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akam, prakalba btl-: Senatas “Nubalsavo 
mnmu hiivn ntQi nn-

Ištraukti Marinus
Iš Nicaraguos

Vienuolika metų atgal sočia- taps įstatymu

kams taipgi svarbu turėti 
didesne atstovybė tame kon
grese ir kadangi ten daly-

*

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

tai gal ir Amerikos lietuvių 
priešfašistinis judėjimas

Ten pat tasai gešeftmakeris 
kalbėjęs, kad komunistai “i 
good”, nes jie “skaldo vieni ki- UalSų priėmė prie to biliaus 
tiems galvas’ . Pai melas ar- prįe(ja kad nej kiek pinigu 
ba haUiuc.nae.ja.! Esą, soc.al.s- bfltį naudojama pa]aiky. 
tai Ui geri, (o kiek laiko prae-l . ‘ „į. I
jo, kai tas pats Michelsonas su ™ul. mat mų _ M icaiaguoj ai- 
Gegužiu valdišku šnipu pagel- bą jų gabenimui is vietos į ■ 

- - - nebent susidarytų į
J! M a V*. • a » « a " •

ba už gerklės paėmė savo sėb-:vie^
“būtinas reikalas” ginti

nuo-
rą Hermaną-Purvį del šmuge
lių ?), nes—ką jie skelbę vienuo- amerikonų gyvastį ir 
lika metų atgal, tas šiandien savybę.

\ pildosi. i Jeigu tasai priedas pa-
Vienuolika metų atgal sočia- taps įstatymu, tai valdžia 

listai skelbė Vokietijoj vykiną’turės ištraukti (marinus iš 
socializmą, o kas šiandien daro- Nicaraguos prieš liepos 1 d., 
l-l n n 1 z-1 u C n ii j|e nes, sulig to pataisymo, po 
klykavo, kad Sovietų Sąjunga’. , ikn nphf,t,, ,/nimi su- 
neišgyvens daugiau kelių mene- J. . . v P . - L-
šių, o ji jau dvylikti metai gy- grąžinimui marmu } Jungti- 
vuoja! nes Valstijas.

Tai tik pora (iš šimtų) pa-!   _ “—‘~  
vyzdžių 
gurno!

“Socialistams žmones 
Pritaria”.

Jie ir Geri Pranašai.
Meskit Tai i šalį. 
Baldwino Definavimas. 
Verta Atkreipti Atydą.

Rašo R. Mizdra

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

LITHUANIAN DA1LM
So. Bostono Maikio organas, 

rašydamas apie p. Michelsono 
prakalbas Lawrencuj, guodžia- 
si:

“žodžiu s;
vo gera, žmonių buvo atšilau-i 
kę 300 suviršum. šiandien, 
žmonės visur socialistams pri- 

. taria šimtu procentų geriau, ne
gu ’komunistams.”

So far so good, bet žemiau i 
trečioj eilutėj, sakoma, kad ten 1 
pat buvo renkamos i 
kurių tie “suvirs 300” žmonių 
teikėsi sudėti net $6.13. . .

Komentarų nereikia!

Telephone, Stagg 3878

WASHINGTON.— Nee- 
il\auko.s’|sant kai kuriems senato- 

jriam senate laike diskusavi- 
mo biliaus paskyrimui $12,-: 
000,000 pradėjimui būdavo-! 
ti penkių kreiserių šiais me- | 
•tais, susiorganizavus demo-1 

110 kratams 38 balsais prieš 30

jų pranašystes teisin-^] SllkniaSlUViy Masj- 
i nis Pikietavimas

skelbimai, kai “vagių 
“pančiakų balius” ir

PRIEŠFAŠ1STINEJ KONVENCIJOJ
DALYVAVO KM DELEGATAI

Į Berlyno Priešfašistinį Kon gresą Bus Pasiųsti Penki At
stovai; Veikiausia Bus Vienas Lietuvis

NEW YORK.— Penkta- ferencijos atstovai karštai 
dienį atsibuvo priešfašisti-1 sveikino tokius pranešimus, 
nė konferencija, Labor Sulig konferencijos nuta- 
Temple, Second Ave. ir 14th:rimo, jeigu lietuviai sukels 
St., New York. Konferen
cija buvo sušaukta su tiks
lu sujungti Amerikoj prieš- 
fašistines spėkas kovai prieš 
fašizmą ir apkalbėti būdus, 
kaip pasiųsti atstovus nuo 
Amerikos priešfašistinio ju
dėjimo į pasaulinį priešfa-

Tokie 
balius”, 
tam panašus nedaro gero įspū-1 
džio ir garbės nė mūsų orga- i 
nizacijoms, negi laikraščiam, j 
kuriuose skelbiama. Argi drau- 

<^.,gai rengėjai mano, kad “vagių 
baliun” gaus daug publikos, o 
jei jį pavadintų pasilinksmini
mo vakarėliu bei “paprastu” 
balium—publika nusigrį.š nuo 
jų? Jei taip, tai su mumis la
bai bloga!

NEW YORK.— šiandien 
vėl įvyks streikuojančiu 
sukniasiuvių masinė pikie- 
t avim o demonstracija, kad 
išvesti darbininkus į streiką

i iš neunijinių dirbtuvių, kad' 
i priversti darbdavius suteik- 
■ti darbininkams žmoniškes
nes darbo sąlygas ir pripa
žinti uniją. 1 

Streikieriai atsišaukia i 
įsimpatikus darbininkus, kad 

Ten, kur šiandien viešpatau-1 jje taipgi dalyvautų demon- 
---- > diktatūra, žmonės straciioj

Penktadienį mušeikos už- 
' i Albert Reineman 

dirbtuvės streikuojančius 
didieji dvarininkai. Proleta- darbininkus. Mušeikos ?ei-Į 

riato diktatūros apimtoj šalyj bais ir kitokiais įrankiais | Demetrius Filianovic ir 
—Sovietų Sąjungoj—kaip tik puolė ant streikieriu. Strei-; 
atbulai: ten duotos plačiausios kieriai gynėsi. Policija atėio 
laisvės darbininkams; ten visas i mušeikomis į pagelba. ir, 
aparatas neišsivaizduojama jė- nežiūrint, kad streikieriai 
ga stumiamas pirmyn į ateitį, tuščiomis rankomis gynėsi 
1 naują nsuomenes s.stcmą, >r gengstenų, kuriu tarne 
sės) žmonių pilni energijos, en- '^0 tūrinėm knnunahstu 
tuziazmo, remia tą diktatūrą.” ĮekoHlus..policija suėmė se- 

šitaip definavo tas dvi dikta-isis streikienus. _Tik du js 
tūri garsusis Amerikos libera- 'geno’sterių suėmė. Policija 
las, Rogers Baldwin,— Ameri-, streikierius kaltina “užpuo- 
kos Civilinių Laisvių pirminin- ' lime”, 
kas, nesenai lankęsis Italijoj, ’ 
Vengrijoj, Lenkijoj ir Sovietu 
Sąjungoj,—Priešfašistinio Susi
vienijimo Kongrese, iš kurio 
šitų žodžių rašytojas tik ką par
grįžo. - » ..

ja fašizmo diktatūra, ž 
atbukę, prispausti, ir visas vi-1 
suomenės gyvenimas stumia- 
mas ne prieky n, bet atgal į fe- P}1, ° 
■ alizmą. Fašizmu pasitenkinę L-r v

Trockis Sergąs

Paskaitykit “L.” num. 46-tam 
tilpusią korespondenciją iš 
Springfield, Ill. Tarpe kitko, 
jūs ten rasite sekantį:
- “Aš žinau, kad visur, pei’ 

jįvisą pasaulį, žmonės deda 
pastangas palaikyti jaunuo
lius, nes ant jų pečių visa 
ateitis. Net ir kunigai per pa
mokslus stengiasi pritraukti 
kuo daugiausiai jaunimo. . > Aš 
einu į High School ir temiju, 
kaip visoki agentai ateina mus 
raginti prisirašyti prie visokių 
buržuazinių organizacijų ir 
stengiasi įkvėpti buržuazinę 
dvasią.”

Autorė—Rutvilė Zereckiutė,— 
labai teisingai nušviečia jauni
mo rolę ir ragina mus susido- 

ųnėti jaunimu — darbininkišku 
jaunimu. Tokių Zereckiučių 
randasi šimtai. Bet mes vis 
dar nesusitvarkę duoti jom tei
giamą atsakymą.

BERLYNAS. — Gautas 
pranešimas iš Konstantino
polio, kad L. Trockis sergąs 
aštria maliarijos liga. Dak
tarai jį egzaminuoja. Sako
ma, bus pakviestas profeso
rius Klemperer iš Vokietijos 
jį egzaminuoti, jeigu Troc
kini nebus l&ąta vykti į 
Vokietiją.

Oirotenų tautelė, gimininga mongolams, randasi Pietų Sibire. Jų dabartinis gyvenimas panašus 
į viršutinį piešinėlį po kairei. - Tai yra labai primityvis ir skurdus gyvenimaš. Todėl Sovietų 
Sąjunga stengiasi jų gyvenimą sumodernizuoti ir ištraukti juos iš skurdo. Tam tikslui Sovietų 
Sąjunga net turi pagaminus plakatu^ su paveikslėliais, kaip čia du. viršutiniai,, kuriuose paro
doma, kaip galima gyvenimą- pagerinti., -Taipgi 4iemsJteikiama ir ipąterįale parama.

Kad pafhgihtis juos pačius modernizUotis, Sovietų Sąjunga suteikė, jiems autonomiją. Dabar 
jie turi savo sovietų valdžią, kurioš sostinė yra miestas Uiala.,

žemutiniuose dviejuose paveikslėliuose parodo jau ir modernizacijos vaisius. Kaip telefonas 
ii- radio, tai jiems yra daT didelė naujenybė, šiam jų prezidentui teko dar pirmu kartu savo 
gyvenime kalbėti telefonu, kada paveikslas buvo nuimtas, iš kurio šis piešinėlis yra nupieštas.

1839 Metais Apsivedus Pora Sovietai Skiria <36 Milionus
Tebegyvuoja Serbijoj

Mažam Serbijos kaimely, 
netoli Semlino, gyvena tur 
būt seniausia pora pausau- 

[ ly. Dokumentai parodo,

Zivvana apsivedę gyvena 
nuo 1839 metų. Demetrius 
dabar yra 110 metų am
žiaus, jo žmona 107 metu. 
Jiedu apsivedę išgyveno 89 
metus ir dabar abu dar yra 
geroj sveikatoj.

Hulbert, Budelis, Kuris Nu
žudė 140 Žmonių, Nusižudė

AUBURN, N. Y.— John 
W. Hulbert, 59 metų am
žiaus, buvęs r New Yorko

Rubliu' Darbininkų Svei
katos Užlaikymui

MASKVA.— šiais metais 
Sovietų valdžia, sulig socia- 
lės apdraudos plano, skiria 
36,000,000 rublių sveikatos 
kurortams, kur gydosi dar
bininkai ir valstiečiai. Ap
robuojama, kad šiais metais 
apie 600,000 darbininkų ir 
valstiečių turės progą pabū
ti poilsio namuose, kuror
tuose; labiau sergantieji 
gaus veltui gydymą sanito- 
rijose ir kitose sveikatos įs
taigose.

Coolidge Sako, kad Amerika 
Tik su Rusija Bloguose 

Santikiuose
WASHINGTON.— Prezi-

valstijos budelis, kuris Au- dentas Coolidge penktadie 
burn ir Sing-Sing -kalėj i-: Mkalbėjo George Washing 
muose žudė nuteistus mir- ~
čiai, penktadienį nusišovė ^e, kad imperialistinė Ame- 
čia savo namuose, skiepe, rika esanti “j™
Kaipo budelis jis nužudė 140 kiūose” ■ _ .. ., .
žmonių. '

muose žudė nuteistus mir- ton' Universitete ir pareis-

cia savo namuose,

burn kalėjimų, jis dar bu
delio darbą atlikdavo Mas
sachusetts, Kansas ir kitų 
valstijų kalėjimuose.

Jis budeliu buvo per try- 
liką metų. Iš to darbo pa
sitraukė du metai.atgal. Jo 
vietą užėmė Robert W. El- 

. liott, kuris nužudė Sacco ir 
jo vajaus už sukėlimą būtinoš EI110tt gyvena no
sumos pinigų palaikymui dien-;-^0, 94th^Ave., Rich- 
raščio, pasirodo, kad lietuviai 
jau gerokai pasistūmėjo pir
myn: jie supranta rolę angliš
ko militantingo r e v o 1 i u cinių 
darbininkų dienraščio ir jam 
gan gausiai aukoja. % :

Glenville, Ga.— Penkta
dienį čia eksplodavo boile
ris lentų plovykloj: žuvoris lentų p jo vykioj; 
penki darbininkai.

Paskaičius Daily Workeryj 
telpančias atskaitas iš pastaro-

mond Hill, N. Y.

3,000 Svetimšalių Slaptai 
Atvyksta per Kanadą

. "geruose santi- 
' su. visomis šalimis, 

išskyrus tik Sovietų Sąjun
gą. Sakė, kad geriausia po
litika, tai “nesudaryti jokių 
politinių (su kitomis šali
mis) susivienijimų.”

Apart Rusijos, visi klau
simai, kurie kilo iš pasauli
nio karo, liko sutvarkyti, 
pareiškė Coolidge.

NEW YORK.— Aprobuo
jama, kad nelegališkai at
vykusių svetimšalių į Jung
tines Valstijas yra suvirs 
1,300,000. Sakoma, kad per 
Kanadą atvyksta kasmet 
suvirs 3,000.

Sakoma, dabartiniu laiku 
per Detroito upę ledu pra
slenka nemažai svetimšalių. 
Keliauja apsisupę baltomis 
paklodėmis, kaip “dvasios”.

Taipgi orlaivių lakūnai 
gabena svetimšalius iš Ka
nados.

Žinomą, visokie agentai 
už tai gauna nemažą atly
ginimą.

82i sargybiniai pastatyti 
18 mylių ruožte prie Detro
it upės tarp ežero Erie ir 
ežero St. Clair, kur 90 nuo
šimčių svetimšalių įgabena
ma. Sargybiniai neturi lai
velių, bet sukoncentruoja 
savo spėkas pakraščiuose, 
upės siaurumose.

Bėgy 1928 metų apie 500 
svetimšalių tapo sugauta ir 
išdeportuota ir 75 svetimša
lių gabentojai tapo sugauti 
ir nuteisti kalėjiman už 
imigracijos įstatymo laužy
mą. i

800 ANGLIJOS BEDARBIŲ 
ATVYKO J LQNDONA

LONDONAS.: — Suvirš

Londonas.— čia Anglijos 
chemijos inžinieriai pagami
no gazoliną iš anglies. ; joms.

BUENOS AIRES. Argen
tina?— Argentinos Industri- ___ 7_______ , _____

nė Unija, fabrikantų susi? 800 Anglijo’s bedarbių iš 
vienijimas, reikalauja pa- įvairių Anglijos dalių šešta- 
kelti muitus ant tavom tų 
saliu, kurios turi pakelūsios 
augštus muitus ant Argen- duonos. Juos pasitiko kai
tinos taborų. Daugiausia riųjų darbininkų komitetas, 
taikoma Jungtinėms Valsti- po vadovyste Tom Mąnn ir'

A. J. Cook. . , ’ ,

dienį atvyko į Londoną pra
šyti valdžios darbo arba

pinigų padengimui delega
to lėšų, tai galės pasiųsti 
savo delegatą į Berlyną. Ar 
Lietuvių Priešfašistinis Su
sivienijimas siųs savo dele
gatą, dar tikrai nežinia; Bet 
kadangi Berlyne bus labai 
svarbus suvažiavimas, ka- 

šistinį kongresą, kuris įvyks idangi Amerikos darbinin- 
Berlyne kovo mėnesį. Ka
dangi del laiko stokos kon
ferencija buvo šaukiama
ant greitųjų, tai iš tolimes-; vaus atstovai ir iš Lietuvos, 
nių miestų joj atstovų nega-ii1 * ' A !“
Įėjo dalyvauti. Dalyvavo įpriešfašistinis 
atstovai nuo darbininkų or-[matys svarbą turėti'ten sa- 
ganizaciių New Yorke ir|vo atstovą ir tūo.būdu ne 
apielinkėj. Įtik prisidėti prie pasaulinio

Delegatų dalyvavo 104; j priešfašistinio kongreso, bet 
atstovavo 54 darbo unijas į taipgi užmegsti artimesnius 
ir kitokias darbininkų orga-[ryšius (per savo’atstovą) su 
nizacijas. Taipgi buvo de- .Lietuvos priešfašistiniu ju- 
lep-atai nuo Amerikos Dar-i dėjimu, kad būtu galima 
bininkų (Komunistų) Parti-1dar daugiau pagelbėti Lie
jos. ituvos darbininkijai" kovoti

Buvo ir lietuvių atstovų, prieš kruviną Lietuvos fa- 
nuo įvairių organizacijų, šizraą.
Lietuvių Priešfašistinis Ko- i Konferencija išrinko pil- 
mįtėtas. atstovaujantis Virš dantiiį komitetą vedimui 
70,000 lietuvių, pasiuntė' du priešfašistinio darbo Jungti

nėse Valstijose.

