrti- pirštu,; kad’ teiną budelis. < Visi; 
na ir profesorius Charįes^iĘ. j.Q neąpkbhčia. A. Į ;
Monroe, valstybės Čbęfnikas. ' -1 ’i ’

Kiekvienas iš jų per die
nas, sunkiai dirba dirbtuvė
se ar kur kitur, pelnydami 
pragyvenimą, o vakarais, 
liuoslaikiu, aukojasi budavo- 
jimui judėjimo, kėlimui dai
lės, stiprinimui mūs įstaigų. 
Retas kuris susirinkimas 
įvyks be jų. Ir tačiaus iš

Jis gyventojams^ giriasi, j„ lūpų retai kada išgirsi

apie vienį;ot#
kąinuoja

Kad javų dųlįęseks-

Monroe, ’
Jisai apskaitliupja, kad; maiše 
,lį korninių miltų, 24 sv^Vų, su 
maišius su 4,000 kūbiškų" pė 
dų orę, drūčiai uždarytoje vie

-Kiekvienas 'dores
nis darbininkas ir valstietis pa-

Varu Varo

Matote, atsiklaupė ant ke- dirbimą kartu su jais. Aš pagelbėjimo tūkstančių tų, 
lių prieš nužudytoj us Lieb- žinau ir jūs žinote, kad jie kurie gyvena linksmai ir di- 
knechto^ ir Luxemburg ir (kunigai) nesielgia taip, džiaųsiuosekbaskažiuose, pa
tuksiančių geriausių Vokie- kaip kitiems liepia elgtis... tys nė mažiausio naudingo,,, 
tiibs kovotojų, šeidemano, ,Tik pažvelgkite į tuqs pui- konstrųktyvio darbo nedirt>- 
Ncriuss, Muellerio rankos ikiai apsirėdžiusius, gerai i darni...” ( ; ' ' t

> . . a H « ... - . •» u j . r . -t » > ■ . . r 1 ' I. ' >:* ■, i, i. ■ • ' 1 . . f • "

knechto ir Luxemburg ir (kunigai)

Tai vėl šoka,‘žinias rašo, J 
Nes statė jas rašto prašo, m

“LAISVĖS"’ REDAKCIJOS 
ŠTABAS PIETŲ LAIKE

Paukštys krėsle atsilaužęs, 
Kopūsto pusę nugraužęs, 
Vėlei skaito, karpo, braižo, 
Karts nuo kartę apsilaižo, 
Mat kopūstas jam patiko,, 
Nes tik kotas ano liko.

Tauras kampe užsispėitęs, 
Pėdą “balionės” sušveitęs, 
Antrą cigaretą žiebiąs,
Dūmus vaikos, skaityt griebias 
Sveikina pribuišą svečią-— 
Dega cigaretą trinią.

žodį “pasenau, negaliu veik
ti; apleisiu susirinkimą, bei 
parengimą.”

Neginčijamai, randasi da
lis draugų,;kuriems amžius 
smarkiai, kliudo atlikti .tuos 
taO.t kuriuos, sakysim, 
Uliko Beniaus. Yra nema-į Siurba- sviestu -duona tepa, 
žasį skaičius ir tokių, kurie i čielą.ailkę: pečiuj kepa,
fabrikuose bei kasyklose^. _ ..
sunkiai dirba, baisiai pa- £e8,??ref3 T“7T 
vargsta. Tokie, kad ir jau- Pauk3Č1° bą,sas pa3Iglrdo 
nesnio amžiaus, dažnai su

• • I
i Gruzdžiai;— upkriao įn, IA vi y, ui uvku vvjv v { A - T i- » . . A • v ■ . -.-o '

toje, irtą mišinį uždegūą, bū- M- < saUliukaj ir klepĄ- .
+n dronindia <Ai +nVio n a i Šerėnas Š veiitėlO-ies metų Lietuvos^ ar kito svarbesnio darbo į rankraščius Žvilgsniais šaudo

valgoj. IVftW, MU 1A JUU- —Ej! Tavo siIkė pasmi)

nesnio . amžiaus, daznai.su- Barkus kainpe susirietęs 
laikomi nuo atlikimo vieno gpaitas korektų išplėtęs,’

tų eksplozija su tokia pajėga, -—n , ------- —-- -
kad 1 tono geležies šmotą ga- kariūonjęnės šventę. ' žinoma, mus judėjime, apsilenkia su Klaidas taiso, akim gaudo, 
lėtų išmesti apie 5 mylias ■ į bažnyčioj turėjo; pamaldas, bet vienu kitu susirinkimu. Bet Nes jei klaida įsispraus, 
augštį. Ir nurodo, kuo į drį- 2} ‘ j JI?]0’ tai fhieku būdu susipratęs dar- į Korektorius peklos rgaus.
tesnes sienos, -mv ■■■
būna eksplozija ir turi didės- fru uprėjo suvaryti. Po pamai
nę naikinančią jėgą. Todėldų.^lębonas turėjo^ paskaitą: 
yra įstatymai dirbtuvėse,- ktfr išsirikiavęs^ savo šaulius, per
dirbama kokie nors produktai, [skaitė 'plėšiko Smetonos laišką, 
iš ko gali kilti eksplozija, kad ir pagerbimui 
sienos būtų kuo silpniausios, ...
ar veik visąi atdaros. > 1.

Tiesa, daug dalykų ‘ yrą ’vaikščioję, išskyrus klebono «da- 
mokslijninkų išrasta, kurię būt vatkaš ir pusgalvius šaulius. 
1L—j-- - - • ; i . a - • . /^kn -Buvęs.

“Balsas”

tuo smarkesnė klebonas« išėjęs įš bažnyčios, va-

i paprašė šaukti 
“valio,” bet vieton “valio” žmo- 

;\ uėse pasigirdo 'keiksmai, o pra
dedant giedoti himną visi iš- • « v y • • • v *1 1*11 1

1 ąbai įnaudingi gyvenime,1 bet 
prie šios sistemos, kur kapita-

bininkas nega'li turėti pasi- i Bimba, kaip vegeterijonas, 
teirinimo apleisti Partiį'ūs,ne didesnis “ponas’ ’, 
eiles, mesti mūsų organiza- atr^ę,s riimiina juodą,W\ 
cijas, visiškai izoliuotis nuo 
veikimo, nežiūrint, kaip se
nas jis yra.

Kiekvienai organizacijai prje aarb0 pasiryžęs, 
reikalingi patyrę ir pabuvę Maršruto įspūdžius lašo, 
nariai. Seni nariai — seni šmoto silkės nuo Saurbos prašo, 
amžiumi ir buvimu organi- Už šmotelį silkės juodą, 
zacijose—yra mūs organiza- Jis saldainių Siurbai duoda.

Senas Vincas. JĮb,

Neša Taurui, dykai duoda, 
Tas į pečių aną šauna, 
Siurbai prie silkės aukauna.

Mizara vos tik sugrįžęs,

nariai. Seni nariai —
' • W • i / ' A*, l

ciju ornamentu, padailini-
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f$emika ir Kritika Ijos likimą. Prostitucijos agen- 
įtai įkalba nekaltai merginai, 
Ikad jinai už metų kitų pataps 
milionierka, ji bus turtinga, 
bet pinigų ji negauna už savo 
“tavorą”, apart savų reikalų

Įtaip, kaip jis nusakė žodis žo-įkias pasakas arba išguldytų fi- bes, suminėtos peržvalgoj, gali 
j din. Rodos, kad ta koresp. spe- zikos mokslus, 
cialiai buvo parašyta K. Rugie
niu]. čia reikia pasakyti, kad 
buvo rinkimų kampanijos agi

tacija ir d. Fosteris kalbėjo vi- 
i patenkinimui; o kada ji susi-Įsais tais klausimais, kurie drie- 
I vartoja ii’ biznio negali daryti, ! kėši per visą komunistų nomi- 

pereitų Į tada ji sužino apie save ir tur- j nacijos platformą neįtik prakal- 
mety K. Rugienius parašė kri- !tus, išmesta ant gatvės. * Kas j bos gale, bet išties visoj jo pa- 
tiką apie mūsų spaudos tinka-:daugiau su ja atsitiks? K. Ru-isakytoj prakalboj, 
mumą. Jis rašo, kad d. R. Mi-!gienius turėtų žinoti, kad netik suprato d. Fosterio 
žaros aprašymas apie “Baltąją j vienoje Argentinoje prostituci- komunistų platformą 
Vergiją Argentinoj " labai jį už- ja užima vietą. Ten ji dalinai Į užbaigos jo prakalbos. Kad jau 
žadėjęs, bet jis d. R. M. “kiki- yra legalizuota. Ar jūs manot, j buvo per ilgai aprašyta d. Fos- 

kam pastarasis neištęsėĮkad šioj Wall Stryto šalyj nėra terio prakalba Phila., tai jei ją 
jau tokia baisi prostitucija l palyginti su Clevelando kores- 
praktikuojama? Jei koks rašy- ■ pondencijomis, tai ten tiek ža- 
tojas smulkmeniškai ją išstu-j los nebuvo, kaip K. R. išsivąiz- 
dijuotų, tai galėtų parašyti di-|dina. Tai priežastis atsilyginti 
delę prostitucijos enciklopediją. ! tam, kuris jau pirmiau pakriti- 

Clevelando koresponden- 
Ar per daug buvo agita-

ATSAKYMAS Į “KRITIKĄ”

“Kas Gera, o Kas Negera 
Laikraštyj”

“Laisvės“ No. 271

d. Fosterio išdėstytą 
tik prie

prostitucijos iki nuogybei.
Mąn rodos, kad d. R. M. nu

piešė Argentinos prostitucijos 
agentų biznį ganėtinai aiškiai 
ir užtenkama’. Jis pats labai ... 
norėtų sužinoti, kas atsitiko su Vk-ur tie patys kapitalizmo pu-įkavo 
francūzaite Germaine X, ir pa 
daro visą ištrauką. Man rodos 
kad pati mintis privedė apie

TEATRAS
IR BALIUS

Rengia S.L.A. 3 Kuopa
Labai Juokinga Trijų Veiksmų

Komedija
"GYVIEJI NABAŠNINK AI”

Kvatositčs užraudę matydami vaizdą 
kaip seni pavirsta kūdikiais

24 d. Vasario (Feb.), 1929 ■ verį^y

LIOTTVIV LAISVĖS SVETAINĖJ rios skaito 
269^/1 Second St., Elizabeth, N. J.

Pradžia 7 valandą vakitre
Šj veikalą perstatys puikiai išsilavi
nę aktoriai iš Brooklyn, N. Y., ku
rie tą komediją yra lošė jau dauge 
lyje vietų ir visur atliko kuo* p; 
klausia.

