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11,000 Įvažiuotų Mažiau

| to 1924 metais, jeigu Her ' i . -w 4- * • t • •

14,000 Miliomeriu

į Provi- 160 darbininkuV Jo aumpa-
.oju laiku : užmuštųjų ‘ ' darbininku mją. nesamdys virs 40 metų 
npratusiy i šeimynos pį]ikta skurde. ‘ amžiaus darbininkus. Jrs 
ios persi- J 1 sako, kad darbininkas virs

40 metų jau persenas. Reiš-
nn • • o. n • kia, nebegali tai kompanijaileronzuoja btreikienus padaryti tięk daug pelno, 

_____  kaip j aunasi darbininkas.

Areštai Guboj
HAVANA, Cuba.— Ank-Sovietų Sąjungoj gų surado pas jj, du plėšikai sti trečiadienio rytą; vietos

dar-

80 žmonių Prigėrė

ŪLGINAS iKALINTI

PHILADELPHIA. — Lo- 
ree, generalis manadžerius 
Delaware ir Hudson gelžke- 
lio, pareiškė, kad jo kompa-

HOOVERIS NUSISKYRĖ
7 MINISTERIUS

L1AUO- - - <UZ"

” kU_' sinuodijimu nuo miesto ir

įmetus. Apie 11,000 svetim
šalių būtų mažiau įleidžiama

248; galėtų
Len kl

iūtų

1000 Narių.
So. Bostonas. 
Providencas. 
Pešasi.

Rašo A. P. Taraška

Londonas.—Gauta prane
šimas iš Hong Kong, Chini- 
jos, kad 80 žmonių prigėrė, 
susikūlus Chinijos laivui 
Shutnan.

torius, trečiadienį pavakary 
tapo suareštuoti ir įgrūsti Į

Cmhv. Wvn. — Yordan 
Duvakoff, anP'Imkasvs. tano 
užmuštas susikūlus vago
nams kasvkloj.

Iškilo didelis skandalas tarpe 
mirusiojo kun. čepliko giminių 
ir jo gaspadinės. Mat, • kun. 
Čeplikas mirdamas užrašęs tris 
tūkstančius dol. savo gaspadinei, 
o giminėm nieko.

Giminės norėjo nors automo
biliu atimti, bet ir tas dingo ir 
negali priversti gaspadinės pa
sakyti, kur jis yra.

HOLLYWOOD, Cal. — 
Pranešama, kad garsus kru
tamu paveikslų komedijan- 

: tas ’Charles Chaplinas kovo
ja su mirčia. Jis šery ---■

So. Bostone dalykai neina blo-, 
gyn. “Laisvės” choras gyvuoja 
gerai. Kovo 10 d. statys scenoj 
veikalą “Du Broliu.” Lošimas 
veikalo bus pagražintas su dai
nomis, kur dalyvaus visas cho
ras. Operetė “Pepita” taipgi 
mokinamasi. Lošėjai praktikuo
ja komediją'“Karolio Teta, .... . . # .
rią loš 16 d. kovo Montello, i vidurių influenza. 
Mass. Pereitą pėtnyčią sulošta i 
“Lapkus.” Buvo jau surengta Į 
kelios vakarienės ir šokiai. Vis-1 
kas pavyko gerai.

Dailės žvilgsniu veikimas su-1 
kasi gerai ir pačiam centre to , 
veikimo mes daugiausiai mato- i ______ v
me d. M. K. Bolį Girdisi ne- į READING, pa>_ Cia mie- 
pasitenkimmų d. Bo hu n; vieno- t ]džj , ; ; .
kių bei kitokių uzmetinejimų ', . . ,. .
jam. Kaip ten viskas yra ir lankose. Bet darbinin
ką žmonės kalba, sunku ir suži-t; kams nei a nei kiek gėliau, 
noti, bet kas.liečia veikimą, mesime nemato skirtumo tarp

leuatiduoti kreditą d. Bo-I socialistų • ir kapitalistų vai-. 
ž* jo darbštumą dailės sri- ; džios.

NEW' YORK. — Robert j užkeltas ant troko ir pasakė 
Minor, “Daily Workerio” j trumpą prakalbą. Jis aiški- - - • -n < • -r 1 1 1 • ••

_____________________SUMMIT, N. J.—Šiame 
viai lietuviai lošia svarbią rolę skebinių dirbtuvių miestely 
tame pradiniam darbe. Gerai, visos reakcines spėkos at- 
draugai, darbuokitės ir svieski
te kunigo suklaidintus lietuvius.

Plėšikai Privertė Žmogij 
Nuryti P^ilį

TORONTO^ Kanada? — 
Supykę,, kad jię ^mažai pipi-

Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Darbininkai Visų Saliui

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik Re-

Nedeldienių
težius, o Išlaimesit 

Pasauli!

•Jį
įte*.• • **

A.L.D.L.D. 7-to Apskričio ko
mitetas kviečia visus apskričio 
narius į talką, kad apskritį pa
kėlus nuo 750 narių iki 1000 na
rių. Vajus už tūkstantį narių 
eis net iki pradžiai kitų metų.

Katros kuopos 'kiek turi na
rių ir katrie pavieniai nariai bei 
narės kiek prirašė naujų narių, 
bus skelbiama kas menuo per 
organą “Laisvę” ir per apskri
čio komiteto leidžiamus cirku- 
liorius.

Apskričio komitetas kviečia 
kiąkVieną seną narį ir narę gau
ti nors po vieną naują narį,

CHVojassuhmirčia K0‘ Coolidge Reikalauja Sumažint Imigraciją;
11 nnn i v* . nu v* 1

WASHINGTON.—Trečia
dienį prezidęntas Coolidge 
pasiuntė kongresui savo 
raportą apie įvedimą naujos 

■į imigracijos kvotbs vaduo-1 
| Algos Nukapojamos So-|ĘinS2j^ S S 

cialisty Valdomam • i iŠ

Mieste

sulig Coolidge’iaus patiektos 
kvotos. :

t

Sulig Coolidge’iaus kvo
rtos, iš nekuriu šalių dau- 
i giau imigrantų galėtų atva
žiuoti, o iš kitų^mažiau. Pa- 
veizdan, iš Vokietijos dabar 
gali atvažiuoti 51,227; gale- 
tų atvažiuoti tik 25,957. Iš 

bert Hooveris, kaipo prezi- Lietuvos atvažiuotų dau- 
dentas, 'balandžio 1 d. išleis- giaū: dabar gali atvažiuoti 
tų proklamaciją tos kvotos 344; galėtų atvažiuoti .386. 
užgyrimui. Iš Anglijos ir šiaurinės Ai-

Sulig kvotos, kurią pa tie-i rijos dabar gali atvažiuoti 
kė prezidentas Coolidge, vi- 34,007; galėtų atvažiuoti 
so 153,714 imigrantų būtų i atvažiuoti 65,721.. Iš Ita- 

turimeuatiduoti kreditą d. Bo-1socialistų ir Kapitalistų vai-1'įleisti j metus. Sulig dabar- lijos atvažiuoja 3,8^5; gale
liui už*jo darbštumą dailės sri-1 džios. įtinės sistemos, kuri yra pa-
tyj. j Nesenai čia darbdaviai | remta svetimšalių gyvento-

So. Bostonas biednas su vei-' pravedė visuotiną algų nu-į jų skaičium 1890 metu, įlei-i 
kėjais politinėj dirvoj. Draugai kapojimą. Algos tapo nu-! džiama 164,647 imigrantai i | 
pusėtinai aptingę ir vis nepajė- kapotos ant 25 nuošimčių. ' ..................................... '
gia nusikratyti to tinginio. ____

Visi bėdavoja, kad perdaug < h • P * I • rj 
darbais užversti, bet pasižiūrė- DarbiniIlKUI ŽUVO 

>jus į tų darbų rekordus matai, | 1 ’ < L ; . - . ;
kad veik niekas nedirbama. | * t -n a -K-rxr at xr - at
Apie tą reikia rimtai,' rimtai I ALBANY.. N. Y.- New 
southbostoniečiam pagalvoti. >Yorko valstijoj piamonese 

_____ !per sausio mėnesį tapo uz-
Providence, R. L, yra tam- Į mušta . 149 darbininkai, pa

šiaušia kolonija, nes tenai lietu-. sak oficialio industrinio ko- 
viškas dūšių ganytojas savo pa- į misionieriaus raporto. Gruo- 
rapijonus taip įdrąsinęs, kad į džio mėnesi liko užmušta 
jie manosi valdą visą 
denco miestą. Pastaruoju laiku 
trys progresyvių ir susipratusių ' 
mūsų draugų šeimynos persi- 
Ayauste iš Lowell, Mass., j Pro- 
vwdence ir tie draugai ir draugės, i 
“kiek matosi, pradeda plėšti d i r-1 
vonus lietuviškam darbininkiš-1 
kam veikimui. Suprantama; ir ( 
vietiniai ten buvusieji progręsy-

' Nauja Masina
Fabrike “Energija” Mins- 

e išbandyta liauja mašina 
kmenims trinti. Šią maši- 
ą padirbo pats fabrikas. 

Jąja gamins , dirbtinąsias 
trąšas. Bandymas davė 
kuo geriausių rezultatų. 
SSRS tai pirmutinė šios rū
šies mašina. Lig šiol tokias 
mašinas y įveždavo iš užsie
nio. .
z Fabrikas “Energija” pra
dės dirbti šias akmenų tri
namąsias mašinas; tomis 
mašinomis, kaip jau minėjo
me, gamins dirbtinąsias trą
šas. Jau dabar užsakyta 
100 šitų mašinų.

kreiptos prieš streikierius.
Antradienį pusė šio mies

telio policijos spėkų buvo 
pastatyta terorizavimui arti 
50 streikuojančių šilko au
dėjų. kurie pikietavo į strei
ką išvestas dirbtuves. Poli
cija užpuolė pikietuotojus; 
daug sužeidė. Keletas su
areštuota. Du tapo nuteis
ti po mėnesį kalėjimo.

Nepaisant teroro, Nacio- 
nalė Tekstilės Darbininkų 
Unija, kuri vadovauja strei
ką, praneša, kad ji pasiry
žus organizuoti naujas pi- 
kiėtavimo demonstracijas; 
bus vedama kova už teisę 
streikuoti prieš blogas 
bo sąlygas.

Prague, Čekoslovakija. — 
Josef Skrypa, žymus vadas 
Vakarines Ukrainos Komu
nistų Partijos, numirė čia 
no operacijos. Jis buvo Len
kijos seimo narys.

Nesamdys Darbininką 
Virš 40 Metų Amžiaus

Kadangi darbininkų yra 
perviršis (kelį milionai .be
darbių), taį.Jkompanija gali 
pasirinkti jaunesnius, o se
nesni darbininkai lai eina 
ir pasikaria, jeigu jie nega
li susiraski darbo “aukso ša
ly,” kur gyvuoja “demokra
tija” ir “lygybė.”

trečiadienį privertė Angelo 
Aygusta nuryti kiąepinį pei
lį suvirš keturių colių ilgu
mo. zAygusta sako, vienas 
iš plėšiku baudė jį priversti 
nuryti atlenktą peilį, bet ki
tas įsikišo ir užlenkė. Ligo
ninį’, kur Aygusta tapo nu
gabentas, daktarai sako, 
kad bus galima išgelbėti jo 
gyvastį. "

4ų atvažiuoti 5,802. Iš Ru
sijos (europinės ir aziškos) 
gali atvažiuoti 
atvažiuoti 2,784. 
jos atvažiuoja 5,982; 
atvažiuoti 6,524.

WASHINGTON. — Her- j 
! bert Hooveris jau pasiskyrė | 
septynius savo kabineto na-; 
nūs. Dar trys vietos neuž
pildytos. Paskirti asmenys 
į sekamas ministerių vietas:'

Iždo sekretorius — A.n-, 
dpew W. Mellon.

Valstybės sekretorius —
Henry L. Stimson iš New' redaktorius, ir Moissaye J. 
Yorko. .Olginas, žydų , komunistu

Karo sekretorius—James I dienraščio “Freiheit” redak- 
W. Good iš Iowa.

Laivyno sekretorius —
Charles Francis Adams iš Tombs kalėjimą.
Massachusetts. • ' Morris Hillquitas, advoka-

Generalis prokuroras — tas milionierius, Socialistų 
William* D. Mitchell (demo-, Partijos bosas, su Tammany 
kratas) iš Minnesota. Ęah (demokratų saikos) po-

Pašto ministeris—Walter litikierių pagelba įrgūdo ka- 
F. Brown iš Ohio. lėjiman kom.uniptų laikraš-

Vidaus reikalų sekretorius čj1?
— Ray Lyman Wilbur
Californiįos.

£

DETEKTYVAI SU SOCIALISTAIS ATĖJO 
į REDAKCIJAS IR SUĖMĖ JUOS

Prie “Daily Workerio” Namo Susirinko Šimtai Darbinin
ku; Minoras Sakė Jiems Prakalbą

no, kad geltonieji socialistai,> 
Įsiutę, kad jie praranda įta-» 
ką darbininkų tarpe, daro 
suokalbį sunaikinti darbi
ninkų klasės spaudą.

“Tie išdavikai,” sakė Mi
nor, miniai darbininkų jį 
sveikinant, “kurie bandė už
slopinti , darbininkų klasės 
spąudą, surengė tuos areš
tus. Socialistų Partija yra 
darbininkų klasės priešai,

Išmetė Bedarbį iš ’ ?
Anglijos Parlamento

WASHINGTON. — Pra
nešama: kad taksų sumokė-* 
iimns už 1928 metus, kovo 
15 d., parodys, kad Jungti
nėse Valstijose dabar yra 
suvirš 14.000 ]

y’u redaktorius už tai, kad i ir visi klasiniai sąmoningi 
, jie iškėlė į viršų socialistų darbininkai turi sunaikinti 
| finansines machinacijas. paskutines žymes jos ryšių 

Hillquitas per New Yorko i su darbininkais. Visi darbi- 
grand džiurę išreikalavo ap- jninkai turi kovoti, kad išlai- 
kaltinti minėtų laikraščių kyti komunistinę spaudą, 
redaktorius “kriminališkam(kuri kovoja prieš geltonuo- 
šmeižte.” Grand džiurė iš-i siųs socialistus ir bosus ” 
klausė pono socialisto pra-! Detektyvai neleido Mino- 
švma. J ' užbaigti prakalbą. Jie

k Jeigu ta socialistų ir Tam- pagriebė Jį ir įstūmę į Poli- 
many Hali politikierių kon-; rijos vežimą kartu su Olgi-

milionieriu. ■ spira'cija prieš įkalintus ko- nu nugabeno j 22nd Pre- 
Tokis aprokavimas tano pa-1 munistus pavyks, tai Mino- cinct policijos stotį, ant 22- 
darvtas iždo ministerijoj. irui ir Oleinui gręsia po me-: St. ir First Avė..

Tie milionieria1’ turi meti-įtus kalėjimo ir užsimokėti Ten buvo Minoruiir Ol|n«
nių inlauku mm $100,000 iki i po $^Q0. r ’ 1
suvirš $1,000,000. ' Tz i r . • , -i i ’ ouciaus skum’ ’ i Kad socialistai palaiko ry- išklausinėti

----------------- .< ;šius su Tammany policija ir
Lindberghas Vos UžsimušėEKr

SU SaVO Mylimąja iatėjo areštuoti Minorą iri
i Olginą, juos atlydėjo atsto- iį-ano nugabenti i Tombs ka
vas Socialistu Partijos orga- 
no “New Leader.” O gelto- ’ - - - -
nųju žydų socialistų laikraš
čio “Forwardo” nasiuntinvs 
valkiojosi apie Tombs kalė
jimą per kelias valandas, 
kad patirti zar tikrai komu
nistu laikraščių redaktoriai

LONDONAS.— Trečiadie- 
ilio -vakarą Anglijos parla
mente buvo diskusuojama 
bedarbės klausimas. Prie 
parlamento buvo minia be
darbių. Du bedarbiai kaip 
tai įėjo į vidų ir užėmė vie- ! 
tas galerijoj. Ponams be- 
debatuojant, vienas bedar
bis nuo galerijos ką tokio 
pasakė. Tuoj aus tapo įsa
kyta bedarbius . išmesti. 
Kuomet sargai ’mete lauk 
bedarbius, tai vienas bedar
bių kiek galėdamas šaukė: 
“Šalin kapitalizmas!”

Bedarbiai norėjo pasima- 
tvti su iždo ministerių 
Churchill, bet jiems neleista.

Darbo ministeris Sir Mait
land savo kalboj pažymėjo, į. panej£ Morrow nesu-! Detektvvai atėjo į kad.sunku pagerinti dabar- L .ų: raneic ivionow nesu 
Tinę bedarbės padėtį. 1

nui perskaitytas Hillquito 
;“oficialis” skundas ir jie bu- 

. „ ________  Juos iškrė
tė šeši policistai. Ką tik jie 

jturėio, viskas tapo nuo jų 
; atimta.
! Paskui Minor ir Oleinas

valdžia suareštavo aštuonis 
asmėnis. Valdžia kaltina 
juos suokalby nužudyti Gu
bos prezidentą Gerardo Ma
chado y Morales.