Konferencija išrinko pil- , i . f b š • <• r .• * i *1*

atstovus.
Keletas atstovu konferen

cijoj pasakė prakalbas, jų 
tarpe ir Rogers N. Baldwin, 
direktorius Amerikos Civi- j 
lių Laisvių Unijos. Kaipo, 
atstovas liberalu «»rganiza- Į 
ei jos jis nurodė, kad dauge- 
lis liberalų bandė palvp*intit 
Sovietu Sąjungą su fašistu 
diktatūra Italijoj. “Fašisti-i 
nė valdžia.” sakė jis, _________
kontroliuojama mažos gru-^iai žmonių kasdieną mirš- 
oės žmonių, kurie nenori, ta nuo bado, o Nankingo

Tūkstančiai Kasdien 
Miršta nuo Bado 

Chini joj
PEKINAS.— Chinijoj di

delis badas siaučia devynio- 
yra se provincijose. Tūkstan-

nes žmonių, kurie nenori, ta'nuo bado, o Nankintęo 
kad dalykai eitu pirmyn, valdžia, pareidavus imperia- 
iie net norėtu errjžti atgali listams. nedaro jokio rim- 
feudalizmo laikus, kad tik tesnj0 žinersnio, kad sutei- 
išlaikyti savo viešnatavima. kus baduoliams šiokia tokią 
privatine nuosavybe, o So- pagelba.
vietų valdžia yra masių val
džia ir tiki į žengimą |pir- 
myn.”

Veik visos organizacijos’.; 
per savo atstovus prisiuntė 
konferencijai aukų, kad bū
tų galima pasiųsti atstovy
bę į (Berlyno kongresą.

Konferencija nutarė siųs
ti penkis atstovus, jei bus 
galima sukelti pinigų. Bet 
kadangi ant vietos nebuvo 
galima sukelti pinigų pa
dengimui delegatų kelionės 
išlaidų, tai delegatai forma
liai nerinkta konferencijoj. 
Ėjot užklausimas atstovi! di
džiųjų organizacijų, ar jų 
organizacijos galės sukelti 
pinigų (apie $250) pasiunti
mui vieno atstovo. Italu ir 
vengrų nacionalės priešfa- 
šistinės organizacijos pa
reiškė, kad kiekviena ių ga
lės padengti vieno delegato 
išlaidas. Lietuviu priešfa- 
šistinio susivienijimo atsto
vai pranešė, kad jie negali 
dabar tikrai prižadėti su
kelti pinigų pasiuntimui vie
no atstovo, bet tas klausi
mas bus apkalbėtas Prieš- 
fašistinio Komiteto susirin
kime ir veikiausia bus nu
tarta sukelti pinigų pasiun
timui vieno delegato. Kon-

Šaltis ir Badas Lietuvoj
KAUNAS.— Pasak Uni* 

ted Press pranešimo, žmo
nės kenčia didelį badą ke
liuose šiaurės Lietuvos dis- 
triktuose, ypatingai Jonišky 
ir Biržuose. Del šalčio ir 
nederliaus biznis tos srities 
miestuose veik visai susto
jęs.

Nužudė Moterį ir uždegė 
Lavoną

1 ■ ■

CRANFORD, N. J.— ŠęŠ-' 
tadienį čia tapo nužudyta 
moteris. Lavoną atrado tū
las vežikas, ant Springfield* 
Ave., anksti rytą. Lavonas 
buvo gazolinu sumirkytas ir 
uždegtas. Galva sudaužyta. 
Moteris buvo apie 33 metu, 
penkių pėdų, gražiai pasirė
džius. Du deimantiniai žie
dai rasta ant jos pirštų.

Apnleton, Wis.— Wiscon-, 
sin Power kompanijos dirb
tuvėj čia mašina sutrenkę 
darbininką, Theodore Van- 
demlęn, 29 metu amžiaus.

'fa*.
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RAUDONOSIOS ARMIJOS IŠKILMINGOS 
SUKAKTUVES

Vasario 23 d. suėjo lygiart,visi jos priešai, puldami ją, 
vienuolika metų nuo įsikūri-1 atkando dantį. Raudonoji 
mo Sovietų Sąjungos Rau-'Armija tuojaus virto galin- 
donosios Armijos. Tai di-.ga Sovietų ginkluota spėka, 
džiausios svarbos istorinis 
įvykis, šias sukaktuves iš
kilmingai apvaikščiojo So
vietų darbininkai ir valstie
čiai. Raudonoji Armija yra 
jų įrankis gynimui revoliu
cijos laimėjimų. Mums, ki 
tų šalių revoliuciniams dar 
bininkams, tenka tik prisi- govjetų Sąjunga yra tėvynė 
i * * * * j—i. • sukaktuves ii gi- darbininkų, neveizint, 
hai įsidėti lekciją, kūną kur jje gyventų. Juk nė 

įsivaizdinti negalima, kas 
būtų, jeigu kontr-revoliuci- 
nis smakas paimtų viršų ir 
nuverstų Sovietų valdžią. 
Ne tik laukuose Sovietų 
Sąjungos užviešpatautų bai
siausia reakcija. Buržuazi
ja surengtų kruviną puotą 
revoliuciniams darbinin
kams visam pasaulyje. Ne-

Šiandien Raudonoji Ar
mija nėra .tik Sovietų Są
jungos. Jinai yra tarptau
tinė armija, įrankis viso pa
saulio proletariato. Kiek
vienas raudonarmietis yra 
sudėjęs prižadus ginti dar
bininkus viso svieto. Pati

mint šias sukaktuves

jos mums teikia.
Nesakysime, kad 

prole tarinė revoliucija ne- 
.būtų įvykus be Raudonosios 
Armijos. Taip, ji būtų įvy
kus ir įvyko be pagelbos 
Raudonosios Armijos, nes 
R. A. tapo suorganizuota 
virš1 metais vėliau po lap
kričio revoliucijos. Bet vie- 
nas dalykas tai aiškus, bū- : svietiškas džiaugsmas gim- 
tent: rusų revoliucija šian-'tų krūtinėje kapitalistui ip 
dien būtų tiktai ątmintyje, jų agentų socialdemokratu, 
kaipo dar vienas karžygiš- Visas parazitinis pasaulis 
kas darbo masių sukilimas, I ramiai atsikvėptų ir pradė- 
kuris tapo sutriuškintas, ; tų naują savo gyvenimo 
kaipo dar viena Paryžiaus' erą.
Komuna.

rusu

Komuna. Pradžioje 1918; geį šiandien parazitų 
metų revoliucija atsidūrė troškimai neišsipildo. Di-
prie sienos. Jos pati gyvy- džioji revoliucija garbingai 

°" !maršu°ja pirmyn. Jos gink- 
^Gvardija, ginkluoti ,iuotos spėkos pavidale Rau 

darbininkų bunai, kurie donosios Armijos neįkanda- 
tiek didvvriskų kovų laime-[mos. Darbininkų tėvynė pa- 
jo nuo lapkočio 7, 1917 m., j stendus darbe statymo so- 
iki vasario 1918 metų, pasi- cialistines tvarkos. Raudo- 
dare nebepakankama spėka noįj Armiia stovi sartrvboie. 
gynimui revoliucijos laimė
jimų. Caristinė, senoji ar
mija buvo ištaškyta į visas 
puses—milionai I
didžiausiam pakrikime, iš
alkę, pusnuogiai, grįžo na
mo. Jokios kalbos nebega
lėjo būti apie tos armijos 
panaudojimą :

pavidale Rau-

no ji Armija stovi sargyboje.
Komunistai ir revoliuci- 

<% į darbininkai visų šalių
kareivių, [sveikina Raudonąją Armiją

šiose vienuolikos metų su
kaktuvėse. Kartu su Sovie
tų Sąjungos darbininkais ir

s

Vaizdas Fašistų Lietuvos.
Kauno klerikalų “Rytas” 

(vas. 2 d.) labai nusiminu
siai vaizduoja Lietuvos eko
nominę būklę. Pramonės 
sukliurimas esąs baisus — 
tik degtinės ir tabako ga- 

■. “Rytas”myba bu jojanti, 
sako:

Šiomis dienomis
Pramonės Rūmuose 6 
tesnis pasitarimas ekonominės 
padėties išaiškinimo reikalu. 
Be Kauno stąmbešnių pirklių 
bei pramonininkų, pasitarime 
dalyVavę visa eilė Šiaulių, Pa
nevėžio ir kitų šiaurinės Lie
tuvos nederliaus -paliestų .-.sri
čių atstovai. , į j ’ . ;

Visi vienu balsu konstatavo, 
kad padėtis sunki bendrai vi-

Prek. ir 
įvyko: pla-

Pirmad., Vasario 25 d., 1929

WATERBURY, CONN JUOKAI NE JUOKAI

11-tos kuopos
Vasario 7 d. įvyko S. L. A. ” 

susirinkimas. I

pagaliau“tauUn'inkas^Voi'de’ma- m?> kad išgelbėjus nuo bolše- gaus pasikoliojimais.” Reiškia, į sako^ “As dirbu kožnąjlie-

Iš S. L. A. U-tos Kuopos 
Susirinkimo

nose, — nuo pat pradžios, ligi Narių buvo mažai. Mat, čia 
šiam laikui, buvo ir yra vieno- • nariai tik tuomet ateina į.susi- 
da: ar ją vedė krikščionys de-1 rinkimą, kuomet jiems fašist- 
mokratai Purickis, Jurgutis, ijrijsako ateiti ir už juos bal-i 
Čarneckis, Reinys, ar beparty-jf 
vus Galvanauskas, ar liaudi- kalai neapeina.
ninkas Šleževičius, arba jį pa- ;
keisdavęs soc. dem. Požėla, ar

ras — su visais aš dirbau šio
je srityje ; artimiausiam kon
takte, vesdamas Politikos De
partamentą, o vėliau savo ži
nioje turėdamas visą Užsienių, 

i Reikalų Ministeriją, kaip . jos 
'.Qeneralinis Sekretorius —r- ve-. 
, durnoji tarptautinės politikos 
'linija prie Vieno, iš >jų nesisky
rė nuo > politikos '■ kito A • . ;. i
Labai įdomus šitas įBalų- 

čip pasakymas. Jis, matote, 
kaip pasenęs šuo, lojo ten,

so j e Lietuvoje, o šiaurės sri- kur gavo lakti. Jis visoms

įLAlSVOJll 
•’ SAKYKLA į 
nTTIiliHiiHmHinni
SAVO IŠRADIMĄ VADINA 

PASIKOLIOJIMU
suoti, o taip jiems kuopos rei-į Gerb. Vitaįtis “Tėvynės” Nr.

Jie sėdi na- 6 jau savo naują išradimą, ku- 
mie ramiai ir laukia,kada juos ris yra jam pilnai tinkamas, 
vėl lyderiai pakvies į susirinki- išvadina “nekultūringo žmo-

vikų pavojaus, šiame sųsirin- kas. jo išradimą jam pritaiko ir 
kime Tareila vedė susirinkimą ant jo “kultūringo 
labai keistai. Kas tik norėjo uždeda, tas jau 
ką sąkyti ir jeigu tik ne jų tukas”, “L 
mašinos žmogus, tai nedavė ningas ’ santikiuose 
jam kalbėti ir dar pats rėkė

■pakaušio 
nerimtas peš- 

bemokslis”, “nesąži- 
! su kitais” 

jam Kaioeu ir aar pats reKe, jr tai darydamas,.“išlieja nema- 
kad bolševikai Įermą kelia. ža , gaidžio ašarų; n€S ■ ■ 
Skaitytas vieno Yiano atsisau-; širdužę slėgia„ ir jau nabagas 
girnas, kmis jau senai serga mano> kad.aš “neiškenčiau ne- 
ir paselpa, išsibaigus, o dabar apsiverkęs.” Ir ant pabaigos 

(sęrga, todėl pa- iprilyginimą sekančiam 
dėtis labai sunki. Tai Tai ei- 'atsitikimui: “Padėkime sau, p. 
lai ir kitiems tokie laiškai ne- ,. u- • * vi u j .Gerdauskas eina rūkydamas svarbus ir juos palieka be Jo-i . „ Britain East <ratve
kiu pasekmių. Bet antras laiš- ?lg?!ą. . Br,la11 «>aUe
t. n.,A t»» ir štai jam nepažįstamas neina-kas skaitytas nuo kokios ten~j ~ w -i _ i .v j •! • lYclb oiYdlLVLclo Ulių nULlUo veil . v i ■. • i

tyse stačiai katastrofinga. Tai vyriausybėms buvo ištiki- ]<omisijOs, kuri rūpinasi šerno tomo žmogaus balsas surinka: J
« ■» t • t ' • i ; » • • 1 • 1 ** 1 . x U '/Al’rl n n n Ir n i inlr in n r\ i-vi r\ 1 r i iazaiskamba dinošansu su kai kū- mas ir joms dirbo, 

rių laikraščių pareiškimais bei i Antras dalykas, visos vy- 
įtikinimais, kad visa yra tvar-' • . :
ko j e.

Kreditai nerodo tendencijos 
atpigti. Bendrai jų negali 
gauti. Jei ir gaunama, 
trumpam laikui—18 ir didės-..J .... . - ,
niais procentais. Dabartiniu -gū-labinimas _darbo žmonių, 
metu tokius' procentus preky- ° tarptautinėj politikoj bai- 
ba su pramone tik retais atvė- giama parduoti lenkams.

j riausybės buvę vienodos ir 
' vienodai dirbę delei Lietu
vos. O mes žinome, kur da- 

tai bar atsidūrė Lietuva. Na
mie baisiausia priespauda ir *11 xz •

jais teduoda, žmonėse įpirki- 
mo galia sumažėjo. Skaitėme 
tūluose laikraščiuose, kad 
švenčių metu Kaune gyvai 
prekiayo. Bet juk tai valdi
ninkai ir tai gavę švenčių prie
dą šį tą pirko; kiek gi tokių 
laimingų, kurie gauna šven
čių priedus yra? I 
apie didelius iždo perteklius.

BRIDGEPORT, CONN
Draugijos Vienijasi

L. P. . Kliubas ir D. L.

paminklu, tai be jokių kalbų 
paskyrė iš kuopos iždo dešim
tį dolerių.

Buvo pakeltas klausimas 
apie Tarno Mato priėmimą į 
kuopą, kadangi buvo nurody
ta, jog jis neteisingai metus 
yra padavęs. Buvo reikalau
ta, kad šiame reikale jis pats 
pasiaiškintų. Pirmininkas pa
reiškė, kad to nereikia ir di
džiuma‘balsų nutarė, kad tą 
klausimą palikti nelietus. Ta
rnas Matas visaip išplūdo tąiJau.t£ 
narį, kuris reikalavo, -kad' jis 'sauks : 
pats pasiaiškintų. Ypatingai juoktų, 
puola į akį, kad vienoj 'draugi- Hmalienę’ gerb. Vitaitis supras- 
joj jis pasidavęs senesniu, o tų ir dažinotų, kad jis pats mu- 
čia jaunesniu. Bet kadangi, ša ir pats verkia.

KAIP JŪS GYVENAT?
Mano kaimynas, kurio pa- 

čiukė mėgsta labai save da
binti ir tankiai jaunikiuotis, 
klausia manęs, kaip mes gy
venam, kad kasyklos nedir
ba, o mano šeimyna turi ką 
valgyt .ir jis girdėjęs, kad aš 
viską nuperku už pinigus. 
Papasakojau jam. Tada jis 

na, švenčių man nėra ir ne i* 
už mažą algą, o būna dienų, 
kad valgyt tik duoną ir ka
vą gaunu. Mano pati paima 
visus pinigus ir dar ant bar- 
go iš krautuvių ima ir neuž- 

labaiimoka. Pasakiau jam, ką aš 
daryčiau, kad turėt valgyt, 
kam puikios moterys pini
gus išmoka ir tt.

Kaimynas “pėdę” gavęs, 
parsivežė iš krautuvės rišo- 
k-io sau tinkamo maisto behtL 
del dviejų savaičių; užmokė-} 
jo rendą už namą, o likusius 

Gerdauskai, juk tu nemoki nei. pinigus padavė pačiai. Oi, 
lietuviškai rašyti ir drįsti atsa-, oi, oi, kokį didelį trukšmą 
komingo SLA. iždininko urėdo pati sukėlė: keikė, spardėsi, 
siekti’. Ir, žinoma, būtų juo
kingas įvykis, jeigu Gerdauskas 
tokiam nežinomam balsui aiš
kintųsi. Ir kaip kvailai išrody- i £inoma jį Vyro nepaisė, bet 
tų, jeigu Jis vietoj nurodyti ne- į buVQ • _ ~ t 
teisingumą to girdimo balso,;- - ° J
užimtų pusę dienos aiškinti vi-Į- -- -- -- . -
są savo istoriją ir ir

grasino valgyt netaisysianti 
i ir tt., kodėl jis ne pinigus 
I jai parnešė, o “tavorą.”

(vyrui buvo gerai — jis turė-
i’ljo ką valgyt- Vieną dieną 

HnAvinLi ! pačiai nesant namie, jis ra- .
UCVVV AXJWA1JCV IX gHlUyi/UOl, , - .

kad jis yra tinkamas į tą vietą, j?.° raktą stalčiuje, kur pa- f 
• • i • -t ■yr ' z* i r\ o c n ii z4 11 n hiivn • rricnJnvn *nes jis brangų cigarą rūko. Na, 

jau tada “visas lietuviškas pa- 
iš jo kultūringumo pasi- 

dėlto, kad tą savo ‘ma-

n, t v/f.4. • — Ą  — —• ( via jcuiiięoiiiu.
Skaitėme .Vytauto Draugija, kuri turi,jy[atas geras komunistų plūdi-

«Fxv UXUVUU9 antrą šaką Ansonijoj, susivie- kas, tai sandapečiai ji mielai:da: Aš tikiu ir prisipažįstu, kad
bet ir tai juodų minčių realaus ni^ Į/ieną didelę pašelpinę sutiko-priimti, nes gerai'žino, |.ria tinkamas jam jo išradimas.
gyvenimo sukeltų neišblaškė.

