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Šiandien milioniYtės masės 
darbininkių visame pasaulyje 
mini Tarptautinę Darbininkių 
Dieną. Už yis'geriausia ją pa
minės Sovietų ■'Sąjungos darbi
ninkės. Sovietijos darbininkų 
klasė išsikovojo sau laisvę, tat 
ir darbininkės savo dieną mini 
kaipo laisvos darbininkų šalies 
pilietės. .

KRISLAI
A

8 Diena Kovo.
L.D.S.A. Naujos Kuopos.
Darbas Dirbtuvėse.
Karo Pavojus.

, , barnia

Pirma* Lietuvių Darbi-

Išeina Kasdien, Apart

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykite*! Jū» Nieko 

Nepralaimčsit, Tik Re-

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Hooveris Greitai Paskirs 
Tarybą Tyrinėjimui 

Būtlegerystes
New Ybrko darbininkės mi

nės Darbininkių Dieną 17 d. ko
vo. Lietuvės darbininkės ne tik 
New Yorke, bet ir visur kitur, 

įskur tik bus rengiami tarptauti
niai masiniai mitingai, turėtų 

^Kuoskaitlingiausia juose daly-1 
Vauti. Iki šiol net Darbininkių!

WASHINGTON.— Tre
čiadienį prezidentas Hoove
ris tarėsi <su generaliu pro
kuroru Mitchell ir senato
rium Borah apie paskyrimą 
asmenų į tarybą tyrinėji- 

Tauti. Iki šioj net Darbininkių I mui būtlegerystes visoj Į 
Susivienijimo narės to nesiste®-jly, sulig kongreso autoriza-! 

vimo. Senatorius Borah pa-1 
reiškė, kad prezidentas grei-

gė daryti, šįmet pasibrėžkime
visos dalyvauti''tokiuose mitin
guose.* Taipgi raginkime ir ki- tu laiku paskirs narius į tą 
tas darbininkes eiti į juos. tarybą.

Darbininkių Susivienijimuk 
kovo mėnesis prasidėjo labai 
sėkmingai. Atgijo mūsų dvi 
kuopos, būtent 76 Camden, N.! 
J., ir 105 Yonkers, N. Y. Tai! 
puiki pradžia. Reikia tikėtis,' 
jog iki pabaigai mėnesio, kuo-1 
met užbaigsime visus mitingus 
minėjimui Tarptautinės Darbi
ninkių iDienos,’ į 
džiaugti daugybe , naujų narių 
ir naujom kuoporri.

Išteisino Brokus Nu
žudyme Fanuos 

Darbininko
TUSCOLA, Ill.— Trečia- 

galėsime pasi- dienį išteisimo brolius Emil

AMERIKOS DARBININKU (KOMUNIS
TŲ) PARTIJOS KONVENCIJA

Berlyno Policija Uždraudė 
Rodyti Radikališką 

Veikalą
BERLYNAS.— Čia poli- 

[cija uždraudė perstatyti ra- 
[dikališką veikalą “Nuodin
gas Gazas Ant Berlyno”. 
Veikalas pirmu kartu buvo 

I perstatytas antradienį. Ber
lyno valdžia nenori, kad bū
tų varoma propaganda prieš į Partijos šeštosios 
besiartinantį karą.

W. W. Weinstone Raportas Apie Komunistų Internacio- 
usijosnalo Šeštą Kongresą ir

i 100 Žmoniy Žuvo nuo 
; Žemės Griuvimo 

Kalnuose

NEW YORK.— Trečiadienį, Į programoj, ięuri švies kelią bū- 
kovo mėn. 6 d., po pietų, Irving • simoms ponulio proletariato 
Plaza Svetainėje įvyko trečia' kovom.

!Z__ Konvencijos, Programa nurodo, kas
įsesija, kuriai pirmininkavo Ella i “kairieji” socialdemokratai, 
'Reeve (Močiutė) Bloor, o vaka-įtie “kairieji” komunistai, 
re. ketvirtoj sesijoj, pirminin- j tie fašistai, etc. Sykiu ji 
kaujant Benjamin Gitlowui, pa-■ rodo būdus, kaip su tais apsi- 

i tiekė raportą Partijos Centro! reiškimais kovoti.
Komiteto sekretorius, Jay 
Ixivestone, apie Partijos nu
veiktus ir veikimui esamus dar- 

i bus.
: Treciojoj sesijoj, be kitko, 
kredencijalų komisija pranešė 
apie Konvencijos delegatų su
dėtį. Išviso pilnų delegatų (su 
pilnu balsu) randasi 104 ir 62 

! alternatai, bei broliški delega
tai, kurie turi teisę kalbėti, bet 

j nebalsuoti.
Iš 104 pilnų deleg. 99 išpildė 

tam tikras kortas, kurios paro
do būtent sekantį: 72 iš jų yra 
industriniai darbininkai, dir
banti fabrikuose; 4 agrikultūri- 
niai darbininkai, 22 Partijos 
veikėjai ir viena šeimininkė. Iš 
62 alternatų-fraternalių delega
tų, 42 industriniai darbininkai, 
1 agrikultūrinis, 2 intelektualai, 
ir 13 Partijos darbininkų.

Dešimts iš delegatų yra neg
rai, ir vienas japonietis.

Pirm eisiant prie delegatų 
diskusijų, paimsim trumpai W. 
W. Wein stono pranešimą 
Komunistų Internacionalo 
tąjį Kongresą.

K (į. Jis Nuveikė
Kominterno šeštasis Kongre

sas buvo vienu iš didžiausių ir 
galima sakyti svarbiausių visoj 
Kominterno istorijoj. Ne tik 
delegatų skaičiumi (kurių buvo 
virš 500),lbet ir Partijomis jis 
pasirodė milžinišku. Ypačiai 
Pietų Amerikoje komunizmas 
smarkiai pasiįrė pirmyn, nes ši
tam Kongrese buvo atstovauta 
kiekviena Pietų Amerikos šalis. 
Be to, šitam Kongrese daug at
stovų buvo iš kolonijinių kraš
tų, ypatingai iš Chinijos.

šeštasis Kominterno Kongre
sas, be kitų didelių darbų, priė
mė Komunistų Programą, kuri 
buvo labai reikalinga ir kuri

tie 
kas 
kas 
nu-

♦

Vienbalsis priėmimas progra
mos liudija daugiau negu kas 
kitas, jog Komunistų Interna
cionale viešpatauja viena idea- 
logija ir vienas pasiryžimas.

(Tąsa ant 3 pusi.)
i LIŠBON, Portugalija. — 
I Trečiadienį gautas praneši- 
'mas iš Funchal, Madeira sa
lose, sako, kad suvirs 100; 
žmonių žuvo ir daug sužeis-! 
ta iš priežasties slinkimo že
mės St. Vincent slėny.

Daugelis gyventojų tapo 
žemės užgriūti namuose.

Žemės griuvimas pasireiš
kė iš priežasties didelio lie
taus.

Madeira salos randasi At- 
lantiko vandenyne, netoli 
Morokko pakraščio; sudaro 
Portugalijos provincija var
du Funchal. Provincija su
sideda iš salų Madeira, ma
žos greta esamos salos Por
to Santo ir saliukės Desertą 
Grande. Gyventojai dau
giausia susispietę Madeira 
saloj.

Funchal, sostinė ir viena
tinis salų portas. yra mies
tas su apie 25,000 gyvento
jų-

100 New Bedfordo 
Streikierių Taliuosuota

NEW BEDFORD, Mass. 
—Bristol pavieto teisme, 
New Bedford, trečia
dienį prasidėjo klausy
mas apeliacijų 662 tekstilės 
streikierių. Teisėjas J. Bil- 
lan išklausė suvirš 100 by
lų. Išnešė nuosprendį, kad 
kaltinamieji būt paliuosuoti 
ant išbandymo, šešiems pa
skyrė vienų metų išbandy
mo periodą; kiti bus tėmija- 
mi per šešis mėnesius. Jei
gu tą laiką kuris “prasi
žengs”, bus suimtas ir ne
teistas kalėjimam

Teisėjas pareiškė, kad jis 
paliuosuoja darbininkus del 
“geresnės santaikos tarp 
darbo ir kapitalo.”

Ko vietos fabrikantai no
ri, tai sudaryti precedentą, 
kad karingieji darbininkai 
buvo teisiami. Jie mano, 
kad ateity jie galės greičiau 
tuos darbininkus suareštuo
ti ir pasmerkti kalėjiman, 
ištikus streikui.

ir Will Carroll nužudyme 
Walter McAlister, kuris dir-' 

| bo pas juos ant farmos.
Emil Carrdll, profesiona-• 

las beizbolės ^lošėjas, ir jo. 
brolis buvo kaltinami, kad 
jiedu beizbolės lazda užmu-1 
šė savo darbininką, įdėjo jo! 
lavoną į automobilį ir pa
statė automobilį ant gelžke-! 
lio, kad atrodytų, jog trau-; 
kinvs jį užmušė.

Teisme buvo įrodinėjama,

Didžiuma Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo narių dirba 
dirbtuvėse. Bet iki šiol nepa- 
jėgėm atatinkamai vesti savo 
propagandą tose dirbtuvėse, kur 

. yra nemažai mūsų narių ir ar
timų pritarėjų. Neišnaudojam 
mes daug gerų progų, kokios 
laiks nuo laiko pasitaiko. Mū
sų narės, ypač audinyčiose gali 

tvėrime
Draugės, kad jiedu nužudė McAlister 

■ su tikslu iškolektuoti jo ap- 
draudą, kuri siekė $16,000;1 
apdrauda buvo aprašyta ant ■ 
Emil ir jo pačios vardo. į

Po tardymo džiūrė svars- iff 1 •! 17 1 17 • - Ii“ “ ,v
te anie keturias valandas iri MekSJnOS VžtlfuMS KSriliOIiieiiC AtCIUC IS 
išnešė nuosprendį, kad jiedu•• _ - _ • ! __ • 17 n
nekaIti; Sukilėlių Miestus Monterey ir Vera Cruz

labai daug pagelbėti 
tekstiliečių unijos.

,t^udėjos ir šiaip dirbtuvių dar
bininkės, pagalvokite apie tai. 
Lai mūsų kuopos irgi tai’pa
svarsto savo susirinkimuose.

Minint 8 d. kovo vyriausias 
mūsų obalsis yra kova su karo 
pavojum. Jei kas dar ir šian
dien tebemano, kad karo pavo
jus dar toli, kad tuojautiniai 
jis negręsia, tai daro stambią 
klaidą. Karas gali užsiliepsno
ti bi kada ir mes, darbininkės, 

su

Belaižydami fašistam batus, Lietuvos socialdemokratai tur-būt 
jiems kiek nors ir krimstelėjo, nes nesenai fašistai buvo įmetę 

šaltojon (-ant dviejų savaičių) “Socialdemokrato” 
redaktorių St. Kairį. apie 

šeš-

Vokietijoj Milionierių Mažiau
BERLYNAS.— Vokieti- 

joj milionierių skaičius žy
miai sumažėjo. 1913 metais 
buvo 15,000 asmenų, kurie __
turėjo po milioną ir dau-1 Po smarkaus 
giau markių. Pabaigoj 1927 sukilėlių 
metu milionierių buvo tik miesto/ Mūšis tęsėsi ’ 
2,300. Pirma karo buvo 229 trečiadienio dieną. Sakoma, 
asmenys, kurie turėjo po žuvusiųjų daug, bet tikros 
10,000,000 ar daugiau mar- skaitlinės kol kas nežino- 
kių, o dabar vra tik 33. Ber- mos. ‘
Ivne yra 290 milionierių,, Manoma, kad generolas 
Hamburge 112, Leipcige 45, Aguirre, sukilėliu vadas, pa- 
Frankforte 48, Cologne 48, !bėgo laivu. " 1
Munieb 42 Dn^en 39 DUs- Valdžios kariuomenė lai- 
seId0£ 33- Stutgart 26 B r 4 mgj ir šiauriniame fronte 

įsverstL men 21, Karaliaučiuj 5. J ....

w Vokietijon Vėl Skleidžia Gandus Apie
......... .. Vokietijoj' Sandino “Pabėgimą'

frurime būti pasirengusios 
jAo kovoti.

įrodinėja, Kad Kristus
Nebuvo Nukryžiavotas

Hli

BERLYNAS.— Dr.’Hege- 
man išleido Vokietijoj kny
gą, kur jis įrodinėja, jog 
Kristus nebuvo nukryžiavo- 
tas. Esą. pasaka apie Kris
taus nukrvžiavoiimą įsi
skverbusi del to, kad seno
vės raštai buvo neteisingai 
išversti.

asmenys, kurie turėjo

MEXICO CITY.— Anksti 
ketvirtadienio rytą valdžia 
pranešė, kad valdžios ka
riuomenė laimėjo sprendžia
mą mūšį Vera Cruz mieste.

i mūšio išvijo 
kariuomenę • iš 

visą

Vera Cruz yra svarbus 
punktas j pietrytinę sukilė
lių užimtą dalį ir svarbus 
rytinio pakraščio miestas'

Amerikos Valdininkai 
Grasina

Nori iš Kapų Išmesti
JUNOKAI, Panemunėlio, 

vai.— Sausio pabaigoje šia
me kaime pasimirė S. Žiau- 

Pranešama, kad sukilėliai Fra> Pamintas bedieviu 
maršuoja ant miesto Jua- ^1S . mn'damas nenrisi?me 
rez, kuris randasi netoli A- Į kunigų, o_ paskutinei valan- 
merikos rubežiaus. Jis ran- ■ d°J bandė užpūsti degančią 
dasi valdžios kariuomenės i zvakę. . Palaidoio jį šeteks- 
rankose. Valdžios spėkų ko-/B kapinėse. Dabar davat- 

j. • . i Irnc cnlroma Iran ic Irnmninmandienum yra majoras
rankose. Valdžios spėkų ko-/B kaninese. Dabar davat- 
mandierium yra majoras;kos.šūkauja, kad is kapinių 
Daniel Calvan, ir jis rengia- atsiimtų, o ne—tai jos^ pa
si atmušti atmaršuojančius c!os mirusŽ ls kapinių išme

sią.
y

Chamberlain Pašiepia

GENEVA, Šveicarija.
Austen Chamberlain, Angli-

B E RLYN AS.—Vokieti ios 
valdžia isakė 
konsului Konstantinopoly iš
tirti, ar Trockis pageidauja 
vizos tik laikinam apsigyve
nimui Vokietijoj del gydy
mosi ar del nuolatinio gyve
nimo. Sakoma. Trockis sa- 

Jkvo pirmoj deklaracijoj aiš- 
^kiai nepabrėžęs savo pagei

davimų.
Manoma, kad Vokietijos 

socialdemokratų

MANAGUA, Nicaragua. 
—Vėl Wall Streeto tarnai 
čia leidžia gandus, būk ge
nerolas Sandino, Nicara- 
guos nepriklausomybės ko
votojų vadas, vėl “pabėgės” 
su savo pagelbininkais. Sa
koma, kad Nicaraguos pre
zidentas Moncada, Wall

—atėmė iš sukilėlių miestą 
Monterey, Nuevo Leon val
stijos sostinę.

Generolas J. Gonzalo Es
cobar, sukilėlių vadas, pabė
go iŠ Monterey per Saltillio 
ir bandė sukoncentruoti sa
vo spėkas Torreon, Coahui- 
loj, kur valdžios kareiviai 
maršavo į tuoj autinę ataką.