PO LOŠIMUI RUS ŠOKIAI, 
Griežiant Gerai Orkestrai

ĮŽANGA 50 CENTU YPATAI

1

t i 
. į Alano supratimu, būtų gerai, j 
' į kad d. R. M. parašytų brošiu-

I ra apie prostituciją abelnai, 
i paimant faktu

u kitų rašytojų apie prostituciją, 
1 kurie specialiai studijavo jos 
| priežastis. Prie to, būtų gerai,' 
Į kad Dr. Kaškiaučius parašytų 
' prierašą apie lytiškas ligas. To- 
|kia brošiūra būtų galima pa- 
į skleisti netik tarp Argentinos
lietuvaičių merginų, bet ir tarp i

; Lietuvos ir
(mergaičių.
tų nekaltas merginas nuo pro 
titucijos
tokį ilgą aprašymą, jis būtų be 

nes tos merginos, ku- 
Laisvė”, “Vilnį” ir

“D. Balsą”, gerai žino ir apie 
prostitucijos puvėsius, ir tokių 
merginų prostitucijos agentai 
nesuvils.

tusi I,__ __ „ __ _ -c----
Įcijos prieš rinkimus? Visai ne. 
I Nekurie švaresni laisvamaniai, 
| kurie skaito “Laisvę'“, buvo pa- 

' i už Hooverį, 
kad tik Smithą sumušus; o kaip

Moksliškų kny- paraginti prie skaitymo. O ar 
gų turim; klasių kovos vadovus gali įrodyti K. Rug., kad visi 
turim, tik reikia skaityti iriALDLD. nariai yra perskaitę 
mokytis, tuomet nereikės at- 'visas išleistas knygas? Jei taip 
kartoti laikraščiuose. Mūsų or- būtų, tai mes turėtume būrį su- 
ganų redaktoriai užimti redak-! sipratusių draugų. •
cijos darbais, o vakarais jie | Kuris nelinkęs prie skaitymo, 
dirba su mumis organizacijose, tas ir pasiliks žalia medžiaga. 
Tie draugai, jei turėtų dvi die
nas į vieną, ' tai galėtų duoti 
mums ką naujo.

Toliaus K. R. kritikuoja tuos, 
kurie rašo knygų peržvalgą ar
ba recenziją ir prierašų nerašo. į 
Kiek atmenu, rodos, “Laisvėje“ i 
tilpusios recenzijos buvo apra
šytos ne su prierašu, bot per
žvalgos formoj, kuri paliečia 
viską. *■

Duokim sau, opozicijos re- j 
cenzija. čia reikalinga ištrau-1 
kos del kritikos. Pavyzdžiui,- 
leninizmas yra paremtas ant 
faktų, kurie muša opozicijos ci
tatas, todėl d. Leninas ėmė ci- 

opo-

LIETUVIS GRABORIUS

Senas C lev elan (lietis.
P. S. šis staraipsnis delei 

Į tam tikrų priežasčių buvo suvė- 
lintas išspausdinti per redakci- 

”ljos n eap&i ž i ū re j i mą.—R e d.

WORCESTER, MASS.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo yalan- 
doje, šaukitės 
pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

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

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

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

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

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

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

Puikūs Darbai
Vasario 10 d. buvo ta diena, 

kurioj, rodos, raudonojo pa
parčio žiedas švystelėjo į mū
sų draugų mintis, kviesdamas 
prie proletariško darbo. Tą 
rytą įvyko T. D. A. 13-tos kuo
pos susirinkimas, kuriame bu
vo plačiai kalbama apie tuos 
darbininkų vadus, kurie tam
pomi po teismus už tai, kad 
jie gina darbininkų klasės rei
kalus. Apsvarsčius tą reika
lą, nutarta iš kuopos iždo pa-1 
skirti $5 vedamai draugo Ken
tei’ bylai. Taipgi nutarta su
rengti didelį koncertą kovo 3 
d., 7:30 vai. vakare, lietuvių

Tel., Greenpoint 5765

apie prostitucija ..... ,,
iš Kūprino ir įsirengę balsuoti

’ prieš rinkimus pasirodė specia
liai rinkimų komunistų lapeliai 
įsu “Laisvės“ numeriu, kuriuose 
plačiau buvo išdėstyta komunis
tų rinkimų platforma, tokių 
žmonių didžiuma pakrypo prie 
komunistu kandidatu.

i . «• *

Jei d. K. Rugienius turi pa- į tų, kurie reikalingi mūsų pro-
tyrimo, kas reikia taisyti mūsų1 pagundai. Tai pirmutinė lėk-, - . ( „ ,. r, c, , ,
spaudoj, jis turėtų duoti pa- cija mūsų draugams, kuri pada-. 29^ Endicott St. de
vyzdingas instrukcijas, kad pra- ro religijų “dopo“ kritiką. Drg.
šalinus 
Tuščia 
naudos.

Kad 
klaidų, 

į Bet Čia 
I t i pavyzdys, kokios metodos ko- I 
I respondentai turėtų laikytis.
I Abelnai, K. R. nupeikia ■ mūsų 
laikraščių turinį, kad perdaug 
pašvenčiama agitacijai. Ar ne

apie
Dar-

šios šalies lietuvių 
Tas daug apsaugo-

Per “Laisvę“ tęsti

Lietuviška Akušerėtatas ir savo faktais įrodė 
zicijos klaidingumą. \ *■
/ Peržvalga d. J. B-tės 
knygutę “Krikščionybė ir
bininkai” buvo kaip tik vietoj, 
nes- ta brošiūra, mano suprati
mu, yra parašyta ne perskaity- 

jinui ir numetimui į gurbą, bet 
įskaitymui ir studijavimui fak-

trukumus laikraščių. 'A. Bimba žinojo ko reikia. Pa- 
kritika neduoda jokios • rašyta tos knygutės peržvalga 

kaip tik paskatina prie skaity-1 Į |
korespondencijose yra m0, • jkų,
to niekas neužginčys, j Padėkim, Henri Barbusses' kų. 

kritikui reikėtų nurody- knyga “Ugnyje“. Kas/tos kny-11”” 
gos neskaito, jis save apgaudi- 

į nėja'. čia tokiems kaip tik rei
kalinga knygos peržvalga, ku
ria rašant kiekvienas bando 
įrodyti knygos svarbą, o tas pa- 

d. W. Z. Fosterio juokinga būtų, jei mūsų darbi- skatina prie skaitymo. Tik vie- 
' if ne ninku organai imtų tauzyt ko- nu karo apkasų vaizdų baiseny-

* * *
K. Rugienius kritikuoja A.J. 

S. tilpusią korespondenciją iš 
Phila., kam jis aprašė'rinkimų 
kampanijos d 
prakalbą ne greitraščiu

PIRMAS DIDELIS

KONCERTAS 1 US
Rengia Naujai Susiorganizavęs Laisvės Choras Vadovaujamas Vlado Žuko

Subatoįe, 23 Vasario (February), 1929
SVETAINĖJE 62 LAFAYETTE STREET, PATERSON, N. J.

ĮŽANGA 50 CENTŲ PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

Didysis Aido Choras, iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas V. Žuko.

PO KONCERTUI ŠOKIAI GRIEŠ ŠAUNI ORKESTRĄ
f

jSbdyvaus Aido ir Lyros Chorai iš Brooklyn© ir Sietynu© Choras iš Newark©. Taipgi bus ir Ufa. Visiem mo

kytojauja V. Žukas. Pirmu kartu išstds ant scenos vietinis Laisves Choras ir grieš smuiko solus Siziute.

didesnės agitacijos už darbi
ninkiškas organizacijas. Ta
me koncerte jau pasižadėjo 
dalyvauti keletas žymesnių

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

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

j vietos dainininkų, smuikiniu- profesijoje 
pianistų ir kitų dailmin- džiuosiuose 

po j e.
I

Reikale

. Taipgi manoma, kad da
lyvaus Aido ir žiburėlio cho
rai. Todėl iš anksto galima 
sakyti, kad čia jau senai bu
vo tokis didelis koncertas, 
kuris įvyks minėtoj dienoj. O 
kas svarbiasia, kad įžanga 
bus dykai. Todėl reikia tikė
tis, kad visi vietos lietuviai 
dalyvaus šiame koncerte ir 
kad tik nors į svetainę tilptų.

Užsibaigus kuopos susirinki
mui, pasiliko keletas darbie- 
čių ir jų simpatikų kurie svar
stė, kaip sujungus lietuvišką 

I elementą del pasekmingesnio 
bendro veikimo, kad vieni 
prieš kitus neišeitų ir nekenk
tų abelnam darbininkų judėji
mui. Jeigu kuris nesutiktų su 
šios grupės patvarkymais, tas 
bus viešai skelbiamas, kaipo 
darbininkų klasės priešas.

Tą pačią dieną, vakare, bu
vo surengta suvienytų lietu
vių draugijų svetainės komite
to vakarienė. Svieto buvo apie 
400 ir manoma, kad svetainei 
liks gražaus pelno.

Liuke tos vakarienės, mūsų 
draugai puikiai pasidarbavo, 
surinkdami aukų del Agitaci
jos Fondo $22.16 ir del “Dai- 
,ly Workerio” $13.30. Pa- 
į skleista nemažai ir darbinin- 
I kiškos literatūros. Todėl ga- 
!lime pasigirti, kad ir pas mus 
į atsiranda susipratusių darbi- 
1 ninku, kurie remia naudingus 
darbininkiškus reikalus.

i Bravo, draugai darbininkai, 
kad darbuojatės. Atsiminki
te K. Markso žodžius: “Darbi
ninkų niekas nepaliuosuos iš 
kapitalizmo jungo, kaip tik 
jie patys.“ Todėl ir ateityje 
darbuokimės. Kurie nepri
klausome prie darbininkiškų 
partijų, stengkimės priklausy
ti, o kurie priklausome, lanky- 
kimės į susirinkimus ir veiki
me, kiek tik išgalėdami.

Proletaras.

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorhalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y. t

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyry ir motery 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamo* 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
no EAST 16th ST., N.Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

WORCESTER, MASS,
Surinktos aukos į Priešfašis- 

tinį Fondą. Aukojo per ma
ne šie geri žmones:

J. J. žalimas $1; M. K. Sta- 
liulionis, J. špakauskas, M. 
Deksnienė ir M. Karpavičius 
po 50c; A. Serbentą 30c; T. 
Norvaišienė, M. Karlonas, K. 

iKosulis, J. Mačionis, U. Ado
maitienė, A. šupaliauskienė, 
P. Bakšienė, V. Žitkus, B. že- 
meikienė, V. Gurckas, J. Dek- 
snis, F. Tumosa, J. Methewen, 
J. K. šalaviejus, J. Norvaiša, 
H. Stankus, Z. Dvareckas, J. 
Mikelaitis, P. Mikeliūnas, O. 
Tamutienė, N. Kudarauskas, 
P. Zulas po 25c; smulkių au
kų 20c. Viso $9.