Kąrąs ir jo pasėkos, (iųfla- 
cija) išmušė mus iš lygsvaros. 
Daug kas pas mus neapskait-

drą'ugiją. < Minėtos Bridgepor- 
to draugijos turėjo bendrą su- 
'sirihkimą sausio - 25 di,1 kuria-' 
me išsirinko valdybą ir reika-

Labai aiški yra sekanti išva-

kad būdamas kuopoj galės bū-!Tas minėtas “komunistinių 
ti jiems geras'paąėljbininkas. Išmeižtų lapelis” buvo Gegužiui 
; 1 Pirmininkas"' ' pranešė, kad tas /‘nepažįstamas nematomo 
gavęs, nupf Ą.; Lf f>. L. D. 28 žfnogaus bąlsas” iy Gegužis tą

kad tas .“nepažįstamas nematomo
iycvo povo niuo iivcvpoivcvic- *■• , . .. . / > <• » i i < . ! J ’ . • v • i

liuota, daugeliu ratvėįH Kalku-i t kuopos sąskaitą ,įž svetainę ba są išgirdęs s
liącija '.netikslu ’ KuB pkžvdjj «^jos^konstitucijas ;ii-( suye. Moj , esą kad 12 b.gjo labai daug.
■ “ - ■ • f-IsV s iTT : kamui turto į vieną »vietą, *tai Susirinkimų, buvę , paprastų ir ję klausėsi ir 'tesuprato, ką'ta

V™, po nauju■ vardu? Nutarrf^ienap, nepaprastas, uz kiiYį :Čėį. prakalba reiškia. Ir čia 
tą j tą suvienytą draugiją va- paskaityta1 ctoieris,1 feėt jis ne- atsirado Gerdauskas, pareikšda- 
dinti Liet. Kunigaikščio Vy- mbkėjęs,, nes kuopa laikius tik bias, jei kalbi, tai atsakyk ant 
tauto ir Am. Piliečių Kliubo dešimtį susirinkimų, o'kitus du užmetimų, kas jiems galvoj, kad 
Draugija. Savo susirinkimus laikius svetur. Reikia basa- tamista daug suvalgai, tik pasi
turės pirmą nedėldienį kieki- ^yti, kad A. L. D. L. D. 28-ta rodai save ‘tokiu naiviu komedi- 
vieno mėnesio, ;2-rą vai. dieną, kuopa niekį nežinojo, nes jai jantu.’ 

. . • 407 Lafayette St. |nebuvo pranešta, kad suširin-
pinigai investuoti ir neprocen-1 Atrodo, kad draugijų vieni- kimų nelaikys .ir svetainė tas

liącija'netiksin Kr 
sime, Vis tds pats i’eįiįi'įįbtįJ j 
vorų pas mus yra^augiau?f 
negu reik; jie galėtų penkis į 
kartus daugiau alaus: pagamin
ti, negu mes pajėgiaine suvar
toti ; degtukų fabrikų daugiau 
negu reik; tabako (papirosų) 
įmonių daugiau negu reik. O

Ul>

valstiečiais mes šaukiame: ‘ gyvenimas visais žvilgsniais kan^J 
• > t> • - rev.oll,uciJos Tegul gyvuoja Sovietų kiSot

gynimui. Priešingai, tania- Raudonoji Armija! Į _____
. . , Tegul gyvuoja Sovietų Balutis apie Lietuvosvirto derlinga Sąjunga — komunistinė tė- 

jvynė proletariato viso pa
saulio !

sė alkanų, baisiai suvargin
tų kareivių, ■ *
dirva konspiracijoms kontr-; 
revoliucionierių, kuriems 
užsienio kapitalistai ir buvęl 
Rusijos dvarponiai ir tur
čiai davė pakankamai pini-

Iš antros pusės, Vokieti
jos kaizerinės armijos buvo 
paruoštos traukti ant Le
ningrado ir paimti revoliu
ciją už gerklės. Vasario 21 
d., 1918 m., Sovietų valdžia;

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Įvairios žinios
Norim Susipažinti Daugiau su 

SSĄS
išleido į darbininkus ir vai-! , UTENA.— Kad darbininkai 
stiečius atsišaukimą: . į - .
cialistinė Tėvynė ‘Pavoju-
je!” ‘ Šaukė mobilizuoti vi-Į " ’ °”"“
sas spėkas gynimui revoliu
cinės sostinės. Kontr-revo-!

“So- daugiau susiinteresuotų savo 
- 1 111 iv* rtnirrv zl X4*i i ^KCl“

i ketų juos geriau supažindinti su 
1 SSRS darbininkų gyvenimu. 
.Daugelis nepartinių darbininkų 

„ _,7_______ .-------- — pareiškia tą pageidavimą, p Bet
liuciomęriai visuose . kam- del medžiagos trūkumoj mes! ne- 
puose slaptai^ ruošėsi prie galim jų noro išpildyti, Rėikė- 

. ir Tų daugiau tuo klausimu rašyti.mėsinejimo darbininkų 
valstiečių po nuvertimo So
vietų valdžios. Ir štai ši
tuo . momefrtu, momentu di
džiausio krizio, Komunistų! 
Partija, po vadovybe didžio
jo revoliucijos vado 
Vasario 23 d. pradej 
Organizavimo 
Armijos—disciplinuoto, 
vinto, gerai ginkluoto revo
liucijos kumščio.

Sovietų Respublikos ko
munistai . yra marksistai. 
Jie pūikiai supranta mark
sizmo, mokslą. Jie atmena ppsudskis gerai mokėjo, bet nėr 
Paryžiaus Komunos, lėkei- žino, kad dabar Pilsudskis irgi 
jas. 1918 metais ir visoj re-; ne toks duosnus jam paliko.

Plečkaitienės Ašcvros
VILKAVIŠKIS.—< Plečkąitie- 

l Lenino, nė pyksta ant savo Jeronimo, 
jo darbą Girdi, sakė greit ‘ sugrįšiąs, o 

Raudonosios dabar tiek laiko praėjo ir ne- 
la- grįžta?; Seniau nors dolerių at

siųsdavo, o dabar ir tų nėra. 
I Nors Plečkaitienė ant savo ūkio, 
laikydama tarnaitę, gali ir be 
dolerių pragyventi, bet visgi 
laukia iš Jeronimo dolerių. Mat, 
Plečkaitienė žino, kad Jeronimui

voliueijos eigoj jie mokėjo 
V03ti revoliuciją taip, kad f f 4' ' -t 1 . i

Balsas

ąska;tą j ūž svetainę, balsą išgirdęs sustojo ir iškal-
_ -----žmonės apsto-

tuoja.
Jau senai mes pabriežėme, . - ---- .

kad Lietuvos ekonominis rin ^.na ba norėjo slaptą susirinkimą4 o v\ v t 11 ■» iv* n n C m i r* 4-4 ■>-* I t i • i • j • • * f

jimas yra geras darbas, bet dienas buvo laikoma fe. L. A. 
atsirado ir pasipriešinimų.' kuopai. Jeigu kuopos valdy-

tarpti, augti ir savo narius tin-1 susišaukti kitur ir į jį pasi- 
I.amai aprūpinti medžiaginiai kvietė vien tik savuosius, tai 
ir kultūriniai. Taipgi linkėti-.£įa jau ne svetainės išrandavo- 

jna, kad ir kitos draugijos tąįtojų kaltė. ‘
pasektų. • • .• - -

Nuo Red.—Draugijų ’ jungi-
T-, v. x v. • , . masis geras daiktas. Tik ne-. ...... . - - .
rasistų SUluostoj, puotoj gerais kad jungėjai neatsikra- Tai ir čia ne svetainės išran

tė monarchistinio vardo, kad 
vis dar pasiliko kunigaikščio 
vardas. Nejaugi tos draugi
jos nariai carų ir kunigaikš
čių garbintojai?

privestas prie amžino ban-

Vyriausybes

. Pagaliaus, vienas 
susirinkimas neįvyko, nes na
riai atsilankė ir svetainėj lau
kė, o kuopos valdyba neatėjo.

Ir čia

Brooklyne kruvinosios faši
stų valdžios atstovas Balu
tis plačiai kalbėjo apie bu
vusias Lietuvos vyriausy
bes, lygindamas jas su da
bartine Smetonos gauja. 
Štai ką jis pareiškė, pasak 
“Vienybės”:

Ir Lietuvoj, kaip ir visur 
kitur, yra įvairių žmonių—ge
rų ir blogų.' Yra, ar teisin-| 
giau buvo, Lietuvoje ir įvairių 
vyriausybių ■— man teko ben
dradarbiauti su . visomis iš jų, 
pradedant nuo Krikščionių De- 
/nokratų ir’ baigiant Liaudinin
kais ir Socialdemokratais. Ir 
aš, kaip li0tuvis> kaip Lietuvos 
pilietis ir kaip amerikietis, su 
visu atvirumu turiu pasakyti 
■tą, ką kiekvienas padorus, ne- 
apakęs, nors šiek tiek bešališ
kas, Liet. pil. turi savo širdy 
pripažinti, — būtent, kad 
kiekviena jų turi Nepriklauso
mos Lietuvos istorijoj savo 
kreditu pliusų ir kiekviena jų, 
neapsėjo be to, — kas taipgi 
gyvenimo -eigoje yra natūralu 
—. kiekviena jų neapsėjo be to, 
kad neturėtų savo debitui ir 
tokių ar kitokių pjinusų.

Bet vienu‘atveju visos ligi 
šiol buvusios vyriausybės, bu
vo ir yra, — kaip tai keistai 
neskambėtų — visiškai vieno
dos. Tai užsienių politikos 
klausimais. Lietuvos tarptau
tinė politika, — ne tik savo 
svarbiausiuose vedamuose ruo-

DFA" BRIDGEPORTE
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ir L. D. S. A. 35 kuopos suren
gė koncertą ir balių. Muzika- 
lę programą išpildė Ufa iš’ 
Brooklyn, N. Y. Sudkinavo’ 
vidutiniškai, tik mažai darbi
ninkiškų dainelių. Tos “ba- 
labaikos” nors publiką pr!ajųoJ 
kina^ bet Ufai, 'kaipo darbinin
kiškiems dainihinkąms, per
daug garbės'neduoda.' Patar
tina' savo ; JJ

davotojų kaltė. Bet sandarie- 
ęiai tą dąro tyčia, kad tik 
progresyvius apšmeižus. Jie 
ir dabar rėkė, kad bolševikai 
juos nori nuskriausti.

S. L. A. Narys.

PASTABOS
Dar vis daugelis netiki, kad 

Lietuvoje užviešpatavus fašis
tams, kultūriškai 'Lietuva ne-/tarpe narių’

Visas lietuviškas pa
saulis iš tavo ‘kultūringumo' 
pasijuoks. ‘ Dėlto, ger. Vitaiti, 
tamistos ’išsireiškimas, kad Ger- 
dauskas “nori pasiteisinti,” kad 
tas “vargšui nesiseka” ir ‘sun
ku net ir suprasti,’ yra ne vie
toj, nes jei tamista suprastum, 
tai nereikėtų tamistai rašinėti 
tokių ‘mali-malienių,’ pamaty
tum, kad Gerdauškas nemano 
pasiteisinti, o įtik paduoda fak- 
tu.s, o tamista užsiimi tų faktų 
falsifikavimu, prie kurių dar 
pridedi gražių pasikoliojimų. 
Dėlto, jei dar pas tamista yra 
likęs truputi^ ‘kultūringumo,’ 
tai paėmęs gražią valandą laiko 
perskaityk savo mali-malienes 
apie apie mane, ir sulygink ma
no atsakymus, tada pamatysi, 
koks esi faktų falsifikatorius, 
kas yra netinkama fraternalės 
organizacijos organo redakto
riui. Nes tuo ‘mažinama na
riuose pasitikėjimas savo orga
nizacija,’ nes ‘kelia piktumus 

ir ‘todę| atsisako

:čios sandėlis buvo; atsidarė 
ir nustebo pamatęs pilną 
prikrautą visokių kvepalų, 
tepalų; pauderių ir kt., .apie 
už $10. Prisiminė jam tan
kus garbiniavimas plaukų, 
už ką brangiai reik užmokė
ti.

“Štai kur mano uždarbio 
dalis praleidžiama. Man to 
nereikia; aš to nereikalauju, 
o ji tą daro; man reikia val
gyt, o ji gamint nenori,” 
mąstė jis. Jis žinojo, kad ji 
pastovų jaunikį turi, bet 
nudavė nežinąs — nenorėjo 
'nesmagumų pasidauginimo 
iš pačios pusės, todėl tylėjo. < 
Pati nepasitenkinus nupirk
tu maistu, pasiguodė savo 
jaunikiui, o tas sutikęs jos 
vyrą ėmėsi jį visaip pajuok
ti. Tas, atremdamas pajuo
ką, pridėjo: “Tu įsidrąsinai 
mane pajuokti, tai aš galiu 
įsidrąsinti ir štai iš šito avi- 
liuko (rodydamas kišeniuje 
revolverį) paleisti į tave bi
tutę mano pačios kambary-, 
je.” f

Panorėjo toji moterėi / 
jaunikio; pašaukė jį per te
lefoną, o tas papasakojo, ką 
jos vyras jam pažadėjo. 
Parėjo vyras nuo darbo, ra
do pačiukę verkiančią; pa
klausė, kas pasidarė? Pati 
vėl paleido savo dūdas verk
ti, o paskui vyrą keikti, kad 
del jo ji negalinti nė su 
žmonėmis ant gatvės susi
tikti. Rėkė, spardėsi, visaip 
vyrą keikė ir pokerį pagrie
bus prie vyro šoko, bet vy
ras, norėdamas greičiau 
barnius užbaigti, prasišalino 
iš namų. Pačiai greit nubo-

LclLllO, AUllUIloAdl l-JltJ’VUVcV I1U- / * v vvuv^ uuoioanv < • ..< « , • .

kyla. ’ Kas taip manb, tas ne- rašytis į Susivienijimą,’ nes ne- Clo vienai trankytis, tai gu-
įžiūri fašistų ekultūriškumą’.” būt vadinaisi ‘moraliais 
Štai jums faktai. Paimkite banditais. ’
^Vienybę”' ir iVpačitbkite!’ se-| i

i A.L.D.L.D. ŽINIOS
Lld-Oj i\ll vb vvlIUb^ JL L* 11 v? O £ ‘ . y,

nio» Sirvydo aprašymą? kaip jis;

lė lovon ir nudavė sergan
čią. Vyras, kaip paprastai, 

Jonas J. Gerdauskas. ' sękančią dieną prie darbo 
išėjo, o pati jaunikio reika-

progranidse duoti cias, kliostonus, fašistines p!
pirmą Vietą darbininkiškoms' Staigas,’ ponus, ponias ir pane- A- SKRIC,°

les, pabučiuodamas visoms į KUOPOMS
na‘daug ir kuopoms pelno Ii- rankeles; o jo ekscelencijoms Brangūs Draugai! 
ko daugiau, negu tikėtasi.: ' L Smetonai ir Smetonienei abi

Vasario 2 d. Bridgeport© rankeles ir abu...ir atradęs 
Lietuvių Draugijų Viešas Kny-, Lietuvą daug kultūriškai paki- 
gynas turėjo teatrą ir balių, lusią. Girdi, įrodo ir tas fak- 
Buvo sulošta 4 aktų drama tas, kad sugrįžęs į savo tėviš- 
“Motinos širdis.” Lošimas iš-,kę, Jūžintus,. matau davatkų 
ėjo vidutiniškai. Veikalas loš- ^rjtelių skaičių nesumažėjusį,

dainelėms. Publikos buvo ga-

Apskričio 
įvyks ko-

Jauja; vėl prie telefono jau
nikį šaukia ir liepia jam 
skubiai ką nors veikti ir bū-
tinai pas ją pribūti. Jaurij| 
kis, jaunas biznierius, uz^
imąs augštesnes vietas ma- : J 
šonų ir moose draugijose, - į 
taip pat ir kukliuksas, greit | 
susitarė su' bosu, kur minė
tas vyras dirba, kad bosas 
jam praneš per telefoną, jei

metinė konferencija 
vo 10 d., A. L. D. 
kuopos kambariuose, 27 W. 
Coal St., Shenandoah, Pa. Jau 
gal visos kuopos turite,išrinkę 
delegatus. Jei dar neitai pa

ti labai smagus ir žmonės jį ir davatkas, visas, kaip ir pir- siskubinkite išrinkti, žiūrėki- kurią dieną, ar naktį tas .vy- 
myli. Perstato turtingų ,žmo? miąu, vadovauja štarki mano me, draugai, kad visos kuopos prie darbo neateis. Su-
nių gyvenimą, kąif). perdaug (Sirvydo) pusseserė Agnieška, būtų atstovaujamos šioj kon-'tarį-įs padaryta ir jaunikis 
įvairiais dalykais užimti na- Na, ar dar reikia didesnio ferencijoj, nes turėsime daug v^į savo pareigas atlieka r i

Lietuvos _ “kultūrėji- svarbių dalykų apkalbėti. Be.p„° k„;‘ 4 ‘ _ Hmuose neturi laiko šu šėimy- įrodymo Lietuvos
na praleisti, vėliaus melagiu- ino”? Tą patvirtina ir drg. to, reiks išrinkt naują apskri
tos kalbos priveda jau <prie. Senas Vincas savo prakalbose, čio valdybą šiems metams, 
perskyrų. 7 ‘ ‘ ' ......................
sutaiko. Kartu daug verks-^rėjo kunigų ,ir zdavatkų dau- 10:30 vai. ryte. Visi delega- 
mo ip juoko, j šįs naręngiąiač negu utelių. ;; ;. [taL/būkime laiku. < 

.......  i l pijus. ( 5Organizatorius S. R.