Generolas Miguel M. Aco- j

sukilėlius. Calvan- gavo 
pranešimą, kad generolas 
Marcelio Caraveo, kuris tre-1 
čiadienį perėjo į sukilėlių1 
pusę, maršuoja ant miesto! 
Juarez; Caraveo turįs pilną 
traukinį sukilėlių.

< Jungtinių Valstijų valdi
ninkai Fort Bliss mieste, 
Texas valstijoj, “ persergėjo 
Calvan, kad jeigu ten įvyks 
bile mūšis, kuris gręstų 
amerikonams, tai Jungtinių

Komunistų Areštai

socialdemokratų valdžia Streeto agentas, ir genero- 
J ileis Trockį Vokietijon lai- įas Logan Feland Jungtinių 

kinai pagyventi, jeigu jisai Valsčių marinų komandie- 
gaus iš kokios nors šalies rius> aplaikę nepatvirtintus 
viza del nuolatinio ewveni-! pranešimus, kad generolas 
mo,k kad pasigydęs VQkieti- i Augustino bandino atvykęs 
joj galėtų važiuoti ton šalin, i Tegucigalpa, Honduras.
apsigyventi. Bet, sakoma,1 T.°^ia.us ^patvirtmti pra- 
Vokietiios valdžia neužtik- nesimai sako, kad du Sandi- 
rintų Trockini saugumą.

Peoria, Ill. —čia per sa
vaite laiko nuo' nuodingo ---  ------
munšaino numirė penkioli- šalininku.
ka asmenų, jų tarpe dvi mo-

Valstijų marinų komandie-

sta komandavo svarbiausią Valstijų armija griebsis ap- 
valdžios kariuomenės spar- saugojimo priemonių—reiš- 
ną, kuris traukė ant Vera kai, darys intervenciją Mek- 
Cruz smarkiai maršuoda- sikoj.

VILNIUS. — “Dziennik 
Wilenski” pranešimu, poli
cija susekė Vilniuj plačiai 
išsišakojusią komunistų or
ganizaciją, 
lis organizacijos narius 
Vilniaūs universiteto 
dentu priešakyje.

Suareštavo kę
su 

stu-

Mussolini Sveikina Hooverį

jau senai buvo ruoštasi išleisti, jos užsienio reikalų minis- 
“Komunistų Manifestas”, para- teris, trečiadienį labai nu- 
šytas Markso ir Engelso jau; stebino įsitikinusius į Kel- 
neatsako dabartiniems reikalą-1 loggo “taikos” paktą, pašiė- 
vimams. Reikia naujos progra- piančiai išsireikšdamas apie 
mos, apibudinančios kiekvieną tą paktą Pasikalbėjime SU 
klausimą, su kuriuo tenka Anglijos laikraštininkais jis 
mums susidurti, ko negalėjo pa- -- — --
dengti “Komunistų Manifes
tas” pagamintas prieš 50 metų.

4

pavadino Kelloggo 1 paktą 
Amerikos imperializmo

tuo pakaiti m vao pi ivo w lučių, . « • *

Antrasis Internacionalas netu-J B. i : Ka
rėjo savo programos. Socialistai: 
ir šiuo tarpu neturi ir negali 
turėti bendros programos, todėl, 
kad jie kovoja ne tarptautiniai, 
bet kiekvienos šalies socialde
mokratija eina su savo šalies 
buržuazija ir todėl—vietoj har
monijos, bendros kovos už ben
drus reikalus—pas 
tynė, kaip greit 
buržuazija.

Mūsų programa, 
Internacionalo šeštojo Kongreso 
programa, sakė kalbėtojas, pa
remta mokymais Markso ir En
gelso, patyrimais Pirmojo In
ternacionalo, masinėmis kovo
mis Antrojo Internacionalo, gi
gantiškomis pamokomis pasau
linio karo ir dešimties metų po
karinio laikptarpio prityrimais. 
Prityrimai Rusijos Revoliucijos 
—proletarų diktatūros,— pamo
kos iš išdavinėjimų social-pa-

'Jie būdavo ja penkioliką 
kreiserių, ar ne?”— pareiš
kė Chamberlain reporte
riams, kurie užklausė jo, ar 
Kelloggo paktas neparodo, 
kad “Jungtinės Valstijos 
trokšta pasaulio taikos.”

juos pjau- 
susipjauna Meksikos Darbininkai ir

Valstiečiai prieš Sukilėlius
MEXICO CITY— Diego 

Rivera, Meksikos komunis
tas ir vadas Nacionalio 
Darbininkų ir Valstiečių 
Bloko, kuris nominavo val
stiečių vadą Triana į prezi
dentus, pareiškė, kad tasai 
blokas yra griežtai nusista
tęs prieš dabartinį sukilimą, 
kaipo prieš atvirą reakcinį• 
judėjimą. Jis sako, kad blo
kas kovos/ idant sukilimą 
sukriušinti.

mas pirmyn per sukilėlių 
valdomus miestus Vera,
Cruz valstijoj. Prie genero-!per Klaidą Peršovė žmogų, 
lo Acosta spėkų prisidėjo; Pats Nusišovė 
pabėgusieji sukilėlių karei-i 
viai visuose svarbesniuose 
miestuose Vera Cruz valsti
joj, sako valdžios praneši
mas.

Valdžia aprokuoja, kad 
sukilėlių vadas generolas 
Aguirre turėjo tik nuo 300 
iki 600 kareivių Vera Cruz 
mieste, kuomet dalis ; 50-to 
pulko pametė jį.

KomunistųWASHINGTON.— Nobi- 
le Giacomo De Martino, Ita
lijos fašistų ambasadorius 
Washingtone, per valstybės 
sekretorių perdavė Mussoli- 
nio pasveikinimus preziden
tui Hooveriui. Mussolini 
širdingai sveikina Hooverį, 
kaipo Jungtinių Valstijų 
prezidentą, kaip Wall 
Streeto agentą. Mussolini 
žino, kad Wall Streetas 
daug pagelbėjo Italijos fa-jtriotų, lekcijos kolonijų žmonių 
šizmui. • I—viskas tas ’ inimtas naujoj

no generolai, Porfirio San
chez ir Gonzales, abu hon- 
duriečiai, atvykę į Cifuen
tes. Honduras, su 60 savo 

. Sakoma, visi ta
po nuginkluoti ir suimti 
Honduras vyriausybes.

MANCHESTER, Conn.— 
Ignatz Charley antradienio 
vakarą pas tūlą kriaučių 
dirbtuvėlėj susiginčino su 
dviems vyrais. Vietoj vieno 
iš jų jis per klaidą peršovė 
Rocco Farr, savininką stu- 
bos, kurioj Charley gyveno. 
Pamatęs, kad jis padąrė 
klaidą, Charley nusišovė.
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DIENOS KLAUSIMAIS
Jungtini; Valstijų Jinaivalstiečių interesus. v _ 

mobilizuoja darbininkus ir
Intervencija Meksikon valstiečius pasiliuosįvimui 

--- liš po visokios priespaudos.
HoOverio valdžia nutarė ’ _____

remti Meksikos Portes Gil’o I 
valdžią. Jau gabenama 
daugybė amunicijos tos val
džios; gagelbai. Paviršuti
niai * žiūrint, atrodo, jog 
Washingtonas ištikrųjų ei
na prieš klerikalinę reakci
ją, kuri šiup tarpu vėl iškė
lė augštai savo galvą Mek
sikoje. Bet taip nėra. Jung
tinių Valstijii. plutokratija 
turi savotiškus išrokavimus.
Jai apeina savo ekonominiai _ # _ 
ir politiniai interesai Meksi- PeJnai kasmet kyla kaip ant 
koje.

Visų pirma, šita suirutė i 
Meksikoj duoda progą Wa-

Nesvietiški Amerikos
Plutokratijos Pelnai

balsuoti biznieriams > socia
listai jau apkrikštijo “rau
donuoju teroru”. Tai, gir
di, baisus daiktas, kad 
“žmonėms” neleidžiama da
lyvauti balsavime, nesą de
mokratijos ir tt.

Well, tegul buržuazija ir 
jos agentai socialdemokra
tai lieja krokodiliaus aša
ras delei Sovietų Sąjungos 
biznierių likiųro. Mes jiems 
tos privilegijos nepavydi
me. Tai jų draugai; Jie 
turi juos palaikyti ir jų li
kimą apverkti.

Bet Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partija savų darbą 
budavojimo socializmo varo 
pirmyn. Tai jos misija* 
Niekas neišmuš jos iš to tei
singo kelio. Buržuazinės 
spaudos jokios raudos 
ševikų nesugraudins.

Judošiy Maišelis ' KELIONES ĮSPŪDŽIAI I AUKOS “LAISVEIn

$1.00 .

2.00

Penktadienis, Kovo 8, 1929

Montello, Mass.

Tūlas laikas taml atgal bu
vau Montelloje. čia lietuvių 
randasi įvairių pažiūrų. Kata
likus tamsybėj palaiko juo- 
dasis apaštalas, viliodamas iš k.~ DaTbukas, Essington,

Pa.
B. Krutienė, Elizabeth,

C. Diges, Crivitz, Wis.
J. Boubonis, Kenosha, 

Wis.
J. Jerome, So. Barre, 

Mass.
Nežinomas

Gruodžio 15 d. policija padarė 
kratą, bet nieko nerado.

Klaipėdos mieste gyvena žval
gybos agehtas Pranas Andriu
kaitis. Jis seniau tarnavo 9 
pešt, pulke’9 kuopoj Mariampo- 
lėj. Buvo areštuotas ir nors 
rado komunistines literatūros, 
bet po 19 dienų paleido. An
driukaitis žvalgybai įsakius tą 
literatūrą turėjo pakišt vienam 
puskarininkui, bet nespėjo. An
driukaitis ir kitiems ne vieną 
kart mėgino ‘pakišt, literatūrą, ant" nosių užmovę...

Reikia pasakyti, kad di
džiuma gyventojų progresy
viai, bolševikiškų minčių žmo
nės, 
su 
liet, tautiškame name ir vei
kia proletarinėj dirvoj.

Atsimenu organizavimą
1012 hn. vaikų “žiburėlio”[A. Bulevich, Pittsburgh, 
draugijėlės, kuri ir dabar ge- ( Pa.
,rai ;gyvuoja. Seniau buvę F. Šiugždinis, Bridge^ 
|“žib.” nariai dabar jau išau-j port, Conn.
gę — vaikinai ir merginos — Liet. Draugiškas Kliu- 
didžiumoje yra baigę augštes- 
nes mokyklas bei kolegijas — 
tai laisvų pažvalgų jaunimas, 
susibūręs į Liuosybės Chorą.
Tankiai rengia koncertus bei 
perstatymus darbininkiško 
pobūdžio, žavėjančiai palinks
mina publiką gražiomis daino
mis, gerai išlavintais balsais.

Dar vienas Kanas. “Balso” 12 
Nr. buvo paskelbti 4 Kanų judo- 
šių ' vardai. Dabar pridedam 
dar vieną. 1928 m. bal. m. buvo 
sulaikytas Kanas Jankelis. Jį su
laikė drauge su Feigelyte Sore, 
platinant atsišaukimus Radviliš
kio mieste. Tardymo metu ir 
Kanas ir Feigelytė papasakojo, 
kad jie atsišaukimus esą gavę 
nuo šmukleraitės Libkos. Del 
tos išdavystės šmukleraitė buvo 
areštuota ir nuteista 15 metų 
(bausmė buvo sumažinta ligi 5 
metų). Judošiai Kanas ir Fei
gelytė irgi gavo 3 ir 4 metus. 
Seniau jiedu buvo išmesti iš po
litinių kalinių eilių. Gerai bu
vo padaryta. Abu turi būt boi
kotuojami, kaipo judošiai.

Kantauto judošystė. 1928 
metų pradžioj buvo areštuotas 
Kontautas iš Bubių. Jis žvalgy
boj išdavė net savo brolį K. 
Kontautą, kuris nesenai buvo 
nuteistas mirti (mirties bausmę 
pakeitė amžinu kalėjimu). Kon
tautas judošius slepia nuo kitų 
savo kaltinimo aktą, kad neiš
kiltų aikštėn ir kitos jo judošys- 
tės. Kontautas greit bus paleis
tas. Kurtuvėniečiai-bubiečiai 
privalo saugotis to judošiaus.

Ralys Balys, buvęs 8 pešt, 
pulko puskarininkas, išdavė L. 
iš Bubių — Kurtuvėnų. Reikia 
jį boikotuot; jis tupi Šiaulių 

i kalėjime.
Į Negeras apsireiškimas, šiau
rių kalėjime kai kurie politiniai 

. į kaliniai pradėjo draugaut su ju- 
pasirode, došiais. Net kelis grąžino į sa- 

, į vo eiles. Tas labai negerai. Kas 
visi iki vienam tarp elgiasi, tas padeda judošys-

bol-

1.00
5.00

šiomis dienomis tapo pa- rn/ni7iTATAC
rnnnrt^ An orikns CIVILIZUOTAS ŽMOGUSskelbtas raportas Amerikos 

pramonės1 už 1927 metus. 
Tai didelis žiupsnis įdomių 
skaitlinių. Jos parodo, kaip 
nesvietiškai yra išnaudoja
mi Amerikos darbininkai, ir 
kaip pramonės . savininkų

I mielių.
Bėgyje 1927 metų pramo

nės savininkai pasidarė pel
no iki $16,737,000,00(F—virš

KAIPO LIGŲ SKLEIDĖJAS

Washingtono Universiter 
to medicinos skyriaus dak
tarai, keliaudami per Green
land! jos sniegynus, pastebė
jo, kad tūli ištisi tenaitinių 
gyventojų—eskimosų kai
meliai serga “šalčiu”, slogo
mis; tuo tarpu kitose eski-qhinp-tnnn valdžiai išnauio no 1K1 ^io,7dV,UUU,UUU--Virs VV1V vsnmgtono vaiaziai įsnaujo mii;onu daugiau netru mosU gyvenimo vietose nepakelti klausimą ginkluoto “įmonu aaugiau, negu . • vieno kuris tu-

Rivpržimn Meksikon Tau 192t> metais, o apie $2,740,- snanaa nei vieno, klius tu įsiveržimo MeKSiKon. jau qqqqqq daužia u npou 1922 retii sloga.kalbama apie pavojų Jung- 0W.VW daugiau, negu 192-3 „asirodė.
metais.tinių Valstijų parubežinėms

^valstijoms nuo prasidėjusios . . j ,v
“rovniinminą” Antm i algomis 1927 metais teis- 
kimu pagelbos Gil’o’ val-’mokgtą $5,886,227,889. Visų 
džiai dar kiečiau ją pasiima1 pagamintų produktų tiktai 
už pakarpos Amerikos Wall, nuos. tenka darbimn- 
.Strytas. Trečia, Amerikos kams, o 83 nuos. eina kapi- 
amunicijos karaliai pąsida- talistams.
rys gražaus peilio iš dabar-

Patyrinėjus,
Tuo tarpu darbininkams kad tuose. kaimeliuose,;

• u- zxrxrr . • . • V 1/1 1 V* H O K O V» V1CJ1 ll?l AZinYTOTVl

Skubinimo sistema begai-
tinio civilio karo Meksikoj, lestingai smaugia darbinin- 
Ketvirta, Amerikos kapita
listai užduos dar vieną smū
gį Anglijos interesams Me- 
ksikųj ir visai užkirs mar- 
ketą Anglijos produktams.
' Vadinasi, kaip neimsime, 

Amerikos kapitalistai ir jti 
valdžia nieko neturi pralai-

kus, išsunkdama iš jų pas
kutinę energijos unciją ir 
varydama juos be laiko į 
kapus. Gamybos racionali
zacija gimdo chronišką be
darbę. Šiandien taip vadi
namos “gerovės” laikotar
py j Amerikoje turime nuo 3

mėti šitame klerikalų suki-!iki 4 milionų bedarbių.
lime.
labai daug. Washingtono
valdžios tiesiama ranka Cal- Fftva p • - Run™* 
les’o-Gil’o valdžiai yra ran- aovd
ka neprisotinamo grobonies. j manus Sovietu Sąjungoj

Priešingai, jie laimės!

Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partija pradėjo visuo
tiną. valymą Sdvietų vai- 

Prieš Klerikalinę Reakciją džios aparato nuo biiirokra- 
_____  tų ir visokių .proletariatui 

Meksikos darbininkų ir valstiečiams svetimų ele- 
f valstiečių nesenai sudarytas-men^- Taip pat^ perziuri- 
blokas po Komunistų Parti- s^rasas piliečių, kurie 
jos vadovybe išleido pareiš- turės teise balsuoti šiuose 
kimą prieš klerikalų sukili- j0,Yie^ v^knnuose. Tai di- 
mą. Pareiškime sakoma, £ells darbas ir be svai;- 
kad valstiečiai ir darbinin- bus Pr.°Se£įa?: ^ai dabsvko- 
kai kovos prieš reakcionie- v.a? Pries 'desinumą, pries is- 
rįų sukilimą, kad nusukus pries buožes ir nep-

Valstiečiai ir Darbininkai

Meksikos darbininkų ir

jos vadovybe išleido pareiš- turės teise balsuoti šiuose

mą. Tai dalis kd-

jiems 'sprandą. Bet, žino
ma, valstiečių-darbininkų

menus. . .
Šimtai valdininkų, kurie 

T darbinin
kams ir valstiečiams, kaip 
nors įsiplakę į Sovietui apa
ratą, vejami laukan. Tūks
tančiai biznierių, tapusių 
tokiais pastaraisiais keliais 
metais, nustoja teisės balsa
vimo/ O pasirodo, kad jų 
buvo privisę gana daiig.

Valymo darbą varo spe
cialiai komunistij komitetai, 
sudaryti iš ištikimiausių 
draugų. Apvalymas sovie
tinei įstaigų nuo svetimų 
elementų yra būtina sąlyga 
tolimesniam socializmo bu- 
davojimui. Jokiems karje
ristams-nėra vietos Sovietų 
valdžios aparate. Jie suse
kami ir metami laukan be

blokąs ir Meksikos Komu- ))as*r0(Jė svetimi
• ' l/n rno i iro lormninistų Partija nesustabdys 

savo kovos prieš Amerikos 
imperialistams šunnodegau- 
janči& Gil’o valdžią. Jie sto
ja į Kovą prieš reakciją po 
savo vėliava ir kovoja už 
savo programos vykinimą.

O valstieęiu ir darbinin
kų bloko programa reika
lauja nuginklavimo ir nusa
vinimo buržuazijos, kunigi
jos ir dvarininkų, išvijimo 
Jungtinių Valstijų kapita
listų ^ir konfiskavimo jų 
nuosavybės, ir įsteigimo 
Meksikoj sovietinės val
džios. Vadinasi, valstiečiai 
ir darbininkai yra vienati-, 
jie spėka prieš reakciją. Jie jdRį0 pasigailėjimo.
Veda ko.vą už išrovimą su šitas Sovietų valdžios 
šaknimis tos reakcijos ir už j aparato valymas ir peržiū- 
sunaikinimą pamato reakci- rėjimas balsuotojų surašo 

labai sujudino buržuazinę■jos gyvavimui.
Meksikos Komunistų Par- ’r socialdemokratinę spau- . ri n Vnarinrroi. anmnhorni

tijai tenka vaidinti svarbus 
vaidmuo

dą. Ypatingai- socialistai 
pasipiktinę šituo komunistų

šitam konflikte, darbu. Vijimą laukan biu- 
gina darbininkų ir rokratų ir ątėmimą teisės

jų kruvinai pelnytus grašius., 
ISandariečiai užsiima “mokslo; 
tyrinėjimu” (taip jie patys sa-į 
ko), jų “observatorija 
so ant Ames gatvės, 
įininkai” vakarais ten 
juoja astronomija,”

” riog- 
“Moks- 
“studi- 
stiklus

4.00

1.00

kur. dabar 
eskimosai serga slogomis, tei. Kas draugauja su judošiais, 
pirmiau nieks niekada iš jų tą patį reikia išmest iš politi- 
nesirgdavo tokiais nesvei-! nių kalinių.
kavimais, kol pas juos nebu-1 Du judošiai. 1927 metais 

„Lniin.jrr, “civilizuotu” i Klaipėdos krašte buvo nemaža 
Tarp areštuotųjų buvo 

__ __  , tilžiečiai. Vienas jų,
Pelcas (Pelz), tuoj ėmėjšdavi- 
nėt. Išdavinėjo ir vienas Klai
pėdos krašto gyventojas — Di- 

.džnilis. Del jų išdavysčių buvo
- -Statieji irgi uzsi- ųaujų areštų. (, Dabar jįedų Ja- 

p;O kokių 48 įikl 72 įpį; Kaupų kalėjime. Politinei 
valandų po svečių pąsirody- kaliniai išvarė juodu iš savo ęi^

vo atsilankę 
amerikonų bei kanadiečių, j areštų. 
Toliau, paaiškėjo, jog kur,a‘ kel1 
tik civilizuotų tautų žmo
nės, kurie paprastai turi slo- į 

gas, apsilanko tarp e’skimo- 
sų, tai pastarieji irgi užsi-1 
krečia, ir ■

šneiderio byloj vienas liudinin
kas tvirtino, kad literatūrą 
Šneideriui pakišo Andriukaitis. 
1926 m. jis buvo išmestas iš 
“Spindulio,” kaipo žvalgybinin
kas. ‘ '

Alytiškis judošius. Po areš
tų 1928 m. pavasary tuoj pra
dėjo išdavinėt Grinkevičius Ig
nas. Pasiremiant jo parody
mais žvalgyba sudarė bylą trims 
žmonėms.

Šnipai: Elgūnas Kazys, 45! 
metų, Elgūnas Adomas, 19 me
tų, Ruškinas Mikas, 30 m., Se- 
mionovas Stepas, 50 m. (popas) 
— visi iš Užškalių kaimo, Pur- 
žūnų valse., Kauno apskr. Visų 
jų reikia saugfotis.

Šiaulių mieste Gorys Juozas, 
gimė 1906 m., gyvena pašto kie
me, tėvas pašto sargas, šnipinė
ja tarpe gelžkelio gruščikų.

Judošiai. 1. Vanagas Povilas 
iš Armoniškio vienkiemio, Už
palių valsčiaus, gyvena Kaune. 
1925 metais jokio kito užsiėmi
mo neturėjo, tik ką vien žval
gyboje tarnavo. 1926 m. stojo 
kaipo žvalgybos agentas ant 
siaurojo gelžkelio kontrolierių. 
2. Banevičius Kazimiras, gyve
na nuolat Kaune, Darbininkų 
g-vė 2 butų kolonija. Tarnauja 
visė laiką žvalgyboje valdinin
ku, kitokio versto neturi; prie 
to, karo lauko teisme Labučio 
byloje figūravo, kaipo agentas, 
liudininku. 3. Karalius Kazimi
ras, gyvena nuolatiniai Kaune; 
dabar yra 2-ros butų kolonijos 
užvaizdu,' prie to tarnauja1 žval-

Jie nieko bendro neturi 
sandariečiais, susispietę

J. Savick, Inglewood, 
Cal.

K. Bagužas, Pittsburg, 
Pa.

A. Senkus, Grand Rap
ids, Mich.

A. Ukryn, Putnam, Conn. 1.00
L. D.S.A. 8 Rajono Kon

ferencija
A. Gabalis, Brooklyn,

1.00

1.00

1.00

P . Sodeikis, Youngs
town, Ohio

bas, Newark, N. J.
Moterų Pašelpinė Drau

gystė Birutė, Montel
lo, Mass.

S. Žaltys, Rockford, 111.
T. Kliawsevich, Grand 

Rapids, Mich.
M. Bendzinskas, Wilkes- 

o___ __ ___ __ ______ Barre, Pa.
Aną sykį ALDLD 6-tos kuopos'J. Romanosky, Wilkes- 
surengtame koncerte kalbėda- j Barre, Pa.
mas priminiau apie svarbumą: Del pasaulio ramybės 
priklausyti į ALDLD-ją. Juk J. Lenavičius, Scranton, 
ir čia augusiam jaunimui įsto
ti į viršminėtą organizaciją A.L.D.L.D. 151 kuopa, 
yra labai svarbu. ALDLD.i Buffalo, N. Y.
nariai, skaitanti anglų kalbo- Z. Stasiulis, Elizabeth, 
j e, gali gauti knygas angliškai 
spausdintas.
džiui knygą “Ugnyje.” ' 
yra populiariškai parašyta — 
ve taip ir traukia prie skaity
mo. Labai reikalinga, ypač 
jaunimui, smulkmeniškai ži
noti karų laukuose įvykstan
čius žiaurius nuotikius. šioje 
knygoje vaizdai nupiešti iš ka
ro, lauko. Montello 6-tos kuo
pos užduotis gauti daugiau | 

gyboj- ir teikia žinias apie ba^-jBąrtų, tinkamai •—<.

10.00

1.00

2.00

38.00

‘ 5.00 
r.oo

3.50

1.00

1.00
2.00

1.00

5.00

Paimkim pavyz- J. Calvin, Kokomo, Ind. 
Kaip V. Staučiukas, Easton,

1

1.00
1.00

mui, žiūrėk, jau beVeik visi 
to kaimelio eskimosai 
šnarpščia, parpia, šnypščia, 
kosti, skrepliuoja.

Ne tik paprastos slogos, 
bet ir difterija ir skarletina 
buvo beveik nežinomi daly
kai tarp tų laukinių eskimo
sų, šalčių ir sniegynų gy
ventojų. Šias ligų “dova
nas” taipgi atnešė eskimo- 
sam civilizuotii šalių pilie
čiai.

Jau senai patirtas daly
kas, kad laukinės tautos la
bai nukenčia nuo ligų, ku
rias atgabena kultūringųjų 
tautų žmonės. Taip antai, 
Fiji Salose seniau buvo be
veik nežinoma tymų liga. 
Kada ją į tas salas užnešė 
civilizuotieji žmonės, tai 
trumpu laiku beveik visi 
vietinių juodukų kūdikiai iš
mirė; ir ne vien tik kūdi
kiai, bet tūkstančiai ir su
augusiųjų.

Sužinota dar vienas daly
kas apie slogų kibimą eski- 
mosams. Kaip žinoma, slo
gos nėra vienodos rūšies. 
Jos paeina nuo įvairių skir
tingi! bakterijų. Kuomet 
tūlas eskimosų kaimelis per
serga viena sloga, gauta 
nuo civilizuotų svečių, tai 
ta pati Sloga toliau pas juos 
nepasikartoja. Tos slogos 
išdirbti kūne pūliai tarnau
ja kaip ir čiopai prieš josios 
pasikartojimu. Bet jeigu po 
kiek laiko atsilankys kitas 
kultūriškos tautos žmogus, 
sergantis kitokios rūšies slo
ga, tai ir vėl apsirgs mažne 
visi vietiniai eskimosai.

Taip vadinami “naturalės 
sveikatos” skelbėjai stengia
si svietui įkalbėt, būk nėr 4, 
ko paisyt ligų bakterijų, ir 
būk tos bakterijos nieko be
gali žmogui pakenkti. Bet 
tikrieji moksliniai ir gyve-1 
nimo patyrimai liudija ką

lių, kaip jucjošius. Judviejų. 1$$ 
duota M. Chodosaitė karo teis
mo buvo nuteista mirti.

' Panevėžio judošiai. Jaunimo 
byloj paaiškėjo, šie bjaurūs ju- 
došiai: Mažeiką, Aleksas, Mato
nis Jonas, Busvilas Juozas. Iš 
Vadaklių: Savickas Bronius, 
Zudis Kostas (liaudininkų kuo
pelės pirmininkas), Mikėnas 
Metardas (iš tos pat liaudinip- 
kų^ kuopelės). Jie išdavė 56 
žnymes.
/Višniauskas Vladas daug iš
davė, o kada kiti jo išdavystę 
sužinojo, pradėjo teisintis, kad 
protokolą, pasirašė neskaitęs. 
Kvailas pasiteisinimas. Nieks 
jam netikės.

Išdavikai, šabanas Juozas, iš 
Raudonių miestelio, Šiaulių ap., 
per tardymą daug plepėjo. Iš 
Vildžiūnų bylos matyt, kad iš
davinėjo Jučis Petras, kilęs iš 
Kurklių valse., Ukmergės apskr. 
Iš Vilėno Viktoro bylos matyt, 
kad jį išdavė Ališauskas Gaspa
ras iš Karpių kaimo ir Bielo- 
noška Petras iš Antanosės vien., 
abu Abelių valsčiaus, Rokiškio 
apskrities.

Saugokitės Navicko Juozo iš 
Kauno, jis seniau ta,rnavo poli
cijoj, priklausė socialdemokratų 
partijai, mėgino šlietis prie ko
munistų, xdabar gyveila Rygoj. 
Rodos,1 kad jau tarnauja žvalgy
boj. Jei pasirodytų Lietuvoj, 
neprisileiskit jo. Saugokitės ir 
Šico. 1927 metais buvo areštuo-. 
tas ir išdavinėjo. Darė sutartį 
su žvalgyba, kad žvalgyba slėp
tų jo išdavystę. 1928 m. buyo 
pabėgęs į Vokietiją, kad ten pri
sišlietų prie politemigrantų. Da
bar rengiasi grįžt į Lietuvą ir 
vėl šlietis prie komunistų.

Keičiasi. Seniau buvo A. Po
vilaitis. Kada viešai paaiškėjo, 
kad Povilaitis — tai žvalgybos 
agentas, tuoj jis pasikeitė į 
Uspenskį ir iškeliavo į Šiaulius. 
Šiauliuose Uspenskis turėjo ne
pasisekimą su “Pagelbos žo
džiu,” todėl jis dabar vėl Povi
laitis, o ne Uspenskis. Na, o 
kas jis bus rytoj? i . <

Miškinis pranešė policijai, 
kąd.“Liteks” audimo fabrike iš
platinti bolševikų atsišaukimai.

