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200,000 BURŽUJŲ HOO 
VERIO ĮVEZDINIMO 

iškilmėse

Peršovė Pačią ir Pats 
Nusišovė

Mūsų priešai imasi paskuti
nių priemonių prieš mūsų stip
rų progresyvį judėjimą. Nega
lėdami prikibti su teismų 
pagelba, griebiasi smurto. Ne
galėdami kitokių nuostoli ii pa
daryti mūsų judėjimui,

SUŠALO DU ŽMONĖS 
80 OŽKŲ

Manau “Laisvės” 
patėmijo telpančias 
iš Lietuvos korespondencijas. 
Pirmiaus nekurie nusiskųsdavo, 
kad mažai tilpdavo žinių iš Lie
tuvos. Dabargi tuo nusiskųsti 
negalima; nors ir pirmiaus ga
na apščiai jų buvo, tik skirtu
mas tame, kad “Laisvė” dien
raštis ir skaitytojai nepatėmy- 
davo jų taip aiškiai, kaip kad 
savaitiniuose laikraščiuose.

Skaitau kiekvieną korespon
denciją, kuri tįk telpa iš Kana
dos mūsų dienraštyje “Laisvėj.”

frakcionizmą ir įtraukti

Paskutinė pereitų metų kny
ga, išleista ALDLD., kurią pa-? 
rašė Pruseika (“Karų ir‘Revo
liucijų Gadynė”), jau nariams 
išsiuntinėta su kovo 1 d; Ne
spėjus vieną išleisti, jau spaus
tuvė pradeda spausdinti kitą, 
šių metų knygą, ir kaip patyrę 
tame darbe darbininkai sako, 
bus gatava apie pabaigą gegu
žės ar birželio mėnesį. Drau
gijos nariai turėtų skubėti skai
tyti, nes už trumpo 
aplaikysime kitą.

,š^i padegė mūsų 
mą. Tik ačiū tam, kad buvo I 
pastebėta ugnis į laiką, tai ne
sudegė visiškai namas, žinoma, 
būtų ir gyvasčių žuvę.

“Laisviečiai ” pirmutiniai pa
davė pagelbos ranką, suaukoda
mi $62. Būtina pareiga kiek
vieno susipratusio darbininko 
prisidėti su pinigiška parama, 
pagal išgale.

.................... " --------------------------------------------------------

Sovietų Baltgudijoje nesenai 
pasibaigė rinkimai i Sovietus. 
Skaitant “Raudonąjį Artoją” 
sužinai, kaip turtingi buožės 
vartojo įvairius būdus, kad tik 
patekus į Sovietus ir būti val
dyboje, bet nieko nelaimėjo. 
Buožės vartojo gudrybę. Jie 
papirkinėjo nesusipratusius- sa- į 
vo tarnautojus, bernus, kurie j 
varė agitacija, laikė viešus su- j

stebėta ir viešai jie numaskuo- delegatai dalyvaukite. „Ta 
ti, kaipo parsidavėliai.

1 Kadangi kunigija nėra jau 
'laip kietai suvaržyta Sovietų
Rusijoje, tai ilgaskverniai, kaip 
pastebima iš. įvairių provincijų, 
landžiojo po kaimus, įkalbėdami 
kaimiečiams balsuoti už turtin
gųjų sąrašą. liet visur sutiko 
priešingą atsakymą.

Rinkimai Sovietinėj Balt- 
gudijoj.

Išsiuntinėta Knyga.
Mūsų Priešai.
Kanadiečiai.
Grigaičio Organo “Pro

gresas.”
Rašo Dzūku Dėdė*

Darbininkai Visų šalių

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik Ro-

težius, o Išlaimėsit
Pasauli!

Darbininky Tarptauiinės Pa- Jegelevičienė, Grinkevičiene ir Apdraudos 
colnnc K nnrnrnnrnn Knctnnp ** '■ r Kominternas Ragina Darbi- KOMINTERNAS PRISIUNTĖ ATVIRĄ 

mnkus Kovoti Fries iKarą ‘
BOSTON, Mass.— Sekan

tį nedėldienj, kovo 10 d.; 2 
vai. po pietų, Credit Union 
Hali, 62 Chamber St., įvyks 

o__ f ........ .  Tarptautinės Darbininkų
sirinkimus, bet greitai buvo pa-1 Pašalpos konferencija. Visi

i organizacija rūpinasi gelbė
ti darbininkus, kur tik dar
bininkams pagelba reikalin
ga. Ją reikia drūtinti, bu-Uos 
davoti.

BELGRADAS, Jugoslavi
ja. — Ožkų prižiūrėtojai, 
brolis ir sesuo, tapo atrasti 
sušalę netoli Travnik, Bos
nijoj. Atrasta abu susika
binę tarp 80 negyvų ožkų, 
kurias jiedu varė. Bet už
ėjus šalčiui ir audrai žuvo 
jie ir gyvuliai.

Sovietai Nufotografuos 
Meteoro Išnaikintą 

Sritį
MASKVA. — Profesorius 

Kulik, kuris atrado šiauri
nėj Sibiro daly milžinišką 
meteorą, kuris 1908 metais 
sunaikino didesnį girios plo
tą, negu Maine valstija, 27 
d. vasario iškeliavo iš Mask
vos tyrinėti tą sritį. Jis iš
keliavo ant devynių mėne
sių. Jį ten pasiuntė Sovietų 
Mokslo Akademija, kuri pla
nuoja pasiųsti šią vasarą 
orlaivius nufotografuoti tą 

grie- išnaikintą sritį. Giria išnai- 
biasi kriminališkų darbų. Aiš- kinta per 150 mylių. Ekspe- 
ku, keno nors pasamdyti niek-Alicija pasiėmė gręžimo įtai- 

“Vilnies” na-Į sus. Tikimasi ten atrasti 
■meteoro geležies. .Aprokuo- 
jama, kad geležies, randasi 
apie 100,000,000 tonų ir kad: 
ji randasi apie 50 pėdų gilu
moj.

Prasideda 662 Streikicriu 
Teismas New Bedforde

Reikia priminti ir tas, kad ko- į^me teisme , prasidės^ byla 
respondencijų paskutiniu laiku 
yra pusėtinai daug, bet skaitant 
visada pastebima “bepartyviš- 
kumas. ” Toks dalykas, kaip 
/‘bepartyvių gadyne,” išnyko. 
Dabartiniu laiku kiekvienas jau 
turi nusistatymą. Nemanau, 
kad ir tarpe kanadiečių bepar- 
tyvių randasi. Redakcijos pa
staba po viena koresponden- 

. cija buvo vietoje. Ir j ką tai
panašu. Apart trijų, visi daly- 

4viai, kurie buvo susirinkę į mi
lingą, buvo nusistatę prieš Lie
tuvos budelius fašistus. Bet 
pirma atidarymo susirinkimo 

/dainavo Lietuvos himną. Atei
tyje tas turi būt vengiama. 
Tik Internacionalas yra darbo 

^žmonių himnas, ir tik jį vieną 
teturime dainuoti.

662 streikierių. Prieš juos 
yra sudaryti visokie kaltini
mai. Jie kaltinami “riau
šių” kėlime, parodavime be 
leidimo, “ramybės” ardyme 
•ir tt. Nekupe iš jų laike 
tekstiliečių streiko jau buvo 
nuteisti iki dvylikos kartų.

Ketvirtadienį prasidės tei
smas 25 streiko vadų, kurie 
yra kaltinami “konspiraci
joj ”

Tekstilės pramonės bosai 
pasiryžę juos sugrūsti kalė
jimai! už pereitą streiką.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigyniūias veda jų bylas.

MASKVA. — Komunistų 
Internacionalas išleido atsi
šaukimą į pasaulio darbinin
kus minint savo dešimtmeti- 
nes sukaktuves. Visų šalių 
darbininkai raginami kovo
ti prjieš imperializmą, prieš 
imperialistinio karo pavojų.

Konvencijos Pirmutine Oficialė Sesija Prasidėjo 'Pirmadie
nį; Delegatų Dalyvauja Apie 110

LAWRENCE, Mass. — tevis 
Trys asmenys, Jegelevičie- savo 
nė, Grinkevičienė ir apdrau- 
dos agentas W. Renkowskis, 
kurie tapo suareštuoti va
sario 28 d. už apdraudinėji- 
mą žmonių su tikslu žudyti, 
tapo padėti po $5,000 kauci-

3 kiekvienas. Pereitą 
.penktadienį jie buvo tardo- 
|mi distrikto teisme. Išklau
sius keletą valdžios* pusės

IR liudininkų, nuspręsta tardy- 
| mą tęsti iki trečiadienio, ko
vo 6 d.

Valdžios liudininku buvo 
Petras Jegelevičius, prieš 
kurį" buvo daromas suokal
bis apdrausti ir nužudyti. 
Jis liudijo, kad jis yra far- 
merys; gyvena Brookdale 
Rd., Salem, N. H. Sakė, kad 
jis kalbėjo su Renkowskiu 
apie apdraudą. Sakė, kad 
tas apdraudos agentas pasa
kojo, jog jam nieko nekai
nuos apdrartda, kuomet jis 
nusiskundė, kad neturi pi
nigų. Už savaitės vėliaus, 
sakė jis, daktaras atėjo ir 

lišegzaminavo jį. Sakė, kad 
! jis neatmena, ar jis padėjo 
kokį ženklą ant popieros, ar 
ne. jU pareiškė, kad nepa
žinęs ponią ^Grinkevičienę 
Lietuvoj, bet susipažinęs su 
ja čia; pirkdavęs tavorus 
jos krautuvėj Lawrę'ūce. '

Tbliaus jis sakė, kad per
eitą vasarą jis turėjo “tro- 
belio” su savo pačia ir buvo 
suareštuotas už apmušimą. 
Jis sakė, kad jo pati negy
vena su juo dabar. Jis tam
pi nrisinažino. kad jis nema
žai geria degtinės.

Inspektorius P. J. Morris
sey papasakojo^ jog Jegele- 
vičienės duktė papasakojo 
policijai apie suokalbį nu- 
nuodinti Jegelevičių. Jęge- 
levičienė papasakojo savo 
dukterei, kad Grinkevičienė 
pataria užduoti jam nuodų. 
Jegelevičienė ir jos duktė 
nuėjo į policiją ir nunešė 
nuodu bonką. Jegelevičienė 
policijai papasakojo, kad ji 
gavus tuos nuodus nuo 
Grinkevičienės. Grinkevi
čienė turėjo kelias bonkas 
nuodų ant lentynos savo 
krautuvėj ir Jegelevičienei 
sakė, kad ji galinti tuos 
nuodus pasiimti, kada ji tik 
nori.

v Inspektorius Morrisseyžo
liaus liudijo, kad jis su mar
šalu O’Brien, nuėjo į Grin
kevičienės krautuvę.' Taipgi 
su jais nuėjo ir jęgelevięie- 
nė, ir ji ten taip pat papa
sakojo, kaip ir policijos nuo
vadoj. Grinkevičienė užsi
gynė. . ;

Grinkevičienė detekty
vams aiškino, kad ji nieko 
nesakė Jegelevičienei, kad 
ji galinti pasiimti tą bonką 
ir kad ji nežinanti, jog Je
gelevičienė turėjusi tą bon
ką. Ji sakė, kad ji mano, 
jog * Jegelevičienė pavogė 
nuo jos tą bonką. Ji sakė, 
kad ji turėjo dvi bonkas ant 
lentynos. Sakė, kad ji ga
vus tas bonkas nūo tūlos 
moters iš Haverhill; tai bu
vę “vaistai” užpylimui ant 
žaizdų.

Grinkevičienė toliaūs1 pa
sakojo detektyvams, kad Je 
gelevičienė ėsahti bloga mo

ir sakė, kad ji nužudė 
pirmutinį vyrą. Bet 

Jegelevičienė sake, kad
Grinkevičienė mokino ją,
kaip nužudyti savo dabarti
nį vyrą. Ji sakė, kad Grin
kevičienė pereitą’vasarą da
vus jai patarimą nunuodin- 
ti savo vyrą. Paskui pata
rus padėti medinio alkoholio 
bonką prie jos vyro degtinės 
bonkų, o jis nepastebėjęs iš
gers medinį alkoholį ir nusi- 
nuodins. Ji sakė, kad ji bu
vo padėjusi bonką, bet pas
kui išmetus. Inspektorius 
pasakojo, kad pereita ke
tvirtadienį buvo pasiustas 
detektyvas ant Jegelevičiaus 
farmos į Salem ir jis ten ra
do bonka medinio alkoholio.• v

Pasmerkė Generolą 
Nobile už Dirižablio 

Nelaimę

NEW YORK.— Darbiniu- bima ir klaidos, 
kų (Komunistų) Partijos 
šešta konvencija prasidėjo 
su masiniu mitingų pereitą 
penktadienį. Neoficialės se
sijos, pasitarimai, tęsėsi šeš
tadienį ir sekmadienį.

Pirmutinė oficialė sesija 
pradėta pirmadienį po pie
tų, Irving Plaza svetainėj, 
15th St. ir Irving PI. Pir
mutiniai agendos punktai, 
tai Centralinio Komiteto ra
portas apie politinę ir eko
nominę padėtį., apie Partijos 
veikimą ir jos užduotis. ' ti masine Partija politinio

Aplaikyta pasveikinimai veikimo, vadovaudama poli- 
nuo įvairių darbininkų or- tinį ir ekonominį veikimą 
ganizacijų ir nuo Komunis- daugiausia pažengusių ir 
tų Partijų iš kitų šalių. ; karingiausiu Amerikos prp-

Komunistų Internaciona-Tetariato eilių...” 
las prisiuntė atvirą laišką. Laiške įsakoma panaikinti 

darnas šaudė. Nubėgės į Darbininkų (Komunistu) 
miškeli tol gvnėsi. kol išbai- Partijos konvencijai. Laiš- darbininkus i vadovybę, 
gė šūvius. Policija jį nušo- ike pažymima, ką Partija 
vė. ;gero nuveikė; taipgi paste- lyvauja apie 110.

Strochon buvo 24 metų I 
amžiaus. Pęr kiek laiko jis I 
tarnavo toj bažnyčioj kaipo į 
sekretorius. Už vogimą pi
nigų iš karbonku ir vogimą 
brangių “šventų” daiktų jis 
buyo, jjatąlpintas kalėjiman 
ant dviejų metų.

Laike teismo jis pareiškė 
kunigui Stefanek, kuris tuo 
laiku buvo tos bažnvčios 
klebonas ir ji suareštavo, 
kad jis iam atkeršins

Kataliky Bažnyčios 
Tarnas Nušovė Kunigą
BRATISLAVA, čekoslo- 

vakija.— Pereitą šeštadienį 
Gezą Strochon, buvęs se
kretorius šv. Martino Rymo 
katalikų bažnyčios, nušovė 
tos bažnyčios kleboną J. 
Pavniką, vietoj kunigo J. 
Stefanek.

Paleidęs šūvius į kunigą 
klebonijoj,/ Strochon leidosi 
bėgti. Kunigo tarnas jį vi
josi. Jis nušovė ir tarną. 
Atbėgo policija, subėgo 
daug žmonių. Strochon bėg-

“Darbininkų (Komunis
tų) Partijos šešta konvenci
ja atžymi svarbų periodą 
didelėj atmainoj, iš kurios 
dabar Partija išeina,” sako 
Kominterno laiškas.

“Iš propagandinės organi
zacijos, vienijančios svar
biausia imigrantus darbinin
kus ir turinčios nereikšmin
gą įtaką tarp čiagimių, 
(amerikonų) darbininkų, 
Darbininkų (Komunistų) 
Partija dabar pradeda virs-

k

ROMA.— Italijos fašistų 
valdžios nuskirta taryba ty
rinėjimui dirižablio “Italios” 
nelaimės priežasties kovo 3 
d. išdavė raportą Mussoli- 
niui. Ji surado, kad gene
rolas’! Umberto^ Nobile, j kor 
mandierius dirižablio eks
pedicijos, buvo kaltas nelai
mėj ; už tai taryba jį aštriai 
pasmerkė.

Taryba išteisino koman- 
dierius Mariano ir Zappi, 
kurie vyko su Dr. Malmgre- 
nu jieškoti pagelbos ir kurie 
paliko Malmgreną mirštantį 
ant ledo.

Taryba ne tik sako, kad 
Nobile kaltas už dirižablio 
“Italios” sūsikūlimą, bet 
taipgi jį smarkiai bara už 
tai, kad jis leidosi nirma sa
ve išgelbėti nuo ledo, o savo 
draugus paliko.