•Paklausus vyro, kaip jam 
einasi, atsako: ‘‘neblogai, ži-
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Bet motina visus.kad Lietuvoje fašistai pripė- \Konferencija .prasidės lygiai nai» pati manęs nepaiso, bet

žuose, bet dažnai ir smulkme-j duos'knygynui pelno.
< i ' 5 »< • • >• . • ■ « < , I ' t, ij ./ i > J

dabar aš bent valgyt turiu, : 
ko tik noriu ir pinigų visa-} 
da pas mane yra.” . A. N»

l . « <
i • ' . f ■ 5..k- iv/*



CASTON ROPSEVO

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

jMARGARETA VALINČIUS .
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‘GERAI PATAIKOT
patarnavimo
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A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ąve.
Brooklyn, N. 'Y.

Room 32, Weitzencprn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.
praktikavosi di- 
miestuose Euro-

servatoriją, duoda lekcijas ant sniui 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagalbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

SCHOOL
St., N.Y.

Lietuvaite Fotografistč i 
| Fotografuoju, Didinu ir Nuinalia- I 
Į vojų Visokiom Spalvom j 
, Pftveikšlus . i
į Studija atdara kiekvieną dieną ir | 
| nedūliomis nuo 9;30 iki | 
J 5 vai. po pietų.

Mes išmokiname taisyti ir vąldyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes g-varantuojam laisnius ir dip
lomus.r.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- 

" ---- 11 iki 2
. vakarais. Informacijos

ro. NedekUeniAis nuo 
vai. dieną. •
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th

. . v. v. rą, kuris visiems patinką, jog rūky- i
rai jau Šią žiemą antra damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga-

Tas parodo, kad rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant
V o rllvL+i' iv fnvi pareikalavimo visur į kitus miestusiia enroll n iuii biznjerjamg įr privatiškiems žmo-

Pirmad.j Vasario 25 d., 1929

t LENINAS IR VALSTIEČIAI
Il

9
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SCRANTONO ŽINIOS
Kas Veikiamu ir Kas Turi

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

pučiasi gerai ant nugaros 1

ūmai valstiečiams, 
Steigiamojo Susi-

.moterys moka dirbti ir 
geras pasekmes.

Mūsų. Juozui nesiseka 
daktoriauti, nes i 
darbą negauna algos.

atmainyt privatinę že- 
losavybę. Jis numatė, 

reikalavi-

ant uodegos. -
Scrantonietis.

puikiai suprato,

su dailės mokytojais. Scranto-' 
niečiai tos bėdos neturi. Jie turi

Drg. Ona Vanagaičiutė

industrializacijai 
išleista vienas miliardas, 
su viršum milionų rublių 

Vardūnas.
“Raud. Artojas”

nei kuo greičiausia susiorgani- toli pažengus muzikoj ir ne tik m etai gyvena ^negrai ir jjems 
'zuoti, ir VCIK’as, Leninui va-) ji gali vadovauti jaunuolių cho- 

įstatymą reliais, bet ir suaugusių. Ji pil
nai sutinka savo gabumais pa
tarnauti visuomenei. Tai yra

bales dėl Balių, Koncertų, ' 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų ir tfe ; 
Puikus steičius su naujaisiais jjtaiir^ 
mala. Keturiom bolių alleys,

KAINOS PRIEINAMOS 
$49—959 Willoughby Apo 

IM. 8842 etaxx.

buože ir tvirtai re- 
biednuomene” (XV 
raštų tomas, 564

Re<t Ink.
•t*inW?le i s t e- 
riaiwp imama 
vl»o»e^ aptieko 
K. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson, New 
Brons wick,N.J.

mano biznis. Aš tik tiek ži-

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

734 Grand Street
Brooklyn. N/ Y.

*^4———..■„.i...  „p, M

lymą pereiti nuo “razvidršt- 
kos” prie naturalio “prodna- 
logo.” '

Kova su Buožėmis
V a 1 s t i e Č ių kooperacijos

Caro Valdžia ir Valstiečiai klausimu, žemės kodekso su- 
s darymo klausimu—L eninas 

XLe.no^’ ne^ ,car0-taip pat prisidėjo savo prak-
svarbiais nurody-

Leninas dar prieš 1905 m. įdėjimą. įvyko t^msi, juoda 
revoliuciją atkreipė domę į! reakcija, 
tai, kad rusų beturčiai valstie-' 
čiai (bežemiai ir mažažemiai) I 
turi bendrus su darbininkais | 
reikalus ir yra ištikimi jų tai- valdžia suprato, kad dvarinin- tiškais ir 

Dar XX šimtmečio kų žemvaldystei ateina galas. įmais.
Lenmas paskelbė j Ministerių kabineto pirminin-l Leninas, mirdamas, paliko 

r . i ėmė vykdyt mums valstiečių klausimu la- 
. naują žemės reformą. <” 

kapitalistais, j manė rasti žemės nuosavybės) 
vaduodamasis! gynėjus pačių valstiečių tar-1 
- litfi pat pc. Kad apginti- dvarininkų

kininkai. 
pradžioj 
darbininkų ir valstiečių sąjun-jkas Stolypinas 
gos obalsi kovai su carizmu, j 
dvarininkais ir 
£>^.uo obalsiu 
Leninas vedė kovą ligi pat po. ■" ’ 
Spalių revoliucijos, kol darbi-.reikalus, jis vedė labai gudria, 

.... ... .  "" t valstiečių biednuomenei 
i pragaištingą politiką: suteikė 

gimė valstiečiams teisę būti pilnais

ninkų ir valstiečių sąjunga ne-Į bet 
buvo galutinai įkūnyta.

Komunistų partija
XIX šimtmečio pabaigoj. 1898 privataus žemės ūkio savinin- 
m. įvyko pirmasai partijos su- ’ 
važiavimas. Gi už kelių me-į Kad. sustiprinus šiuos naujus 
tų, prieš antrąjį partijos šuva-1 savininkus, gi svarbiausia, 
žiavimą, Leninas sudarė agra- kad padėjus dvarininkams 
rines (žemės) programos pro-j lobti, caro valdžia, vadovau- 
j&yią. .Šitą projektą priėmė j jant Stolypinui, ėmė pardavi- 
antrasai partijos suvažiavimas. nėti per valstiečių žemės ban- 
190$ metais. Priimtoj pro-j ką dvarininkų žemes, žemės 
graAioj žemės klausimu buvo i Raina smarkiai pakilo. Dva- 
reikalaujama atmainyti visus: rininkai, kurie pardavinėjo žc- 
tuos žemės mokesčius ( 
pa” ir taip vadinamą 
ko” mokestį), kuriuos 
valdžia uždėjo valstiečiams.1 
Sykiu buvo reikalaujama suly
ginti valstiečius su visais kitais 

’ sluogsniais, duoti jiems lygias
' teises.

Dar 15 metų prieš Spalių 
revoliuciją Leninas numatė, 
kąkią didelę rolę loš revoliu- 

valstiečių organizacijos. 
, Jisai 1902 metais paskelbė, 

\ad reikalinga organizuot val
stiečių komitetai, jau tuomet 
numanydamas, kad šitie vals
tiečių komitetai yra mūsų da
bartinių sovietų gemalu.

Menševikai nesutiko su Le
ninu. Jie žemės reformos 
darbą siūlė perduoti ne vals
tiečių komitetams, bet žemie
tijoms, susidedančioms iš įvai
rių sluogsnių (valstiečiai, 
smulkioji buržuazija, dvari
ninkai ir t. t.). žemietijos 
buvo dvarininkų įtakoj. Va- 
jjLnasi. žemės reformos darbas, 
TV^nševikų pasiūlymu paveda
mas žemietijoms, faktinai bū- 

' tiA buvęs pavestas ne valstie- 
čiaftis, bet dvarininkams. .

Leninas ir Biednuomenė

vykdyt'mum
Jis su- bai aiškų nurodymą:

“sugebėt atsiekt sutarti nu- 
mo su vidutiniais valstiečiais, 
nei minutei neatsisakant nuo 
kovos su 
miantis 
Lenino 
pusi.).

Šituose

Vieno dalyko tik reikia, tai sa
vim daugiaus pasitikėjimo, dau
ginus bendro sutarimo, o pasek
mės bus didelės. Visi tie nusi
skundimai, kad “nieko negali
ma”, turi būti vejami iš mūsų 
tarpo.

Kiek yra Scrantone draugų, 
draugių, gana gabių ir suma
nių; jei tik visi veiktų, jie mil
žiniškus darbus nuveiktų.

Niekad taip nebuvo reikalin
gas bendras ir sutartinas vei
kimas, kaip dabar. Visa'fašis
tų gitu j a bendrai puola ALDLD. 
39-tą kp., kad neleidus jai ženg
ti pirmyn. Ne tik prakalbas 
buvo sulaikę, bet ir paprastus 
parengimus. Bet teisme varg
šai fašistukai pralošė, šnipas 
Klinga, iš tos sarmatos, net tu-

LIETUVIS (MBORIDS

Puslapis TteČias

mJį

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

_____  keliuose Lenino žo- 
jkais ir skirstytis į vienkiemius.1 džiuose ištisa programa vals

tiečių klausimu. Nesusipykti su 
vidutiniu valstiečiu ir vesti 
nuolatinę ir griežtą kovą su 
buože, turint sau talkininkais 
biednuomenę— beturčius ir 
mažaturčius valstiečius—tai
ką mums įsakė Leninas.

šiuo “nepo” prieštaravimų 
laiku, kuomet partijai ir So- 

i vietų valdžiai gręsia pavojusĮmes, pralobo.
Caro valdžios politika lin-'iš dešinės, kuomet netgi ko

munistui tarpe randasi balsų., 
kad buožija mums nepavojin
ga, kad jos maža, o kiti sako, 
kad jos kaime visai nėra, mes 
turime prisiminti kitus Lenino.

obro-1
caro |<uj mažažemių valstiečių taip 

pat buvo gudriai sugalvota. 
Mažažemiai valstiečiai, kaip 
žinoma, visuomet buvo geriau
sia revoliucinė jėga. Caro 
valdžia šituos valstiečius vilio- žodžius: 
jo į Sibirą, Turkestaną ir Kir
gizijos tyrlaukius,

Leninas pasitikėjo tik darbi
ninkais ir valstiečių biednuo- 
mene. Leninas neklydo. Dar
bininkų ir valstiečių sąjunga 
tapo tvirta revoliucine jėga.

Prasidėjus agrariniam judė
jimui ir sukilimams, Leninas 
pirmas iškėlė reikalavimą ne 
tiktai atimti iš dvarininkų ir 
stambių buožių žemes, bet ir

mėš
kad ^Situos pačius
mus statys ir revoliuciniai val
stiečiai. Leninas ir čia neap
siriko. 1905-1906 m. valstie
čių suvažiavimuose buvo rei
kalaujama privatinės žemės 
nuosavybės pakeitimo. Jeigu 
1905 m. revoliucijos metu Le
nino agrarinė (žemės) pro
grama nebuvo įvykdyta, tai 
tik todėl kad caro valdžia su
triuškino, nuslopino darbinin
kų ir valstiečių revoliucinį ju-

Sustabdo nugaros 
muskulų skausmus

Red Cross
e Kidney Plaster

o-. ,

“Smulki gamyba gimdo ka- 
duodama pitalizmą ir buržuaziją nuo- 

jiems įvairių lengvatų persike-. lat, kasdien, kas valanda, sti-i 
limui, ir kolonizavo naujaku-’chiniai ir masiniam maštabe”' 
rius, spausdama jų naudai ki-; (Lenino raštų XVII tomas, 118 
tas, vietines tautas.

Stolypino reforma 
daug ginčų socialdemokratų irusia 'duoda suprasti, 
abelnai socialistų tarpe.

T eninas Užėmė griežtą po
ziciją, smerkdamas šitą caro 
pakaliko reformą. Leninas į- 
rodinėjo, kad šitos priemonės 
ne tik nepagerins valstiečių pa
dėties, bet dar labiau ją pa
blogins, padarys valstiečius 
dar labiau priklausomais nuo 
dvarininkų, kaimo beturčius— 
nuo buožių.

Kova Dvarininkams
Leninas įrodinėjo, kad rusų 

valstiečiam yra tik du keliu: 
arba stambus dvarininkų ūkis 
iš'iks, palengva virsdamas ka- kings' dirbimZii 'žemės'’ 'ūįi'io 

industrializacijoje. Gi žemės 
ūkis industrializuoti negalima 
be pramonės industrializacijos 
išvystymo. Štai kodėl reikia 
sveikinti tokį Sovietų valdžios 
žygį, kad 1929 m. S. S. R. S. 
pramonės 
bus 
600

rėjo išdumti iš šios apielinkės. Baigęs PHiladclphijos muzikos kon 
Pastaruoju laiku turime reng

ti daugiau visokių parengimų, 
ypatingai prakalbų, paskaitų, 
prelekcijų, savitarpinių diskusi
jų. Būtinai reikia surengti i 
nors sykį į dvi savaites. Ta's 
pagelbės subudavoti mūsų 'vei
kimą, sutvirtinti spėkas.

Kuomet dar nėra užbaigta I 
byla ALDLD. 39 k p. su miesto i I 6 
valdžia, tai mums reikia dar 
daugiau visiems bendrai su
jungti spėkas, kad fašistams 
uždavus dar skaudesnį smūgį.: 
Jie ir dabar jau jaučiasi ne sa
lvo vietoj. Tiek daug dėjo pa
stangų išnaikinimui vadinamų 

'bolševikų organizacijų, bet tas 
jų visas pastangas nusinešė ru
dis

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

stebuklingų žolių vertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo ? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir aut 
sinį kalną parodytum, tai jam malbs 
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 ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth-’ 
ma), persalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiųsk mum$ 10c,, p gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose I 
miestuose. ,

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

! pusi.).
sukėlė) čia Leninas aiškių aiškiau- 

kad jei 
i mes nepanaikinsime smulkaus 
'ūkio, mums gręsia nuolatinis 
kapitalizmo vystymosi pavo
jus. Kad to nebūtų, mums lie
ka vienas kelias: kuo veikiau
siai elektrifikuoti šalį, kuo 
plačiausiai išvystyti stambiąją 
pramonę, statant kuo daugiau
siai nauji] dirbtuvių, ir kuo 
greičiausiai imtis kolektyvių 
žemės ūkių organizavimo ir 
pavyzdingo jų vedimo.

j Valstiečių biednuomenės iš
ganymas, jų padėtieš pagerė- 

’ jimas ne smulkiame ūkyje, ne 
’ Stolypino politikoj skirstymosi 
3 Į vienkiemius, bet kolektyviam

PITTSBURGHAS 
IR APIEL1NKR

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

Reikale
; kreipkitės:

pitalistiniu ūkiu, arba, revoliu
cijai įvykus, prisiartins dvari
ninkų žemvaldy^tės žlugimas. 
Leninas sakė, kad persikėli- 
mąs į kitas sritis (perselenije) 
neišriš agrarinio klausimo.Per
sikėlimas į Sibirą ir kitas vie
tas tiktai sukiršins persikėlu
sius valstiečius su ten gyve
nančiomis tautomis.

“Tiktai perversmas Europos 
Rusijoj, tiktai pilnas pašalini
mas baudžiavos liekanų,—sa
kydavo jis,—paliūosuos rusų 
valstietį nuo dvarininkų ir ca
ro vienvaldystės priespaudos.”

Kuomet įvyko 1917 metų 
vasario revoliucija, Leninas te
bebuvo dar užsienyje. Balan
džio pradžioj jis skubiai sugrį- ažVD* 
žo Rusijon ir pasiūlė atimti' 
visas privatines žemes ir per
duoti jas 
nelaukiant 
rinkimo.

Leninas 
kad valstiečiai nevienodi, kad 
jų tarpe yra biednuomenė, vi
dutiniai ir bu'ožės (kūlokai). 
Todėl jis dar prieš Spalių, re
voliuciją pasiūlė kaimo bied
nuomenei ir proletarams (ber
nams) atskirai organizuotis 
savo reikalų gynimui.

Kuomet prasidėjo žemės re
formos vykdymas ir buožės 
ėmė grobti geriausias žemes, 
Leninas pasiūlė biednuome- spėkų.

Pas mus su darbais visai! pataikot 
blogai, nes daugelį rolmilių iš 
šio miesto iškėlė kitur. Da
bar paprastam darbininkui nė
ra darbo, o labiausiai seniams. 
Kaip kėlė dirbtuves kitur, tai 
jaunus darbininkus išsivežė, o 
senius paliko “dievo apveiz- 
dai.” Bosai pasakė seniams, 
kad ten kitokia darbo tvarka 
ir jūs nereikalingi. Darbinin
kai buvo apdrausti per kom
paniją ant tūkstanties dolerių 
kiekvienas ir mokėjo iš savo 
algos. Kada dirbtuvė jau bu
vo sugriauta, tai kompanija 
sušaukė visus darbininkus, i 
kad atsiimtų algas ir apdrau-l John Naujokas 
dą. Daugelis nudžiugo, nes 
manė, kad gaus po tūkstantį 
dolerių. Bet kada gavo algą 
ir apdraudos priedą po $2.50, 
tai pradėjo spjaudyti. Kai ku
rie darbininkai pasakoja, kad 
į apdraudos skyrių esą įmo- 

l’-kėję po 30 dolerių, o dabar 
gavo tik po $2:50. Ar tai čia 
ne apgavystė?