1 Suareštuoti yra:. Dr, Ale
jandro Vergara Leonard, 
Francisco Vilabrie Corde
ros, Dr. Jose A. Jnclan, Dr. 
Tomas Gelabert, Dr. Eduar
do V. Chibas, Enrique Geri
nat, Angel Ortiz Cabanas ir 
Fernando Vergara.NUžUDe PAČIA IR TRIS 

VAIKUS
PRAGUE, Čekoslovakija.

— Del nesveikatos ir finan
siniu bėdų, Jan C vatai iš 
Pricic miestelio, netoli nuo 
čia, pan jovė savo žmoną ir 
tris vaikus ir pats nusišovė, stolių, nepranešanda

žemės , Drebėjimas
San Juan Del Gur, Nica

ragua.— Ketvirtadienį čia 
jausta smarkūs žemės dre
bėjimas. Ar padaryta nuo-

MEXICO CITY.— Trečia
dienį po pietų, nusileidžiant 
orlaiviu Valbuena orlaiviu 
lauke, lakūnas Lindberghas 
su savo su.žiedotine Anne S. 
Morrow vos tik neužsimušė. 
Nusileidžiant orlaivis ap
virto. Lindberghas biskį' _ . 
tapo sužeistas — išsisuko 'fe^sti^ kalėjimam

j Workerio” redakcija ir už- 
i klausė, kur yra Minoras, i 
Minoras buvo savo privyriš
kam ofise. Priėję prie Mi-, 
noro detektyvai pareiškė, j 
kad jis turi eiti su jais. -| ,rAOTrxTA • i
“Ar jūs turite warranta?” L-MASKVA ■ Čia įvyko 

užklausė Minoras/ 'Norvegijos ir Sovietų Są-
Detektyvai įteikė warran- i^ngOs spąustuvnmkų atsto

ta. Minoras paliko instruk-ivU ^0I]^r.enciJ^- Nutarta 
cijas redakcinio štabo 'na- sudaryt! Vienybes Komitetą 
riams, ir tapo detektyvu iš-' darbavmiuis! del pasaulio 
vestas . darbo unijų vienybes ir įs-

Kadangi jau buvo navaka-: teigimo ryšio tarp Norvegi- 
rys, daug darbininkų buvo Jos ? S^un^os
susirinkę prie Darbininkų !sPaus^uvm ū-

S** Svarbu Patersonieciams

Už kelių valandų vėliaus 
(Minoras padarė nareiškimą, 

\s.kuris telpa “Dailv Worke- 
įW

Minoras ragina darbinin
kus remti “Daily Workerf’ 
šiame kritiškam momente.

žeista. .Orlaivis susikūlė.
Jiedu išlėkė orlaiviu pa-j 

skraidyti. Kur tai nulėkę 
nusileido; paskui vėl pakilo, 
bet tuo laiku del kokios tai 
priežasties, gal būt kad že
mė buvo nelygi, atsiliuosavo 
nusileidimo ratas ir nukrito. 
Del to buvo sunku nusileisti. 
Kad kiek galėjo įvykti dide
snė nelaimė. Sakoma, tik 
Lindbergho sumanumas ir 
sugebėjimas suvaldyti orlai
vį išgelbėjo ju gvvastį.

Meksikos valdžia davė įsa
kymą sunaikinti visus pa
veikslus apie Lindbergho ne- 
laįrpę.

Bethel, Conn.— 200 darbi
ninku neteko darbo gaisrui 
sunaikinus dvi, vietines 
skrybėlių dirbtuves.

Centro, kur išleidžiama 
“Dailv Workeris.” < 
pasklido žinia apie Minoro 
ir Olgino suareštavima. Keli 
šimtai darbininkų prie na
mo surengė demonstracija, 
kuomet detektyvai vedė Mi
norą ir Olginą į policijos ve
žimą.

Pirma, negu detektyvai įs
tūmė į policijos automobili. 
Minoras buvo darbininku v

Sovietų ir Norvegijos Spaus- 
tuvninkai Sudarė Vienybės 

Komitetą

ALDLD. 84 kp. rengia pa
skaitą temoje: “Rūkyt ar 
Nerūkyt.” Prelegentas bus 
Daktaras Petriką. Paskai
ta įvyks nedėldienj, 3 d. ko
vo, 2 vai. po pietų, svetainėj 
62 Lafayette St

Kviečia Komitetas.

Visi Komunistai ir Simpatikai Dalyvaukite Šį Vakarą Darbininkų (Komunistą) Partijos Konvencijos Atidaryme, New Star Casino Svet, New Yorkef
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tis vare frakcinę kovą par
tijoje. Jie tūH susivienyti 
su partijos didžiumą ir dirb
ti bendrai. .Vietos partijoj 
užtenka visiems tikriems, 
sąžiniškiems 
komunistams.
konstruktyvė kritika, taip, ^Abelnas Persišaldymas 
reikalinga, būtina, bet orga
nizuotu frakcijų kova, kri- . . x .v .v,. v.^ ..
tika tik del kritikos, neleis- daktare, išrišti Situos ligos

leninistams, 
Savitarpinė

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUCIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J.

mėsos arba tik kiek pavir-' 
šium apkepintos, kaip ang
lai vadina, “broiled”, tai yra 
—apkepintos ant žarijų ar 
šjaip ant ugnies, tik ne ke-

IR VĖL DANTYS i
Mačiau kelis dantų dakta-

Gal malonėtumėt ir man,

Išvakariuose Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Konvencijos

Šiandien New Yorke pra- kratija priešinus. So'cialis- 
sideda' šeštoji konvencija tiniai išdavikai prieš mus. 
Amerikos -Darbininku (Ko- iKur tik nepasisukame, visur 
munistų.); Partijos. " Taip mes susiduriame su siena 
pat šiandien sukanka lygiai bendro fronto darbdavių, 
du metai nuo mirties Char- yaldzios, senųjų unijų vadų 
les E. Ruthenberg, buvusio J r socialistų. Jie visi vienu 
vado ir vieno iš organizuo-! ?u. Komunistai
tojų mūsų revoliucinės pro- jturl ^ut išnaikinti, 
letariato partijos. Z.2‘ ( __ d______  ____
draugo Ruthenbergo buvo: atsiekti. Komunistai neiš- 
didelis smūgis mūsų parti- naikinami. Net ir kai/ščiau- 
jai ir visam Amerikos dar
bininkų judėjimui. Jis buvo r 
tikras atstovas Amerikos' 
kovojančio proletariato. Jis! 
buvo vienas iš tų, kurie lai
ke imperialistinio karo laikė 
augštai iškėlę raudoną vė
liavą ir skelbė karą karui, i 
karą Amerikos kapitaliz-: 
mui. Jo netekimas paliko 
didelę spragą Amerikos ko- ■ 
munistiniam judėjime. !

'T'jįJBėt d. Ruthenberg gyvas; 
būdainas pasistatė sau pa
minklą formoje Komunistų 
Partijos. Šita partija tęsia; 
jo pradėtą darbą. Šita par- ■ 
tija kūnija jo troškimus ir 
jo idealus. Draugo Rūthen-! 
bergo paskutiniai žodžiai1 
draugams buvo: “Suglaus-1 
kite, drriugai, sayo eiles ir j 
tęskite kovą!” Ir tą kovą; 
mes tęsiame. Ją tęsia mū- 

zsų^Darbininkų (komunistų) 
Partija, delei kurios jis dir-\ 
bo, kuriai jis tarnavo iki 
paskutinė jo gyvybės kibirk
štėlė užgeso.

Ta partija šiandien prade
da savo šeštą kongresą. Tai 
didžiausios istorinės svarbos 
įvykis. Šis kongresas turi 
prieš save daug be galo 
svarbių problemų ir darjbų. 
Mes tikimės, kad tos visos 
problemos bus sėkmingai iš
rištos, kad tie vi^i darbai 
bus sėkmingai nudirbti.

Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partija veikia 
toje šalyje, kurios kapitaliz
mas yra stipriausias visam 
pasaulyj, kurios imperializ
mas veda pasaulį prie naujo 
karo, bet kurios darbininkų! 
klasė labai atsilikus politi
niai ir ekonominiai. 
darbo unijos tebėra silpnos, 
ir tos yra rankose nepatai-

tina. Tam ši konvencija tu
ri padaryti galą.

Organizuota “opozicijri,” 
sistema partijos6 partijoj, 
trukdo Komunistų Partijos 
vystymąsi, stovi' ant kelio 
mūsų partijos išaugimui į 
masinę! leninistinę' <partiją. 
Tokia sistema yra pilna pa
vojingų eksplozijų, yra šal
tinis visokių oportunistinių 
nukrypimų, i i Organizuotos 
“opozicijos” gyvavimas pa
grindė lorizmį ir cannoniz- 
mą-trockizmą. Savo laiku 
visi išmestieji iš partijosj-J V 10JL JL0111V0 l/lv J A 10 Jy OVA vlJl/0 -i — •

Mirtisi Bet jie savo tikslo negali elementai, visi mūsų jttdėji- Pracį^.°
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Apie tai turi
mo renegatai buvo “opozici
jos” vadais. .

C. E. Ruthenberg
sia fašistine ugnis negali iš
deginti mūsų judėjimo. Nes 
mūsų judėjimas yra dąrbi- 
ninkū jklasės judėjimas.

Praplėtimas mūsų partijos 
masinio veikimo; suleidimas 
jos šaknų giliau į sunkio
sios /pramonės darbininkų 
mases; įtraukimas sąmonin
giausių, revoliuciilgiausių 
darbininkų iš tų sunkiųjų

cnmn rpnkeiniu vadu Pra- P1 amonių. l pai LljOS ^enes, SOIHU e v v. t.amnrAsnic ani»ici'mna iv.n’i-{_
deda kurtis naujos, revoliu- 

zcinėS:darbo unijos, pav., rū
bo išdirby s tė j, audimo pra
mone

tampresnis surišimas parti
jos su amerikoniškais darbi
ninkais ; praplėtimas darbo

-net, aplies pramonėj h-kuto 
it., bėt jos, kol kas, tėra tik!V?to^1‘ to toe”!°to.“ 
priadžia organizavimo neor
ganizuotų darbo masių. A-

i šeštoji partijos/konvencija 
turės diskusuoti ir išrišti. '

inerikte ftlhčios darbo rnasėš
nnlifinini ŪoliocoVfi nndoorniP KOVa pi 1CS CteSiniUO§lUSpolitiniai’tebeseka uodegoje 
grynai kapitalistinių parti
jų*— demoSratų ir refmbli- 
konų. ■ ' , '

Komunistų pareiga ir už
duotis suorganizuoti milio- 
nus neorganizuotų ir iš
traukti plačias darbo mases 
iš po kapitalistinės politinės 
įtakos. , Jie tas sunkias pa
reigas šcyrai eina. Jie or
ganizuoja neorganizuotus į 
naujas revoliucines unijas. 
Jie veda kovą senosiose 
amatihėse unijose apries jų 
išdavingųs vadus i ^stengia
si tas unijas padaryti darbi
ninkų klasės kovos organais.

Komunistų priešų daug ir 
jie galingi. Jau sakėme, 
kad mums tenka grumtis su 
sHnriąusiu kapitaHzmtP-pa-

Komunistin. spėkų vienybėj 
> nu-, 

krypimus, išrovimas sų. šak
nimis ir sunaikinimas ‘troc- 
kizmo, tai kitas didelis dar* 
bas šios konvencijos. Frak
ciniams pasidalinimams, 
frakcinei kovai turė^ F būt 
padarytas galas. Partijos 
nariai tuo klausimu tarė sa
vo žodį. Jie--pasakė, kartu 
su Komunistų Internaciona
lu, jog mūsų partijoj; nėra 
tokių pamatinių, principinių 
skirtumų, kurie pateisintų 
frakcijų gyvavimą. Partija 
partijoje negali būt paken
čiama. Devyniasdešimt nuo
šimčių partijos narių pasi
sakė už Centro Pild. Komi
teto liniją, už 'dabartinę par
tijos vadovybę, atmetė “opo
zicija.” . “Opozicija”

rimtai pagalyoti visi dabar
tinės “opozicijos” draugai. 
Jie turi suprasti, kad mūsų 
partijos vienybė yra neati
dėliojamas, būtinas, svar
biausias darbas.

Mes sveikiname partijos 
šeštąją konvenciją. Mes ma
nome,- kad konvencijos dele
gatai nė valandėlei neuž
mirš draugo Ruthenbergo 
paskutinių žodžių: “Suglau
skite, draugai, eiles ir tęski
te kovą.”

Tegul gyvuoja Darbininkų 
(Komunistų) Partija!

Tegul gyvuoja šeštoji par
tijos konvencija!

Tegul gyvuoją, visų Ame
rikos komunjstinių, spėkų 
vienybė po vadovybe Komu
nistų Internacionalo!

Valo Sovietų Aparatą

Sevastopolfo rajone- už
baigta sovietų aparatų va
lymas. Nuimta nuo darbo 
10 nuoš. tarnautojų (buv. 
dvarininkai, popai ir kiti 
oriešingi sovietams gaiva
lai). - z

Buože Liachas Sušaudytas

zicija.” . “Opozicija” turi 
būt likviduota. Vadai ir na
riai “opozicijos’’ turi liau-

Buožė Konstantinas Lia
chas už organizavimą pasi
kėsinimo ant aktyvisto Du- 
darčiko teismo buvo pa
smerktas sušaudyti.

25 sausio teismo sprendi
mas išpildytas. 1 ' ’ .

klausimus. Labai šaltam.č
žiemos vėjui užėjus, aš dir
bau fabrike ir labai sušalau. 
Man reikėjo padirbėti ant 
lauko. Tai man rankos ir 
kojos buvo sustingę, net kal
bėt negalėjau. Įėjęs fabri- 
kan, rankų negalėjau ati
trinti. Tik kiek apšilau, ir 
paleido mane namon. Tai 
aš ęidamas da alaus stiklą 
įsigėriau; maniau — bus 
sveikiau. Parėjus man na
mon, suėmė; mane kosūlys, 
šaltis, užgulė man gerklę 
ir nosis, o žarnose pilve

’ ' i gurguliuoti taip 
smarkiai, kad net kiti galėjo

Bent tris dienas 
taip ūžė r pilve ir paskui, 
kaip akmuo, pasidarė mari 
sunkus skilvis. Apetitas 
pranyko, tąso žiovauti, net 
pažiaunės man braška; rai- 
vulys ima, ir iš skilvio tokie 
šiurpuliai eina į kojas ir į 
galvą, ypač atsigulus ant 
nakties augštielninkam. Ir 
šaltis toki s ateina ant krū
tinės, kad negaliu nū kalbė
ti nė rūkti. Pabuvo 5-10 
minučių, nuslenka, bot ver
da, kaip puode,' kraujas, ir 
taip man nutirpsta, kaip 
adatomis varsto,

Tai aš kreipiaus į gydyto
ją. Sako, šaltį turiu didelį, 
bronkitį, ir davė tirštų To
kių vaistų." Tai pradėjau 
atsikosėti, škrepliuoti labai 
daug. Ir man skilvis suge
do ir raivulyš ima. Pasirai- 
vau, tai skilyis taip ir braš- 
Ęą.į Ir trinkiai * pilve,' fcai 
kokia širdis lapatuoja.. Ir 
labai rūgaviinas didelis.

i Gerkle ir nosys man vis ap- 
sivėlę gleivėmis, liežuvis 
taipgi. Burnoj kartu, rūkš^ 
tu. Svaigulys galvoj, net 
pasilenkti neddjpda, akyse 
tamsu. Jau aštuoni metai, 
kaip ta man liga įsimetė.

O dabar kosėti nekosčiu, 
tik gleivių gerklėje yra, rei
kia krankšti. Skilvis sustin
gęs, pečiuose šalta, turiu vis^ 
raivytis, net skilvyj braška. 
Pilvas įtrauktas, valgęs ar 
nevalgęs. Žarnas gelia vie
nodai. Kai paspaudžiu ties 
duobuke, tai atsiliepia net 
užpakalyj. Sienos skilvio, 
kaip sausos — jaučiu. Lyg 
būtų koks ramatas skilvyj, 
ir ramiai negaliu sėdėti ant 
vietos. Dabar gydytojai sa
ko, kad turiu bronkitį; kiti 
— kad kronišką katarą ger
klėj ir skilvyj katarą.

aš jau nebesuprantu, 
man bedąryt.'. Ar čia 
eit ant operacijos, ar 
X^spinduli^, ar kokių 
gyduolių reikia. Man 

suėjo 35 metai.' Vedęs, sve
riu 160 sv. j: ? > t'

■i “ to ;■

Atsakymas.— Matyt, Jūs 
visas pilnas ligų, visur Jųmš 
ko trūksta. Galimas daik
tas, kad anas didelis {persi
šaldymas visą organizmą 
Jums labai perėmė. Jūs 
klausiate apie vaistus, apie 
operaciją. . Nemanau, kad 
kokia operacija Jums visa 
ką pataisytų. Juk visų vi
durių laukan negiišlupsiį 
Rentgeno spinduliais atvaiz
dus, jei užsipuolate, galite; 
pasidaryti kur ligoninėje.1 
Bet tie spinduliai Jūsų; 
Drauge, neišgydys; jie gal 
kiek galėtų padėti gydyto
jams Jūsų ligas išpažinti. 
Bet čia nėr tokio reikalo: 
juk ir taip jau pusėtinai aiš
ku, kad Jums viduriai abel-

tas vartoti galima, bet ir čia 
nieko gera nebus, jei nepri- 
silaikytumėt tam tikros 
dietos. Bile kas Jums val
gyti netinka. Reikia rūpes
tingai pasirinkti sau leng
vesnio maisto ir tokio, kad 
jis būtų nepagadintas, gam
tinis,-natūralinis maistas.