Irakuos gyvenančius) kairiuosius 
darbinjnkus, už... ką gauna. > iš 
žvalgybos užmokestį. . i

Andriukaičiai judošiai. Be 
žvalgybininko Pr. Andriukaičio, 
kuris dabar gyvena Klaipėdoj, 
dar yra ir daugiau Andriukai
čių judošių. Valerija Andriu
kaity tė, 22 metų (sesuo Prano) 
iš Kybartų tarnauja žvalgyboj 
ir važinėja į Vištytį, Vilkaviškį 
ir Mariampolę. Ji kartu ir 
žvalgybininkų meilužė. Stasys 
Andriukaitis seniau tarnavo 
žvalgyboj. Kur dabar, davinių 
nėra, žvalgybininke Valerija 
Andriukaitytė; rengiasi keliaut į 
SSRS pas savo giminaitį, kuris 
1921 metais buvo išmestas iš 
VKP(b);

Ukmergiečių 
Kunigis 1926 
provokatorium, 
ką žvalgybos viršininkui ir pa
sižadėjo tarnaut žvalgyboj. Jis 
sekė, kas dedas kalėjime ir apie 
viską pranešdavo/žvalgybai. Be 
to, buvo ir daugiau judošių. 
Taip Chena šapotkinaitė išdavė 
Meškupą ir savo seserį Chają. 
Liudininkais judošiais byloj pa
sirodė Balys Savickas, Jurgis 
Jakinevičius ir visa eilė žvalgy
bininkų.

“Balsas”

byloj Aronas 
m. buvo tikru 
Jis parašė laiš-

PLYMOUTH, PA.
Mūsų miestelyj nesiranda 

daug draugų, bet kurie, yra, 
tai nesnaįd’žią. • i L.D.-S.A.53- 
čia kuopa rengia paskaitas 
kovo 20, sęredos vakąre, 7-tą 
vai., Stravinsko svetainėj, 42

i Paskaitą skaitys L.D.S.A. 
IV Rajono , sekretorė M. D. 
Stanislovaitienė, parašytą F. 
Abeko, “Moterų Rolė Evoliu
ciniame Ūkyje ir Politikoj.”. .

Šią paskaitą svarbu išgirsti 
kiekvienam, o ypač moterims, 
neš joje išdėsto moterų gyve
nimą pirmiau ię dabar, kaip 
tai • kodėl ir kaip moterys li
kosi pavergtos? Kokį paver
gimą jos-neša? Ir ar jos iš 
šio pavergimo kada pasiliuo- 
suos ?

L.p.S.Ą. nąrės kviečia jvisus 
atsilankyti. Porą.

Pa.
J. Jerome, So. Barre, 

Mass.
C. Pechulis, Huntington 

Park, Cal.
K. Vitrakys, New York 
P. Frajeris, Summerlee, 

į i W. Va.
K. Tvari jonas,

> atsikreipti! -ford; >111. < 
prie jaunuomenės. Manau, A. 
ęhorięčiaj.,, ,b.ej. prpgresyvjškęji

Rock-

Vertelienė, Linden,

jąųnuomenė įvertins mano pa- J. J- XTrbutis, Sparrows
tarimą.

štai dabar drg. 
parašyta knyga apie karus ir 
revoliucijas; kaipo gabaus ra
šytojo bus įdomi skaityti. Dar 
dd. Kapsuko ir 
knygos bus greit 
V. rašiniai yra 
prie skaitymo; 
Montello koresp. 
ano kiemo 
neteisingus 
ant šio kiemo veikėjų, Well, 
jei nori ką nors atimti, tai turi 
jį nugalėti — taip ir čia yra. 
Anie žmonės nori paimti drau
gijų valdymą į savas rankas 
ir demoralizuoti veikimą. Su 
tais tikslais skleidžia neteisy
bę, norėdami apjuodinti jau
nesnius veiklius darbininkų 
narius. Darbininkų “susipra
tusių” tarpsaviniai vaidai ne
ša blėdi patiems, čia išbuvau, 
į dvi savaites pas seną kaimy
ną J. Keziuną, tai nuoširdus 
žmogus. Daug nuotikių pa
sakojo iš vietos lietuvių veiki
mo. Tūli net bolšėvikuojanti 
asmenys agitavę už Hooverį. 
Tokie žmonės neverti išy a Įgy
to kiaušinio..., Bųyau l>as 
“Laisvės” skaitytojus K. Ke
ži u nūs. Dar IŽiįas svetys kat
ėjo, teko plačiau i ; pįsiįkialbėti 
apie ĮRusijos 44baiĮt^nę siste
mą. , Keziuniėniė'i j pavaišino, 
surengdama skąniąš; pietus. 
Metodistų parapija feilpnar 
laikosi, it pavasaryje menkai 
šertas “kuinas” ant kojų svy
ruoja. čia K. Navickas tai 
sugabus pirmininkas ir veikė
jas pirmeiviškose draugijose; 
vienok pradeda atšalti nuo 
veikimo. Na, drauge, esi dar 
jaunas, tik daugiau energijos, 
prie veikimo laikykis...

Petras Montellietis.

Pointj Md. • 
Pruseikos Galeckienė, iš Phila,

Sėno Vinco 
išleistos. S. 
patraukianti 
Beje, anot 
Paprūsiečio,

žmonės pradeda 
paskalus skleisti

1.00

2.00

.50
1.00

2.00

1.00

2.00

Pa. ’
Vienetą 6F, Brooklyn, 

N. Y.
N. White, Akron, Ohio
P. Galinis, Haverhill, 

Mass.
A. Ąmbroza, Des Moi

nes, Iowa 
Visiems aukotojams 

me ^širdingą ačiū!
“L.” Administracija

1.00

4.00
1.00

1.00

2.00 
taria-

JUOKAI NE JUOKAI

Jis Išmoks
Krautuvininkas (į vaikiųą, 

kuris /klausia pas jį darbo) : 
“Tai tu,, sakai, nori darbo? O 
ar tu moki meluoti?”

Vaikinas U1?Np, nemoku, bet 
aš pasiryžęs pjękytįis.” 
A 1? J"* y-Į t ;
į Visiems Surikus Laikai
i Sena kaįflU pasa^bja? savo 
jjąimaii gentkįįHįų kaipl gerai 
seniau bųiįo ;gyventai Sako: 
“Būdavę isitaišai'įaU ant žie- 
mps;į kokį nįipją, šviežią vil
nų švarką arba moterišką su 
nią, ir gyvenk kai bajoras, 
jokio vargo ir rūpesnio. Val
gysi, valgysi per visą žiemą, o 
drabužyje tik kur-ne-kur žen
klai liekti. Dabar gi visai kas 

i kita. Anądien įsigavau į vie
ną naujausios mados moteriš- 

■ką ‘dresę.’ Sakau—pasival-
įgysiu, o paskui ir jus ant pie-

. i [tų u^kviesiu. Nespėjau dar
La Paz, Bolivia.— Visoj nei įsismagintį bevalgydama, 

Bolivijoj sustreikavo tele- kaiP apsižiūrėjau, jog jau ir 
grafistai. ■ _ .
jiem$ būtų išduotos pilnos 
atskąitos apie socialės an- 
drąudos fondus, kurių jie dabartinėje gadynėje, 
nekontroliuoja, bet į ku- senė savo pas.

La Paz, įBolivi

Reikalauja, kad j Yis^. ‘?res«’ suvalgiau. Net 
[trupimus surankiojau, bet vis 
tiek nei tuom sykiu neprisiso
tinau. Tai ir gyvenk, jei nori, 

/’ užbai- 
;ako.iįmą.

Surinko J. Barkus.riuos' jie priversti mokėti.
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AMERIKOS DARB. (KOM.) PARTIJOS KONVENCIJA
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

.t ------------------- '........................................................ ..........

lyse socializmas yra galimas ir į 
todėl, visi tie trockininkų zauni-1 
jimai prieš tai neturi jokios -

1ŠIS-TAS CASTON ROPSEVO LIETUVIS GRABORIUS

Puslapis Trečias

Trečiasis Perijodas
Antras ir labai svarbus da

lykas, kurį iškėlė šis kongresas, 
tai analyzas ir išvados dabarti
nės situacijos. Kongresas pa
žymėjo, kad mes randamės tre
čiam pokarinio laikotarpio ka
pitalizmo vystymosi perijode, 
kwris charakterizuoja tai, jog 

balistinė ekonomija viršyja 
prieškarinį laikotarpį. Tačiaus, 
kuomet gamyba auga, technika 
varoma pirmyn, visa produkci
ja tobulinama—• racionai izuoja-

' didesnėm ir griežtesnėm darbi- 
I ninku kovom, aštrėjimui bend- 
I yai klasių kovai.

Kai kuriose Partijose (pav. 
Į Vokietijoj) tūlų draugų nuo- 
: monė, būk dabartinis trečiasis 
j pokarinis perijodas patvarus, 
lyra klaidinga ir ji turi būti 
i vejama laukan. Nesenai įvy- 
jkusieji dideli darbininkų strei
kai Ruhr ir Lodziuje; kovos 
Jungtinėse Valstijose pilniau

siai patvirtina nuomonę Komu- 
i nistų Internacionalo.

vertės. Kongresas užgyrė Visą-t 
Sąjunginės Komunistų Partijos j 
težins del Sovietų Sąjungos in
dustrializacijos.

Mūsų Partija šitam Kongre
se pasirodė didesniu bolševisti- 
niu subrendimu iiy savo aktyvu! 
jinai jau galėjo Atsistoti gretai 
kitų svarbiųjų žr didžiųjų Ko-Į 
minterno Sekcijų.

Rosmont (negras) kalba apie I

S. L. A. ponai tankiai džiau
giasi savo nuoširdumu, savo 
gerumu tautiečiams. Bet tas 
ir lieka tik džiaugsmu. S. L. 
A. 30-ta kuopa ir jos visi po
nai buvo taip smarkiai pačiup
ti už čiuprynos, kad net pas 
“skvajerį” buvo nutempti visi 
viršininkai už nemokėjimą po
mirtinės. Apie tai bus pla
čiau pranešta korespondento.

‘ma—paraleliai su tuo, 
klasių kova, šis trečiasis peri
jodas, nors jame kapitalizmas 
atsipeikėjo ekonominiai, tačiaus 
jis vėl skęsta savo prieštaravi
muose ir nesusitaikymuose. 
Santykiai tarpe Amerikos ir 
Armijos, tarpe kapitalistinių 
valstybių ir Sovietų Sąjungos 
vis jfctrėja ir veda prie pasau
linio karo. Trečiasis perijodas 
pokarinio laikotarpio, greta 
technikos augimo, rodo kapita
lizmo dalinos stabilizacijos kri- 
timą. Visur darbininkų masės 
kaireja; apsireiškia streikai, 
turinti ofensyvio pobūdžio; vi
sur Komunistų Partijos stiprė
ja ir įgauna daugiau Įtakos 
darbininkuose; kolonijiniai žmo
nės kyla J
j^Junytinių Valstiją Rolė 

šeštasis Komunistų Interna
cionalo Kongresas, tęsė kalbėto
jas, labai daug domės kreipė ne 
tik į mūsų—Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partiją—bet apskri
tai į visą Amerikos imperializ
mą.- Kongresas pažymėjo, kad 
augimas kontradikcijų pasaulio

aštrėja . Ra, o Paco

kapitalizme, traukia Jungtinių 
Valstijų kapitalizmą į pasauli
nes priešginybes ir tas tiesia 
kelią didesnėm klasių kovom 
pačiose Jungtinėse Valstijose. 
Tos įvairios kombinacijos ir

j u s Pri-eš Mūs Akis 
Centraline rnū's darbo užduo

tim—kova prieš karo pavojų,
kuris yra didelis ir stovi prieš 
mūs akis. Ši kova, tačiaus, yra 

Isurišta su daugeliu kitų klausi- 
|mų. Norint ryškiai kovoti 
; prieš karą, reikia, kad mūsų 
naiiai—patys komunistai— ge
rai suprastų tą pavojų ir žino- 

itų, kaip kovoti. Reikalinga ap
valyti mūs Partijų eilės nuo de
šiniųjų nukrypimų; kovoti prieš 
social-patriotizmą, kuris, tik na
tūralu, laike kapitalizmo stabili
zacijos, turi progos egzistuoti.

Kominterno atviras laiškas 
mūsų Partijai rodo, kad kaip 
kitose Partijos, taip ir pas mus, 
randasi dešinumo pavojus, kuris 
turi būti mušamas. Trockizmas 
taip jau visur turi būti veja
mas laukan, kaipo objektyvus 
kontr-revoliucinis apsireiškimas.

Mūsų Konvencija, kalbėjo 
Weinstone, turi kreipti daug 
domės i negrų klausimą, kurį 
šeštasis Kongresas plačiai 
svarstė. Jungtinėse Valstijose 
randasi milionai negrų darbi
ninkų, išnaudojamų iki gyvam 
kaului, bet į juos Partija mažai 
domės tekreipė praeityje.

SSN7? Augę ir Stiprėja 
šeštasis Kongresas nurodė į 

augimą ir stiprėjimą Sovietų
trūktai, tasai nesvietiškai įtemp- Sąjungos; augimas gamybos, 

darbas fabrikuose (speed- • spartus vystymasis industrijų, 
up system) suteikia pagrindus rodo, kad vienoj 'bei keliose ša-

SOUTH BOSTON, MASS.

So. Bostono LAISVĖS CHORAS Rengia 
Keturių Veiksmų, Penkių Atidengimų DramąDU BROLIU
ĮNedėlioj, 10 d. Kovo (March), 1929

'negrų darbininkų baisią pries
paudą Haiti saloje ir tenaitinį 
veikimą Amerikos imperializmo.

Devine daro pranešimą apie 
Minnesotos valstijoj Partijos 

i darbą. Nurodo, kad nors tam 
distrikte buvo padaryta visa ei- 

I lė klaidų, tačiaus Partija veikia 
ir ji stipri; turi Įtakos masėse. 

■Norint kariauti prieš karo pa- 
jvojų, visų pirma turim suvie- 
įnyti savo 'pajėgas. Minnesotos 
draugai tai suprato ir jie prieš 
konvencinėse diskusijose milži
niškoj didžiumoj pasisakė už 
dabartinę Partijos vadovybę. 
Opozicija kliudo mūs darbui; 

[privalom suvienyti Partija; opo
zicija turi pasiduoti milžiniš
kai didžiumai.

Trachtenbergas: Karo pavo
jus ir dešinumo pavojus—du di
džiausi pavojai. Prieš abu tu
rime kovoti. Ypatingai šitame 

i trečiame pokarinio laikotarpio 
■perijode, racionalizacijos gady- 
Įnėje, neturime užmerkti akis, 
i Racionalizacija ('patsai žodis) 
importuotas- iš Europos, tačiaus 
jo praktišką reikšmę Amerikos 

i darbininkai ant savo pečių pir
miau patyrė, negu Europos dar
bininkai. Pirmiau racionaliza- 
Iciją Amerikos darbininkai va
idino “speed-up” sistema. Mū- 
,sų pareiga aiškinti masėms, ką 
lištikro racionalizacija reiškia. 
Turime kreipti daug domės į 
visus kitus taip vadinamus “pa
prastus” apsireiškimus, kurie 
ištikrųjų nėra paprasti. Leni
nas dar 1885 metais rašė atsi- 

Išaukimus Į darbininkus,-aiškin- 
|damas jiems, pav., apie tokius 
^dalykus, kaip darbininkų teisės 
j fabrikuose. Iš to, aišku, jis 
įdarė išvadas ir nurodymus dar-1 
bininkams, kodėl taip kapitalis
tai daro, etc. Tokiais “papras
tais*’ klausimais mes greičiau 
prieisime prie masių, negu kal
bėdami apie “didelius” dalykus, 
abstrakčius klausimus.

