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Pirmas Lietuvių Darbi

Nerangumas.
Dešimt m etinis Jubilėjus.
Pradai Teroro.
Nauji Būdai Užpuolimų.
Greita Pagelba “Vilniai.” 
Atsiteiskite.

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

Nedeldienių
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

šiemet trūkome apteu. porą 
šimtų kopijų Darbininkų Kalen
doriaus. Ir tai atsitiko del 
draugų nerangumo. Buvo pra
šyta duoti užsakymus kuo anks
čiausia. Jei draugai būtų apro- 
kavę, kiek gali išleisti ir būtų 
prisiuntę anksčiau ir didesnius į 
pirmuosius užsakymus, tai Ka-i 
lendoriaus būtų atspausdinta 
penketas šimtų kopijų daugiau 
ir nebūtų trūkę jo.

P F F I • • • 'Suareštavo Suokalbininkus, Kurie Ap-;Frandja RSli,!lia™ Kell“S8° i BERLYNE SUIMTA FABRIKUOTOJAI 
......... DOKUMENTŲ PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ

SHANGHAJUS, Chinija. 
— ‘Kuomin, Chinijos nacio- 

: nalistų valdžios oficialė ži- 
' nių agentūra, praneša, kad 
Chinijos užsienio reikalų 
ministerija pasiuntė Japoni
jos valdžiai protestą del Ja- 

dienraščio ponijos pritarimo sukilimui 
metai. Shantungo provincijoj.

kaip Chefoo mieste, kurio apie- 
; linkėj nesenai įvyko didelis

draudinejo Lietuvius su Tikslu Žudyti

1929 metai, tai 
f “Laisvės” jubilėjiniai 

Sukanka dešimts, metų, 
“Laisvė” eina dienraščiu.

Aišku, jog Visos? lietuvių ko-. mūšiš, dar tebėra karo sto- 
lonijose bus rengiama apvaikš- Biznis suparalvžiuo- 
čiojimąi minimo jubilėjaus, bus j 
prakalbų, piknikų ir koncertų: c 
tam tikslui. Tačiaus, gražu bū-i 
tų, kad draugijos ir individua-' 
lai sveikintų savo dienrašti su 
jubilėjum Darbininkų Kalendo
riuje už 1930 metus. Kalendo
rius pasilieka mūsų knygynuo- 

, se ilgiems metams. Tat ir to-Į 
kie pasveikinimai būtų ilgai at
minčiai.

Sovietai Padarė $25,000,000 
Kontraktą su Amerikos 

Firma

PARYŽIUS.— Penktadie
nį Franci jos parlamentas 
ratifikavo Kelloggo anti-ka- 
rinį paktą, su kuriuo impe
rialistai nori apdumti darbi
ninkams akis, kalbėdami I 
apie “taiką,” kad geriau pri-1 BERLYNAS.— Gavus in-įkumentų išdirbinio centrą. 

‘New Yorko Sakoma, to centro ofisai yra 
atstovų, po- I>ary$uj- 

{licija čia suareštavo keturis' ^a a(. ie ° 
; nužiūrimus fabri-' ^bnkuotojai yra sufa- 

t brikavę dokumentus paro- 
TV1 . . . ’ dvmui, būk Sovietų Sąjunga
Isklausmejus ir Pasn 9" i davus Jungtinių Valstijų 

džius, kad pnes juos negali- 'senatoriui Borah $100,000, 
ma sudaryti įrodymus, ka-d^. kad jie sufabrikavę 
jie kalti dirbime falsyvų do-1pagar8ejUsį “Zinovjevo” lai- 
kumentų, du suareštuoti ta-|gka 1924 metais< ^ą falšy- 
popahuosuoti. Bet policija , va ‘laiška buržuaz’inė spau- 

!da paskelbė laike Anglijos

mėnesį, 1924 m. Anglijos 
f i • • • • i i • v i . ■

.. .. - . . . ' r?’ | do jo, kaino “įrodymą,” kad
hcija sako, kau naštai asis j govįeįu Sąjungą daro suo- 
pnsinazino ir n aciai pana-: kalbi prieš Anąliią.
šakojęs apie falsyvų doku-1 Sakoma, ta šaika išdirbda- 
mentų dnbimą. ,vo vjSokius provokatoriškus

Suareštuoti toliaus klausi- dokumentus prieš komunis- 
nėjąmi. Policija mano, kad tus ir Sovietu Sąjungą. Pas- 
pavyks surasti falsyvų do- kui juos parduodavo.

LAWRENCE, Mass.—Va-^Vaišnorienė. , 
sario 28 d. čia tapo suaręs-1 Policija tuojaus sulaikė 
tuoti suokalbininkai Jegele- į Jegelevičienę ir suareštavo , 
vičienė (Jegelovitch), Grin-1 Grinkevičienę. Pasirodė, 
kevičienė ir apdraudos i kad Grinkevičienė yra ap- 
agentas W. Rqnkowskis.; draudus Jegelevičių antjsirengti prie naujo karo.’Už ; formacijų nuo 
Minimą dieną atėjo į polici-1 dviejų tūkstančių dolerių, j pakto užgyrimą/paduota 570 Į Evening Post” 
jos nuovadą Jegelevičienė, I dar turi apdraudus motiną ! balsų, prieš 12? LLi a
atnešė nuodų buteliuką ir j ant 13,000 dolerių ir kitus : Pirma ratifikavimo Fran-1 oeXnL* i 
papasakojo, kad ji tuos nuo- .šeimynos narius,ant mazes- (cijos uzsien. reikalų mmistę- i davime įvairiu dokumentu 
line cruMiia rmn Cn’nVnvipio. nin Qiimii Pnliniin nfirliiuinc i . *• . -

Manoma, kad Išsiaiškins Garsaus “Zinovjevo” Laiško Su
fabrikavimas; Suareštuoti Trys Rusai

dus gavus nuo Grinkevičie-1 nių sumų. Policija, padarius 
nes, kuri gyvena 53 Wood-1 išvadą, kad čia jau suokalbis 
land St. Pastaroji jai pata-; žudyti apdraustuosius, sū
rūs nunuodyti savo vyrą, su.areštavo ir apdraudos agen- 
kuriuomi Jegelevičienė tu-! tą, W. Renkowskj, per kurį 
rinti nesutikimų. Bet ji pa-' Grinkevičienė apdraudė Je- 

i’pasakojus apie tai savo dūk-1 gelevičių ir kitus.
j terims, kurios ir liepę nešti; Grinkevičienė vietos lietu- 
; tuos nuodus policijos nuo- į viams labai gerai žinoma,

ris Briandas pasakė pra- i 
kalbą. Briandas’bendrai su 
Kellogu išdirbo tą paktą. Jis 
pareiškė, kad paktas nėra 
tobulas, bet, esą, jis reiškiąs 
“didelį progresą linkui tai
kos.”

Penktadieni va'd°n- Jegelevičienę dabar į nes užlaiko drapanų krautu 
Maskvos miesto vyriausybė §yvena su antru vyru, poįvę. _ __ _

Lj‘ą vyrų su'pasirašė penkių metų kon- iPirmam vyrui ji 
Vūnies” dže-i^ra^^ su Longacre Inžinie-Į 

nitoT-iaus’ drg. ’Baltuškos ir už- 'rystės ir Budavojimo Kom-’ 
degimas dienraščio ofiso yralpanijaiš New Yorko del pa-: 
pradai terorizavimo darbi n ink i- ■ budavojimo Maskvoj apart-

Baltosiose Jūrose Prasidėjo;
Medžioklė

$5,000,000 vertės namų. I Baltosidse jūrose jau pra- 
/ įsidėjo ant jūrų žvėrių me-

Idžioklė. Joje dalyvauja ke- 
PANAIKINIMĄ SAU-; turi ledlaužiai: Maįiginas, 
SOJO ĮSTATYMO : Sedovas, Rusanovas ir SiBi- 

--------  riakovas. Kiekvienas laivas 
Wisconsino valstijos sei- turi apie po 150 medžiotojų, 

mas pasisakė už referendu- Sykiu dalyvauja ir orlaivis, 
mą sausuoju klausimu. Jei- kuris jieško, kur žvėrys ant 
gu gubernatorius pasirašys ledų susimetę. Orlaivis turi 
po bilium, tai balandžio mė- savo stotį ant salos Moržo

Užpuolimas dviejų vyrų su. 
revolveriais ant “'

MASKVA.—

škų įstaigų. Sekant mūsų prie- mentų (gyvenimo namų), 
šų spaudą, matant taip despe- Sulig to kontrakto, į nie 
ratiškai plūstant, grasinant tei- tus bus pabudavota mažiau 
smais ir įskundinėjant darbi-sja 
ninkiškas įstaigas ir pirmose 
eilėse musų judėjimo stovinčius, 
draugus, visai nenuostabu, kad 
liepsnos aplaižė “Vilnies” namo 

|r sienas iš vidaus .ir viršaus.
Keli metai^atgal, kerštu deg- 

darni mūsų politiniai priešai 
užsiundė kunigą Petkų įskųsti 
“Laisvę,” būk už apšmeižimą, 
kad išreikalauti šimtą tūkstan
čių dolerių. Bylinėjimasis tęsė
si apie porą metų. Iš to džiau
gėsi klerikalų spauda, krykšta
vo tautininkai ir laižėsi socialis- * 
tai, kad kunigas Petkus pa
smaugsiąs “Laisvę.” Pagaliaus,! 
teismas užsibaigė. “Laisvė’” 
įrodė, kad ji tiesą rašė, Petkus, i 
prakišęs bylą, iš sarmatos smu- 
'p į Lietuvą ir, sakoma, ten ap- 

tą patį laiką Dr. 
“garsusis” Anto

novas — apskundė “Vilnį” ir 
reikalavo žiupsnio pinigų, irgi 
už neva jo apšmeižimą. Tasai 
žmogus neturėjo Įrodymo nė 
bylos užvesti. Teisėjas atmetė 
jo skundą, kaipo nepamatuotą.

Matydami, kad skundimais ■ 
įstaigų mūsų spaudos neuž-1 
smaugs, puolėsi ant atskirų męs, nes yra vaistas jzalan- 
darbuotojų: įskundė ir suaręs- dai. Ekonominiu atžvilgiu 
tavo drg. Bimbą Montelloje' ir —konstatuoja faktą “Cajt” 
drg. žaldoką Pittsburghe. Ne-----Vilniaus kraštas pamažu
daug įkando mūsų judėjimui ir miršta. Diena iš dienos, va- 
tuomi. Tat jau griebiasi tiesio- landa iš valandos padėtis 
ginių teroristinių įmonių, kur ' ’ 
jau kiti asmenys figūruoja.

nesį Wisconsino piliečiai 
balsuos atšaukti ar neat
šaukti valstijinį blaivybės į 
vykinimo įstatymą. • | V C v

APIE OKUPUOTĄ 
VILNIJĄ

vadinosi L. K. Biuras.

IŠ SOVIETŲ, RUSIJOS

ko į Lietuvą i 
swede. Apie 
Montvidas —

Kuo greičiausia turime gelbė
ti “Vilnį”! Nuostolis padaryta 
ne ant šimtų, bet ant tūkstan
čių dolerių. Be mūsų finansinės 
pagejbos “Vilnis” neatsibuda- 
davos. Tada neprietelių tikslas 
būtų pilniausiai atsiektas. Jei 
mes sugebėsime greit duoti ata- 

r^tinkamą pagelbą, tai tuomi už- 
Š duosime smūgį ir savo priešam.

U kalėjiman padėjo tūlą Vladi-1

2,500 Čevervku Darbi-
ninkŲ Paskelbė Streiką ninką M. Sumarokova. i1 ea^on^ei^a^ tą laišką nau_

* 1 i z-i i -i n I r 1 r y A r, f <

LYNN, Mass.— Penkta- 
• idienį čia sustreikavo 2500 

Ičeverykų darbininkų prieš 
padarytus valstijos arbitra-

Nesiseka Rusijoj šventie- cijos tarybos nuosprendžius, 
siems. 1

Bedarbiams Pašelpa
Sovietinė valdžia veda ko- a^as-

Arbitracijos taryba nu
sprendė, kad darbdaviai ga
li nukapoti darbininkams

$$

i va su bedarbe, šiems me
tams paskirta šelpimui be
darbiu 16 milionu doleriu.v v .v

Na, o kiek Amerikos val
džia skiria šelpimui bedar
bių, kurių čia niekad ne- 
Itrūksta? Ji užlaiko specia- 
ilę policiją, kazokus ir jiems 
■ panašius, kad bedarbius 
'buožėmis vaišintų.

Areštavo Buožių Kontv-re- i ------------------
voliucionierių Grupę

viec.

Apie 50 dirbtuvių tapo už-? 
daryta iš priežasties streiko. .■

Plechavičių Pakelia į 
Generolus

'Meksikos Valdžia Areštuos 
Neužsiregistravusius Kunigus

i KAUNAS.— Iš tikini šal- 
Tabako Gamyba Lietuvoj jtinių patirta, kad atsistaty-

Žydų “Cajt,” kalbėdamas 
apie Vilniaus krašto ekono
minę būklę, kreipia dėmesį 
į tai, kad Vilniaus kraštas 
gyvena dirbtiniai. Įvairūs 
suvažiavimai, konferencijos, 
parodos, ruošiamos laikas 
nuo laiko Vilniaus krašte, 

; sukelia tik laikina pagyvėji- 
ma, kas neturį jokios reikš-;

Darbininkų Kalendorius j a ir 
išsiplatino visas, bet dar ne visi 
platintojai užmokėjo už jį “Lai
svei.” Centai taip reikalingi, 
kaip gėlei rasa. Todėl, drau
gai, netrukdykite atsiteisimo už 
Kalendorių. Naujasis knygų 
spausdinimui presas yra sunki 
našta “Laisvei.” Kiekvienas 
centas yra pąfengvinimas tos 
naštos.

Kaunas.— Kauno apygar
dos teismas pripažino ava
lynių fabriką “Era” suban
krutavusiu.

blogėja, perspektyvos daro
si tamsesnės. Naujos pre
kybos pramonės įstaigos ne
sikuria, o senos pamažu 
nyksta be vilties kada nors 
vėl atgyti. Tas, kas darėsi 
ūkio ir prekybos srity Vil
niaus krašte praėjusiais me
tais. jau nėra krizis, bet 
bankrutas. Iš žydų ūkio or
ganizacijų pasitarimų Vil
niuj seka, kad padėtis yra 
labai kritinga. Keliasde- 
šimts rimtų ir senų preky
bos įmonių turėjo pernai 
likviduotis. Miško prekyba, 
iš vurio mito daug provinci
jos pirklių, visiškai sustojo. 
Taip pat katastrofinga pa
dėtis amatininkų tarpe. Ūki
ninkai daugely vietų badau
ja.

Konstantinopolis, Turkija. 
Pranešama, kad Trockis 
sergąs. Vokietijos žymus 
daktaras Klemperer kviečia
mas vykti jį gydyti.

MEXICO CITY— Nieksi- 
kos "vidaus reikalų ministe- 
ris Canales penktadienį iš
leido pareiškimą, kad val
džia areštuos visus kunigus, 
kurie nebus užsiręgistravę, 
sulig valdžios patvarkymo,

kf"

įdinęs generalinio štabo vir
šininkas pulk,. Plechavičius 
išeina atsargon ir pakelia
mas į generolus. Pulk. Ple
chavičius ir toliau lieka vy-

kAunas.
myba Lietuvoje kas metai 
didėja. 1926 m. pirmuo
sius vienuolika mėnesių ap
dirbta 809,000 klgr. tabako,; 
1927 metais per tą patį lai
ką apdirbta jau 840,000 klg. YPatingas misijas.