Nevartokite jokių labai 
riebių, taukuotų, su rieba
lais bei aliejais kepintų ar 
virintų valgių. Nevartoki
te riebių sriubų. Jei mėgs
tate kokios , dąržojvių sriu
bos, tai tegul Junto išvėrdd 
daržovių vien tik vandenyj. 
Išvirusį jau galima ir kokio 
lengvo užudaralo įdėti — 
grietinės ar sviesto.

• Nevartokite jokių senų, 
konservuotų bei rūkytų mė
sų, dešrų, skylandžių, žuvų, 
silkių.

Nevartokite abelnai jokių 
konservų, jokių konservuo
tų valgių, virinių, konfitū
rų, uogų, vaisių ar daržo
vių.

.Nevartokite jokių smar
kių deginančių prieskonių: 
pipirų, garstyčių, acto ir t. 
t-

Nevartokite jokių pyra
gų, ragaišių, Šaltanosių, vir- 
tienių. Abelnai, mažiau 
vartokite miltinių, iš miltų 
bei skrobylo—krakmolo pa
gamintų valgių. Mažiau 
duonos, tyrės—košes.

pintos taukuose. Tas pat ir ;rus, vienas neturėjo 
v " visų sveikų dantų. Jis galė

jo teikti gerų patarimų apie
su įuvim. Šviežios žuvies 
galite valgyti—visai žalios ~ 
arba tik kiek apkepintos. |dantų užlaikymą, bet klau-

Rytojai, matydami sulopytus 
į dantis, turi prieš save Jdau- 
' simą: Kodėl daktaras: pats 
| neturi sveikų dantų? Jeigu 
aš atsistočiau prieš žmones 
kalbėti apie dantų sveikatą, 
tai turiu įrodymą — savo 
sveikus dantis; o pats jau 
pusžilis senis. Tiesa, pasku
tinis dantis išdygo perskilęs, 
tai toks jis ir yra -p jis: sykį 
siaudėjo — pavaišinau‘vais
tais (tooth drops) . liH dau
giau neskauda. . ? /; *,

Lietuvoje piemeniu bū
nant, duonos plutas ar užsi
likusią seną duoną atiduo
dama piemeniui. Stambių 
miltų - duona turi savyje 
dantims reikalingas medžia
gas. Kad nuryti plutas ar 
kietą duoną, reik sukramty
ti, tai, ve, dantys, gauna už
tektinai tinkamo prasi- 
mankštinimo — jie priver
kiami būti tvirtais, kad galė
tų plutašmkramtyt. ir

irgi nėra taip. sunkus vidu
riams daiktas. Tik, jei val
gote mėsos bei žuvies, tai 
valgykite visai be dmonos ir 
abelnai tuokart nevalgykit 
krakmolinio maisto. Duo
nos ar šiaip miltinių valgių 
Vartokite tik vieną kartą į 
dieną, ir tup; Įkartu nemąL 
šykite kdkiųį sunkesnių 
maistingųjų valgių—protiei- 
dų, taipgi saldymų, : ėūkrų; 
tai mažiau vidurįųo^b į bus 
rūgimo, dujų ir dieglių.?,'

Kai del kiaušinių,. Iki jų 
patarčiau naudoti gana 
gausiai. Galite kiek pavi
rinti, bet galima kartais ir 
kiečiau yirtų vartoti, bet 
kepinti taukuose nepatar
čiau. Kiaušinių galite su
naudoti kas diena nuo 6 iki , 
12. Nuo jų greičiausia at
sigriebsite. Pieno- per die
ną apie kvortą ar ir.dau
giau sunaudokite. Iš rieba
lų tenkinkitės, tūlam laikui 
tik grietine ir sviestu.

Jei paranku, būtų Jums! 
gerai kas rytas ant tuščių 
vidurių ištvonyti apie kvor
tą naminio lemonado, ku
rio galite pasigaminti- kad 
ir iš vakaro. Į kvortą van
dens išspauskite vieną citri
na, įdėkite porą-trejetą di-j

Ir 
kas 
man 
ant 
man

Bet ir 
bekramtant, 

mano dantis apniko liga; 
senesni žmonės sakė, kad 
tai škorbųtas. Dantų dės- 
no^ (paviršutinės ’smege
nys) nyko ir dantų pašak
nės tapo atidengtos. Senes
ni žmonės sakė, kad su dru
ska dantis reik nušveisti. 
Tryniau druską smulkiai ir, 
šveičiau; iš dėšnų bėgo* 
kraujas, bet dantų nušveisti 
negalėjau -r- pašaknys dan
tų buvo apkibę ruda žieve. 
Aš sumaniau, kad tą žievę 
reik prašalint, . Pasirūpinau 
kavalką, sudaužyto veidro; 
džio, pasiaštrinau mažą pei
lio geležtį ir ėmiausi dantis 
gramdyt. Išlaukinę dantų 
pusę aš nugrarpdžiau pasek
mingai ir dantys buvo švel
nūs, bet vidujinę pusę aš 
menkai galėjau nugramdyt. 
Žinot, tai buvo piemens dar
bas. Kada dantys buvo ly

totus Al. Petrikas stengiasi iš;gus, šveičiau juos smulkia 
Smetonos medalį užsitarnauti, j druska, kol dėsnos ataugo ir
< 
ninku tarpe ir, 
tuoj politinei policijai prane
ša. Tam judošiškam darbe 
Petrikui padeda Underlikas ir 
Rinkevičius, jie ką suuodę pra
neša ūkto vedėjui Rameškiui, 
o tas viską direktoriui perduo
da. Petriko pastangų dėka 
pas ligonininės darbininkus 
jau kelis kart buvo kratos, 
žvalgyboj darbininkai išgirdo, 
kad esą visi ligoninės darbi
ninkai—tai bolševikai.

Falkovskio darbininkų strei
kui pasibaigus. Po devynių 
savaičių sunkios streikuojan
čių kovos, jų šeimynų ir mažų 
veikelių bado ir vargo—Fal- _. t.
kovskid ’ darbihinkų ‘ streikas šaknis,;o šaknis prisiėjo, iš- 
pasibaigė. Reikia pabriežti; ravinėti. . ...
pavyzdingai išteisėtą Streikuo
jančių disčipliną ir ištvermin-. . , . , ,
gumą.i ; Proletarai atrėmė darbininkių ta.s_ daktaras 
Kraugerio Fajkovskto, meiste- tąip dantis taisė, bet ^ po- 

žuotis ir labįah sūteįriŠti su &yhjuogėriką, jr jo meilužės Ta- 
vuojančiomiš profsąjungomis.’ |toa^ausk^ūės pastąngas nu- 

Essencijos fabrikas traukti streiką. Charakterin-

diionos, tyrės—košes. Nuo delių šauktų^ .medaus arba 
škrobylų, nuo miltinių vai- siropo., ir pačią citrinos Ju- 
gių viduriuose susidaro per- P.vną įmerkite į tą mišinį^ir 
daug rūkščįų. Tokios rūšies tegul sau taip pastovi per 
maisto tai tik rupesnės, čie- j nahtį.
lo grūdo duonos ir keptų! Pusryčiams, jei' Jums ap- T x zv* 11 zJ -»% 4- * 1 • T 1"-’. 1 • i T 1 • i Ibulvių galite naudoti, ir tai linkybėš leistų, ‘ suvalgykite 

^0^ jką^a įr} k^ip. 4—6 kiaušinius su sviestu. 
Pataikiau pasirinkti sdū,bet be duonos; be ’įlyrigtG 

maisto Hik; Gš’f lengvesnių; bė to, iŠgerkitb pora'puodu- 
daržovių, vaisių, pieniškų ir i kų pieno ir ’ dadėckui su- 
kiaušinių. Mėsos galėtute i šveiskite apelsiną bei obuolį 
po truputėlį vartoti, . ge-' arba ir abu.
riausia visai žalios šviežios' (Pabaiga bus)!

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
DARBININKŲ GYVENIMAS

KAUNAS. Mes minėjom. 
Gruodžio 25 d. 42 Kauno tar
nautojai slaptame savo susi
rinkime pagerbė žuvusius 
draugus: K. Požėlą, J. Gr., K. 
G. ir R. č., ir pasiuntė sveiki
nimus Lietuvos kalėjimuose 
laikomiems p. kaliniams.

Streikavo konkės darbinin
kai. Sausio mėnesyj konkės 
savininkai pašalino iš darbo 4 
darbininkus. Apie 70 kOųkės 
darbininkų sustreikavo, reika
laudami priimti atleistuosius į 
darbą. Konkė vieną dieną vi
sai nėjo<ę Tada savininkai pri- 
sisamdė^ naujų darbininkų, iš 
sustreikavusių stojo dirbt apie 
20 darbininkų, likusieji užsto
jo konkėms kelią. Kilo dide
lis triukšmas, iššaukta polici
ja darbininkus išsklaidė.
J Koūkės darbininkų streikas* 
pralaimČtaM todėl, įkakį tjįęl 
dar neorganizuoti, Reikią Ua-J 
tiems darbininkams byganį-]

Jis, šnipinėja ligoninės darbi- i dantys buvo gerame stovy-y 
suuodęs, |je< nuo į-aja a§ dantų ta rd 

pus iškrapštau šipuliuku am 
tinkamai nudrožta paukščio 
plunksna, ir išplaunu ne
peršaltu vandeniu, o kada* 
prausiu burną su muilu, ta
da ir dantis mazgo j u su 
muilu. Mano moteriai tik 
pusė sveikų dantų beliko 
dantų daktarui juos betai
sant. Mat, šios gadynės 
progresas: pas daktarą ne
pasiliko jos įmokėti pinigai, 
o pas ją nepasiliko daktaro 
taisyti,“ auksu išpildysi dan
tys— jie' nulūžinėjo pagal

pasibaigė.
f.'.. - .
jančių disčipliną ir ištvermin
gumą.: ; Proletarai

Daugurhtū darbininkų ir

r nams ir; poniutėms jis dirbo 
-kitaip; ge'rurnas jo darbo 

buvo tikrhs. Mano vaikai
Del mepko darbininkų klasi-[ga. kaipo darbininkų judėjimo tvirtų dantų neturės, nes's 
nib susipratimo “"darbdavys vi- pavyzdys, streiko eiga: jis jje nemėgsta kramtyt tvir*~

■ ‘..........................' buvo Padėtas oportunistiškais ;tesnį maista_ Kietesne duo-^
veiksmais—prašymais, skun-illo f
dais fašistų teismui ir t. t.; 
buvo pradėta eiti tuo keliu, į 
kurį stengęsi streikuojančius 
įstumti social-pardavikai Stro- 
liai, Galiniai ir Ko.,.-—bet per
eita į grynai klasinę proleta
rų kovą kompartijai ir nele
galiam odos darbininkų prof- 
komitetui vadoVaujdnt.

Solidariai,

šiems devyniuš • kailius lūpa. 
Darbo sąlygos blogiausios/Me- 
dicinos pagelboš nėra. Rei
kia organizuotis ir organizuo
tai ginti savo reikalus.

“Glalev“ fabrikas. Dirba
me viso 40 darbininkių. Akor- 
dines ; dirba 11-16 vai., o pa
dienės 8 vai. j dieną> Įvyko 
konfliktas: savininkas atstatė 
buvusį meisterį. Mes sustrei-' 
kavom ir reikalavom jį grąžin
ti į darbą. Streiką pralc^ėm. 
Spalių, revoliuciją minėjome. 
Sustabdėm darbą 5 minutėm. 
Išklausėm pranešimą. Ragi
nome visas darbininkes stoti į

" na ar krekes merkia į sriu
bą ar į kavą ir valgo kaip 
košę. Dantims reikalingas 
tinkamas maistas ir darbas 
tą maistą gerai sukramtyt. 
Kas nemėgsta kramtyt 
stambių miltų duoną, sau
sainius, keptas bulves su lu
pynomis ar kitą tvirtą mais-

nai yra'Silpni, slogų paga- profsąjungą.. 
zJ 1 -VA ••f • . . — _ • -lt. . 1

tiesa, šis no valstybinės ligoninės direk

.. _ draugiškai atsi- ta tas prQgą džiaugtis
su dirbtiniais dantimis. Lie-

- -• • - • m jtuviai dentistai yra pasklei-
komjaunimo sąjungos ragini- dę per spaudą. gerų patari
mą remti streikuojančius. Bu- mų, tik negerai, kad perma-

lį) rovinci jos darbininkai į strei
ko ' komiteto, kompartijos ip 
komjaunimo sąjungos rai

dinti.
Kai del vaistų,

Rūpinasi medalį gauti. Kau
vo surinkta apie 4,000 litų ir 
išdalinta streikuojantiems.

1 ‘ pRhlsfcs’’) ? ■
: c to . t : • ■■ i * i ■ ' :

žai tų patarimų pasilieka 
žmonių - atmintyje. ’ -

A. Nendrynas.
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina
s

(

TAMAQUA, PA. '

te

SCHOOL
St., N.Y.

Waterbury, Conn.

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

Pradžia 7-tą valandą vakare

Bridgeport, Conn.

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

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

Gastrolės
PO VISĄ CONN. VALSTIJĄ ‘GERAI PATAIKOT

gat'ai į- apskričio konferenciją, 
kuri Įvyks 10 d. kovo. Nu
tarta iš kuopos iždo paskirti 
/‘.Daily Workeriui” $10, Lietu-

New Haven,

Įvyks Nedėlioj, Kovo (March) 3 d., 1929
PULASKI SVETAINĖJ, 607 State St., New Hkven, Cohn.

Pradžia 1:30 vai. po pietų A

■ "A; -.Y-,, t

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant amui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikiriinkais, kreipkitės '

pagelhą. Kreipkitės šiuo adresu 
4715 N. 5th Street 

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10th St.. Camden. N. J.

' TZ . . .. . e . i Cų gcrcUS bill u i Kimu Keti b, nieipniLeb |i VOS Komunistu Parti jai $10 ^’Jmane, o1 gausite tikrai profesionalę
A ^.'4 .X . ■. t C* CT l»r* f S <4 O i 11 n r* z] t»zj C311 •.glLilCIJOJ

Sekanti

irantuojam laisnius ir <hp- 
Pilnas mokslo kursas $25.

i! , -; - ■ —

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip 
lomus. _‘I  —/
Taipgi duodame važinėįimo lekci
jas už $10. 

•; vakarais. i dykai.

11 iki 2

Penktadienis, Kovo 1, 1929 ,

j 5 PASIKALBĖJIMAS DARBININKO SU KUNIGU
Puslapis Trečias

Ikų draugijų bei organizacijų. Į k,o pelno 221 doleris, 
I Prakalbos pavyko ir visi liko- 
į si užganėdinai. Rinkta aukos 
{lėšų padengimui. Aukojo se
nkamai: A. Gurauskas ir J. Gu- 
Idišauskas po $1;**^ Mickevi
čius, S. Mickevičienė, Ig. Am- 
Ibrazas ir J. Rakauskas po 50 
centų; smulkių $3.70. mas.

Vietos ir apielinkių lietuviai tas A. 
(kviečiami rašytis prie

CASTON R0PSEV1CH. *
Reikia 

ištarti širdingą ačiū draugams 
už pasidarbavimą tikietų par
davinėjime, kaip Staniui Pe
čiuliui, kuris pardavė virš 70, 
M. Agurkiui, kuris pardavė 
30, ir kitiems.

Paskui sekė valdybos rinki- 
Organizatorium išrink- 
Deltuva, iždininku P.

naujai Murauskas, seki*. J. Žilionis.
'susitvėrusios A. P. L. A. 53 Mokesčius už šiuos metus 
(kuopos. Ši pašelpos draugija užsimokėjo 14 narių.
gyvuoja-po visą Ameriką. Pa- Antras kuopos susirinkimas 

Įšelpos du skyriai—7 ir 14 do- Įvyko 17 d. vasario. Narių at
geriu Į savaitę; pomirtinės 150 silankė 21 ir prie kuępos pri- 
Į ir 300 dolerių. Mokesčiai že-'sirašė 2 nauji nariai—B. Dug- 
įmi. Susirinkimus kuopa laiko nas Ir B. Sau'sanavičius. Reng- 
: kas trečias nedėldienis kiek- tąsi prie baliaus, kuris Įvyks 
'vieno mėnesio, 2 vai. po pie-,2 d. velykų. Išrinkta 4 dele- 
;tų, B. B. Beilis svetainėje.