Kalbėjo dar visa eilė kalbė
tojų, nurodinėdami, kas ištikrų
jų reikėtų mums daryti kovai 

; su karo pavojum. Nurodyta Į 
reikalingumą stiprinti Anti-Im- 
perialistinę Lygą ir josios dar
bą; susirišti labiau su Lotynų 
Amerikos darbininkais, kadangi* 
sekantis karas, nežiūrint kur 
jis nebūtų, neapsieis nepalietęs 
Pietų ir Centralinės Ameriką.

Lietuviai delegatai. Šitoj kon
vencijoj dalyvauja nemažas 
nuošimtis ir lietuvių: J. čiapli- 
kas, iš Californijos; N. Katiliū
tė, iš Chicagos; dr-gė Jonikie
nė, iš Detroito ;• M. žaldokas, iš 
Wilkes-Barre; Taraškevičius ir 
Krūtis, iš Elizabeth, N. J.; A. 
Bimba ir R. Mizara, iš Brookly- 
no. Tūli iš jų fraternaliai de
legatai, o kiti pilnateisiai (čiap- 
likas, Taraškevičius, Katiliūtė).

Ketvirtoj sesijoj, tarpe kitų 
pasveikinimų, skaitytas A.L.D. 
L.D. CĘr sveikinimas, linkint 

i kuoveiklausiai išgyvendinti vi- 
■ sus frakcinius likučius ir suvie- 
i nyti Partiją.

(Bus daugiau.)

Tūli fašistai taip Įširdo ant 
drg. Klevinsko, kad net jį per 
“Keleivi” visaip purvina ir į- 
kriminuoja. Mat, tiem ponam 
taip pasidarė kartu, kad jie 
negali nei valdžios pagelba 
uždaryti progresyviam burnas. 
Jie visokių nesąmonių pri- 

[pliurpė valdžiai ir maine tapti 
fašistiniais karaliukais^ bet, 
vargšai, nusvilo nosis.

Wilkes-barrieciai netik savo i 
[mieste lošė veikalą “Blindą,” j 
bet jie bus 16 d. kovo Bing
hamton, N. Y., ir ten persta
tys “Blindą.” Binghamtonie- 
čiai turi visi dalyvauti tame 
perstatyme. Veikalas yra is
torinis; lošėjai visi gerai yra i 
pasirengę. Apie tai nėra rei
kalo daug kalbėti, patys bing- 
hamtoniečiai matys.

Balandžio 6 d. vėl bus per
statymas Plymouth, Pa. ŠĮ 
kartą'bus visas vakaras vien 
tik juokų vakaras. Jame bus 
perstatyta kelios juokingos 
komedijos, kurios niekad dar 
nebuvo loštos šioj apielinkėj. 
Plymouthiečiai rūpinasi išpla
tinti tikietus, kad kuodaugiau- 
sia dalyvautų iš visų kolonijų.

Suvienytose valstijose vien 
tik anglių kasyklose žuvo per 
1928 metus 2171 mainierys; 
desėtkai tūkstančių, likosi su
žeistų. Minkštųjų anglių ka
syklose žuvo 1,724, kietųjų 
447 mainieriai. Viso anglių 
išimta 569,489,000 tonų. Ka
pitalistinė spauda skelbia, kad 
daug daugiau įvykd' užjmušys- 
čių 1928 metais, negu 1927 
metais. Ir tai faktas, nes sku- 
binimo darbas yra varomas vi
su smarkumu visoj industrijoj, 
kokio niekad dar nebuvo. Mai
nieriai turi būtinai kovoti 
prieš skubinimo darbą, tuomi 
galės daugiau apsaugoti gyvy-! 
bes.

Bolševikas.

WILKES-BARRE, PA.
M. K. BOLYS, Režisierius ir vaidintojas 

svarbioje rolėje šiame veikale

, LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass. 

*alė atsidarys 6:30 vai., vaidinimo pradžia 7:30 v. v.

Gabus artistas M. K. Bolys šį veikalą žymiai pageri
no,—kurie jį matė Bostone praeityj, šį sykį matys 
daug geresnį. Vaidinime dalyvauja visas Laisvės 

oras iš 40 ypatų, taipgi artistai ir artistės.

ĮŽANQA 75c. ir 50c., VAIKAMS 25c.

“Blindos” komisijos susirin
kimas įvyko vasario 24 d. Da
lyvavo J. Samuolis, J. Gruše- 
lionis ir J. Karpus nuo Aido 
Choro; J. Vitkūnas ir M. Sta
nislovaitienė nuo A. D. P. Lie
tuvių Frakcijos; B. Zaleckas 
nepribuvo. Sekretorius išdavė 
raportą, kad už tikietus ir 
programas įplaukų buvo 
$369.50; išlaidų $201.29. Pel
nas—$168.21.

Komisijos nariai su raportu 
sutiko ir įgaliojo sekretorę pa
skelbti “Laisvėj.” Aido Cho
ro pinigai, $84.11, perduoti J. 
Vitkūnui; frakcijos pinigus 
Stanislovaitienė pasiųs Agita
cijos Fondui.

Sekr. M. D. Stanislovaitienė.

PLAUKŲ NUVARYMUI 
VAISTAS

Pernai metais išrasta ne
paprastas vaistas, kuris an
gliškai vadinamas “thallium 
acetate”. Jis turi tokią 
ypatybę, kad labai gražiai 
Visus plaukus nuo galvos 
nuvalo, nepalikdamas odoje 
nei jų šaknų.

Dabar klausimas: kam gi 
toks vaistas galėtų būt nau
dingas ir kas norėtų atsi
sveikinti su visais savo 
plaukais ?

Taip, jis yra naudingas 
tam tikroms galvos odos 
(skūros) ligoms gydyti, 
grynai galvą nuskutus, ži
noma, galima dėt vaistus to
kiose ligose ir be plaukų 
“išmufinimo” su šaknimis. 
O vis tik jokia britva taip 
grynai odą neapvalysi, kaip 
kad apvaloma su pagelba 
šio 'naujo vaisto.

Sergančiam lip’a galvos 
odos, kur būna privisę odo
je mažyčių kirminėlių arba 
bakterijų, duoda to vaisto 
po tam tikrą daugį ir per 
tam tikrą laiką, kol plaukai 
gražiai nuslenka. O jie nu
slenka į porą trejetą savai
čių. Tuomet vartojama ki
ti specialiai vaistai gydymui 
odos. O paskui; i ketvertą 
savaičių no plauku nn.sh.n- 
kinimui, jie vėl pradeda žel
ti ir atauga tokie jau geri, 
kąip ir pirmiau buvę.

J. C. K.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Baigęs Philadclphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smili- j r —~~ 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- s-ę-*
tų gerais smuikininkais, .kreipkitės j „ . „ .
mane, o gausite tikrai profesionalę} ' e'«> Greęnpoint j/oj 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: ' 1 11

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

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

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligiĮi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 

i 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- 

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101h St.. Camden. N. J. 1

-   ■ - ■' M .. . - — —  . ■ ——_ |

lietuviška Akušerė
Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 

; žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
[ mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
’ miestuose.

; Lietuvaitė Fotografiste Į 
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia- I 
! vojų Visokiom Spalvom į 
J Paveikslus • [
Į Studija atdara kiekvieną dieną ir J 
j nedūliomis nuo 9;30 iki ! 
‘ 5 vai. po pietų. j
JMARGARETA VALINčIUSl I

lį ‘ Room 32, Weitzencom Bldg., J į 
I PUBLIC SQUARE Į ! 
I WILKES-BARRE, PA. Ii--------------- L

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

‘GERAI PATAIKOJ
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
tižiaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 600 JOHN'S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina -ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
rinka Jodei kad malonūs ir dūmą’ 
AROMATIŠKAI kve.pį.”

M. J. J Urb.sz.
187 Oak Street. 
Lawrence., Mass., 
j savo krautuvę | 
*kas mėnesis po I 
kelioliką šimtų j 
parsitraukia. Net i 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

Baigus mokslą ir praktikavusi į 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika motų savo i 
profesijoje 
džiuosiuose 
po j e.

praktikavosi di-. 
miestuose Euro-

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

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 i Amerikoje po 10 cen Ig 
tų, arba po vardu Petro Cigaras. H

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

Reikalaujant, adresuokit:

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarna ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr. 

Zins del moderniško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SP1NDULI AI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

D R. Z I NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyt 
automobiliais į trumpiausį laiką 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. 
vakarais.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedėldien’ais nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th

Pamokos dienomis Ir 
Informacijos dykai, 

vai. vaka- 
11 iki 2

SCHOOL
St., N.Y

fe.
g e • .
| Naujausios Mados Žemiausia Kaina

t

FORbtlCIAI
Į PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
j PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
I Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 

I1 statome į namus visoje New Yorko ir 
Brooklyno apielinkėie.

J Turime dideli štorruimį, kuriame laiko- 
jme daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

NOTARY

PUBLIC

Telefonas;

5043

GR4B0RIUS

Stagg,

Patarnauju visiems be skirtumo) 
/įsitikinimų ir tolumas nedaro del • 
manęs skirtumo. 'Mano ofisas at- 
iaras dieną ir naktį Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia..

734 Grand Street j
Brooklyn. N. Y. j

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

i
Telephone, Greenpoint 2372

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

I



I

z.

nes jau prisiiį

atsako WATERBURY, CONN.

Pavyko

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS
Ir Spiritiniai Gėralai

JAU GATAVA

ei smagumo, del

*'

VILNIS

Chicago, III3116 So. Halsted St.

tikietus,- bus užsiga- 
Kitų, kolonijų drau- 

rengiasi atvažiuoti ir 
bijo, ’kad Lietuvių 

bus permaža ir gali

apsireiškia 
aktorių

Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, 
“kompanijos,” del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje kny
goje surasite rezultatus, kokius jūs gausite.—žodžiu, čia 
surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus sveikatai ir kiek 
jis ir ka'da gero daro.ką, su visais savo reikalavimais, 

grįžta linksmi dirbt.
Antano gyvenimas irgi pagerėjo.

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

giausįa ir kalbėjo. Joj ė ne-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ

galėtų jos paplatinti tarpe Jk 
talikų. i . ’' j UH

eriaus būtumėte per
ta* išplėšę mano širdį; 
man skausmai 
/ėt!”

iš širdies skausmo.

P.; Janulevįčia, M. ( Baktis,

Širdingiausią padėką už paau 
kotas knygas mūsų knygynui, sumušami faktai sudėti apie

grįžti, atvažiuokite

■ ' . • ■ k l i

tą motinos vafdą ir pavardę, o viduryj šir
delės buvo tėvo ir motinos įdėti paveikslė- 

r liai. Jensonienė tuojaus tą širni_ —1_ 
\ pią, kad niekas jos nesužinotų

, negu

Puslapio Ketvirtas -Penktadienis, Kovo >8, 19

S. R. Maptunas.

GYVENIMO BANGOS liai. Jensonienė tuojaus tą širdelę pasle- 
j, o vaikutį 

nutaria augint, kaip savo sūnų.
Liudvisė pagrįžta iš krautuvės, prisi- 

pirkus, ko reikalinga. Ji žiūri,, kad veži- 
mėlyj nebėra Jonelio. Ji klausia:

“Antanai, kur gi Jonelis?”
“Nagi ant gatvės tebestovi,” 

Antanas.
“Kad tik tuščias vežimukas”, naramiai 

ji praneša Antanui.
Abu nusigąsta ir bėga jieškot. Moti

na, susiėmus galvą, rėkt. Bėga šen, bėga 
.... ..... v.. ten, bet kaip Jonelio nėr, taip nėr. Pas- 

O kodėl tu nenorėjai sakyt, kad esą- kiau duoda žinot policijai. Policija visur 
jiesko, bet niekur jo nesuranda. Motinos 

Atsiprašau, Liudvisė, nes aš nežino- verksmas, klyksmas, ir niekas jos negali 
užtai nežinojau ir ką numaldyti. ~ ,

(Tąsa)
Patarnautojas suprato, kokie čia pauk

ščiai, ir sako:
“Gal tik dabar ženijotės?”
’’Taip, dar nesenai,” sumikčiojo jiedu.
Patarnautojas juos, užveda viršun, pa

rodo kambarį ir palieka juos. Liudvisė ir 
sako:

“Antanėli, kodėl tu nenorėjai prisiimti 
manęs už savo moterį?”

“Taip, aš prisiimu.”
“L - - -

me ženoti?”
u

jau ar tu sutiksi;
atsakyti.”

Paskiau abu pavakarieniauja, pasikal
ba ir laikas jau eit gult. Rengiasi abu 
gult. Liudvisė ima lempą ir užgesina. Ji 
gėdijasi Antanui matdnt nusirengt; bet An
tanas ją perkalba, kad jiedu yra jau taip, 
kaip ir vedę; todėl nėra ko gėdytis.

Sugulus į lovą, Liudvisė sako: •
“Dabar tai esu laiminga; dabar nebe- 

sibijau jūs laikyt savo glėbyj; mano mamė 
nebeateis daugiau vaktuot manęs ir nebe- 
vanos daugiau mano kailį.”

Išsibučiavus, abu saldžiai užmiega.
Ant rytojaus atsikelia, papusryčiauja 

ir eina abu j miestą, nes reikia jieškotis 
darbo, reikia jieškotis ir kambarių. Be
vaikščiodami po gatves, jie patėmija viena
me ofise iškabas su užrašu: “Reikalaujama 
darbininkų į kasyklas.”

Antanas, nieko nelaukęs, tuojaus įei
na ir užsiregistruoja, kaipo mainieris. Ta
da abu džiaugiasi, kad jau pradžia yra. 
Paskui jie* susirado tinkamus sau kamba
rius, susipirko reikalingus daiktus kamba
riams, susikrausto ir pradeda gyvent, kai-! 

, po šeimynos nariai.
Antanas dirba, o Liudvisė kaipo šei

mininkė namus prižiūri. \
Antanui iškarto nors buvo darbas sun

kus, bet vakare, pabaigęs darbą, pareina ■ 
namo į savo ramią gūštelę, susiramina I 
ir vėl užmiršta savo vargus; ir taip gyveni-! 
mo dienos slinko viena po kitai.

Po metų laiko Liudvisė susilaukia sū- ■ 
naus.
sveiksta, 
kaip angelas!- Antanas linksmas ir džiau- '

“Atėmė mano brangiausią turtą; su
žeidė' mano širdį amžinai; su juom žuvo 
mano gyvenimo viltis ir .pasitikėjimas! O 
jūs niekšai, niekšai, kurie taip padarėte! 
Jūs nesuprantate motiniškos meilės ir jos 
širdies skausmų. C ‘ 
skrodę mane pačią 
b vis būtų mažesni 
kad dabar turiu ke

Liudvisė >, alpstu
Jeigu tik ji išgirs kokį balsą, jai vis rodos, 
kad tai Jonelis verkia ir šaukiasi mamos 
pagelbos. Ir ji vėl rauda ir dejuoja. Pra
eina viena diena ir kita, ir savaitė, bet vis 
ji tebeverkia. Iš širdies skausmo ir nusi
minimo jai pradėjo gesti nervai ir silpnėt 
smegenys.