Tabako ga-

, , .. . . jHoover ir Wall Streetas I tabako
Ukrainoj, baznytkiemyje; _____ per tą patį laiką) apdirbta

2 i t x imilionas su viršum kilogra-!Wall Streeto spekuhato- m
* 1Z\ z^ • n Z-X T r/x X1 x -• 4* rjt T | *•

Gindencai, suareštuota gru- j 
pė buožių kontr-revoliucio- 
nierių. Joje buvo nemažai riai nori savotiškai atžymė-' 
ir tu. kurie kariavo Kolčako ti Hooverio inauguraciją, 
armijoj prieš Tarybų vai-1 kuri šiandien įvyksta. Vi- 
džią. Vėliaus jie prisišliejo: sos eilės, stambiųjų kompa- 
prie tarybinės valdžios ir i nijų šėrai smarkiai pakilo, 
ten visokiais būdais kenkė | Gelžkelių kompanijų, plieno 
valdžios darbams, žudė veik-itrusto, vario trusto ir kitų 
lesuius tarybinės valdžios, kombinatų Šerai smarkiai 
veikėjus ir tt. Areštuota 18 
buožiu. v

Vieton Mečetų Darbininkiš
ki Kliubai
Kryme randasi nemažai 

totorių, kurie turi savo baž
nyčias — mečetus. Bet dar
bininkai ir valstiečiai vis la
biau ir labiau pradeda šalin
tis nuo tikybos. Ir jau da
bar, reikalaujant valstie
čiams ir darbininkams, dau
gelyje vietų mečetai pavers
ti į darbininkišku^ kliubūs 
ir apšvietos įstaigas. Ten 
jau trys ketvirtadaliai vals
tiečių atsišakė nuo bažnyčių 
ir kunigų užlaikymo.

Suareštavo “šventųjų” Gru
pę
Rybinske susekta “šventų

jų” grupė, kurios vyriausia 
galva buvo “šventas” Vosy
lius arba Vaska. Jis orga
nizavo “šventųjų” broliją, 
kuri visokiais būdais apgau
dinėjo tamsesnius žmones ir 
juos visaip išnaudojo. Ta 
brolija ne tik gydė ligonius 
nuo visokių ligų, bet pats 
jos galva jau atlikinėjo ir 
akušerkos pareigas. Dabar 
visi randasi po teismu.

, o 1928 metais (irgi

Vilkai Apipuolė
VILNIUS.— Iš Vilniaus 

Trakų apskrities žmonės 
praneša, kad dar niekada 
tiek daug vilkų nebuvę pa
sirodę šiame apskrity, kaip 
šiemet. Kaimiečiams pavo
jinga išeiti keletas žingsniu

“išbūstyti.” Pirmoje eilėje 
eina gelžkelių kompanijos ir- 
vario trustas. Jau senai, 
kaip ėjo tokia spekuliacija iš trobos. Rvtais rąndamos 
ant Wall Streeto. vilkų nutryptos visos namų

Tuomi Wall Streetas reiš- palangės.
kia savo pasitikėjimą nauju 
prezidentu.

kaimiečiams pavo-

POPIEŽIUS ŽADA KE
LIAUTI Į AIRIJĄ

Atrado Negyvą

Viena, Austrija.— Profe
sorius Clemens Pirquet, iš
radėjas vaistų, tyrimui tu- 
berkulozo, dabar naudojamų 
visam pasauly, buvęs profe
sorium John Hopkins Uni
versitete, Baltimore, ir jo 
žmona tapo atrasti negy
vi jų namuose., Manoma, 
kad jiedu nusižudė.

Senatas Sutinka Tyrinėti 
Teisėjo Moscowitz 

šmugelystes

Washington.— Penktadie
nį senatas perleido atstovų 
buto priimtą rezoliucija au- 
torizavimui tyrinėjimo fede
ral™ teisėjo Grover M. Mos
cowitz šmugelysčių sąryšy 
su pervedimu į “resyverių” 
rankas subankrutavusių 
biznių.

t
m

riausybės dispozicijoj ir su-‘iki kovo 1 d. 
tinka atlikti reikalui esant i '

AP-IŠRASTAS BŪDAS
SAUGOJIMUI MEDŽIO

NUO PUVIMO

Vien tik ketvirtadienį už
siregistravo 117 kunigų. Iki 
tai dienai viso buvo užsire
gistravusių virš 600.

Kurie kunigai nebus užsi
registravę, tie bus suareš
tuoti kaipo maištininkai.

Meksikoj yra keli tūkstan
tiai kunigų. Daugelis jų yra 
! susiorganizavę maištininkus 
teroristiniam darbui prieš 
vyriausybę.

?<

PARYŽIUS.— Italiios fa
šistinei valdžiai nadarius su 
•popiežium sutarti, sulip- ku
rios popiežius o*ali iškeliauti 
iš Vatikano ribų, sakoma, 
kad popiežius žada kuriuo 
laiku vykti į Airiia. kad dar 
daugiau apmulkinti tikin
čius žmones.

Arkivyskupas Dubois, 
francūzas. sako, kad sekan
tis popiežius aplankvs ir 
Jungtines Valstijas. Dabar
tinis veikiausia, nenorės vvk- 
ti į tokią “didele kelionę.”

Vietoj šeško—Lavonas

Virbalis.^— Sausio mėn. 31 
d/’ėidamas šeškauti pik J. S. 
Virbalio laukuose rado su
šalusi ir visiškai užnustvta 
žmogų.’ Vėliau sužinota, 
kad tai vra Virbalio miesto 
gyventojas J. Jakubauskas^ 
nenilno proto, prieš porą sa
vaičių dingęs.

BERLYNAS.— Įšvirkšti
mas rąstų ir stulpų, kad jie 
taip greit nepūtų, prasidėjo I 
visai nesenai Vokietijoj. Da- i 
bar jis Anglijoje jau yra la-:VILNIJOg PIRKLIAi NB.
bai praktikuojamas su nau-i tq'ttt'xtpta TiįvmR’f'T jai išrastu įrankiu ir skiedi-1 K *

Su šiuo įrankiu į stulpą 
arba rąstą įleidžia tam tikro ; 

1 skiedinio, kuris per visą me- 
j dį išsiskleidžia, panaikinda-1 
mas p 
medžio tvirtinimo būdas yra j 
žingsnis, kuris su laiku galįs 
privesti prie visiško medžio 
nepuvimo. Jei šitas dalykas 
virstų tikrenybe, tai būtų 
galima statyti medinius na
mus, kurie būtų tokie pat 
tvirti kaip ir mūriniai ir 
kaštuotų daug mažiau, žo
džiu, medis suakmenėtų.

“Dziennik Wilenski” pra
nešimu, lenkų valdžios tai- 

i komas prekybai mokesnių si&KBSiuzači, ptiimmiHua-i n. Vocdipn didė- grybus (fungi),šitoks!I™vaiS VHniX kį 

što vietų nuolat gaunami 
skundai, kuriais iki šiol pro
testo reiškimas ir baigdavo
si. Dabar Vilniaus pirkliai 
žydai nutarė suruošti de
monstraciją. prieš mokes
nius, išeidami į gatvę in 
corpore su plakatais, ku
riais bus reikalaujama pa
naikinti 1927 metų mokes
nių likučius. Žydai buvo 
raginę ir krikščionis pirk
lius prie demonstracijos pri
sijungti, bet šie nutarė įteik
ti valdžiai mokesnių suma
žinimo klausimu memoran
dumą ir demonstracijoj tuo 
tarpu nedalyvaus.

Plėšikai Nušovė Algų 
Mokėtoją /

Philadelphia, Pa.— Penk
tadienį po pietų trys plėši
kai užpuolė Stead ir Miller 
kompanijos algų mokėtoją 
Harry Fauschenner, nušovė 
jį ir pagriebę pinigus pabė
go automobiliu.

Fauschenner buvo tik už, 
vieno bloko nuo dirbtuvės, 
kuomet jį plėšikai sulaikė.

Paryžius. — Paryžiuj il
giausia gatvė yra Rue de 
Vauerirard, puspenktos my
lios ilgumo.

■
DIDELĖS AUDROS 

JAPONIJOJE

Didelės audros ir milžiniš
kai iškilusios jūrų bangos 
pridarė Japonijos pajūrio 
gyventojams didelių nuosto
lių. Išsiliejusios vandenyno 
bangos užsėmė daug, pajū
rio miestelių ir sodžių.

i
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KOVA PRIEŠ PENNSYLVANIJOS
LEGALIŠKUS ŽMOGŽUDŽIUS

Visa Pennsylvanijos “ka- Už keturių valandų nelai- 
zokų’Sbei taip vadinamos mingas mirė, kaipo auka 

‘ i žmogžudingų kazokų. Iš- 
egzaminavus lavoną, pasiro
dė, kad Barkoskio visi šon
kauliai buvo išlaužyti, plau
čiai suplėšyti ir galva su
skaldyta. Rankos buvo la
bai ištinę, net du sykiu pasi
darę storesnės. Veidai ir 
galva peiliu subraižyta. Ši
toks Barkoskio lavonas ta
po parvežtas namo ir ati
duotas jo moterei, kuri tik 
$10 teturėjo “prie dūšios” 
palaidojimui vyro ir pragy
venimui.

Vargiai viduramžių inkvi
zicijos laikais katalikų baž
nyčios budeliai taip žvėriš
kai elgdavosi su savo auko
mis, kaip pasielgė Pennsyl
vanijos kazokai su nieko ne
kaltu angliakasiu Barkos- 
kiu. Šalti šiurpuliai supur
to žmogų skaitant tokią ži
nią. Tokia baisi, tokia 
bjauri, tokia žvėriška žmog
žudystė !

Tokie dalykai galimi ir 
įvyksta šioje buržuazinės 
demokratijos šalyje. Darbi
ninko gyvybė nieko nereiš
kia. Valdininkai atvirai žu
do alginius vergus.

“anglies ir plieno policijos” 
istorija yra parašyta darbi- 

į ninku krauju. Tai darbda
vių ‘užlaikoma ginkluota 
spėka, kurią taip pat palai
ko valstijos valdžia.
' Kiekvienam darbininkų su 
darbdaviais s u s i k i r time 
Pennsylvanijos kazokai te
rorizuoja ir galabina darbi
ninkus, gina skebus ir saugo 
darbdavių nuosavybę. Šita 

. kazokų sistema Pennsylva- 
nijoj* atsirado labai senai, 
būtent apie 1872-1873 me
tus. -Jie tuojaus pasižymėjo 
kruvinais darbais galabini- 
me mainierių 1875-1877 me
tais .‘Pottsvillės apielinkėj. 
Tuo laiku buvo pakarta 17 
nekaltų mainierių ir šita 
“angjies ir plieno” policija 
tame daug pasidarbavo.

Nesenai Pittsburgh© apie- 
linkėje šitie kazokai papil
dė tokią kruviną žmogžu
dystę, kad sujudino visą 
darbininkų judėjimą. Be 
niekur nieko, visai nekaltai] 
jie užmušė John Barkoskį, 
mainierį iš Santiago, Pa.

, Pakjlo • bangos protestų1 
prieš tuos žmogžudžius. 
Darbininkai reikalauja, kad 
tuojaus ibūtų panaikinta vi
sa Pennsylvanijos kazokų 

. ^sistema.
Ši baisi žmogžudystė btivo 

papildyta sekamai: šešta
dienio vakare, apie 10 vai., 
du pusgirčiai kazokai — H. 
P. Watts and Frank Šlapi
kas (pastarasis, sprendžiant 
iš pavardės, veikiausia bus 
lietuvis) — užėjo į stubą 
pas Oną ^lussickienę, pas 
.kurią ant “bordo” buvo ir 
John įBarkoski. Kazokai 
dar daugiau išsitraukė. Tuo 
tarpu Barkoski buvo kitam 
kambaryje ir atsisakė gerti, 
nes jis ruošėsi eiti į darbą.

Besikalbant, Eddie Blus- 
sickutis prasitarė apie ko
kius ten skebinius cigaretus, 
kas girtiems kazokams labai 

' nepatiko. Tuo būdu jie pa- 
ėmė Blussickutį ir išsitempė 
laukan. Blussickienė, Eddies 
motina, nusigando, kad ka
zokai nesumuštų jos sūnaus. 
Ji paprašė, kad Barkoskis 
išeitų” ir pasižiūrėtų, ką jie 
daro su jos 'vaiku. Išėjęs 
laukai), Barkoskis rado 
Wattsą mušant Blussickutį. 
Kuomet jis bandė Wattsą 
atplėšti nuo 'Blussickučio, 
tai AVatts revolverio kotu 

' kirto [Bąrkoskiui pęr galvą.
Blussickųtis' iF kiti mainie- 
riai, išskyrus vieną, persi
gandę išbėgoj o' savais kė
liais. L i J J.:' *5 * •'

Tuomet* prasidėjo Barkos- 
kio mėsinėjimas. Kazokai 
nusitempė* jį’ apsvaigintą į 
policijos barakus. Lieute- 
nantas Wj F. Lyster pasa
kė: “Man attodo, kad aš tu
rėsiu /gerokai padirbėti.” 
Barkoskis tapo visai išreng
tas. Lyster pasiėmė geleži
nę kaeergą ir pradėjo dau
žyti Barkoskį. Nelaimingas 
žinogds tuojaus sudribo ir 
nėteko sąmonės. Tuomet 
žmogžudys kazokas Lyster 
kojomįis spardo be žado gu
lintį Barkoskį. Pusė po 
penkiį ryte Barkoskis tapo 

: atiduotas šerifui Shaffer,<
VuįAb&no' jį į ligoninę.1

Fašistinių Budelių žodis 
Apie Kauno Kalinių Badą

Tylėjus, tylėjęs, prabilo 
ir Smetonos “Liet. Aidas” 
(vas. 7 d.) apie Kauno poli
tinių kalinių bado streiką. 
Ir todėl, girdi, kad “spaudo
je ir visuomenėj paplito ne
tikros žinios.” Vadinasi, 
fašistai slėpė komunistų ka
linių badą, bet kuomet vis 
tiek žinios išsiveržė per ka
lėjimo mūrus ir pasiekė pla
tų pasaulį, tai ir jie nebega
lėjo ilgiau nutylėti. Tik įsi
vaizdinkite, bado streikas 
prasidėjo sausio 26 d.,i o tik 
vas. 7 fašistų spauda paskel
bė tą žinią. ’

Negana to, kad kaliniai 
badavo, bet dar jiems, pa
skelbus bado streiką,1 val
džia, sulyg “Liet. Aido” pri
pažinimo, “uždraudė kores
pondencijos persiuntimus ir 
pasimatymus.” Ve ką^ to
liau “Liet. Aidas” sako: 
“Susirgimų ir kitų nelaimin
gų atsitikimų nebuvo.” O į 
tuo tarpu keli kaliniai be
badaudami numirė. Tarpe 
numirusių yra draugė Ra- 
paportaitė, jauna komunis
tė.

Tai šitaip begėdiškai, ši
taip per akis fašistiniai gai
valai meluoja.

ir grigaitiniai socialistai šo
ka tą patį smetoninį “džia
zą.” 
“Naujienos” 
pajieško 
Brooklyno 
nepasirodę “Lietuvos nepri
klausomybės”. apvaikščio j i- 
me. Štai ką jos gieda:

Švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves, 'šie
met labai prastai pasirodė de
mokratinės srovės New Yorko- 
Brooklyno kblionijoje. Vasa
rio 16 d. tenai' surengė nepri-f 

i klausomybes 'sukaktuvių pami
nėjimą klerikalai; ant ryto- 

■ jaus, vasario 17 d., buvo neva 
draugijų . rengimas, bet jam 
Vadovavo ! 'tautinįnkai-fąšistai. 
šito rengimo pirmininkas būvi) 
V. Sirvydas, o vienintelis kai-' 

. betoj as—dentištas 
vienas įkyriausiųjų 
šiųjų diktatūros 
Amerikoje.

New Yorko 
sandariečiai tą 
kodėl, visiškai 
arba tylėjo, arba rėmė fašistų 

! rengimą. O tuo tarpu toje 
didelėje lietuvių kolionijoje de
mokratinis elementas turi tik
rai ne mažiaus jėgų už fašis
tus. Kodėl “Tėvynė” turi ši
tokiais atvejais, užleisti inicia
tyvą ir vadovavimą Brooklyno 
fašistų organui, mums visai 
nesuprantama.