Taryba savo raporte nuro
do, kad dirižablis “Italia” 
susikūlė iš priežasties blogų 
manevrų, dalinai iš priežas
ties netinkamos įgulos narių 
sudėties ir netinkamo val
dymo dirižablio. “Atasako- 
mybė už netinkamą manev
ravimą puola ant ‘Italios’ 
komandįeriaus (Nobile),” 
sako raportas. '

Taryba susidėjo iš keturių 
generolų, vieno admirolo ir 
vieno senatoriaus. Raportas 
susideda)iš 100 rašomosios 
mašinėlės > puslapių.

* Dirižablis ‘Ttalia” gegužės 
24 d., 1928 m., išlėkė iš 
Spitsbergen į šiaurini polių, 
įgulos 'nariu buvo šešiolika: 
keturiolika italų,, švedas Dr. 
Finn Malmgren ir čekoslo- 
vakas nrofesorius F. Behu- 
nek.- Ta pačia dieną anie 
vidurnaktį dirižablis pasie
kė šiaurinį uoliu, paskraidė 
anie dvi valandas ir leidosi 
atė-al į baze King’s Bay. 
Grįžtant atgal radio prane
šimai sustojo.

Už dviejų dienų vėliaus 
pirmas < nrapešimas šiaip 
taip aplaikvta, kad dirižab
lis nukrito ant ledo ir reika
linga pagelba. •

B ROOKS VILLE, Fla. — 
Buster Alle, 18 metų am
žiaus negras, tapo go vedos 
pagriebtas iš Tampa kalėji
mo, išvežtas už 25 mylių už 
miesto ir pakartas ant me
džio.

Šerifas jį patalpino kalė-
‘.Jis kleboniioi natamsėi j™311 už tai’ kad tula balta 

susitiko kunigą Pavnik ir i !’Tut5 nusiskundė, kad jis 
užklausė: • !Zei±____

“Ar tu esi šv. Martino
bažnyčios klebonas?”

Kunip’as atsakė, kad jis
vra klebonas, ir Strochon 
tuoj aus šovė i jį.

Strochon nežinojo, kad ku-;—
nigas Stefanek jau nebebu-!bėgusią pačią, jos motiną, o' 
vo tos bažnyčios klebonu. I paskui pats nusišovė.

BERLYNAS. -- Duessel- 
dorf mieste gaminamas or
laivis, kuris viso svers tik 
550 svarų. Sakoma, kad tai 
bus mažiausias orlaivis pa
sauly. Jo- Skion motoras 
bus 34 arklių spėkos. Galės 
lėkti vidutiniai 80 mylių į 
valandą. Vietos bus dviems 
pasažieriams. Be sustojimo 

; galės lėkti mažiausia pen
kias valandas — ant tiek 

■ laiko turės gazolino. Platu
mo bus 25 pėdų. Galės būt 

; greitai išardytas ir sudėtas.

MEKSIKOJ SUKILIMAS; VERA CRUZ IR 3 
SONORA VALST. SUKILĖLIŲ RANKOSE

WASHINGTON.—Pirma- 
čia buvo surengtos di- 
iškilmės įvezdinimui 

Herbert Hooverio preziden
tu. Tūkstančiai kapitalistų 
suvažiavo iš įvairių Jungti
nių Valstijų dalių žiūrėti, 
kaip iškilmingai bus pri
siekdintas Hooveris tarnau
ti jų interesams. Iškilmėse • 
dalyvavo suvirs 200,000 
žmonių. Buvo militarinės 
įr kitokios parodos.

Hooveris yra 30-tas Jung
tinių Valstijų prezidentas. 
Taftas, vyriausias augščiau- 
sio teismo teisėjas, jį prL 
siekdino.

Militarinė cenzūra įvesta 
Mexico City.

Prezidentas Gil savo išlei- 
stąm pareiškime sukilėlius 
kaltina bandyme pastatyti 
politinį kandidatą į prezi
dento kėdę militarinė spėka.

Sakoma, sukilimas buvo 
gana gerai suplanuotas iš- 
anksto.

Manoma, kad valdžiai 
greit pavyks sukilimą užslo
pinti. Prezidentas Gil rei
kalauja liaudies paramos 
prieš sukilėlius. Gubernato
rius Aaron Saenz iš Nuevo 
Leon ir dvidešimts trys mi- 
litariniai vadai dvidešimts 
dviejose valstijose pareiškė, 
kad jie ištikimi dabartinei 
valdžiai ir kovos prieš suki
lėlius.

Valdžia mobilizuoja savo 
spėkas prieš sukilėlius.

MEXICO CITY.— Meksi
koj prasidėjo armijos suki
limas sekmadienį. Praneša
ma, kad Vera Cruz ir Sono
ra valstijas užvaldė sukilė
liai. ,Ten esą sukilimo cent
ras:

i Vera Cruz įvykė sukilimas 
po komanda generolo Jesus 
Mdria Aguirre, kuris buvo 
vyriausias ; militarinis ko- 
mandierius ten.

Sonora valstijoj sukilimas 
įvyko po komanda generolo 
Francisco Manzo. Guber
natorius Fausto Topete ir 
generolas Manuel Aguirre, 
brolis Jesus Aguirre, prisi
dėjo prie Manzo.

Sukilėliai, po vadovyste 
generolo Manzo ir guberna
toriaus Topete, tvirtina, kad 
mažiausia dešimts kitų val
stijų vakariniam pakrašty 
simpatizuoja jų sukilimui.

Buvęs Meksikos preziden
tas Plutarco E. Calles pir
madienį tapo paskirtas karo 
ministeriu >. vedimui karo

Fašistų Provokatoriai b

Brussels, Belgija.— Itali
jos fašistinė valdžia užlaiko 
Belgijoj savo šnipus ir pro
vokatorius, kurie sudaro 
visokius falšyvus dokumen
tus prieš anti-fašistus, pabė
gusius iš Italijos, kad val
džia juos suimtų ir išdepor- 
tuotų. Prie kiekvienos pro
gos fašistų šnipai bando iš
provokuoti anti-fašistus. 
Belgijos valdžia pritaria 
tiems provokatoriams.

Berlynas. — Profesorius 
Wilhelm von Bode, plačiai 
pagarsėjęs kaino dailės eks
pertas. penktadieni numirė. 
Buvo 64 metų amžiaus.

Čia su

Washington. — Preziden
tas Coolidge pasirašė bilių 
budavojimui 15 naujų krei
serių.

Lansford, Pa.- __ ___
streikavo <7,500 mainierių. prieš; sukilėlius.

nafta

. “Naujienų” Bendrovė ir jos 
bosas Grigaitis pagaliaus turėjo 
šėrininkų suvažiavimą. Suva
žiavimas buvo “milžiniškas.” 
Jame dalyvavo 35 šėrininkai. 
Grigaičio raportas “puikus.” 
įplaukų per metus laiko buvo 
$114,000. Išlaidų irgi apie tiek; 
Šerų parduota už 14,723. Graži 
suma pinigų. Pelno turėjo

,$288.10, iškaitant ir parduotus 
Šerus. Tai foks "Naujienų” 
“progresas.” Bet jeigu ne tie 
skelbimai republikonų ir demo
kratų, tai nuostoliai būtų di
desni.

Pekinas, Chin i j a.—Čia da
lis kariuomenės buvo suki
lus prieš nacionalistų val
džią,. bet, sakoma, valdžios 
kareiviai juos greitai numal
šino.
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DIENOS KLAUSIMAIS
Prezidentas Hooveris ! do> V,1 *en buv? padaryti ir 

į tie dokumentai, kuriais 
pasiremiant Hearsto laikra
ščiai pernai kaltino senato
rius Borah ir Norris ėmime 
kyšių nuo Sovietų valdžios 
ir Meksikos valdžios. Kaip 
žinoma, tie paskalai buvo 
paleisti su tuo tikslu, kad 
sukelti Amerikos viešą opi
niją prieš pripažinimą So
vietų valdžios. Tuomet bur
žuazinė spauda rėkė: “Ma
tote, bolševikai papirkinėja 
senatorius, kad prisigretin
ti prie Amerikos ir paskui 
nuversti jos valdžią.”

Pranešama, kad tam Or-

Su didžiausiomis iškilmė
mis Herbert Hooveris tapo 
“įšventintas” į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Calvin 
Coolidge’us, virš šešius me
tus išsėdėjęs Washingtone, 
savo vietą užleidžia kitam, 
tokiam pat stambiojo kapi
talo agentui. Jokių rimtų 
permainų nebus. Ta pati 
kapitalistų klasė kaip valdė 
Ameriką, taip ir valdys. Tie 
patys kapitalistai kaip iš
naudojo darbininkų mases, 

. taip išnaudos.*
Prezidentas Hooveris žada', „ .. . , n

“gerovę.” Žinoma, jis turi . 1Z(^e ras.^a daugybe 
mintyje savo-patronus kapi-,vlS(.) <1(is_ mecziaJ°.s dirbi- 
talistus. Jis sako darysiąs į™?1 ^a ^7^.. j£?kumentų, 
viską; idant neįleidus vai- 7aiP Pat fotografijos 500 ko- 

' džios į biznį. Biznis, girdi, įmui)istų vadų. O tuos doku- 
' turi pasilikti išimtinai ųAi-' ™ei}tus, kaip žinoma,, supu - 

vatiškų žmonių rankose.Į Minėdavo Amei ikos ir kitų 
Kaip greitai valdžia prade-1 
danti užsiimti bizniu, ar tai; 
gaminimu, ar į 
reikmenų, taip greitai prasi
dedąs vykinimas socializmo! 
O socializmo, žinoma, Hoo
veris bijo taip pat, kaip 
Rockefellers ir Morganas.

Hoqjerio prižadėjimas ne
leisti valdžios į biznį anaip- 

x tol nereiškia, kad valdžia 
• nesikiš į biznio reikalus. 

Kaip prie Coolidge’aus, taip 
prie Hooverio valdžia ištiki
mai tarnaus bizniui. Val
džia pasilies biznio reikalų 
sargyboje. Jeigu kur dar
bininkai bandys pasipriešin
ti algų kapojimui, arba pa
reikalaus algų pakėlimo, ar
ba rimtai pradės organi
zuotis į revoliucines darbo 
unijas, Hooverio

^bus pavesta darbdaviams 
pulti darbininkus. Kitais 
žodžiais, Hooverio valdžia 
bus tokia pats streiklaužiš-

šalių buržuaziniai ir socia
listiniai laikraščiai ir, jais 

paskaidymu | pasiremdami, visaip šmeiž- 
u. komunis-davo Sovietus 

tus.
Išvertimas 

baltgvardiečių 
sustabdys falšyvų dokumen
tų dirbimo. Tokie pat lizdai 
yra Londone, Paryžiuje, Ry
goje, Varšuvoje ir kitose ka
pitalistinėse sostinėse. Taip 
pat nereikia įsivaizdinti, kad 
tik rusai baltgvąrdiečiai tuo 
juodu darbu užšiimdidėja. 
Jiems uoliai padeda* kapita
listai, socialdemokratai ir 
reakciniai darbo unijų va
dai.

Dirbime falšyvų dokumen
tų prieš komunistus ir So
vietus ypatingą rolę lošia 
socialdemokratai. Juk vis 
tik tokiais dokumentais pa
siremdami jie iškelia ^aikš
tėn visokias “komunistų 

* konspiracijas.” Tankiai pa-
t ka; kokia buvo Coolidge’aus Į tys tokius dokumentus susi- 
I valdžia, kokios, buvo visų ki-(fabrikuoja. Pavyzdžiui, ne- 
L tų Amerikos prezidentų senai Amerikos socialistai 
į valdžios. _ ’ (su valdžios šnipais sufabri-
i Hooveris yra globotojas kavo “Save the Union” ko- 
: stambiojo biznio. Jis pats miteto blankas, idant dis- 
į yra stambus kapitalistas. Jo’kreditavus naująją mainie- 
I biznio interesai yra labai rių uniją. Kiek tuomet jie 
I platūs. Jis turi įvedęs mi- prišturmavo prieš komunis-
j lionus dolerių užsienyje. To- tus, kol buvo sučiupti tame 
I del Amerikos imperializmas, 
Į. turėdamas Washingtone vie- 
| ną iš stambiausių imperiali- 
I stų, dar plačiau išplės savo 
į galingus sparnus.
F Naiiiie, darbininkų spaudi- 
| mas, algų kapojimas, skubi- į daug gudresni už mūsų Hill- 
i Himo sistema, racionalizaci- quitus,

ja, didinimas ginkluotų spė- singerius, Grigaičius ir Mi- 
[ kų, reakcija; užsienyję — chelsonus.
Į plėtimas Amerikos dirbi-

niams marketo, spaudimas -----------------
tsilpnesnių žmonių, kėlimas 
I įtakos imperializmo, machi- 
I nacijoš, rupšimas užpuolimo 
I ant Sovietu Sąjungos, ruo- 
| Šimas naujo karo — tai to- 
! ; kis bus Hooverio politika.

biznio interesai yr, 
platūs. Jis turi į ve

!IWWHaTOl

komunistų;1 pradeda kurti 
revoliucines industrines 
darbo unijas. Dar nesima
to didelio, plataus, milioni- 
riio masinio darbininkų 
bruzdėjimo. Labai lėtai žy
giuoja pirmyn naujosios 
unijos.

Bet, žinoma, nereikia pul
ti į nusiminimą. Kapitalo 
trustifikacija reiškia darbi
ninkams skubinimą prie 
darbo, didesnį spaudimą 
dirbtuvėse, algų kapojimą. 
Tos blogėjančios sąlygos 
darbininkus verste verčia 
eiti kairyn. O komunistų 
agitacija atidaro jiems akis 
ir parodo tikrąjį kelią prie 
pagerinimo savo būklės.

Komunistų Partijos 
Konvencija 

f

Šiuo 
mieste 
(Komunistų) Partijos kon
vencija. Suvažiavę delega
tai iš visų Amerikos kampų. 
Keturi yra iš tolimosios Ca-

eina Darbininkų

lifornijos, nuo pat Ramiojo 
vandenyno pakraščių.

Didelė konvencijos delega
tų didžiuma, virš 75 nuoš., 
yra darbininkai tiesiai iš 
dirbtuvių. Darbininkiška 
inteligentija sudaro tik kokį 
dešimtą nuošimtį. Kiti yra 
darbininkai, kurie tuo tarpu 
yra partijoj arba šiaip dar
bininkiškose organizacijose 
viršininkais. Vadinasi, kon
vencija yra grynai darbinin
kiška, proletariška.

Iš 104 delegatų “opozicija” 
teturi 10. Vienas iš konven
cijos darbų bus “opozicijos” 
visiškas likvidavimas. Dele
gatai reikalauja galo frak
cinei kovąi, . kuri neturi 
principinio , pamdto, o - tik 
trukdo partijos augimą.

Centro Pild. Komiteto 
patiektame naujos konstitu
cijos projekte siūloma per
keisti partijos vardą. Jeigu 
šį pasiūlymą konvencija pri
ims, o beveik tikrai priims, 
tai ateityje mūsų partija 
vadinsis Amerikos Jungti
nių, Valstijų Komunistų 
Partija.

valdžia

f /Berlyno policija susekė 
-baltgvardiečių, kurie 

g^UBsiimdinėjo dirbimu viso- 
rusiškų dokumentų 

p’jtJeš Sovietų valdžią ir 
komunistus. Tam dar- 

ĮOjn vadovavo tūlas Vladimir 
SOjHoff, buvęs augštas caro 
SrjBMialdjaus valdininkas. 
^O&bpciated Press 'korespon- 
gplltas praneša, kad polici- 

žymių, kuribs .paro-

Antradienis, Kdvo'5 <L, 1929

STRADIVARIJAUS SMUIKOS GERUMO 
PASLAPTYS

Kodėl Stradivari jaus smui
kos geros ir garsios? Kas 
buvo pats Stradivarijus? 
Šitie ir kiti klausimai, su
rišti su kalbamų smuikų 
kvalifikacijomis, šiomis die
nomis iškilo vėl į viršų ryšy
je su naujai atrastom kai 
kuriom popierom. , Surastos 
pas tūlą asmenį, gyvenantį 
Bergamo mieste, Italijoj. 
Pas jį rastas stalas, savu 
laiku buvęs nuosavybe Stra
divari j aus, kurio vienam 
stalčiukyj (sakoma, slap
tam) atrasta tie popieriai.