! MINERSVILLE, PA.
Sausio 20 d. Įvyko A. L. D. ] Agitacijos Fondui $5. ...

Į L- D. 14 kruopos susirinkimas, ! Sekantis kucfpos susirinki-^ 
j kuris buvo labai svarbus tuo,!mas Įvyko 17 d. kovo. Drau-' 
į kadk jame daugiausiai laiko ]gaj jr draugės, nepamirškime; 
[praleista operetės “Grigučio” j atsilankyti Į ši susirinkimą,

L : nes bus išduoti raportai iš ap-Į 
d. vasario. Už tikietus Įplau- skričio konferencijos. Kurie] 

• Apmokė-1 dar neužsimokėję, ateikite ir j 
tybės iždo. Tik už tai jie. ir jus visas išlaidas, kuopai Ii-! užsimokėkite. J. Žilionis.

i----- ------------------------ ■-------- ------------ ------------------------...

—Tegul bus pa gar bintas,; kunige, mažai ką reiškia, (-reikalais, kuri tapo sulošta
Jonai. Viskas, ko jie nori, tai kad

—O kaip iums kunige arčiau prisišliejus prie vals- kė virš 4(>0 dolerių.
šiandien? " L” v ‘ ’ J’ '

—Labai, Jonai, buvau pa- pyksta ant Smetonos ir Vol- -
vargęs iš kelionės, tai išti- demaro, kad šie vieni apžio- j p<xx>o<x>c><xxxx>ooo<>o<xx>o<x>c<x>ooooooo<x><>o<x>oo<>o<x>oo<xx>^  

2snas ir dvi naktis ję tą iždą turi. Bet princi-, 
puošė jokio tarpe jų skirtu-;

sas dvi
miegojau kaip negyvas. puošė jokio tarpe jų skutu-i ■

—Tai dabar, kunige, vėl mo dera, nes abieji yra ly- w r M. J 1
man papasakok- savo įspū-: gus priešai darbininkų ir j g B % f
■džius iš kelionės po Lietu-1valstiečių. Ir dabar juk; 1 ’hawr j

| Smetonos valdžia kunigams1
—O apie ką tu nori žinot? l;dSas moka iš valstybės iž-
—Daugiausia man, žino

ma, impi darbininkų jir vals
tiečių gyvenimas.

—Ale, Jonai, kad aš apie 
juos nieko nežinau.

—Matai, kunige, koks iš 
tavęs žmogus. Nuvažiavai 
Lietuvon, pasišvaistei po
klebonijas ir dvarus ir vėl 
atsprukai Amerikon. O
kaip ten gyvena varguoliai, 

' tai nesistengei sužinoti. 
& —Neapsimoka,. Jonai, 

•visą svietą klapavotis, nes 
taip greitai pasensime. j 

nepamiršk, kunige,, _
kad • kunigai iš varguolių^

s rankos gvvena. * ' / T • ’ - v.,,. T
—Mums Tonai žmonės vi- VTaiP žmogų keikti, Jo-. ”1™ ’ne.s..V.:nai>negalima. griekas.

—Tai nėra joks keikimas, 
kunige. Juk Smetona nu
žudė mūsų geriausius drau
gus Lietuvoie. Jis yra su
sitepęs darbininkų krauju 
nuo kojų iki ausų. O jūsų

do.
—Tas tiesa, Jonai, bet

> krikščionys demokratai sa
iko, kad Smetona ir visa 
;tautininkų partija yra labai] 
‘prasti katalikai.
! —Na, o Smetona tvirtina, 
j kad tautininkai yra geriausi 
Į katalikai, ištikimiausi Ro
mos trusto agentai.

—Taigi ot. Jonai, ir sun- 
;ku tas klausimas išrišti.
i —Jokio sunkumo nėra. 

uz Popiežius juk palaimino;
’•< kruvinąjį Smetoną.

—Jonai, tu labai keikiesi.
—Bet argi Smetona ne

rankos gyvena.
—Mums, Jonai, žmonės vi- ■ 

si Ivgus. Žmonėms vargą 
uždėjo ponas dievas ir jį rei
kia kantriai kentėti. Tie, 
kurie zurza prieš kryžių, 
yra bedieviai. Geras katali
kas žino, kad jis neturi pa
vydėti, jeigu turtingi žmo-nės gyvena laimingi* Služstojinras už Smetoną, ku- 
nno k dievo natvavkvta irlnlge’ Da, odo- kad -lu8 ir'ri 

y pritariate dabartinei val- 
taTpfun but. , džiai. Artaip?

—Hm... Jonai, nei prita
riu,- nei ne. Aš tuo klausi
mu, kaip čia pasakius, lai- 

. kausi neutralus. Aš manau, 
’ kad Smetona yra didelis 

x------ , q ]<uįmet šventas
tėvas padare taiką su da- 

. ba-t^Hne valdžia, tai aš prieš ------Irti L! t\ urn. v. v- .,. ,. ’ 1

vena dabar* Lietuvos kuni- 
Rai?

• —^Tai už tai kunigas 'už
miršai Lietuvos varguolius?

—Aš ju neužmiršau. Jo
nai. Kiekvieną sekmadienį 
daugybę Lietuvos žmonin iš- . . <smPfnm 
spaviedo.jau ir žinau, kad ž^oeus 
tarpe jų buvo daug visokių " 
ubagu ir pavargėlių.

—Tai tik tiek. O kain gv-

Jonai, pasakvsiu atvirai, 
wra strioko. Mat, jie isi- 

JfclamDoio į visokia *nolitika. 
*Vieni eina su valdžia, o kiti 

nusistatė prieš valdžią. 
Pavyzdžiui, kunio^s Kruna- 
vičins ir visa krikščioniu ,de-; 
mokratu parti ia kritikuoia 
Smetonos valdžią, o kuni- 

, erai Kemėšis ir Tumas palai
ko Smetonos puse. Tai ir 
nešasi visi, kaip katės mai- 
še.-ZVelhias žino, kas iš to 
ir ^?is.

—Nohiiok, kunige, kūni
ni snsitaikvs.- Visi iie vie- 
nndi. Jpiru darbininkai ir 

/■ valstiečiai pradėtų versti 
Smetonos kruvina valdžia, 
to vėl įdėtu vos kunierai 

’ jrfcebtus už peiliu ir šautu
vu ir skerstu darbininkus. 
Atsimeni, kaip kiminai pa
dėjo fašistams uždėti savo 
iumrą ant Lietuvos liaudies 
J 926 metais gruodžio mėne-

—Tai eini su ja, ar* ne?
—Aš tau sakiau, kad ir ei- 

’’ nu ir neinu. Aš manau, 
kad Lietuvos tautininkai 
turėtų susivienyti su krikš- 

: čionimis demokratais ir ben* 
drai kraštą valdyti.

—Veikiausia taip ir bus, 
kunige. Kain rodo laikraš
čiai, tai tos dvi partijos vis 
aiškiau ir aiškiau kalba apie 
vienybę. Vadinasi, einama 
prie dviejų parazitų vieny
bės.

—Aš irgi sakiau, būdamas- 
Lietuvoj, kad ir vieni ir ki
ti turėtų nusileisti ir pada
ryti taiką.

—Well, gudbaiį, kunige. 
Tūriu eiti į darba.l

—Su Donu dievu. Jonai.' 
Aš if’gi bėgu savais keliais.

čionvs demokratai griežtai 
Pristatę prieš Smetonoms 
valdžią. /

'—Tas jų nusistatymas,

Vasario 17 d. įvyko pra
kalbos, surengtos A. P. L. A. 
53 kuopos. Kalbėjo drg. M. 
Žaldokas. Jis plačiai palietė 
vargingą angliakasių gyveni
mą, ragina rašytis į naujai su
sitvėrusią uniją, skaityti darbi
ninkiškas knygas, laikraščius, 
ir prigulėti prie darbininkiš-

{ Lietuvaitė Fotografistė
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia-
• vojų Visokiom Spalvom
į Paveikslus
į Studiją atdara kiekvieną dieną 
| nedeliomis nuo 9;30 iki
• 5 vai. po pietų.
JMARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg.,
( PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei vidurių «uge- 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap* 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai jam malo« 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas.' Taigi, jeigu jauties esą* 

į apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bilė vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 

; mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (ąsth- 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

; tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
i ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
! žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, gaNos 
I skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

' j širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
x . si mūsų gausius vaistus, taip vadlna- 

mua “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas , užbėga tai li
gai* kelią ir suteikia žmogui ramumą. 

w 9 <v.| , 1 1 vr Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų
mfllineLra A Inieavn ižoli^ ir katalogą. Reikalingi 

SjkvllSVlai&d rlKlUdUlV : mūsų žolių pardavinėtojai viauose 
I miestuose.

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

JETUVIS GRABORIUS
f

Norintiejl 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.

Pašitarkit su Dr. Zins

i Baigtis mokslą ir praktikavusi 
(prie Dorpato universiteto. Vė- 
' liau per kelioliką metų savo j 

——4; profesijoje praktikavosi di- 
s džiuosiuose miestuose Euro- 
' poje.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo,
• 187 Oaį Street, 
Lawrencp, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų

■ parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 ArsenalJohn Naujokas

St., nuolatos parsitraukia savo kos. 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 

j negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
j Reikauskas, 214- Schuylkill Avenue, 
] Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kui 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen 
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

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

j rą, kuris visiems patinka, jog rūky- 
Į damaš džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
: rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
j pareikalavimo visur į kitus miestus 
Į biznieriams ir privatiškiems žmo 

nėms, daug ar mažai,) vis tiek, ir lė 
šaš apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

K. MENKELIUNIUTĖ, Dramatiškas Sopranas
MENKELIUNIUTĖ su STAN KUNU dairiuos solus ir duetus. 

Tai mūsų geriausi dainininkai, kurie dainuoja ir lošia 
amerikoniškuose teatruose.

ELENA RETIKEVIČIUTĖ, garsioji Brooklyn© pianiste
Ji akompanyos dainininkam s ii’ duos keletą piano solų.

Bus visa eilė ir vietinių scenos talentų

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16lb ST, N.Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

me važinėjimo lekci- 
Pamokos dienomis ir 

, _______ informacijos
\ Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka

ro. Nedėldientais nuo ’ ’ ” °
vai. dieną.
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th

1FORNICIAI
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

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

i žema kaina ir veltui pri- 
nanius visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkeie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

1
4b pi IVZUSUUS ’ 
me negirdėtai 
statome j nani

/ ■B—__ _1

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372 , (

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

Vaizdelis iš Rinkinio “Laukinės Anties 
Pasakos” (Gosizdato Leidinys).

risi suteikt jai džiauglsmb,' 'ir taip* nežinai, 
kaip tą viską pradėt, jogiądtiesi labai su
mišęs. Jie pusryčiauja dviese, geria,, kal
basi; kuomet, jis nori ją pabučiuoti, jinai 
veik sutinka ant to, o kuomet jis tuomi ne
pasitenkina, jie bendrai leidžiasi tolyn.

Užeina dar vienan kafe. Jisai užmo- ___
ka; ji meta žvilgsnį į jo piniginį krepšelį: įklausyti p. Michelsono veid- 
dvi “bumaškos.” “Mielas vaikuti, aš, ži- mainysčių. Apgarsinimuose 
noma; džiaugiuosi su tavim1 būti, bet iuk. buvo minėta, kad daug' naujo 

pasakys apie Lietuvą. Bet iš- 
tikrųjų nei tiek apie Lietuvą 
nepasakė, kaip kad laikraš
čiuose yra žinoma. Beje, nu
piešė Smetonos išvaizdą, apsi
rengimą, kryžių, kurį jis esąs 
gavęs nuo popiežiaus ir kaip 
jiš važinėjąs po Lietuvą su 
misija.

Per pertrauką buvo renka
mos aukos, bet nepasakė, kiek 
surinko.

i Antroj temoj kalbėjo 
munistai ir socialistai.” 

čia įjau nemažino ir 
girt su savo , socializmu, 
damas!:

Socialistų Prakalbos
Sausio 27 d. L. S. S. 61 kuo

pa neva buvo surengus pra
kalbas. Kalbėtojum buvo “Ke
leivio” redaktorius Michelso- 
nas. Mažai buvo žmonių į>a-

‘ Jaunuolis Jansenas, siuvėjo4 gizelis,-šį 
' rytą persiskyrė su motina. Jisai buvo aš-

• tuoniolikos metų, gerai žinojo savo amatą, 
jautėsi smagus ir jaunas, ir apleido savo 
gimtinę, Belgiją, su tuo širdies drebėjimu, 

- kuris tartum sparnus suteikia asmeniui 
svarbiose gyvenimo permainose. Motina 
jam kalbėjo: “Na, štai tu ir įsitaisei Pa
ryžiuje. Tau pasisekė susirast gerą vietą.' 

.Pasistenk mąstyti ne vien apie save, neuž
miršk savo brolių ir seserų. Ką daryt,

v mano mielasis vaikuti, tu žinai, kad aš ne- ( 
turtinga.” Išvažiavimo išvakariuose buvo .
gražūs pietai, o paskui, mažiukus pagul- klus—vmętiy tik zadėjihiais. v „
džius, geroji moteriškė ėmėsi paskutiniųjų gatyeniis, mzęirfa į visaš tos apielmkės gė- 

-1/ pamokų: “Mielasis mano vaikuti, tu patsai ’VkĮas, apsigerta įvairiais anięfikoniskais 
supranti, ką reiškia Paryžiaus gyvenimas/ mišiniais,^kunuos reikia gerti per šiaudeli. 
Juk kas dieną skaitai dienraščiuose apie .Jlsai jaučia pasaulio grožę, pinigų niėkin- 
įvairias katastrofas ir dramas. Ypatingai 'gum%>. 'Skaito, jog gardus likeriai pripildo 
saugokis moteriškių. Visos paryžietės mo- ' ....... ..
ka apiburti žmones. Nepasitikėk niekam; 
tikėk/tik savo motinai.” Jisai bučiuoja sa^ 
yo senutę motiną. Nuleidžia galvą jai ant 
paties ir mušto, jog, nepaisant visų kalbų, 
visgi dabar jausis labai apvienėjusiu. Ji
sai pasiėmė su savim šimtą dešimtį fran-

2 kų: “Ką daryt, mama, maža kas gali atsi
tikt. z Reikalingi gi man pinigai įsitaisy- 
mųi ir pragyvenimui, iki pirmosios algos.” 

Paskui važiavimas gelžkenu. Malonu 
leistis kelionėn esant aštuoniolikos mątų, 
kuomet naujos vietos kalba su jumis, kaipo 
viliojanti draugai. Pakeliuje teko perva
žiuoti menkučius miestelius ir didelius pro- 
vincijinius miestus; jisai juos visus nieki
no, todėl kad tik Paryžius didis. Jam ap
gailėtini buvo keleiviai, kurie sustodavo ne- 
davažiavę Paryžiaus. Šiandien pusiaudie
nyje, už keturių valandų, visa kas įvyks: 
jisai pereis Paryžiaus gatvėmis, su pinigų 
mašnele kišeniuje jis pajaus save tikruoju 
žmogumi. Briusselyje jis turėjo draugą, 
kuris mėgdavo išsigerti; jis dainavo, šoko, 
šaukė: “Gyviau, Jausenai, būk linksmes
nis! Mums priklausys visos moteriškės, 
kurios rūko!” Jansenas svajojo apie įvai
rius prietikius, išsikišdavo pro langą ir ne

dvi “bumaškos.” “Mielas vaikuti, aš, 
noma, džiaugiuosi su. tavim1 būti, bet juk, 
.tu pats supranti, oru soti nebūsi. Jeigu 
tu nori, kad. aš leisčiau su tavim laiką, rei
kia duot pian pinigų.” -0 juk- jis ir pasi- 
rehgęs viską paaukoti, bile tik ją pasilaiky
ti. Tiesą pasakius; jis ir nemokėjo atsisa
kinėti. Ji paėmė iš ję dvidešimts frankų, 
o kai jau ji? taip nuolhlduš'... Svarbiau
sia, tai, idant jis gertų, jaustų jos artumą 
ir. prisirištų-prie'jos, kaip prisiriša prie.

Štai kokiu keliu pasilaiko vyriš- 
. Jįe klajoja

pities darbais, bet jūs apgavot 
Latvijos liaudį, parduodami 
valdžią fašistams tiktai todėl, 
kąd jumis paboikotavo tauti- 
nįnkai. Latvijos liaudis pa
statė, kad sutvarkytumėte rei
kalus ir nubaustumėte kalti
ninkus, bet jūs ne tik kad ne- 
sutvarkėt reikalų ir kaltinin
kų nenubaudėt, bet pasibučia- 
vot. Kada tautininkai pradė
jo atakuot, tai socialdemokra
tai pasitraukė nuo valdžios.