Antanas patėmijo, kad blogai daros su 
Liudvisės protu. Jis tuojau pašaukė dak
tarą. z Daktaras, apžiūrėjęs, patyrinėjęs, 
pripažįsta, kad jos nervai genda, ir jis sa
ko: “Ji yra iš prigimties pilna motiniškos 
meilės; ji turi kam nors paaukoti savo mo
tinišką meilę: jei ne savo kūdikiui, tai nors 
svetimam kūdikiui, o kitaip su ja bus blo- 

i gai. Jums reikia gaut kur nors kitą kūdi
kį, jos nusiraminimui. Jei-neįstengiat to 
j padaryt, tai nors taip ji turi jieškot tokio 
'darbo—dabot keno kūdikius; tas irgi jai 
I palengvins.

Antanas: “Tai kur gi dabar gausi to- 
Ikio darbo?”

Daktaras jam atsako:
“Aš vieną vietą .žinau—tai ponia

Viskas praeina laimingai. Motina Švartsienė jieško mqteries;dabot jos kūdi-, 
i, sūnus 'diktas, sveikas, gražus, * ’ !

, “Labai ačiū, daktare; meldžiame per
ginsi su savo šeimyna, jų šeimyniškas gy- statyt jai.” 
venimas dar daugiau susiriša į neatrišamą Daktaras prikalbino Liudvisę, kad ji 
ryšį. Jie pradeda daugiau svajoti apie sa- sutiktų eit pas tą Švartsienę dabot jos kū- 
vo ir kūdikio ateitį. Ir viskas tas Antaną dikį nors tik tol, iki ji pasveiks; o visgi ne 
vertė juo daugiau rūpintis medžiaginiu gy- uždyką; Švartsienė ir apmoka ne per blo- 
venimu. "

Antanas mylėdavo skaityt laikraščius,

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

SO. BOSTON, MASS.
So. Bostono Laisvės Choras 

smarkiai rengiasi prie veikalo 
“Du Broliu,” kuris įvyks atei
nantį nedčldienį, 10 .d. kovo, 
lietuvių svetainėj, kampas E 
ir Silver Sts. Pereitą panedė- 
lį turėjo repeticiją su visu 
choru ir reikia pasakyti, kad 
kaip artistai, taip ir visas 
choras yra gerai sumokyti, ir, 
matomai, veikalą “Du Broliu” 
sulos tikrai artistiškai. Kas 
man patinka, tai kad mūsų 
režisierius, drg. M. K. Bolys), 
šį veikalą žymiai paįvairino 
dainomis ii* tam tinkamais 
vaizdeliais. Kurie jį matė pir
miau, tai dabar matys daug 
įvairesnį.

Artistai yra gerai parinkti 
ir visi gerai prisirengę. Kas 
užvis' geriausia, tai kad visi 
moka ,savo roles, nes tas ma
tėsi pirmadienio praktikoje. 
Pas. mūsų artistus nuo senai 
buvo įsigyvenęs toks jau įsi
tikinimas, kad galima sulošti 
veikalą ir nežinant žodžių, 
nes, girdi, “kam gį mes tu
rime sufliorių.” Bet šį sykį, 
matomai, režisierius jiems tas 
mintis išvijo ir jie dabar pa
tys mato, kaip smagu įsigi
linti į judėjimus, ginant gerai 
žodžius iš atminties. Bravo, 
draugai! Jums lošimas eina 
gerai ii’ žmonių turėsite pilnu
tėlę svetainę.

Mūsų draugai kliubiečiai, 
matydami, kad viskas sekasi, 
tikietus smarkiai platina. Jie 
žino, kad jų draugai, kani jie 
parduos 
nėdinę. 
gai irgi 
rengėjai 
Svetainė
pritrūkti vietų. W. Lynno žmo- 

rinės jau turi suorganizavę vi
są armiją ir sako, kad jie bus 
pirmi ih užims geriausias vie
tas, o kiti “gali sau stovėti.” 
Draugai norwoodieciai parei- Kukaitis, V. Kukaitienė, A. 
kalavo daugiau tikietų ir sa-igojus> rp Visockis, K. Jasulai- 
ko, kad atvažiuos skaitlingas j Ragauskas, Ch. Lukas, 

būrys. j ; ? v. P« Janulevičia, M. ( Baktis,
.° draugai atvažiuos ^lex Merkevičiuj F. Svirskis, 

pasižiūręti deį to, kad tie, pa- j . žiūraitis, Ch. Bendleris, J.
Ka" žemaitis, M. Mitrulevičius, Sa- 

Drg. .įuneng, ck Obsna, J. Laurinai- 
. . ’Itis, Alex Prekuskas, A. Ulins-

draugų, irgi atpleskės. gvinkūnienė, Pocius,

u*

J. Mickevičia, Chicago, Ill., 
knygynas “Lietuva,” iš Ame
rikos lietuvių pirmas įvertino 
mūsų darbą ir prisidėjo prie 
jo remti moraliai, už tai reiš
kiame širdingą padėką.

Valdyba.

Drg. A. Bimbos Priešreliginės 
Prakalbos Pilnai Pavyko
Vasario 24 d. A. L. D. L. D. 

ir L. D. S. A. kuopos buvo su
rengę drg. Bimbai religijos 
klausimu prakalbas,
geriau, negu tikėtasi, žmonių 
prisirinko pilna “Venta” sve
tainė, net kėdžių nebeišteko. 
Atsilankė daug parapijonų, 
kas labai pagirtina, kad . pri
klausanti \prie parapijos žmo
nės nepaiso “dūšių ganytojų” 
grąsinimų, • kad “neiti į pro
gresyvių darbininkų prakal
bas.” žmonės pavyzdingai 
gerai užsilaikė laike prakal- 

jbos, kas reiškia, kad interesa
vosi kalbėtojo aiškinimais. 
Kalbėtojas skaitlinėmis pripa- 
rodė, kad tikinčiųjų į dievus, 
į pomirtinį gyvenimą kelis sy
kius daugiau kalėjimuose už 
kriminališkus prasižengimus, 
negu visai netikinčių. Pabai
gus pirmą dalį prakalbos, kal
bėtojas prisiminė apie Lietu
voje politinius kalinius, kaip 
jie, nepakęsdami kalėjimuose 
sunkaus kankinimo, paskelbė 
bado streiką, protestuodami 
prieš fašistinius kankinimus ir 
keli iš to mirė. Paprašė au
kų pagelbėti politiniams kali
niams, o taip pat kovai prieš 
fašizmą Lietuvoje ir čia, A- 
merikoje, agitacijai prieš fa
šistinius gaivalus.

Aukojo sekančiai. Po do
lerį :^V. Pradžius, A. Sautra, 
F. Andrulis, J. Jasulevičius, V. 

'Karalius, P. Gribinas, K. Ku- 
,čiauskas ir F. Cvirka; po 75c: 
M. Jurkauskienė; po 50c: A. 
Kantautas, A. Kantautienė, J.

Kukaitienė, A.

ginusia. Liudvisė sutinka.
Daktaras suteikė visas informacijas, 

knygas. ' Jis buvo laisvas ir progresyvis paliudijimą ir antrašą. O Liudvisė ant ry- 
žmogus ir susipratęs darbininkas. tojaus nueina tarnaut. Liudvisė pagal tą

Vieną kart kasyklų darbininkai prade- antrašą suranda apartmentą, labai didelį ir 
jo bruzdėt, nepakęsdami blogų darbo saly- gražų, su užrašu “Švarts Apartment.” 
gų. Antanas ir prisideda prie jų. Jis su- Liudvisė įeina į vidų; tuojaus ją pasi- 
agituoja mainierius ir išveda į streiką. An-tinka tarnautojas ir klausia, ko ji refkalau- _ 
tanas tuojaus parsikviečia unijos delegatą ja. Liudvisė atsako: “Noriu gaut darbo”;!f 
ir su jo pagelba suorganizuoja mainierius čia ji tuojaus paduoda savo daktaro paliu- 
į uniją. O unija tuojaus pareikalauja iš dijimą. Patarnautojas sako: “Švartsienė 
kompanijos daugiau užmokesties ir aštuo- dar tebemiega. Jeigu nori ją matyti, tai 
nių valandų darbo dienos. eik į virtuvę ir lauk, iki ji atsikels.”

Per tris savaites unijistai laimi strei- ’ Liudvisė įeina į virtuvę. Virtuvėj dvi 
ir visi tarnaitės dirba, ir lopšiukas su kūdikiu sto

vi. Liudvisė atsisėdo ir pradėjo jai ašaros 
Jis | riedėti per skruostus.

gauna geresnį darbą. Išdirbęs pirmą sa-.! Tarnaitės klausia jos: 
vaitę po streiko, Antanas gauna 20 doleriui “Kas tafristai yra? gal tamsta alkana 
vietoj 15. esi?” ir tuojaus atnešė jai arbatos puodu-

Liudvisė įsideda savo sūnelį į vežime- į ką. Bet ji nenori.
lį ir važiuoja papeš pasitikt, o pasitikę . Paskui Liudvisė pradėjo joms aiškint, 
džiaugiasi abu, nes vietoj 15 dolerių jis kad nežinia kas pavogė jai vienatinį sūne- 
gavo dvidešimts. Liudvisė paima iš jo lį. Tada tarnaitės ją ramino ir maldė, ir 
mašnelę su pinigais ir sako:. labai užjautė jos nelaimę. Toliau Liudvisė

“Dabar aš tave pamylėsiu. Aš eisiu į, klausia: “Keno tas kūdikis?” “Nagi, mū- 
krautuvę ir ką nors tau parnešiu. Jonelis su ponios.” “O kųdel tąip prastai jį užlai- 
tegul čia pabūna ant gatvės, gal jis ne-!'ko?” “Kai pagyvensi, tai i# sužinosi,” sako 
verks; o aš begu į krautuvę.” i tarnaites.' L L >. i ■ J

Liudvisė nusiima nuo savo kaklo “šir- Jonis besikalbant, varpelis pradėjo 
(laketuką), paduoda Joneliui žaisti ir skambėti: švartsienė šaukia tarnaitę. Tar

naitė nueina poniai patarnauti, ir kartu 
rengiasi praneša, kad atėjo moteriškė, kuri nori mū-> 

O tuom kartu važiavo tytis su Švartsienė.
pro. šalį Jensonai, jnilionieriai, kasyklą sa- Po pusvalandžio švartsienė’ šaiikia 
vininkai. Jie, važiuodami pro šalį, pate- Liudvisę. Tarnaitė ją įveda; eina per vie- 
mija tą gražųjį Jonelį, kuris buvo apie de- ną kambarį, per kitą. Bet Liudvisei atrodo 
šimts mėnesių amžiaus, švarus, gražus vai-! keista, nepaprasta ir neišrodo, kad ten bū- 
kutis. Jensonienė ir sako: Itų ramus ir laimingas gyvenimas. Visur

“Žinai ką,' vyreli, pasiimkime tą ange- i dvokia degtine ir šampanais.
luką ir auginkime kaipo savo sūnų,-—toks' Įeina į Švartsienės kambarį. Jį sėdi 
gražus ir malonus vaikutis. Mums bus pusnuogė ir “pauderiuojasi” veidą sėdėda- 
ramiau gyvent, o sulaukę senatvės turėsi-pia priešais veidrodį. Ji klausia: “Ko tam- 
me kam prižiūrėt; o tas vaikutis irgi bus sta nori? 

ff 1 t :_ i.

išeina. <
Antanas greit prausiasi ir 

prie vakarienės.

laimingas mūsų šeimynoj.” , Liudvisė atsako: “Noriu gaut darbo,”
Mat, Jensonai neturėjo savo kūdikių, i ir paduoda daktaro paliudijimą.

Taigi ima Jonelį, įsikelia į savo vežimą ir š •
nuvažiuoja savais keliais. parsivežę na- galėsi gaut tą darbą; bet kaip tamsta nori
mo, randa kūdikio rankutėj širdelę; prade- ar ant mėnesio ar ant savaitės?” f

Švartsienė perskaitė, ir sako: “Gerai
C

da ją vartyt; randa ant širdelėš išbraižy- (Tąsa bus)

religiją ir bažnyčią. Ją para
šė drg. A. Bimba, išleido Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mas; ..kaina tik 15c; galima 
gauti pas A. L. D. L. D. 28 
kp. knygių drg. J. Bartkų, 
taip pat ir organizacijos Cent
re, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Patartina kiekvie
nom žmogui perskaityti. Kiek
vienas “Laisvės” skaitytojas

susirinkimas įvyks 11 d. kov 
774 Bank St., vakare. Visi n 
riai pribūkite,
ta drg. Prūseikos sutaisyta- 
parašyta knyga “Karų ir R 
voliucijų Gadynė.” Visi nari 
gaus už pereitus metus. Tai 
gi laikas užsimokėti ir i 
šiuos metus.

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

“RAUDONASIS ARTOJAS” yra vienintėliš ‘ Sovietų Sąjungoj 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug Įvairių žinių iš lietuvių 
kolonijų gyvenimo. y.

“RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams dauginių 

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.

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

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

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

tys artistai loš pas juos 
rolio Tetą” 16 d. kovo. 
Plandunas, su keliais “lemo- 
zinais” <"
Drg. Taraška praneša, kad 
Loweliio ir Nashua dzūkai va
žiuos visi, nes jų (dzūkų) ka
ralius drg. M. K. Bolys vai
dins pačią svarbiausią rolę ir 
veikalas turi “būc” geras. Gir
dėjome, kad Lawrence’o drau
gai žada kviesti southbostonie- 
čius su “Dviem Broliais” ir 
gal kai' kurie atvažiuos pasi- 

", Well, draugai, Lie
tuvių Svetainėj vos telpa ko
kie penki-šeši šimtai žmonių, 
ir kurie norite, kdd nereikėtų 

anksti.
Svetainę atidarysime 6:30 v., 
lošimas prasidės lygiai 7:30 
vai. vakare, nes mes žinome, 
kad drg. Bolys pradeda visada 
į laiką.

Beje, “Laisvės” 52 num. vie
nas iš tėmytojų, rašydamas 
apie “Lapkų,” kuris buvo su
vaidintas “priemiesčių” artis
tų, pažymi, kad būk tai pas 
southbostoniečius 
rimta konkurencija 
profesijoj ir sykiu pripažįsta, 
kad southbostoniečiams pavo
jaus nėra. Aš nuo savęs pa
sakysiu, kad net tos pačios ar
tistės, kurios lošė “Lapkuje,” 
Niukiūtė ir Zinskienė, čia vai
dins.

■ Kovo 3d., Lietuvių Svetai
nėj, įvyko) Babravičiaus kon
certas. žmonių buvo apie po
ra šimtų. Bet koncertas bu
vo labai trumpas ir žmonės 
išėjo nepasitenkinę. Einant iŠ 
svetainės, viena moteris sako: 
“Už dolerį, sulyginus su ‘Lais
vės’ dienraščio: koncertu, tai 
šis vertas tik kvoterio.”

Bolševikų Kliubas rengia 
kas subatą šokius, kurie pa
vyksta gerai. Kliubui liks pel
no. Kazalįio Matausis.

EDMONTON, KANADA
V akarų Kanadps Lietuvių 

Darbininkų ir Farmerių Susi
vienijimo valdyba išreiškiame

P. Kukenis, K. Sinkevičius, V. 
Krakauškas, P. Marozas, Mu- 
lerčikas, J. Ordas, J. Senedas, 
K. Grisius, V. Krasnitskas, 
Andrulienė, K. Steponaitis, J. 
Adomaitis, S. Bendoraitis, C. 
Cvirka, L. Labutis, F. Teripas 
ir A. Paliušaitis. Viso su 
smulkiomis aukų $40.35*. Vi
sos aukos pasiųsta ten, kur 
prašytos—$20.00 Priešfašisti- 
niui Susivienijimui del Lietu
vos politinių kalinių, kuriuos 
fašistai terorizuoja ir $20.35 
Agitacijos fondui, kuris dau
giausia veda kovą čia, .Ameri
koje, prieš fašistinius elemen
tus.