Parariame Grigaičiui ne
kvaršinti savo senos galvos 
be reikalo. Užtikriname 
jam, .kad ten buvo “Tėvy
nės” štabas ir jo draugai 

?ik jie taip 
” pasirodė,

Bet vasario 27 d. 
veidmainingai 
“demokratinių 

srovių,” kurios

Vencius, 
ir naiviau- 
garbintojų

ir Brooklyno 
dieną, nežinia 
apsileido. Jie

ją d^rbinipką ar valstietį; ,sf-d 
vadai tuojf' pradeda į’kaibinMi 
kad jie paduotų 
prašymus, girdi,
mylės ir . paleis. Šitą s.-d daro
tyčia: jie nori tiems darbinin
kams ir valstiečiams atimti ga
limybę patekt į revoliucinį ko
lektyvą, nes padavusių prašy
mus revoliucionieriai į savo ei
les nepriima. S.-d. vadai tokiu 
būdu įstumia darbininkus ir 
valstiečius į fašistų glėbį, suvy- 
liodami juos paduoti prašy
mus.

Prie visų minėtų fašistų žvė
riškumų verta pridurti dar vie
ną faktą: administracija pri
mušė jau sergantį atvežtą dar
bininką Andriušką. Užsirašęs 
pas gydytoją, jis reikalavo nu
vežti jį ligoninėn, bet daktaro 

i atsakymas buvo: - nepadvėsk 
Kadą Andriuškos sveikata visai 
pablogėjo; jis buvo nuvežtas į 
Telšių ligohinę, kur mirė p. m. 
spalių 2 d. Fašistai galrdžiaug- 
tis dar viena savo auka'. ’

Ačiū socialdemokratų ir liau
dininkų,1 — dirbančių tiesiogi
niam ir netiesioginiam kontak
te su administracijos žvalgyba 
—politikai—visi sunkumai krin
ta ant revoliucinių darbininkų 
ir valstiečių, kurie, kiek tik lei
džia 
va.

sąlygos, veda atkaklią ko- 
Jonas.

Įvairios žinios

MININT LIŪDNAS 
SUKAKTUVES

Kovo 2 d. sueina dveji me
tai nuo drg. Charles E. Ruth- 
enbergo mirties. Darbininkai 
tas sukaktuves mines, bet ne 
visi tiksliai. Daug dar pas 
mus užsilikę dirbtinumo. Dau
gelis susieis, padūsaus ir išsi
skirstys laukti kitų metų. Gra
žu pagerbti darbo klases kar
žygius ir iš jų skaisčios praei
ties pasisemti sau žinojimo ir 
naujų jėgų tęsimui jų pradė
to darbo, bet aimanavimas ir 
dūsavimai, tai bergždžias dar
bas, jafis nieko nepadarysime. 
Šimtai tūkstančių mūsų klasės 
brangenybių kankinami inkvi
ziciniuose urvuose-kalėjimuo- 
se, o jų šeimynos badauja ir 
skursta. Kiti, šlapiose šaltose 
rūsyse, slaptai gamina litera
tūrą, tariasi, rengiasi, nepaisy
dami, ar nuvarginta gyvybė 
liksis pas juos iki sekančiam 
rytojui, tikėdamies, kad, štai, 
dar pribus naujų spėkų, dar 
metai kiti ir kova bus laimė
ta. Milionai jaunuolių rengia
mi baisiai skerdynei, kad jų 
gyvybėmis saujelė išnaudoto
jų susikrautų dar didesnius 
turtus. Meskim dūsavimus ir 
tuščiažodžiavimus šalin, imki
mės darbo, -Paaukokim centą 
kitą draugų paramai. Auklė- 
kim 1 Tarptąutinį Darbininkų 
Apsigynimą ir -kitas darbinin
kiškas organizacijas. Stokim 
Darbininkų Partijon ir ten su
tartinai skelbkim kovą sker
dynių rengėjams. Minėkim 
brangių draugų atmintį nuošir
džiai, tikrai. Mylėkim gyvus, 
nes mirusius -pervėlu mylėti.

Mažoji Vargdienė:

Suka Darbininkams Algas
KAUNAS.— Buvęs Kauno 

gelžkelio dirbtuvės vedėjas, be
sukdamas darbininkams darbo 
mokestį, bematant; praturtėjo ir 
ėmė statyti sau Panemunėje di
delius namus. - šapko buvo gud
rus sukčius ne pirmas ir ne pas
kutinis. Dabar sukimu ypač 
pasižymėjo brigadiriai Balandis 
ir Mackevičius. Matyt, jie sek
dami šapko pėdomis irgi namus 
statysis. /

Grigaitis Nebepažįsta 
Savo Draugų

Vasario 17 d. Brooklyno 
vienybiniai fašistai, vitaiti- sipalaviriai. . I 
niai sandariečiai ir grigaiti- “demokratiniai 
niai socialistai surengė “Lie-j kad net ir Grigaitis nebegali 
tuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimą!.” Kas 
liečia jų politinę fizionomi
ją, tai visi tie elementai nie-; 
kuo viens nuo kito . nebesi
skiria. Visiems jiemsjko- 
mandavoja fašistai iš “Vie
nybės” pastogės.

Žino tą puikiai Chicagos 
smalavirių “Naujienos.” 'Iš-! 
tikrųjų, negali jos to neži- apvaikščioja ' tas 
noti, nes juk ne vien įBrook- šventes, bendrai rengia puo- 
lyne taip vadinami sanda- tas smetoninių žmogžudžių 
riečiaij^yįenybiniai fašistai atstovui Balučiui ir tt.

Norėjo Apmuilyti
KAUNAS.— Darbo Federaci

ja, netekus pasitikėjimo darbi- 
if|nkų tarpe, sumanė pataisyti 
savo vardą, šapko atėmė dar
bininkams muilą; federantų va
dai prižadėjo muilą išreikalaut, 
bet tik reiks stot į jų’ lipdomą 
Darbo Fedeyaciją. Bet darbi
ninkams akių užmuilyt nepavy
ko : federantai savo skyriaus' 
gelžkelio dirbtuvėse nesulipdė, 
nė muilas nepagelbėjo.

Senas Gelžkelietis.

iįmatyti jokio skirtumo tar
pe tų “demokratų” ir atvirų 
širvydinių fašistų. Tai labai 
geras Grigaičio pripažini
mas. • Juk meS 'isenai sako
me, kad nebeliko jokio skir-a 
turn o tarpe Vitaičio, Sirvy
do ir Grigaičio. . Visi eina 
išvien, visi vienu balsu pra- 

! keikia komunistus, bendrai 
pačias

■ Medalis 5 Litai
KAUNAS.— Fašistai kai ku

riuos gelžkeliečifts apdovanojo 
medaliais, bet už kiekvieną me
dalį vėliau nulupo po 5 Uitus. 
Dabar gavusioji medalį keikia 
ir medalius. ir tuos, kurie juos 
davė.

Gelžkelietis.

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
Kovo javi su Administracija ir 

Provokatoriais
ŠIAULIAI.— Drauge su mū

siškiais buvo laikomas senas 
šnipas Bružas (Tauragės 
sukilimo dalyvis). 
Jo kitaip negalima bu
vo prašalint iš vienučių, kaip 
tik prievartą, kurią pavartojus, 
jis buvo-iškeltas į kitą kamerą. 
Sąryšy su tuo 3 mūsų draugus 
nubaudė 5-kioms paroms karce
rio. Mes protestuodami nuta
rėm neiti pasivaikščioti, kol 
draugai bus karcery. Mūsų 
protestą palaikė kai kurie tau
ragiškiai ir plečkaitininkai. Bet 
atsirado 3 provokatoriai — ži
nomas išdavikas Bajorins (tau
ragiškis) , tauragiškis studentas 
Benys ir žinomas Pajaujo put- 
čo dalyvis J. Kauneckas. Jie vi
si ėjo prieš mus. J. Kauneckas 
buvo tikras1 provokatorius; jis 
pataikavo administracijai ir rei
kalavo politinių kalinių skirsty
mo, kad galėtų gaut sau geres
nę kamerą. Del šito Kauneckio 
keliaklupčiavimo kalinius su
skirstė ir keli draugai pateko 
į labai | 
bar da

Tarp kitko, dabar J. Kaunec
kas sėdi Kauno kalėjime ir7 rašo 
“Lietuvos žiniose” ! provokato
rišką dienyną, kurio tikslas iš
šaukti administracijos represi
jas. Kalinys.

žiaurūnai
BIRŽAI.— Lapkričio 5 dieną, 

vežant naujokus iš Biržų, ka
reiviai pavartojo jėgą: naujokai 
buvo jėga sodinami į vagonus. 
Du civiliai žmones buvo žiauriai 
sumušti, o 4 suareštuoti. Iš 
areštuotųjų du buvo pusei metų 
ištremti į kitas apskritis; ki
tiems dviems davė po dvi savai
tes kalėjimo) Gėda kareiviams- 
žiaurūnams taip elgtis.

Buvęs karys.

Liaudininkai Tarnauja 
Fašistams

TIRKŠLIAI.— Tirkšlių tary
bos pasitarime kaž kuris iš jų 
pradėjo kalbėti, už darbininkų 
ir valstiečių reikalus. Tada val- 
stieč ų liaudininkų Vaičkus ėmė 
šaukį: “Sėskis, nekalbėk; tu esi 
bolševikas. ” Liaudininkas nė 
išsižiot neduoda apie darbininkų 
reikalus. Argi neaišku, kad 
Vaičkus gina Lietuvos buržuazi
jos reikalus, bet ne darbininkų 
ir valstiečių.
\ Tirkšlių darbininkai organi- 

zuokitės į. Komunistų' Partiją. 
Ji lik viena giną prūsų reikalus 
ir kovoja prieš fašizmą. ’

Tirkslietis.

ir da-

Stovyklos Padėtis
VARNIAI.— Fašistinė ad

ministracija per dienų dienas 
stiprina represijas. Adminis
tracija bjauriai koliojasi: už

menkniekius grūda karceriu 24- 
riom ir daugiau valandų. Nak
tį, kada visas liogeris miega, 
budeliai muša karcery savo au
kas ir kada sumuštieji rėkia 
protestuodami ir šaukdami pa- 
gelbos, budeliai pristato revol
verį prie burnos ir grasina nu
šauti.

Administracija išdavė inter
nuotiems avalinę, bet tiems, ku
rie neina vaikščioti , ir kovoja 
su administracija, komendantas 
avalinės neišdavė. Maldaudami 
ir meilindamiesi prie adminis
tracijos s.-d. išgavo ntakyklą. 
Kada revoliuciniai darbininkai1 
ir valstiečiai kvietė juos ben
drai* eiti reikalaūti mokyklos' Vi
siems, jie atsisakė. Tokiu būdu
80 /evoliucinių darbininkų ir, 
valstiečių pasiliko be mokyklos' 
ir avalinės. .Internuotų s.-d. 
pryšaky stovi studentas MČclfUS, 
gelžkelietis Paulaitis ir Paulaus
kas. Jie dirba ranka rankon su 
liaudininkų vadu švabriu. Pa
starasis tarnauja stovyklos žval
gyboj, gauna iš jos instrukcijų, 
kaip suskaidyt internuotųjų jė
gas s.-d. vadų pagelba. Patys 
s.-d. vadai turi valgio, rūkomų 
dalykų# drabužių, bet darbinin
kai ir valstiečiai, kurių yra jų 
eilėse — nieko neturi ir priver
sti tenkintis valdiškomis porci
jomis. S.-d. vadai pabėgo iš 
kameros,\ kurioj jie buvo ben
drai su darbininkais, motyvuo
dami tuo, kad kameroj blogas, 
nepakenčiamas oras. Jie išmal
davo sau atskirą kambarį .ben
drai su liaudininkų “inteligepr> 
tais.” • • i

Kai tik atveža stovyklon nau-

Vėliava
'. TIRKŠLIAI.—Tirkšliuose per 
Spalių Revoliucijos, 11 metų su
kaktuves buvo iškelta raudona 
vėliava ir išplatinti atsišauki
mai. Vėliava išbuvo iki 10 vai. 
ryto. Tirkšlietis.

Šguliukus Subankrutinovi
•GRUZDŽIAI.— Pas mus Val- 

danų kaime vietos šauliai suren
gė vakarą. Apylinkės darbinin
kai neapkenči£\šaulių ir nieks į 
jų vakarą neatėjo. Kad plačiau 
pareikštų boikotą, vietos jauni
mas .surengė šokius ir tokiu bū
dų padarė šauliukams deficito. 
Reikia visur panašiai' boikotuo
ti visokias fašistų organizacijas, 
nėremt mūsų engėju ir nelan- 
kyt jų rengiamų vakaruškų ir 
kitų pramogų.

Darbininkė.
“Balsas”

i
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COOUDtE “TAUPUMAS"
Kovo 4 d. Jungtinių Vals- piliečiai, žinokitės.su tomis 

tijų prezidentas Coolidge skolomis, kurias jis padarė, 
jau apleidžia prezidento vie- Ne geriau bus ir su Hoo- 
tą ir ją užima Hooveris. veriu. Jis irgi žuvaus, me- 
Coolidge didesnę savo tar- džios ir girsis gerais laikais, 
nystės dalį praleido sliekus!geru bizniu, šalies tvarku- 
bekasinėdamas ir bežuvau- mu ir savo taupumu, o kuo- 
damas. Spauda didžiavosi, met reikės perduoti iždą ki- 
kad šalies galva geras spor- tam, tai ten pasirodys di- 
tininkas, kad moka žuvis džiaušia skylė.
gaudyti ir netgi farmerių: Kapitalistų tarnai moka 
kalakutus šaudyti. Cool- girtis ir moka pinigus eik- 
idge, norėdamas parodyti. voti. O piliečiai turi vilkti 
savo nuveiktus darbus, nuo- tą suhkią naštą. Ir taip bus 
latos gyrėsi, kad jis moka tol, kol tie patys piliečiai 
gerai gaspadoriauti, moka rinks prezidentus ir kitus 
šalį tvarkyti ir... pinigus viršininkus iš buržuazijos 
taupyti. Jis pastaruoju lai- tarpo, kol jie balsuos už ka- 
ku pradėjo girtis, kad aplei- pitalistinių partijų statomus 
sdamas savo vietą palieka (kandidatus.’ 
ižde net 37 milronus dolerių, | 
kuomet kiti prezidentai nie-; 
ko nepalikdavo. Jis visuose ’ 
savo pareiškimuose kartojo,1 
kad visoj šalyj geri laikai, 
kad pramonė ir prekyba au
ga, kaip ant mielių.

Visa buržuazinė spauda 
katutes plojo, kad preziden
tas Coolidge “gaspadorin- 
gas” žmogus, kad taupus ir 
tt. Coolidge, norėdamas dar 
geresniu piznierium pasiro
dyti, sumanė sutaupintų pi
nigų ižde nelaikyti, bet pa
skolinti Graikijai ir iš jos 
paimti gerus nuošimčius. 
Todėl jis užtvirtino nutari
mą paskolinti 14 milionų. 
Paskolinus 14 milionų, dar 
ižde pasilieka 23 milionai 
“sutaupytų” pinigų. 
L Kongresas matydamas, 
kad pinigų yra, tuojaus pra
dėjo reikalauti, kad būtų 
statoma nauji kariniai lai
vai. Prezidentas sutiko su 
tuo, bet tik reikalavo, kad 
darbas būtų pradedamas 
jau tuomet, kuomet jis ap
leis vietą ir kąd tam darbui 
pinigai jau būtų skiriami 
prie, naujo prezidento. Bet 
kongresas nesutiko, ir su 
šiuomi Coolidge reikalavimu 
ir nutarė, kad tuojaus būtų 
paskirti šarvuočių statymui 
reikalingi pinigai. Šiam dar
bui bus išleista nuo 12 iki 
29 milionų dolerių.