Dar Apie Arlington© Dirbtuvę 
’ Nors jau buvo minėta, bet 
dar galima priminti, kad ver
pimo vieno skyriaus mažesnes 
mašinas sudaužė ir nuvežė į
r—,.............................. .................................................. ..............................................-r-.............-------------------------------

liejyklą, o tai^i skyriui atveža 
dvigubai didesnes mašinas. 
Dabar darbininkai padarys 
dvigubai darbo daugiaus. 
Tuom tarpu sumažins ir dar
bininkų skaičių. Taipgi ir au
dimo viename skyriuje pusę 
staklių sudaužė ir išvežė į lie
jyklą, o ton vieton atveža iš 
North Adams “dreiperius,” 
kur, veikiausia, turės darbi
ninkas dirbti ne mažiaus, kaip 
ant 6 staklių, o pirmiaus dirbo 
ant dviejų. Tai vėl išmes 
daug darbininkų. Senesnės

mados mašinas daužo, kad ir'j 
geras, ir stato? naujos madosM^ 
mašinas. Su kiekvienu page
rinimu ir padauginimu mašinų 
darbininkams vis didesnė be
darbė. •

L. Koresp. Biuras.

Mexico City.— Praneša
ma, kad Meksikoj kunigai 
pradeda pasiduoti valdžiai. 
Suvirs 500 kunigų ir vyskū- , 
pų užsiregistravo sulig val
džios reikalavimo. x

SKAITYKIT IR PUATINKIT

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ

Ko-

pasi- 
saky- 

Meš turime gerą pro
gramą, pagali kurią ir einame, 
o koipunistai nieko neturi.” Ir 
paskiaus pradėjo šmeižti S. S.

gyvenimą, jog šiandien viskuo galima rizi- 
kuot, kadangi rytoj sugebėsi apveikt gyve
nimą. Tikrai, tik Paryžiuje, sėdėdamas š. R., "sakydamas: “Dabarti- 
augštose gėryklos kedaitese, su mylima mo- niu laiku Rusijoj bolševizmo 
teraite prie kairiojo šono, jauti, kaip gra-įjau nėra, Stalinas, buiįzuazijos 
žus yra gyveniįnas. < 
gantiški, puikiai apsieinanti jauni žmonės,

čia pat randasi ele- pakalikas ir diktatorius, Troc- 
o_____ ? _____ _______ ; ___; __, r ’ ’ ' , .. ........... Y '
Kuosai čiulpianti per šiaudelius visokius ^tikrųjų brolis .Trockis kaip

kį kankina, kiek tik išgali, bet

buvo revoliucionierius, taip 
ir tebėra. Bet buržuazinis 
Stalinas Trockį ištrėmė net iš 
Rusijos tik todėl, kad buržu-

gėrimus, svaidanti pinigais. Buvo momen
tui, kuomet jisaj jautė laimę savo stiklo 
dugne, ties pat šiaudelio galu. Įvyko keis
ta istorija, kuriojČA jisai nieko nesuprato, jams neduoda ramybės delei 
Jo sankeleivėųsu^itiko savo mylėtinį, pa- apgaudinėjimo darbininkų.” 
merkė jam, idant tas laikytųsi artimai, ir Matote, “dabartiniu laiku Ru- 
pasidarė drąsesnė. .Ji viliojo paskui save sijoj bolševizmo jau nėra.” 
jaunuolį, sodindavo jį įvairiuose kampuose, Reiškia, seniaus buvo. .Dar 

į girde jį, erzino ir rankos pamojimu pri- daugiau. Trockis tos pačios
Jisai visu kuo revoliucinės minties, ' kaip irversdavo sekt paskui save.

jai atsidavė, atidarinėjo savo pinigų krep
šelį ir Jeido jai daryt, ką tik ji nori. Ji 
pasiėmė iš jo penkiasdešimts frankų, vis ' 
tąsė jį į įvairias vietas, papietavo su juomi, i 
dar gėrė, malonėjosi prie jo ir visiškai už
valdė jo širdį. Išskrod^ jį tiek, jog ęas jį 
liko viso labo tik dešimtis frankų, ir vėliau, 
apie pusiaunaktį, parsivęįię jį į savo kam
barį tūlame' viešbutyje La Prensp gatvėje. 
Čia, kaip jisai svajojo, turėjo apsivąinijcuo-^

paliaujamai žiūrėjo į išlinkušią horizonto J ti jo meilės prietikis; jis tikėjęsi iš nakties 
liniją; vaidintuvč tą horizontą pripildyda
vo moteriškomis figūromis. Mūsų motinos 
savinasi nelemtą atsargumą žmonių, nebe
mokančių vaikščioti; jos pasiryžusiai šali
na mus nuo visko, besistengdamos sutau
pyti mus pačios sau.

' Keturios dešimts minutų po dvylikai

seiliaus buvo. Bet ponai ke- 
leiviečiai seiliaus Įrašė, kad 
Trockis “no v good,” o dabar 

i jau “good.”
Dar p. M. pridūrė, sakyda

mas: “Ar anksčiaus ar vėliaus 
Lietuvoj socialistai paims val
džią į savo rankąs.” Gal ir 
paimsit, ■ bet kas iš to? Juk 
jūs, kaip kur, turėjote valdžią 
po du I sykiu, ypač Lietuvoj, 
Latvi j o j, j Vokieti j o j, Angli j o j

to, apie ką sielos gilumoje .Visi jaunolihi ir *yjs^8 savo ;laimejimus 
svajoja. Ji prisikabino, prie vienatinės ga-. pąi’dąyęt^asistams. Ar ir da- 
limos priekabės: “Jeigu tu nori mane tu
rėt, tai reikia duoti pinigų.”, Q jisai jau 
viską paaukojo, apleido gimtinę, nebeatsi
minė net ir motinos.J Vaikas ūmai pajautė 
save subrendusiu yyru. Įvyko šlykštus 

jisai išlipa iš traukinio Šiaurinėje stotyje, S’jn^as: priekaištai buvo metama tiesiog 
pasišaukia vežėją, neišmano, kaip čia pra- ~ — - ....
dėjus, o galop iš karto pasiryžta:

“Man norėtųsi paprašyti jūs...
vežti mane į kokį nors kafe ... na 
prantate? ... "kur galima pasilinksminti.

♦ . “Cha, cha!” mąsto vežėjas. “Tai nau
jai iškeptas studentas.” Jisai atveža Jau
seną į vadinamą Lotyniškąją miesto dalį ir 
išlaipina ant šalygatvio, priešais užeigą 
Lorraine. “Nesirūpinkite, buržujuk, čia ...
yra visa, kas jums reikalinga, o be to dar tlkls, 110vesi buv«? prietikiu žmogui, besi- 
ir puikaus alaus.” ; randančiam prostitutės kambaryje, sale jos

| O, tu, svieteli, kaip nekantravo jau- l?vos: Ji suriko; pasigirdo smūgiai į jdu- 
/ nuolis Jansenas! Jis vos tik pažvelgė į}Į'ls: Raz kas jau e jo vidun. Buvo aišku, 

langus, žengė porą žingsnių, atidarė duris, jog merginos mylėtims-isnaudotojas laikė- 
išanksto spėliodamas savo laimę, apžvelgė S1 cįa Pat> kuoarciausiai. Vaikinas issi- 
svetainę ir pasveikino ją... Imperato- > gan.d<?- Jis įssitrauke kokj ten menkutį ki- 
riaus Holkondos sūnus, pamatęs princesės ;senmį-peiliuką, puolė ant .savo sankeleiyes,

■ Isolinos paveikslą, keliavo raitas du tūks-'įpildamas smūgi po smūgio, ir iki tokiam 
tančiu mylių ir atsibeldė pas ją su dova-! imrtunin daejo, jog uždavė smūgi, nuo kū

momis. Bet visgi jis buvo nustebintas ™ Jinai numire. Po to jis puolėsi prie 
puošnumu josios dvaro ir trimis šimtais, !an|°; aVdare jį U’^emg ant visos .gatves 
princesių, apsupusių Isolina, lyg hiacintai saukti: As atsiskaiciau su ja uz viską! 
Damasko/rožę. Imperatoriaus sūnus, iš Prisaikintųjų teismas, pasmerkė Jan- 

i nusistebėjimo, net žodžio negalėjo iš syk .seną metams kalėjimo.?-Jis stogjo aštųo- 
' pratart, bet jo širdyje girdėjosi laimės dai- nioliką meįtų, buvo doras vaikinas, gėrė 

nų čiulbesys. t valgė; gyvėno, kaip yisi, b^t jam nepąsise-.
’ ‘ Paryžiaus gyvenimas pražudė jį paeią 

■ąją difeną. Visi mes bą diėną, fkųonįet’ 
nu sykiu įatsiskyrėme 
įme galėję papildyt ;

akysna, pakartota pirmiau daryti judėji
mai, suskaitliuota išleistieji pinigėliai. 

u_ Kartais moteriškės žodžiai užgaudavo sa
vimeilę in naikino geismus. Pyktis apjaki- 
no juodu. Jaunystės ir geismų sujudimo 
sūkuryje žybčiojo kažin kokie raudoni žai
bai, augo įnirtimas kokio tai laukinio ak
mens amžiaus gyvūno. Jausenas kalbėjo 
ryškiai ir aiškiai: jis turėjo ant jos teisę. 
Tuomet geismas liovėsi buvęs geismu, prie-

nu-
su-

bar norite -paimti į savo • ran
kas valdžių* kad turėtumėte 
ką parduoti? štai ką jūs sa-. 
kėt apie .Latvijos socialdemo
kratus savo organe: “Mes nu
rodėme,. kad socialdejnokratai 
į valdžią niekur nesiveržia, o 
jei kur sudaro kabinetą, tai 
tik dėlto, kad gyventojai rin
kimuose jiems tokią pareigą 
uždeda. Taip buvo ir Latvi
joj, kur tautininkai buvo ap
vogę valstybę. Latvių liaudis 
pastatė prie valdžios socialde
mokratus, kad šie sutvarkytų 
t a u tini n k ų su d e m o r a 1 i zu otą
valstybės ūkį ir nubaustų kal
tininkus. Ir socialdemokratai 
pavestą jiems darbą dirbo są
žiningai. Tačiaus, kuomet va- 

‘gys tautininkai ėmė juos ata
kuoti ir darbą trukdyti, social
demokratai pasitraukė nuo 
valdžios.”

Reiškia, liaudis ■ pasitikėjo 
jūsų programa ir žadėtais at-

Ar Galima Būt hinwgu
Apsivedus? ■ ■ i

T&a klauiimaa Hu» j m nA 
išaiškintas, kada perskai 
tysite šias dvi D-ro W. J 

/Robinsono knygas:

Si knyga, teisingai ir tniprao 
tarnai. aprašo visą moters ly 
tišką gyvenimą; kaip vystosi 
lyties organai ir jausmai; kaip 
atsiranda meilė; iš ko kūdikiai 
atsiranda ir kaip juos nuginti; 
moteriškos lyties ligos ir kai t. 
jų apsisaugoti; kaip pririšt 
prie savęs vyro meilę ir turėti 
laimę šeimyniškame gyvenime 
Tai tik keli iš daugybės klausi 
mų, kurje toj knygoj aprašyti! 
Daugybė brangių pamokymų 
naudingų merginoms j'r mote 
rims. Khyga 256 pusi,, su p* 
veikslais ir gražiai apdaryU j
Kaina $2.00,

šioj knygoj aprašyti vyrų 
lyties reikalai; lyties išsivysty 
mas; lyties ligos ir kenksmin 
gi papratimai; kaip įgyti mei 
ginos meilę ir palaikyti ją nei 
ir apsivedus; kaip patenkint' 
save ir moterį ir kaip turėt' 
linksmą šeimynišką gyvenimą 
kaip .aiškinti vaikams lytie*- 
dalykus. Daug rašoma taipgi 
apie prostituciją ir kitus “blo 
gus” darbus. Knyga pilna nuu 
dingiausių kiekvienam vyriu 
pamokymų. _
su paveikslais ir gražiai 
ryta. Kaina $2.00.

Pirkite tuojau, nes 
perkantiems pridedame dova
nai po keletą |domių knygelių

Pinigus siųskite kartu si- 
■reikalavimu, adresuodami taip

J. barkus
Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

kiekvienam
236 pust rašto 

apda

dabar

........ ........t...... ................................................................m..... ........ .... ...a. J.......................... ............. .
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Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro 
į RfeAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SOi BOSTONE

“RAUDONASIS ARTOJAS” nuo naujų metų pradėjo eiti kas 
savaite ir teikia savo skaitytojams dvigi Hai daugiau įvairiz svarbių 
žinių, negu pirma.

“RAUDONASIS ^ARTOJAS” yra .v: nintėlis Sovietų Sąjungoj 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių žinių iš lietuviu 
kolonijų gyvenimo. \ J

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

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 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.

t 1
Amerikos darbininkai, užsiprenumeruodami sau “Raudonąjį Arto

ją,” tuo pačiu palaikys tamprius X’Sius su Sovietų Sąjungos darbi
ninkais ir "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”

s
/ »

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus Knyga .
3 ' ■ 'ALKOHOLISI 

.i

' f * I .

Ir Spiritiniai Gėralai
JAU GATAVA

pirmutinė k.nygsf lietuvių kalboje šiuom taip> Tai
svarbiu visiems klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariš- 
kas straipsiiių apie sveikatą rašytojas, yra visų mūsų laik
raščių skaitytojų labai mylimas, šioj knygoj jūs atraite 
jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir gražume 
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—

i

VILNIS
Jansenas sėdasi, dairosi į šalis, geria kė. . 

v” ’ ’ ‘ ' v’ 14 1 “ ' ' v,_ ’ pirmąją
pirmu sy 
būtume 
sižėngimą. Ant mūsų teifemabučio durų 
mes turėtume iškaltu sekamą Dostojevskio 
pareiškimą: •1 • < •

“Stambi klaida teisti žmones taip, 
kaip jūs juos teisiate. Jumyse nėra jaus- 
m'o meilės, jumyse viešpatauja tik jausmas 
žiaurios teišdarystės’; b tatai''reiškia, jog 
jūs negalite būti teisingais.”

Vertė J. Barkus. v

. in žiūri į ateinančių dieną/ kaip kad žiūri- 
?nėja lizdelyje pabudintus paukštyčius. Yra 

aprengtoj raudonai, yra besijuokiančius; o
‘ štai tos'žiūri į jus tokiomis akimis, jog iš | 

, karto pradedi mąstyti apie tai, kaip išro- j 
do jųjų krūtinė. Viena jų davė jam ženk- 
lą. Sviete tu mano, štai jinai prisiartina, 
sėdasi palei jį, ima jo ranką—ir tai mote- Į 
riškė, kurią galima susitikt tik svajonėse. į 
Taip ir norisi pult jai ant įaklo. Jinai 
nori papusryčiaut? Pusryčiauk, malonioji 
paukštyte! Bet širdis taip muša, taip no- j

; nuo savo motinų, 
y tin tokį pat pra-,

VALDŽIOS IR ŽVALGYBOS
■ : DARBAI

ž ŠIAULIAI. Gudrus fašistų
. šuo. . Kada bedarbių delegaci-
.. ja nuėjo pas apskrities virsi-j pats būtų jų vietoj, 'tai senai 
pinką leidimp susirinkimui su- visi darbininkai dirbtų. Į

’ šaukti, tai apskr. virš, leisti Taip, taip senai visi darbi- 
' susirinkimą sutiko, tik, girdi, ■ ninkai dirbtų sunkiųjų darbų

išrinkit bepartyvius, kad rū-i 
pintųsi ne pdlitika, bet ekono
miniais reikalais. Jis keike 
Šiaulių savivaldybę ir darbo 
'biržos vedėją, ir sakė, kad jei

; kalėjime, jei tik tokiam niek
šui Pranculiui’pavyktų jų tąr- 
pąn įsibrukti, \Gerai žinoma,z 
kas jis per vienas. , Mokyto- 
jaudanias Ukmergės gimnazi
joj, jis šnipinėjo mokytojus ir 
mokinius. Jo įskuhdimais bu
vo areštuotą 10 mokinių ir pa- 
šalinta 3 mokytojai.

įDu Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur .nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis liamas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į nįetus, Pre
ke $22,0(k,. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
randomis. Dabar . būųa viskas 
pertaisoma. Jei noritė gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Įpekvieno žmogaus gyvenime tokia 
£roga pasitaiko tik Vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at- 
vąžiuokite apžiūrėti persitikrini- 

| mui. Kitos panašios progos ne- 
| rasite niekur.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALIS
/Partipinam mortgičius namams ir

ūkiajns.. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kfeipkitės pas mus: 
Inšiurinajn viską,! . reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.
' Mes visuomet turįjn gerų pirki

nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

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

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
pampinę vieta. Rendos $820 į 
metus. Kairia $6,(500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to nąmo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui įdaryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš 
Vidaus. itės tuo jaus pas:

KUPSTIS
332 W.’ Broadway
So. Boston,, Mass.