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
! užlaikytojas Restorano po num. 999 
| Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 

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

M. J. J. Urbszo 
i 187 Oak Street, < 
į Lawrence, Mass., 

j savo kTau£ūvę( 
kas, , mėnesis po 
kelioliką (šimtų. 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal 

' St., nuolatos parsitraukia sūvo kos 
tumieriains John’s Cigarų, ir be jų 
fiegalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
leikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 

Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti, 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur i 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarąi 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 j 

Kliubuose, ant Balių ir štoruose bei | 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais,

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamo* ' 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS1
110 EAST 16th ST., N. Y

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

I'WiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiM

I Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Vasario 9 d. N. S. moterys reikalaukite Restoranuose Užeigose, 
47 u I 111 h n nc-n o t- Unlm iv hm

: darbininkės turėjo surengę 
■vakarienę, kuri buvo sekmin- . . .

Brifijga ir Jiko keletas dolerių pel- ® r& I

Jau nuo senai eina kalba, kad | yakarienėJ
būtinai turi būti suorganizuota 
____ _ Čia yra daug vaikučių, 
kurie mielu noru lankys mokyk
lėlę. Jie nori prasimokinti kaip 
lietuvių kalbos, taip ir dailėje. 
Bet, kol kas, darbas nebuvo pra
dėtas, vis neprisiruošiama.

ALDLD. 39 kp. laikytame su
sirinkime nutarė suorganizuoti 
A. žiedo Vaikų Draugijėlę ir 
tam darbui išrinkta komisija. 
Reikia tikėtis, kad ji tą darbą 
atliks. Tuo darbu turėtų dau- 
giaus rūpintis LDSA. kuopos i 
narės. , I Kai kurie sako, kad pas

Kitose kolonijose ypi vargas mus “Keleivį” mažai kas skai
to. Tai grynas melas. .“Kelei
vį” skaito net ir negrai. Yra 
viena stuba, kurioj jau dveji

IFORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda- 

Jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri-
I nčms, daug ar mažai, vis tiek, ir le- 
Į šas apmokame.
1 Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai 11 statome j namus visoje New Yorko ir
______i re- 
už tą savo! 

Dabar
kai kurie pasakoja, kad jis ei- 267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
nąs į kitą biznį—užsidedąs 
krautuvę abrozų, rąžančių, 
švilpynių ir kitokių galų. Jei
gu teisybę žmonės pasakoja,! 
tai dieve jam padėk naujame 
biznyje.

! Kai kurie sako, kad

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Brooklyno apielinkeie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 

jme daugybę puikių rakandų del pasirin
kimo. Užeikite ir persitikrinkite

vis ateina “Keleivis.” Kaip 
matote, pas mus “Keleivis” la
bai prasiplatinęs. Jeigu lietu
viai neskaito, tai jų vietą už
ima negrai. Bet ar jie “Kel- 

Viena bloga ypatybė plačiai oiviui” moka, tai jau čia ne , 
- ......__ . “Kad i119110 biznis. Aš tik tiek ži-

Leninas greit atkreipė į tai do- nieko negalima veikti, niekt) iš j^ems laikiaštis siun- ■
mę ir 1918 metų rudenį, so- to nebus.”/ Na, kuomet taip tinėjamas. j

, vietų suvažiavime, kombiedai kalba ir dar veiklesni draugai I Nuo KrO8n08 _ j
, tai aišku, kad ne tik ADfID I VfTIIta
įsikalba ligą “negale- PIUUlUjII LADUK LIutUlF 
sėkmių,” bet ir ki- DARBININKŲ IŠTAIGA* >

dovaujant, išleido 
apie kombiedų (biednuomenės 
komitetų) organizavimą. Bet . .
kuomet šitie kombiedai, laimė- puikus ir džiuginantis dalykas, 
ję kovą su buožėmis, pradėjo!
liesti ir vidutinius valstiečius, pasklydus, tai pasakos: “Kad

tapo likviduoti. j ir draugės, tai aišku, kad ne tik
Leninas sekė valstiečių ' patys sau f

balsą spaudoj ir atydžiai skai-ijimo, nepasekmių,” bet 
te nuo valstiečių gaunamus 
laiškus. 1921 m., pasibaigus 
piliečių karui, jisai pirmas su
prato, kad reikia užinteresuoti 
valstietį karo sunaikinto že
mės ūkio pakėlimu. IX sovie
tų suvažiavime jis įnešė pasiū-jtingai lietuvių dirvoj veikti.

tiems įkalba.
Ar Gi Nieko Negalima?

Į tai, be jokio mikčiojimo, at
sakys dauguma bei visi, kad nė
ra to, kas nebūtų 'galima, ypa-

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues 

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Ii nuvažiavęs gražiai' suvąidin- davojiino. Kadangi pas mus 
ti kitame mieste operetes, tai dabar labai daug bedarbių, ku

rie niekur negali gauti darbo, 
tai ištiesę rankas laukia tos die
nos, kada pradės budavoti fab
rikus, nes tikisi gauti darbo. 
Miesto inžinieriai jau pradėjo

kytis i susirinkimus, tai bus API A PEIK Ai AI 
visiems smagiau ir tuomet pa- A. rl. lUjlIVriLHl Seniausias Krokodilas

kiti miestai gali atvykti pas 
mus ir suvaidinti mums, kitus

— ____ (veikalus. Neužilgo taip ir bus.
norėtų pamatyti Floridos gra- Vaidylos iš Wilkes-Barre, Pa., 
žiųjų vaizdų, į kuriuos žiemą atvyks pas mus 16 d. kovo ir

Ar rasi- suvaidins įdomų vaidmenį savo dfrb’ą, tai prie jų susiren- 
Blindą”—svieto lygintoją.
Wilkes-barrieciai

Svarbi Prelekcija
Ar rasite žmogų, kuris ne

važiuoja turtuoliai?
L te žmogų, kuriam nerūpėtų 

sava sveikata? Juk sveikata
• —tai brangiausias :

turtas. Be sveikatos—negyve-
’ nimas!

Ateinantį sekmadienį, kaip
6:30 vai. vakare, Lietuvių Sve
tainės skiepe bus rodomi Flo
ridos paveikslai.

; riant, prelekcija apie Floridą
* Tai bus proga ir nebuvus Flo- jhamtoniečiams patartina pirk- paviliojimą pačios.

OVCinaid T! IMXVU X XWIWI UJU V UlllV Į

žmogaus mieste, kaip teko girdėti, su-lbo.
vaidino šį veikalą su labai ge
romis pasekmėmis. Tikimasi, 
kad pas mus gali išeiti dar 
geriau, nes juo daugiau sy
kių tą patį vaidmenį vaidina, 

Bus, taip ta-1 tuo vaidylos labiau įpranta ir 
įpie Florida, [jiems geriau sekasi. Bing-

savo darbą, tai prie jų su
ka bedarbių keli šimtai ir 

savame[kia, kada kas pašauks prie
lau- 
dar-

turiTai matote kokią gerovę 
Amerikos darbininkai.

•!» 4*

čia vienas- vyrukas paviliojo 
nuo kito pačiūkę. Pastarasis 
patraukė teisman, reikalauda
mas 5,000 dolerių atlyginimo už

sėkmės bus geresnės. - 
Ko mums daugiausia rei- Už Naujus Draugus j A. P. L. 

kia? Lavinimosi. Sykį mėgi- A. Būsiantį Centro Komitetą 
nome, bet nepasisekė. Vieni.
negalime, reikalinga, kad kas1 Rodei uz naujus draugus į 
padėtų, parodytų pradžią. Ta- būsiantį Centro Komitetą? pa

klaus gal kai kuris iš A. P. L. 
A. draugų. Lietuviška patar
lė sako: Ne laikas šunis la
kinti, kada reikia eiti medžio
ti. Taip lygiai ir dabar.! Kam 
laukti, kol būsime pnversti 
pakeisti kitais draugais Cen
tro Komitetą? Užtenka pri
siminti Aleksio laikus, kuomet

ridoj pamatyti, kas joje yra.. tis išanksto tikietus ir pasižy- 
Kita tame pat vakare pre- mėti dieną, kad joje nieko ko

lekcija bus apie žmogaus svei
katą, nurodant, koks maistas perstatymu rūpinsis i vietinės

* žmogui yra tinkamesnis, 1
* ris maistas kokią vertę turi ir D. L: D.
I kaip jis atsiliepia į žmogaus
L/ sveikatą, ši prelekcija para-
* syta žymaus chicagiečio dak

taro—dr. Bložio.
* Visi “Laisvės” skaitytojai
* : atsiminkite ne tik patys, bet
* ir kitiems pasakykite apie šią 

progą. Ir—visi atsilankykite!
Atvažiuos . “Blinda”—Svieto 

Lygintojas
Jei mūsų Aušros Choras ga-

mėti dieną, kad joje nieko ki
to neužsiimti. šio vaidmens

ku- kuopos;—L. D. S. A. ir,A. L.
. ta t ta . Jasilidnis.

LEWISTON, ME.
kapi-Vokietijos ir Olandijos kapi

talistai nutarė čia budavoti elek
tros ir metalo fabrikus už 
$150,000. - Kontraktas su pre
kybos buto komitetu jau pada
rytas. Miestas nupirko 15 ak
rų žemės vietai del fabrikų bu-

Visai Atšalęs.

Inkerman, Pa.

da suprastume lavinimosi 
svarbą ir ką reiškia prasila
vinęs žmogus. Šiais metais A. 
L., D. L. D. XII Apskričio ko
mitetas susideda iš pusėtinai 
gabių narių. Todėl tik reikia 
noro lavintis, o lavintojų gau
sime.

Todėl, draugai ii’ draugės, 
nepamirškime sekamo susirin- be pakaitos būdavo vis tie pa
kinio, kuris įvyks 3 d. kovo, tys žmonės komitete, iki, galų 
10 vai. ryte. Ęiskusantų ten gale, kaštavo mums desėtkai 
mes turėsime ir ištikrųjų pra
dėsime. lavintis.

i Ig Sandargas.

išrinkti, tai mes turėsime pil
nai atsakantį Centro Komite
tą, kuris sugebės išvesti mūsų 
organizaciją per visas painia
vas, kurias dar vis tūli gaiva- ,
lai Stato del A. P. L. A. Tai, palengvo. . Jų amžius yra*; | 
galima sakyti, veteranai ir ne- apskaičiuojamas iš žiaunų. < 
nuilstanti mūs brangios orga- Kas 50 metų tarp krokodilo U ? 
njzacijos darbuotojai, kurie akinių dantų tarpas darosi;: 
nesigailės nei laiko, nei ener- platesnis į colio. Seniau-', Į 
gijos del OlganizacijoS labo. |Cinc mfian laiku Vrnknrlilaa *

Krokodilai auga labai 15*

Buolio Sūnus.

Draugiškai,
A. P. L. A. 7 Kp. Narys,

J. D. Sliekas.

Isias mūsų laikų krokodilas - 
turi 800 metų. Jis gyvena- ’ 
Floridoje.

• * (Ą. įį.; D.; L'. .D, 203 kuopos 
veiklrtiūš silpnas, neturi pa
sekmių. Bet negalima ko nors 
geresnio ir reikalauti, nes kai 
kurie draugai lafyai apsileidę, 
tingi ateiti į kuopos susirinki
mus. Susirinkimai neįvyksta 
po du ir tris karius, nes ne
atsilanko nariai. Kurie na
riai ateina, tai nežino nei ką 
daryti. Draugai,# ilgiaus taip 
negalima daryti. Turime lan

<9

tūkstančių dolerių organizaci
jai. Kur nuėjo Amerikos Lie
tuvių Rymo Katalikų Susivie
nijimas su-vis tuo pačiu Cen
tro Komitetu? Kur link eina 
S. L. A. nepavaduojanti Pil
domosios Tarybos žmonėmis?

______  161 Pagaliau, prie kokių pasekihių 
kuopa buvo surengus šokius su eina įvairios amatinės darbo 
programa. Programa susidėjo ,unijos su nemainomais virši- 
iš dainų, kelių' gabalėliu muzi- i ninkais ? Kartais ir neblogų 

|kos; dvi jaunos mergaitės pa- norų žmogų per ilgą laiką bu- 
1 šoko ant scenos ir vienas vaikas vimas kokioj nors įstaigoj iš- 
' pasakė eilutes. Kuopos choras 
sudainavo Internacionalą L

; šiaip 3 daineles. Kaip dainos, 
j taip ir visa programa išėjo pu- 
Į sėtinai gerai. Nors kaip kur

SEATTLE, WASH.
Vasario 9 d. ALDLD.
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I čių būkle, vertesnis, negu kito dešimts do- buvo ir trūkumo, bet tai tas vis Li. .• _ • Yj.-.x- i. i ' • i • • , , t m- ■>

0 BETGI NE SAPNAS P”’ sto“ ; '0 •kaip!
O laikas bėga. Čia, rodosi, nesenai su 

------------- | Antanu, pare j o va namon, čia taip nesenai; 
(Pabaiga)------------------------pStasys V. su Antanu Ž. “tarnavo” šeiminin-

, . ...................... . kėms prie stalo, o paskui tas pats Stasys
?s1^*L?Oil,Sx^nĄ’Ci1Ona\?y.—P;S limitavo šokėją Pavlovą peteliškes šokiu, čia 

dabar—rytas, draugai-

j kreipia iš kelio. Mat, visi to- 
įr J<ie komiteto bei tarybos na

riai, ilgai sykiu bedirbdami, 
labai artimai vieni su. kitais 
susidraugauja, išsigudravoja 
visokių gudrybių.ii' net prade
da daleisti vieni kitiems papil
dyti net atviras vagystes (tai 
parodė Aleksio šposai, delei 
kuriu A. P. L. A. kaštavo iki 
$15,000). 
me mūsų 
kas buvo 
ar reikia 
begerai ?
ne vien tiktai delei apsaugoji- 

jno organizacijos turto reikia 
retkarčiais pamainyti Centro 
Komiteto narius. Kartais drau- 
'gams,' dirbant per ilgus metus, 
ir atsibosta, išsisemia energi
ja bedirbant įtemptai organi
zacijos labui ir draugas ap
tingsta, aptyla; o tas organi
zacijai neina ant/naudos. To
dėl mums reikia pamainyti 

v. . naujais dfaugaiš Centro Komi- 
per visą žiemą, važinėjo į pa- tetą\ir Juo Aiksiu, kad’ įnešt į 
mokas, dąrė kelionėms iškas- i organiz« .ciją, taip sakant, riau- 
čiuS iš savo kišenių, o kaip ką'j^i kraujo, naujos ; energijos.

pasimokinimas ant toliau. Tiek' 
turiu priskaityt tėvam už garbę, 
kurie mokina jaunus vaikučius 
bei mergaites dalyvaut paren- 

| gimuose išpildant programą.
Galima tikėtis, kad ateityje ga
lėsime sulaukt gerų artistų ir 

mažai, 
ir snie- 
žmonės 
Šiemet' 

šalčiausia ir il-

Tiesa, dabartinia- 
komitete, rodos, 
kuo geriausia, 
laukti, kol bus
Ne, nereikia.

vis- 
bet 
ne-
Irartisčių. žmonių buvo 

nes oras pasitaikė šaltas 
go buvo daug, kur čia 
nėra prie to pripratę.
pas mus žiema šalčl__ ;
giausia, kaip kada žmonės atsi
mena mūs mieste.

Nuo parengimo , kuopai gal 
nieko neliks, ar dar gal reikės

lietuviškai kalbant, bet vistiek nenori įti- v£sį kvatojome o 
keti, kad taip kalbančių žmonių yra daug.! draugės skirstosi. 
Jis tą kalbą turi progos girdėti tik namie į > *
nuoj tėvų ir... lietuvių svetainėje. O šiaip,1 
toji kalba yra niekam nereikalinga ir neti-
+ USii ^aimynin^s Daugas tikrenybė/' Tatai liudija draugių-draugų
tos kalbos ne zio jicsupianta. . suteikta man dovana, anot gražuolės Ritos

Jeannette St. si vakarą jjo dos tikrai gp pasakymo:—penciliai, ai’ba; tikriau—gra-1-. - tu-h Hin nNi-
beprazystąs gražiausios gėlės žiedas; saky- ^į rašomoji plunksna įr paišelis. Draugu-1 
sime—J°s aygantis smagumas ^įaį nors>: rodosi, nepasakė, nepąliepė tęsti

kia^kmkvieną prie savęs. Norisi jai šaky- vana.piunk$na tatai ,palakė. ' Negi tik pa-

' TU DAR AUGI.
■• t I /• I) t'f •

' , Tu dar augi, bet—regėsi—
Užu metų—pražydėsi.
Tavo skaistūs vęidužėliai 
Bus it rožės žiedužėliai.
Linksmią šypsą skleis luputės, 
Vylio žvilgsnį mes akutės.
Tu žvalgysies dieną kitą, 
Kur tau laimė nusakyta.
Tu žvalgysies ... O bernelis— 
Paprašys tavos rankelės ...
Šiandien augi, bet—regėsi— 
Už metelių—pražydėsi!

Na, o manoji bendrojo gyvenimo 
droš naštos nešėja—-draugė Paulina šį va- i 
karą irgi linksmutė, smagutė. Neprošali [

Ubus pasakyti apie ją trioletu, kad:
Jos akys, lyg lemtų audružę,
Žaibais, rods, tik švaistos, žaibuoja, 
iBet meilės pilna jos širdužė,— 
Ne vėjo sparnai, kad sudužę,— 
J šalį pavaro audružę.
Smagumo šypsnys, štai, gyvuoja,
Rods, švinta, tarytum saulužė,— 

” Džiaugsmu ji svečius vainikuoja. i
♦ * *

—Noriu balso, noriu balso!—sušunka 
Antanas P.