Draugai aukotojai, kurių 
pavardės gal klaidingai para
šytos, malonėsite atleisti, nes 
užrašinėtojams skubinant arba 
klaidingai tenka nugirsti ir pa
sitaiko klaidingai užrašyti. 
Varde Lietuvos politinių kali
nių ir Agitacijos fondo, pra
kalbų rengimo komisija taria 
visiems aukojusiems širdin- 
giausį ačiū. Ačiū ir visiems 
atsilankiusiems į prakalbas. 
Beje, šiose prakalbose litera
tūros parduota už apie $18.00; 
daug parduota knygelės 
“Krikščionybė ir Darbininkai.” 
Iš knygelės drg. Bimba dau-

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ.KEPENŲ.PVSLĖS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organą 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. įCrijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

^ANOIMPROkĄ>

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

Į

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

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

K. M. S.
644 Drigga Avenue, 

į Ridgewoodo
Brooklyn, N
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Jaunpjy Darbininkę 
Kliubas Imasi Darbo

Labai Pasekmingas 
Bazaras

PITTSBURGH, PA
JUOZAS KAVALIAUSKASAidiečiam visai nereikėjo 

rašinėti kas link Lyros opere
tės “Pepit’os.” “Laisvės” re
porteris gąna aiškiąį aprašė 
visus aktorius, kurie lošė ope
retę “Pepitą” ir jų vardus pa
davė. Ale kas tau! čia di
delė garbė palieka lyriečiam 
už suvaidinimą tokios opere
tės. 43-čiame numeryje, ra
šo: čia va Nalivaika, Velička, 
Kavaliauskiūtė, česnavičiūtė; 
visi aidiečiai ir turėję atsako- 
mingas roles “Pepitoj.” Pa
sirašo K-as.

Ale dar to neužtenka; dar 
visi nežino, kad aidiečiai lo
šė Lyros operetėj. Ir num. 46 
nauja choristė rašo, girdi, jei’ 
Lyros Choras suvaidino opere
tę “Pepitą” gerai, tai dalinai 
reikia pasidėkavoti Aido Cho
ro nariam, kurie vaidino net 
svarbesnėse rolėse.

sėdėjo kalėjime, 
ir liekamus nuo 
pinigus siuntė

Vasario 17 d. vietos tauti
ninkai ir sandariečiai buvo 
surengę paminėjimą vienuoli
kos metų, nuo Lietuvos nepri
klausomybės pasiskelbimo. Bet 
sąndarįečiai nei žingsnio ne
žengia be kunigo. Jie ir da
bar pakvietė kalbėti kunigą. 
Jis pašūkavo, parėkavo, bet 
nieko gero nepasakė, tik pub
lika jo kalbos gardžiai pa
sijuokė. Kalbėjo ir duonke
pys. Jis labai išgyrė šią šalį. 
Žinoma, jam patinka, nes 

! kiekvienas nikelis atveda nike- 
i lį. Paskui kalbėjo dar vienas 
biznierius ir sargybos bokštas, 
bet labai mažai kalbėjo. Tik 
prisiminė/ apie vakarienės ti- 

Dainavo Sadauskas ir 
Pastaroji publi-

LIETUVIS GRABORIUS t
IR BALZAMUOTOJ AS f

Užtikrinu, kad mano patarnavimas f 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą I 

•kainą. Nuliūdimo valandoje prašau f 
kreiptis prie manęs. f

Atbtivęs bausmę, tas oficierius 
dabar tarnauja vienoje kafe- 

[terijoje, New Yorke.
Kuomet jis 

jo pati dirbo 
pragyvenimo
valdžiai delei vyro vagystės 
atpildymo. Kaip kad dabar 
amerikoniška spauda pagilėda
ma rašo, tai ir jos vyras atlie
kamąją uždarbio dalį atiduo
dąs valdžiai į savo vagystės 
fondo atpildymą.

Visai sėkmingai eina baza
ras Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, New Star Casino 
svetainėje, 107th St. ir Park 
Ave., New Yorke. Nors pro-Į 
grama iki šiol prasidėdavo 8 
vai. vakare, bet publikos dik- 
čiai prisirinkdavo tuojaus, 
kaip tik svetainė atsidarydavo, 
o ji atsidarydavo 2-rą vai. po 
pietų.

Bazaras yra turtingas įvai
riais dailės ir paprasto naudo
jimo gerais daiktais, suauko
tais darbininkiškų organizaci
jų, pavienių draugų, taipgi ir 
specialiai supirktais naudin
gais dalykais.

Ketvergo vakare buvo labai 
įvairi finų darbininkų program 
ma. Finai atletai darė viso
kias dailias ir painias gimnas- • 
tikos mankštas; griežė brook- 
lyniškis finų “benas”; jų tau
tos chorai dainavo parinktinas, 
smagias dainas; ^inės atletės 
moterys atliko visą eilę liau
diškų ir artistiškų šokių.

Šį vakarą muzikalę bazaro 
programą išpildys talentingi 
vokiečių ir vengrų menininkai- 
mėgėjai; šokiams bus smagi 
džiazzo muzika. Rytoj, šeš
tadienį, popietis bus pašvęstas 
vaikų ir mergaičių pasižymė
jimams programoje; vakare, 
be to, bus tarptautinis kostiu
mų balius.

Sekmadienį, 2-rą vai. po pie
tų, bus oficialiai apvaikščio
jama Paryžiaus Komunos su
kaktuvės.

Jau jųjų Darbininkų • Kliu
bas, kuris per paskutinius ke
lis mėnesius buvo apiręs ir 
nieko neveikė, šiomis dienomis 
persiorganizavo ir ruošiasi pa
kelti aktyvą lietuvių, jau
nuolių. Kliubas dabar var
toja abidvi kalbas—lietuvių ir 
anglų, kad galėtų jam prigu
lėti ir Europoj augę jaunuo
liai. Iki šiol į kliubą įsirašė 
apie pora desėtkų narių. Gi 
diktas skaičius, yra pasižadėję 
įstoti.

' • • Praeitą pirmadienį susirin- 
' ; kimas buvb nelabai skaitlin

gas del blogo oro; ir keliolika 
’^jaunuolių buvo užimti kitais 

■ svarbiais darbais.
i' Negerai, kad kliubo organi
zatorius nesilankė į du pasku
tinius susirinkimus. Nutarta 
pasiųsti laišką organizatoriui, 
paklausiant priežasčių nesilan
kymo.

Kliubas išrinko komisiją iš 
trijų sporto darbuotei, ir nu- ( 
skirta vienas draugas užregis
travimui dienos surengimui 
vakarėlio Kliubo iždo sustip
rinimui. Kaip tik susidarys 
pakankama stirna pinigų, tai 

z bus įsigyta radio..
Sekamam mitinge nuskirta 

Y Z. Kaulinis ir A. Zablackiūtė 
• duoti po trumpą prakalbėlę 

'^pie tautinę neapykantą.
Mitingui baigiantis, Bakai

tis trumpai pakalbėjo, nuro
dydamas, kodėl jisai įstojo į 
Kliubą. Taip pat buvo pasi
žadėjus pakalbėti, kam reika-i 
lingas Kliubas, A. Jeskevičiū-j 
tė. Tačiau neatsilankė. Dis-j 
kuaijos buvo gana smagios.

Sekamas susirinkimas įvyks 
’ ateinantį pirmadienį, 7 :30 vai.

vakare. Prašom, kad ateitų t mirė d. kovo; bus
naujų narių-dėtis prie Kliubo dotas 8;(1 k šv Jono 

gt ir atsivestų savo pažįstamus į1 puose< > . *• 
diskusijas apie taūtinę neapy-; 1 Vpijnnic

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Rep.

Frank lyazlow (Kazlaus- 
•jkas), 50 metų, 416 Prospect 

lai- 
ka-

WATERBURY, CONN.

Pranešimas A. L. D. L. D.
28-tos Kuopos Nariams

Kovo 11 d. įvyks 
svarbus A. L. D. L. D. 
k u o p os susirinkimas, 
bus susir. ?^—Red.)

labai
28-tos kietus.
(Kur Skulevičiūtė.

Šiame kai geriau patiko.
j susirinkime turėsime apsvars-

Na, tai kam dar paliekate AyD A. L. D. L. D. III Apskri- biznieriai davė po penkinę, 
‘ ‘ rengiamą pikniką, kuris bet aukų surinko 43 dolerius

Ji sietynietė; įvyks 2 d. birželio, Lietuvių gųy centais. Darbininkai veik 
.---- Reikės iš- nieko nedavė. Taip ir reikia.

M. žolyniūtę,- kuri irgi turėję !čio rengiamą pikniką, 
svarbią rolę?
tai Sietynui irgi ta pati garbė, Darže, Waterbury, 
priklauso. Na,o lyriečiai tai jau rinkti komisiją, kuri tuo dar- 
neturėjo aktorių! O j kas bu-! bu rūpintųsi. Taipgi yra ir 
vo Bronius Rudaitis, geriausias' daugiau svarbių reikalų. To- 
juokdarys, apie kurį publika del visi ir visos būkite šiame 
ir dabar šneka, ar ne gerbia- susirinkime.
mas lyrietis? O LevOskas ar 
negeras aktorius, kuris milio- 
nieriaus rolę sulošė gana ge- U1 
rai ? Nagi, ir Juozas Jaku
čionis gerai lošė.

Tai matote, kad lyriečiai ir 
turi gana gerų aktorįų. Tai 
taip, draugai aidiečiai. Ko
dėl Lyros Choras nieko pana
šaus nerašo, kai aidiečiai vai
dina? Nekyščioja vardų, kad i Bank St., 
tokie ir . tokie vaidina pas Ai- kusijos. 1
dą. Ir Aidas dar nei vienos 
operetės nesulošė be pašalinių 
aktorių. Sadauskienė su Ju- 
džintu ar nelošė pas Aidą? ir
taip svarbias roles turėjo! Tail A. L. D. L. D. 28 Kp. Org.
• • • • -u • v • «, •

Paskutinis pereitų metų mū-1 
si/ draugijos leidinys jau gau-1 
_  -“Karų ir Revoliucijų Ga- ■ 
dynė” jau randasi kuopoj iri 
šiame susirinkime visi nariai'• 
ją gaus. Tai labai svarbi kny-į 
ga, kurią kiekvienas narys pri
valo perskaityti.

Kovo 10 d., svetainėj 774
, įvyks svarbios dis- Į 
Tema diskusijų “Ką 

gero duoda del darbininkų ti
kėjimas ir bažnyčia?” Visi, 
dalyvaukite šiose diskusijose,' 
nes tema labai svarbi.

Keystone

TELEFONAI:

Oregon 5136

Main 9669

Rinko aukas. Kai kurie

Taip ir reikia
Nuo Krosnos Cilto.

Newarke Naujiena
\ Kiekvienam vietiniui ir atvyks
tančiam ' į Newarką žinotina vie
nas svarbus 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 žema kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS 
(ALIŠAUSKAS)

Ferry St. Newark, N.

Labai Parankus Kišeninis
UETUVIŠKALANGLIŠKAS 

■i ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS

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 11.25c
“LAISVE”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Bell Phone, Poplar 7545 <

A. F. STANKUS

189 J.

kantą.
Kliubo Korespondentas

Velionis paliko moterį, 
sūnų ir tris dukteris.

du

jiem irgi pusė “Grigučio” pri< 
klausytų. Nagi, dar ir lyrie-' 
tis Martušauskas lošė svarbią 
role “Kovoj už Idėjas,” o prie 
operetės “Bailus Daktaras” ar 
lyriečiai nepagelbėjo, neprisi
dėjo prie darbo? Jakučionis 
lošė, Cibulskienė su Zablac- 
kiūte dirbo prie išvedžiojimo 
publikos; Bet lyriečiai' neskai-|

I IHIDCTK 332 WEST BROADWAY 
L So. Boston, Mass.

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

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

LIEPOS- JULY
“LAISVES” PIKNIKAS

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. .

j, iLMtotuvių apeigomis rūpi-^ė VardV aktorių• bei darbinin- 
nasi graborius J. Garšva. jfcų. Lyriečiai neužgina, kad 

metų aidiečiai lošė, ir už tai dėkin- 
Bet nereikia jau taip di- 

jdžiuotis: kad ne aidiečiai, tai 
jau ir būtų nesulošę operetės 
lyriečiai! Nes gana daug 

I darbo ir vargo lyriečiai^ padė- 
i jo prie šitos operetes; visi, 
kaip komisija, kur darbavosi 
draugė Bimbienė daugiausiai 
komisijoj, taip ir choristai: 

I kurie turėjo 14. dainų tokių iš- 
jmokt-i. Ar tai vis irgi aidie- 

■ čiai ?
ne| Ne, broliai aidiečiai! Jums 

priklauso šiemet “Bailus Dau
taras,” o lyriečiam “Pepitą,” 
ir nesisavinkitf!

Lyros Choro valdyba atsako 
Lyros Vardu.

Alice Balažentis, 13 i 
amžiaus, mirė 6 d. kovo; pa-lgj. 
šarvota po num. 554 Linwood 
St., Brooklyne; bus laidojama 
9-tą kovo iš ryto, šv. Jono 
kapinėse. Laidotuves prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas

j Gydys Šunis nuo 
į Perpykimo

Pyktis yra kenksmingas 
tik žmogui, bet ir šuniui, 
vulių daktaras Ad. Eichnorn, 
kalbėdamas Veterinarijos Ak
ademijoj New Yorke, davė pa
vyzdžių, kur šunes pastipo iš 
perpykimo. Tuo pačiu sykiu- 
jis pranešė ir linksmą šunims

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rcndų atneša $2,700 į metus. Pre
ke $22,0(k.. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
pandomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nerėikėtij elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukioj, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti ^.persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

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

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

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

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

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

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

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už bak?ą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo 1

: URBO >LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

Lietuviškų, Bulgdriškų, Homeopatiškų ir 
kitokių -vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________1__ ORDER BLANK: _____________________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už 

kurį malonėsit man prisiųsti jURBĄN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ------------ --------------------------------------------- --------
No______________________________________ St. or Ave.
Miestas

151

6102

State

Jlo piclHCoC ii 11II Kblllrį oU-IlUllo jr • wt> m |j žinių,—kad jau išrasta čiupai Kaip VldiaS Apdirbo
Banką Long Islandei pagelbėti šuneliams, turin- 

, tiems tą silpnybę. Tais čie- 
pais įčiepijus, pasitaiso, sura-į 
meja šuns būdas, ir jam tuo-į 
met nėra i

i kojas nuo apopleksijos, iš per-

Islando miestelyje
pavojaus pakratyt Springfielde,. nežinomas, nosi“

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinanti mortgičius namams ir Tel.:

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

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1873

pas:

CHESTER, PA.

TEATRAS
, IR

KONCERTAS
Rengia'A.L.D.L.D. 30 Kuopa 

Labai Juokingą Dviejų Veiksmų
Komediją

“BOSIENE”
Opvvatositės užraudę matydami vaizdą, 
’ kaip burdingierius su gaspadine

gyvena
Įvyks. Nedėlioj

10 Kovo-March, 1929 
lietuviu kliubo 

SVETAINĖJ
B 339 E. 4th St., Chester, Pa.