Ilgai buvo disputuota ra
dinio autentingumas. Vieni 
tvirtino, kad rastas doku
mentas nėra tikras ir never
tas to popierio, ant kurio su
rašytas, bet daug žymių as
menų laikėsi ir tebesilaiko 
priešingos nuomonės. An
tai Berno Knygyno direkto
rius, Tomaso Gnoli ir profe
sorius Torrefranco tvirtina, 
kad dokumentas tikras. Vi
sa eilė kitų didelių žmonių 
ir mokslininkų panašios 
nuomonės laikosi.

i 'i

mis padarymo. Būtų, dide
liu žingsniu pirmyn, sužino
jus visus būdus, Stradivari- 

mas priklauso nuo padary-i Jau.s Paudotus smuikų ga
nto jos dažų paslapties, ku- myJ0L 
rią Stradivari jus buvo suži
nojęs nuo savo mokytojo kių 
Amati ir kurios niekam ki- etc. Vienas laiškas yra nuo 
tam nėra perdavęs.

Dokumente kalbama apie 
medį, iš kurio smuiką turė
tų būti daroma. Tokio me
džio raudasi tiktai aplink 
Bergamo; taipgi liečiama 
klijai ir plačiau kalbama 
apie, dažus. Šitie trys daly
kai daugiausiai ir nusako 
smuikos gerumą. Tiesa, 
svarbu žinoti tam tikra pro
porcija ir smuikos didumas, 
bei vfršus. Yra keletas pie-įkuris parašė laišką pačiam 
šinių smuikos tilto ir kt. da-(gamintojui dėkavodamas ir , 
lių. Pirmam dokumento pus- pareikšdamas, kad “Cremo- 
lapyj telpa sekantis užrašas na miestas turi skaitytis 
(italų kalba):

“Smuiką ir jos gaminimas, 
sulyg paslapčių ir prityri
mų, padarytų mano paties 
Cremonoj. 1715, Antonio 
Stradivari.”

Deja, ne visas dokumentas 
galima lengvai perskaityti. 
Dalys jo jau yra apgedę — 
laiko sunaikintos. Vis tik

Be to, rasta visa eilė kito- 
dokumentų — laiškų, .

Anglijos karaliaus James 
Il-rojo, dėkavojantis už 
smuiką, kurią Stradivari jus 
jam pagamino. Su ja buvo 
sekančiai: tūlas Venecijos 
bankininkas norėjo pasige
rinti Jamesui ir todėl užsa
kė pas Stradivarijų smuiką. 
Pastarasis padarė gerą 
smuiką ir eilę kitų muzika- x 
liškų instrumentų ir ban- J 
kierius nugabeno karaliui,

j laimingu, turėdamas jus 
tarpe savo sienų.”

Viršminėtus dokumentus 
dabar turi signor Bisiach, 
kitas italas smuikų gamin
tojas, gyvenąs Milane. Iš 
jų gal jis ir galės pasinau
doti, kad pagaminus geres
nes smuikas.

R. M.

Berlyno. rusų 
lizdo dar ne-

juodame darbe ir nuogai nu- 
maskuoti prieš visuomenės 
akis, kaipo falšyvų doku
mentų fabrikantai. Tai ką 
jau bekalbėt apie darbus jų 
kolegų Europoje, kurie juk

Kas tas Stradivarijus?
Antonio Stradivarijus 

(Stradivari) gimė 1644 me
tais, o mirė 1737 metais, 
Cremona mieste, Italijoj. Iš 
pat mažų dienų jis mokino
si smuikas daryti ir pana
šaus amato. Buvo mokiniu 
garsaus smuikadario Nitri
las Amati. Vėliau pats vie
nas savo vardu gamino tuos 
muzikos instrumentus, ku
rių dar ir po šiai dienai ran-Į 
tlasi sviete nemažai,’ ir ku
riuos kiekvienas pripąž'įstą 
geriausiais .. instrunientaiš 
pasaulyj. Stradivari j aus
smuikų kainos ir šiandien 
savo kainomis viršyja visas 
kitas. > ' •

Kodėl?

energingiau stos pagelbon 
“Vilniai,” kad padėjus jai 
nugalėti piktadarių >padary-

“Vilnies” Nelaime ir Mūsų 
Politiniai Priešai

Jau visiems aišku, kad 
dienraščio “Vilnies” raštinę 
padegė mūsų judėjimo poli
tiniai priešai. Jų tikslas 
buvo tame, kad sunaikinti 
komunistinį dienraštį ir tuo- 
mi užduoti didelį smūgį mū
sų judėjimui. Ir ištikrųjų 
gaisras padarė “Vilniai” 
baisiai didelius nuostolius— 
apskaitoma iki penkių'tūks
tančių dolerių.. ... Tai be į galo 
didelė darbininkiškam dięn-! 
raščiui nelaimė. 1 * '

Smalavirių “Naujienos” 
stačiai džiaugiasi, kad šita 
nelaimė patiko mūsų drau
gų dienraštį. Jau jos rėkia, 
kad, girdi, bolševikai pradės 
vajų “raudondvariui remon
tuoti.” Matote, jos kiš koją 
teikimui paramos “Vilniai.” 
Jo^ trokšta, 'kad dienraštis 
nuo šito smūgio užmerktų 
akis.
/) kas šlykščiausią, tai 

kad smalavirių mazgotė be
gėdiškai teisina netiesiogi
niai, žinoma, piktadarius, 
kurių tikslai buvo aiškiai 
politiniai. “Naujienos” sa
ko:

....komisarų gazięta pradėjo 
z ve kokią giesmę giedoti: “esą, 

‘Vilnies’ ofisą padegę ‘darbi
ninkų priešai’. !
tokia maskviečių 
niekas kitas, kaip 
Tie žmonės, kurie 
kilį pažiūrų, negu 
ra piktadariai kriminalistai. 
Taip turime pasakyti kalbėda
mi apie lietuvius. Gi kai del 
kitataučių, tai jie ir nežino, 
kad sviete yra koki ten lietu
viškų komisarų gazieta."

Vadinasi, sulyg “Naujie
nų,” piktadarių visai nėra, 
nes, girdi, nei svetimtau
čiai, nei lietuviai negalėjo 
tos piktadarystės papildyti. 
O vienok piktadarystė tapo 
papildyta, tai yra, “Vilnies” 
raštinė sudeginta ir dienraš
čiui pridaryta daug nuosto
lių.

• Šitas “Naujienų” užginči- 
jimas buvimo politinių pik
tadarių yra begėdiškaš tei
sinimas tų piktadarių, kurie 
padegė “Vilnies” raštinę. 
Taip gali elgtis tiktai “Nau
jienos.”

Lietuviai darbininkai, mo
kės suprasti ir įvertinti 
“Naujienų” ir kitų mūsų po
litiniu priešu atsinešimą1 lin
kui dienraščio “Vilnies’/ ne
laimės. Jie žino tų ,,priešų 
troškimus. Todėl jie i?dar

“Laisvės” darbininkai jau 
padarė pradžią, sumesdami 
virš $60 mūsų draugu “Vil
niai.” Darbininkai iš dirb
tuvių ir kasyklų, kurių rei
kalus “Vilnis” ištikimai gi
na, taip pat ateis pagelbon. 
Mes apie tai ‘ neabejojame. 
.Tūkstančiai lietuvių revoliu- 
tCinių darbininkų visuomet 
drfosniaį.in nuoširdžiai, aįsi-, 
liepia į mūsų dienraščių at
sišaukimus, kuomet juos už
puola mūsų judėjimo ne
prieteliai.

Minėjome Sušaudytus Į kai tą pačią dieną paskelbė 
NAUMIESTIS, šakių apskr. 1 streiką; vadovavo streiko komi- 

— K. Požėlos ir kitų draugų tetas. Streiką paskelbus atpiš- 
.sušaudymo paminėjimui buvo kūjo gauja policininkų, ėmė dar- 
suorganizuotos Raud. Pag. kuo- -bininkus terorizuoti ir suarešta- 
pelės. Buvo iškelta raudona ve-j vo streiko komitetą. Pradžioj 
liava su atatinkamais obalsiais I darbininkai laikėsi gerai, bet 
ir išplatinta tai dienai skirti at- kai geresnieji draugai iš jų tar- 
sišaukimai. Vietos žvalgyba ir (po -buvo išrauti, ėmė svyruoti, 
šiaip tamsus gaivalas visą nak- Be to, direkcija pasamdė kelius 

su- streiklaužius, kuriuos vėliau dartį tykojo gatvėse, norėdami s 
gauti platintojus. Nepavyko.

Purbiniyikai Rėmė 
Streiku# jaučius

japdovahojo. Streiklaužiš J.
Juškevičius gavo 15 lit., P. Ur- 

jbonavičius — 35 lit. ir J. Prie- 
idis, Michalauskas, P. Michalaus
kas, J. Kusįnkas — po 15 litų

žinoma, kad 
gi ėmė yra 
tik ‘bunk’!

lajkosi kito- 
‘Vilnis', nė-

Bar Nepakankamai žemai 
Nusilenkė ■<

Fašistų “Dirva” (kovo 1 
[d.) mano, kad “Tėvynės” 
i redaktorius p. Vitaitis dar 

ne visai “1___ ________o
tu. Visi Vitaičio nuolanka- 
vimai fašistams Karpavičiu- 
ko nepatenkina. Netgi Vi
taičio dalyvavimas fašistų 
suruoštoj puotoj del pager
bimo Smetonos kruvinos 
valdžios per jos atstovą Ba
lutį ir jo karštas sveikini
mas to atstovo, neužganėdi
na “Dirvos” redaktoriaus ir 
tiek. Pastarasis griežtai 
reikalauja, kad Vitaitis tuo- 
jaus važiuotų Lietuvon, at
liktų viešą išpažintį prieš 
Smetoną ir a'tvirai “Tėvynė
je” garbintų Smetonos val
džią ir jos kruvinus darbus.

, t . , . t nuo, u. JvuoAiinrio ------ pu

ŠIAULIAI.—Streikuojantiems įjc dovanų dar gavo buvęs
Falkovskio darbininkams šiau-lcaro uriadninkas Davidavičius 
lių (Frenkelio, Nuroko, “Bato ” 
“Fortunos,” “Rūtos”) darbiniu-1 
kai surinko apie 200 litų. Tuo 
jie parode, kad jiems yra-bran-i 
gus darbininku solidarumas.

š. D.Rasti Popieriai
Rasti dokumentai, kuriuos! . . rr .. n .

paraše koks tai jėzuitas 'geuau xyktų,
Teodoras Bonaventūra, 1743, biržoi 
„ _ • Jis ra- —•

|šo, kad vieną gražią dieną, 
eidamas gatve išgirdęs ne
paprastai gražų smuikos 
balsą. Užėjęs į namą, sura
dęs, kad tai ten Antonio ( 
Stradivarijus gamina savo 
smuikas ir viena iš jų grie
žęs. Nuo tada jėzuitas Bo
naventūra palaikęs draugiš
kumą su maestru. Po jo 
mirties, parašęs Antonio 
biografiją, kurioj sako, 
Stradivarijus gimęs ne 1644 
metais, ale 1664 metais. Ir 
gimęs Cremonos miesto rin
koj. Kuomet jo motina nu
ėjo pirktis kokių tai daiktų,

košer” būti f ašis- gyvenęs Ciemonoj.

ir A. Michalauskas.
Darbininkai ruošdamiesi į 

; streiką išleido lapeli. Nors 
'streikas pralaimėtas, bet darbi
ninkai iš jo gerai suprato, kad 
tik kovodami galės išgaut ge
resnių darbo sąlygų, o kad kova 

turi susiorgani-
ŠIAULIAI.— Šiaulių darbo 

j užregistruotų bedarbių 
saušio 13 d. buvo 837 žmonės, 
kurie su savo šeimynomis suda
ro 2785 žmones arba 12.5 nuoš.' 
visų miesto gyventojų. Valdžia i gi 
viešiems darbams organizuoti 
paskyrė 230 tūkst. litų. Už įta
ką bedarbių komitete eina smar
ki kova. S. d. ir federantai ko- ( 
mitete turi tik po vieną atstovą, i 
Federantai stengėsi nuverst 
esamą komitetą ų* sušaukė tam 
susirinkimą, bet susirinkimas 
užgyrė bedarbių komiteto veiki
mą ir federantams teko nosis. 
Bandė ir provokatorius Dulki
nas įsivelti, bet jam darbininkai 
nė prasižioti nedavė. Bedarbių 
susirinkimas išnešė rezoliuciją, 
reikalaujančią šelpti visoj Lie-i 
tuvpj bedarbius organizuojantį 
viešus darbus. Nuovados virsi-' 
ninkas pareiškė, kad valdžia Į 
asignavo 3 milionus litų bedar-i 
biams, bet esą jei ir ateinančiais' 
metais bus toks nederlius, tai! 
visiems, teksią Brazilijon važiuo
ti. Bedarbiai vienbalsiai priė
mė nutarimą, kad bedarbiai pio- 
terys ir vyrai viešuose darbuose' 
gautų vienodą atlyginimą. Ap
skrities viršininko fašisto Pijan-: 
culio pastangos suar^______
bių vienybę nuėjo vėjais. Gruz- venti?. 
džiuose bedarbių yra apie 250,1 Apsivedusioji: “Ir kaipgi 
bet jie mažai rodo iniciatyvos; tas galima, kuomet mudu 
išrinko savo komitetą ir snau-’. neturime jokių bendrų Lei
džia. Biržuose, anot Šiaulių Įkalu,- delei kurių turėtume 
apskrities viršininko žodžių, ‘ 
smarkiai bruzda bedarbiai. 
Šiauliuose bedarbiai tveria sa
vo nelegalius komitetus.

‘ r- , ‘ Kas.

zuoti.

Bedarbiai
JONIŠKIS.— Bedarbių užrey 
slruota apie 150. Yra nelega# 

lūs komitetas. Jei atvyksta be- >
darbiai iš kaimo, tai jų valdžia 
neregistruoja.

“Balsas”JUOKAI NE JUOKAI
Hillmanus, Schles-

L- faišky Dokumentu Dirbėjų

progos bartis?!”

Girdi, Vitaitis ^savo ‘bepar- gatvėj susirgo ir ten pagim- 
tyviškumu’ užveisė Susivie- dė genijų.

toliau “Dii’vOs” 
mano, kad Vi- 
nepakankamai

T&reikas Montvila Fabrike 
/■ PANEVĖŽYS.—Sunkios, dar

bo sąlygos privertė darbininkus 
stoti kovon. Gruodžio 14 d. 
darbininkai įteikė direkcijai sa
vo reikalavimus. Direkcija juos 
patenkinti atšisdkė'. Darbinin-

I

Kapitalo Trustifikacija
Audimo pramonėje eina 

smarkus procesas vienijimo 
kapitalo spėkų. Iš Naujo
sios Anglijos pranešama, 
kad ten vienijasi penkios di
delės tekstilės kompanijos, 
kurių bendra metinė gamy
ba siekia $20,000,000. Vieni
jasi audimo pramonės kom
panijos, geležinkelių kompa
nijos, bankai, plieno išdir- 
bystės korporacijos ir tt. 
Visose pramonės šakose, ka
pitalo trustifikacija eina 
pirmyn visais garais.

Kapitalo galybė auga. Bet 
kaip su darbininkais, algin, 
.vergais? Kol kas, tik nedi
deli, palyginamai, būreliai 
alginių vergų, po vadovybe

nijimą bolševikais, ir vietoj 
rimtai nuo jų gelbėtis varo 
tolyn savo darbą mindžioji
mo kitų žmonių pažiūrų, iš 
kurių didžiausios paramos, 
tikisi.”

Vadinasi 
redaktorius 
taitis dar 
ėda 'bolševikus, nors jau be
veik kiekvienas “Tėvynės” 
numeris su kaupu pripildy
tas šmeižtais prieš bolševi
kus. Baisiai didelį apetitą 
turi tasai fašistelis.

Tuo tarpu pamatinis skir
tumas tarpe “Dirvos” re
daktoriaus Karpavičiųko ir 
“Tėvynės” redaktoriaus Vi
taičio yra tame, kad pasta
rasis yra kytresnis už pir
mąjį'Smetonos valdžios na- 
laikytoją. Ęarpavičiukas 
mano, kad Jis daugiau nau
dos padarė fašistų įvardžiai 
atvirai ‘gihclaihhš jW ki’uVi-

Kas P&darjr Smuiką Gera?
Daugelis net- šių dienų 

ekspertų tikrina,, kad -Stra- 
divūrijaus smuikų genialu-

nūs darbus, negu Vitaitis, 
kuris nuo pereito seimo kie
tai uždarė “Tėvynės” duris 
kritikavimui tos valdžios, 
kuris sušilęs į padanges ke
lia tos valdžios atstovą Ba
lutį ir veda aštriausi politi
nį terorą Susivienijime 
prieš komunistus ir visus 
progresyvius narius, kurie 
yra mirtini fašistų priešai. 
Šičia Karpavičiūkas smar
kiai klysta. Vitaičio para
ma • fašistams,, nuduodant 
neva jų priešą, bęt jiems 
dirbant, daug išnašesnė ir 
naudingesnė, negu Karpavi- 
ciuko atviras smefonlaižia- 
vnhasis ]irieš Smetoną,

Nėra Bendrų Reikalų
Tūla nesenai apsivedusi . 

sporte skundžiasi savo ne
vedusiai draugei, jog ji nie-. 
kaip negalinti ilgiau su savo* 
vyru gyventi.