TęL: šouth Boston 1662-1373

3116 So. Hoisted St., : Chicago, III

Tel.: Qreenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Na 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biz^ 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą Itaįną.

• Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Dari 
atliekame greit ir tinkamai.

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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N.

Ą v Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.
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žadame remti visais galimais 
būdais jūsų sunkioje kovoje.

su- 
at-

Kadangi “Laisvė,” mūsų 
pratimu, yra gerai vedama,

L. D. S.'A. 132 kuopa ren
giasi apvaikščioti moterų dar
bininkių tarptautinę šventę, 8

Konferencijoj, Laikytoj |27 
d. Sausio, 1929 M., A. P. 
L. A. 2 Kuopos Svetainėj, 
McKees Rocks* Pa.

ir 
ap- 
ap- 
Su- 
ku-

kad 
ir

Na, tai ir! 
kaltinimai į 
reikia ne- 
kaltinimai,

T 
<t>

“Laisves” Šėrininkų Suvažia
vimui, Kuris Jvyks 3 d. 
Vas., 1929 M., Brook-

<1
< >

t. PROSBIKA, Pirmininkas 4. A LĖKSI S, Sekretorius
15 Union Square, New York City 157 McKinley >ve., Brooklyn, N. T.

1G. BACBJCS, Udinlnkaa, Box S5t. Union Co., Union, N. J.

Labai Paranku^ Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

PROTOKOLAS
A. L. D. L. D. IV Apskričio 25-tos 

Konferencijos, Laikytoy27 d. Sau
sio, 1929 M., A. P. L. A. Svetainėj, 
24 Locust St., McKees Kocks, Pa.

gali išlošt.
Varde Koresp. Biuro,

S. V.

vyks tapt “Pepitos 
Bostono apielinkėj.

I J • • 1 • 1

Mes, suvažiavę viršminėtos 
konferencijos delegatai, jaus-

vandens at- i

Pra<^*a balandą po Pietų

KALBĖS DRAUGAI— D. M. ŠOLOMSKAS Iš EAStON, 
IR SENAS VINCAS IŠ GIBBSTOWN, N. J.

< >

>

Išimą teisingai, todėl mes pil-| 
nai užginame “Laisvės” pa-'su 
kraipą ir pageidaujame, kad I žiūrėsime, 
“Laisvė” ir ateityje laikytųsi I chorvedžiui 
tokios pat pakraipos.

Juos išdirba

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

jos buvo ga- 
padėta daug, 
sakoma, net

>
4>

Operetė
Jei ne

CRESCENT THEATRE SVETAINĖJE 
84th STREET IR EASTWICK AVENUE

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

J
amžino priešo!

nių ekonominę ir politinę pa- 
165^kp/narių *7; dėtį po žiauriąja Lietuvos fa- 

199 kp- narių 67; pinigų kasoj įena reiškiame jums, draugai, 
Veikimas gero) tvarkoj. 22 kp. ,. ’ . . . .

Veikimas didžiausią užuojauta ir pasi-

A. L. D. L! D. ‘105 Kuopa Rengia Svarbias^PRAKALBAS

Užuojautos rezoliucija Lietuvos po
riniams kaliniams kovotojams ir 
Jetūvos Komunistų Partijai; užuo-

lei Mainierių Unijai; rezoliucija uz- 
gyrimui dienraščio “Laisvės,” kuri

Penktadienis, Ko'vd '1 1929

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS

KuJapIs Penktas

čiai sulošė ją nei kiek nepras
čiau už montelliečiųs. Tiesa, 
Montęlloj nepaprastai puikiai 
pasirodė Steponavičius ir Ba
nevičiūtė, bet Lawrence kitos 
rolės buvo atliktos nepalygi
namai geriau. Jei Montęlloj 
būtų lošę lawrenciečių Romė
nas (Usevičius) ir i Karlos

gerame stovyje. 59 kp. narių 34; pi- 
mgų $35.83. Veikimas geras. (Ra
portas priduotas laišku.)

Nauji Įnešimai
Įnešimas ir po trumpų diskusijų di- 

--------  . džiuma balsų priimtas, kad mūs ši 
Konferenciją atidarė organizatorius konferencija atsišauktų j kuopų komi- 

J. Urbonas 1:40 vai. po pietų. Į , tetus su paraginimu, kad kuopų ko- 
mandatų komJsiją paskyrė šiuos drau- , mitetai daugiau rūpintųsi savo kuo- 
gus: J. Miliauską ir J. D. Slieką. Per pų veikimu, prirašinėtų daugiaus nau- 
draugus delegatus įnešta ir vienbal-Ju narių ir kad visos kuopos, kaip iš- 
siai sutikta, kad laike komisijos per- ; galint, bandytų dalyvauti visose ap- 
tvarkymo mandatų, vienas iš draugų skričio konferencijose; ir taipgi, kad 
pasakytų prakalbėję apie A. L. D. L. " 
D. reikalus. Vienbalsiai paprašytas 
vienas iš svečių delegatų iš Cleveland, 
Ohio, drg. J. Mažeika, kuris pakalbė
jo trumpai ir aiškiai apie naudą ir 
reikšmę mūs šios draugijos, kaip ap- 
švietos srityje, taip ir visame politi
niame judėjime. (

Organizatoriaus pagamintas dieno- 
tvarkis vienbalsiai priimtas.

' * Konferencijos pirmininku išrinktas 
<drg. J. Sliekas.

Įnešta ir nutarta, kad svečiams, ne 
delegatams, būtų suteiktas pataria- 
raas balsas. ' •
f Mandatų komisijai perskaičius su
rašą, delegatų radosi sekančiai:

Nuo 22 kp., Cleveland, ’O., J. Ma
žeika, Z. C. Mažeikienė ir K. Rugie
nius; nuo 33 kp., Pittsburgh, Pa., A. 
Pipiras, A. K. Sliekienė ir J. D. Slie
kas; nuo 40 kp., McKees Rocks, Pa., 
J. Miliauskas ir J. Purtikas; nuo 61 
kp., Courtney, Pa., J. Adomaitis ir V. 

‘Urbonas; nuo 74 kp., New Kensing
ton, Pa., K. Stašinskas; nuo 87 kp., 
N. S. Pittsburgh, Pa., H. Bogužiene; 
nuo 121 kp., Braddock, Pa., R. Beniu
šienė ir J. Urbonas; nuo 156 kp., Car
negie, Pa., J. Gataveckas; nuo 190 kp., 
Cleveland, Ohio, A. MocĮęaitis. Viso 
delegatų dalyvavo su sprendžiąmu 
balsu, nuo 9 kuopų, 16.

N Protokolas iš pereitos, pusmetines 
v konferencijos perskaitytas ir priim

tas. ’ V
Į rezoliucijų komisiją vienbalsiai iš

rinkti šie draugai: J. Urbonas, J. Ma
žeika ir K. Rugienius.

Valdybos Raportai
Raportas organizatoriaus likosi iš

duotas ir priimtas, kuriame, apart vi
so veikimo, pažymėjo, kad mūs .senai 
pageidaujamas tikslas, delef prisidė-' 
jimo X Apskričio prie mūs, IV,Ap-| 
skričio, likos atsiektas. Clevelandas,' 
su 5 kuopom Ohio valstijos, prisidėjo i zoliucijos skaitytos ir vienbalsiai pri- 
prie mūs apskričio. Raportas proto- imtos, 
kolų sekretoriaus išduotas ir priimtas. 
Raportai fin. sekrętoriaus ir ižflįnin- Iii 
ko likos kartu ‘išklausyti ir pri?mti. L

Nacionalės Mainierių Unijos 
Klausimu

Kadangi Lewiso išdavikiška 
mašina, susidėjus su anglių 
baronais, sugriovė Jungtinę 
Angliakasių' Uniją ,ir. iš kovos 
organizacijos pavertė ją į 
kompanionų unijų skyrius; to
kių būdu mainieriams neliko- 
kitokios išeities, kaip tverti1 
naują uniją, industriniais pa-! 
matais, paskelbti Lewiso ma- 

mitetas susidėtų iš Pittsburgho. Nfiu-.šinai, kaipo mąinų savininkų 
jas komitetas per balsavimą išrink- I agentams, griežtą kovą, nu- 
^irblis,SJU Gataveckas,’ ĄUK°SlFekit- j maskuojant juos prieš darbi-

pasirūpintų užsimokėti visas užvilk
tas mokestis į apskritį.

Įnešimas didžiuma balsų priimtas, 
kad! panaikint prdporcionališkumo 
mokesčius apskrityj kas link delega
tų kelionės lėšų padengimo, kas pasi
rodė, kad pagal dabartinių aplinky
bių nepraktiška. Taipgi nutarta, kąd 
ir šios konferenciios delegatų IČ^įąs 
pasidengtų pačios kuopęs.

Įnešta ,ir vienbalsiai nutarta, ;kjad 
kuopos, kurios randasi dar neužsimd;- 
kėjusios delegatų kelioses lėšų iš pir- 
miaus .buvusių konferencijų, kad tųo- 
jaus užbaigtų užsimokėti.

Įnešta ir nutarta, kad apskričio ko- j

sako į kiekvieną kaip politinį, į (Kaupinis), tai vargiai kas ga- 
taip ir ekonominį iškilusį klau-llėtų montelliečiųs sukirst.

Dabar laukiame pasirodant 
Pepita” So. Bostono. Pą- 

ar southbostoniečių 
i, drg. Boliui, pa- 

čampionu 
Su tokiais 

triupais, kaip drg. Zavišienė, 
jis

nė, H. Bogužiene. Į alternatus: J. 
D. Sliekas, F. Rogers ir J. Miliauskas.

Įnešimas vienbalsiai priimtas,, kad 
mūs apskritys surengtų drg. Senam 
Vincui prakalbų maršrutą. Antras 
įnešimas, kaipo pagerinimas priimto 
įnešimo ir didžiuma balsų priimtas, 
kad paskirti antrą kalbėtoją prie Se
no Vinco prakalbų maršruto. Prie 
Clevelando apielinkės priskirti drg. 
A. K. Sliekienę, o prie Pittburgho drg. 
Z. C. Mažeikienę. Surengimo marš- 
rūto darbas paliktas apskričio komi
tetui.

Nutarta, kad mūs apskričio komi
tetas atsišauktų Į Clevelando 
Youngstowno kuopas, kad mūs 
skričio teatrališkam rateliui, del 
skričio naudos, surengtų teatrą, 
vaidins tragi-komediją “Lapkus,” 
rią teatrališkas ratelis yra išsimoki
nęs. < z .

Nutarta išrinkti komisiją apskričio pitą. 
knygų peržiūrėjirpui. Išrinkti šie 
draugai: J. Miliauskas, ir A. Pipiras.

Rezoliucijų Skaitymas
Rezoliucijų kotnisijos parengtos re-

įlindus.—
Todėl mes, A. L. D. L. IV 

Apskr. metinės konferencijos 
delegatai, reiškiame gilią už- 
uoja'utą ir prižadame finansi
nę paramą naujai, Nacionalei 
Mainicrių Unijai.

“Pepita” Išėjo Girtinai
Jurgio Washington© gimimo 

dienos vakarę Liaudies Cho
ras čia vaidino

Rengtasi- prie 
na ilgai, vargo 
Tūli aktoriai, 
naktimis iš miego pabudę sa
vo roles kartodavo. Tačiaus, 
nežiūrint visų pastangų, pora 
paskutinių repeticijų teikė

Raportuose paaiškėjo, kad apskričio : jautos rezoliucija naujajai Naciona-' choristams didelio 
ižde randasi pinigų $46.46. , ---- ---- -

Knygius 'savų raporte paaiškino, gyrimui ureiuasviv X7ui»ve», . • ....
kad nieko nėra veikęs delei tietūrčji- teisingai atsako kaip j politinius, taip kuoją SUSimokmimo.

V mo knygų, kurioms, kaip žinonįa, jbu.Vo s ’ 
išsiųstos į Argentiną. O naujų kny4

J gų, kol kas, apskričio komitetas nėra $10 Tarptąutiniam

našaus neįvyko, o graborius 
melagis gavo tik didelę nosį.

Vasario 12 d. A. L. D. L. D. 
39 kuopa rengė balių. Vėl tie 
niekšai skundikai bėga pas 
policiją ir praneša, kad ten 
bus muštynės ir kraujo pralie
jimas, o iš to dar gali kilti ir 
“revoliucija.” Policistai, at
bėgę į svetainę, tik pasidairė 
ir, radę viską pilniausioj tvar
koj, nusispjovė ir išėjo savais 
keliais. Reiškia, ir čia fašis
tai skundė,’melavo, bet neišde* 
gė, nes policistai, atėję į sve
tainę, pasakė, kad jie gavę ži
nią nuo Providence iš tūlo ko
miteto, geriaus sakant, tai iš 
lietuviškų šnipų biuro.

Nepaisant, ką tie niekšai 
lietuviški šnipai daro, mes lai
mėjome pradžią, laimėsim ir 
pabaigą, o tie kruvinų fašistų 
čebatlaižiai . buvo niekšai ir 
jais pasiliks visuomenės aky
se. Jie du trys, o mūs, dąr- 
bininkų klasės narių, tūkstan
čiai ir šimtai tūkstančių. Lai

Jau ilgokas laikas, kaip 
i “Laisvėj” : nieko nebuvo rašy
ta apie A. L. D. L. D. 39 kuo
pos teismą su miesto viršiniil- tie fašistiniai šnipai gerai tą 
kais. Buvo 
dą, 
baigė 
kartą bus 
metų, bet 
lykas tame, kad miesto 
tiksliai suvėlavo duoti 
atsakymą, dr jie turi 
mus kaltinimus, ar ne, 
todėl teismas negalėjo 
tuoj po naujų metų, 
teismas įvyks, veikiausia, apie 
pradžią kovo mėn. ir tai, jei 
nebus, daug bylų teisme, taip 
kad iš eilės galėtų iššaukt mūs 
bylą, o jei ne, tai turės dar ir 
toliau nusitęsti. Vienok mes 
dedame pastangas; kad būtų 
iššaukta kuo greičiausia ir 
kad kuo greičiau užduoti 
paskutini kirtį mūs lietuviš
kiems^ fašistams, nes tie niek
šai baigia iš skūros nertis, be-ld. kovo, 
pindami visokias pinkles, kad 
tik pakenkti progresyvių drau
gijų veikimui.

• Kaltinimus miesto viršinin-

pranešta per spau- įsitėmija. 
teismas dar nesi- 
kad teismas dar 
iššauktas po naujų 
taip neįvyko. Da- 

ponai 
mums 
prieš 

ir tik 
įvykti 
Dabar

Mus remia plati A- 
merikos darbininkų klasė, o 
tuos niekšus—^tik visuomenės 
akyse nusmukę sutvėrimai.

Toliaus parašysiu ir daugiau 
apie teismo eigą ir tų purvi
nų niekšų darbus.

A.L.D.L.D. 39 Kp. Narys.

Dr. J. J. Kaškiaučiaus
Paskaita Ridgewoode

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bei

Keystone
Oregon 5136

Main 9669

A. F, STANKUS
Iš 18,000 žodžių

Tuojabs įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA 11.25(5
^‘LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Graborius-Undertaker

SKAITYKITE I
PLATINKITE

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

1023 Mt. Vcrnon Street
PHILADELPHIA, PA.

jr ^kpnonįinhišisių dienų klausimus, : Kadangi nesenai čia WOl’ceSr 
j’“..’ ’ Darbininkų Apsi-; terieęiy sų]^ta|./^“Grigutis ’ 

'4WJ>irkęs. Raportas vienbalsiai , priim- gynimui ir $10 Agitacijos Fondui. pakėlė / žHohŪąA Ūpą lankyt 
tas. , H < Nutarta, i ąad del užuojautos dien- - Vaidihimii<s t n i “Ppraščiui “Laišvei” ir užuojautai Lietu- musų^ vaidinimus, tai nuo 1 e- 

. vos politinių kalinių parinkti aukų1 pitos turėjo priklausyt, ar tas 
tarp .čion esamų draugų. Del dien-, ūpas bus sutvirtintas, ar vėl 
rašJid “Laivės” surinkta $6, del L,c-; nupuldytas. Tatai choristams I 

Nutarta, kad svarstymas apie Cęn- Uaoai rūpėjo.
Ant garsinto laiko, tuoj po 

6 vai., žmonės pradėjo ,rink
tis. Susidarė, džiuginantis skai
čius. Nuostolių nebus—džiau
giasi choristai. Dabar tik rei
kia dėt paskutines pastangas, 
kad vaidinimas išeitų gerai.