Išrodė viskas 'eina gerai. 
Iš Coolidge “sutaupytų” pi
nigų duota Graikijai pasko
la ir dar galima bus paskir
ti šarvuočių statymui. 
, Bet štai, po tų visų kalbų 
apie taupumą, po preziden
to Coolidge pasigyrimo, kad 
jis “sutaupino” 37 milionus 
dolerių, finansų minisceris 
paskelbia, kad iš valstybės 
iždo reikės sugrąžinti įvai
rioms firmoms ne mažiau 
75 milionų dolerių taksų, 
nes esą iš tų firmų paimta; 
daugiau, negu reikėjo paim
ti. Būsią daV ir kitokių iš
laidų. Tokiu būdu ižde pa
sidarysiąs nedateklius tik 
šimtas milionų dolerių. Va
dinasi, galų su galais nesu
duria.

Štai jums visas Coolidge 
“taupumas,” apie kurį per 
visa laiką buvo tiek ' daug

. i r 
SOS I’'“*.M“ik“ 
zidentas turės tą nedateklių, Sykį 'tūlame laikraštyje 
padengti. j tilpo sekamas skelbimas: >

Bet iš kur ‘ turės pinigus, “Muziką mėgstantis žmoguj 
gauti? Reikės gyventojus!noi’i.mainyt savo asilą ant 
apkrauti naujais mokesčiais, gerai veikiančio radio. Ad- 
reikės muitus padidinti. Ki-! resas sekamas....”
taip sakant, tą visą naštą: --- -----
uždėti ant šalies gyventojų,-1 J°s Nėištroškusios 
o uždėta našta sunkiausiai! Motina klausia savo šeše- .. 
guls ant biednuomenės, dar- rių metų mergaitės, ar ji 1 
bo žmonių. Juk prezidentas.įpylė šviežio vandens stik- 
Coolidge, patapus paprastu i liniame inde laikonjpms 
piliečiu, neužsiims žuvų gau- ‘ kambarinėms žuvytėms.
dymu įi’pardavinėjimu, kad Rožytė atsako: “Ne ma
tą savo “taupumą” paden-jma, jos dar neišgėrė nei to 
gus. 1 Jam jau kelios firmos vandens, kurį aš joms vakar 
siūlo vietas ir metinę algą įpyliau; matyt, jog jos visai 
rię mažesnę,, kokią jis gavo neišt,roškusio$.” . .
beprezidehtaudamas. O jūs, į

švenčioniškis.

ROCHESTER, N. Y. \
Nedėlioj, kovo 10 d., 7:30 

i vai. vakare, Lietuvių Salėje, 
575 Joseph Ave., įvyks svar
bios prakalbos, rengiamos 
-Darbininkių Federacijos. Kal
bės drg. Vera Buch, pasižymė
jus organizatorė naujosios au
dėjų unijos ir kovotoja Pas- 
saic’o ir New Bedfordo strei
kuose. Dainuos mūsų daini
ninkė E. Saunor-Lekavičienė ir 
kiti. Gedemino Choras taipgi 
dalyvaus.

Kadangi tema bus labai 
svarbi, sąryšyje su karo pavo
jum, tai reikia, kad dalyvau
tų kuo daugiausia jaunimo. 
Draugai ir draugės “Laisvės” z 
skaitytojai, jūsų pareiga ne tik 
dalyvauti patiems, pet ir pra
nešti apie tai savo namiškiams, 
kaimynams ir draugams.

Kviečia visus,
Darbininkių Federacija.

JUOKAI NE JUOKAI

Teisingai Apvertino'
Naujai išsivystęs (“mo

derniškai” sakant išsirutu- 
lojęs) jpoetas klausia savo 
draugo: “Ar skaitėte mano 
parašytąją poemą šios die? 
nos laikraštyje?” *

Draugas atsakė: “Taip,' 
skaičiau, ir pripažįstu, jog 
ji pilna/ verta tuos du cen
tu, kuriuos užmokėjau už 
laikraštį.”

Daro, Kaip Liepiama?
Viena pletkus nešiot mėg

stanti moteriškė (tartum 
yra ir tokių, kurios to ne
mėgsta?) klausia savo ma
žiukės dukraitės: “Ar tu 
niekam kitiems nepasakoji 
apie mudviejų sū tėveliu 
barnius?’’

Petrusė: “O, ne, mamute, 
aš niekam to nesakau. Bet 
jei atsitinka diena, kada ju
du nesibarate,'tai aš visiems

Surinko J. Burkus. V

%25c5%25beinokit%25c4%2597s.su


LIETUVIS GRABORIUS

N

profesijoje

Reikale

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

NOTARY

♦

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

H

I

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpinusį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka- 

-- ' • ‘ ‘ 11 iki 2

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

SCHOOL
228—2nd Ave., cor. 14th St., N.Y.Į

praktikavosi di-, 
miestuose Euro-1

ro. Nedėldiėniais nuo 
vai. dieną,
NEW YORK AUTO

Pirmadienis, Kovo 4 d., 1929

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
tvirtai, duodu

bet tiesioginiai kreipia-

t

Vasarinis IšvažiavimasWATERBURY, CONN.
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SU.ejM j išsivadavimo supratimą ir pa-

WORCESTER, MASS.

Dailės Maršrutas

naujai iškilusius klausi-

WATERBURY, CONN. GRABORIUS
su-

Mass.

".t

x>

A. L. D. L. D. VII APSKRIČIO 
KUOPOMS IR NARIAMS

-3

Rajono iš- 
d. birželio, 
Lakewood 
Draugijos,

turi 
nuo ko- 
norima,

valdyba surinks 
vardus, kurie dar-

vęs” “Keleivio” 
ir tevadina 

tais žmonėmis.”

L. PROSEIKA, Pirmininkna 4. ALEKSI3. SekretorhiB
if> Lnion Squ*ro, Now York City 157 McKinley -*ve., Brooklyn, N. Y.

IG. BACHES, Iždininkei, Box IBS, Union Co., Union, N. J.

A. L. D. L. D. III Apskričio 
ir L. D. S. A. VIII 
važiavimas įvyks 2 
Lietuvių Darže už 
ežero, Waterbury,
prijaučiančios viršmįnėto išva
žiavimo, rengėjams, meldžia
mos nieko nerengti r minėto j 
dienoj, visi turite dalyvauti 
mūsų didžiuliame išvažiavime.

• Vyrai, laikykimės 
kad netrūktume iš juoko, kurį 
daro nelaimingas ‘-^Keleivis”

Diskusijos

d. kovo įvyks viešos sa-

isitikėjimą vien tik savo jėgo
mis laimėti kovą už būvį.

Choro Dirigentas.

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

čia “Ke- 
ponas Mi- 
jau visai 

įvesdamas 
save net

skaitytojuose cho-

“Keleivio” Vargai
5 Montrealio Fronte

vinių socialdemokratų parti-1 
jos. Visgi jam baisus atrodė' 
mūsų choras, kad1 net pavadi
no vedėją Šarkiu, o daininin-t 
kus Dempsey’u. • Už tą ati-f 

‘i kreditą “Keleiviui.” j 
Bet kuomi jis įrodo vadinda
mas mūsų chorą “komunistų 

kovoj su pažangiaisiais Kana-įc.^oru’ kuriame dalyvauja! 
dos lietuviais išeiviais. Juk, |Ve. P.a^s Keleivio skaityto- 
bra, nebejuokais Bostono “Ke- simpatikai, katalikai ir ki- 
leivis,” iš supuvusių armotų,;^’ yisai ne komunistai, nepri- 
vasario 6 d., apšaudė A. L. D.i^1^ dar .nei Prif A- L- D- 
L. D. 137 kuopa. Montrealin'L- D- kuri komums-i
atlėkę Šūviai, akyvaizdoje mū- organizacija? Ant galo ir;ciausiame 
su faktų, dingo muilo burbu-■ u^baigia didvyriškai : ži-

iš bolševikų negalima 
ir reikalauti, nes dai- 
tai ne jų amatas.” 
gerbiamieji, ir kur jūs

1 užbaigia
-. ISį8> noma,

iVIūsų priešai, jausdamiesi ;aauį?
bejėgiais prieš teisybę ir šva- 1 NTo’ 
rius faktus, pila ant visuome
nės galvų iš savo rago pamaz-i 
gas ir kas tik papuola, nors 
tuom manydami atitraukti mū- į 
sų pažangiuosius nuo socialio 
kūrybos darbo tarpe išeivių 
lietuvių. Todėl nematau rei
kalo turėti ateityj su “Kelei- 
vic^’ šmeižtais ir kvailybėmis, i 
kafc sutaupius laiko, energijos 
ir materialės paspirties, gry- i 
nai Xmeno, apšvietos, kultūros 
ir statybos darbui, nes prie-h; 
šingai/ elgiantis taip nuolatos, ; 
būtų lygu, kaip su girtuoklių 
gauja tąsytis ant gatvės; ge-' 
riaus juos palikus, eiti pirmyn. I 

27 d. sausio minėtai kuo-1 
pai surengus vakarą su vaidi
nimu, dainomis ir t. p., 6 d.
vasario, 31 num. “Laisvės” ir . , . , . o’ <4TZ . . . ,, .. ... ur dvasios ubagai?6 num. “Keleivio, sykiu tilpo,, . . „ . , .
dvi skirtingos korespondenci- , , .. . . . ,, t chelsonas, pasirodėjos apie ta vakarą. “Keleivio ! ,.Y1 . ’ K ___ _
korespondentas, “Ten Buvęs,” pi0.ls..a! Pav \ . 14. . , -a pasipiktinimą priesjMfeių apipultas, tarp kitko, 

' dFdžia iš peties: “Nors musių į 
dabar nėra, bei, numinusiu i . .. .v . . .. ., i-i v ivmti išeiviu lietuviųchoras, dainuodamas, uz-i v . . , 141-* ’> m* i-4 i • ^apsvieta, kurltura ir mena, jis springsta Bliaukite, kaip no-, ■ • visko -
rite! Bet atidarius vakara ir! .. , . ,, . ■..X1 . • i ivikūs ir tik dolerio garbmto-paaiskinus publikai draugijos;. rp.. y .....Li . , .5 ... . . jas. Pik mes, pažangieji betiksią, uzsibrezima ir jaunu-!; . . v. . . f v.Y • i • ‘ _ Tuviai, čia gaivinam gęstančiačio choro siekius, visi žmones:.. . . . . . Y .z ... . .. r 4 x i j- |lietuvių dvasią, kultūrą ir me- (apart kelių fašistų) aplodis-! rA;. f

. -v. -4 - 4 _ ina. Tik mums rupi tikras jųmentų užimu pritarė tam mu-i . .. . , TTv, . . , . . . , .. . : apšvietimas ir gerbūvis. Uzsų darbui, o tai jau Vienas fak- j dami nieko> mes
“Taėiaus ir uždyką suėie la.ukleJ,am.e Juose ?.kr’ .savJs 

•žmonės buvo nepatenkinti. : 
žinoma, kad buvo ir labai ne-i 

patenkintų pustuzinis keleivi-1 
nių fašistų, kuriuos “Ten Bu- 

koresponden-i 
“nepatenkin-5 

O kiti visi! 
žmonės, kurių buvo pilna sve-' 
tainė, įrodymui mums šimpa-į 
tijos ir pasitenkinimo, sumetė: 
net apie $50 aukų. Nepasiten
kinę aukų neduos, o kad da
vė, tai ir buvo pasitenkinę. 
Už tai “Keleivis” jiems, kai
po ne fašistams, atėmė net 
žmogaus vardą, iškeldamas tik 
savuosius žmonėmis, kaipo 
“nepatenkintus.”

Toliaus bombarduoja: “Nes 
artista^į. scenoje pasirodė visai 
prastau.” čia tai jau ne kri
tiškas pasakymas, bet fanatiz
mas, drėbti iš savo rago pur
vais į akis, be jokių išimčių, 
priešui. Prastumui ir gerumui 
sunku nustatyti rubežiai. ži
noma, kas tik taikoma prieš 
fašizmą, tai “Keleviui” sceno- 

. ,je pasirodo “visai prastai.” 
Betgi darbininkai, jo nepaisy
dami, varo pirmyn darbą, be
silavindami įvariose mokslo ir 
meno srityse.

Visą tulžį “Keleivis” išliejo 
ant mūsų jaunučio choro, su
sidedančio iš pabėgėlių iš Lie- 

► wuvos fašistinės katorgos ir I 
darbininkų skerdyklos, įkurtos 
ir palaikomos tų pačių kelei-

Lai Mūsų Apskritys Būna Pa
keltas iki Tūkstančio Narių
Kiekviena kuopa, pirmu- 

; savo susirinkime, 
privalo pakelti klausimą gavi
mo naujų narių į kuopą. Ne
žiūrint, kaip maža, ar didelė 
kuopa Jjūtų, tą klausimą turi 
pakelti savo susirinkime ir su-

matėt tokį beprotį redakcijoj,' rasti būdus, kaip gauti naujų 
! kuris rašytų, kad žmogus, per-; narių į kuopą.
mainęs savo politines pažval-' Septinto Apskričio valdyba 
gas, tuom paskiau jau i;’ dai- ragina ne tik kuopas rūpintis 
nuot nebegali? O nelaimiu- j ir darbuotis gavime naujų na- 
gasai “Keleivis” tvirtina, kad|rių,
ištikrųjų taip yra—“nes dai- ■ mūs Į visus apskričio narius ir 
nuoti, tai ne bolševikų ama-! nares ir kviečiame visus į tal- 
tas.” Bet visgi publikos mes ką—gauti nors po vieną naują 
buvome iššaukti pakartoti dai-; narį. Mes tikime, kąd kiek

vienas senas narys gali gauti 
vieną narį į A. L. D. L. D. ir 
visi tie gaus, kurie gerbia Ą. 

~., kurie nepamirš 
viena kita savo v v

navimą, nors, anot “Keleivio,” 
| “nemokam,” “užspringstam” 

i “ne mūsų amatas” dai- 
• Į nuoti.

“Keleivis,” su visais savo 
tarnais fašistais, Smetonos bat- 
laižiais, kitus purvina, betgi

I patys nieko gero negali paro
dyti publikai Montrealyj. Ir

pakalbinti 
draugą.

Apskričio 
visų draugų 
buosi^ prirašinėjime naujų na-

ką gi galės parodyti tie proto i rių, ir kas mėnuo skelbs orga- 
\ney‘‘Laisvėj” ir taipgi cirku- 
horių formoj spausdins lape
lius sykį į mėnesį ir skleis tar
pe visų šio apskričio narių.

Mes karštai kviečiame visus 
narius ir nares tuojau imtis už 

k f I ristuose, nes jahi nerūpi gai- darbo, tuojau kalbinti kitus
oe omums ų v_4.dvasią, darbininkus rašyti prie jūsų

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS, DAILfiS IR KULTŪROS 
^MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašt^stas naudingiems patarimams 
apie weal Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Pajvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu- 
nugįs 10c; užsieny—metams $1.50, 
plonis num. 15c Užsirašykit sau 
Ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
jsigykit šį numeri.

“TARPININKAS,”
332 W. Broadway, So. Boston, 

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

Puslapis Trečias

CASTON ROPSEV1CH

Pabaigoj pereitų metų mū
sų apskrityj buvo j centrą pa- 
simokėjusių narių, apie 750. 
Šiais metais tą skaitlinę turi
me pakelti iki 1,000 ir aš ti
kiu, kad mes tą padarysime, 
nes mūsų apskrityj randasi 
draugų ir draugių, katrie nuo
širdžiai darbuojasi del A. L. 
D. L. D. ir šiame darbe jie 
padvigubins savo energiją.

Visi ir visos, kurie darbuosi- 
tes gavime naujų narių, žiū
rėkite, kad jūsų kuopos sek
retorius užrašytų jąsų vardą 
ant blankos, kurią jam atsiun
tė apskričio organizatorius, ir 
tą blanką, po kiekvienam kuo
pos susirinkimui, išpildęs grą
žintų apskričio organizatoriui.

Jei katra )k u o pa nėra gavu
si tokių blankų, parašykit že-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

miau paduotu antrašu ir tuo-1 —— 
jau bus pasiųsta.