Visiems akojusiems širdin
gai ačiū. J. M. Lukas.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais i trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už'$10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėklieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

,g Naujausios Mados Žemiausia Kaina 

| F ORNIC1AI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

j PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
I® Iš priežasties daugumo s tako parduoda

me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
*Į statome į namus , visoje New Yorko ir 

| Brooklyn© apielinkėie.
|Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin-I 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite. I

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir/tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Puslapis Ketvirtas Penktad^/.Vasario 22, 1929

RUMFORD, ME

GIRARDVILLE, PA.

Gastroles

duos piano solų.

NOTARY
PUBLIC

REDAKCIJOS ATSAKYMAI Telefonas:

Stagg

5043

i

11,919—be darbo, o tik 7,138 
dirba.

Kiek Bedarbių Latvijoj 
RYGA.— Sulig paskr

Dy- 
nėra! 
lietų
jų— 

krau-

50c; smulkių
Daily

J. p. K—rui, New York.— 
Jūs pranešimo nedėjome del 
to, kad mes negarsiname jo
kit) bažnytinių parengimų.' Gi 
jūsiškis parengimas kaip tik

WORCESTER, MASS.
10 vasario, per vakarienę 

namo, surinktos

Mathew P. Kelias 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

ELENA RETIKEVIČIUTĖ, garsioji Brook- 
lyno pianistė. Ji akompanuos dai

nininkams ir

PO VISĄ CONN. VALSTIJĄ

Įvyks Nedėlioj, Vasario (February) 24 d., 1921
11 1 ' LIETUVIŲ SVETAINĖJEj 

‘354 Park Stret, New Britain, Conn.
Pradžia 1:30 vai. po pietų ; • i <

New Haven,

įvyks Nedėlioj, Kovo (March) 3 d., 1929
PULASKI SVETAINĖJ, 607 State St., New Haven, Conn. 

Pradžia 1:30 vai. po pietų

Hartford, Conn. , v

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

Pradžia 7-tą Valandą Vakare

Bridgeport, Conn.

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

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

K. MENKELIUNIŪTĖS IR f. STANKŪNO

KONCERTU

Waterbury, Conn. f

įvyks Nedėlioj, Kovo (March) 3 d,, 1929
VENTA SVETAINĖJ, 103 Green St., Waterbury, Conn. 

Pradžia 7-tą valandą vakare

Mokestis labai

tai
Ret-

Draugės 
surengia 

tai nėra

Iš Fordo sensacijinio prane
šimo, kad da priims 30,000;

Apie Viską po Biskį
Nedėlioj, 3 d. vasario, Lie

tuvių svetainėj, Ąido Choras 
statė tragediją 
džiai.

valdybą, tai tik mes, visi na
riai, po biskį pagelbėkime val- 

Grikie-1 dybai, o tą skaitlinę lengvai 
* pasieksime. Padarykime tai, 

draugai ir draugės!

DETROITO ŽINIOS

“ž m o g ž u - 
Lošimą išpildė šitie 

draugai ir draugės: S. Gare
lis, K. Šmulkštys, Zakarienė, kp. turi iš darbščių draugų 
A. Antanaitis, O. Demskienė, 
J. Valiukas, A. žilinskiūtė, St. 
Butkus, Butkienė, P. i 
tis ir S. Masytė. Tai veik vi
si jau patyrę mūsų lošėjai; už
tai ir sulošė pusėtinai gerai. 
Man dideliai nepatiko, 
pergarsus suflioravimas. 
karčiais net kitame gale 
tainės buvo girdėt: labai 
vus gadina, kuomet ant 
reikia “dviejų teatrų” ] 
syt. . . Būtinai reikėtų 
vengt! žmonių buvo arti 300, 
tai manau, kad choras turės 
ir pelno.

A. L. D. L. D. 52-ra kuopa naujų darbininkų, išėjo dide- 
per 1928 m. pasiekė skaitlinę 

x310 narių. Tas tapo padary
ta ačiū kuopos valdybos ir na
rių (žinoma, ne visų) pasidar
bavimui. Dabar mūsų visų 
turi būti tikslas, kad per 1929 
m. mūsų 52 kuopą padaryti iš 
500 narių. Ir šiais metais 52

Kaip tokiame Detroite, tai 
mūsų Tarptautinio Darbininkų 

sve- Apsigynimo 46 kuopa visai nėr 
nėr- skaitlinga nariais ir tie patys* 

, syk 
kiau

to

nesilanko į susirinkimus. Ne
žinia, delko mūsų draugai ir 
draugės taip mažai1 domės 
kreipia į šitą taip dideliai 
svarbią darbininkų klasės of- 

jganizaciją. Visose kapitalis
tinėse valstybėse siaučia baisi

Pradedant šitą sezoną, mū- reakcija. Visur darbininkų 
sų, ir Hamtramcko A. L. D. klasės geriausi darbuotojai 
L. D. kuopos rengia visus pa- kankinami, žudomi bei kalėji- 

Jiems ir jų

lis “pis.” Per kokią savaitę 
laiko priėmė kelis tūkstančius 
darbininkų ir jau daugiau ne
ima. Į vietą to, iš savo High
land Park dirbtuvės perkelia 
darbininkus * į Ęiver Rouge 
dirbtuvę. Vienas bedarbis 
pasakojo, kad abelnai šiuomi 
laiku Detroite esą sunku dar
bą gauti, o ypatingai sunku 
darbininkui, nemokančiam jo
kio amato.

Gana tankiai tenka matyti 
mūsų laikraščiuose iš kitų ko
lonijų pranešimus, kad tas ir 
tas iš vietos veikėjų išvyko į 
Detroitą ir t. t. Bet kada pa
žiūri į mūsų darbininkišką vei
kimą, į tuos draugus: įr drau
ges, kurie stovi priešakyje to 
veikimo, tai naujų “feisų” ne
matyt.. Čia !bus vienas, iš. dvie
jų: arba tie draugai; vįsai į 
Detroitą neątVąžįąvo arba gal 
atVažiavę į Detroitą visai už
migo ...

Detroito Žvalgas.

Į ir bus parapijonų salėj,: kur, 
Įsakote, bus ir prakalbų, ku- 

. Irios, aišku, ne darbininkų švie- 
1 as mus darbuote lietuvių įįmuį bus taikoma, bet prie- 

tarpe jokio progreso nepada- §įngaj 
ro. Viskas, ką iš penkių, šimtų/ 
lietuvių “populiacijos” turime,; 
tai švento Roko draugija, tu-1 
rinti savo namą—svetainę ir 
vidutinį būrelį nusenusių na-| 
rių ir apart palaidojimo į me
tus po keletą “memberių” su 
apvaikščiojimais, “kukardinių 
selebreišinų,” daugiau nieko 
neatlieka. Net ir naujų narių 
vargiai bepasigauna...

Rumfordiškiaį savo parapi
jos (neturi, tadx ir kunigo su 
gaspadine šert nereikia, 
kaduoniams čia vietos 
Beje, septyni ar astuoni 
viski biznieriai; tarp 
penkios valgomų daiktų 
t u v ė s , viena drabužinė ir 
duonkepykla. ~ ' “ ' ' ’
daugelis duoną parsitraukia iš 
Lawrence, Mass. ? Prie to, vie
nas kitas agentėlis egzistuoja.

kiaušo arti 600 darbininkų, o 
į susirinkimus ateina nuo 10 
iki 15 darbininkų. Jeigu dar- nių tautos gerbūvio minl*- 
bininkai nori savo būvį page-.terio davinių, Latvijoj pas- 
rinti, tai privalo daugiau rū- kutiniuoju laiku įregistruo- 
pintis savo reikalais, turi lan- ta 19,057 bedarbiai, iš kurių 
kytis į unijos susirinkimus. ;

gausi o 24 d. įvyko prakak 
bos, kurias surengė A. L. D. 
L. D. 124-ta kuopa. Kalbėjo 
drg. M. žaldokas. Pirmiau
siai jis nurodė, koks skirtu
mas tarpe Rusijos darbininkų 

■padėties ir Amerikos. Paskui 
nurodė, kokia darbininkų pa
dėtis unijoj, kurią valdo Lew- 
isas ir jo mašina, kaip ten 
darbininkų reikalai parduoda
mi kasyklų savininkams ir t. t. 
Kalbėtojas viską labai gerai 
išaiškino, tik gaila, ‘kad publi
kos mažai atsilankė. Šarma-

rengimus bendrai. Tas yra muose pūdomi.
daug praktiškiaus; sutaupina- šeimynoms reikalinga pagelba 
ma nemažai laiko ir patys pa- ir tą teikia Tarptautinis Dar- progresyvių

Kiek-Laukos parėmimui “Daily Wor- 
Aukojo šie žmonės:

K. Kosulis $2; J. J. Bak
šys, V. Tumanis, F. Mačiulis 
ir J. M. Lukas po $1; K. Vai
vada, H. Stankus, J. Mikelai- 
tis, P. Labanauskas, P. Pet-< 
rauskas, A. Maižius, J. Lie
tuvninkas, J. Kanapkis, J. 
šiupienas, J. šalaviejus ir J. 
Karsokas po 
$2.30. Viso pasiųsta 
Workeriui” $14.30.

Visiems “Daily iWorkerio” 
rėmėjams tariu širdingai ačiū.

J. M. Lukas.

rengimai būna pasekmingesni. bininkų Apsigynimas.
Su geromis pasekmėmis tą vienas darbininkas ir darbiniu-Ikerio. 
patį daro ir abidvi L. D. S. A. :kė turi prie šitos organizaci- 
kuopos. t jos prigulėt.

Beje, L. D. S. A. 17 ir 130 maža, tik 15 centų į mėnesį, 
kuopos nedėlioj, 3 d. kovo, Mūsų 46-toj kuopoj turi būti 
Lietuvių žemutinėj svetainėj, mažiausia 600 narių. 
25th ir Vernon Highway, ren
gia didelį bazarą. 
progresistės visada 
gerus parengimus, 
abejonės, kad ir šitas bus ge-j 10-tą valandą ryte, 
ras. Prie bazaro dar bus pro- šliaukykite, 
grama ir šokiai. Visi atšilau-j 
kykit. Prasidės 5-tą valandą 
vakare.

Sekan
tis T. D. A.. 46 kp. susirinki
mas bus nedėlioj, 24 d. vasa
rio, Draugijų ..svetainėj, 24th 
ir Michigan Ave.; prasidės 

Visi at

Buolio Sūnus NAKTIES LUKĖSIS.
Atėjus nakčiai, garsai nutyla, 
Kas dieną dirbo—ilsėtis eina, 
Tiktai mėnulis danguj bekįla, 
Ir medžių lapai sau tveria dainą.
Šaltutę rasą žolynai geria, 
Nes dieną saulė juos išdžiovino, 
Balsai žiogelių—orkestrą, tvėrių, 
Ir kelia sielą, jausrpus gaivina. ' ‘ '
Dangaus žvaigždelės beveizi žemėn, 
Tarytum jąją pasiekti geidžia, 
O gal tik vaizdą nuo josios semia,— 
Vai, kas išaiškins? Gal jos tik žaidžia? 
Lakštingalėlės skambus balselis 
Iš seno miško laukuosna skrenda, 
Ir čia sus’tikęs balsus žiogelių, 
Orkestroj jųjų sau aidą randa.
Senulis šilas, bedvelkiant vėjui, 
Dainelę tykią dainuoja,- traukia; 
Gaivina sielą, jausmus žavėja, 
Širdies ilgėjims kažin ko laukia?
Širdies ilgėjims, rods, laukia jausmo, 
Ateinant laukia širdies kiltosios, 
Kuri nuvytų vienatvės skausmą,— 
Širdis ramybę teras prie josios.