ApiĄ.7,„val. žmonėse plojimu 
reikalauja atidaryt programą. 
Bet nęlaimė: chorvedis Pau- ‘; 
bukaitis, būdamas vargoninin-i 
ku lenkų ;bažnyčioje, tuo lai-! 

iku turi eit ir išeina pagrąjyt 
bažnyčioje. žmonės belauk
dami pradėjo nuobodaut, pykt, 
išmetinėt. Paskelbta, kad lau- 

, kuris yra 
išėjęs svarbiu reikalu, o be jo 
nėra kam vadovauti muzikai, 
ir kad tikimasi jį sugrįžtant 
15 min. iki 8? Atėjo ir 8, o 
chorvedžio vis nėra, 
tai jaučiasi, kaip ant žarijų: 
nervuojasi, pykstasi, > jieško 
kaltininkų. Ir tij/15 min. po 
8 chorvedis sugrįžo. •

Aišku, kad jis pats irgi jau-' 
tesi nesmagiai. Tik gaila, kad 
jis tuomi nepasirūpino iš anks
to, ‘ kad to nesmagumo išven
gus. .Juk jis žinojo, kad ga
vėnioj pėtnyčių vakarais jam, 
reikia grajyt bažnyčioj.

Prasidėjus vaidinimui, ta
čiaus, žmonių ūpas pasitaisė. 
Rodėsi, kad visi pamiršo savo 
nuovargį nuo poros valandų1 
nuobodaus laukimo, 
išėjo vidutiniai gerai, 
tas suvėlavimas, tai vakaras 
būtų buvęs ir labai džiuginan
tis.

Smulkn^eningai rolių neap-, 
rašysiu, nes iš patyrimo žinau, 
kad teisingos recenzijos tik 
piktumų pridaro.

Operetės vaidinime chorui 
pagelbėjo ir draugai jžilioniai 
iš Haverhillio—jie dalyvavo 
operetes jaunimo dainose.

Jaunos mergaitės, Kievaitė 
ir Adomavičiūtė, gražiai pašo
ko klasikinį šokį operetės jau
nimo sueigoj.

Šią žinią rašančiam teko 
matyt “Pępitą” Montęlloj, ir 
reikia pasakyt, kad lawrencie-

Raportai Įvairių Komisijų
Komisija apskričio teatrališko ’ ra

telio, išduodama savi) raportą, pažy- .... . , , o.a
mėjo, kad pastangomis teatrališko tuvos pęlitinių kalinių $10. 
ratelio komisijos ^nuvo surengtas vie- • ... , , - u-
nas teatras, kuriame buvo vaidinamas ^ro reikalus, del išleidimo knygų, bu- 
“ Lapkų s.” Pelno atnešė apskričiui Uo apleistas del stokos laiko.
$29.24. Komisija pasižadėjo ir ant’ Nutarta., kad sekanti, pusmetine, 
toliai darbuotis. Raportas vienbal- i konferencija butų Youngstown, Ohio. 
«iai nViimtas 1 Konferenciją uždare pirmininkas:

Ranortas rengimo nikniko kortHsi- drg. J. D. Sliekas 7:20 vai. vakare.>8^šPdu^as ^TžynEu^kKef Pirmininkas J. D. SLIEKAS. I 
tam tikrų aplinkybių piknikas buvęs!
nepasekmingas ir atnešė nuostolių, II ir I
del apskričio $3.58. Raportas vien- PRIIMTOS REZOLIUCIJOS 
Fa/sMai priimtas.
/ Kuopų Delegatų Raportai
33 kp. narių turi pilname stovyje!

Veikimas,
40 kp. narių 22; pinigų ne-;

Abelnaš' veikimas nevisai blo-
61 kp. narių 19; pinigu ižde . „ .....j-

Kuopos veikimas vidutinis.
yei-

87 kp. narių

33; pinigų apie $12 ižde, 
vidutinis.
turi 
gas. . . . _ .
$60 ir du šėru—1 “Laisvės” ir 1 “Vii 
nies.” 
74 kp. narių 19; pinigų neturi.

' kimas neprasčiausias. G I 5<C** ilf v ' •* f I # 1 V •
19; pinigų kasoj 14 dol. su centais, darni sunkia Lietuvos rankpel- kiama chorvedžio, 
Veikimas nevisaiį blogas 121 kp., na- nių ekonominę ir politinę pa- 15£ = -’----------11-
nų 18; pinigų kasoj $41.65. Veiki- - L Y . . Y -
mas vidutiniškas. 17. *..t. . .
pinigų $2.50. Veikimas nevisai blo- šistinės dvarponių valdžios le- 
gas. z’rT*
$75. 1 
narių 118; pinigų $4.37

ĮVYKS

f Nedėlioję, 3 d, Kovo-March, 10 m

Gerbiamieji! Svarbūs gyvenimo Įvykiai dideliu ratu su
kasi aplink mus. Todėl rengiama prakalbos kad pažvelgti 
plačiai į gyvenimą ir pažinti tas kliūtis, del kurių mes, darbi- 
ninkai, vargstame^ čia turėsite laimės girdėti ir matyti mūsų 

Į .^garsų rašytoją, SENĄ VINCĄ. Atsiminkime ir tai, jog dar 
^***tik pirmas prakalbas turėsime S. W. Philadelphijoje. Todėl 

bokime jose iš arti ir toli.
ĮŽANGA veltui

Dr. Kaškiaučius kalbės svei
katos klausimu 10 d. kovo, 2 
vai. po pietų, Degulio-Šapalo 
salėje, 147 Thames St. Ger-1 
biamieji draugai, malonėkite I 
įsitėmyti tą dieną ir nepamirš
ti atsilankyti.

Kviečia, • •
Rengimo Komisija.

♦ . . | TYcl’L1I1UI1 Ub IIllCbLO VilbUlill-

.. ,_ , . . Ikai turi tik sekančius: kad A. įmo: išrodė, kad visgi dar sto-|L> D L D y?a daHs Komu_ | 
.nistų Internacionalo Maskvoj; 
ir kad mūs kuopoj yra radi-! 
kalų, ir dar daugiau, tai1 kad 
A. L. D. L. D. nebuvo įregis
truota Pennsyl vanią valstijoj 
iki pereitų metų, 
visi jų “svarbieji” 
mūsų kuopai. Bet 
pamiršti, kad šie 
tai ne policijos sugalvoti bei' ^Daugeliui vietos lietuvių 
iš piršto išla'užti, ' tai darbas nomas Juozas Burdulis, Vinco 
fašistų: graboriaus ir dviejų Žilinsko brolis,’ kuris pirmiau | 
“mokslo” Vyrų, kurie visą ži- gyveno New Yorke, o dabar 
nojįimą semia iš kazyriųi To- gyveno Newarke, numirė pa- 
kįų kaltinimų iš policijos pu- nedėlio vakare.
sės mes nesibi.jom, kaip mes ne visai gerai ir gulėjo lovoj. I 
nesibijom ir tų fašistų, nors Atsikėlęs ėjo
jie ir daug turi darbo ir rū- sigerti, krito ir į ušėką per- 
pesčio, bebėgiodami ir skųs- siskėlė gaivą.
darni mus policijai, net ir da- tojas pribuvo, tai kraujo išbė- 
bar, kada policijos galva Ari- go apie dvi kvortos.
goni buvo per teismą prispir- r 
tas duoti mums leidimą del čius, 
parengimų.
ypač graborius, nubėgę pas 
mokyklų viršininkus, 
“Grigučio 
ten ne lošimas bus, ale susirin- į 
kimas, 
propagandos.

§ v vi v i nvvtvvu. .Dakta
ras pribuvęs davė kelius “sti- 

bet praslinkus 'porai va
žtai tie niekšai, i landų numirė.

Laidojamas šiandien, lais- 
įskunde (vai, be jokių bažnytinių apei- 

lošimą, kad būk , gų.
Velionis buvo jaunas, 

prakalbos skleidimui, metų amžiaus. Pasiliko 
Bet nieko pa-Teris ir pora kūdikių.

jokių šalčių .nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo Savo

, URBO LAX TABS
(25 centai u^,sk’’ynutę) ‘

yra tai kanuęle prješ. kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homėoptitiškų ir v 
kitokių vaistų tegalima gauti pas— • (

F. URBONAS >
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

Vardas ______ —--------------------------------------------- --------
No______________________________________ St. or Ave.
Miestas __________ '------------------------- State-'-------------

. Sulig' reikalavimo., šiuos cigarus taipgi ir 
p&r paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius),

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

♦

Padubti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

AUTO SCHOOL
.PHONE, REGENT 1177-M74 Mokykla sn Hcpatacij*

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 navininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarp© 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kais įsteigta New York City

į M lURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A 
LiAilVi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J J vCUlŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūruni vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną pęr visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS 
Panėdėliais 

* utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su g(?ri'ausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir liebevoise Sts.

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



mbmi

Puslapis šešias

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

VIETOS ŽINIOS
Šiandien Bus Rodoma 

Kelionė Per Sov. Sąjungą”
Kas Bus Kovo Mėnesio

3 Dieną Maspethe?
Jau žinote, kad šį vakarą, Į

I • kovo 1 d., New Star Casino, i
New .Yorke, įvyks Amerikos
Komunistų Partijos prieškon-i
vencinis vakaras, kuriame, 
tarp kitko, bus rodoma judžiųJ . . , . .
vėikalas—“Kelionė Per Sovie- kuopos stato scenoj jiiokin-j 
tų Sąjungą.” Dar niekur A- ^Tiausiv^. , .

I menkoje nerodyta tas judis. p, ?slLinkai*
Be to, bus prakalbų. Ka-lbės|sulos East New Yorko akto 
Lovestonąs, Fosteris, Weinsto-11 iaL 
nas, Uitlowas, etc. ■ \ , v. . - .

Šitame vakare dalyvaus de-|nes JUQ^° bus užtektinai, 
legatai, pribuvę iš visų šalies ™atysite,

> * kraštų. Kas tik galite—atsi- į .dnuajs, 
lankykite.

Kiek Vienam Vyriškiui
; Reikalinga Skrybėlių?

Nemanykit, kad šituo klau
simu niekas nesirūpina. Ame- 

irikos Kepurių Institutas išlei- 
' do pareiškimą, kad šiandien 
: “gerai apsirengęs vyriškis” 
reikalauja ne daugiau penkių 

; skrybėlių.. Daugiau, esą, ne
reikalinga. šis pareiškimas įs

ileistas, kaipo atsakymas į ki
tos panašios organizacijoj ne- 

I senai padarytą pareiškimą, 
būk gerai apsirengusiam vy- 

eilutė

Ar žinote, kas bus 3 d. ko
vo? Jeigu nežinote, tai atvy
kite į Maspethą, tuomet suži
nosite. Ten, lenkų svetainėj, riškiui reikalinga 21 

iq’jA. L. D. L. D. ir L. D. S5 A. (siūtai) ir 12 skrybėlių.
Nemanykit, kad čia 

kalba apie darbininkus, 
tarieji su viena skrybėle iš
gyvena kelis metus ir dar 
džiaugiasi, kad nors tą turi. 
“Institutas” kalba apie buržu- 
jinius sportus.

komediją, “Gyvieji
Šią komediją

eitų
Pas-

Penktadienis, Kovo 1, 1929

' DETROIT, MICH.
L. D. S. A. 17 kuopos susirinki

mas bus seredoj, 6 kovo, Draugijų 
Svetainėj, 24th St. ir Michigan Ave. 
Pradžia 7 vai. vakare. Visos narės 
ateikit ir pašalinių ‘atsiveskit, nes 
bus skaitoma paskaita apie R. Luk- 
semburg gyvenimą. N. Astrauskienė.

z 51-52

MONTELLO, MASS.
A. L. D. L. D. 6 kuopos susirin

kimas |ius panedėlį, 4 kovo, L T. 
Namo mažajam kambary, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, turime svarbių reikalų ap
tarti. Be to, galima prafiešti, kad 
jau parėjo nauja knyga, kurią šiartįę 
susirinkime gausit. T... 
ir naujų narių atsiveski 
Shimaitis.

ga, kurią siaiĮbe 
Tat ateikit vis!

Org. G. 
50-51

NORWOOD, MASS.
L. R. Choras rengia šaunų

Pradžia 5:30 vai. vaka-
Visos ir visi dalyvaukite, 

• Pa- 
kaip seniai virsta 

kaip numirėliai
(vaikščioja gyvųjų tarpe, kaip 11 TUTDA^.n*|MnC.M||7|KA 
puikiai veikia išrastas jaunys-|| ItHiniW UHIIWO IHUtlnH 
tės eleksyras ir tt.

Matęs.

L.
certą nedėlioj, 3 kovo, Lietuviij 
tainėj, 13 St. George Avė. 
7 vai. vakare.
trys chorai—merginų choras, vyrų 
choras ir L. L. R. Choras. Bus so
listų, duetų ir tt. Ig. Kubiliūnas 
yra pasirengęs su naujomis komiš
komis dainomis. Tat visi būkite se
kantį nedėldienį tame koncerte. Ren
gėjai. 50-51

Demonstracija Prie
Miesto Rotušės

Dr-jy Sąryšio Komitetas
Negražiai Miega _ _ _ _ —

Jau bus suvirs mėnuo laiko} Didelė Darbininky 
kaip praėjo D. N. Y. D. D. Są
ryšio metinė konferencija. 
Konferencija nutiesė planus
1929 metų darbui :ir išrinko  
komitetą, kad tuos nutarimus Reikalauja Majorą Suvaldyti 
kūnytų gyvenimam ' Tačiaus Policijantus ir Neleisti Dau- 
jau prabėgo suvirš mėnesis lai-į žytj galVas streikieriams 
ko, o komitetas dar neturėjo 
nei vieno posėdžio.

Praėjusių metų komiteto New 
Sekretorius Matulevičius tris (City Han) buvo kas tokio 
kartus šaukė ųaujai išrinktus Į nepaprasto : 
narius į susirinkimą ir visus) 
tris kartus tepasirodė tik po I 
vieną naujo komiteto narį.
, Toks sabotažas yra nepa-'’ policijantus, 
kenčiamas. Jei jūs, draugai, galvas ramiai piketuojantiems 
nenorėjote dirbti, tai nereikėjo sykniasiuviams.
apsiimti į komitetą. Gi kuo-l - šitie žmonės, tai daugiausiai 
met apšiėmėt ir neinat į šau,- i dirbtuvių pirmininkai ir suk- 
kiamus susirinkimus, tai yra i niasiuvių streiko darbuotojai, 
niekas daugiau, kaip tik tik- jįe maršavo per visą miestą

Pereitą
’ York o

trečiadienį prie
miesto rotužės

susirinko tarpe 
50p-600 žmonių su didelėm iš- 

• kabom, reikalaujant, kad ma
joras—miesto galva—suvajdy- 

j, kurie skaldo

1 Nauji Lietuviški Rekordai
šiomis dienomis Columbia 

(kompanija išleido naujus lie- 
Įtuviškus rekordus. “Mahano- 
jaus Lietuviškų Mainierių Or
kestrą’ 
Pirmas 
Polka” 
Šios dvi polkas tikrai 
kos ir galima išgirsti 
tuviais apgyventuose 
piuose, kuomet jie turi kokias 
nors savo pramogas. Antras 
rekordas—“Kūmos Polka” ir! 
Tėvuko Polkai” Šios dvi pol-; 
kos skiriasi nuo pirmųjų tuo,1 
kad juose ir “solistas,” A.! 
šaukevičius, dainuoja. “Solis-1 
tas” atatinka orkestrai, o or-į 
kestra “solistui 
lietuviškas “grajus.

įgrajino du rekordu, 
rekordas—“ 

ir “Tarnaites
Palangos 

, Polka.” 
lietu viš- 
tik lie
ti žkam-.

sius eabętažavimas darbo. Tė- 
mykit, kada bus saukiamas ki-

Meskit ta ■
audri fermą.

K-to Narys, F. Abekas

Rengiamės Prie
m t i* • n Marsuotojai d.larptaunnio Bazaro ninkiškas dainas.

kon-, 
Sve- 

Pradžia 
Programoj dalyvaus

L. R. Choras.

50-51

PLYMOUTH, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo susirinkimas bus nedėlioj, 3 ko
ko, A. Stravinsko svetainėj, 42 Fer
ry St., 2 vai. po pietų. Visi nariai 
ateikit ir naujų narių atsiveskit.^ Ko
mitetas. 50-51

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės puikus 

rėlis bus nedėlioj, 3 kovo, 
Kliube, 8th St. ir Fairmount Avė. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Bus ska
nių valgių ir ’įvairiij pamarginimų. 
Kviečiame visus atsilankyti, 
tetas.

vaka-
Švedų

Komi-
50-51

ELIZABETH, N. J.
i L. D. S. A. 4 kuopa rengia prakal- 
įbas paminėjimui 8 kovo, įvyks n<\dč- 
i lioj, 3 kovo, L. D. P. kambariuose, 
į 69 S. Park St. Pradžia 2 vai. po 

1 pietų. Kalbės S. Kazakevičiūtė 
_ ) apie sveikatą. Ji 

daugiausia kalbės apie motenj ir kū-
ir pasidaro ; (norsė-slaugė) 

.   o_„u___” <■ J ‘ • ■ 
m /. j ... , dikių sveikatą. Taipgi kalbės F.Trecias rekordas įdainuotas Abekas apie pasaulinę darbininkių

M. Strumskienės, soprano, pa
lydint orkestrai. Dainos: “Kad 
Aš Našlaitėlė” ir “Dukružė-' 
lė.” Rekordas išėjęs neblogai, i 
bet pati dainininkė neišbėgus! 
iš paprastų lietuviškų daini-1 
ninkii). Ji negali lygintis prie 
mūsų geresnių, ddihininkiu. '

• Ketvirtas rekordas ądainUd- 
tas A. Vanagaičio, K. B. Krau-

Ant 
abieju pūsiu koriiiškojs daine-

Šv.