Nevedusioji: “Bet kame 
tsisio rran- dalykas? Kodelgi judu su 
1-dyt bedar- su Albertu negalite sugy-jh

Biznio Propozicija
Vienas: “Skaičiau laikraš

tyje, kad vienas našlys, su 
aštuoniais vaikais, apsivedė 
našlę, su septyniais vaikais. 
Tai biskį apsivedimas!”

Kitas: “Tai ne apsivedi
mas. Tai susidėjimas į 
partnerystę.”

Surinko J. iBarkus.



PATERSON, N. J.

Mat, Laikrodis išmušė dvi.

Tai matote, kiek aš vargo

netibą taip valdyti, kaip jis vai-.

RUMFORD, ME.

RIVERSIDE, N. J
žmonės

CLEVELAND!) ŽINIOS

t

CHESTER, PA.
Vasario 24 d. čia įvyko

kad

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

i

Vasario 24 d. įvyko A. L.

Priešfašistiniam
Visiems auko-

SCHOOL
St., N.Y.

184 GRAND STREET 
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

į 
I

•4

Specialistas 25 Metų Patyrimo 

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

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

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Aido Choras iš Brodklyno. Ai 
diečiai dainuoja gerai, žavė- 
jančiai ir publika labai gėrė
josi. Tačiaus dar ne viskas.

Ben Teatre. Kalbėjo Ameri-

isei-! Choras, 
d ai

ri aug 
ypa- 

ir

prigulmingieji.
Ten Buvęs.

e.
Reikale

gyvuoja mūsų Laisvės 
prie kurio, aš pilnai, 

tikiu, artimoje ateityje susi- 
spies visas Patersono lietuvių 
pažangusis jaunimas!

program ar
Mažeikienė.

sa- 
“13” nelai- 
turėtų būti 

Apie tą

žikoje. Sietyno Choras

patarnavimo 
kreipkitės:

Draugy- 1 
metų at- 5 
stovi ant, - 
pašelpinį

ląbiau išnau- 
karo pirmininkas pasako, kad doja, negu kad baltveidžius.

T’Mnhar iioia rininiinti daininin-1 Ten Buvęs.

“Laisvės*’ num. 45 tilpo iš 
mūsų miesto korespondencija, 
po kuria pasirašo Raganių 

Reikia stebėtis iš to

‘GERAI PATAIKO!

praktikavosi di-. 
miestuose Euro-

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į ™ . p, -
mane, o gausite tikrai profesionalę " U*reenpoint 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: !

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

II iki 2

/įffigavo daug iš publikos ka-i Organizacijų 
CTTClų. Pasirodo mūsų menka-i Susivienijimui.

Prakalbos buvo surengtos pa
minėjimui keturių žuvusių 
draugų, kuriuos Lietuvos sme
toninė valdžia sušaudė. Kal
bėtojas kalbėjo temose—Lie-

iai, ii j

darbi- Įmė. Pavažiavus tūlą laiką, 
Publikos susirinko vėl iš dviejų ratų išėjo oras ir 

Turiu pasakyti, I negalima važiuoti. Kilo ler- 
Šoferis pareiškė, kad jis

Informacijos

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

i B

: B

1

i J

- ’T

f . L"" "?■ ■, JI-,'; . r Jį •,

Antradienis, Kovo 5 d., 1929 t
1 -_____ 1_____ ■__ '__ Puslapis Trečias

SCRANTONO ŽINIOS'
Mūsų Didžiojo Koncerto

Atsiminus patersoniečių lie- Išeina Lyros Choras iš Mas- 
tuvių praeities nuveiktus dar-1, peth, N. Y. Lyriečiai taip pat 
bus darbininkų klasės dirvo-' sudainavo puikiai. Ant galo

i laimė—raktą užmiršau pasi
imti.' Vaikščioju aplinkui stu- 

. . bą ir nežinau, ką daryti. Su-
Vasario 19 dLietuvių, ūke- ra(įau vieną langą neužsuktą 

sų Kliubas turėjo metinį susi- jr per jį |sįrįtąu į vidų, kaip 
rinkimą. Susirinkimas turėjo j dažnai daro šimtaprocentiniai 
įvykti, sausio 8 d., bet narių piliečiai. Atsidūrus kambaryj,

CASTON ROPSEVICH LIETUVIS GRAB0R1US

v | • * y * 11 Wien* x nu i Mcll j J ,
‘ je, kaip apšvietos, taip ir dai-ivisi trys viršminėti didieji cho- neatsilankė ir susirinkimas ne- lengviau atsidusau ir maniau,

i „..j .... Į susirinkimą atšilau- ]<ac| jau visos bėdos užbaigtos.lės srityje, tai visgi, nors yramai bendraisudainavo Interna- įvyko. Į susirinkimą atšilau- ]<ac| jau vįsos bėdos užbaigtos, 
•buvo užbaiga kė nemažai žmonių. Mat, Laikrodis išmušė dvi. Aš ei-

I dauguma buvo atėjusių ir ne-įnu savo kambarin. Bet neti- 
• nuverčiau 

savo puodą su 
kuris puldamas

nuveikta daug gražaus ir pra- cionalą. Tai 
kilnaus sceniško darbo, ta-Į mūsų didžiulio koncerto, 
čiaus, su šiuomi milžinišku pa- 
rengimu-koncertu mūsų pro-Iriems chorams ir Ufai diriga-ipijonų, kurie pirmiau nesi- 
gresyviai darbuotojau : 
tos jaunuolių tik ką pražydę-; solistėms akompanavo pianu, j vyskupas Gritenis. 
^ėsiu Laisvės Choru, 1 
įrfaeities parengimus.

Štai, vasario 23 d. įvyko mū
sų žydinčių, lyg alyvos žiedas, 
jaunuolių Laisvės Choro pa
stangomis surengtas didelis ir 
be galo užžavėjęs publiką 
koncertas.

Visų pirma, Laisvės Choro 
pirmininkas, jaunuolis drg. V. 
Bingelis, pakviečia publiką, 
k tyrios prisikimšo svetainė, kad | 
rSįėsi vis viena svetainės grin 
dys ir sienos neatlaikys, misi 
ranlpnti ir atsiprašo publikos, 
kad’ permažą paėmę svetainę,' 
nes, girdi, mes i____ ____ _
kad gerbiamoji čion susirinku- riams, o ypatingai mūsų jau-Į 
si publika turės tiek daug sim- nam Laisvės Chorui, už suren-( 
patijos link mūsų, kad ir šal- ffimą taip puikaus koncerto. ' 
tame žiemos laike pražydę- Lai gyvuoja mūsų Laisvės 
jusio choro. Po tam 
na ant pagrindų mūsų 
lės mylėtojas ir gana 
pasidarbavęs scenoje, o 
tingai daugiausia veikęs 
veikiąs, žinoma, nenuilstančiai 
Vjįkia ir kiti draugai ir drau-’ 

suorganizavime Laisvės
Choro—drg. E. Kinderas, ku- į 
ris prakalbėjo keletą žodžių,1 
kviesdamas visus Patersono ir 
apielinkės jaunuolius ir suau-1 
gusius, mylinčius dailę, stoti 
prie Laisvės Choro. Drg. Kin-; 
dera sako: Ne tik man link
sma, bet, tikiuosi, kiekvienam, 
kurie darbavomės ir darbuo
jamės sėdami visuomenėj nau- susipratę darbininkės, 
dingas gėlių sėklas, iš kurių lando moterys darbininkės tu- 
jau išdygo raudonos rožės ir ri visos, kaip viena, dalyvauti

Visiems viršminėtiems ketu-Į prigulmingos parapijos para- ketai užkabinau ir
. _ gražiausi
su vie-įVo drg. V. Žukas, taip pat ir i lankė, kuomet gyvas buvo jų kvietkomis,

viršija Koncertui užsibaigus, prasi-'juos savo globoj ir todėl ne- ’
įdėjo šokiai. Šokti, matomai, isilankė į susirinkimus. Reikia turėjau ir ne tryliktą, bet dė
visi norėtų, o ypatingai jauni-1 pažymėti, kad pora metų at- vynioliktą.
mas, kurio labai daug buvo, į gal kliubas laikydavo susirin- 
tačiaus visa bėda, kad nėra;kimus tautiškoj svetainėj, bet; 
vietos, nes svetainė taįp pri-į vyskupas Gritenis norėjo kliu-i 
sikimšusi publikos, k 
Stėnos braškėjo. Tačiaus\delei | dė parapijonus. Kliubas su tuo 
permažos svetainės, d 
publikos grįžo i___
džiausią širdperša, nes netil-ikyti.

|PO,

Bemoksle.

_ _elis nesutiko ir turėjo pasijieSkoti 
namo su di-į kitur vietos susirinkimams lai-1

Dabar jau kai kurie pa-: 
y, negalėjo dalyvauti mūsų Irapijonai pradeda kitaip į da- 
milžiniškame parengime ir ne- lykus žiūrėti, pradeda supras- 

! girdėjo mūsų žavėjančių dai- ti, kad ir jis buvo toks P^g^Ls 
'nelių. i darbininkų mulkintojas, kaip!' • • 1 • • • •
1 Garbė mūsų draugams ir|H 

nesitikėjome’| draugėms, A. L. D. L. D. na-l

Nors kai kurie 
ko, kad skaitlinė 
minga, tikrenybėj 
“19” nelaiminga. 

I skaitlinę aš ir papasakosiu.
žinodama, -kad 19 d. turė

siu važiuoti Philadelphijon ir 
ten Liet. Republikonų Kliube 
surėžti spyčių, kad gavus do
lerį kitą dienraščiui “Daily 
Workeriui,” per visą dieną 
rengiausi prie to “spyčiaus.” 
Vakare skubinausi pribūt Phi
ladelphijon. Čia atvykus, ne
kantriai laukiu gatvekario, 
kad nepavėluoti. Nors į kliu- 
bą pribuvau vėlokai, 8 :40 vai. 

raudonieji dobilai—tai mūsų,, viršminėtoj darbininkių mote- vakare, bet drg. Šapranauskas 
pranešė, kad susirinkimas - dar 

Bus viena geriausių moterų nepradėtas ir pasiunčia mane 
vieną į apatinį kambarį. Ten 
išlaukiau pusantros valandos. 
Kojos ir rankos pradėjo šalti 

,ir visa ėmiau drebėti. Pradė
jo apimti koks tai neramumas.

Staiga draugas iš viršaus 
i pašaukia mane. -.Laiptais eida- 
įma pamačiau keletą komunis- 

-itų. Pasidarė smagiau. Įėjus

Tarptautinė darbininkių die
na bus švenčiama 10 d. ko
vo, .įeitos svetainėj, 6006 St. 
Clair Ave. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Šią dieną švęs viso pasaulio 
Cleve-

ačiū jų tėvams ir motinoms, irų šventėj, 
jaunuoliai su pifmeiviška dva-1 
na, su dailės prakilniais jaus- kalbėtojų ir puikiausia muzi
kais, ką jūs tuoj matysite. Ir;kalg 
pakvietė mūsų 'Laisvės Chorą 
aA' pagrindų. Pasipylė griau-1 
snWgas iš publikos delnų plo-, 
jimas, sveikinantis choro vedė-i 
jo drg. V. Žuko auklėjamas! 
gėles. Choras jau ant pagrin-;
dų ir vadas drg. Žukas iš leng
vo pradeda mosuoti rankomis, merikos juodveidžių darbinin-!į vidų, išvydau pilną svetainę 
piešdamas choristų vaidentu- kongreso didelės^rakalbos 
vėje gaidas. Tačiaus publika
dar vis ploja ir šaukia: Pir- kos Darbininkų Partijos sek- 

Patersono jau- retorius H. Benjamin iš Phila
delphijos ir O. IL Jones iš 

pir-1 New Yorko. Kalbėtojai nuro- 
kad ' darbininkai, ne-

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

PETRUŠKEVIČIŲ 
‘162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

? s--.—s—c.—s s- g—J—<i------------------- -—— --------------------- - ---------- -

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidupių suge
dimo? Toks žmogus yrązsusiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-, 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata,, negu tas aukso 

■kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vieifos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

1 mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. f

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

Lietuvaite Fotografiste i
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia- I 
? vojų Visokiom Spalvom '

Paveikslus »
I Studija atdara kiekvieną dieną ir į 
| nedaliomis nuo 9;30 iki |
J 5 •Vai. po pietų. '
JMARGARETA VALlNČIUS

I

jkios korespondencijos, kurioj | — 
pripasakota visokių nesamo-i*'“ 
nių. Iš tos korespondencijos j 
išeina taip, kad pas mus jokio! 
veikimo nėra, kad čia. jauni-j 
mas ištvirkęs ir tt. Jeigu Ra-Į 
ganių Gentis nežino vietos pa-i 
dėties, lai geriau nebando ne-i 
sąmones rašyti.

Pirmučiausiai, čia gyvuoja 
Roko Draugystė, kuri turi apie 
90 narių. Turi nuosavą, namą, 
vertės $30,000, ir jau baigia
mos skolos išmokėti, 
stė įsikūrus apie 16 
gal ir dabar stipri, 
gerų pamatų. Turi 
skyrių.

Lietuvių Ūkėsų Kliubas tu
ri apie 80 narių. Turi pašel- 
pos skyrių ir moka susirgu
sioms po $6 į savaitę.

Lietuvos Dukterų Draugija 
turi apie 50 narių ir pašelpos 
moka, rodos, apie $5 į savai
tę.

Turime A. L.*D. L. D. kuo
pą, prie kurios priklauso apie 
50 na’rių. ši draugija rūpina
si apšvieta, leidžia darbinin
kiškas knygas ir tt.

Turime L. D. S. A. kuopą) 
turime Amerikos Darbininkų 
Partijos skyrių ir kitas, mažes
nes, apie kurias čia nei nemi
nėsiu. Visos darbininkiškos 
draugijos bei jų, kuopos veikia 
darbininkiškoj dirvoj, kovoja 
už darbininkų, klasės reikalus. 
Todėl negalima sakyti, 
jau čia nieko nėra, kad jokio 
darbininkiško judėjimo nesi
mato, kad visi su murzinais 
snukiais, kaip Raganių Gentis 
perstato.

Nesenai turėjome surengę 
prakalbas, ( kuriose kalbėjo 
drg. R. Mizara. Prakalbos pa
vyko gerai. Ne taip jau se
nai buvo surengtas didėlis 
koncertas. O kiek įvyksta vi
sokių mažesnių parengimų!

Jaunimas, palyginus, irgi 
nėra tokis, kaip jį perstato Ra
ganių Gentis. Jis dalyvauja 
scenoj ir kitur.

Rašant korespondencijas, 
reikia skaitytis su faktais, bet 
ne taip, kaip dabar parašyta, 
kaip sakoma, nuo ausies.

Baigus mokslą ir praktikavusi1 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
Poj

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JODN’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, neš geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo 
1Š7 Oak Street, 

./Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po^ 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju 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, 
krutinėk, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų. z
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins <’el moderniško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SriNDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

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

Reikalaujant, adresuokit:

vyrų. Čia per mano sušalusį 
kūną tartum elektros srovė 
pradėjo vaikščioti ir užmiršau 
visą tą “spyčių,” prie kurio 
buvau prisirengus. Pradėjau 
kalbėti, bet liežuvis nesivarto, 
nesilanksto. Šiaip taip kelis 
žodžius pasakiau. • Tuojaus 
pasiūloma paskirti $25 ir 
prasideda šio klausimo svars
tymas, o man liepia vėl ke
liauti apatinin kambarin. Bet 
aš pasitraukiau į kitą kam
barį ir laukiu pasekmių, neinu 
apatinin. Neilgai trukus, įbė
ga drg. Galkus ir paduoda 
$20, sakydamas, kad dešimtį 
dolerių kliubas paskyrė iš iž
do ir dešimtį dolerių sudėjo 
nariai. Po $1 aukojo šie : A. 
Marcinkevičius, J. Augustaitis, 
J. Dulinskas; kiti aukojo po 
mažiau, kurių pavardžių neuž
rašė. Kaip kliubui, taip ir pa
vieniams už aukas tariu šir
dingą ačiū. • 1

Išėjus iš kliubo, paėmiau 
busą ir važiuoju namo. Pa
važiavus'apie 5 mylias, busas 
sustojo, šoferis išėjęs apžiū
rėjo ir pasakė, kad busas su
gedo ir pataisymas užims apie 
pusantros valandos. Visi pra
dėjome rėkti, kad jis šauktų 
pagelbą. Už 20 minutų pri-

myn, pirmyn! 
nuoliai, pirmyn!