Visi atkreipia į jį domę.
' • —Šį vakarą reikėtų paminėti taip, kadi 
ir tolimesnieji žinotų. Daug laiko neeikvo
jant, sakau: sumeskime bent kelis dolerius 
priešfašistinio darbo paramai Lietuvoj. 
Tai bus gražus atžymėjimas. mūsų šio va-r; 
karėlio. Ar pritariate?

—Taip, taip,—atsiliepė vi$i. .1
Aukų rinkėjai, baigę savo žygį, susirū

pino. Čia ne viskas paprasta. Susirūpino 
dėlto, kad svečias vardu Aleksas R., menuo 
laiko, kaip atvykęs iš Lietuvos, dar iki šiol 
nesusiradęs darbo ir neuždirbęs nė vieno 
cento, pasiskolino nuo draugo visą dolerį ir 
davė rinkėjams. 1 , į

' —Gal nesuprato kame dalykas?
—Gal sugražinti reikėtų?'
—Gal?
—Paklauskime jo vieno, nuošaliai.
Paklausta.
—Supratau, kam aukos dedamos. Dar

bas paramos reikalingas. Mano duotas do
leris tepasilieka! '

Tas doleris, pažvelgus davėjo ekonomi- 
nėn būklėn ir palyginus su kitų čia esam

* *
Rytojus vienok tvirtina, kad vakarykš

tė surprizo pramogėlė—tąi nebuvo sapnas,;

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus Knyga
tinka, tai visi veikėjai netenka 
energijos ir toliau veikt. Pa-. i . v _ , . , .i a.~ i...,____ ; (x eueruiiuo u wiiau vcikl. xa-ir drauginga sypsa, tarytum, ti aukte ti au- man savąį‘į darbą—rą^ihejinią, bet jų do- vyzdį imant, choras mokinosi

žiūrėjiniųi ,jje bųtų ;mąn . pluųksną davę?
Ne. Vartojimui, .... Ar

-i organizaciją, taip sakant, riau- 
- jo1 kraujo, naujos ; energijos.

Žinofna, jei plunksnos ;ir nevartočiau, ’parengia', tai _ keletas žmonių ‘^į §įaį kodėl aš stoviu už vi
daus nėra,—ji auksinė-—nesurudys. Bet susirenka pažiūrėt. įsą p p a. Centro Komite-pavojaus nėra, 

nerudyjančią-suteikė, gal-būt; tuo suprati
mu, kad ne vien rašinėjime mano dienos ir 
vakarai bėga. Dieną reikia dirbtuvėje il
gas valandas išbūti, vakarais organizacijų 

; darbus dirbti, o ir savo asmeninius reikale*- 
i liūs atlikinėti,—ir bėga“ laikas galvatrūk- 
' čiais.

Sausio mėnesį kuoptupaauko-j ta iš naujų draugų. 
’ Dabar kyla klausimas, tai l?ų Apsigynimui del šelpimo po- ka gį dgt į ta komitetą? Drau. 

lįtiskų prąsikaltėlių. ”• ■ - - . .. — -
Vasario;6 dieną nutarė paau- baltinio mūs sekretoriaus drg.

jo $10 Tarptautiniam Darbinin-

lįtiškų prasikaltėlių.
Dabar kyla klausimas, tai

gai, A. P. L. A. nariai! Iš da-

kot $10 d'el Daily Worker, ku- j. Gatavecko paskelbto sąra-
ris šaukiasi pagelbos. Bet ant g0 Opgane “Laisvėj” draugų
toliau gal neišgalėsim tiek paau- var(jų> palaikiusių kandidatū-

i gerais draugais—smagu. Jei kartais darbo !aukojame, buvo uždirbta paren- | jų metų komitetą, atydžiai
i nepasisekimais ir viltį baigtum prarastį ir'S'hnuose. Jeigu draugai parem- peržvelgus jų. vardus, iš savo
•suklupti pasitaikytų, vienok kuomet geri L.lį1.rnliSLnuoširdžiai ir draugiš- 
i draugai ištiesia tau ranką, vedasi būrin, 
į vėl jauti, kad širdis užsiliepsnoja gaisrais.

ben- i

i ~ * vaiuų, pencil iii uox 4 ivcmui uavu"

O dirbti organizacijų darbus sykiu sujkęt, nes lie visi centai, kur mes ra j a. P. L. 'A. sekančių dve-

SU DRAUGAIS.
Liūdnai dvelkia vakarai, 
Širdį , gniaužo ilgesys, 
Sielą,—juntu gan gerai,— 
Slegia juodas debesys.
Ką daryti?—Nežinau.
Kur man žvelgti išeities?— 
Dar Visai neketinau 
Mesti kibirkštį vilties...
Bet gal mesti prisieis? ... 
Nes kur vienas tik žvalgaus, 
Baisūs žvėrys tais keliais 
Slenka ... Rodos, tuoj pagaus

* * l : o: ’ ' H '
—Ei, drauguži,—aš girdžiu,— 
Ko dairaisi, kur* eini?-— .* • 
Spaudžia ranką. Aš jaučiu

vakarą, tada mes galėtume pa- j<aį patariu visiems draugams 
duot ranką tiems draugams, ku-j balsuoti už šiuos draugus: Į 
rie kovoja už mūs gerovę. Per' pirmininkus F. Rodgers, 2
pereitus 3 ar 4 metus beveik kuopos narį; į sekretorius J.
nėra to mitingo, kad nebūt pa- Miliauską, 2 kuopos narį ir į
aukota po $5 ar $10 del darbi- kasierius K. Urmoną, 50 kuo-
ninkiškų reikalų. z į pos narį. J turtų kontrolierius:

Draugai ir'draugės, dirbkime G. Urboną, 14 kuopos narį, A. 
visi išvien, o visada bus geros, žvirblį, 7 kuopos narį, ir J. 
pasekmės. i Urboną, 8 kuopos narį.

Senas Grįnorius, i Jeigu viršminėti draugai bus

Ir Spiritiniai Gėralai
JAU GATAVA

j

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

Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del 
“kompanijos,” del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje kny
goje surasite rezultatus, kokius jūs gausite.—žodžiu, čia 
surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus sveikatai ir kiek 
jis ir kada gero daro.

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

4 VILNIS

3116 So. Hoisted St Chicago, III
I

-

-i.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

"RAUDONASIS ARTOJAS” nuo naujų motų pradėjo eiti kas 
t savaitė ir teikia savo skaitytojams dvigubai daugiau įvairia svarbių 
P r/iviiii nnn’ii i rmn

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. t
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

P žinių, negu pirma. i
' ‘ • • *

"RAUDONASIS^ ARTOJAS” yra vienintelis Sovietų Sąjungoj 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių žinių iš lietuvių 
kolonijų gyvenimo. ( j

"RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams daug žinių 
iš politinio ir ekonominio Sovietų Sąjungos gyvenimo.

"RAUDONAJAM ^LRTOJUI” bendradarbiauja skaitlingas selkorų 
darbkorų, proletarinių rašytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir valstietis, kokiam jis pasaulio krašte 
nebūtų, skaitydamas "Raudonąjį Artoją” visuomet ras sau įvairiais 
klausimais naudingų žinių, feljetonų ir eilių.

Amerikos darbininkai, užsiprenumeruodami sau “Raudonąjį Arto
ją,” tuo pačiu palaikys tamprius ryšius su Sovietų Sąjungos darbi
ninkais įr valstiečiais.

Užsisakyt metams Amerikoje ir šiaip užsienyj kainuoja 
2 doleriai, pusei metų—1 doleris

Užsakymus ir pinigus geriausiai siųst tiesiai "RAUDONOJO ARTO
JO” redakcijai piniginiais laiškais šuo adresu:

B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 45, red. gaz.
“RAUDONASIS ARTOJAS”

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

m

KasĮnutiko tau, išties’?
Tokį nesavas, nerangus? 
Ar beviltis jau jauties?— 
Eikš į būrį, eik pas mus!
Tu paklydęs gal buvai?
Kur tavasis švyturys?
Blogą mintį tu gavai?—
Eik, širdis atsigaivys!—* *
Vedė ... Žvilgsnį vos mečiau, 
Vėl akyse man skaistu!
Vėl einu arčiau, arčiau

' Prie Komunos! Vėl kaistu.
Vėlei pilnas aš vilties, 
Vėl liepsnoju aš gaisrais, 
Del skaistesnės ateities 
Dirbu su gerais draugais!
Sausis-Vasaris, 1929. 
Binghamton, N. Y.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bi% \ 
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 ąx laiškais kreipkitės sekančiu adresu :

K. M. S. J
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apis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TELEFONAI

Keystone

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Ųraborius-Undcrtaker

Mass.332

Miestas

HOLYOKE, MASS MENDELO
RUSIŠKA TURKIŠKA

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Lai buna jam lengva šios

Palaidotas tapo 8 d. 
Paėjo iš Vilniaus gu- 
Valkininkų apskričio,

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

MOTERIMS
Pančdeliais i

utarninkais

Oregon 5136

Main 9669

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

SKAITYKITE IK 
PLATINKITE

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Daugelis susipratusių darbinin
kų stambiai parėmė Lietuvos 
darbininkus jų sunkioje kovoje 
prieš fašizmą, kurie rems ir to- 
liaus.

Jbcero, 
Drg.

išlaidos 
jant su

bus naujiena, kad prie i

ANGLISKALLIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Raportas iš Chicagos Liet. 
Org. ’ Priešfašistinio Susivie

nijimo Drg. R. Mizaros 
Prakalbų Maršruto

d., Roseland 
8.50.

d., 1928 m., 
aukų surinkti

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

užsakymus (orderius). .

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

priimta auka 
veikimui nuo 

51 kuopos per

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

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

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer Street, 
Brooklyn. N. Y.

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

Tamašausko po biskį dirbi- 
Darbas štukinis, bet 

darbininkai neatsiliko ir pa- 
simokėjo savaitines duokles.

Bilakovo dirbinėja po biskį, 
taip pat štukinis darbas, ir 
darbininkai pasidaro didesnes 
algas dirbdami nuo kavalkų.

(Pabaiga rytoj)

Velionis toj dirbtuvėj išdirbo 
16 metų 
vasario, 
bernijos,

Pas Kriaučius—
Kaip Stovi Darbai

Iš Cermarių Susirinkimo
21 d. vasario buvo dirbtu 

vių čėrmanų susirinkimas. Pir 
mininku išrinktas Pranckevi 
čius, o užrašų < sekretorium J 
Daugirdas.

Iš eilės sekė čėrmanų rapor-

22,000 GAVO DARBO 
PRIE KASIMO SNIEGO

P e r e it ą ketvirtadienį ir 
penktadienį New Yorke ir jo 
priemiesčiuose apie 22,000 
darbininkų dirbo prie nuvaly
mo sniego iš gatvių.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS 

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

Juos išdirba

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

O kas link knygų,, tai kąi 
kurias knygas pasidalino na
riai, o likusias pasiuntėm į 
Argentiną “Rytojui” vertės 
apie $35.00. Kliubo rakau-, 
dus norėjo nupirkti drg. A. | 
Kazlauskas, tai kliubas- jam! 
nutarė padovanot. Taip gi j

Dykūnai pamatė, kad jų 
apielinkėje maišosi “ne jų kla
sės” žmonės, subruzdo pąrduot 
savo namus ir bėgo nuo tų 
prasčiokų, kur katras galėjo. 
O pažiūrėkime, kaip draugiš
kai gyvena milionieriai, kuni- 

1 gas ir Dr. Colt 2 karvės, kurios 
i randasi viduryje miesto ant 
jWendel Ave. Jeigu tie “pras
čiokai” būtų keletą karvių pa
leidę ant savo pievų, tai, su
prantama, būtų turėję padary
ti vieną iš dviejų 
karves arba patys 
Bet kitaip yra su 
gais-milionieriais. 
riaus patinka, kad 
mynystėj gyvena, 

•ninkai, kurie 
(dar “dūšią” turi 
|ka meilė artimo, 
jnai yra minėto kunigo parapi 
Į jonai, tai ir karvės gal įskaito 
mos parapijom) tarpe.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikrašti 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei------ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABĄ: Įsidomėki! “Rytojaus” 

’ naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums 
sveikatai pavojingesnių darbų) 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną? 1 . • ; 1

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatįniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera* 
tyvai kyla, kaip ant mielių ?z>

Apie tą viską plačiai apra< 
soma brošiūroje
KĄ MES MATĖME ., ‘ < 

SOVIETŲ RUSIJOJE

Todėl
nes

Atkcčaičio dirbtuvėj dirba 
gana gerai, ir net su viršlai
kiais ant senų išlygų. Taip 
pat savaitinės duoklės yra 
mokamos.

Beržiečio dirba gana gerai, 
bet toje 
dirbamas s

Dovydai
ir ant senų išlygų.

Šimėno pirmesnių laiku bu
vo nesusipratimų, bet dalykai 
pagerėjo ir dirbtuvė dirba ge
rai, ir duokles savaitines mo-

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PBONE, R KG K NT 1171-3474 “Mokykla Repataelja”
Būkite Savystovūs—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, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

norėjo drg. J? Jenušbnis nu- su dirbimu, bet dabartiniu lai 
pirkti knygom ’šėpą, jam irgi ku jau dirbdamas darbiniu- 
dovanota. Šimtą peilių ir ša- kas negali pragyventi. Dar 
kūčių, del parengimų, pado- bas štukinis, bet ir tas negelbs- 
vanota A. L. D. L. D. vietinei ti darbininkams nieko.
5 kuopai. Tai visi kliubo na-j
riai įsitėmykite, kad minėto nėja 
kliubo jokio turto neliko.

Spaudos komisija:
" M. Dobinis,

G. A. Jamison,
Kaz. Anuškevičia

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r-a "Aliui. jęuo g v. ryto iki G v. vak.: po 6 vai.—75c J V LSDlų
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠS.I PĖRIMUI VANTOS VELTUI

pasakyti 
gana su- 
įvyko neP. S. Drg. R. Mizara iš vir- 
kadangi šuj tilpusių skaitlinių pasiliko 

$20 kelionės reikalams. Ma
nau, kad drg. Mizara yra apie 

>. Taigi čia 
prisiunčia likusius $188.84.

J. V. M.

vazine
kalbėti, nę ligoninę, gydytojas apžiūrė

jo ir pasakė, kad jis tuojaus 
mirs. Praslinkus kelioms mi
nutėms nelaimingasis numirė.

Pasiliko moteris su penkiais 
kūdikiais, kurių vyriausiam 13 
metų ir jauniausiam 16 mėne-

ergančiam J. Perkūnui 
Nesenai numirė du tur-. $15.00; Passaico streikuojan-

ant E. Housatonic Ave., tiems audėjams $25.00. Tais
pačiais metais turėjom išvažia
vimą, kuriame surinkom 44 
dol. su centais ir pasiuntėm 
Passaico kovojantiems darbi
ninkams. Vėliau kliubas bu
vo įsteigęs ir vakarinę mokyk
lėlę. Mokytojas buvo geras ir 
tinkamas tam darbui—drg. 
Kaz. Jonaitis. Pradžioj labai 
gerai sekėsi. Mokinių buvo 
pusėtinas skaitlius. Bet lai
kui bėgant pradėjo nykti. Ar 
tai draugai taip greit išmoko, 
ar del kitos kokios priežasties 
pradėjo nesilankyti, 
dingas darbas buvo

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo’šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

*yra tai kanuolė prieš kitą amžinąjųiogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—-kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

• ' F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

Vardas ______ —----------------------------- --------------- --------
____ St. or Ave.
State---------------

Laikui bėgant, 
įsteigti ir knygyną 

... turėjome visokio turinio kny- 
’ gų*. Taipgi pareidavo ir ne-
piasisalint. j£U1.įe laikraščiai—“Laisvė,” 
savo , diau-m “Vienybė” ir “Ai- 
Jiems ęĮ.įs/’ visų labiausia buvo 

k^ivėskai- mylima “Laisvė,” o prasčiau- 
negu darbi-: sįa didžiuma narių atsinešė 

su link “Vienybės” ir kada pasi-
j 1 sa v4°t 1S~ • baigė prenumerata ir gavus 

Mat, kaimy-. paragiuima atnaujinti, tai nu-
I tarta neatnaujinti ir nieko 
i bendro beturėti su fašistų laik- 
Iraščiu. Kliubas, gyvendamas 
' per tuos penkerius . mettis ir 
atlikęs daug naudingų darbų, 
nustojo gyvavęs ne iš finansiš
ko atžvilgio, mes turėjo ižde 

j apie $600.00, bet iš priežasties 
i pradėjimo mažėti nariams.
Tai, tur būt, bus svarbiausia 
priežastis, kad mūs apielinkėj, 
kur kliubas turėjo kambarius, 

!sumažėjo lietuviai. Vieni iš- 
isiskirstė į kitas miesto dalis, o| 
i kiti apleido Newarka. Tuo 
’tarpu naujų narių nesirado. 
■ Antra priežastis, tai nekurie 
buvę mūs nariai, išdirbę sa

kaitę laiko kliube, sauvaliai 
»” visas įplaukas.