Net ir Povilas Aušrotas, su kuriuom 
. , . .. turėjau reikalėlį susirašyti, sakė: “Jūsų

įmemsiems, kad savąsias eiles_ pradėjau eilės vienos iš geresniųjų, t. y. geresnės už 
siųsti. Worcesteryje ėjusioms Dilgėlėms kit d amerikiečių”. (20-III-23.) 
paskui Laisvei , vėliau Meilei-Šeimynar ; :r . .. , _ . v Y <
ir “Vilniai, ir, pagaliaus, “Moterų Balsui” betgi laiko begis tą supratimą, tą 
(dabar “Darbininkių Balsui”). (Pasiraši- 
nėjau tada kitaip). ‘ ,s!d?lde- Skaitydamas geresniųjų poetųku-

Kadangi su mano rašybos paklaidėlė- linius (kūnų nemaža turiu įsigijęs), tčmy- 
- - - J 1 - damas vienur kitur tilpusias poezijos kuri

nių kritikas, giliau pastudijavęs eiliavimo 
taisykles,—pamačiau, kad dirbtasis mano 
darbas yra toli gražu nuo gero darbo.

Šiandien, žiūrint į tokių pagyrų reikš-

(Tąsa) j
i

Stasiui katučių niekuomet nesigailima. 
Su viena daina jis nebūna paleidžiamas. 
Dabar, priedui, jis sudainuoja savo vien- 
vardį “Stasį”. Dainoj įpintas šokio ritmas, 
sukelia svečiuose gaivesnį ūpą, ir, tarsi be- 
kįląs gaivus vėjelis, prasklaido liūdnosios 
atmosferos ūkus. * * * I

Jaučiu, kad žodis tarti prisieina man. ■ 
Bet mintys į įvairius vaizdus išbėgioję, aiš- Į 
kiausia matosi—nesusiriš. Nutylėti? ...; 
Negražu!

Norėtųsi pasakyti daug ko. Pasakyti, | 
kaip į šią sritį įgudau, kokia darbo pradžia 
buvo, kaip apie save manau dabar ir kokią' 
lemiu sau ateitį. Reikėtų ne tik pasakyti, ; 
bet savo darbų žiupsneliais ir parodyti, ta- ’ 
tai.

Norėtųsi pasakyti, kad savamoksliui į 
bile kur žengti, bile kur kopti nėra taip! 
lengva, kaip tam, kuris turi nurodytoją, pa- i 
tarėją. i

Rodosi, atsistojęs šaknų savo arti-

■mis redakcijos neturėjo vargo, tai eiles dė
davo laikraštin be taisymų. Gi eiliavimo 
taisyklės—tai dalykas kartais ir pačioms 
redakcijoms daugiau svetimas, negu savas, 
O redakcijoms mano eiliavimo nepakankami 
tinėjus, davėsi suprasti, kad aš jau ir tik- mę, matau, kad tai buvo toli perdėta. Gy- 
ras poetas ir taisyklingai rašau. Ypač taip re jie mano darbą, gal-būt, ta minčia, kaip 
galima jaustis tuomet, kuomet gauni nuo jau pirųūau esu pasakęs, kad: dirbk, gal 
redakcijos pagyrą-laišką, sakant: “Jūsų ei- -------L-j—-v* •.< ; 1. ■ J
les mes kainuojame labai augštai, tik gaila, 
kad negalime prideramai Jums atsilyginti.
Pasiuntėm Jums keletą knygų.” (J. Ne- 
viackas, “Dilg.” leidėjas, 17-VI-19).

“Tamistos eilės yra geros. “Nakties 
lukėsis” yra itin puikios eilės.

“Leiskite pasakyti, kad Tamistai seka
si eiles rašyti. Poetinių gabumų netrūks
ta. Net kelis kartus perskaičius Tamistos 
eiles “Nakties lukėsis”, galima atvirai sa
kyti, kad glūdi pas Tamistą didelė poetinė 

, jėga. Jeigu tik Tamistos gyvenimo aplin
kybės yra prielankios, patartina visą savo 
energiją įdėti į poeziją. Poetų lietuviams 
juk taip begaliniai reikia. Tamista gale- , , -r. -
tum nemenką spragą užkišti.” (Al. Marge-, ^aL ' . . ... .

“Meilės-Šeimynos” redakt., 3,VIII-20). . . Spręsdamas savo kalbamojo eihų rin- 
Jei kam žingeidi^ pamatyti tas taip ^mel1.°v Yer^ šiandien, su džiaugsmu

labai išgirtas eiles “Nakties lukėsis”, tai Pareikstigerai, ka d j o neišleido. Butų 
čionai, prie progos, peržiūrėjęs ir pataisęs, salma^a sian(^ien iOl žiūrėti.
aplyginęs ritmą, paduodu: i

jau.pnpaau esu pasakęs, kad: dirbk, gal 
ateity ir ką geresnio, padarysi j.į ’J ' 1

Datyąr :į savo anų laikų eiles žiūriu la
bai prastai. Esu pradėjęs visas pirmes- 
niąsias eiles peržiūrinėti ir, kas ;bus galima, > 
aplygintų pataisyti.

O betgi anais laikais, kada man buvo 
teikiamos viršminėtos pagyros, maniau, 
kad mano eilės geros, ir, sudaręs jų rinki
nį siūliaū A.L.D.L.D. komitetui išleisti. Ko
mitetas pasiūlymo nepriėmė neva dėlto, 
kad reikalavau išleisti būtinai nurodytais 
metais, regis 1922. Gi kad mano eiles ne
buvo vertos išleidimui, manau, jie tatai su
prato, ir, gal-būt, tatai ir buyo ta tikroji 
neišleidimo priežastis, bet man taip nesa-

Stebėtipai daug, turime karčia- 
mip( Yra savitarpinė lietuvių 

i mokyklėlė, kurioje nemažąi 
mokinasi lietuvių vaikų. Mo
kytojauja nesenai atvykęs iš 
Lietuvos jaunuolis, kuris taip- 
;gi studijuoja angliškai; keti
na siekti augštesnį mokslą— 
gal ir profesiją. Jis čia gi
męs, bet per nelaimę Lietuvo
je rankos neteko, o antros ran
kos poros ar trejeto pirštų ne
turi. Atvykęs čia, kaipo čia- 
gimis, ir kaipo invalidui duo- 

, dama šios šalies parama siek- 
Itis mokslą, prie to dar šiek 
įtiek prisiduria iš lietuvių be-' 
Imokinaht jų vaikučius. . .

Darbai mūsų vieninteliuose' 
fabrikuose, popierinėse, eina 
nepergeriausiai, gal biskį gė- 
riau, negu kur kitur, bet dar
bo jieškantiems nepatarčiau į 
čia važiuoti.

Mūsiškių žmonelių ūpas la
bai nupuolęs! Dailės šakoje 
veikimo jokio nėra ir neturime 
kas tuo rūpintųsi, čia augu
sio jaunimo turime pusėtinai 
daug, bęt kas iš to?! Visi tie 
jaunuoliai pakrikę, kaip ger
vės, neorganizuoti, be vadų, 
be idėjų, atrodo betiksliai, su
simaišę 'su visokiais beverčiais 
sveti'riitaličiais. Jau keletas 
jaunystėj paspėjo pasižymėti 
nevertais paminėjimo dar
bais. . . v

Iš ateivių daugelio gyvento
jų stubęįės paverstos į “kaba
retą!” Mūnšainas ir barakot- 
kė, tai čionaitinės šventinyčios 
“cimborija” !. . . Jos garbini
mas neišpasakytai įsigalėjęs! 
Tos velnio ašaros baigia skur- [ 
džius iš šio pasaulio taraba- 
nyti į aną “svietą” !. . . Vieni 
apanka, kiti be laiko pamirš
ta ; treti praranda sveikatą,— 
protą ir t. t.

Girtuokliavimas nebežmo
niškas! šeimyniškas gyveni
mas tarp tų skurdžių labai 
šlykštus!... Didelis išdyki
mas ir žemumas ponauja. Su-, 
lyg taip mažos saujos gyven
tojų, nemažai turime persisky- 
rėlių, susidėjėlių ir kitokių... 
Viskas, ką tarp jų gali tan
kiausiai girdėti, tai-—“nugar
kaulio pabaigą”... Iš tokios 
girtuoklystės pragaras visur 
viešpatauja, kad net baugu 
apie mūsų žmonelių pasielgi
mus ir prasitarti !. . . Nors ne 
visi, bet kitokių labai mažai 
rastum*! žemi papročiai ir 
blogi pasielgimai papildo įvai
rias hęiaimįjs ir nedorybes. Už 
tai darbininkiškas susiprati
mas tūno didėliame išnaudoji
mo laipsnyje.
i Raganių Gentis. ’

Nuo Red.^—Dalis korespon
dencijos grynai asmeninio po
būdžio, todėl ją j ir apleidžia
me.

ta vietoš darbininkams, kad 
jie savo ' reikalais nesirūpina. 
Daugelis jų geriau prie kazy- 
rų arba mūnšaino laiką pralei
džia, negu kad į prakalbas at
eiti. Girdi, tai bolševikų pa
rengimas ir todėl neverta į jį 
nei eiti. O jeigu kunigas su
rengia kokį nors vakarą, tai 
kimšte prisikemša ir padaro 
kelius šimtus dolerių pelno.

Per prakalbas aukų surink
ta $4.65. Aukojo sekamai: 
M. Skuodis, A. Dambrauskas 
ir J. Kamarauskas po 50 cen
tų. Kiti aukojo po mažiau, 
tai ir pavardžių negarsinu.

Aukotojams širdingai ačiū.