Jaunasis mūsų choras
miausia sudainavo porą daine-1 dinejo,
lių, /Xas reikia pripažinti ir paisant nei rasių, nei spalvų, 
atiduoti pagarbą, ką publika turi vienytis į Komuhistų Par- 
ir suteikė, už taip gražų pra- tiją ir bendrai kovoti už dar-

? silavinimą, rodosi, tik poros j bininkų klasės reikalus. Rei- 
mėnesių laiku. Išeina L. Ka- kia pasakyti, kad čia dar pir-

- valiauskiūtė, iš Brooklyn, N. 
Y. Ji sudainuoja porą daine
lių solo, gana gerai. Laisvės 
Choro narė A. Zizaitė pagrie
žk porą muzikos gabalėlių 
smuiką, kas pavyko gana pa
girtinai, kaipo jaunai, tačiaus 
turinčiai pusėtiną gabumą mu- apie 11,000 juodveidžių ir jie 
žikoje. Sietyno Choras iš baisiai išnaudojami. Mat, 
Newark, N. J., sudainavo po-' dirbtuvėse nėra jokios unijos, 
rą dainų gana gerai. Gi va- tai juodveidžius

▼rcabar išeis dainuoti daininin-į 
kurie savo sutartinais i!r 

puikiai skambančiais balsais 
gali ir numirėlį prižadinti, tai; 
garsusis Brooklyno Oktetas D. L. D. 30 kuopos prakalbos, 

, Ufa. Pasipylė d id ž i a u sias kuriose kalbėjo Senas Vincas.
delnų plojimas ir “ šauksmas: 
Ufa! Ufa! Tačiaus kuo
met Ufa sudainavo porą pui
kiai skambančių dainelių ir 
begalo jau užžavėjo klau- 
sytjrius, tuomet publika jau tuva ir Amerikos lietuviai, ir j buvo kitas busas ir mus paė- 
neįįori paleisti Ufą nuo stei- Amerikos industrija ir 
Čiaife, nors ir visą nak- ninkai. 
tį, šaukdami: Ufa, daugiaus, skaitlingai.

’ “Nesivalkiok kad Senas Vincas publiką už- j mas.
Pastaroji Ufos ganėdino, nes kalbėjo gerai ir,taip negali, važiuoti, nes tie- 

Pribuvo trečias
Bet buvo 

toks mažas, kad susigrūdome, 
kaip silkės bačkoj.

Kaip tik įvažiavome į River- 
sidę, tuojaus pribuvo policis- 
tas, sulaikė busą., . Pasirodė, 
kad šoferis be šviesų važiuo
ja. čia jau neiškenčiau, spjo-

mu sykiu del juodveidžių į- 
vyko tokios didelės prakalbos 
ir buvo labai pasekmingos, 
nes publikos susirinko apie 
300. Publika prakalbomis bu
vo labai patenkinta.

Šiame miestelyje randasi
Naujokų Qgary Dirbėjai

267 Division Ay&nue, Brooklyn, N. Y.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKASp 

UNDERTAKER

L, 
jį

BI

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri
ll statome Į namus visoje New Yorko ir 
| Brooklyno apielinkėie.
yTurime didelį štorruimj, kuriame laiko- 
jme daugybę puikių rakandų del pasirin 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

dar viena, dar 
Tu Nakčia...” : 
sudainuota dainelė tiek sujau- laikėsi savo užsibrėžtų temų, j sos neleidžia, 
dino publiką, kad aš neįveikiu Buvo renkamos aukos priešfa-l busas mus paimti, 
įjgeikšti tąz ką mano akys ma- šistihiam veikimui. Aukojo 
flRir širdis jautė. . . Arba štai jsekamai: J. Povilauskas, A.
išeina ant scenos mūsų, žvaig
ždutė, draugė česnavičiūtė, 
Brooklynietė, kuri, tarsi lak
štingala, savo (maloniu balsu 
stačiai publiką užhipnotizuoja. 
Ji dainavė keletą dainelių, už

Jančauskas, J. Punzevičius ir 
P. P. Šlajus po $1; A. Gitai- 
tis ir A. Lipkius po 50c. Kiti 
aukojo po mažiau. Viso su
dėta $10.90. Šios aukos bus 
pasiųstos Amerikos Lietuvių; viau į tokį važiavimą ir lei-

d ausi pėsčia namo. Vėjas, 
sniegas, negali n,ei paeitu nei 

e steičiuje milžiniškas ir vi- tojams reikia tarti širdingą pažiūrėti. '• Vargais negalais

Į IR IŠ 
LIETUVOS 

PER HAMBURGĄ i 
mėgiamais mūsų 

laivais
Neprilygstamas Patarna
vimas ir Valgiai Visose 

Klesose

- - - - - $203—-i
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 įeigų taksus).
. 3-čia Idesa

Greitai—Pigiai’ »
Pinigus Siunčiame 

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
89 BROADWAY, NEW YORK

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Dabar gaunami is fabriku šie daiktai:
Į 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.

R Tarpe Bedford ir. Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

j Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Antradienis, Kovo o d., 1929
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Lietuvių patarlė sako: Jei
gu žioplys neparodys pats sa
vo žioplumą, tai kiti ne taip 
greit jį pastebės. Lyginai taip 
yra ir su S. L. A. organo “Tė
vynės” redaktorium. Jeigu iki 
šiol dar kai kurie jį skaitė 
protingu, tai dabar jis pats
parodė savo žioplumą. ’

S. L. A. 13 kuopos susirinki
me buvo nutarta pasiųsti iždi
ninko klausimu pareiškimą ir
tam darbui išrinkta komisija. Į 
Pastaroji parašė pareiškimą ir S 
pasiuntė į organą. Pareiški- 
mas skamba sekančiai: j

13 Kuopos Atsišaukimas Iždi- i 
ninko Reikale

S. L. A. 13 kuopa reikalauja, 
kad P. T. paskelbtų tą kvali
fikacijos originalę blanką per 
organą “Tėvynę” ar laiškais 
išsiuntinėtų kuopoms, visų na
rių žiniai: ar J. J. G. gerai ar 
negerai atsakė.

S. L. A. 13 Kp. Komisija.

kas gali skųsti' teisman Susi
vienijimą už jo diskreditavimą 
ir jo biznio ’ kenkimui ir gali 
reikalauti didelio atlyginimo 
iš Susivienijimo. Statant bent 
kokius reikalavimus,, visų pir
ma reikia pamislyti ar tas ga
lima išpildyti ir ar yra tinka
ma, tokius dalykus skelbti.

Prie progos noriu pažymėti, 
kad tas p. Gerdąusko atsišau-

A. teisman patraukti 
argumentą vargiai išdrįstų pa
vartoti penkių metų kūdikis, 
o jį vartoja “Tėvynėj” redak
torius, kuris “mokina” arti 
20,000 savo skaitytojų. Jeigu 
Gėrdauskas atsakinėjo į pa
statytus klausimus raštiškai, 
tai jis nieku būdu negali teis
man traukti už tų atsakymų 
patalpinimą organe. Tokiais

HARTFORD, CONN tik gaila,'kad ne visi supran
ta tokių koncertų vertę ir ne
atsilankė pasiklausyti. Bet čia 

Vasario 24 d. čia įvyko k on- bus dar viena priežastis, tai 
certas dainininkų Menkeliū-silpnas išgarsinimas, nes pas- 

niūtės ir Stankūno. Publikos’----------------------------------------
buvo neperdaugiausiai. Ka-’ —————————y—
me priežastis, aš negaliu pa-* Į DETROITO LIETUVIU I
sakyti, nes tokie dainininkai | randami dvi lietuviškos apt:
pas mus būna retenybė. Apie Į tus daug prieinamesne kaine.

kui girdėjau kaj kiniuos kaĮ-į 
bant, kad nežinojo, jog toį^, f 
koncertas rengiamas. r*/.

Dailės Mylėtojas.

Dabar pasiskaitykite, ką į 
tai atsako “Tėvynės” redakto
rius. štai jo laiškas:

Sausio 24 d., 1929
cA. 13 kp. Komisijai,
per L. Kleviųską,

Į DETROITO UEfo’Vib' DARBININKŲ APTIEKOS ;
| Čia randami dvi lietuviškos aptiokos, kuriose galima pirkti valo
J tus daug prieinamesne kaine., negu kur kitur dabartiniu laiku ,

i KISHON, Aptiekoriv# Savininkas > i
I 8781 JOS/j CAMPAU AVE., it 6«46 CHjlNE ST., DETROIT

m—1«—liw—n—si—.n—w—n—a—a—a—■—a—b—n—

argumentais Vitams pasirodo 
visų Skaitytojų akySe paskuti
niu

kimas ir jo nusiskundimai yra 
paremti melu" ir faktų falsifi
kacijomis. Apie tai buvo ra
šyta “Tėvynėje” ir plačiai tas 
nurodyta daug pirmiau, negu 
13" kuopa tai svarstė savo su
sirinkime ir tą p. Gerdąusko 
laišką skaitė. Bet vistik 13 
kuopos veikėjai rado galimu 
p. Gerdąusko laišku remtis ir 
tokias nepamatuotas išvadas ’ 
daryti ir dar net “asišaukinlą” 
į organą rašyti. Kodėl taip 
daroma? Kode! ' 13 kuopos 
veikėjai tiki paprasto nario 
net falsifikacijomis paremtom 
nesąmonėm ir kodėl ignoruoja' 
savo oficialio organo paaiški
nimus, už kuriuos atsako Or
ganizacijos viršininkai? Ne- 

j manau, kad ir! patys gerbia- 
Imieji galėsite pasakyti, kad 
šitai- daroma organizacijos la
bo delei ir teisybės dėsniais 
besivaduojant. Visuose orga
nizacijos reikaluose reikia lai
kytis nuoširdumo, bešališku
mo ir teisybe vaduotis. Tik 
tuomet bus nauda organizaci
jai ir gyvuos harmoningas su
tikimas narių tarpe.

Su gilia pagarba
S. E. Vitaitis , 
“Tėvynės” Red.

Ar galima surasti žioplesnį 
“Tėvynės” redaktorių?

Jis dejuoja, kad, pa- 
pinigų. To- skelbus Gerdąusko išpildytą 
p. Gerdaus-1 blanką, Gėrdauskas gali Š. L.

m.

Tamstų atsišaukimo
naujo Iždininko paskyrimo rei-

S. L. A. 13 kuopa, Miners-! kaJu “Tėvynėn” nedėsime, nes 
ville, Pa., savo reguliariame i būtų daugiau nei Juokingas 

•susirinkime, laikytame 6 d.; dalykas dėti “Tėvynėn” atsi- 
sausio, 1929 m., besvarstyda-1 šaukima j Pildomąją Tarybą, 
ma J. J. Gerdąusko atsišauki- jyg kaJ SLA. 13 kuopos ko
mą, kuriame jis pats (J. J. misija nežinotų kokiu adresu 
Gėrdauskas) nusiskundžia, kreiptis į Pildomąją’ Tarybą, 
kad nebuvo Pildomosios Ta-' kad gavus paaiškinima tuo' 
rybos prileistas prie S. L. A.! rcikallb Pagaliau, del kokių1 
iždininko, kaipo visų S. L: A.: priežasčiu p> Gėrdauskas ne-j 
narių ir seimo delegatų rink- tapo paskirtas SLA. Iždininku 
to į iždininkus kandidato, ly- yra pažymėta Pildomosios Ta- 
giai kaip buvo rinktas ir T.1 rybos suvažiavimo protokole. 
Paukštis, taip kaip rodtf S. L. Daugiau nei keista, kad SLA. 
A. konstitucija. j3 kuOpos veikėjai nepasisten-

Kilus tarp narių ginčams, Į gė pirma perskaityti Pildomo- 
iš kurių paaiškėjo, kad Pildo- sios Tarybos suvažiavimo pro- 
moji Taryba sulaužė S. L. A. tokolo, kuriame tas viskas pa- 
konstituciją ir legališkai nu- aiškinta, 
skriaudė J. J. Gerdauską, ne- kėję nei 
užleisdama jam iždininko par- rašyti, 
eigas eiti, o paskyrė S. L. A. Taipgi 
narių nerinktą K. Gugi. skelbti organe ar kuopoms iš-

Delto 13 kuopa, išrinko ko- siuntinėti p. Gerdąusko sūdė-j 
misiją, kad jinai parašytų į or- tus atsakymus įrodymui savo' už 
ganą “Tėvynę,” del kokios i kvalifikacijų gali atseiti Susi- Vargiai, 
priežasties P. T. neužleido J. i vienijimui daug pinigų. To- skelbus 
J. G. iždininko pereigų eiti ? j kiame atsitikime

S. R. Maptiuas.'

žiopliu.
S. L. A. Narys.

LAWRENCE, MASS,

UdlllHllunuo nuicinia laojvi, 

nes juos visa plati Amerika 
gerai žino. Jie susirinkusius 
stačiai žavėjo. Kurie buvo su
sirinkę, tie pilnai pasitenkino,

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Newarke Naujiena “RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”Iš Ayermills Dirbtuves
Šioj dirbtuvėj darbai bisku- 
pagerėjo. Audimų skyriuje 

buvo apie 7 -“sekšinai” stak
lių.: Viename “seksine” ran
dasi 25 staklės ir vienas dar-j 
bininkas dirbo ant dvejų stak-i 
lių. Tai viso dirbo 88 dar-1 
bininkai. Paskutiniu trumpu' 
laiku senąsias stakles perdirbo 
į “magazine”, pridedant tam 
tikras dalis. Prie perdirbtų 
pastato vieną darbininką dirb-l 
ti ant šešerių staklių. Tai kuri 
dirbo 88 darbininkai, dabar 
beliks trečia dalis, t. y., 29 
darbininkai, o 59 tampa iš
mesti iš darbo. Plačiai kalba
ma, kad ir Woodmillej greitu 
laiku pradės taisyt “maga
zine,” tai ir' čia daug darbi
ninkų išmes.

Iš ^Seldon Dirbtuves 
šioj dirbtuvėlėj mažai dar

bininkų dirba, delei jos mažu
mo. Per paskutinį pusmetį 
(•darbai ėjo neprastai, dirbo 
dienomis ir naktimis. Dieni
niai darbininkai mažai uždirb
davo, nuo $10 iki $25, pagal 
darbą ir pataikavimą. Nakti
niai pasidarydavo nuo $25 iki 
$35. Bet reikia atsimint, kad , 
naktiniai išdirbdavo po 12 va
landų. Ant audimų dirbo 31 
darbininkas, tai del pagerini
mo mašinų bei* įtaisymo “ma
gazinų,” nuo rugpjūčio men. 
1928 metų iki šiam laiku jau 
išmesta 5 darbininkai. Stak- 
,llų : taisyĮ&jaį pasakoja, kad 
tiehį “magazinų” dar neužtek
sią,* Taisysią dar* daugiau. Iš 
sykio, kaip pradėjo taisyti ma- 
gazinūs, tai davė dirbt ant 4 1 
staklių; padirbus porą mene
sių, įtaisė dar šešerias stak
les ir pastatė vieną darbinin
ką dirbt. Tai per tą vietą per
ėjo 6 darbininkai—padirba ir: 
meta, sakydami, kad negali- į 
ma dirbt ant šešerių staklių. I 
Iš tų vienas, čia augęs lietu-1 
vis, 1 dirbo, ir pasakoja, kad | 
negalima dirbt, pametęs. Tai! 
jis padaręs per savaitę laiko 
550 mastų ir gavęs vos tik^ 

,$25. Jeigu tą darbą būtų dir
bę ant “Knowles” staklių, tai 
darbdaviai būtų išmokėję 
$58. Dvigubai padidino dar-| 
bą,‘ o algos mažiau, negu pu-: 
sė. Pamatę, kad su baltaisiais! 
žmonėmis nieko nepadarys, tai 
paėmė sirijėnus, kurie ir dir
ba. Šiaip, darbai sumenkėję. 
Bet ant “dreiperių” ir “ma
gazine” dirba dienomis ir nak
timis, o ant paprastųjų štai;.-, 

. Kaip gir
dėt iš pasakojimų, sako, kad 

‘ ‘ ‘ ‘ Paskui dreiperiai jau negeri. Dabar
Antanas patemijo, kad jam prūsai keršija &en.ausi esa magazinai, ant 
ir visokiais būdais kenkia jam. įgaut prak-Padaryt! kletki-; 
i;vns. Bet vis tiek jis kenčia ir dirba. Į ,. L.' Koresp. Biuras. Į

SLA.
tį Kiekvienam vietiniui ir atvyks

tančiam į Newa^ką žinotina vie
nas svąrbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa
valgę nesigailėsite, nes visuomet 
šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žen^a kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS ’
(ALIŠAUSKAS)

189 Ferry St. Newark, N. J.

-/VW.