Laukiame pirmų pasidarba-i 
vimO pasekmių iš visų koloni
jų ir pabaigoj balandžio mė- ! 
nėšio bus paskelbta, kas pir
mutiniai stojo į darbą ir kas 
ir kiek jau gavo naujų narių.

Pereitoj metinėj apskričio 
konferencijoj buvo nutarta 

dovanas daugiausiai 
narių gavusiom kuo- 

Aš esu tikras, kad se-

duoti 
naujų 
pom.
kauti konferencija nutars duo
ti dovanas ir pavieniams na
riams bei narėms, kurie gaus 
daugiausia naujų narių.

A. L. D. L. D. kuopos. | A.L.D.L.D. VII Apsk. Org., 
Suremkime pečius ir pastū-, p Tara^cae

mūkime savo apskritį iki 1,000 i
narių! j 5 Watson St., Lowell, Mass.

A. L. D. L. D. 28 kuopa yra 
nutarus rengti savitarpines 
diskusijas. Trejos tokios dis
kusijos įvyko. Temos buvo į- 
vairios, kaip tai: alkoholis, di- 
vorsai, religija, komunistų ir 
socialistų naudingumas darbi
ninkų klasei. Visos temos 
daug reiškiančios darbininkų 
judėjimui. Į diskusijas žmo
nių susirenka mažai, bet ir iš 
tų mažai kas kalba. Atsida
rius diskusijoms, pirmininkui 
paaiškinus temos prasmę ir jos 
svarbą, nesiranda iš susilenku
sių nei vieno drąsuolio, kuris 
pradėtų kalbėti pirmutinis.

Par««pijonų Bėdos

Lietuviška . patarlė sako : 
“Viena bėda ne bėda, bet kai 
dvi ar trys susideda, tai tadž^ 
suėda.” Taip ir čia Worceste- 
rio parapijonams. Naujosios 
parapijos veikliausias kunigas | rpag reį§Kia, kad draugai at- 
Čaplikas numirė. Kiek ciajeįna į diskusijas be jokio pri- 

'sirengimo. Jei kuris iš drau
gų ir kalba, tai pavargusiai, 
be jokio žinojimo‘ir energi
jos. Draugai progresyviai 
darbininkai, meskime iŠ\ savo 
tarpo apsnūdimą, tinginystę, 
neduokime rūdyti smegenims 
makaulėj. Su disžiausia ener
gija ir prisirengimu diskusuo- 
kime 
mus.

Čaplikas numirė.
gailesčio! Kaip kitą susirasti?i 
O čia, dar gyvas būdamas,' 
darbavosi pardavimui nebeiš
laikomo Maironio Parko, tai 
yra, įsigyto per šv. Kazimiero 
parapiją keli metai tam atgal, 
tuo tikslu, kad pakenkus pro
gresyvių Olympijos Parko gy
vavimui. šalimais buvo įsigi
ję žemės kavalką su krūmais, 
del kurio nemaža pinigų su
dėjo parapijonai, Šerų bei pa
skolos pavidale. Bet išlaiky
mas pasirodė negalimas. Pas
taruoju laiku, kad laikyti to- 
liaus, dalininkams būt reikėję 
dėt net po $10 padengimui 
tam tikro nedatekliaus. O 
kadangi laikai prasti, tai Ka
zimiero parapijos klebonas pa
tarė parduoti garsiajai našlai
čių prieglaudai, kurios jis pats 
vyriausia galva buvo. Čaplikui 
mirus, to netikėto priepublio 
laiku, priima nuo pirkėjų pi
nigus, berods, iš Čapliko kle
bonijos, ir parnešęs į savo ka- 
zimierinės parapijos kleboniją, 
padėjo į saugiąją šėpą. Ant 
rytojaus rado šėpos duris ati
darytas ir pinigėlių keleto 
tūkstančiu nebėra. Ar tai be
gali būt didesnė bėda ? Nelai
mingą mirtis ir vagystė.

Kalakutas.

10 
vitarpinio lavinimosi diskusi
jos, savuose kambariuose,t 774 
Bank St., 8 vai. vakare. Te
ma : “Kokią naudą neš darbi
ninkų klasei registracija ir į- 
vedimas pasportų sistemos 
Amerikoj.” Draugai, tema at
sako dienos klausimui, tik rei
kia mums gerai prie jos prisi
rengti, kad būtų galima dis- 
kusuoti. Draugai, kviečiu jus 
prie prisirengimo darbo, šių 
žodžių rašytojas bandys įrody
ti naudingumą registracijos ir 
pasportų sistemos Amerikoj.

Klaidos Atitaisymas
L. D. S. A. 12 kuopos 

rengtoj vakarienėj aukotojų 
surašė įvyko klaida. Buvo pa
sakyta, kad aukojo K. Linke
vičius ir Linkevičius, turėjo 
būti: K. Sinkevičius ir Sinke
vičius. Rengėjai.

Vaikų Mokyklėle
14 d. vasario tapo suorga

nizuota Ateities žiedo vaikų 
mokyklėlė, po globa A. L. D. 
L. D. 28 kuopos ir L. D. S. A. 
12 kuopos. Pamokos dainavi
mo būna kas ketvergas, 7:30 
vai. vakare, 774 Bank St. Pri
imami jaunuoliai nuo 6 iki 14 
metų amžiaus. Draugai dar
bininkai, kurie norite, kad jū
sų vaikučiai priprastų iš ma
žens prie darbininkiško veiki
mo, atsiųskite juos į mokyk
lėlę ketvergo vakare. Įstoji
mas tik 50c; kitokių mokesčių 
nebus.

A. L. D. L. D. III Apskričio 
organizatoriui, J. Strižauskui, 
užkvietus Vilijos Chorą perva
žiuoti su dailės maršrutu po 
tas kolonijas, kurios pačios, be 
kitų pagelbos, negali surengti 
nieko dailės žvilgsniu, Vilijos 
Choras sutiko ir, rodos, jau 
vienas tokis vakaras yra ren
giamas 17 d. kovo, Ansonia, 
Conn. Svetainės antrašą pra
neš patys rengėjai. Draugų 
ansoniečių pareiga gerai pasi
darbuoti, kad sutraukus publi
ką ir padarius vakarą sėkmin
gu, o Vilijos Choras užtikrina, 
kad programa bus pirmos kla
sės, kurie atsilankys, nei vie
nas nesigraudins.

Žodis j Tėvus, Prijaučiančius 
Vilijos Chorui

Kurie turite vaikučius, ne 
jaunesnius, kaip 14 met, susi
mildami, paraginkite, kad jie 
ateitų ir prisirašytų prie Vi
lijos Choro. Iš jaunuolių cho
ras nereikalauja jokių mokes
čių. Vilijos Choro pamokos 
būna pėtnyčiomis, 8 vai. vaka
re. Per 13 metų Vilijos Choro 
gyvavimo, neturėjo gero mo
kytojaus, bet dabar chorui pa
sisekė surasti pirmos klasės ta
lentingą mokytoją B. Rasima- 
vičiūtę.

Draugai, kurie apleidote Vi
lijos Chorą del priežasties mo
kytojo, dabar grįžkite atgal. 
Taipgi kviečiame ir naujuš na
rius prisirašyti prie choro. At
eikite pėtnyčių vakarais. Mes 
turime pasidarbuoti, kad cho
rą' išauginus iki 100 narių.

8 Skaptas.

NUO RED.—Dalis kores
pondencijos apie koncertą ant 
24 d. vasario suvėluota. Ne 
sykį rašėme, kad tokie skel- 
bimai-korespondencijos 
būt rašoma skyrium 
respondencijų, ’ jeigu 
kad laiku tilptų.

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-, 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių

I skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- ' 
Ima), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

| Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

; širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mtl- 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

w • <v| ■ Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų
3 Uol'Sl'tr'BC*IZ*1 A I žolių ir knygų katalogą. ReikalingiOClUVlblld IsKOoLI t! 'mūsų žolių pardavinėtojai visuose 

’ miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y,

• [

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- Į —-—7-^—/ 17-
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- e-
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j į

mane, o gausite tikrai profesionalę Lei., Greenpoint 5 Zo.) 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Lietuvaitė Fdtografiste
| Fotografuoju, Didinu ir Num alia- I 
? vajų Visokiom Spalvom J 
į Paveikslus i
j Studija atdara kiekvieną dieną ir J 
į nedeliomis nuo 9;30 iki I 
’ 5 vai. po pietų.
» « « ą A n W-»T. < X Y A I TMAIYTCMARGARETA VALINČIUS? JJ Baigus mokslą ir praktikavusi

1 prie Dorpato universiteto. Vė-
; liau per kelioliką metų savo

4.

a

s

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-UARRE, PA.

GER
■ džiuosiuose

PĄTAIKOT ;poje
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
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 kvepi.”

M. J. J. Urbszo 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j sąvo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

’ parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo-

■John Naujokas nis, 2759 Arsenal 
St., nuolatos parsitraukia savo kos 
tumieriaYns John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kui 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba pp vardu Petijo Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gresyviški biznieriai, ne tik Bix>ok 
lyne, bet ir kituose miestuose—vism 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame am 
pareikalavimo visur į kitus' miestus 
biznieriams ir privatiŠkiems žmo 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir le 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuoki!:

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

PUBLIC

Stagg

5043

patarnavimo 
kreipkitės:A. Gorbalevska

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmes būna patenkintinos ir 

greitos. ,
Pasekmingai Gydomi Naujų Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr. 

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDUL1AI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

110 East 16th Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

; KLIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

FORNIC1AI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

I PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
j Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
įstatome į namus visoje New Yorko ir 
I Brooklyno anielinkėie.
ITurime didelį štorruimį, kuriame laiko 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

> Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 
? Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs,?Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare

g r

k



' Puslapis Ketvirtas Pirmadienis, Kovei! d., 1929

[lai S VOJI 
į įSAKYKLA

“Bendri Komitetai” 
ir Veikimas

įpuolę pesįipįzman, <nepasek-| L. 
mių nusiminiman, tai jei kas 
ir norėdavo ^veikti, tai nega
lėdavo, turint bendrus komi
tetus. Pav., L. D. S. A. kuo
pa nutarė ką nors veikti, su
rengti balių ar vakarienę. Bet 
turi “bendra komitetą” A. D. 
P. L. F., A. L. D. L. D. ir L. D. 
S.A. ir turi pavest tam komite

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Mutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

ledėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 

1 vai. po pietų.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAVGYS 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai: .
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 1 

ker Avė.; Pirm. Pagelbininkė v., 
Turskienč, 79 Vine St.; Protokolų1 
raštininkė T. Zizen, 678 N. Main St.i( 
Finansų raštininkė K. Čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima- 
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo-: 
bejos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

' Brooklyh, N. Y.
50— M. Urmoniūtč, 37 Norwich Avq„ )Vest 

View, Pa.
51— J. Stanislovaitis, 307 Plymouth Ave.,

Wilkes-Barre, Pa. ,
52— V. Linkus, 3243 So. Emerald Ave., 

Chicago, Ill.
53— J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tama- 

• qua, Pa.

WILKES-BARRE, PID. komitetas ir L. D. S. A. 
komitetas galės sau sėdėti ran
kas sunėręs ir nieko neveikti. 
Jei komitetai bus veiklūs, nu
veiks ką nors, bus gerai. Jei 
ne, tai bus kalbama, kad čia 
nieko negalima, niekas nevei
kia. Kolonijos skęs dar į di
desnį pesimizmą. Pav., Wil
kes-Barre drg. J. Stanislovaitis 
išrinktas “ B. K.” sekretorium. 
Jis turės susirašinėti su A. L. 
D. L. D. kuopomis, surengti 
joms maršrutą prakalbų ir pa
skaitų. Tą “džiabą” atlikę, 
turės skubiai išsiuntinėti laiš
kus L. D. S. A. kuopoms, kad 
jos surengtų paskaitas ar pra
kalbas. Ir kitus visus darbus 
jis turės atlikt. O L. D. S. A. 
4-to rajono . sekretorė iv visas 
komitetas sėdės rankas sunė
rę ir, lauks, kad drg. J. Sta
nislovaitis padarytų geras pa
sekmes. Ar čia ne ta chinišr 
ka.siepa, kuri tveria mus nuo 
išjudinimo į didesnį veikimą?* 
Kiekvienas, šiek tiek protau
jantis, atsakys, kad taip.

Dar toliau. AFjau L. D. A. 
4-tame Rajone nebeliko 
moterų, kurios galėtų supras
ti savo darbą, kurios galėtų 
parašinėti laiškus kuopoms ir 
surengti prakalbų ir paskaitų 
maršrutą? Taip, tokių drau
gių yra čia gana daug, yra 
gabių, jaunų ir norinčių peikti, 
tik joms neduodama veikti. 
Prie to, tai ne vyrų darbas 
rengti L. D. S. A. Rajonui 
maršrutą. Vadinasi, norin
čias veikti moteris nustumia 
už pečiaus sėdėti, vietoj, kad 
jas įtraukus į veikimą, žalin- 
gesnio darbo negali būti.

Reikia Specializuotis

Kiekvienas veikėjas sutiks 
su manim, kad reikia speciali
zuotis veikime kiekvienoj or
ganizacijoj taip, kaip specija- 
lizuojasi darbe prie vieno ko
kio darbo. Jei ne tie “bendri 
komitetai,” tai mūsų veikimas 
gana pakiltų ir silpnesnės ko
lonijos išsijudintų \i didesnį 
veikimą. Jei mūslį kuopos 
veiktų daugiau atskirai, tai 
dau£ daugiau nuveiktų.

M. ž.

Iš A. P. L. A. 51 Kuopos
Prie mūsų kuopos vis dau

giau ir daugiau rašosi naujų 
narių. Kuopoj nariai sugyve
na draugiškai. Kuopa gyvuo
ja jau antri metai ir tarpe na
rių dar nei vienas nesirgo, nei 
sužeidimų didelių nebuvo, kad 
būtų reikėję pašelpą mokėti.

Yra narių, kurie rūpinasi ne 
tik kuopos gerove,, bet ir vi
sos organizacijos. J. šimutis 
rūpinasi naujų narių priraši
nėjimu ir J. Zdanis jau antri 
metai suteikia kuopos susirin
kimams vietą ir nereikalauja 
jokio atlyginimo.

Kaip visur, taip,ir pas mus 
bedarbių randasi nemažai.

, D. and H. Coal Co. num. 5, 
pb eksplozijos1 nedirba, mai
nos dega; Lehigh Valley Min
eral Springs ir Franklin mai
nos jau senai uždarytos.; Le
high and WilkeS-lBarre dirba 
vidutiniai. , !

Kuopos Raštininkas.

PITTSBURGH, PA.
A. L. D. L. D. 4-to Aspkričio val 

dyba 1929 metams: Org. J. Urbonai 
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh 
Pa.; Susinešimų Sekr. A. Žvirblio 
2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa., Fi
nansų Sekr. A. K. Sliekienė, 21L 
Overbrook Blvd., Pittsburgh, Pa.; Iž
dininkas J. Gataveckas, 109 Cress 
St., Carnegie, Pa.; Knygius H. Bo- 
gužiene, 1301 Goebel St., N. S. Pitts
burgh, Pa. Visos minėto apskričio 
kuopos pasižymėkit adresus, kad rei
kale žinotumėt, prie ko kreiptis. Vi
sus mokesčius, priklausančius tam 
apskričiui, siųskite finansų sekreto
riui, išrašydami čekius iždininko var
du. 4-to Apskr. Org. J. Urbonas.
“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL 
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burto; 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 41 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkai 
K. Vėnslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčiųs, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa 

, ^ojis, 7Š Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St. 
M. Yazukevioia, 153 Ames St.; P 
Įirušas, 99 Ąrthur St.; Maršalka F 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mags.

Elizabeth? n. j.
Aušros Draugijos Vaidybos Antrašai

Pirm. S. K. MARKIS, 321 Bond St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First Si 
Prot. raštininkas B. BARKAUSKIS, 

255 Pine St. .
Fin. Raštininkas A. GRIGUTIS, 

2122 Ingalls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. PAULAUSKAS, 

228 Clark PI.
Iždo globėjai. K. Pociūnas, 221 Mag

nolia Ave., ir J. Krakauskas, 300 
First St.