Darbai čia vien tik anglių 
[kasyklose. Bet jau dveji me- 
i tai su darbais labai sunku, nes 
daugelis kasyklų visai uždary
tos. Ypač Lehigh Valley Coal 

; Co. kasyklose mainieriai labai 
kankinami. Vienas kasyklas 
uždaro ant kelių mėnesių, o 
kitos dirba, paskui uždarytas 
paleidžia darban, tai uždaro 
tas, kurios dirbo ir taip elgia
si su darbininkais jad bėgiu 
dvejų metų. Bet čia pačių 
darbininkų kaltė, kad nesirū
pina savo reikalais, nesilanko 
į unijos susirinkimus. Pavyz
džiui, prie vietos lokalo. pri-

Zajašiukui, New Yorke.— 
Nors draugo žinelė apie pilie
čio K. apvogimą nebūtų blo
ga, bet mes ja pasinaudoti ne
galime. Jau atvejų atvejais 
buvo sakyta, kad be tikrojo 
rašytojo vardo, pavardės ir 
antrašo kad ir geriausių raštų 
nenaudosime. Tamsta gi kaip 
tik ir nepadarėte to.

ris, “Meilės-Šeimynos” redakt., 3,VIII-20)

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelpbijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui 
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 ketvfergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

Gerbiamieji! Turėsime pro
gą išgirsti jmūšų garsiuosius 
dainininkus ' K. MENKELIU- 
NIŪTĘ ir & STANKŪNĄ.

Jau apie du Inetai, kaip jie
du sėkmingai dainuoja ,ir lo
šia amerikoniškuose teatruo-

se. Jiedu turi daug, 
puikaus patyrimo—specialu,
kūmo dainavime, lošime ir 
abelnai sceniškame veikime. 
Kur tik jiedu pasirodė ant es
trados, publika kėlė gausias 
ovacijas, nenorėdami paleisti 
jų.

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
jsitikinimų ir tojumas 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. r Y.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Broo’

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

..
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šokiai.
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kęs toki didelį darbą.
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visą
“Duisvės Choras vakarienę su pro-

| ••If* » 1
i myli juos rūkyt, nes geriausia pa-
1 tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai

kuopa.
Draugiškai,

D. Petrauskas, 
Cleveland, O.

iš Brooklyno atvyks 
Aš 
ir

Labai Parankus Kišeninis
LIETU VISKĄ I-A N G LIŠK. AS

*r i j . j
ANGLISKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS

ir,
■
I a
I *

Dabar geriausias 
draugijoms pasidaryti 
lingu spaudos darbų, 
vės” spaustuvė greit ir

Kitas draugas kalba:
“Draugai! Malonėkite pri

siųsti dar 30 kalendorių, nes 
tuos jau visus išpardaviau. At-

< >
< ><l>

<

i CIGARŲ parduodu, Jcuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po dąugiąu pasi-

i ima ąnt syk. VISI ąupratlyvi vyrai

mai šiuo tarpu padarytų, Nabašninkai.’.’.
^darb^tųri ant rankų., jkąd, kiekyijpplafc i 
fc -įprasi 3 ei jJtiVaMaHhių ^oįėsįipe į Uvjisti

P AH I KOT
---- -------- ------- , kuris Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 

nuskirs tūkstantį biznierių ir; užlaikytojas Restorano po num. 999 
kitu “norm ” o rmstarioii nu 1 Grand st-> Brooklyn, N. Y. "GERAI į Kitų ponų, o pastaneji nu-:PATAIKOT padaryt CIGARUS, 
balsuos, kuris asmuo yra atli-,kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S

New Yorko širdies- 
vės—biznierių susivienijimas ■

'ireįkalauja policijos perdėtinio I 
mūsų laikraščius, I Whalen pakeisti savo trąfiko 

Esą, jis sįima-|'

Nepamirškite 24 d. Vasario

Vasario 24 d. mes turėsi- mokytojas

vės svetainėj, 269-271 Second 
St., 7-tą vai. vakare. Šią pra-

laikas
reika-
“Lais- me nepaprastą įvykį. Pas musjNorwoodo
tinka-

.1

3

• i Penktaid., Vasario 22,) 1929
. ............. .......... ........................

inius lakštus, kbnvertus, laiškų Įima bus matyti Lietuvių Lais-GAUŠ MEDALĮ IR PIETUS 
rašymui popreros ir kitką. vės svetainėj, 269-271 Second ---------

Įkas subankrutavo, p. Warder 
Į vis nepraneša, nežiūrint, kad 

Vienas New Yorko buržujų I dalis šėrininkų nesenai griež- 
Šiemet sukanka dešimts me-'mogą rengia S. L. A. vietinė kliubas—Civitan Club of New tai reikalavo prirodyti, 

itų, kaip “Laisvė” eina dien- kuopa. j York—nutarė suteikti vienam’ ___ __________________
Iraščiu. Tat šių metų piknikas! Todėl visi ir visos būtinai miesto piliečiui medalį ir pie-

Visi įsirašykite1 silankysite, tie paskui gailesį- mą visuomenes labui, 
knygelę, kad tės. Pasibaigus lošimui bus tam tikras komitetas, 
7-tą d. liepos ČH-. 
Yra planuoja- 
“L.” pikniką

Su pabaiga pereitų metų ^us dešimties metų sukaktu-! atsilankykite, nes kurie neat-^us 
daugiau, negu dvigubai paštas(vių piknikas. ^r--~ ---—— 
pakėlė kainą ant “Special Del-; • - • • •
ivery” siuntinių. Tą įsitėmy-1 
kite visi darbuotojai ir nesi-! 
vėlinkite su padavimais spau
dos darbų.

j Reikale Darbininkų Kalen- 
dpriaus žinios tokios:

Vasario 18, 1929. 
Gerbiami “Laisvės” Draugai! j

Aš, kaipo platintojas litera- j 
tūros, nenoriu užsitraukti ant1 
savęs tokią juodą dėmę, ir ne
noriu, kad ant kitų metų būtų 

. t brangesnė kaina mūsų Darbi-. 
C v, ninki&ko Kalendoriaus, kaip j 

25c, nes tada dar sunkiau bus j 
parduoti. Taigi, šiame laiške 
rasite: $1.50 ir malonėkite dar 

*man prisiųsti 10 egz. Darbi- 
.. pinkų Kalendoriaus, aš ma- 

^*au, gal dar man pasiseks iš
parduoti. !

I .'Draugiškai, Joe Roland, 
Minden, W. Va.

. j atsiminimų 
piknikas

■(July), 1929.
ma sukviesti į
daugelį senų darbuotojų dar
bininkiškame judėjime, dar iš 
senosios sąjungos laikų.

Vieni sako, kad taip negali 
būti, kiti sako, jog bus stebuk
lai. Kada visa tai bus, visi 
žingeidauja? Ogi 3-čio mė
nesio 2-rą necįėldienį; geriau 
—aiškiau pasakiu$, tai bus 
kovo mėnesio 10-tą dieną.

Kad Pittsburghas bus Cle
velande, tai yra “sure thing.” 
Bet dabar lieka didelė proble
ma neišrišta, tai ar Clevelan
das bus Clevelande?

Užtikrinimo delei aš 
vakarą šniukštinėjau

TuJapiS; FenKtaw

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJ AS 
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau . 
kreiptis prie manęs.

BOSTONO IR APIEL1NKĖS
ŽINIOS

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Lankydamasis Brooklyne, 
drg. F.J. šiugždinis, iš Bridge
port, Conn., užsiprenumeravo 
“Rytojų” ir nupirko 10 Darbi
ninkų Kalendorių dovanų 
“Rytojui.”

Jei dar keli draugai taip 
prakalbės, tai mums beliks pa
sakyti : Kalendorius išėjo 
sas; ačiū platintojams.

nas darbininkiškas veikimas. gqe 
Pirma gal ir buvo kiek apsnū- vįUt 
dimo, bet šiuo( tarpu visi su-j' 
kruto dirbt. O kuomet dirba- SAKO, KAD 
me visi draugiškai ir su ener- SUBANKRUTAVUSIO 
gija, tai ir pasekmes turime BANKO DEPOZ1TORIAI 
geras. GAUS 80%'

Nesenai buvo surengęs Lai-' pasaix p. Warderio prane-
- j Šimo (Warder yra valdiškas 

ir publikos atsilankė užveizda subankrutavusio City 
. vasario.tiek daug, ką nei patys ren- Trust Co. banko), depozitoriai 

Vienam drauguijgėjai nesitikėjo, turėjo paimt. g-ausią po 80 nuoš. įdėtų pini- 
Pittsburghas ; ir viršutinę svetainę. gU>

tokisJ'nuosta-i Vasario 3 d- L- D- s- A- 13 Kaip ir kokiu būdu tas ban’

Broliu” parengime, kuris įvyko I grama, 
ir gerai pavyko 17 d 
Colinwoode. 
pranešus, kad Pittsburghas ■ ir viršutinę svetainę, 
bus Clevelande 10 d. kovo,.j 
clevelandiečiam t___ _____
bumas buvo padarytas, kad 
jie nežinojo, kur beesą. 1 „ 
tam visą vakarą ir šokdami ir 
trypdami neliovė kalbėję apie 
Pittsburghą.

Tėmykite, vėliau pranešiu, 
kaip ir ką celevelandiečiai ma
no apie “Lapkų.” Čia ir duo
siu “fonių,” juoko ir teisybės, 
kaip Clevelandas rengiasi pa-į 
sitikti Pittsburghą ir kartu 
juokdarį “Lapkų.”

Lapkaus Pusbrolis.

nedau.
jjį G re:
parengimų darbai, tai ii’ vėl NabaĄhinliųs.’f1 
bus sunkiau. Todėl tinka- tysime, kaip Seniai paverčiami 
miausias laikas dabar spaus- kūdikais, kaip numirėliai ran- 
dintis ■ konstitucijas, mokesčių dasi tarpe gyvųjų ir daugelį 
knygeles, pasportus, finansi-Pkitokių stebuklų. Visa tai ga-

"y kuopa buvo surengus lengvų’- 
Po valgių vakarienę. Ir nors bu

vo surengta į labai trumpą 
laiką, bet žmonių atsilankė 

|daug ir kuopai liko pelno. Bu- 
ivo ir programa, o ant pabai
gos šokiai. Už surengimą šios 

.vakarienės reikia paačiuoti 
gaspadinėms Žilaitienei, Mer- 
keliūtei ir Merkelienei.

Vasario 24 d. Bostono 
apielinkės bendras priešfašis-! 
tinis komitetas rengia arbatos ; 
bankietą. Gal kaip ka 
klaus: ar daugiau nieko, tik j 
arbata ? Prie arbatos bus 

jskanių užkandžių, taipgi labai' 
šauni programa, kurios išpil-i 
dyme dalyvaus Laisvės Choro |

M. K. Bolys, iš' 
Ignas Kubiliūnas, 

“Gyvieji į kurios savo dainelėmis praju.o- 
manau, 

kiekviena 
Gyvuosius.

Čia mes ma-

BIZNIERIAI SMARKIAI 
PRIEŠINASI NAUJAM 
TRAFIKO PATVARKYMUI

f OJŲ ItY<4, , LVV1C1 n.U,U * AJ14U1V

Broad- i AJtOMATjšKAI .kvepi”
M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Ląwrence, Mass., 
į1 savo krautuvę 

■ kas mėnesis po 
kėlioliką šimtų 
parsitraukia, ibtet 
į tolinją St.:Louis 
(Mo.) A. Lepo- 

John Naujokas nis, 2759 Arsenal 
St., nuolatos parsitraukia savo .kos-1 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieit;. Taip pąt drg. S. 