9 A
Tuomet būtų nerei- 
šios “atsišaukimo”

Jūsų reikalavimas

mijo, kad Antanas yra ne prūsas, o lietu
vis. Antanas pamatęs tą darbą persigando, 
nes kurie ten dirba, laisto savo drabužius 
vandeniu, kad neužsidegtų ant jų. Bėt ką 
gi darysi, kam gi pasiskųsi? Priverstas esi 

Penkiasdešimts metų atgal Lietuvoj nes. kitaip gali -paragaut bado, ba ne- 
buvo kalbama, kad kur tai anapus žemės 
kamuolio yra Amerika, turtinga ir laisva " _ .
&alis. Ten yra kalnai aukso, kurį žmonės; ~ ...
kasa ir juomi naudojas. Ten žmonės gyve-' nesiseka., nesupranta,

GYVENIMO BANGOS
žinai nieko, nei kur eit, nei: ‘ kdr .'jieškot 

idarbo. : ,,t,J ■,,p . Jį-J
Antanas pradedą - dirbt. Darkąs jam 

‘ \ iš’ višų‘'įjusių rėkia 
na°turtingai‘‘ vfsko'turi perpilnab'" žodžiu antj’o, kaip ant gyvulio. Jis skubina, pul- 
sakant, ten yra visi laisvi ir laimingi.
* • Daug Lietuvos žmonelių trokšdavo pa
siekti tą Ameriką ir būti laimingais. Bet 
daugelis iš jų nežinojo j^elių į Ameriką ir 
neturėjo ištekliaus tą šalį pasiekti. Tuo 
būdu mažai kas tevažiavo. Bet visgi atsi
rasdavo tokių- drąsuolių, kurie surasdavo 
būdus ir kelius, ir mėgindavo važiuot į 
Ameriką įr paragaut laimės.

Vieną kartą Antanas Malinauskas pra
dėjo manyt apie Ameriką ir apie tą laimin- agentui, kuris pristatydavo tam fabrikui 
g‘ą gyvenimą. Jis buvo neturtingo ūkininko darbininkus. Kiekvieną savaitę jis iškolek- 

r sūnus iš paprūsės. Jis pąts buvo beveik tavo už butą ir už valgį iš savo nuominin- 
prūsas ir užaugęs pusėtinai gerai vartoda- kų.) ’Antanas neužmiega. Jis rūpinasi ry- 
vo vokišką kalbą. Paaugęs Antanas prade- tojum, kaip reikės dirbt, nes jo rankos be 

- jo užsiimdinėti kontrabandyste. Tas ama- skūrų, sudegintos, negali nieko paimt. Bet 
« tas jam pusėtinai sekdavosi, nes jis buvo, ką gi darysi...
b n drūtas ir gražus vaikinas. Tuo savo užsi-’ 
; .. ėmimu sudrūtino tėvo ūkę ir savo kišenių-,

je turėjo apie porą šimtų rublių. Jis šaky-i 
davo: “Jei aš nepražūnu Prūsuose, ir neš- 

; damas kontrabandą, tai nepražūsiu ir i

Vieną gražią dieną Antanas, susiren-! Paskiau ir jis paliko praktiškesnis, iš- 
gęs viską, atsisveikino su visais, ir marš į anoko darbą ir palengvėjo-jam.
Prūsus. Nuvažiavo į Eitkūnus, nusipirko : 
laivakortę, ir per trejetą savaičių atsidūrė ...
Amerikoj. Kelionė jam buvo neperblogiau- P^os. vis nen jis Kenčia ir airoa.
šia, sirgt taipgi mažai sirgo. Bet daugiau- Vėliau Antanas susip'azino sų vienu

dinėja iš vienos vietos į kitą. Veidas ir ran
kos svyla nuo karščio, bet nėr ko žiūrėt, 
turi dirbt. Visas sušilęs, šlapias, suvargęs, 
Antanas mano sau: “Šė"^iu, Jurguti, ir de
vintinės. Še tau išsvajota tavo laimė! -Da
bar dek, kai pragare.”

Vakare, užbaigęs darbą, Antanas par
eina namo, baisiai suvargęs, nebesinori nei 
valgyt, nei nieko. Tuojau gula į lovą ip il
sis. (O tas butas priklausė tam- pačiam

Rytoj Antanas atsikėlė kaip sudaužy
tas, bet vėl eina dirbt, nes nenueisi, ir to 
: darbo neteksi.

lą vėl tas pats. Jis - dirba sukandęs
dantis ir kenčia, bet ir tė'mija, kaip kiti dir- lių neleidžia dirbti.

šia, širgt taipgi mažai sirgo. Bet daugiau
sia jį kankino jo-mintys. Jis manė: “Kur lenku, kuris jį pamokino, kaip reikia dirbt! 
aš apsistosiu, kaip aš pradėsiu gyventi ir i1’ kaip rėikia kytravptj O paskiąu parsį-j 
kaip greit gausiu darbą? O pinigu irgi ma-, veda Antaną pas savi* ant Jjuto. Prūsai dar 
žai teturiu.” " " daugiau pradėjo neapkęst ir jam kęršyti.

Persikėlus per vandenį, sustojus ant Pritrūkęs kantrybės, Antanas pameta tą 
“Ašarų Salos,” jis mato, kad kiekvienas ei- ■ ^arbą ir grįžta namo beveik verkdamas, 
fta per šerengą. Kiekvieno klausinėja, kur' Neilgai laukus, lenkai ,nusivedė jį į 
ir pas ką važiuoja ir kiek turi pinigų. An-! mainas ir įprašo į darbą. Antanui vėl pla
tanas dreba, nes jis neturi antrašo, idant!švinta akys. Džiaugiasi jis gavęs-darbą.

Neilgai laukus, lenkai , nusivedė jį į
• • v . • 1 1 A ’ I • —I *

Bet nusileidus į mainas, vėl atsistoja prieš j 
jo akis baisiausias reginys. Visur tamsus’ 
pilna dulkių. Mainų pasparai sulinkę, nuo 
didelio spaudimo. Jam rodos, kad vieną 
kurią minutę lūš tie pasparai ir užgrius 
visus. Antanas ir mano: ‘Tš pragaro pasi- 

Į liuosavau, o įpuoliau į peklą. Kaip nėr ge- 
Tuojaus jį atskiria į, kitą kambarį. Ten irab taip nėr.” . z

parodžius, pas ką jis važiuoja, nei užtekti
nai pinigų. Prieina ir jo kaleina. Klausia, 
“pas ką važiuoji?w Antanas tyli.

“Ar turite‘antrašą?”
“Neturiu.” •

. » “Parodyk, kiek turi pinigų?” 
' Jis parodo, tik 20 dolerių. *

jis randa ir daugiau tokiu “ponų, 
ten išlaikė tris dienas. Paskui atva 
Pennsylvanijos agenths ir juos visus išsive
žė į geležinius fabrikus.

Iš karto Antanas gavo gerą darbą, bet 
neilgam. Jį tuojaus perkėlė į kitą darbą, 

Ikavojimo’ geležies, nes bosas patė-

—-r Juos 
atvažiavo iš

Dirbą vieną dieną, dirba kitą, ir savai
tę, bet jokių permainų neįvyksta: kaip sto
vėjo sulinkę pašparai, taip ir tebestovi. Ir 
tokiu būdu Antanas pripranta, ta baimė 
jam išgaruoja, dirbt išmoksta ir viskas ge
rai.

~nuo hOnenzos
Apsisaugojimui nuo Influenzos «| 

ir gydymuisi nuo jos išsitrynimas ii 
su PAIN-EXPELLERIU ste- /| 
buklus padaro. Muskulų Gėlimas J 
ir Skaudėjimas pranyksta. Su- /I 
naikinami susikimšimai. Šiltas ir 

įč malonus jausmas pakeičia šiurpu- .4 
lingu. padėtį,

L Išsiginkite PAIN - EXPELLE- J 
p RIU dažnai. Jis padilgina kraujo ų 
® cirkuliaciją Suteikia reikalingos J 
r šilumos. Pralinksmina jus — pra- M 
) šalina nuovargį, užmuša skausmą. J 
. Taip pat labai geras nuo "
’ Išsinarinimų, Nusimušimų, č
) Sustingusių Sąanarių. Ge-

• liančių Pečių, Neuralgijos, (
> Galvos Skaudėjimo ir t. t. <
, INKARAS ant pakelio paliudija, 

kad yra Tikrasis Vaistas.
35 ir 70 centų didumo bobkutės,. 
gaunamos Vaistinėse arba rašykite 

stačiai mums

The Ltiborfrforieo < 
6F.A«8. RttCHITEM t# CO? į 

BERRYjANP SQJUTH k)FTH 9TŠ. '
BROOKLYN, jN.V į ! į

I LIETUVĄ
S Visiems savo draugams, koštu > 
Emeriams, pažįstamiems, kaimy | 
>na‘ms ir plačiai visuomenei bend i 
j! ra i, turiu garbes (pranešti, ka< s 
ššį metą rengiu Lietuvon Ekskur ; 
|siją, kuriai pats asmeniškai vado\? 
įsvausiu.
? 18-tą Dieną 
Unijos laivu

Išvažiuosiu Gegužė 
Baltic Amerikos Li 

laivu “Lituania,” iš Ne\ 
|York, tiesiai, be jokio persėdime 
-J vienintelę Lietuvos Respubliko. 
I^prieplaukų. Klaipėdą.

Ši Ekskursija tai pirmutinė A- 
menkoje, kur ištisas didelis lai 
vas bus pavedamas VIENIEMS 
LIETUVIAMS. Todėl prašau vi 
atkreipti į šį faktą didelę donr 
ir prisiminsi mūsų tautos svarbu 
jį obalsį LIETUVA LIETU 
| VI AM S! Gana jau svetimiem 
^tarnauti! Remkime patys save 
|keliaudami per vienintelę Lietu 
S 70s prieplauką, Klaipėdą.3 Kurie manote šį metą atlan 
|kyti, pamatyti savo gimtinį kai 
s mėli, pasveikinti savo seną tėve 
zlj ir motinėlę, tai ši Ekskursij; 
S patogiausias laikas keliauti. Lai 
B ko nedaug. Ruoškitės dabar. De 
grisu informacijų kreipkitės sekan. 
SČiu " adresu :JUOZAS AMBRAZIE

dUlC.^U .U U VZJ/-VC muniVZTZJl JL.J < 

|JUS, 168 Grand St., Brooklyn, N'£ 
Y., Lietuvių Laivakorčių Agentų? 

^Draugijos Amerikoje pirmininkas.į

J DIENOS ANT MARIŲ
Iš ar i v

'... LIETUVĄ______  1
Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais Ir greičiausiais voliečiį laivais

EI2EA4EN is e'iUKOPA
TIK T DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos į abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 
/ gelžkelių susijungimai į by kurį kraštą Europos

Reguliariai Išplaukimai
Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kitės lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

\< ITI (IIHAS j
LLLCyD

57 BROADWAY, NBW YORK

f

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

“RAUDONASIS ARTOJAS” yra vienintelis Sovietų Sųjun^)/ 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina dau& įvairių ^inių iš lietuvių I 
kolonijų gyvenimo. J .

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

“RAUDONAJAM ARTOJUI” bendradarbiauja skaitlingas selkorų 
darbkorų, proletarinių rašytojų ir poetų skaičius.

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

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

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

Užsakymus ir pinigtfš geriausiai siųst tiesiai “RAUDONOJO ARTO-Z 
. JO” redakcijai piniginiais laiškais šuo adresu:

B. 5. S. R., Minsk, Sovietskaja 45, red% gaz. 
“RAUDONASIS ARTOJAS”

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS
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, turtingume jo argumentų ir gražume' 
lietuviškos kalbos. k

Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del 
■tai šioje kny-“kompanijos,” del pamiršimo savo bėdų

goję surasite rezultatus, kokius jūs gausite.'—žodžiu, čia 
surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus sveikatai ir kiek 
ji/ ir kada gero daro.

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

VILNIS

Chicago, III3116 So. Halsted St

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus, 
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 Grdve
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WORCESTER, MASS

jįp.\ to korespondento iššireiš 
c-iimo, Ijig ta ypata būtų atža

"P

Kuopa aukojo lietuvių vie

<l> 
o

< >

‘ >

gyveni- j 
Adatos

AMALGAME1TU UNIJOS 
VADŲ VEIDMAINYSTĖ.

L. D. L. D. 11 Kuopos i 
Veikimo

A., Arbačauskui, Miners
ville, Pa.—Apie A. L. D. L. 
D. 14 kuopos paskirtas aukas 
talpiname anksčiau gautą.

Vasario 24 d. įvyko kuopos 
mėnesinis susirinkimas; narių' 
susirinko geras skaitlius. Pra- | 
eitą mėnesį metiniam susirin-i

<i>__
|<Ex 

t—----

Antradienis, "Kovo 5 d., 1929

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu
myno.

rimmi

$ 
2f

1

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
labai švieži darbininkų, Amal- 
gameitų unijos narių atminty-

• se.
Bet kodėl gi dabar jie grie

bėsi statyt darbininkam tokius 
reikalavimus; r e i k a laVimus, 

^"kuriuos kairieji darbininkai, 
^ komunistų vedini, jau per ke

letą metų propaganduoja vi
siems darbininkams?

Aiškus dalykas,—todėl, kad 
tie reikalavimai iš propagan
dos virto kovos obalsiais, 
streikų obalsiais, ir todėl, kad 
tuos obalsius nevilkinamai, pa- 
sekmingiau pravest 
man susiorganizavo
-Pramonių Darbininkų Indust- • 

tfrijinė Unija—dalis Raudonųjų' 
Unijų Internacionalo-^kuri1 
<gtato sau už pareigą suvienyt 
wSas drabužio siuvimo amati-i 
nes unijas ir vest kovą linkui 
užsibriežto tikslo.

Tas įvarė baisų kinkų ' dre
bėjimą darbdaviams ir jų iš- 

i > tikimiems klapčiukams, unijų 
išdavikiškiems biurokratams 
vadams. Todėl jie ir griebėsi 
organizuot įvairius kliubus 
(pz’eserių, kriaučių, opereito- j 
rių. ir t. t. ir t. t.) kad da to-

• liau užvilkt laiką, kad dar il
giau užbovyt darbininkus sal-

čw;džiais prižadais, kad tuo pačiu 
sykiu darbdaviai galėtų lupt į 
nuo kiekvieno darbininko ^vie
toj devynių kailių—dvylika, 
visą tuziną.

Bet darbininkų kantrybe 
jau išsisėmė ir nusikratymo 
tos sunkios nepakeliamos naš- j 
tos, užrioglintos darbdaviais i 
ir unijų vadais ant darbinintfų I 
sprando, valanda jau artina- ■ 
si.

Dirbtuvių delegatų konfe
rencija, įvykusi New Yorke, i 
vasario 23 ir 24 dienomis, ku- j 
rioj dalyvavo apie 350 dele- 1 

atstovavusių 8,000 (aš- ' 
tUonis tūkstančius) darbinin
kų, aiškiai rodo, kad darbiniu- i 

rimtai rengiasi į'kdvą'.’“' 
Subatoj, 2 d . kovo, New 

Yorke įvyko susirinkimas mie
sto Amalgameitų Darbo Uni
jų Švietimo Lygos susirinki
mas, kuriame dalyvavo virš 
200 atstovų nuo įvairių loka
lų, kurie nutarė paskleisi kUo- 
plačiausia lapelių, turėt pirmą 
istorinį masinį mitingą, nuo 
.kurio ir prasidės, taip sakant, 
nauja organizacija ir kova— 
galima sakyt—atvira kova už 
dubininkų statomų reikalavi- 
mųA įvykdymą gyveniman.

* D. B-is.