'Mes turėjome tokias dvi po- 
įras. Viena pora dalį sugrąži- 
;no; gal būtų sugrąžinus ir vi- 
:sus, jei kliubas būtų gyvavęs 
dar penkerius metus. Antra! 
pora kai “pasiskolino,” tai nei j 
akių kliube nerodė. Visi kar-į 
tu paliko skolingi kliubui apie į 
šimtą dolerių. Lai būna jiems' 
dabar didelė dovana, tokiems4 
žemos rūšies žmonėms. Tokiu | 
būdu ir tie patys senesni ir 
veiklesni nariai pradėjo atšalti 
nuo kliubo. j

Sausio 4 d., 1929 m., įvyko
I kliubo metinis susirinkimas, 
įkuriame apsvarsčius, visapusiš
kai kliubo gyvavimą, vienbal
siai nutarta kliubą likviduoti, 
o turtą paskirstyti naudin
giems reikalams ir įstaigoms, 
kurios atstovauja darbininkų 
reikalus. Turtas sekamai lie
ka išaukotas":
Lietuvos politiniams ka

liniams $300.00
A. L. D. L. D. Centrui

leidimui knygų ■ 60.00
“Daily Workeriui” $50.00
Tarptautiniam

Apsigynimui 
“Laisvei” 
“Vilniai”
“Argentinos Rytojui’ 

Kliubo vedėjui K 
vičiui nupirkta

Visų pirma reikia 
kad šis raportas yra 
vėluotas, tačiaus tas 
i$ raštininko kaltės, 
prisiėjo ilgai laukti raportų ii 
kolonijų* kuriose maršruto lai 
ku drg. Mizara kalbėjo. Ne-1 tai Centrui sakęs 

gf kurioms kolonijoms net prisiė
jo rašyti laiškus ir reikalauti, 
kar prisiųstų raportus. To
kioms aplinkybėms susidėjus, 
kitaip ir negalėjo būti, kaip tik 
žymus raporto suvėlavimas, 
tačiaus, didžiuma kolonijų 
portus prisiuntė laiku, už 
yra verios pagyrimo.
; Visapusiškai paėmus, 
priešfašistinis maršrutas pavy-;. triūso

4 ko neblogai. Aplinkybės, ku- draugijiniame gyvenime neat-! los su kunigu Petkum $10.00 
riosę prisiėjo maršrutą rengti, lieka, vienok pasipūtimui nėra ir 
nebuvo mums prielankios, nes ribų 
ttokie vakarai, kaip prieška- čiai 
ledinis vakaras, kalėdų vaka- tai giminės pardavė namus, su 
ras, prieš naujus metus ir nau- dideliais plotais žemės, vienam 
jų metų vakaras, prakalboms real estate biznieriui. Pasta- 
netinkami ir todėl juose nebu- rasis pristatė daug mažų na- 
vo galima surengti. Taigi, ke- mų, kuriuose apsigyveno pasi
turįs vakarus atėmus ir iš taip turinti darbo žmonės, 
trumpo laiko, truputį atsiliepė 
ir ant pačio maršrūto.

Nežiūrint tų sunkių aplinky
bių, kuriose reikia dirbti, ne
žiūrint tų trūkumų, drg. Miza- 

%ros prakalbų maršrutas davė 
\daug moralės ir materialės 
" naudos. Publikos visur lankėsi 

vidutiniai, kaip kur ir gana 
daug. Aukų Lietuvos darbi
ninkams ir priešfašistiniam 
veikimui, pagal kolonijas, su
rinkta sekančiai 

Gruodžio 1! 
Brighton Park

Chicagos Lietuvių Organizaci 
jų Priešfašistinio Susivieniji 
mo Raštininkas,

J. V. Miller.

“ TARPININKAS ”
(The Mediator) t

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
' MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 

Į čius ir kitus nejudinamojo turto rei- 
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 

dirbtuvėje darbas patarimais, juokų skyrium ir anglų 
Štukinis. .kalbos skyrium. Didelio formato, ne
"t. ‘V ,/ . . . : mažiau 32 puslapių. Prenumeratacio Oil Da gana geiai metams Amerikoj $1.00, pavienis nu

meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery -telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
isigykįt šį numerį.

“TARPININKAS,”
W. Broadway, So. Boston 

Leidėjas 
A. J. KUPSTIS

Žarulio dirbinėja po biskį, 
r,.,,, bet toje dirbtuvėje buvo boso blu ,apsileidimas ir darbą savo perti aim- v. • tx , ,i pražiopsojo. Darbas dirba- 

, t_ imas kavalkinis.
nu aiem. Žiugždos dirbo be pertrau- KllPlflDlO • • • •kos. Pabaigę žieminį sezoną, 

pradėjo pavasarinį. Dirba 
kavai kinį darbą. Taip-pat į- 
vyksta nesusipratimų del vie
no žmogaus, kuris bosams pa
rodo, kad jau, unijos nėra ir 
darbininkams kalba, neturim 
mokėti savaitines duokles. Tai
gi tas žmogelis taip pat pra
našavo ir'dirbdamas pas Šąla- 
viejų, bet cla jo pranašavi
mas neišsipildė.

Šalaviejaūs dirbinėja visai 
mažai,j nors piMęsųiu .laiku 
toji dirbtuvė buvo pagarsėjusPastaruoju laiku darbai Gen

eral Electric Co. eina gerai. 
Kad daugiau priversti savo 
vergus dirbti, įvedė premijų 
sistemą, sulyg kurios darbinin
kams yra paskirta tam tikra 
mokestis, o jei padaro dau
ginus, tai darbininkas aplaiko 
tiktai vieną ketvirtą dalį, o 
kompanija tris ketvirtadalius 
už daugiau padaryto darbo.

Vietinė unitarianų bažnyčia 
surengė “open forum,” kurie 
įvyksta kas antrą nedėldienį 
vakarais. Kalbėtojai, didžiu
moj, savo prakalbas tempia “pasiskolino 
ant buržujų kurpalio, tiktai 
vienas, kalbėdamas apie Mus- 
solinį, pasakė daug karčios tie
sos, tai turčiams, matyt, labai 

$14.50. (Tai [nepatiko. Pagaliaus, užklaus
tas, kaip jis lygina Mussolinio 
diktatūrą su Rusijos diktatūra, 
atsakė: Rusijos diktatūra pa
eina nuo apačios žmonijos ir 
jiems ant naudos, o Mussolinio 
iš viršaus ir gera tiktai jam ir 
keletui tokių pat, kaip ir jis.

Biržų Proletaras.

Gruodžio 20 
man, aukų surinkta $12.50.

Gruodžio 21 d., Rockford, 
aukų surinkta $16.10.

Gruodžio 22 d., Sheboygan, 
Wis., aukų surinkta $13.80.

Gruodžio 23 d., Milwaukee, 
Wis., aukų surinkta $10.45.

Gruodžio 23 d., vakare, Ra-
■ cine, Wis., ’ąūkų ‘ ’ suritrkta 
$6.05.

Gruodžio 2 
aukų surinkta

Gruodžio 27 d., Chicago, au
kų surinkta $18.10.

Gruodžio 28 d„ Cicero, au
kų surinkta $30.57.

Gruodžio 29 d., Chicago 
Heights, aukų surinkta $12.50.

Gruodžio 30 d., South Bend, 
Ind., aukų surinkta $10.02.

Be to, maršrūto laiku drau- 
eastehieagiečiai surengė 

pakalbąs, kur kalbėjo dd. Ju- 
lojHis ir J. Gasiūnas. Tai buvo 
gruodžio 23 d. Aukų surinkta 
$13.75.

Draugai westpullmanieciai 
dar prisiuntė aukas, likusias 
nuo drg. A. Bimbos prakalbų, 
iš lapkričio 17 d 
viso westpullmanieciai prisiun
tė $27.)

Drg. J. Klimas perdavė per 
drg. J. Gasiūną aukų iš naujų 
metų partės, kuri įvyko pas dd. 
Gimbutu^, $4.

Nuo seniaus 
priešfašistiniam 
A. L. D. L. D. 
drg. Brutčą, $5

Viso per drg. Mizaros marš
rutą ir kitomis, pridedamomis 
aukomis, kurios įplaukė beveik Vasario 2 d., American Writ- 
maršrūto laiku, gauta $247.84. in# Paper Co., patiko nelaimė

Sekančios kolonijos neturėjo Silvestrą Versecką. Tekinio dir- 
ganėtinai ižde pinigų, kad pa- žas pagavo jį už abiejų rankų 
dengti prakalbų išlaidas ir to- ir už dešinės kojos ir smogė į 
del vartojo dalį aukų: Brįgh-) kito tekinio užtvarą. Sulaužė 
ton Park, už spaudą ir svetai- rankas, koją ir galvą perskėlė.

Sheboygan/ Wis., $2; Kada darbininkai pamatė tą 
III., $15; Chicago, $7. .baisią nelaimę, tai greitai su- 
V. Andriuliui kelionės stabdė mašiną ir nelaimingąjį 
Wis. valstijoj, važinė- išėmė iš diržo. Nunešė į vieti- 
drg. Mizara

Viso išlaidų padaryta 
Lieka nuo maršruto' 

$208.84, kuriuos ir pasiunčia- 
me Amerikos Lietuvių Organi
zacijų Priešfašistinio Susivieni
jimo centro raštininkui drg. J. 
Aleksiui, Brooklyn, N. Y.

Taigi, Chicagos ir apielinkes 
Priešfašistiniam Susivienijihiui 
drg. R. Mizaros marsrūtas at
nešė geras pasekmes kaip mo
daliai, taip ir materialiai. Dau- Ciltų kaimo 
gelis lietuvių darbininkų likosi 
supažindinti su padėtimi Lie- lies žemelė 
tuvoje ir bjauriuoju fašizmu.1

Lietuvių Draugiškas Kliubas 
susitvėrė gruodžio 20 d., 1923 
m. progresyvišku pamatu ir 
išgyvavęs penkerius metus, ta
po likviduotas sausio 4 d., 
1929 m. Paminėsime trum
poj sutraukoj, ką minėtas kliu- 

[bas nuveikė per tą laiką. Ne
norėdami užimti laikraštyj 
daug vietos, tik paminėsime 
jo svarbesnius nuveiktus visuo
menei darbus. Kadangi prie 
minėto kliubo prigulėjo did- 
džiuma darbininkiškų pažiūrų 
žmonių, tai kliubas visuomet 
ir stovėjo su darbininkiškomis 
organizacijomis ir sykiu daly
vavo kaip tarptautiniame, taip' 

. . . . ir lietuviškame darbininku juka Karves, Kunigai ir Milionieriai \ ,& i dejime. žinoma, ne tik daly-
Keisti sutvėrimai tie išlepė- į vavom, bet ir rėmėm fin'ansiš- 

tai liai dykūnai. * Minta iš kitų!kai. Pirma auka buvo dien- 
nor$ niekų naudingo raščiui “Laisvei” vedimui by-

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

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

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

Darb.
50.00
38.00
25.00 
25.00 

Anuške- 
dovana už



REIKALAVIMAI

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

i

IŠRANDAVOJIMAIai ir atsilanko,

v Associated Press pranešimu

miesto pinigų.

v.

stogus ir uždedame naujus, 
laujant greit pribūname.—J.

PARDAVIMAI

A. RADZEVIČIUS

QUEENSE VIS NAUJI 
GRAFTO DAVINIAI

ADP. BRANDUOLIO F5 
SUSIRINKIMAS

& L

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

GRABORIUS
(Undertaker)

B-

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

TAI TAS, KO JUMS
( t REIKIA

I Pavyzdžiui, Marthy Gallag- 
sekė.her ir Johnny Grosso, kuriea

J:ft Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

r

(MKaanMRBHBnHOBSaBBMBHi
Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

REIKALINGAS janitorius prie 20 
šeimynų apartmentinio 3 augštų 

namo, steam heat apšildomo. Jani- 
toriui darbo nedaug. Gaus 3 kam
barius ir atlyginimą už darbą. Na
mas randasi po No. 210 Hart .St., 
Brooklyn, N. Y. Del platesnių' in
formacijų šaukit savininką telefonu

(46-47)

(Pabaiga). , z r
*Is Ko Tabakas Susideda?

i KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus 
taisom senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi

Puslapis šešias Pirmad., Vasario 25 d., 1929

I 
I

K 
f

&

VIETOS ŽINIOS
Lietuviai Dalyvaus 
Garsiajam Bazare

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo bazaras, kai žinoma, 

•įvyks 6, 7, 8, 9 ir 10 dd. ko
vo mėnesio. Lietuviai turės 
savo skyrių ir pirmas vakaras, 
t. y., 6 d. kovo, bus lietuvių 
vakaras: dalyvaus mūsų cho
rai ir bus kitokių, pamargini- 
mų, ką matysite iš paskelbimų. 
Šiuo tarpu kiekvienas turi pa
sidarbuoti bazaro naud 
pasiruošti jo sutikimui.

| išbandę, taip pat “pasigeria” 
vemia, galvą skauda, t 
svaigsta, etc. • Tie augmenys 
tačiaus, nikotino neturi.

Kadangi tabako priešai pra
dėjo skelbti pavojingumą svei- 

žino- 
pra- 
jį i 
du- 
“di-^

katai nikotino Hr sykiu, 
ma, paties tabako, tai jo 
monininkai sumanė įvesti 
seklyčią per užpakalines 
ris: pradėjo taip sakant 
nikotinizuoti” tabaką, ištrauk
ti iš jo nikotiną. Bet to tikslo, 
kaip sako daviniai, nepasiekė. 
Geriausia i “dinikotinizuotam” 

(tabake vistiek apie trečdalis 
(nikotino pasilieka.
, Kiek nikotinas yra nuodin-i 
jgas, galima spręsti iš to, kad 
’užtektų kalbamo nuodo iš tri

Queens prezidentas, George by diktokų cigarų užmušimui 
Ū. ' Harvey, dedąs pastangų nepratusio rūkyti žmogaus, 
apkaltinti dar 20 asmemi graf-i^et įpratusiam tokia doza nie- 
t'e, kuris buvo padarytas gat-Įko nekenkia.
Vių valymo department© vir-l Fiziologinė Tabako Įtaka 
šylu. Esą, laike pereitos ad-| 
ministracijos valdymo, apie j Pasiremdamas tam tikrais

:------ ----------j-----  .. .. ....----

didėlis blogumas, pusiau finalo kumštynėse. 1 
įkalbėtojo manymu, iš rūkymo, Kai kurie mano pažįstami 
'tai pypkorių nepaisymas jo-'klausia manęs asmeniškai, 
kios etikos ir rūkymas baliuose kiek gauna preliminarių kum- 
ir šiaip susiėjimuose, kuriuose štynių dalyviai. Čia atsakau 
dalyvauja net mažti vaikų, ir į tą klausimą viešai, kad ir kiti 
nemažas skaičius nerūkorių. sporto skyriaus skaitytojai ži- 
To reikėtų vengti, nes tai notų.' Dalyvaujant prelimi- 

galva kliudoma kitiems, neetiška, ir narėse kumštynėse kumštinin- 
apskritai kenksminga, kadangi,kai gauna po $10 nuo raundo, 
užteršiama oras.

Pasibaigus kalbom,
klausimai ir gyvos diskusijos, jkumščiuosis aštuonis raundus, 
Čia taipgi iškelta visa eilė nau- gaus kiekvienas po $80.
jų dalykėlių kurie daugeliui 
buvo nežinomi ir čia paaiš
kėjo.

Ištisą vakarą susirinkusieji 
užsilaikė ramiai ir domiai klau
sėsi, o paskui žingeidžiai dis- 
kusavo. Išėjus iš svetainės, 
Dr, Paulionis, kuris mūs pa
rengimuose retai ; 
tarpe kitko išsitarė:

—Man patinka šitokį susi-1 
rinkimai. Ir žmonės juose da
lyvaują yra gerai prasilavinę, 
kas buvo matyti iš jų domavi- 
mosi ir 
ėmimo dalyvumo diskusijose. 

Reporteris Vapsa.

Vienas J 21 d. nesitreiniravęs vien dėl
to, kad saulė 'buvus perkarsta.

Left Hook.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PAJIEŠKAU brolių Baltramiejaus, 
Antano ir Juozapo Jacikų. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote, praneš- 
kit.—S. Jacikas, c-o Russky Golos, 
64 E. 7th St., New York, N. Y.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Jack Sharkey Atnaujino 
Kontraktą su Buckley

Vasario mėn. 21 d. išsibai
gė penkių metų kontraktas, ;Hoddingway 6712-^Mr.” M’7 Erns’tofri 
kuris buvo padarytas tarp 

| Johnny Buckley ir Jack Shar- 
Kontraktas tapo atnau

jintas vieniems metams. Reiš
kia, po metų Sharkey galės, 
jei norėsi t pasirinkti kitą ma-1 
nnrl'ž.priii ntnnm'inl.i iš.si h n i (nisi ASIRANDAVOJA, fernišiuoti kam

bariai ant dienos, savaites arba 
menesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 

’ ;akyti.
(47-58) 

G. M. KANTON
3481 Third Ave., arti 168th St. 
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.
BASI RANDAVO J A farma ant 5 me- 

tų, 65 akrai žemės, 14 kambarių 
namas, barnč' ir vištininkas. Ran
da labai žema. S. Jacikas, 888 
Union Ave., Room' 5, New York, 
N. Y. (47-52)
PASIRANDAVOJA 5 gražūs kam- 

bariai, yra elektra, maudynė, šil
tas vanduo iš skiepo. Randa tik 
$25.00. Kreipkitės po No. 391 So. 
5th St., Brooklyn, N. Y. (45-47) 
PASIRANDAVOJA ūbai didelis for- 

I nišiuotas kambarys, su dviem lan- 
Striblingas, kuris sverias gaiš, yra visi parankumai. Kaina 

nnio ąvarnet vakario mėn ,abai Prieinama. Matyt galima bileapie svaius, vasano men. ^iku> goIob, g45 Grand st>> pir_
-...........--------- ------- --- - mos lubos, Brooklyn, N; Y. 45-47

nadžerių, atnaujinti issibaigusį 
’ kontraktą su Buckley, arba 

ir "statomų, klausimų“ bei,Pa?itrauk't? kumštynių.
Associated Press pranešimu, 

šiandien Sharkey tiki, jog jis iSanksto užsis • 1 — • ft-* -1.— I

lĮumsuacijus viiiuyinv, . ........................ . -.............Varpo Naujai Keptuvei
milionas dolerių buvo nusukta 'autoritetų surinktais daviniais,

Mus Draugių Vakarienė 
. Bus Nemėsiška

Kovo 10 d., “Laisvės” Sve
tainėje, L. D. S. A. 1-ma kuo
pa ruošia vakarienę—bemė- 
sišką—arba kai tūli sako: ve- 
geterijonišką vakarienę. Ren
gėjos “tikrina, kad šiemet jų 
Vakarienė bus geresnė, negu 
kada yra buvusi. Įžanga pa
lyginamai pigi—‘tik vienas do
leris asmeniui. Prie vakarie
nės bus ir muzikos, dainų, šo
kių, etc.