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. K1CEINA,
259 Broadway.

P1TTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ 
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. seki’. E. K. Šiurmaitienė, 315 
7 Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.

- Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks/Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 

MOTERŲ DRAUGYSTĖ,
Moline, III.

VALDYBOS ADRESAI:
Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue,’ 

Moline, III.
Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 

Avė., Moline, III.
Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—lOthl 

St., Moline, III.
Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th: 

St., Moline, III.
Iždirtkikas M. Milienė, 502—4th Ave., j 

Moline, III.
Iždo Globėjas B. Ųaucenskas, 1552— 

10th Avė., E. Moline, III.
Maršalka J. Kairis, Flaw Station, 

Moline, Ill.

tui. Bet bendras komitetas -jų 
sumanymą atmeta, pareikš
damas, “jei norite, tai ir reng- 
kite vienos, mes nepriešingi.” 

_ ' 1 ' _ mo
terys ir nuleidžia rankas, nie
ko irgi neveikia. Jos sako.; 
Jeigu jau Vyrai atmetė ir jie 
mums nepagelbės, tai meš ne
turėsime jokių pasekmių. Ir 
taip tas nepasekmes įsikalba,- 
o veikimas silpnėja. O daug 
tokių atsitikimų esti, pav., 
Plymouth kuopos t u r ė d a vo 
daug nuostolių, kuomet bend
rai veikdavo. Nariais nei vie-

Ar ne laikas pakalbėti apie 
mūsų “bendrus komitetus” ir 
jų veikimą? Daugelyj koloni
jų yra suorganizuoti “Bendri J Na, gavę tokį atsakymą, 
Komitetai” būtent del geres
nio veikimo. / Jei jie yra taip’ 
suorganizuoti, kaip kad njū- 
sų Wilkes-Barre apielinkėj,! 
tai jie yra niekas daugiau,1 
kaip tik trukdymo įrankiai ir 
chiniška siena, kuri tveria nuo 
veikimo. Nei vienos kolonijos 
nerasim, kad nebūtų nusiskun
dimų, kad stoka veikėjų, kad 
reikia daugiau žmonių išla
vinti ir įtraukti į veikimą taip, 
kad Sriūsų veikimas pasidary
tų platesnis, gyvesnis ir sėk
mingesnis. O kad įtraukti 
daugiau narių į veikimą, tai

na neaugo.' Kuomet pradėjo 
veikti atskirai, visas skolas iš
lygino—ypatingai iL. D. S. A. 
surengė kėlius piknikus, kurie 
davė del visuomenės kelius

-reikią, kad kuodaugiausia na
rių turėtų kokį nors darbą, už, 
kurį jis ar ji bus atsakomy- w 
bėj. Ar tas buvo daroma, nariai, kaip iš moterų, taip iš 
praktikoj? Kiek man teko vyrų, užsispyrė, kad tą “Bend- 
patirti, tai labai mažai. Dau-|rą Komitetą” atgaivinus. Mo- 
gumoj kolonijų visas darbas iterys savo metinėj konferenci- 
suversta ant kelių narių. Jie joj nutarė tik “L* */’ 
turi viską atlikti. Ne tik vie- rengimus daryti bendrai, 
no miesto, bet tankiai apskri- jau įas būtų reikalinga. __
čių ir rajonų darbas suverčia- neį tą tarimą bando apversti 

augštyn kojomis. Girdi, nu
tarta viskas daryti bendrai.
“Bendras 

ka Siena Veikimui

, šimtus dolerių. A. L. D. L. D. 
gavo 16 naujų narių.

Gi šiems metams vėl tūli SCRANTONO ŽINIOS

SKAITYKIT IR PLATINKIT

ARTOJ4”

turi viską atlikti.
bizniškus pa- 

’ jei 
Tūli

mas vienam ar keliems. Tai 
didžiausias trukdymo dar
bas.

Kuomet man yra daugiau 
žinomas “Bendras Komitetas”

Komitetas”—Kiniš-

Wilkes-Barriu apielinkėj, tai 
apie jį daugiausia ir kalbė
siu. Metai laiko atgal buvo 
panaikintas tas “Bendras Ko
mitetas,” atskirta A.L.D.L.D.! 
12 Apskritis ir L. D. S. A. 4-as 
Rajonas. Ir darbo vaisiai bu-1 
vo daug našesni už pirmesnius 
metus. Tą pačią metodą pa- Ag 
vartojo ir atskiros kolonijos, 
kas buvo labai ant sveikatos 
organizacijom—piniginiai su
stiprėjo ir nariais paaugo.
Koloniją “Bendri Komitetai” I D. 12 Apskr. paskaitas, rengti 

Kuomet kolonijose veikimas balius, piknikus ir prižiūrėti

Reikia’ pasakyti, kad tokie 
bendri komitetai yra kiniška 
siena mūsų veikimui.

rajonų komitetai laikė susi
rinkimą ir vėl Ją “Bendrą Ko
mitetą” sudarė, nors keli bu- 

įvo priešingi tam. Išrinktas 
iš trijų narių, kurie 

ir taip tuj’i gana daug darbo. 
.Tie trys nariai turės surengti 
Į prakalbąs Darbininkių Susi
vienijimo Rajonui, A. L. D. L.

silpnas, o dar veiklesni nariai,kuopų veikimą. Gi A. L. D.

Senas Vincas.

ALGIN1AI VERGAI
Vaizdelis

7
(Pabaiga)

Ei... Tu, tu, ar kaulą turi savo pilve 
prarijęs, kad neprisirieti? Kabink dau- 
giaus molio ant špato ir kabink nesibijoda
mas. Jeigu špato kotas nuluš, aš už tai 
atsakysiu.

“O kas tau, Džiaki, yra? Kelk savo pi
kį augščiaus ir sušerk smarkiaus. Jam, 
jam vyručiai. Kad ir žemė su dangum mai- 
šytųsi, darbas turi būt atliktas.

“Na, o kas tam. kalės vaikui pasidarė? 
Už akių krapštymasi kompanija pinigų ne
moka. Reikėjo išsikrapštyti akis namie, o 
jeigu pats negali, pasįsamdyk savo pačią, 

• tai žinosi, kiek tbks darbas kaštuoja.
“Ei, vyrai. . Jau netoli pietūs. Spuste- 

į lėkite biskutį, tai gardžiaus pietus valgysi
te ir nereikės nė pilių imti, kad apetitą pa- 

| skatytų.”
Švilpukas sustaugė paženklindamas 

Į -pietų laiką. Darbininkai kabinasi iš grio- 
■ -vio ir slysta atgal/kabinasi už sumesto aut 

griovio kranto šlapio molio; išsirabazdinę 
— bėga, krypuoja nešdami savo purvinas 

| /kojas į šėtrą, kad tik nors kiek ilgiaus ap- 
■ šilti, apsidžiovinti ir nuraminti alkio kirmi- 
' ną, kuris jau be atvangos ir ne juokais pra- 

į įdėjo graužti jiems vidurius.
Subėgę į šėtrą, vėl grūdasi prie pe- 

' čiaus, kiša savo peršlapusius batus, kad 
nors dalinai apšiltų jų šlapios kojos ir ap- 

j ’ džiūtų jų drapanos. Kaip tik spėjo susėsti 
1Į ant dėžių, kaladžių bei blekinių; vėl pasku- 

; bomis stveria duoną ^savo purvinus pirš- 
tus, skubinai kiša į burnas ir pusiau ap
kramtytą maistą ryja, net gerkles patemp
dami.

Žiūriu į tuos žmones ir mislinu: Tai 
Amerikos “lygūs” piliečiai, tai “gerbūvis,” 
apie kurį kapitalistų laikraščiai net su pasi
didžiavimu šūkauja. Tai “panaikintoji” 
per Linkolną vergija, kuria taip didžiuoja
si Amerikos patriotai, iri ar šitie alginiai 
vergai turi ką nors bendrą su civilizacija?

Sveikatos kiuriai, “rūpindamiesi” dar
bininkų sveikata, kad pasirodyti pasauliui,

kaip Amerika rūpinasi savo žmoriėmis, duo
da per laikraščius patvarkymus: “Dėvėki
te šiltus rūbus, vilnonius marškinius, ne
peršalkite ir nesušlapkite kojų.”

Kokia tai, ironija, kokis tai pasityčioji- 
;mas iš darbo žmonių?! Bet ir dar ne vis- 
i kas. Daktarai skelbia bei informuoja žmo
nes, kad jie, norėdami apsisaugoti nuo ligų, 
prieš kiekvieną valgį, privalo gerai nusi
mazgoti rankas, valgyti iš lėto ir gerai mai
stą sukramtyti.

Tačiau šitie žmonės tur būt nieko nėra 
girdėję apie Račiūtės “Etiketą” ir daktarų 
patvarkymus, ar ignoruoja juos? Jie ryja 
veik nekramtytą maistą iš savo purvinų 
rankų, tarsi lenkty niuo darni, kuris kurį 
pralenks. Mat, Amerikoj viskas eina grei
tai, viskas bėga galvatrūkčiais.

Žiūrėdamas į tai, pamislinau sau: Jei- 
; gu čionais ateitų mūsų gerbiamas Dakta
ras Kaškiaučius, kuris tokius sąžiningus 
patarimus duoda,.kaip žmonės privalo už- 

įsilaikyti, ir pamatytų šiuos žmones šitaip 
■‘prisilaikant” jo patarimų, graudžiai na
bagėlis apsiverktų ir iškiūtintų nupuolusio 
ūpo slegiamas. ' ‘ fa

Kada pavalgė, apšilo, užsirūkė, kas 
pypkes, kas cigaretus, tuoj pradėjo keikti 
bosą: Jis toks, jis anoks, jis dar kitoks 

■niekšas, išgverėlis ir negeras visiems. Visi 
i jį- keikė ir neatsirado nė vieno, kuris būtų 
i jį pradėję^ teisinti, bet... ;

Kokš baisus silpnumas pas šiuos algi- 
nius vergas!, Kaip tik bosas įėjo, daugelis 
iš jų, tarsi mušami šuneliais, pradėjo dvi- 

, linkuotis! jam po kojomis, vizguliuoti uode
gaitėmis'ir gerintis jam. Tuoj kalbos te-' 
ma persikeitė: keiksmas persikeitė į juo
kus ir kdlbos nukrypo, prie “beisbolės,” mo
terų ir munšaino. Daugiaus, negu aišku, 
kad šitokiais darbininkais negaljma pasiti
kėti. Jie neturi nugarkaūlio, jie lankstūs, 
kaip žilvičiai, ir bailūs, kaip žvirbliai. Vy
rai, kolei vanago/ nemato, čirška, prieš jį: 

i Mes taip jam padarysime, kitaip pataisy
sime ir dasileidžia net prie to, kad gyvą 
ipagatavi sudraskyti. Bet... kaip tik vana
gą pamatė—visi į žagarus!

Švilpukui surikus, vėl Visi galvatrūk
čiais suvirto į purviną griovį, stvėrė už pi
kių bei špatų ir vėl pradėjo savo katorginį 
darbą. Bosas vėl stojo savo vieton ir vėl 
skalijo ant jų tol, kol vakarinis švilpukas 
neuždarė jo gerkles.. \ ,

Vasario 12 d. A. L. D. L. D. 
39 kuopa turėjo linksmą ba
lių, kuris įvyko M. Grudžio 
'svetainėj. Nors draugai tu
rėjo mažai laiko išgarsinti, 
bet publikos prisirinko pilna 
svetainė, ko nebuvo visai ti
kėtasi, nes toj dienoj balių 
buvo devynios galybės.

Pasirodo, kad lietuviškų fa
šistukų užsimojimas sunaikint 
viršminėtą draugiją nueis vė
jais.

Balius davė pelno $38.94.
P. Šlekaitis.

—....—...... ....

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organų

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

i • . : J

Pirmininkas—IG. SAVUKĄITIS,
P. O. Box 262, Cuddy, Pa, 

VicoPirmininkas—K. URMONAS, 
37 Norwich ’Ava., West View, Pa. 

Sekretorius—J. GATAVECKAS,
109 Oi'dss St^ Catnegie, Pa, 

Iždininkas—J. jASADAVICIUS,
5^8—3rd Ave., Parnassus, Pa.

Turtų Kontrol.:
J. TĄUROZAS, i .

31 W. Main St., Carnegie, Pa.
J. GIRSZTOFF, ’

524 Washington Ave., Exten. 
Carnegie, Pa.

F. RODGERŠ,
312 .Oregon St., Pittsburgh, Pa.

A. P. L. aTkUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2— P. Franckevičius, 3409 W. Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

3— J. Šiurmaičiūtė, 31j£ Carothers Avė., 
Carnegie, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. tylonroe .Street, 
McAdoo, Pa.

6— M. E. Custepenė, 1009 E. 74th St., 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook Blvd., 
Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, Pa.

9— C. Stashinsky, Box 655, New Kensing
ton, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wenthworth Ave., 
Chicago' IJeights, III.

11— J. Barškietis, T. O. Box 441, Courtney, 
Pa.

12— J. Kindcris, 439 Maplewood Ave., 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F. D. No. 42, Rices 
Landing, Pa.

14— G. U. Urbonas, 815 Middle St.. N. 
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Ali
quippa, Pa.

16— A. Besasparis, 526 Beaver Ave., W. 
Aliquippa, Pa.

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, East 
Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.
21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, West

ernport, Md.
22— P. Cibulskis, 7042 Link Court, Mas- 

peth, N.. Y.
23— —M. L. Balčiūnas, P. O. Box <128,

Thomas, W. ' Va'. ; (
24— J. Kasparavičius, 636 Samuel . Street, 

Youngstowq, Ohio
25— M. Garrison, 108 S. Division St., 

Buffalo, N. Y.
26— A. Daipbrauskas, 224 E. Mąhanoy Avė.,

Girardville, Pa. . , •
117—M. Batutis, Box 24, Wilsonville, 111;
30—J. Leonaitis, 107 N. Duqubin St., 

Benton, Ill.
Easton A. P. L. A. kuopa—M. Urba, 119 

Bushkill St., Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave., 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, III.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., Sham

okin, Pa,
36— K. Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harris

burg, III.
37— L. Aimanas, P. O. Box. 568, Castle 

Shannon, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 253, West Frank

fort, Ill.
39— Jos. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins

ville, III.
40.—M. Andriuškevičius, 172 Gertrude St., 

Akron, Ohio
41— Juzė Guzevičienė, Box 400, Benld, III.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., Sa

ginaw, Mich.
44— L. Ląęky,- P. O. Box 413, Zeigler, III.
45— Ig. SaVukaitis, P. O. Ėox 262, Cuddy,

Pa. ,
46— D. Simutis, Box 27, Blanford, Inti.
47— J. Vaitkevičius, 5763 Addison . Ave., 

Detrgįt, j Mich..
48— A. Mallnauckas, P. O. Box 246, Miners

ville, Pq.
40— A. Matulevičius, 46 tpen ;Eyck St.,

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 848 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St.

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st St. 
Visi Bayonne, N. J.

Susirinkimai atsibūna seredomis po 
pirmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 
salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N. J.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS. MICH.

Valdybos Adresai:''
Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk

er Ave.
Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568

Quarry Ąve. , I
Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 

R.R. 9, /Box 117. |
Fin. rašt. (A. GARBANAUSKAS, 432 

—nth St. Į : , * : Į
Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE-1 

NĖ, 1529 Hamilton AVe.; ir K. i 
MEČIOMIS,i 1516 Hamilton AveJ 

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO- 

1 Quarry Ave.
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą utaminką kiekvieną mėne
sį, savam name, 1057 Hamilton Av^ 

4689 Brandon Ave.
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas’ P. Kriščius,- 236 ' Park 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 98 Cedar 

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour

Ave., W. Hartford, Conn. »
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Girąitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą 

ketvergą kiekvięno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

“RAUDONASIS ARTOJAS” nuo naujų metų pradėjo eiti kas 
savaitė t ir teikia savo skaitytojams dvigubai daugiau jvairiz svarbių 
žinių, negu pirma.