George Gershwin 
kompozitorius garsaus 

veikalo “Rhapsody 
in Blue

luJapIs Penktas

Nėra perviršiais 
svoryje, mano atsa 
kymas yra: 

v as tik rūkau Lucky99

George Gershwin
Garsus Kompozitorius

'Kada žmones paklausia manės, kaip aš 
pasilaikau fizikiniai vienodu be jokio pa
kilimo svoryje, mano atsakymas yra, ‘aš 
tik rūkau Lucky, kada tik aš jaučiuos 
pageidavimą pervirš stiprių saldumynų, 
kurie riebina.’ Nieko nėra lygaus tam 
stebėtinam skoniui akstinanciam apetitą 
ir nekenkenciam normališkam žmogaus 
apetitui ant sveikatai naudingų valgių. V

George Gershwin

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė — 
imk Lucky vietoj riebinančio saldumyno.

Tūkstančiai tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko 
savo sveikatą ir drūtumą, o moterys išlaiko savo 
figūras dailiai laibas. Lucky Strike), puikiausi 
tabakai, mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui 
apkepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smag
iai pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.

Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo neš
varumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, saky
dami, kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją, 
negu kiti cigaretai. Štai kodėl žmones sako: 
“Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

//JU AfS-fcj/I Žinovai pripažįsta, kad milžin- 
««saMaoan iškas padidėjimas rūkimo Cig- 

arėtų paeina iš pagerinimo Cigaretų dirbimo 
proceso, pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, kad 
1928 metais Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon 
sudėjus. Tas, neabejutiškais žodžiais patvirtina 
visuomenės pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

Kas subatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokly Orkestrą 
tokias “Melodijas, kurios Broadway padare Broadway. ” Ta muzika 
po visą salį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National 

Broadcasting Company tinklu.

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

liečio, todėl nėra reikalo nei nariai sumetė $6.45. įdomu perkasi. Manoma, kad sve-1 veikai vaizdavimasis bus ly- 
ašarolis. Kaip minėjau, prisi- būtų matyti, kiek duos šiame tainė užsipildys pilnutėlė. gus matymui tikrojo gyveni- 
dėk prie A. D. P. ir dirbk, o knygyno vajuje Tėvynės My- Juk matyti svetimus, nepa- mo
darbo visiems užteks. lėtojų Draugijos kuopa arba i žįstamus žmones scenoje, tai. ’ . v ... . _ ,

Mylimas Draugas. Tautiška Sandaros kuopa? i beveik tiek pat reiškia, kaip; l as ?I?ie si. X7^iclmim4 kf1
I A.L.D.L.D. 11 Kp. Už. Raa.,ir matyti patį gyvenimą, kuri!nera1 1’*.ek0 8n;dejęs, vertėtų 

-- ' i veikalas vaizduoja. Tai būna Pa-^kyt',-pasakyti, kad 16 d.
daug panašiau j tikrenybę, ne-lko.vo netu^ .•]oklų k,t«Ju^ 

,gu tuomet, kada scenoje ma-į®‘emim«’. Paala?tl >'
į tai pažįstamą Antaną ar Ma-'dom« vaidmem Bhndą . 
įriutę. .Nors Antanas su Ma
riute vaizduoja veikalo rolėse: 

; ir kitais asmenis, vienok taš pa
Vasario 24 d. lietuvių salė-l žįstam.umas neleidžia taip aiš

sius, ižd. V. Nockevičius, kny-į , *
gium K. Vaivada, korespon- Paskalta>. , cmojc,. Danty? lr, 
deniu J. Petkūnas, organo Vitaminai, ir buvo rodorm 
“Laisvės” agentu J. J. Bak- Flondos iliustruoti pave>kslai.| 
šys, ir kelios veikiančios komi-! J’askmta buvo laba, jdomi. 
s--os i O paveisklai irgi nemažiau į-

v _r. . įdomūs. Paveiksluose žiūrėto- Dabar smagu pažymėti, kas )(ai . di h..
20 narių paėmė, po g.rapefrQtai, kaip

— 'žydi bananes; 'taipgi, kaip yra
| gražūs turtuolių viešbučiai ir 

f11'!kaip prastos darbininkų lušne- 
"ĮlŠs.

f '

Publikos buvo, palyginus su 
rengtais

Montpelier, Vt.—Vermont 
valstijos seimelis perleido 
bilių, sulig kurio reikės mo
kėti keturis centus taksų už 
galioną, gazolino.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bei

Keystone
Oregon 5136

Main 9669

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

“LAISVĖ’*
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

4>
<»>

<|>

<į>

«>

< >
<b

<f>

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriąusio 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 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet ^u,*c vartoja 

pa- plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—viduriu už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina dhug rūpesčių ir sunkių ngų. 

Lietuviškų, BuIgariskų^Homeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS (
Metropolitan Avenue Brooklyn,

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.
________y/__________ ORDER BLANK: ----------------

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

Vardas 
No.—

• Miestas

151

____St. or Ave.
State.

T. D. A. 13 kuopos korės-, 
pondentas, rašydamas “Lais-i 

At/ vės” num. 48 pastabas Raudo-' 
majai Rožei, pats kišasi,' kur įveikiama, aanų peteme, pv| piojnąi 
nereikia. Lyg ir stebėdama-.vieną tikietų knygutę del VII 
sis (savo minties išraiškoj),' Apskričio. 17 d. kovo Vili™ 1 v’r' 
kaip tai Montellietis galėjo iš-j Apskričio teatralė grupė vai-; 
girti savo draugo žygius ir ;dihs veikalą “Lapkus” ; ruošia-1 
pietus ir jo nesiklausęs. Sako, mas “Lapkaus” pasitikimas: 
nesenai “Laisvėje” Montellie- sLietuvių Svetainėj. Worceste- 
tis, nei iš šio nei iš to išgar-.rio publika labai pripratus pirmiau kadai nors rengtais 
bino savo mylimą draugą. Pa- prie vietinių aktorių; dabar lįaskaitų vakarėliais, gana dik- 

X&1 to korespondento iššireiš-.turės progą pamatyti svetimų tokai. Kiek tenka girdėti, tai 
publika šiuo vakarėliu pasi- 

Išgirdo ir pamatė
Ro- 

idosi, vertėtų ir daugiau pana- 
rengiama-šių vakarų rengti.

Apie pas- Aukų svetainės

lyg ta ypata būtų atža- aktorių.
gareiviška ir apie ją nereikė- Kovo 24 d. rengiama A. Ta- tenkino.
tų gerą žodį tarti. Iš tokio jo raškai prelekcija, temoje, ro- naujų ir įdomių dalykų, 
išsireiškimo matyti lyg kokis'dos, “Iš ko kyla bedarbės^’ 
tai pavydas darbininkiškame 1 Balandžio (21, d.
veikime. Ko čia sveikam pa-Į puikus koncertas. Apie pas-^ Aukų svetainės išlaidoms 
vydėti? Juk dirva plati. Stokįtarąjį turėtų plačiau parašyti padengti surinkta $3.15.

jĮįį\ Amerikos Darbininkų Parti-. kuopos korespondentas. Veiki-j
ir darbuokiš, nes darbo vi-!mo komisijose dirba M. Stalu-;

šiems užteks, tuomet nereikės I lionis, J. Lukas, J. Juodaitis,!
1'0"nei tokias pastabas rašinėti. į P. Mieliauskas ir F. Kalanta, j

Pigios vertės tokių žmonių
idealai. <
kitas asmeniškai

Apie būsimas pramogas, tai 
daugiausia dabar čia kalba
ma apie vaidmenį vardu “Blin
da.” Mat, 16 d. kovo šį vei
kalą suvaidins čionai vaidylos 
iš Wilkes-Barre, Pa. Laikas 
jau nebepertoliausias. • Nors 
bedarbė' šiame mieste žymiai 
jaučiama, tačiaus tikietų par
davinėtojai sako,:ikad žmonės. 

•*R’ buvo perdaug pagirta Montcl- ir metiniame susirinkime aukų šiam vaidmeniui tikietus noriai

i į šiame susirinkime J. Juo- 
Jeigu jiems vienaą ar daitis rezignavo iš organiza- 

nepatinKa, toriaus vietos, del nepastovaus 
tai jie prieš tą asmenį agituo- gyvenimo ir likosi išrinktas J. 
^a visą svietą, kad tik tą ypa- J. Bakšys organizatorium, 
tą niekas neišdrįstų pagirti.
Man rodosi, kad ta ypata ne- šajam knygynui $15 knygomis

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

v Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. *1 Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus i taipgi ir g; 
! per paštą išsiųntinėjame, kaipo g

užsakymus (ordėrtuš). |

AUTO SCHOOL
PHONE, REGKNT “Mokykla an Rep».taei)»
Būkite Savyatovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki fa 
LAI AVI. Nuo 8 v. ryto iki 6yv. vak.: po 6 vai.—75c Jv vClllU

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

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

ir mažesnis prūdas su sūruni vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI '

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Pančdėiiais ir 

utarnink; i

Trys gariniai kambariai delei iŠsiperimo: Rusiškas, Turkiškas Jr 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Moi’rell Street, tarp Cook ir Debevojsc Sts.

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



)

d., bus palaidota kovo 6 dieną, tragi-komcdija Lanku.
i r~n m • - i • - I IV T TV t>A .. . rz ’

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUSpo

PARDAVIMAI

<

toje

MALONAUS PASIMATYMODraugai, turėtumėt ati-' $3,000,000 gryno pelno iš tos
4.__ ___________ vfiiioa o-nminiii n mpfni«

UŽEIGA

Mėnesinis Susirinkimas
j. ir o. VAIGINIS

Maspeth,

del pa- 
priimti.

3481 Third Ave., 
Pirmas Floras,

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tesen krautuvė, lietuviais apgyven
to j vietoj. Yra 3 kambariai gyve
nimui. Pardavimo priežastis—senat
vė. Kreipkitės po No. 106 Ten Eyck 
S|., Brooklyn, N. Y. (54-59)

“KO Aš LABIAUSIAI " 
TROŠKAU”

Sako Vyriausia Oficieri 
Manning

rai.
taisyti tas klaidas.

Vienas iš Dalyvavusių

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

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

Lillian Norbut, 16 metų 
amžiaus, 425 Chaucey St., 
Brooklyn, N. Y., mirė kovo 3

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

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

PARSIDUODA restoranas, tarpe di
delių dirbtuvių ir geroje biznio 

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

tarimą išlyginimui j 
ir parašyti laiškučius 
organizacijoms/ kurios! 

pasimokėjusios į Sąryšį 
metinių duoklių.

Vasarinės programos dar-! 
buote kreiptis prie bent vienos 
mūsų organizacijų, kad bend
rai suruošus parengimą. Kal
bėta, jeigu Priešimperialistinė 
Lyga kreipsis prie Sąryšio rei
kale atstovo, pasiųsti jį.

Vietoje pastaba būtų tiems: 
komiteto nariams, kurie kori- A 
ferencijoje atstovaudami savas 
Organizacijas apsiėmė į komi-; 
tetą ir jų negalima prisišauk- ' 
ti. Tais draugais yra Saulė-!
nas, Leikienė ir Jankaitis. Pa-' kaeijoms, Albert Warner 
starasis griežtai atsisakė daly- j kančiųjų judžių gamintojų 

i ir pareiškė, kad jo vie-1 kompanijos narys, pereitą šeš- 
< būtų pašauktas alterna-'tadienį pareiškė, kad ši įstai-

Taip, draugai, nėra ge-'Ra pereitais metais uždirbo

’ užgauna gerkles ir turi savyje ma- KRAUTUVĖ 
j žiausia netyrumų.

Be jokio abejojimo, LUCKY i Gera proga pirkti gerai _ įdirbtą

4__ ___ v - i ant Main gatvės. Pardavimo prie-
nančia įtaka jie sušvelnina susierzini- jžastis—moters mirtis; noriu važiuo- 

______ ..... i _"’.v t; L: _ U T ’ i —*; Nepatyrusiam to biz- 
jaus įgauna atsipeikėjimą tyresniam nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei-, 
mastymui, ir jo mintys plaukia daug i gu iš toliau atvažiavęs nupirkti) ir 
lengviau.__________________________________~ f

Puslapis šešias

VIETOS ŽINIOS Bet man yra’kei- 
tos dirbtuvės kriau- 
i tą klaidą nekreipė 
Kadangi kavalkinis 
yra nevienokis, tad

Antradienis, Kovo 5 d., 1929

Bazaro Komisijų Atydai!
Šį vakarą, utarninke, visi 

draugai ir draugės, kurie esat 
iš įvairių draugijų nuskirti rū
pintis surengimu lietuvių sky
riaus būsimam bazare, būtinai 
susirinkite, nes galutinai turė
sime sutvarkyti visus reikalus. 
Taipgi kurie turite kokių daik
tų del bazaro, atneškite, nes 
bazaras prasidės seredos va
kare. Taipgi seredos vakare 
bazaro atidaryme dainuos mūs 
abu didžiuliai chorai—Aidas 
ir Lyra, 
anksto.

Bazaras 
107 gatvė 
Yorke.

Komisijos, susirinkit į “Lai- pozitorių sudėtų taupymo fiks
avęs” ofisą-.

fijų kompaniją už tai, kad pa
staroji paėmusi josios fotogra
fiją ir pasiuntusi kapitalistų 
laikraščių susivienijimams iš
spausdinimui. Moteriškė rei
kalauja $50,000 atlyginimo.

Gavo Leidimą Parduoti
* Banku įrankius
Gauta 

parduoti 
jų skyrių 
rakandai

iš teismo leidimas 
City Trust Co. dvie- 
(esą n či ų B roo k 1 y ne) 
už $275,000. Greit 

Įsigykite tikietus iš veikiausiai bus galima - tas
pats gauti pardavimui ir kitų 

įvyks Star Casino, skyrių. Kalbamas bankas, 
ir Park Ave., New kaip žinoma, nesenai suban

krutavo, nunešdamas daug de-

Komisija.

Iš Sąryšio Komiteto
Atsibuvusio Posėdžio

Pagaliaus, po ilgų tęsimų i 
Sąryšio komitetas' pradėjo or- 
ganizatyvį darbą. Pereitą sek-i 
madienį posėdyje pasidalinta 
darbais. Pirmininku—Matu
lis, nutarimų raštininkas— 
Jankūnas, finansų — Vinikai- 
tienė, ir iždininkas—Bartkus. 
Apkalbėta gegužinės klausi- į 
mas ir palikta veikiančiam ko
mitetui susižinoti su partijos! 
komitetu. .

Prelekcijų klausime pada
ryta tarimas tuojaus imti kon
ferencijos tarimo ir suruošti 
keletą paskaitų religijos klau
sime, ir kitose temose. Pa
darytas tarimas vykinti konfe
rencijos 
skolų 
toms 
nėra 
savų

lais pinigų.

Tai Margaret Česnavičiūtė, 
brooklyniečių lakštingala. Jūs 
ją girdėsite ateinantį nedėlios 
vakarą, dainuojant L. D. S. A. 
Pirmos Kp. vakarienėje. Ap
art česnavičiūtės bus ir kitų 
pamarginimų. 'Įsigykite tikie
tus išanksto, tiktai vienas do
leris. Įvyks 10 d.' kovo. Va
karienė bus duodamą lygiai 
ant 7-tos vai. vakare. Šokiai 
prasidės kaip 6 vai. vak.

das draugai pastebi. Klaidų 
visi padaro.
sta, , kad 
čiai visai 
domės, 
uždarbis
vienas darbininkas negali nu
spręsti. kito uždarbio.

Taigi, tas pastebėjimas man 
yra padarytas kriaučiaus, dir
bančio visai kitoj dirbtuvėj. 
( ?—Red.) ir visai nežinančio 
tos dirbtuvės darbininkų padė
ties, ir negirdėjusi o dirbtuvės 
čermano raporto, o tik my
linčiojo kitą kritikuoti ir spau
doj vietą užimti. Jeigu kores
pondentas padarė klaidą, tai 
jis žinos ją ir pataisyti, bet 
ant tiek tas kriaučius supran
ta, kad negalima su viena 
diena klaidos pataisyti, ir dirb
tuvės čermano raporto. Tad 
aš nuo savęs pastebiu tiems 
draugams: nekiškit savo no
sies, kur jums nereikalinga.

Lokalo Korespondentas
J. Stakvilevičius.