Į Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
i Shenandoah, ,kaij)o 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, 
Kliubuo^e, ant Balių ir Storuose bei 

i kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visup į kitus miestus 
biznieriams įr privati škiems žmo
nėms, daug .ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

■ Lietuvaitė Fotografistė
i Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
» vojų Visokiom Spalvom 
I Paveikslus
I Studija atdara kiekvieną dieną 
j nedėliomis nuo 9;30 iki 
! 5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

Bei
TELEFONAI:

Keystone.. .
Oregon 5136

Main 9669

LAPKUS
Trijų Veiksmų Tragi-komedija

WEST LYNNE
Subatos Vakare

23 d. Vasario-February,1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

25 Camden Street
Pradžia 7:30 vaianda vakare

Ar pažįstate jį? Tai 
Drg. Jonas Karsonas, 

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

Trumpos Žinutės
Skaitant j

tai vienur, tai kitur tenka pa-1 patvarkymą. Esą, jis sūma-j' 
stebėti, kad So., Bostone silp- ginęs’jų biznį ir patį Times ' 

bespal-!

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

kina kiekvieną; Helen Žu
kauskaitė padeklamuos eiles, 
kurios patiks visiėihs. Bus ir 
daugiau pamargirimų, kurių 
*’ ------ — šokiams

'ir kiti, 
Niukiū- 
kiekvie-

čia nesuminėjau, 
grieš F. Kriaučiūnas 
akompanuojant Alice 
tei. Todėl kviečiame 
ną atsilankyti praleist linj^ 
mai taiką, ir paremsit~Uietu- 
vos politinius kalinius, nes vi
sas pelnas skiriamas tam tiks
lui. Tas įvyks 376 B-(way, So. 
Bostone. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Įžanga 25c.

Paminėjimui Tarptautinės 
Darbininkių Dienoms d. kovo, 
L. D. S. A. 13-ta kuopa turės' 
parengimą nedėlios vakare, 3 
d. kovo, Kliubo kambariuose, 
kuris susidės iš prakalbų, pa
skaitų ir koncertines progra
mos. Tą vakarą turėtų visi 
dalyvaut, nes išgirsite daug 
naujo ir praleisite smagiai lai
ka. Įžangos nebus.

K. N. N.

VIETOS ŽINIOS
NAUJIENA MASPETHE

Nedėlioj, 3 d. kovo, š. m.,- 
Maspethe bus lošiama juokin
ga komedija “Gyvieji Nabaš-' 
ninkai”/ loš East New Yorko 
aktoriai. Veikalas bene bus. 
vienas iš juokingiausių lietu
vių kalboje. Bus lošiamas 
lenkų National Hall, Clinton 
ir Willow Avės., Maspeth, N. 
Y.' ši komedija jau buvo dau
gelyje kolonijų sulošta ir vi
suomet ęubliką prijuokina 
tiek, kad ilgai negalėjo pa-; 
miršti, taip smagiai laiką pra
leido.

Taigi, aš manau, kad ir 
Maspethe, kurie tik atsilankys, 
bus pilnai patenkinti. Bus 
juokų iki valiai. Apart to,' 
dar rengėjai turi pasamdę ge
rą muziką šokiams; po loši
mui bus šokiai. Įžanga visai 
pigi—tik 50c

Brooklyno publika turėtų 
paremti, atsilankydami į mas-' 
pethiečių parengimą. Rengia 
A. L. D. L. D. 138 ir L. D. S. 

j A. 91 Kuopos. ,
N. N.

AI IfHPCTK 332 WEST < BROADWAY 
« J. IWlSo. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIC1Ų

SENIAUSIA: AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekui’ nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
nętoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
RcrMų atneša $2,700 į metus. Pre
ke $2X,00x.. ' įmokėti nemažiau 
kaip 000, likusius išmokėsite 
raudomis! Dabar būna viskas 

Jei norite gyventi 
laiminga jbi norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

pertaisoVid

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinam mortgičius namams ir

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską,, reikalaujant 
duodam ir ant išmokes{:io—bet tik 
Mass. • valstijoj.

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

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

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuve, 
kampine vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

Tel.:

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuojaus 
A. J. KUPSTIS 

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

MENDELO

<♦>

<f>

<}>

4>

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žinoghus 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 šalčhj nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok ‘ nuo savo amžino priešo!

' URBO LAX TABS
. I • l> (25 centai už .skrynutę) » ;

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už- 
kietėjimą-r-&uris žmogui pagaminar'dąug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgarišku, 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 ------------- --------
No  ____ St. or Ave.
Miestas State—

pas 1____

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-M74
Būkite Savy«tovū»—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, ioferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRE84

Įėjimas is 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

Mokykla »n Reputacija

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 1Q CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien ♦

Juos įšdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi, .ir'į 
per paštą .įšsiuntinęjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA LiAiimi Nuo 8 v ryto iki 6 v vak. po 6 vaI _75c centiĮ

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 IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

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

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

SPORTAS

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

nų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
R.

ir

ir

IŠRANDA VOJ IMA!svetai- M.

PARDAVIMAI

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth.

Slaptukas.

i

del pa- 
priimti.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

Komisija.
'(44-46)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

T. 
mas

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-

Hudson, Mass.
JOGAS

Hudson, Mass. 
(45-69)

4 ’

do j. Skelbimuos mačiau, kai tik į 

—‘Geriausias būdas cukrų vartoti,

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

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

Tel., Stagg 3456.
(44-46)

. Galima pirkti už 
$100.00. Matyti galima bile dieną1 
nuo 10 iki 12 vai. dieną. , Kreip
kitės po No. 45 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. : . ■ : (43-45)

REIKALINGA drūtų vyrų del iš- 
rinkinėjimo svederių reksų.-—J.

EISENBERG & CO., 55-57 Montrose! 
Avė., Brooklyn, N. Y. Tel, Stag I 
3455 (44-46) I

ELIZABETH, N. J.
Vasario 23 d., Liutvino

Kvie- 
dalyvauti ir pašaliniai žmo- 

Komitetas.

JUNIPER 7646 . -y ;j

RALPH K RUCH: ,3 
FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND ĄVENŲPįĮ

* MASPETH. N. Y. .■/'■'y.i

‘ šiaurės, pietų—visa
Už pa- štu ir bjauru buvo žiūrėti į tą įvyksta, žino San Franciskas;

num. 79 Jackson St. Visų narių

Telephone, Green point 2320

i. GARŠVA

IŠ LIETUVIŲ KOMUNISTŲ (MOKSLIŠKA EKSKURSIJA 
SUSIRINKIMO [f GAMTOS MUZEJŲ

--------------------- i ____________

Pereitą trečiadienį Laisvės j Ekskursija rengiama lietu- 
svetainėje įvyko Brooklyno vių komunistinės frakcijos tik- 
lietuvių komunistų susirinki-'siu, kad supažindinus lietuvius 
mas, kuriame svarstyta net, darbininkus ir darbininkes su 
keletas'svarbių klausimų. Tar-i labai svarbiais klausimais, t. 
pe kitko nutarta greit ruošti y. klausimais apie atsiradimą1

Se- gyvybės ant žemės ir jos vys-, 
busitymąsi (bus atlankyta Darwi- 

no skyrius).
Ekskursijos svarba yra mil7 

žiniška, ypatingai < 
kams ir <

daugiau viešu diskusijų, 
kančių diskusijų tema 
darbo unijų organizavimo 
klausimu. Ilgai svarstyta ir 
nagrinėta, kaip ryškiau varyti 
darbininkų jaunimo organiza- 
VibY<> darbas.

? Pradžiai 'didesnio aktyvo ir 
sukėlimui šiek tiek pinigų nu
tarta šį sezoną suruošti koncer
tas ir su šokiais. Taipgi va
ryti vajus už naujų narių < į mes nuo pat sutvėrimo viskas 
Partiją gavimą. f

Susirinkimas buvo gyvas'ir bus;
visai 
mes 
ir gyvūnai per milionų-milio- 
nus metų keitė savo formą, 
savo 'išvaizdą. Augmenys ir 
gyvūnai, kurie gyveno šimtai 
tūkstančių ir milionai metų 

j tam atgal—išnykę visai nuo 
'žemės paviršiaus, bet jų lie- 
• kanos surastos ir randasi gam- 

, tos muzėjuj (Museum of Na
tural History).

Darbininkai vyrai, moterys 
ir jų vaikai, merginos ir vaiki
nai, būtinai turėtų dalyvaut 
šioj ekskursijoj, nes tas pagel
bės jiems ne tik atsikratyt vi
sokių monų, kuriuos skelbia 
įvairūs tamsybės apaštalai, 
bet da daugiau, tas pagelbės 
darbininkams praplėsti jų pa- 
sauliožvalgą, pagilint jų abel- 
ną žinojimą, duos aiškesnį su
pratimą apie patį draugijinį 
surėdymą ir kodėl jis reikalin
ga permainyt.

Visi tie, kurie žingeidauja 
minima ekskursija, turi būt 
“Laisvėje” 12-tą vai., nedėlioj, 
24 .d. vasario,- panga veltui. 
h I i j t •' i

įdomus.
Gaila, kad kai kurie nariai, 

kurie jau taip senai susirinki
muose nedalyvavo, ir, šiuo sy
kiu neatsiiankė.

DAUGIAUSIAI SNIEGO 
IŠ VISO SEZONO

New Yorke, Brooklyne 
apielinkėje pereitą ketvirta
dienį smarkiai snigo. Tai bu
vo naujanybė, nes šiame sezo
ne tiek sniego dar nebuvo.

AK, TOS MERGOS,— 
MERGOS!

Katriute, 
šaltai. Iš- 
vakarėlį. 
tas jau-

■ ' rt ? • • r ’i
netgi savo vaikus, del neturė
jimo ko valgyti, tai tos “Re
voliucijos dukterys” tyli, kai 
vandens prisigėrę į burną.

LOU MAGNOLIA 
SHARKEY-STRIBLINGO 
KUMŠTYNIŲ REFERI

kitiems rūkyti. Jie man padeda ir 
mano srity mintis sukoncentruoti.

‘Lucky Strike, tikrai, yra tai in
spiracija”!

Paul Poiret’o pažymėjimas apie 
Lucky Strike cigaretus, pažymi jo 
geniališkumą ir ekspertiškumą savo 
profesijoje. Perdaug sverti yra ne- 

į j gera madoms išlaikyti. Rūkyk Luc- 
i I ky Strike, kai tik riebinančio saldu- 
I į mo norisis valgyt—Lucky Strike pa- 
•' kepinimas tinkamiausiai padės būti 

plonu ir madnu.

Pasitarimų karas delei refe
ri paskyrimo, kuris pastaro
mis dienomis buvo užsiliepsno
jęs visu smarkumu tarp “Pa” 

(Striblingo ir Johnny Buckley, 
, jau pasibaigė. » Tą karą su- 
stabdė promoteris Jack 

paskirdamas Jack

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PLYMOUTH, PA.
A. D. P. Lietuvių Frakcijos? A. L. 