šventę 8 kovo ir karo pavojų. Kvie
čiame visus atsilankyti, ;i~
svarbhj dalykų. Rengėjos.

išgirsite 
50-51

nuo savo generališko ofiso iki 
rotužei. Iškabos tarpe kitko 
rašė: “šalin policijos brutališ- 
kųmą!” “Mes reikalaujame 
streikui teisės be policijos įsi
kišimo.” “Sulaikykit policijos 

!terorą!” ■, .
Marsuotojai dainavo darbi-. - -

’lės, išėję vidutiniai.

YONKERS, N. Y.
A. L. D. L. D. 172 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 3 kovo, po num. 
252 Warburton Aye., 1:30 vai. po 
pietų. Visi nariai susirinkit 
J. Jodeikis.' 1 .

laiku. 
50-51

čiūno ir M. žemaites.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU poilsio vietos ant lie- 
. tuviškos farmos netoli New Yorko, 
N. J., arba Conn, valstijoje. Pra
nešdami apie vietą, praneškite ir kai* 
na, kiek rokuosite už pragyvenimą. 
John Bendokas, 825 W. 178th St., 
Apt. 50, New York, N. Y. 49-51
PAJIEŠKAU DRAUGŲ Mikolo, Do- 

ininiko ir Augusto Grigų, visi trys 
broliai Kadaise sykiu gyvenome 
Henry, W. Va., bet 1910 metais per- 
siskyrėm, aš išvažiavau. Nuo to lai
ko nieko apie juos negirdėjau. Mel-, 
džiu juos' pačius atsiliepti arba kas 
tinote praneškit. Taipgi meldžiu ir 
kitus gerus draugus bei pažįstamus 
atsišaukti. P. Pabalį s, 2125 Ballow 
Ave., Scranton, Pa. 50-52

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA bučerne East 

New Yorke. Biznis įdirbtas per 
daugelį metų. Randa nebrangi. Del 
platesnių informacijų kreipkitės paf/' 
savininką: J. Samuolis, 578 Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 
4023. 49-52

TArTAŠT^O^ŪM^ 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai. ant dienos, savaitės arba 

mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON
arti 168th St. 

BRONX, N. Y.
(47-58)

3181 Third Ave 
Pirmas Floras,

PASIRANDAVOJA farma ant 5 me
tų, 65 akrai žemės, 14 kambarių 

namas, bamė ir vištininkas. Ran
da labai žema. S. Jacikas, 888 
Union Ave., Room 5, New York, 
N. Y. (47-52)
KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus 
taisom senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant greit pribūname.—J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452. i

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

’., Tek, 
(44-68)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 šeimymj namas, 12 

kambarių, visi šviesūs, prie Jam
aica linijos, lotas 22x125. Kaina 
$7,800. 2 šeimynų namas, 10 kam
barių, visi šviesūs, lotas 25x100, kai
na $9,500. 3 šeimynų namas, 12
kambarių, visi šviesūs, lotas 22x100, 
steam heat, geroj vietoj, kaina $10,- 
500. Puikus 3 šeimynų namas, eks
tra įtaisymai, lotas 22x100, kaina 
$13,000. Visi namai prie Jamaica li
nijos. Norintieji , pirkti, naudokitės 
proga. P. Blažaitis, 111-40-—118th 
St., Richmond Hill, N. Y., Tel., Cleve
land 4226. ' ) 51-53

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARI

Savinin

Prie miesto rotužės durų su
areštuota vienas darbininkas, 
Milton White, už tai, kad ji^ 
sėkmingai atmušė atakas sbci- 

šiarne alistinįo streiklaužio, kuris lin- 
bazare taipgi ima dalyvumą. čia pat prie rotužės durų. 
■Bazaro atidaryme dainuos mūs Streikierių vadovė Rožė 
abu didžiuliai, Lyros ir 
chorai, 
stangos 
rių.-

Idant 
gesnis, 
vienas 
kas bei 
rūpintų. Bazarui reikalinga Į 
įvairių daiktų. Keletas drau
gų ir draugių yra atnešę įvai
rių dalykėlių, bet dar reika
linga daugiau. Kurie turite _____ _______ _____
kokių atliekamų“ dalykėlių, lankėsi drg. N. Katiliūtė’’bu- 
paaukokite del gazaro. Taip-įvusį “Vilnies” knygvedė ir 
gi galima parinkti daiktų tam, darbuotoja Chicagos pažan- 
tikslųi. Daiktams rinkti blan- giųjų darbininkų eilėse. Jinai 
kas galima gauti “Laisyės” dalyvaus Amerikos Komunistų

Partijos šeštoj konvencijoj, 
kuri prasidės sekantį šeštadie
nį. Po konvencijai veikiausiai

Tarpt. Darbįninkų Apsigy
nimo New Yorko skyriaus ba- 
zaras 'jau čia pat. Prasidės 
-ateinantį trečiadienio vakarą, 
lietuviai darbininkai l..... _

Išvažiuos su Gastrolėmis
Sekantį šeštadienį ir 

madieųį Menkeliūniūtė, 
kūnas ir Retikevičiūtė važiuos 
į Connecticut valstiją su kon
certų gastrolėmis, šeštadienį 

Aido Wortis "nuėjo i miesto rotužę’ I bus Bridgeporte, o sekmadienį 
miesto 1 

Bet jai
Taipgi dedamos pa- reikalaudama matyti 

sudaryti lietuvių sky-.majorą, p. Walkerj.

sek-
Stan-

f PHILADELPHIA, PA.

L. D. S. A. 11 kuopos susirinki
mas bus panędėlj, 4 kovo, Liaudies 
Name, 1214 SpįĮjįg Garden St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visos narės susi
rinkit laiku, turime svarbių reikalų. 
Atsiveskit ir naujų narių. Org. Alek- 
siejienė. 50-51

—New Haven (po pietų) ir 
Waterbury (vakare).

buvo atsakyta, kad Walkeris ?* . — . .bazaras būtų sekmin- randasi Floridos kurortuose 
reikalinga, kad kiek- kuomet Wortis paliko laišką 
sąmoningas t___ _
darbininkė juomi susi-ivimus‘ <

darbinin- išreiškiant streikierių Teikala- j
SPORTAS

I

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos 

kimas bus nedėlioj, 3 kovo, Lietuvių 
Kliubo name, 339 E. 4th St. Pra
džia 2 vai. po pietų. Visi nariai su
sirinkit laiku, turime sutvarkyti ren
giamo teatro reikalus. Atsiveskit ir 
nauju nariu. Sekr. P. Kašarauskas.

* — 50-51

susirin-

i

m>................. .......................................... .................

JACK SHARKEY 
LAIMĖJO RUNGTYNES

Svečiai iš Vakarų
Jam Priklauso Penki Raundai,

Šiomis dienomis “Laisvėje” |o Striblingui Dti; Trys 
Raundai Išėjo Lygiomis

Pereitą < trečiadienį Miami 
Beach, Floridoj, Flamingo 
Parke, įvyko lietuvio boksinin
ko Jack Šarkio (Žukausko) 
rungtynės su Young Striblin- 
gu, amerikiečiu. Svieto buvo 
apie 35,000; tai vis daugiau-; 

drg. Katiliūtė pasiliks Brook- sįai buržuazija; ir mįlĮdnieriai; 
lyne ir čia sykiu su ’ mumis 
darbuosis.

Antras svečias—tai drg. Jo
nas Čiaplikals, iš San Frąnlcis- 

ico, Cal. Jis taipgT^atVyko į 
Partijos konvenciją delegatu.

;San Francisco lietuvių darbi- 
Nedėlioj, 3 Kovo-March,1929l"ink%.gylTa tne-daug’ •sak! hvmvuvj, vr v dciaplikas, tarnaus, imant - . . .

* “ “ jie "bytina” Pert« tikėjosi, kad Šarkis turi
kitas kolonijas veikimu Parti- Pirmenybių uz savo oponentą. 

Lietuviškas judėjimas Sakoma, sios'rungtynės ren- 
gėjams atneš didelių pelnų, 

i nes iš viso įeigų būta apie 
400,000 dolerių.

ofise pas drg. Vaitaitienę. Įsi-! 
gykįte išanksto tikjetus del 
oazaro. Tikietai taipgi gali- 
ma gauti “Laisvės” ofise ir 
pAs komisijų narius.

• Darbietė.

TEATRA IR ŠOKIUS
Rengia A. L. D. L. D. 138 ir L. D. S.
*, z A. 91 Kuopos

suvažiavę į Floridos kurortus 
praleisti žiemą.

Šarkis laikėsi gerai. KovSsi 
dešimts faundų; iš kurių pen
kis laimėjo Šarkis, Striblingas 
du ir trys išėjo lygiomis.

Tai buvo tikėtasi. Prięš pat 
kumštynes daugelis bokso eks-

EASTON, PA.
A. L. Dx L. D. 13 kuopa rengia 

baksiukų vakarėlį subatoi. 2 kovo, 
Wanderveer Hall, 9th ir Washington 
Sts. Pradžia 7:30 vai. vakare. įžan
ga dykai. Draugai darbininkai, kvie
čiame‘visus atsilankyti smagiai pa
silinksminti. Bus' daug įvairumų, 
skaniai valgiu ir gėrimu. Rengėjai.

50-51

PASINAUDOKITE PROGA ,
Parsiduoda namas ir bučėrnę. Na- 

mĄs mūrinis, dviejų šeimynų ir sto
ras. Yra du garadžiai, .viskas geram 
stovy. Priežastis pardavimo—turiu 
du bizniu i negaliu prižiūrėti gerai, 
todėl turite gerą progą pirkti už la- 
bhi prieinamą kainą, nes noriu grei
tai parduoti. Atsišaukite: 578 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 50-55

NEPAPRASTAS PARDAVIMAS
Iš priežasties nesveikatos, parsi

duoda bučernė ir grosemė, prie dide
lių dirbtuvių, biznis įdirbtas per 3 
metus. Biznis eina gerai, sveikas 
žmogus gali padaryti puikų pragy
venimą. Jeigu nupirks nemokantis 
to biznio, tai aš išmokinsiu. Parsi
duoda pigiai, tik už $2,000.. Jeigu 
norėtų pirkti su namu, tai kaina 
$6,300. Pasiinaudokit šia proga? nes 
su tain mažai pinigų retai pasitaiko 
frerą biznį Kauti. A. Pakrosnis, 78 
Main St., Thompsonville, Conn.

50-61

KUN. MOCKUS CLEVELANDE
Panedėlį, 4 kovo, Collinwoode, Slo

vėnų Svetainėj, 15810 Holmes ; Ave., 
7:30 Vai. vakare, kun. Mockus kalbės 
temoje: “Collinwoodo nauja parapi
ja.” Rengia A. L. D. L D. 190 kuo
pa. Važiuokite St. Clair-Nottingham 
karu iki E., 162nd St., ten "rasite 
Holmes Ave.

Utarninke, 4 kovo, Clevelande, Lie
tuvių Svetainėj, 6835 Superior Ąve., 
tema: “Dievas žmogų ar žmoguj die
vą sutvėrė?” Pradžia 7:30 vai, va
kare. Rengia L. D. P. Draugija.

50-51

PARSIDUODA grosemė ir delikates- 
sen; geroj vietoj, biznis išdirbtas 

per ilgus metus. Gera proga pigiai 
pirkti. Kreipkitės no num. 235 Leo
nard St., kampas Powers St., Brook
lyn, N. Y. 1 49-52

Bus sulošta juokingiausia komedija
“GYVIEJI NABAŠNINKAI”

Suloš East New' Yorko Aktoriai
NATIONAL HALL

Kamp. Willow ir Clinton Ave’s, 
MASPETH, N. Y.

Lošimas prasidės lygiai 5:30 
vai* vakaro

PO LOŠIMUI TĘSIS ŠOKIAI IKI 
VĖLAI NAKTIES

Gerbiamieji! šiame veikale yra 
gana daug juoko; visi tą gerai žino
me, kad juokas yra naudingas svei
katai. Taigi, visi būkite šiame pa
rengime, matysite, kaip senas žmo
gus, ačiū daktaro išradimui, tampa 
kūdikiu, su kuriuo turi daug vargo 
ir bėdos pats daktaras ir jo drau
gas. Galų-gale paaiški dalykas ir 
pasirodo to daktaro kvailumas.

Visi būkite šiame parengime, tu
rėsite daug juoko ir smagiai laiką 
praleisite,- nes šis veikalas- yra pilnas 
juoko ir humoro. ,_ f

proporcionaliai, jie

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

■J į., J'UNIF.ER ;764,<5y • “b.“ 

y r alph kruču ii" 

FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. 4. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTA^S 

X-Spindirtių Diagnoza 
(Priešaif/“Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Trjangle 1450
Lietuvis Fotografas

ALIORIUS ‘ •IR

Nufotografuoja 
it ųumaliavoja 
visokius , p a- 

‘ veikslus Jvai- 
: riomis spalvo

mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 

s u d a r jo su
amerikoniškais

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai
i Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
* BROOKLYN, N. Y. 
Telephone. Stagg 0783

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

del pa- 
priimti.

J. IR p. VAIGINIS
Maspeth,

PARSIDUODA 8 šeimynų namas, po
4 kambarius, yra visi naujausios 

mados įtaisymai. Randu į metus ne
ša $2,200. Kaina tik $13,000, įmo
kėti reikia $4,000. Namas randasi 
po No. 541 Flushing Ave.—Gotthelfs- 
jųan. 541 Flushing Ave., Brooklyn, 
N. Y. (46-51)
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

Gera proga pirkti gerai įdirbtą 
biznį per daug metų, geroj vietoj 
ant Main gatvės. Pardavimo prie
žastis—moters mirtis; noriu važiuo
ti Lietuvon., Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš toliau atvažiavęs ■ nupirktų ir 
forničiaus neturėtų, tai ir fomičių 
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)

214 Perry Avenue

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

NAUJAS DALYKAS CLEVELANDE
Silkių vakarienę rengia L. D. S. 

A 24 kuopa nedėlioj, 3 kovo, Grdina 
svetainėj, 6021 St. Clair Ave. Sve
tainė atsidarys 6 vai., vakarienė bus 
duodama 8:30 vai. vakare.

Gerbiamieji lietuvių darbininkų vi
suomene! Kviesdamos jus į Šią va
karienę, mes užtikrinam, kad tai bus 
vienas iš puikiausių parengimų šį 
sezoną. Rengėjos. 50-51

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 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafroaų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių
apie kokią lietuvišką

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių
Dagilių
Debesilų

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.
PRASIMAI Iš. KITUR

GREAT NECK, N. Y.
A. L. D, L. D. 72 kuopos susirin-

. i kaus svetainėj, 8 yąl. vakare. Visi 
(nariai malonėkit !susirinkti laiku ir

• ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ TRATAI i;e+uv;u dalyvaus Partijos kon- voliucbų Gadynė.K vi 0* i a: ftfoilnnbvti vimia ■ UCLUVIU UaiyVHUS lartlJVS KOI1 v{f iv
vencijoje.Kviečia atsilankyti visus 

Rengėjai.

joj.
ten negalės būti didelis, jei 
lietuvių darbininkų skaičius 
nepaaugs. Los Angeles mies
te lietuvių šiuo tarpu gyvena 
daug. Lietuviškoj dirvoj jie 
darbuojasi gerai, bet silpni 
Partijos darbe. . ;

Californijoj randasi daug 
japonų ir chinų. Komunistų 
Partija deda didėlių pastangų 
įtraukimui jų į revoliucinių 
darbininkų eiles. Į j Partijos 
konvenciją iš Galifornijos at
vyko vienas japonas delegatas ^imas buf ko™’ J- ^.nv ° .kana avntain/i-f x vai vakaro Via
ir vienas chinietis.

Pasirodo, kad net keletas atsiimti naują knygą-r“Karų ir Re- 
. ■ — ■ • • - »» Taipgi pasisteng-

kit užsimokėti už šiūos nąetus. ^Ko- 
1 mitetas. ‘ 51?-52

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Pusią pyj)

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

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS 

urie ii pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą.

~ WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y

i

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

' 229 Bedord Avęnue z * Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514.