MIRĖ

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

“Tas pats. ‘Lajfcus’ bus So. Bostone, 
kuris pereitą žiemą prajuokino New 
Yorką; praeitą rudenį lošiant ‘Lap
kų’ kvatojo Pittsburghas ir apielin- 
kė, jie ir dabar šypsosi del “Lap
kaus.—Kaip matote iš aprašymo, tai 
pittsburghiečiai esą ekspertai “Lap
kaus” perstatyme, o dabar ir Cle- 
velandui bus proga pamatyti Pitts-1 
burgho aktorius ir patį “Lapkų.” 
Durys atsidarys 3:30;—pradžia 4-tą 
vai. šarp. Po perstatymui šokiai(prie 
geros lietuviškos orkestros. Įžanga 

Išanksto perkant 50c.
(54-56)

DĖTUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

mo—kovos sil darbdaviais už 
panašius reikalavimus ir sy
kiu už organizavimą į uniją 
da neorganizuoti) darbininkų, 
be atsisakymo nuo politikos, 
gražių ryšių, gražaus, ramaus, 
“draugiško” susitarimo su 
d a rb d a vi a is—t o k ie re i k ai a v i-
mai visiškai jokios reikšmės 
neturi. O vadai kovos nenori,
(streikuoti—barbariškas kovos 60c ypatai.

nuo klasių i __
, gražaus SU-j DETROIT, MICH. -
jie neatsisa-i Jubilėjinj koncertą rengia S. L. A.

21-ma kuopa nedėlioję, 10 d. kovo! 
! (March), 1929, Lietuvių Svetainėj, į 
i 25 ir Vernor Highway; pradžia 5:30 j 

knnvcnriini Lrndos 1920 !val> vakare (sharp). ‘Įžanga 75 cen-Į Konvencijoj (lOCIOS 1.^v^ai ypatai. Po koncertui šokiai prie 
buvo nutarta kovot uz 40 j geros orkestros.
Ką gi darė tuo klausimu r 

aštuonius metus Hilmano 
a? O štulai darbą kas 

įvedė, jeigu ne Iilmano-Be-
kermano šaika, parsidavusi
darbdaviams? Tie faktai da

(Tąsa 5-tam pusi.)

būdas—Hilmau), 
są d a rb i n i n k a v i m o 
sitarimo politikos 
kys.

Juk da Bostono Amalgamei 
tų 
m.)

per

PRANEŠIMAI Iš KITUR
—/------------------- -

(“Laisvea” Name), Brooklyn, N. Y

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus, šviesus 

įr didelis fornišiuotas’ kambarys, 
frontinis. Yra elektra, maudyne ir 
visi parankamai. Mrs. Kelly, 345 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 52-54

i I tasTzrz.v <

| Tel., Triangle 1450 |
[Lietuvis Fotografas!

MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

10 v. ryte, St. Traicės kapinė 
se.

Anna šniečkienė, 39 jnetų I 
amžiaus, 269 Berry St., Brook
lyn, N. Y., mirė kovo 2 d. 
Bus laidota kovo 5-tą dieną 
10 vai. ryte, Kalvarijos kapi
nėse. Velionė palydėjo savo 
sesutę į kapus kovo 1 dieną ir 
grįžtant nuo kapų iš susigrau
dinimo smarkiai susirgo ir 
naktį mirė. Velionė yra mo-į 
teris Juozo Sniečkaus, kurį pa-! 
žįsta visi Brooklyno lietuviai, 
kaipo čeverykų pardavėją. J.

. Sniečkus prašo visus savo prie- 
telius ir pažįstamus, kuriems 
laikas pavėlina palydėt ją ,į 
kapus.

Mirė dviejų mėnesių Mild
red i O’Kren (Akromaitytė), 
502 Broadway, Brooklyn, N. 
Y., gruodžio 30 d., jai gimus, 
mirė jos jaunutė motina, vos 
tik 18 metų amžiaus. Liko 
jaunas tėvas 21 metų amžiaus. 
Mergaitė mirė vasario 28 d. 
Palaidota kovo 2 d., St. Jono 
kaninese,.

Laidotuvių apeigomis rūpi-! 
i naši . graborius Juozas Levan-j 
dauskas. ,

EXTRA! EXTRA!
PI TTS BURGAS CL EV EI A. NI) E

Nedėlioję, Kovo (March) »10 d., 
1929, Lietuvių Svetainėj, 6835 Sup
erior, Ave., Pittsburgho Aktorių Gru
pė Sulos Clc^elande Trijų Veiksmų 

Rengia A.L.
i I). L. D. 22-ra Kuopa, Cleveland, 
i Ohio. .Štai ką sako apie 4;“Lapkų” 
(lienraštyj “Laisvėj” 35, 1929:

TAI TAS. KO JUMS
1 REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti 
bariai ant dienos, savaites

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

G. M. K ANTON
arti 168th St. 

BRONX, N. Y.
(47-58)

IR

kam-
arba

Nufotografuoja 
ir numaliavoja* 
visokius p a-į 
veikslus jvai-| 
riomis spalvo-? 
mis. Atnau-| 
jina senus ir| 
kr a javus ir į 
sudaro s u■ 
amerikoniškais!

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai
1 Kreipkitės šiuo adresu:

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

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.

Džiaugiasi Dideliais
Pelnais iš Šnekiu . ! ..
- - - - - - - Amalgameitu Unijos

Važiuodamas į Europą va
šu e-

rūšies gaminių, o šiais metais 
! tikimasi daugiau, uždirbti. Pra- 
i našavo šnekiame didelę ateitį, j

Vyskupas Brown Sveikina į - - - - - - - - - - - - - - - -
T. D. A. Bazarą S. L. A.’83-čios Kuopos

Vyskūpas Montgomery
Brown prisiuntė būsimam
Tarptautinio Darbininkų Apsi-1 S. L. A. 83-čios, kuopos mė-
gynimo Bazarui autografuotų nesinis susirinkimas .įvyks ket- darbininku mdėtis
savo knvffi! “The Bankruntcv virtadienį, 7 d. kovo, “Lais-1}.’- C * darbininkų padėtis 

V% .y?1*’ «ine ■BanK1^Plcy - „ ar Tnn FvpL- dirbtuvėse apverktina, a Kadof Christian Supernaturalism” ;ves svetameje, 46 ien Eyck 
(Krikščioniškojo Viršgamtiš- St, Brooklyn, N. Y.^ 
kūmo Bankrotas) pardavinėji
mui. Kas norės, galės ją įsi
gyti.

“Kai aš, 
šaltų, šiurkš
čių v a 1 a ndų, 
nuimant žmo
nes nuo preki
nio laivo ‘Flo
rida’, u ž ė jau 
ant denio 
‘America,’ tai1 
nieko taip ne- 

' geidžiau, kaip 
LUCKY. ‘Del 
Jurgio,’ koks 
g a r d us sko
nis! LUCKY 
visuomet yra 
a t gaivinantis. 
Mano įtempti i 
nervai atsilei- 
d o, mano 

_ _ . skaudama ger-riarry Manning kls atsi] iuosa-I 
vo, ir visas šiurpulingasai prietikis 
htrodė dalimi kasdieninio darbo. Lai
kui slenkant, kada tik aš mintyse 
pažvelgsiu atgal j tą atmintiną nak
tį, visuomet atsiminsiu tą puikų 
skoni geidžiamojo LUCKY. Kuo- ■ 
met aš vaikštinėjau lankydamas mū
sų išgelbėtus žmones, tai atradau, i 
jog daugelis ir jų su skanumu nau- j 
doja LUCKIES. Mes, ištikrųjų, ne- ; 
galėjome išlaukti,"*'kol sugrįšim savo ! 
laivu pas LUCKjES. Kaipo tikrą; 
faktą priminsiu, '■ kad grįždamas į 
‘Ameriką’ pastebėjau vieną mūsų 
vyrų irkluojast su viena ranka, o su : 

xr i ir • i • Litą užsidegant LUCKY. Nieko ne- Vad.l Vodm-yste g--;
-----------  . LUCKY STRIKES. Yra gudrumo,' 

Ketverto vakare, 28 d. va-1 posakyje: Siek Lucky vieton saldu- 
T, ..---- r r u r- . 4 ' myno! Jis pagelbsti žmogui būtisario, Beethoven Hali, o i tinkamu fiziškai, o mes, kurie plau- 

vė, tarpe 2 ir #3 Ave’s New^kiojame jūrose, visuomet turime būt 
Yorke, ivyko susirinkimas pre- '-P^h-enge, bile kokiam netikėtam į- 
šerių.' Dalyvavo apie 300 i Taj yra gerai žinomas moksliškas 
darbininkų. faktas, kad šios rūšies cigaretas yra

• Susirinkimas buvo j 8‘-
! Amalgameitu preserių kliuboi Netgi gydytojai reikalauja savo jo a-j___ ____
I komiteto arba ekzekiutiv bo- cijentų rūkytf LUCKJES, nes jie ne- PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
rird vadinamo.

Kalbėtojai nurodinėjo, kad Į Be jokio abejojimo, LUCKY i ( 
amalgameitu unijos viršinin-j STRIKES gelbsti žmonėms prisitai- i biznį per daug metų, geroj vietoj 

i kai nieko neveikia del darbi-! Sav° nurami-.......
Įlinkų reikalų; visas jų dar-imą ir nesmagumus, ir rūkytojas tuo- įti Lietuvon, 
bas—pinigų iš narių rinkimas

Tel., Stagg 9105

Dr. 4. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTLSTAS 

X-Spindu!ių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

107 UNION AVENUE

PARSIDUODA restoranas, geroje. 
biznio vietoje, parduosiu pigiai, nes 

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

PASINAUDOKITE PROGA
Parsiduoda namas ib bučernė. Na-1 

mas mūrinis, dvieji] šeimynų ir što- 
raę. Yra du garadžiai,. viskas geram 
stovy. Priežastis pardavimo—turiu 
du bizniu i negaliu prižiūrėti gerai, 
todėl turite gerą progą pirkti už la
bai prieinamą kainą, nes noriu grei
tai parduoti. Atsišaukite: 578 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 50-55 
Nepaprastas pardavimai

Iš priežasties nesveikatos, parsi- 

lių dirbtuvių, biznis įdirbtas per 3 
i metus. Biznis eina gerai, sveikas, 
(žmogus gali padaryti puikų pragy
venimą. Jeigu nupirks nemokantis 

Ito biznio, tai 'aš išmokinsiu. Parsi- 
i duoda pigiai, tik už„ $2,000. Jeigu 
■ norėtų pirkti su namu, tai kąina 
$6,300. Pasinaudokit šia proga, nes 
su taip mažai pinigų retai pasitaiko 

j gerą biznį gauti. A. Pakrosnis, '78 
Thompsonville, Conn.

TO-61

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

iiiw—b■■ K-f-nnrnrrniimwiii
_ i- / a k____ L___________ i____2__ i__ _ _ 1_ —±

----------r-i- *■ 1 * -—n

DAKTARAS ir CHIRURGAS
Specialistas del visų ligi} ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai. j

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.

214 Perry Avenue,

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

forničiaus neturėtų, tai ir fomičių 
galės gauti del 4 kambarių. Kreip
kitės sekamu adresu:

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

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

(45-69)

Pradžia Prašalinus tą visą blogą, sta- 
8-tą vai. vakare. Visi nariai ltomJ reikalavimai: 40 vai sa- 
ir narės kviečiami/atsilankyti; vai^ė, kad daibimnkai dirbtų 
į susirinkimą, nes yra daug'1}® nR° stuknj, bet nuo savai- 

- - - - -r • įcių, kad visų presenų ir un-
, ne

būtų mažesnė, kai 50 dol. sa
vaitei, kad darbininkai netu
rėtų dirbt ant daugiau mašinų, 
kaip tik ant dviejų. , Ir rezo
liucija priimta tokioj formoj, 
(su tais reikalavimais) ir kad 
tiktai viena? lokala's preserių 
būtų visame New Yorke.

Paprastam darbininkui, eili
niam unijistui, tokie , reikala
vimai gal atrodys gana geri, 
gana revoliuciniai. Bet darbi
ninkui, šiek-tiek prasikrapščiu- 
siam akis, šiek-tiek apsitrynu- 
siaih, labiau ir akyviau sekan
čiam unijos vadų visą su darb
daviais politiką, nuodugniai 
žinančiam visas vadų (Hillma- 
no-Bekermano šaikos) purvi
nas niekšiškas išdavystes—me
tasi tuojaus į akis velniškai 
gudri veidmainystė ir apgavy
stė. Kodėl?

Todėl, kad visi tokie reika
lavimai gražūs, tiktai kada jie 
skamba iš lūpų išdaviku vadų, 
kaip tie išpūsti muilo burbu
lai, Be pamatinio reikalavD

Vyskūpas Brown, negalėda- reikalų, kurie reikia apsvars-^ •’ ' . LA.. L„„ 
as nata nribūti bazaran. nri- tyti. Taipgi atsiveskite ir «erpiese»ių (s*u >nIU) algamas .pats pribūti bazaran, pri- i tyti- . _ 

siuntė jam pasveikinimą ir lin- naujų ^nanų prirašyti, 
kėjimų. Vyskūpo žmona pa
gamino įvairių mezginių ir ki
tokių rankdarbių, kurie yra 
prisiųsti ir bus pardavinėjami, i

Apie penkiolika tautų akty
viai dalyvaus (su savo sky
riais ir kt. dalykais) šitame 
bazare. Tarpe jų bus ir lietu
viai darbininkai. Mūsų diena 
—trečiadienis—kovo mėn. 6 
d. Tai atidarymas Bazaro. 
Kiekvienas lietuvis darbinin
kas kviečiamas dalyvauti.

Vieta: New Star Casino, 
107 gatvė ir Park Ave., New 
Yorke. Trečiadienį pradžia 8 
vai. vakare.

J. Kairys, Sekretorius.

Klaidų 'Pataisymas
ra-

Nori Gauti Pinigu
Už Savo Paveikslą

Sally P. Holmes’ienė, pati 
turtingo sportsmano tuo pačiu 

i vardu, 
wood

traukia teisman Under- 
& Underwood fotogra-

“Laisvės” No. 47 ii\48, 
šant man iš čermanų susirinki
mo 21 d. vasario, įsiskverbė 
poros dirbtuvių nemalonios 
klaidos. Šimaičio dirbtuvėj, 
yra pasakyta, dirba pilnai. O 
tikrenybėje turėjo būti pasa
kyta, kad dirbo pirmesnių lai
ku gerai, bet dabartiniu laiku 
darbas sumažėjęs.

Antra klaido įsiskverbė apie 
Bilakovo dirbtuvę. Pasakyta, 
kad darbininkai uždirba di
desnes algas dirbdami štukinį 
darbą, o tikrenybėje turėjo 
būti pasakyta, kad darbinin
kai štukinį darbą dirbdami už
dirba savo senąsias algas.

“Laisyės” No, 52 I. Kriau
čius pastebėjo, kad ne taip 
yra, kaip korespondentas ra
šo. Labai aš myliu, kad klai-

BROOKLYN PARAMOUNT
Vienas iš Publikos Teatrų 

Flatbush prie DeKalb Ave’s.
Išgirskite ir Pamatykite 

“THE DUMMY” 
i(Nebilys)

Paramounto vėliausią ir geriausią 
ALDIOLOGINĮ—perdėm kalbantį
jį paveikslą su. Ruth Chatterton, 
Mickey Bennett ir Zasu Pitts. .

Šiurpas kiekvienoje scenoje— 
juokas kiekviename žodyje.
Murtagh—Vargonų Giesmė 

Keturi Sezonai Dainoje ir 
Melodijoje

PAUL ASH— .
“RUSTIC REVELS”
(Kaimietiški Rėksniai) 

Raudongalvis ir jo linksma grupe 
amerikoniškai užvarytame veiki
me Hay Hey and Cornfield 
Whoopee.

MACK SENNETTO IŠTISAI 
JUOKŲ KALBŲ MIŠINYS 

"The Bride’s/Relations” 
(Jaunosiom Giminės)

Juokingiausia komedija, kokią 
tik i begalima sudaryti.

Ji( eina dabar nuo pradžios iki 
pabaigai.

Pasidžiaugkite mūsų dieniniu 
teatru. Ateikite prieš 3 vai. die
ną, matysite pilną pirmos rūšies 
teatrą. -

BROOKLYN PARAMOUNT
Flatbush prie DeKalb Ąve’s.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos t
L. Bernice Šaliniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

r

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 desimtų 
metų patyrimo (14 metų -praktikavausi 
didelėje ligoninėje). |

MANO YPATISKA ATY- A (\(\ 
DA IR PATARNAVIMAS | 11 IIII 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų. ,

ANDREW EGAN, M. D.
,1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūfeų vientaučių vartojamos žolės, šąknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų ‘žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie-, 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų^ tarpe kurių 
ir Žemiau paduotus. 1

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

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

mane, o aš visados kuogreičiąusiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

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 Šalmų 
Rūtų -/ 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių