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

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

“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.

Amerikos darbininkai, užsiprenumeruodami sau “Raudonąjį Arto-, 
ją,” tuė pačiu palaikys tamprius ryšius 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 ARTtf 
JO” redakcijai piniginiais laiškais šuo adresu:

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

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS 
Ir Spiritiniai Gėralai 

JAU GATAVA

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

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—

VILNIS

3116 So. Hoisted St Chicago, III.

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

Maliavojame budinkus i$ viršaus ir iš vidaus. Dariją 
atliekame greit ir-tinkamai.

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

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.
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streikuojantiems

* Daugumas draugų teirauja
si per laiškus apie Seattle, 
Wash., su užklausimais apie 
darbus, apie klimatą, apie lie-

re i k a 1 Q 
mainieriams, audėjams ir po
litiniams kaliniams.

čia karo laiku buvo didesnis 
veikimas tarpe lietuvių, nes 
buvo daug lietuvių prie laivų

pasirenka greitesnių nusižudy
ti būdų, bet palengva save 
marina. Į šį klausimą kalti
namieji nieko neatsakė. Tei
sėjas tris išteisino, devynius 
nuteisė užsimokėti po $26.45,

tie'k daug turime priaugančio 
jaunimo, kuris lankosi į mūs 
parengimus, todėl 
būtų ir
o tuomet galima daug
veikti dailės srityj.

galima 
prie choro pritraukti, 

ką nu

tuvių veikimą ir tt. čia pasi
stengsiu “Laisvės” skaityto
jams atsakyt į visus klausimus, 
pagal savo supratimą. 

f *-

ras pasibaigė, tai ir turėjo va
žiuot kitui’ duonos jieškot.

Lietuviai tarpe savęs sugy
vena gerai, neboikotuoja vie
ni kitus, kaip parengia paren
gimus, tai eina visi, nėra skir
tumo, kokių būt pažiūrų. Kaip 
visur, taip ir čia, yra visokių 
pažiūrų lietuvių, bet kaip nė
ra kam juos suerzint, tai ir 
gyvena gerai. Jeigu būtų 
koks kirpėjas, tai būt visko. 
Pakol kas, dar mes esame 
liuosi nuo tų gaivalų. Kad jų 

ir neatsirastų. .
Senas Grinorius.

i čia

vė
po $11.40 ir 

tris mėnesius
Lietuviškas

kalėjimo.
Skaptukas.

BALTIMORE, MD

a- resp.

PHILADELPHIA, PA

tikimų: kontraktorius nueina 
pas darbininką, dirbantį kitoj 
dirbtuvėj, ir pradeda kalbin
ti, kad eitų pas jį dirbti. Dar
bininkas paklauso, meta dar
bą ir eina pas jį, nes prižadė-

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

jo nuolatinį darbą ir didesnę 
algą. Bet išdirbus savaitę, at
leidžia tą darbininką, sakyda
mas, kad jam perbrangus. Bu
vo net ir tokių atsitikimų, kad 
subatoj darbininkui nieko ne
sako, bet kuomet ateina pa- 
nedėlį dirbti, tai pasako, kad 
nereikia.

Vargšas Bedarbis.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.Kriaučių dirbtuvės kontrak

torius V. K. elgiasi su darb., 
kaip jam patinka, šiomis die
nomis jis išvarė iš darbo K. 
Z., kuris buvo toj dirbtuvėj 
išdirbęs trejus metus. Buvo 
toj dirbtuvėj net ir tokių atsi-

Vasario 17 d. tapo sulošta 
garsioji operetė “Grigutis.” 
Baltimoriečiai ilgai minės 
“Grigutį,” o labiausia gabius 
Lyros Choro lošėjus iš Phila- 
delphijos. Lyros Choras pui
kiai išlavintas, jam lygaus 
Philadelphijos apielinkėj nėra. 
Tik gaila, kad mes' nepareika- 

! lavome padainuoti keletą dai- 
(nelių po lošimui, ką ir patys 
susirinkusieji reikalavo..

Aš kalbėjau su-keletu tau-

TELEFONAI:
Bei .  ......................Oregon 5136

Keystone........................Main 9669

Apie Darbus
Mieste yra visokių išdirbyš- 

čių ir dirbtuvėlių, bet ne tiek 
z daug, kaip didžiuosiuose mies- 
< tuose rytinėse valstijose. Dau

giausia dirbtuvių yra medžio 
išdirbystės—lentų pjovyklos. i

Paprasti darbininkai tose dirb- i 
tuvėse gauna nuo $3.40 ir aug-( 
ščiau, už 8 valandų darbo die
ną.

, J > : i
Yra kelios geležinės djrbtu-, 

vės (foundries). Tenai dar-i 
bininkai apmokami nuo $4 ir | 

<ūgščiau. Yra dvi didelės gy- 
ulių skerdyklos. Vienoj dir

ba tarpe 300-400 darbininkų 
c* kita biskį mažesnė. ' 
dirbtuvėse darbininkai menkai 
apmokami. Paprastas darbi
ninkas gauna 30c į valandą ir 

valgį, a merginos gauna apie biainįų. Jll 1
12 dol. į savaitę ir valgį. Bet stangas> i<a(| jų algos nebūtų 
valgis prastas, daugumas vai- numažintos. Iki šiol j uniją 
go namie, nes negali tą valgį reikėjo mokėti po $1.35, bet 
valgyt, kurį kompanija duoda. cja^ar joįnt Board (nutarė, kad 
Yra dar dvi, mažiukės, sker- darLininkai mokėtų po $2 į 
dyklos, bet ten tik po kelis mėnesį} nepaisant, Kiek kuris 
darbininkus dirba. . , 

Augščiausias „mokestis gau-!
zna mūrininkai—po $12 į die- 

-*\^vią; plumeriai—-^o’ $11 į die-į 
ną; karpenteriai—] 
ną; prie elektros mechanikai 
•—po $9 į dieną. Bet papras
ti darbininkai gauna- po $3.50 penkių, būna atdaras po vieną 
I w . (valandą. Jeigu d arbininkai i

Miesto darbininkai, kurie nusiskundžia, kad dirbtuvėj 
šluoja gatves, gauna po $5 į negali uždirbti tiek, kiek uni- 
dieną. Priet drapanų skalbi- jos yra pasfcirta, tai unijos vir
ino daugiausia merginos dirba, gininkai liepia eiti į kitą dirb- 
kunoms moka po $16 į savai- įUVę dirbti. Vadinasi, jie al- 
tę. ’Abelnai, miesto d^n’bimn- , ~ ........................... 1
kų užmokestis visai maža, pa- sak0 darbininkams eiti jieškoti ■ 
gal dabartinį pragyvenimo kįįur darbo, jeigu ten, kur tu ( 
brangumą. dirbi> nepatinka

Laivų koduotojai gauna po Įęad £a ,
A- 90c į valantlą. žino be tu ponu patarimo.
' Randos uz stubą su 3-4 rui- _

mais reikia mokėti nuo $15 jkij vienas; laiškų išnešiotojas i 
; į mėnesp žfinoma, kokia- . gavo metus ir vieną dieną į 

fne distnkte gyveni. Geres-i ĄįĮanįa kalėjimą -už tai, kad 
muose distriktuose moka ir po!svetimus laiškus Ytplėšinėjo.

J $60. ■ - - -
darbininkai gauna da tokim laiškanešių, kaip Lie-iįbėgo į stubą ir patys sudegė, 

nuo $o.50 į dieną ir augščiau. įuvoj p<fs Smetona. 
Už pragyvenimą turi mokėt' 1 
$9 į savaitę ir 50c turi mokėt. Blaivybės viršininką 
j tam tikrą fondą, tai jeigu: nelaimė, 
sužeidžia, gauna už dyką dak-!vi - ’ 
tarą ir ligonbutį.
kokioj kempėj geiesnis, o kaip .py Policija subruzdo jieško- 
kokioj visai prastas. iti? bet> kol kas> dar nesurado.; 

; Klimatas čia geras, žiemosi
neperšaltos, o vasaros nesil- Pietinėj dalyj miesto, Spring 
tosĘ Bet šiemet buvo sniego h. Lombard gatvių parke, po- 
y??, ’!.Pus? daugiau n’iiicija suareštavo 15 baltų vy-
isfeikė -1 dienų. Tai ilgiausia.ry jr vjena juodukę, kuri pri- 
ziema, kaip žmonės atsimena,! statin6jo medinį alkoholį. Tei- 
bėgyje 34 metų. Ir buvo sal-l 
ta per visą laiką. O kitas žie-

BALTIMORE, MD
Kriaučių uždarbiai 

blogi/x Jeigu dirbi 
’(šiaip taip galą su

labai tiškų senų Baltimorės lietuvių,

SKAITYKITESVIESKITĖS -MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: . • I • - ♦ / .
Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne

i įauai -------------v ----------------c------------- t c/----------, - --- • , • ' •

tai darlkurje sakė, kad tikrai Artistiš-1 Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekohominė pa- 
— taip gaią su galu gali kai sulošė, ką baltimoriečiaidėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir, n tonini
Tose sudurti bet reikia atminti kad negali padaryti, kad ir vado-j gaivalai rengiasi p<tt duoti Lietuvą I ilsudskiui.
_ _ 1 _ _ * j • . v • J 1 • T ; 4- < ■» » > z\/> r S 1 i 4- W V*/S M T-?

, kriaučiai daugiau laiko nedir- vaujant pačiam Petrauskui.
ba, negu dirba. Bet unijų vir-i 
šininkai žiūri savęs, o ne dar-! 

Jie deda visas pa-

valgis prastas, daugumas vai

Baltimoriečiai reikalauja, 
kad Lyros Choras ir vėl būtų 
pakviestas ką nors sulošti, ži
noma, Lietuvių Svetainė jau 
būtų maža.

Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
_ • Ten nurodoma

tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina ..................................... ........................ 20c

Ką Mes Matėme Sovietų Rusijoj ,
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 

n. nhma Puikiai nušviesta Sovietų pramokė; gražiai vaiz-
uždirba. Algos mažinamos, 
darbo laikas irgi mažėja, o 
mėnesinės duoklės keliamoj 

; Lietuvių ofisas veik panai- 
po $9 į die- ^intas, nes pirmiau jis būda

vo atdaras nuo ryto iki vaka- 
j rui, o dabar tik vakarais, po

Vadinasi, jie al
gas gauna tik už tai, kad pa-j

John Hopkins ligonbutis ir 
universitetas gavo $3,000,000 
is skirtingų vietų, bei ypatų. duojarna kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
John iHopkins ligonbutis vie- Knygelė iš 64 puslapių. Kaina.............................................
na iš didžiausių įstaigų Bal- 
timorėj. Lįgonių suvažiuoja iš 
visbs Amerikos, 
riausius gydytojus, kurie pri- __ ______
vatiškai lankant ima $25, o Ii- straipsnių,

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ir ’
ANGLIŠKAI-LIĖTUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c 

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

Bell Phone, Poplar 7545 ’

A. F. STANKUS

Graborius-Under taker

15c

Užlaiko ge-
P ries fašistine Vienybe

Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 

kuriuos perskaitę daug ' žinosite apie Lietuvą.
Kaina .........................   15c

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
gonbutyje beveik dykai. Bal
tus, juodus ir geltonus lygiai 
priima ir visus teisingai ir 
nuodugniai tyrinėja. Jeigu J. Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
Hopkins ligoninėj neišgydys, vadų: Giedrio,' Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. 
tai jau niekas neišgelbės.

Čia surado naujus 
nuo karštligės.

KAITYKITE IR
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 žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta'eilėmis mūsų geriausių 

vaistus i poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
; laiškai jau paspiektų ’ myriop darbininkų klasės kovotojų, 

i Knyga iš 128 puslapių. Kaina..................J. ...... 35c

Sausieji agentai surado gi- ’ Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu 
kuriame buvo ujenragtis “Laisve” išleido gerai priruoštą knygelę su reika-1 

; lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po-i 
Jė- ■ pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiškai- Į

I tęs turėsi aiškų’ supratimą apie formą Jungtinių Valstijų! 
valdžios. Gerai iįsitėmijęs. visus klausimus, būsi puikiai prisi-t 
rengęs prie egzkminoi Kaina tik..................... 25c

Moteris ir Išpažintis
Jau tiU keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški- tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo- 
tėrų/o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ........................ ’.. ..20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio,'dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie* savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą i 
knygą, kurios kaina .................................................................. $2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ign oracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina................ $2.00

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga,’parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei- 1 
kalipgi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga’yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00'
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis$1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
nio iš po kapitalistines vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais...............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso ,rai
dėmis

inka. Aš manau, rioje bravorą, kuriame buvo i 
patys darbininkai 1,000 galionų degtines, 12,000 

galionų alaus ir 30 arklių 
gos garinė mašina.

ir 
iš 
ir 

Pasirodo, kad ir čia atsiran- kitus prikėlė. Bet antru sykiu

patiko 
dienos laiku ir toj

- - . 'vietoj, kur policistas trafiką
Valgis Ra|P i tvarko, pavogė jo automobi-

mas daug lietaus būdavo, bet aįsak§ kad
sniego ir šalčio nebūdavo.

Vasaros laike būna nelabai 
šilta, nes miestąs prie van
dens, tai vis būna šalčiau.

Lietuvių randasi tarpe 150-i 
200, skaitant tik mieste gyve
nančius. Gal yra ir daugiau, 

. bet kiti miškuose dirba, tai 
jie išvažiuoja ir parvažiuoja, į 
todėl juos neskaitau prie mie
sto gyventojų.

Draugystės čia randasi se
kančios : L. D. K. G. Drau- 

/ gystė turi netoli šimtą narių. 
' UĮurto turi ,a'pie keturis tūks
tančius; tai'pašelpinė draugy
stė; priguli prie ios vyrai ir 
moterys; parengia per metus 
-3-4 balius.

S. L. A. kuopa ir&i gyvuoja, 
jjtet negaliu pasakyt; kiek turi 
Marių ir kaip stovi /finansiškai. ■ 
Užsimoka duokles lir viskas.

Gyvavo čia ir T. M. Drau- i 
gystė, bet dabar jau, tur būt,j 
mirė, nes nieko apie ja negir-1 
dėt.

A. L. D. L. D. 161 kuopa 
^■susideda iš 23 narių. Turi sa- 

vo chorą, susidedantį iš 15 
ypatų. Mokinasi darbininkiš-1 
kas dainas ir patarnauja vi
siems, kurie tik kviečia dai
nuot. Choro mokytoja yra Al
bina čepaičiūtė. Kuopa pa- 

/ rengia per metus porą koncer- 
kokias dvejas diskusijas ir 

£^*porą balių. Per pereitus me- 
j— tus kuopa yra paaukojus ią sa- 1

Du šunys, ’’ “Brownie”
Dixie,” išgelbėjo moterį 

į ugnies, išvilkdami laukan,

Paduotas sumanymas į mie
sto valdybą, kad baltiems ir 
juodiems mokyklų mokyto
jams būtų mokama lygi alga. 
Iki šiam laikui juodiems mo
kėjo mažiau.

Per S. L. A. seimą kalbėjau 
su drg. V. Januška, ar nebūt 
galima sutverti chorą Baltimo- 
rėj. Drg. V. J. prižadėjo, kad 
brooklyniečiai duos mums mo
kytoją. Aš su kitais draugais 
apskaitliavome spėkas, tai pa
sirodo, kad chorą būtų gali
ma sutverti. Tokia didelė lie
tuvių kolonija ir nėra choro, 

pantukę Jeigu mes, progresyviai, turė- 
Tuomet tume chorą, tai mūsų veiki-

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis net ik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
A URBAN’S COLD POWDERS
/ (Miltelius nuo šalčio) x

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

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_______1____________ 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---------------

yra

151

me teisėjas užklaūsė, , kodėl 
jie geria medinį alkoholį, tai

1 pigiau pasigerią, 
nes už penkis centus medinio 
alkoholio užtenka 

I degtinės padaryti.
'teisėjas užklausė, kodėl jie ne-(mas eitų kitomis vėžėmis. Juk

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR-DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

$1.50

vo iždo $60 del darbininkiškų ,

Sulig reikalavimo, šiuos cigaru? taipgi ir į 
! per paštą išsiuntinėjamo, kaipo

War " užsakymus (orderius).