D. L. D. ir L. D. S. A. narių visuo
tinas susirinkimas įvyks pėtnyčios 
vakare, vasario 22-rą dieną, 7-tą 
vai., Stravinskio svetainėj, 42 Fer
ry St. Visi viršminėtų draugijų na
riai ir simpatikai yra kviečiami at
silankyti. Komisija.’

LINDEN, N. J.
L. D. S. A. 129-ta kuopa rengia 

gražų vakarėlį subatoj, 23 d. vasa
rio, Welcome Hall, 1,600 Winans 
Ave., kampas 16th St. Pradžia 7-tą 
vai. vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti* smagiai laiką praleisti.

Rengėjos.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

darbiniu-^em^sey’ ,. .
darbininkėms1 todėl oung S 11 i b 1 m g o

kad visokios rūšies tamsybės k.ulY1®ty.nių aibitiatoiitim pla- 
apaštalai skiepija jiems tokias c-&1. zin°mą refeii Lou Mag-

uolia1, New Yorko Bokso Ko
misijos štabo nąrį. Jo pava
duotoju paskirtas Johnny' 
Brassil. ' Spėjama, jog Mag- 

taip buvę, taifr yra ir taip Inolia gaus už savo darbą $5°0 
1 -- - ;ir išlaidas.

Kelios .dienos atgal išrodė, 
jog Biscayne Bay kumštynių, 
metu, vasario mėn. 27 d. vą-( 
kare, trečiuoju vyru ringe bus' 
pasižymėjęs Bostono referi 
Johnny Brassil, kurį buvo pa-Į 
skyrus Massachusetts Atleti-i 
kos komisija, tačiau “Pa” j 
Striblingas su tuo paskyrimu < 
nesutiko. “Pa” Striblingas vi
siems girdint pareiškė, jog 
Brassil yra Buckley’o ir Shar- 
key’o asmeninis draugas ir 
dėlto jis jokiu būdu neprileis, 
kad jo sūnus kumščiuotųsi su 
Sharkey’u, kuomet tam pa
čiam ringe bus \aiškus Shar- 
key’o šalininkas.

Buckley, žinoma, užprotes
tavo prieš tokį Striblingo pa
reiškimą ir magaryčioms pa
rodė “Pa” Striblingui savo 
kumštį. Abudu manadžeriai 
ant tiek buvo įsikarščiavę,

idėjas, kurios nesutinka su 
būtenybe. Buk tai dievas nu
tvėręs pasaulį, būk tai ant že-

BROOKLYN, N. Y.
Aido ’Choro svarbios praktikos bus 

pėtnyčioj, 22 d. vasario. Visi daly- i 
vaukit ir nauji] dainininkų atsiveskit; 
Subatoj turim dainuoti Paterson, N. 
J., tat turime gerai pasimokinti. Be 
to, žinote, kad .pradėjome mokintis 
operetę “Kornevilio Varpai;” todėl 
turime lankyti kiekvieną praktiką, 
kad galėtume gerai susimokinti. Tat 
nepamirškit lankytis i praktikas.

W. K.
(44-45)

kuomet tikrenybėje yra i 
priešingai. Ne tik že-' 

paviršius, bet augmenys

Svarbus Amalgamated l Preserių 
Kliubo mass-mitingas įvyks subatoje, 
23 d. vasario-Feb., 1929, Bethoven 
Hali, 212—5th St., tarp 2-’ ir 3 Avės., 
New Yoi'ke. Pradžia 2-rą vai. po 
pietų. Būkite vist, nes girdėsite la
bai įdomių dalykų.

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10-tos kuopos susi

rinkimas bus. panedėlyj, 25 d. va
sario, Liaudies • Name, 1214 Spring 
Garden St. Pradžia 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai ateikit, turim svar
bių reikalų- Atsiveskit ir naujų na-. 
-! - Org. A. G.

(44-45)

DETROIT, MICH.
“Pirmi Žingsniai”

Vasario 24 d., New Workers Au
ditorium, 1343 E. Ferry St., bus su
lošta keturių veiksmų drama ^‘Pir
mi Žingsniai.” Pradžia 5:30 vai. va
kare. Veikalą scenon stato A. L. D. 
L. D. 52-ra ir 188 kuopos. Los Pro
letarų Meno Sąjungos 4-tos kuopos 
aktoriai. Po lošimui bus šokiai. ,

Visi vietos ir apielinkių lietuviai 
būtinai privalo atsilankyti.

Rengėjai.
‘ (44-5)

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 3353 
Washington St., kampas Green St., 

'prie L stoties, Jamaica Plain. Tel.
Jamaica Plain 1123.

(21-47)

TEATRAS SNIEGAS IR 
ŠOKIAI PO SNIEGO

“Sniegas”.. yra keturh; aktų d ra-Į 
ma. Įvyks penktadienyje, Washing
ton© Gimimo Diepoje, 22 d. vasario 
(February), 1929. Teatras prasidės 
3 vai. po pietų. Šokiai—6-tą vai. 
vakare. Rengia Lietuvių Teatrališ- i T? I? ITY \ T \ \7T|\/| \ 1 
kas Ratelis Viesulą, Lietuvių Tautiš- I 
ko Namo' Svetainėje, kampas Main j ----- -------
ir Vine Streets, Montello, Mass. Ger-' REIKALINGA moterų sudėstinėt 
biamieji! Dar pirmu kartu - šioje1 svederių reksus.—J. EISENBERG 
apielinkėje bus vaidinamas tikras & CO., 55-57_Montro.se Aye., Brook-, 
meiles romansų veikalas, kuris įdo- lyn, N. Y. 
inauja kiekvieną. Matydami jį, tu- ( 
rėsite sau pilną sielos pasitenkinimą. 
Įžanga nebrangi: į teatrą ir šokius 
50c ypatai; tik į teatrą arba vien 
tik į šokius 4Oc ypatai. Nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti. Rengėjai.

kad tik tik nesusipešė. Demp- ngj, 69 So. Park St., Rusų Darbi- 
sey matydamas, kad iŠ Šių pa- ninku Savitarpinės Pašelpos Sąjun- 
Qit'irimn nipkn vprn nphns ren£ia Pūik^ koncertą ir balių, sitanmų nieko geio neous, Pradžia 7;30 val. vakare. Įžanga 65 ,
kreipėsi į Buckley ir pakvietė centai. Kvtečtemė visus atsilankyti, tas vanduo iš skiepo, 
visus principalus į specialę nes programa buš puiki.
konferenciją, kurioje buvo at
stovautą Madison Square Gar- 
denas. Jack Sharkey1, Yoiing

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininkė

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’. Nedėliomis 10 iki 1 P.

Graborius - Undertaker '
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

PASIRANDAVOJA 5 gražūs kam
bariai, yra elektra, maudynė, šil- 

. , Randa tik 
$25.00. Kreipkitės po No. 391 So. 
5th 'St.y Brooklyn, N. Y. (45-47)

(PASIRANDAVOiJA dabai didelis 
‘ kambarys, tiu dviem ' langais, yra

le Taiku. Solob, 345 Grand’ St., pir*- 
mos lubos, Brooklyn, N. Y. (45-47)
KAM REIKALINGAS- 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus 
taisom senus, visokį darbąj 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant greit pribūname.—J.’ S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., Tek, 
Stagg 0452. (44-68)

Rengėjai

; GRAND RAPIDS, MtCH.
I. I ;• ii • • I? ; /. j • »

... . - A. L. D. L. D. 66 kp. mėnesinis'visi parahkumai. Matyt galima bi
Striblingas ir Amerikos Leglb- susirinkimas įvyks panedėlyj, 25 d.

; |nas-- - . u

> po išrinktas referi Lou Mag- A'VPn
lleh'-!nolia. : '

1 Magnolia 'yra dalyvavęs

BUKŠNAIČIO DURNAS
LAPSARDOKIŠKUMAS

Prie kokių, kvailybių 
viški fašistai prieina, kovoda 
mi prieš Sovietų Sąjungą, ga- kajp Shankey’o, taip ir Strib-
lite sau įsivaizduoti, kad ir iš.ling0 kumštynėse', 
sekančio. Pereitą sekmadienį'referį kuomet 
jų "Operetė” vaidino Stasio .kumšįiavosi New 
Šimkaus parašytą veikalą T „ Loughranu 
“Išeivis.” “Veikalas” pats ,s°uires. B

s. Šioj konferencijoj ir ta- !yAs‘Vi(^ vįtare.,1._ S. ir D. D. svet., 1057 Hamilton 
, N. W. Draugai ir , draugės, 

kviečiame atsilankyti skaitlingai ir 
stengkitės užsimokėti metines duok
lei? už šiuos mėtuš. Atsiveskite nau
jų draugų prfrasytft.

Jis buvo 
Striblingas 
Yorke su 
ir Johnny 

Jis darbuojasi vie-

Fin. Sekr. Al. Jasenas.
(44-45)

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5-tos kuopos mė

nesinis susirinkim'as įvyks vasario

j Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

j į IR MAI.IORIUS

Telephone, Stagg 440S

A. RADZEVIČIUS
Nufotografuoja 
,ir mumaliavoja 
visokius p a- 

, veikslus jvai- 
• riomis spalvo- 
5 imte? Atnau

jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
ii Kreipkitės šiuo adresu:

J01V4S STOKES
! 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y

GRABORIUS
(Unflertaker)

silpnas, pilnas patiiotiskų tuš-i^ • Yorko įmonėj kaipo (Feb.) 22 d., 7:30 vai. vakare, po 
r-----------------....... i-ui... .•:„ M num. 79 Jackson St. Visų narių

; Išmanąs. Kuomet Mag- priderystė yra attiilankyti laiku ir 
'nolia buvo jaunesnis, tai jis po atsivesti su savim savų draugus ir 

! pažįstamus, ries greit užbaigus susi- 
i rinkimą d. L. Pruseika duos prelek- 
Iciją: Trockizmas ir jo Siekiai. 
| čiami 
nes.

čių frazių, ir savu laiku jis
buvo tinkamai sukritikuotas;
mūsų spaudoj, todėl apie jį ir trupul5 risdavosi.
kalbėti neverta. I Left Hook.

Bet už vis juokingiausia tai'1 ' _____________ .
( (Daugiau New Yorko žinių

5-tam Puslapyj)

.“Ak, Mariute, nežinau 
ką daryt?”

“Kodėl?”
“Esu užprašyta ant parės 

Elenos namuose, turiu pakvie
timą važiuot į teatrą ir dabar 
tik ką skaičiau “Laisvėj,” 
kad Aido* Choras rengia va
karėlį sekmadienį, vasario .24, 
♦‘Laisvės” svetainėj. Ir ką gi 
man daryt? Kur eit?” v ; • 

“Tikrai tavo padėtis ftetli, 
bet išeitis lengva?’