Pasirūpinkit įsigyti tikietus.

“Rūkyt ar Nerūkyt?” 
Pavyko Paskaita

prelegentas pažymėjo, ką pa
daro tabakas i rūkytojus fi- 

1 ziologjniai. “Nuo perdidelio 
icigaretų rūkymo nervų siste- 
|ma,” tęsė Dr. Petriką, “nuken- 
i čia pusėtinai. Tūliem nervin
giem žmonėm būtų geriau su
vis nerūkyti, nes .jie suvartoja 
paprastai perdaug tabako ir 
tampa jo vergais. Toksai rū
kytojas tankiai perdaug gau
na galvos skaudėjimą ar jos 
svaigimą.”

Uostymo bei girdėjimo ner- 
jvai taip pat neišlieka nepažei- 
Isti perdideliu tabako vartoji- 
Imu. Kartais pasireiškia įvai- 
įrių neuralginių diegimų ar 
raumenų trūkčiojimų nuo nuo
latinio smegenų bei nervų er
zinimo. Seniau tūli autoritetai 
tvirtindavo, kad del rūkymo 
žmonės gauna vėžio ligą, nes

yra puikesnėj, geresnėj pade-i 
tyj, negu kuomet nors yra bu
vęs visu savo karjeros laiku. 
Ir jis ištikrųjų taip išrodo— 
rusvas kai plyta, nudegintas 
pusiau tropiškos saulėj, mik

lius, greitas, piktas ir liesas, 
*ar“,kai milžiniškas kurtas, sve-

- jriantis 187 svarus; tokio žemo 
į svorio jis niekuomet dar ne-!
buvo pasiekęs. Be to,

nJ". , JUNIPER >7646.
' R AL PH * K Ru 

FOTOGRAFAS 
65-23 G h ANQ Ą VEN (jiĖ/

. M '' './y • ‘

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.

Buvau užėjęs pažiūrėti 
po (Balčiūnų) naujos keikų, py-i 
ragaičių ir tt. keptuvės. Kep- ■ 
tuvė randasi ant antrų lubų dL1 buvo pasiekęs. Be to, jis 
deliam erdvingam name; Visas’Sll giHa panieka žiūrįs į Strib- 
namo vidurys gražiai išbaltin-1 kaipo kumštininko, ga- 
tas ir švariai užlaikomas; vis- bumus, 
kas sudėta tvarkiai. Pečius, tai i 

i • Itikrai moderniškas, išrodo, kai 
kokis namelis. Yra keliolikai 
moderniškų mašinų, kaip tai: i 
miltų sijojimui, maišymui, bul-j 
kūčių (rolls) dirbimui, “dona- 
cų” dirbimui ir kitos.

Kaip pasakojo keptuvės dar
bininkai, tai su kiekviena diena 
vis daugiau ir daugiau reika
laujama iškepti įvairių daik
tų. O rupiai maltų kviečių

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

namus, 
atlieka- 
taisome
Reika- 

S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., Tel., 
Stagg 0452. ' (44-68)

Sekantį pirmadienį, vasario! 
(whole wheat) duona, tai “kyla, 25 d., įvyks ADP. Branduolio! 
kaip ant mielių ”r-kasdien vęik F5 susirinkimas, “Laisvės” na- 

ji paprastai pasireikšdavo antjdubeltavojasi -užsakymai. Sa- me, 8-tą vai. vakaro. Visi na- 
lūpų arba burnoj. Bet vėlesni ^oma., lietuvių valgyklose - kas- riai būtinai atsilankykite, 
tyrimai tam prieštarauja. Sa-1 
kyrhas, kad rūkymas dižėn- 
fektuoja burną ir dantis ir to
dėl patartinas naudoti, neišlai
ko kritikos. Taip pat, einant 
autoritetų tyrimais, neturi pa
mato d*r tas tvirtinimas, būk 
nėščios moterys, rūky damos, 
greičiau persileidžia (išsime- 

Randame“ tabake t8 \ n!g" ,ner0ka™os . . 
Ar tabakas padaro įtaką į 

protinį darbią—yra dvi nuomo
nės. Viena, už, o kita prieš
taraujanti. Tai buvo tirta tar
pe studentų ir apskritai proto 
darbininkų. Tačiaus, vienas LAIMĖJO PRIEŠ MEYER 
aišku: rūkymas neigiamai atsi-,rupmTNFRi 
liepia Į jaunimą, moksleivius, j '
Jaunam pradėti rūkyti 
ka ir reikia drausti.

Išvados

“Cheminė analyze mums pa
rodė;” (tęsė prelegentas, “kad 
vyriausias tabako veiksnys— 
nikotinas. Be jo yra dar ir 
kiti keli chemikalai, iš kurių 
tūli dar aršesni nuodai, negu 
nikotinas. ________ _____
pyridino su keletu jo sąjungų; 
hydrocyano rūkšties; fenolų 
(karboliaus rūgšties) pyrolino; 
amoni jos, formalino, kolidino, 
anglio monoksido, medinio al
koholio, etc. Kolidinas ir an
glie mohoksidas yra tai du 
nubdingiausi tabako elementai, 
daug nuodingesni, negu pat
sai nikotinas. Laimė tik, kad 
judviejų tabake yra vos tik 
žymės.”

. Nepratusį rūkyti, kolidinas 
greitai apsvaigina. Tabako 
dūmai akis ėda daugiausiai to
dėl, kad juose yra formalde
hyde, kurj vartoja ašarų gazo 
bomboms dirbti. Nuo jo akys 
pradeda ašaroti, gerklė džiūti, 
atsiranda kosulys ir t. t.

dięn vis daugiau šios .duonos 
reikalaujama. >
;Kita keptuvė, kur kepąs ►tik 

ruginę duoną/ randasi kitoj vie
toj <(ant Maujer St.), bet Bal
čiūnas sakė, kad pavasarį ir 
šią keptuvę perkels savo naman 
ant Stagg St.

Varpo Susiedas.

I SPORTAS
PAULINO UZCUDUN

Tačiaus, 
nų išvadų, 
“įsakymo” 
Šių dienų 
prieš ir už rūkymą neleidžia 

!to padaryti. 1___________
mas, visiems aišku, kenkia, 
kaip kenkia perdidelis apsival- ™ M mts 
gymas, persigėrimas, persidir-

priėjęs prie 
prelegentas 
ir linijos nepadarė. 
Išbrinkta medžiaga

Grabel ius -
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
DR. A. L. CEASAR

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

GRABORIUS

NAUDOKITĖS ŠITĄJĄ PROGAI
Nupirkau ant licitacijos keletą 

šimtų laikrodėlių visokios rūšies ste
bėtinai pigiai. Bepirkdamąs įsisko
linau, dabar parduodu juos, kopjgiaų- 
siai, kad < surinkti reikalihgą sumą 
pinigų skolos . atmokėjimui. Kuomet 
atmokėsiu skolą, tuomet, laikysiuosi 

I normales kainos, ; be,t dabar tai ,par- 
' duodu— ■ , , 
j 7 akmenų ant 20 metų auk- H 
1 suotus Swiss nuo $1.75 iki $3,50

1 
auksuotus Swiss nuo $2.00 iki $5.00

i 7 akmenų Elgin ir Wal
tham nuo $4.00 iki 7.00

15 ir 17 akmenų Elgin ir 
Waltham nuo $6.00 iki 12.00 
Visi laikrodėliai vien tik vidutinės 

ir geresnės rūšies; visai pigių Swiss 
147 Cylinders, Ingersol ir kitokių suvis 

neturiu savo apyvartoje. Dirbu die
ną ir naktį perrinkdamas ir asortuo- 

; damas juos ir stengiuosi parduoti 
tik tuos, kurie geram mechaniškam 
stovyje

PRANAS VEIVERYS
4 Ten Eyck Street, Brooklyn, N.Y. 

(46-48)
PARSIDUODA 8 šeimynų namas, po 

4. kambarius, yra visi naujausios 
mados įtaisymai. Randų į metus ne
ša $2,200. Kaina tik $13,000, įmo- 

iketi reikia $4,000. Namas randasi 
Į po No. 541 Flushing Ave.—Gotthelfs- 

e ... ... . . , 'man, 541 Flushing Ave., Brooklyn,. , fasisrinj veikimą, tai yra nauji dele- ję y (46-51)
DOK- gatai jų antrašai nesiranda pas , __1__ 1__________________ _____
cam- komiteto sekretorių, todėl meldžiu tų PARSIDUODA ČEVERYKŲ 

.......................... KRAUTUVE
Gera proga pirkti gerai įdirbtą 

‘biznį pei* daug metų, geroj vietoj 
ant Main gatvės. Pardavimo prie
žastis—moters mirtis; noriu važiuo
ti Lietuvorf. Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš toliau- atvažiavęs nupirktų ir į 
forničiaus neturėtų, tai ir fornicių 
galės gauti del 4 kambarių. Kreip
kitės sekamu adresu:

THE MODEL SHOE STORE
111 Main St., Hudson, Mass.

arba FRANK JOGAS
27 Water St., Hudson, Mass.

(45-69)

Sekr- J- Siurba.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
r BOSTONIEČIŲ AT YDAI!

Draugai F. Stankūnas ir K. Męn- 
keliūhiiitė 7-tą Mandžio-Alįril. 2-rą akmenu“ant 2o'metų
vai. po pietų, dainuos Montello, ■ • •
Mass.; • Jiedu lengvai galėtų duoti 
koncertą subatos vakare, balandžio1 
6-tą ir nedėlios vakare, balandžio 

i 7-tą by kuriose Bostono apielinkės 
miesto ar pačiame Bostone. Tuo 
reikalu rašykite tiesiai F. Stankūnui 

, ar K. Menkeliūniūtei, 46 Ten E’yck 
St., Brooklyn, N. Y.

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

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai 
| . 4 Kreipkitės šiuo adresu: 

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

Telephone, Stagg 440S

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DETROIT, MICH.,
Detroito Draugijų Pricšfašisrinė 

metine konferencija Įvyks subatoj, 
2-rą dieną kovo (March), 1929, va
kare, kaip 7:30 vai., Draugi jų svetai- 

atgw ntj, 24th ii* Michigan Ave. Draugai- 
1 ges delegatai-tes, ši konferencija bus New metinė ir visų delegatų pareiga da- 

tarpe Jyvauti, nes bus valdybos rinkimas 
1929 metams. Taipgi yra daug 
svarbių reikalų, kurie turi būt ap- 

’. Kurių draų-

MALONAUS PASIMATYMO
nesvei-1 Pereitą penktadienį 

j Madison Sq. Gardene, 
Yorke, įvyko rungtynės 
boksininkų Paulino Uzcudun 
ir Meyer Christnerio. Pirma- tarta šioj7 konferencijoj, 
sis laimėjo septynis raundus iŠ ębų /Jelegatai yra perrinkti j prieš- 
10-ties. Reiškia, ispanui 
sininkui atsidaro kelias į

galuti- 
griežto

Perdidelis rūky- ■ PI()11-Vstę. | draugijų sekretorių juos paraginti 
dalyvaut konferencijoj. Stokim visi 

' į darbą, tai yra į kovą prieš dar
bininkų klasės budelius.

S. K. Terziene.
214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
priimti.

BOSTON, MASS.
j LIETUVIO BARBERNĖ, M. J.

Vieno cigareto surinkti dū-. ^įmas. Rūkyti su dienia, j die-
NlM turi 2 miliOTami.s n>kotl-lna kelig cjgaretus .<(je| vis0' .

k?,” veikiausiai nekenkia. Rei- « «bį’X ivyPs telch IG^en 
kia labai vengti patapti vergu „A„|prie L stories, Jamaica Plain. Tel.
tabako, t. y., įprasti rūkyti 
taip, kad be rūkymo negalima 
būtų apsieiti. Kas ton vagon 
pakliūva—vertas pasigailėji
mo. Su kontrole viskas gali
ma ir tas nieko arba labai ma
žai ką pakenks.

šitokia, maž-daug buvo iš
vada.

Dr. J. Paulionis Kalba
Po apie pusantros valandos 

dr. Petrikos skaitymo, kalbė- Rush Heise iš Columbus, Ohio, 
jo dr. J. Paulionis. Jis darė 
kai kurias pastabas. Jo bend
ra nuomonė: “Kas rūkot—rū
kykit, kas nerūkot—nerūky
kite Dr. Paulionis nesutiko 
su kai kuriais pirmesni© pre
legento išvedžiojimais. Pav.,' 
jis mano, kad jei žmogus ner
vu otas, tai jam reikia nervų 
sustiprinimui kai kada parū
kyt ir gydytojai netgi kai-ka- 
da tokiam pataria. Gėrimas

piai turi 2 miligramus nikoti-’ 
T!O, 1.5 mlg. amonijos, 0.7 
mlg. pyridino, 0.03 mlg. hyd
rocyano rūgšties ir 18 kubiškų 
centimetrų anglio monoksido. 
Nikotino kiekis tabake prigu
li -titto tabako rūšies. Bend-1 
rai, nikotino cigaretuose ran
dasi apie du nuošimčiai, ciga
ruose ir pypkio tabake šiek 
tiek daugiau. Cigaretų ar ei-j 
garų “stiprumas” nepriklauso 
nuo nikotino kiekio, bet nuo 
tam tikros specifiškos fermen
tacijos, kuri savo keliu pri
klauso nuo tam tikrų sąlygų 
k. t.: geografinės padėties, 
klimato, žemės, trąšų, etc. Kli
matas turi didelės įtakos ne 
tik tabako pramonėj, bet taip 
pat vyno, arbatos ir kitų pro- 
dūktų.

Galvos skaudėjimas ar svai
gimas ir kitos pasėkos nepra
tusiam rūkoriui paeina ne vien 
tik nuo nikotino, kaip daugelis 
Žmonių mano, bet kitos che
minės substancijos taip pat tu- z
ri savą veikmę. Pav., vaikai,-alkoholio taip jau leistinas, jei 
nepratę rūkyt; kada parūko tas daroma su miera. ■ Yra to- 
susisukę į popięrą alksnio, vys- kių ligų, kurios negalima ki- 
ftioa ar kopūstų lapų, ką di- taip apeiti, kai tik įsakant pa
ti ži Ūma Lietuvoj esame patys cijentui naudoti alkoholį.

Be Jack Sharkey-Young 
aundų kum '

Flamingo Parke vasario mėn. 
27 d. vakare, bus dar visa ei
le prelihiinarinių kumštynių. 
Visų pirma kumščiuosis dvyli
ka negrų, taip vadinamose 
“karališkose kautynėse” už 
tam tikrų pinigų sumą, kurią 
skiria Jack Dempsey.

Po to seks keturių raundų 
kumštynės, kuriose dalyvaus 
sekamos poros:

Mike Firpo iš Baltimore ir

sunkiasvoriai.
Red Riley iš New York o ir 

Abie Bain iš Newark, N. J., 
lengvaųs sunkiojo svorio.

Spike Webb iš Orlando, 
Fla., ir Tony Fuente iš Cali
fornia, sunkiasvoriai.

Sully Montgomery iš Fort 
Worth, Texas, ir Pat McCar
thy iš Bostono, sunkiasvoriai.

Big Sid Terris iš Miami ir 
Paul Hoffman iš New Yorko, 
sunkiasvoriai.

Marthy Gallagher iš Wash
ington© ir Johnny Grosso iš 
New Yorko, sunkiasvoriai, 
kumščiuosis aštuonis raundus

Jamaica Plain 1123.
(21-47)'

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU moters arba merginos 

apsivedimui, nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Aš esu našlys, 36 metų, 
turiu 5 vaikus. Taipgi turiu nuosa
vą namą. Kuri norėtų gražausrir ge
ro gyvenimo, malohės atsišaukti.— 
J. Balčiūnas, 110 Green point Ave., 
Blissville, L. L, N. Y.

PARSIDUODA ROAD HOUSE
Naujas namas, geras biznis, ne

mažas kavalkas žemės, prie didelio 
kelio, 9 mailos nuo Newark, N. J., 
2 mailos. nuo Springfield, N. J. La
bai' gera proga pirkti, nes į mėnesį 
laiko turi būti parduota. Rašykit 
arba . klauskit telefonu: Trinity, 
2756-R. A. Labanowsky, 264 First 

(48-48)•’ (47-49) St., Elizabeth, N. J.

EMB

Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktą, 
Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

urie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA 
t

3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

SSY JEWELRY SHOP
ietuviška Krautuvė

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

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

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514. ?

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

' Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šahnėčių

O