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

AUTO SCHOOL
PHONE, REGEhČr 117T-0474
Būkite Savyatovus—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip {steigta New York City

Mokykla, au Reputacija^

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
FYTRAI La‘kc bedari>ės pirties kaina nupiginta iki r A EAiiuii Nuo 8 v. ryt0 iki 6 į vak. po 6 "at_75c įo Centu

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

rūšies maudynes sU moderniškais pagerinimais
Čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrurn vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTJ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

Utarninkais nuox12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

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

IŠRANDAVOJIMAI

Partijos Konvencijos

PARDAVIMAI
va k a-

savo

ei ją
107 UNION AVENUE

Mirę Lietuviai Haarlem oil

Telephone, Stagg 4401

A

(Undertaker)

Nepamirškite Tarptautinio

416

MALONAUS PASIMATYMOSPORTAS

Jaučiasi gerai ant nugaros

214 Perry Avenue,

Iš Kriaučių Susirinkimo

del pa- 
priimti.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

nie
kad

ir

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. .

Kai šiandien į New Yorką 
atvyksta iš Miami Beach Jack 
Dempsey su savo žmona.

Left Hook.

spėjo praeiti Miami 
kumštynės, kuriose da- 
Jack Sharkey ir W. L.

Cleveland- Ohio.— Pofvi-

BROOKLYN,^. Y.
Telephone. Stagg 0788

Metams ................... $1.75
6 mėnesiams............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

pridaboti, nes kitas kas 
nepagelbės.

J. Stakvilevičius, ,
Lokalo Korespondentas. į

"■ ‘ ■ J u n IF'ER* •’ ■■

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

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

PASIRANDAVOJA puikus, šviesus 
ir didelis forntšiuotaš kambarys, 

frontinis. Yra elektra, maudynė ir 
visi parankumai. Mrs. Kelly, <345 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 52-54

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 147 kuopos susirin

kimas bus utarninke, 5 kovo, Colum
bia Hall, 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų. Taipgi 
pasirūpinkit ir mokesčius užsimokė
ti. Sekr. A. Bružas. 52-5.3

PARSIDUODA restoranas, geroje 
biznio vietoje, parduosiu pigiai, nes 

važiuojame į kita miestą. .398 West 
St., New York, N. Y. * 52-54

organizatorius W.

marčias" ant visados. ■

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.
.3481 Third Ave 

'Pirmas Floras,

Red Cross Ink
stams P1 eiste- 
riai Gaunama 
visose aptieko- 
se. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson, New 
Brunswick,N.J.

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80 kuopos susirinki

mas bus seredoj, 6 kovo,, po num. 
928 E. Moyamensing Avė., 8 vai. 
vakare. Visos narės ateikit ir nau
jų narių atsiveskit. Valdyba. 52-53

nOO 
14,0

PARSIDUODA restoranas, tarpe di
delių dirbtuvių ir geroje biznio 

vietoje. Noriu parduoti arba pri
imčiau partnerį, jei pasitaikys uk- 
vatninkų. 205 Franklin St., Brook
lyn, N. Y. 53-56

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biedniiomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, 4 kovo, “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit ir naujų narių atsiveskit, nes 
dabar nupigintas įstojimas. Valdy
ba. 's- 52-5.3

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo. šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATI8KA ATY-(p-gfK ft ft 
DA IR PATARNAVIMAS > I I Mill 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo ūAyto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

KURIS BUS SEKAMAS 
SHARKEY PRIEŠININKAS?

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika- , 
S., 114 1 
., Tel., 
(44-68)

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.

Priimtas 
iš board 

išduotas drg. K. ■ 
irgi likos priimtas I 

Raportas Joint

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūęų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas, mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. <

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių '
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
Čobrių >
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Džiugelių
Dagilių
Debesini
Garstyčių

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

mane, o as visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

KANTON 
arti 168th St.

BRONX, N. Y.!
(47-58)

Plymouth, pa.
L. D. S. A. 53 kuopos parengimas 

paminėjimui darbininkių dienos 8 ko
vo įvyks utarninke, 5 kovų, A. Stra
vinsko svetainėj, 42 Ferry St. Pra
džia 7 vai. vakare. Bus įvairi pro
grama, prakalbos, L.,..:--- -----
su pyragaičiais. Įžanga veltui. Kvie
čiame visus atsilankyti. Rengėjos.

Maloney Nugalėjo 
Tom Heeney

Pereito penktadienio 
re Bostone įvyko 10 raundų
kumštynės tarp Jimmy Malo- 

,v . . . . v1. ney ir Tom Heeney. Nugalė-
isskiriant tuos^ puslitis, įoju paskelbtas Maloney, kuris 

greitu-

PETRAS KUNDROTĄ
į Ph. G., Vaistininkas
j 229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
į Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR i
iKAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

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

_ j stogus ir uždedame naujus.
karštos, arbatos i laujant greit pribūname.—J. 

Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452. i

Telephone, Greenpoint 2320

<14;;.; J '

NEPAPRASTAS PARDAVIMAS
Iš priežasties nesveikatos, parsi

duoda bučemė 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. Pasinaudokit šia proga, nes 
su taip mažai pinigų retai pasitaiko 
gerą bizpį gauti. A. Pakrosnis, 78 
Main St., Thompsonville, Conn.

f 50-61
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

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

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

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

(45-69)

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
t 173 Bridge St., C. Brooklyn, Ji. Y.

PARSIDUODA 2 šeimynų namas, 12 
kambarių, visi šviesūs, prie Jam

aica linijos, lotas 22x125. Kaina 
$7,800. 2 šeimynų namas, 10 kam- 

i barių, visi šviesūs, lotas 25x100, kai- 
jna $9,500. 3 šeimynų namas, 12
kambarių, visi1 šviesūs, lotas 22x100, 

Į steam heat, geroj vietoj, kaina $10,- 
; 500. Puikus 3 šeimynų namas, eks
tra įtaisymai, lotas '22x100, kaina 

'$1.3,000. Visi namai prie Jamaica li- 
' nijos. Norintieji pirkti, naudokitės 
l proga. P. Blažaitis, 111-40—118th 
! St., Richmond Hill, N. Y. Tel., Cleve
land 4226. 51-5.3

~PASINAUDOKITE PROGA ~
Parsiduoda namas ir bučernė. Na

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

Brooklyn UB0RIYW 
iį>ARBI>1,NKV ištaku 

salės dėl Balių, EoncnrtU, 
įdėtų, Vestuvių, fiusiriniumų 
Pulkus steičius su naujaisiais 
W.aia, Keturios bolių alleys 

KAINOS PRIEINAMOS 

#49—-959 Willoughby
Tak. StaatM.

VIETOS ŽINIOS
5,000 Asmenų Dalyvavo 

Atidaryme Darbininkų

penktadienį, New 
Star Casino svetainėje, virš 
5,000 asmenų (tą pripažįsta 
netgi kapitalistų New York, 
“Times”) dalyvavo atidaryme 
Amerikos Komunistų Partijos 
šeštos konvencijos.

ti nuo savaitinių 'mokesčių. 
Pora . draugų paliuosuota, o 
vienam draugui buvo duota 

la pasimokėjimui savai
tinių mokesčių (25 doleriai).

Raportas iš tradeboardo iš
duotas per Masiulį, 
vienbalsiai. Raport;
direktorių,
Jankaičio, 
vienbalsiai.
Boardo, išduotas per draugus

mintas vokiečių Jack Demp
sey. ; <

Kai kurie bokso sporto 
gėjai yra tos nuomonės, 
kaip Uzcudunas, taip
Schmelingas nugalėtų Shar
key, jei jiems kada nors tek
tų ringe susitikti.

Lou Magnolia, kuris buvo 
Shark ey-Striblingo kumštynių 
arbitratorium, esą po kumš
tynių išsireiškęs, kad Sharkey 
buvo prastas, o Striblingas 
dar prastesnis. Schmelingas, 
girdi, bile kurį iš jų nugalė-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

Pirmadiepis, Kotfo 4 d., 1929 y

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Tai buvo j Stakvilevičių in M. Nazvec- 
nepaprastai didelis ir entuzias- ką, irgi priimtas vienbalsiai.
tiškas masinis mitingas. Visa 
programa susidėjo daugiausiai 
is prakabų. Vietinio Partijos 
distrikto 
Weinstone atidarė vakarą ir 
perstatė pirminihkauti Jay 
Lovestoną, Partijos centro sek
retorių. Kaip jį, taip ir kiek
vieną kitą kalbėtoją lydėjo 
griusmingi. aplodismentai ix| 
demonstracijos.
?• Bet ypačiai tom demonstra-
eijom galo nebuvo pasitinkant domgs j kriauči nusiskundi. 
Lovestoną, Močiutę Bloor. Ar „ j jie krei do. 
G.tlowa, Minorą >r kosterp Su-!m sunku sak ti. 
sinnkusieji ttfkstanciai darbi-, 
ninku dainavo, demonstravo,. Reikia pasakyti, kad susi- 
sveikino kalbėtojus ir jų iš-!rinkimas buvo gana ramus, be 
reikštus žymesnius sakinius.
* New Yorko jaunieji pionie
riai vaidino didelę rolę pada
ryme demonstracijos sėkmin
ga. Kiekvieną kalbėtoją jie 
pasitiko pritaikytom dainom ir 
sveikinimais.

Kas lankėsi, šitą atidarymą!kimus ir turite savo organiza-j 
atsimins labai ilgai.
‘ Paskui buvo rodomi įdomūs jums 
judžiai.

Apie pačią Partijos konven-i 
ciją šiuo tarpu dar negalima 
daug ko sakyti, kadangi atvi
rų sesijų pereitą šeštadienį ne
buvo, bet tik priruošiamosios 
ir prie uždarytų durų kai ku
rie pasitarimai įvairių komisi
jų, etc'J | f H ;

.Leidžiant laikraštį presą, 
ptatelnių žinių apie konvenci-; 
ją dar negauta. Rytoj mūs] 
specialis korespondentas pra-; 
neš apie tai plačiai.

> ' ' : < Korespondentas.

Pereitą savaitę turėjau pro
gos pirmą kartą pasimaty
ti ir trumpai pasikalbėti su 
čia atvykusiu Pabaltijos boksi- 

~ . * , . _ , , įninku čampionu Juozu Vinča.Po visų raportų, seke dele- Man0 nuohlone> Juozas vinča 
gato F. Vaitukaičio lapei as-lgaigs tapti pirmaeiliu sunkia- 

svoriu boksininku, jei jis turėsi 
laimės susipažinti su 'geru A-l 
merikos manadžeriu, kuriam 
rūpės ne vien tik gaunamas 
nuošimtis, bet taip jau ir jau
no boksininko Vinčos ateitis. 
Vinča, sako, turįs puikią kai- 

, riąją ranką, o tatai bokso 
' rungtynėse gana svarbu.

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

Pats raportas buvo perbėgi
mu dirbtuvių stovio. Pasiro
do, kad kriaučių darbai šitam 
sezone buvo nelabai geri, tat 
tūlos dirbtuvės negalėjo pilnai 
dirbti. Taip pat delegatas 
priminė, kad turim naujus ma- 

|nadžerius Joint Boarde, Beck-1 
ermano vietoj. Naujai užėmę i 
vietas biskelj kreipia daugiau:

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė

3194 Fulton

jokių nereikalingų skerečioji 
; m ų,
ik.ur;« nori masu lokalų pasiųs-j^fgj^'HVėney 
tl

:Bet, kriaučiai, būkit atsargūs
i jeigu nori.te turėti savo orga
nizacija. Lankykitės į susirin-

Juozas Mickevičiau 58 
tu amžiaus, mirė 1[ d. 
Kings County Ligoninėj: pa-, 
šarvotas po num. 734 Grand, 
St., Brooklyne. Bus palaido-: 
tas kovo mėn. 4 d., 9 vai. ry
te, šv. Jono kapinėse.

Jieva Karabela, 62 metų; 
ąmžiaus. mirė kovo mėn. 1 d., 
Kings County Ligoninėj. Pa
šarvota 734 Grand St., Brook- 
Ivne. Bus palaidota kovo 4

---------? . !
IMcLarnin Nugalėjo 
Glicka Knockoutu C

Kovo mėn. 1 d. vakare Ma
dison Square Gardene kumš- 
čiavosi du gerai žinomi leng- 

jvojo svorio boksininkai, bū
tent, Jimmy McLarnin ir Joei 
Glick. Tai turėjo būti 10, 
raundų kumštynės, bet McLar-; 

Jnin nugalėjo Glicka knockou- 
; me-1 tu antram raunde. žmonių 
kovo, i buvo 20,000.

NĖR .
DAUGIAU 
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūsles netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduole dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite "Gold Medai" vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

^ANDIMPROkĄ>

Jaučiasi gerai 
ant nugaros

Darbininkų Aps. Bazaro dr 11 vai., ryte, šv. jono ka- 
r pinese.

T. , . ? Z , . , i Laidotuvėmis rūpinasi gra-Jis, kaip jau daug sykių bu- b Mathew p Ba]las 
sakyta, prasidės sekanti i _____________

trečiadienį, kovo mėp. 6 d., 
New Star Casino, 107 gatvė ir . _. . , ... . ,
Park Ave., New Yorke. Visi|nis Ohio ^valstijoj nunstobu | 
datbininkai ir darbininkės tu- i oadare už suvirs $2.000.000. i
rite dalyvauti. Lietuvių die
na—atidarymas—6 d. kovo 
mėnesio. To neturite pamirš
ti. Tą dieną dalyvaus mūsų j 
abu chorai ir bus daugiau pa- 
marginimų.

PAMOKOS NEPILIEČIAMS
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas įsteigė speciales pa
mokas del nepiliečių, norinčių 
išsiimti pilietybės popieras. 
Pamokos įvyks kiekvieną ant- 
radjenį, 8:30 vai. vakare, kliu- 
bo kambariuose, 230 Leonard 
St., Brooklynę. ^Mokytojaus 
advokatas S. Briedis. Visi no
rintieji tuo klausimu pasimo
kinti, kviečiami atsilankyti.

Komitetas.
(53-54)

vasario atsibuvo kriau
čių 54 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas. Pirmininkas, Jo
kūbas šarkvietis, atidarė susi
rinkimą. Lokalo sekretorius 
V. Černauskas perskaitė užra
šu iš pereito susirinkimo. Pri
imtas vienbalsiai. Finansų sek
retorius J. Kairys perskaitė fi
nansines įeigas ir išlaidas. Pri
imta vienbalsiai. Iš Pildomo
sios Tarybos išduotas rapor
tas per Michelsoną taip pat 
likos priimtas.

Iš ,eil$s buvo skaityta laiš
kai. 1 Vienas nuo skalbyklų 
streikierjų. . Tame, laiške bu
vo prisiųsta keletas-‘parengimo 
trkietų nupirkti, pašelpai strei
kuojantiems darbininkams. Lo- 
kalas visai nesvarstęs nupirko 
visus tikietus. / ] 0

: Taip pat buvo keletas j atsi
šaukimų, prašančių ’ paliuosud-

Vos 
Beach 
lyvavo 
Stribling, o jau pradeda spor
to rašytojai kalbėti apie būsi
mas Sharkey kumštynes. Tuo 
tarpu, žinoma, tiktai spėlioja 
apie tai, kuris sunkiasvoris 
boksininkas bus sekamas Shar
key priešininkas. Manoma, 
jog bus arba Paulino Uzcudu- 
nas, buvęs baskų malkakirtis, 
arba Max Schmelingas, pra-

Ir, 4,11-
Red Cross 

Kidney Plaster

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

O

dJAUNUOI/IAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRŪS VALGYDAMI

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

Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, Žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA
Street Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
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 
RemunSlių 
Seneso plokščiuklų 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių
apie kokią lietuvišką