“Kaip tai ‘lengva’! Jei nei
siu I pas Eleną, ji užpyks. Jei 
atsakysiu Jonui važiuot į te
atrą, jis daugiau nesives nie- 
’kur, o aš pati noriu būti su 
aidiečiais, nes su jais aš ge
riausiai pasilinksminu. Vaje, 
tiet galva kvaišta!” 

■* “Klausyk manęs, 
Būk rimta, svarstyk 
eitis nesunki. Eik, į 
Programoj pasirodys
huolis S. Džemolitas, kuris da
lyvavo poroj vakarėlių su ar
monika. Taipgi A. Kivyta—1 „
kitas jaunuolis dainuos “Ale-1 tas, kad gerai žinomas “dra- 
liuja, I’m a bum.” Kaip ma-jmaturgas” ir “kompozitorius” 
tai programos tik viena dalis!P. Bukšnaitis jį ėmė ir patai- 
yra labai smagi. O kur gi ki-sė. Pataisė taip, kad įkandus 
ta? Pakviesk Joną eiti sykiu. _
Esu tikras, kad jam tas pa-i me akte jis įdėjo neva iš So- 
tiks. O kas link Elenos, man
dagiai išaiškink priežastį atsi
sakymo. Ji supras ir neuž
pyks. O gal dar atkels ‘parę’;mauna bačką ir pareina “į tė- 
ant kito syk ir viskas bus ge-'.vynę Lietuvą,” ir ten įstoja į 
rai.” Lietuvos šaulius.

“Ąčiu, Mariute, Ačiū. Tai' 
mano, vienatinė išeitis. 

• *’*P.ąlauk, Katriute!
tapi^vimą prašau tik suorga-' pastarloką, kuris dar nesenai 
nizuok visus draugus atsilan- dėjosi bolševiku esąs ir net 
kyt į šį vakarėlį, o nesigailė- apie stojimą į Komunistų Par

tiją (Tokių bjaurybių mus 
į Partija nepriėmė ir nepriims! 
—Red.) svajojęs.

Kas gi galėjo būti įtikintu, 
kad žmogus nuogas pareitų iš 
Sovietų Sąjungos į ’ Lietuvą ? 
[Nebent tik tokis ablavukas,

0 kur gi ki- sė.
Sovietų Respubliką. Trečia-

vietų Sąjungos sugrįžusį “so
cialistą,” nuogą. Kad priden
gus savo nuogybę, tai jis Užsi-

“GRAŽI, LIESI FIGŪRA 
VISUOMET MADOJ” St., 

di j a
Sako Paul Poiret, žymus Paryžiaus 1 
Madų Išradėjas Paz

----------- I jai.
Automobiliai, radio, laikraščiai, te- i 

lefonai, aeroplanai—visa tai moder- ■ 
nizmo šių dienų padarinys. Jie tau-! 
tai ’ taip pat daug padeda kulturėti.!

ELIZABETH, N. J.
Vasario 24 d., 7 vai. vakare, Liet. 

Laisvės Svetainėj, 269-271 Second 
bus sulošta juokingiauia kome- 
“Gyvieji Nabašninkai.” Veika- 

stato scenon vietos S. L. A. kuo- 
Suloš Brooklyno scenos mėgė- 

, Visi ir visos atsilankykite.
Rengėjai.

(44-57)

PARSIDUODA Stationery storas už 
žemą kainą. Kreipkitės po No.

142 Maujer St., kampas Graham 
Ave., Brooklyn, N. Y. (45-46)
PARSIDUODA ČEVERYKŲ

(44-45) . KRAUTUVE
I Gera proga pirkti gerai įdirbtą 
i biznį per daug metų, geroj vietoj 
ant Main gatvės. Pardavimo prie
žastis—moters mirtis; noriu važiuo
ti Lietuvon. Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš. toliau atvažiavęs nupirktų ir 
fomičiaus neturėtų, tai ir fomičių 
galės gauti del 4 kambarių. Kreip
kitės sekamu adresu:

THE MODEL SHOE STORE 
111 Main St.,

I arba FRANK 
27 Water St.,

214 Perry Avenue

ATGABENTA VARYMUI > 
kompe!ticijos su 
“KRASSINU*’ ' 

-_____ L

Ta durna rolę vaidino patsl^ia bent, nėra jokių vakarų, rytų, 
Rnkšnniitel <5]vl< 1 fiiaurgs, pietų—visa tai visur yra.( protingas BUKsnaitissiyk- Tuo pačiu Iaiku kas Ncw Yorke

1 ; kas
inors atsitiko New Orleans mieste, 
tuoj ir Chicago apie tai kalba. Kiek 
tai tiesos tuo atžvilgiu kalbant del 
madų, tenka žiūrėti į patį gyveni
mą. ; Ne be to, Paryžius—madų cen
tras. r Frąncij.os puikiosios sostinės 
madas mes matome Bostone, Atlan
ta mieste. Cleveland^, Spokane gat
vėse. Tačiau, tų visų madų vyriau
siu diktatorium yra Paul Poiret. Da
bar Monsieur Poirėt Jungtinėse Val- 
stijosę ir kėliaujh didmiesčiuos skai
tydamas savo srity paskaitas. 
pažymi, kad plona figūra yra jo ma- te ’ atsilankyt ’! 
dų geriausias piešinys. Paul Poire- Pradžia 5:30 vai. vakare.

• +as žino ir. paslaptį sveiku ir madnu kviečia 
būti. Ir, štai, jią pataria rūkyti 
Lucky Strike, vietoj riebinančius sal
dumynus valgyti. Jis žino, kad tarp 
valgymo laiko geriau rūkyti Lucky 
Strike, ir palaikyti savo svorį nor- 
mališku. Tamstai bus įdomu paskai
tyti. ką Paul Poiret apie Lucky 
Strike cigaretus sako:

“Jei Tamsta nori būti plonu, (o 
kas šiandien to nenori), nevartok 

(saldainiu, bet rūkyk Lucky Strikes. . 
Yr A tačiau apie juos kas pasakyti: ' 
geras skonis, patenkinąs. Ir turtin-

Kuomet New Yorke prade- kai Bukšnaitis. 
ta rodyti ledlaužis “Krassi- 
riaSj 
Šiaurinio žemės ašigalio see- nepriklausomybės sukaktuves, 
nas, kuriose jis buvo, tai kai- jie niekina Rusijos revoliuci- 
kuriems judžių magnatams ją, kuriai dėka'ta nepriklauso- 
tuojau parūpo iš to pasinaudo
ti. • Sumanyta triksas. Lyric 
teatre pradėta rodyti Roberto 
F. Scotto ekspedicija į Pietų 
Žemės ašigalį.

Kodėl'jie negalėjo rodyti ši
tos filmos anksčiau ? Juk pati 
ekspedicija padaryta septynio
lika metų atgal. Aišku. Da
bar jie pradėjo rodyti todėl, 
kad “Krassinas” smarkiai iš
garsino^ pačią idepą. Antta, 
kad 
nuo 
no.

Tai šitokia fašistų dailė! 
piešiantiš tas ypatingas Apvaikščiodami neva Lietuvos

mybė buvo gauta.
Kirtis.

<y pačią idoją. Antta, 
nutraukus dalį žmonių 

ėjimo pamatyti “Krassi-

DETROIT, MICH
D. A. 46-tos kuopos susirinki-1.
bus nedėlioj, 24 d. vasario, i -------—- . .

Draugijų svetainėj, 24 ir Micihgan PARSIDUODA kriaučių šapa,
Avė. Pradžia 10-tą vai. ‘ryte.’ Visi ,elektrikines mašinos ant motoro, 4 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų, j stalai, 2 prosai. *

' Sekr. JJ F. Bacevičius. 
' . (44-45)

SCRANTON, PA.
Jaunuoiių Lyga ir Raudonos pARSn)UODA^bA)D HOUSE~ 

Žvaigždes Sporto Kliubas j rengia
ARBATOS VAKARĖLĮ 24-tą d. va-1 Naujas namhs, geras biznis, ne- 
sario, (F’eb.), nedėlioj, - Grudžio (mažas kavalkas žemės, prie didelio 
(French Roof) svetainėj, 1610 Wash- ’ ” “ ” L t

burton St. Bus puiki programa
Jis Taipgi bus įvairių žaislų. Malonėki- 

kuoskaitlįngiaušiai.
— širdingai 

Komisija.
(44-45)

kelio, 9 maįlos -nuo NeWark, N. J., 
2 mailos nuo Springfield, N. J. La- 
bai gera proga pi<klb nes į mėnesį ( 
laiko turi būti pjwduota. Rašykit 
arba klauskit telefonu: Trinity, 
2756-R. A. Labanowsky, 264 First 
St., Elizabeth, N. J. (43-48)

OI, KAIP BLOGA!
Amerikos Revoliucijos Dūk-

terų newyorkiškis skyrius reis- |iem8 daiyk^mFs labai tinjea. 
kia savo gilų pasipiktinimą “ ‘Voila,’ užsidėk Lucky, vietoj sal- 
tiem žmonėm Washingtone, <!urlynįlr?u!E!ona. . , . y, y. ,. . ’ doj. Skelbimuos mačiau, kai tik įkūne trokšta sumažinti mirų- Ameriką atvykau, kuriuos pasakyta: 
šio gen. Woodo (Filipinų ge
neral gubernatoriaus) našlei
metinę pensiją nuo $5,000 iki durnynus yra
$1,800. ’ ' " “

Bet kuomet moterišįės-dar-

raus teisingai pasakyta. Vartoti sal- 
i bloga. Aš norėdamas 

saldumo, tuo keletą Lucky Strikes 
.surūkau.' ■ , > ■ ' . . ,

, , . , v-,. .r , “Aš gal skelbtuos rūkąs Luckybimnkes žudosi, manndamos Ifitrike, tačiau manau, kad jie verti ir

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

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
... AUKSINIUS DAIKTUS • ,

Curie iš pirkėjų atsikreips ąu šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street ' * Brooklyn, N. Y

Kundrote Tikri Lietuviški įVai$taiji
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso? 
kioą mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknyti i it kitokie namihlai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais,vaistais gydo beveik 

ligą, žinodamas tą ir norėdama^ mūsų vientaučiams kuo- 

ię kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
Galima gauti už 25c, 50cį 75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 

i Puplaiškių
Parušanijos ir 
daugybę kt.

kiekviėną ligą, žinodamas tą* ir norėdtifnaš mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie

tuviškų žolių, šaknų 
ii'’žemiau padubtus.

Apynių* 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čeprohėlių , » 
Čobrių 
ČyšČių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių ' ’ s
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu ^jo reikalavimą. .

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVtNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpbint 2017, 2360, 3514.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 4
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių I 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų / 
Turkiškų pipirų \ ’ 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokią lietuvišką

Brooklyn, N. Y.

57_Montro.se