Pradžia 3 vai. po pietų
Šį veikalą perstatys puikiai išsila

vinę aktoriai iš Philadelphijos, katrą 
prirengia Phila. Bendras Komitetas, 

iš Philadelphijos 
savo visu štabu, 
puikiai išlavintus

Taipgi dalyvaus 
Lyros Choras s 
Kartu 
balsus.
terio, Philadelphijos ir apielinkės lie
tuviu* kuoskaitlingiausiai atsilanky
ti, nes atsilankę būsite užganėdinti.

/ ĮŽANGA 50c. YPATAI
. Kviečia Rengėjai.

su
išgirsime
Užtai kviečiame visus Ches-

Žmogžudysčių Daugiau, 
Automobilių Aukų Mažiau

Pernai automobiliais buvo 
užmušta New Yęrke ir Brook- 
lyhė 910 žmonių, o užpernai 
972. Vadinasi, skaičius auto
mobilistų aukų sumažėjo. Bet 
užtat padidėjo žmogžudysčių 
skaitlinė. 1927 m. didžiaja
me New Yorke nužudyta 372 
asmenys, o 1928 m. jau 399.

1928

Daugiausia Išvežimu 
Iš New Yorko

Antrame bertainyje 
metų iš New York o valstijos
išvežta į užsienius prekių (ta- 
vorų) už $214,818,680;- iš Te
xas valst. už $139,476,902; iš 
Michigan—$92,991,586; Penn
sylvania—$69,895,180; New 
J e r s e y— ^55,242,633; Ohio 
—$50,381,465; Illinois—$49,- 
963,586.

New Yorkas savo išvežimais 
tebestovi pirmoj vietoj; po jo

ne apsimaskavęs plėšikas įėjo 
į Manhattan Kompanijos ban
ką; atkišęs revolverį, privertė 
banko vedėją atiduot jam vi
sus pinigus, kuriuos tik galėjo 
užmatyt; ir tuo būdu gavo 
$2,200. Keli kiti banko tar
nautojai pasiskubino . nužert 
kitus pinigus žemyn nuo sta
lų ir patys sugulė ant grindų, 
kad apsisaugof- nuo galimų 
plėšiko kulkų. Tuo tarpu 
banke buvo ir keletas pašali
nių žmonių; bet plėšikas nie
ko nekliudomas pasišalino iš 
banko, įsėdo į jo laukusį auto
mobilį ir pabėgo.

Apsivogęs Laivyno1, 
Oficierius—Dabar Vabjyklij 
Tarnautojas

. Jungtinių Valstijų laivyno 
oficierius Ėrvine R 
penki metai atgal

Brown 
pavogė 

$124,036 iš, kariško laivo iždo. 
Apie $44$W)0 prašvilpęs į kelis 
mėnesius, paskui jis sugrąžino 
vyriausybei atgal likusius $85,- 
000, perkąįbėta^ savo, pačios. 
Tapo suimtas ir ketveriems 
metams kąlejinian nuteistas.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų
■ Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

, Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. litų St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigaru# taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus, (orderius).

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT X17T-»474 “Mokykla sn Repztaeijs”
Būkite Savyatovū*—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
FYTRAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A 
LA1IU1, Nuo 3 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Jv vCniŲ

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

% rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelisplaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NĄKTI

Panedčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y. 
į . Telefonas: Pulaski 1090
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60,000 Slaptų Smuklių
New Yorke

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Ką Mes Turime 
Žinot ir Atlikt

i Šiandien Tarptautinė 
Moterų Diena

’ Kaip kurie draugai dar ne
žino, kad Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 17-ta kuo
pa rengia tikrai įdomų koncer
tą: 24 d. kovo, Labor Lyceum 
svetainėj. Programos išpildy
me dalyvauja virš 200 daly
vių, 4 chorai: Aidų, Lyros,. Fi
nų Darbininkų ir Vokiečių Bu
ferių Unijos Choras; Rusų 

• Balalaikų. Orkestrą su šokiku; 
, fįnų akrobatai; Menkeliūniūtė, 

Stankūnas ir smuikorius V. 
Zaveckas. Tai programa bus 
įvairiai turtinga ir įdomi, nes 
dalyvauja įvaįrių tautų darbi
ninkiški dailės mėgėjai.

Todėl,- draugai ir draugės 
ir simpajikai, mes, koncerto 
komisija, kviečiam jus padėt 
išgarsint šitą koncertą. Ypač 
tos organizacijos, kurios pri- 
gulit prie T. D. A. 17-tos kuo
pos, turėtumėt paimt iš “Lai
svės” pagarsinimų, kurių yra 
angliškų ir lietuviškų, taip pat 
“šiokarčių” ir dalint tarp 
darbininkų; turėtumėt parda- 
vinėt ir įžangos tikietus. Tai
gi atlikit, draugai, savo už
duotis: tik mes visi, bendrai 
dirbdami, padarysim koncertą 
pasekmingą.

Buvęs New Yorko majoras 
Hylanas prisiuntė redakcijai 

| laišką, kuriame kritikuoja da
bartinę miesto valdybos poli

tiką, ypatingai peria kailį po
niškam ir donkišotiškam poli
cijos komisionieriui Whalenui. 
Sako, Whalenas tik švaistosi 
ir reklamuojasi, o nieko gero 

Kas užmušė mi- 
šmugel-

Šiandien išėjo specialiai mo
terų darbininkių reikalams pa
kreiptas numeris Daily Wor- j nenuveikia, 
kerio; tai pažymėjimui Tarp-1 honierių JP!11!3 erj, n\ , 
tautinės Moterų Dienos, kuri [IVrVM R°thsteiną, tą klausimą 
yra apvaikščiojama tarp Są-|Whalenasdaineį nepradėjo 
moningų darbininkų visame Įimtai nsti. Whalenas akių 
pasaulyje. Visą kovo mėnesį|P °^u desčtkais ir šimtais areš- 
abelnai kreipiama daugiau j tuoja žmones, kaipo tokius, 
domės į darbininkių moterų ! kūne kada nors ga.li tapt kri- 
mobilizaciją delei klasinių pa-.punalistais. Ai jie yta ką 
re i gir ir delei darbininkiškos j blogo padarę ir ar jie istikro 
kovos. Taip ir Amerikoj ivai- ateityje kuomi nors prasižengs 
riuose miestuose įvyks ‘ tuo P^.es įstatymus ? Šitokio kiau
tiniu mitingai. Jų vyriausi si™°: 
obalsiai bus: kova prieš karo 
pavojų, prieš kapitalistinį, vis 
didėjantį išnaudojimą; trau
kimas darbininkių moterų i 
komunistų eiles ir budavoji- 
mas naujų kairiojo sparno 
nijų.

Atydai Visų Kriaučių
1 vai.
Irving 

gatvės,

Komisija.

Dar Pirmu Kartu
Dar Pirmu Kartu Rengiama 

Vakarėlis “Laisvės” Namo 
Naudai, Kuris Įvyks 17 d. 
Kovo, 1929 m., Savoje Sve
tainėje.

C. BROOKLYN,
A. L. D. L. D. 24-tos 

rinkimas bus panedelj, 
Gerves svetainėj,

N. Y.
kuopos susi- 
11 d. kovo, 

85 Hudson Ave. 
vakare. Visi na

riai malonėkit susirinkti laiku, turim 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir naujų 
narių. Sekr. M.

Smagus Parengimas 
Yonkerse

Simo nestatydanja, Whaleno 
policija nekaltus žmones areš
tuoja ir teismai teisia. Nors 
tatai yra visai priešingas įsta- 
itymams elgėsis, sako Hylanas, 

j. Į pridurdamas, kad “tokių da- 
'u_ lykų negirdėt net Sovietų Ru-i 

sijoj.”
Ex-majoras toliau tęsia, 

kad New Yorke šiuo tarpu yra 
60,000 slaptų alkoholio smuk
lių ; kad tebėra pilna gemble- 
rystės ir paleistuvstės lizdų, 
kurie kiek tinkami bizniauja; 
o komisionierius Whalenas su i 
savo policijos viršininkais da-j 
lykų visiškai nepastebi.

DRAUGAS STANKEVIČIUS 
JAU SVEIKSTA

Beal.

ROCHESTER, N. Y.
Milžiniškas masinis mitingas bus 

nedėlioj, 10 kovo (March), G. Drau
gijos svetainėj, 575 Joseph Ave. Tai 
bus apvaikščiojimas tarptautinės dar
bininkių dienos. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Programos išpildyme daly
vaus E. Saunoriūtė-Lekavičienė, G. 
Choras po vadovyste J. Filio, ir kiti. 
Kalbės Vera Bush iš New Yorko, 
žymi kalbėtoja ir organizatorė. Kvie
čiame 
tui. 
ja.

visus atsilankyti. Įžanga vel- 
Reng-ia Darbininkių Federaci- 

56-57

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
" ir Amerikonišku Stilium

Penktadienis, Kovę 1929

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

NEWARK, N. J.
Smagus Balius

j Rengia A. L. D. L. D. 5-ta kuopa 
subatoje, 9 d. kovo (March), 1929, j 
Kubio svetainėje, 79 Jackson St., pra- j 
džia 7:30 vai. vakare.—Gerbiami lie- | 
tuviai! šį balių rengia energinga 
komisija ir ji žada surengti gerą, 
smagų balių—ir tas bus. Bus gera 
orkestrą, kuri grieš del angliškai ir 
lietuviškai šokančios publikos. To
dėl nepraleiskit neatsilankę, nes pa
skui kad nereikėtai gailėtis. Į.žan- 
„ t prie durų 35 centai. Visus

Rengimo Komitetas.
(55-57)

A. L. D. L. D. 172-ra 
rengia Įdomų “Gyvų 
Vakarėlį,” kuris įvyks 9 d. ko
vo (March), 1929, 252 War
burton Ave/, Yonkerse, N. Y. 
Pradžia 6-tą vai. vakare. Vi- ga 
si Yonkerso ir apielinkės lietu- kviečia 
viai atsilankę į šį parengimą 
pamatysite tą, ko niekados! 
dar nesate matę ir išgirsite,; PAJIEŠKOJIMAI 
ko negirdėję, štai ką mani

kuopa 
žuvų

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

vienas draugas pašnabždėjo: pajiešKAU gyvenimui drauges. Aš
“Ar girdėjai, 
aldiečiai rengia 

“O kas

sako jis, “kad 
lydekų valia
jame bus?”

piano
griežimas ir vienas 
kuris nesenai sugrį- 

sakys prakal- 
Be to, bus visokių valgių

pasilinksminimų, o taipgi

esu našlys. Norėčiau susipažinti 
su tokia motere arba mergina, kuri 
mėgsta linksmą ir švarų gyvenimą 
ir nevartoja svaigalų. Rašykite, aš 
kiekvienai duosiu atsakymą.—A. Gal-

skambinimas, kus> £ °- General Delivery, Middle- ' 1 on v r\ I I hh HI I 1sex, N. J. (56-60)

Draugas A. Stankevičius, po kovo m^n> (j
sunkios vidurių operacijos, jau 
sveiksta. 6 d. kovo sugrįžo iš 
ligoninės į savo namus 104-26;
122nd St., Richmond Hill. Jis' 

dėkuoja draugams,;
ligo-l

klausiu.
“Bus 

smuiką 
draugas, 
žp iš Lietuvos, 
bą 
ir
šokių.”

Į šį vakarą rengiasi važiuoti 
(visi: cliffsidiečiai, newoyrkie- 
jčiai, bronksiečiai ir daugelis 
Į bus iš paties Brooklyn©.

Taigi, ir jūs nepamirškite 
šito parengimo, Nepamirškite 
__ ______  „ „. Būkit mūs pa-

IŠRANDAVOJIMAI
TAI TAS, KO JUMS 

REIKIA

®
 Nufotografuoja 

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

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.

rengime!
Yonkerso Pilietis.

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON
3481 Third Ave., arti 168th St. 
Pirmas Floras, BRONX, N. Yk

(47-58)

Subatoj, 9 d. kovo, 
po piet, Irving Plaza, 
Place, kampas 15-tos 
tarpe 3rd ir 4th Ave’s., New 
Yorke, įvyks milžiniškas ma
sinis mitingas Amalgameitų 
unijos narių, kurie nebegali 
pakelt neapsakomai sunkios 
naštos, uždėtos ant jų spran
do darbdavių suokalbyj su 
Amalgameitų Unijos parsida
vusiais vadais, veidmainingai 
privedusiais Amalgameitų uni
ją prie galutino bankrūto ir j širdingai 
pavedusiais darbininkų likimą 'kurie jį aplankė, būnant 
pilnai į darbdavių rankas. |ninėje.

Tas mitingas bus pirmas išl . 
eilės; kituose sekančiuose bus j Tris Syk Apiplėšt Tą 
gvildenama klausimai subūri-'n . ITv, i
mo spėkų, išblaškytų po visą Patį FlIiiaS Užtenka 
New Yorką, kurios pamatiniai 
priešingos bendram darbdavių 
ir unijos išdavikų vadų san- 
darbininkavimui; priešingos į- 
vestoms n e u n i j i n ėms sąly
goms dirbtuvėse, nusistačiu- 
sios prieš štukų darbą, prieš 
prailginimą darbo valandų, al
gų kapojimą ir t. t.

Visi lietuviai kriaučiai, bū- 
ftiosios durys, perbudavota to-|tinai turite dalyvaut, jeigu 
je pačioje svetainėje “r*'*’ 
čius”—estrada, p r ib u davota gyvenimo sąlygas* 
kambariukas sudėjimui ? kė
džių laike šokių; išti^ikavotosl 
ir iŠdekoruotos didžiosios sve-l 
tai nes sienos ir visame name 
sudėta nauji langai. Tai jau 
didelis pagerinimas, bet dar

Pastaraisiais ketvertais me
tais /‘Laisvės” name yra pa
daryta, daug stambių pagerini
mų, kas davė nemaža patogu
mo spaustuvei ir svetainę#). 
Įdėta geležiniai skersiniai per 
visų namą po, pirmosiomis lu
bomis dęl sustiprinimo grindų 
šokamojoje svetainėje, įdėta 
garų šiluma visame name, per
kelta į didžiąją svetainę įeina-j

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PLYMOUTH, PA.

— A. L. D. L. D. 97-tos kuopos su-
j sirinkimas įvyks nedėlioj, kovo LO-tą, 
2-rą vai. po piet, pas Jurgį šimo- 
kaitį, 211 E. Main St. Visi nariai 
ateikit' laiku. Knygos “Karų ir Re
voliucijų Gadynė” jau parėjo ir šia
me susirinkime bus nariam dalina- 

J jau ma. Taipgi kurie dar nesimokėję 
nninlp^fn esat savo metinių duoklių už šiuos 

c, ; . n J - i metus, meldžiu ateiti pasiimti per-Sheffield s pieno krautuve, po eitų metų knygą ir už šiuos metus Į 
num. 618 Third Ave., New !užsimokėti. Atsiveskit ir naujų drau-

Bėgyje trijų mėnesių 
trečią kartą liko : .

Yorke, Kiekvieną sykį tas 
pats plėšikas išsinešė apie $20. 
Laike dabartinio atsilankymo, 
jis atsiprašė krautuvės vedėją 
Harry Bruns; šis, girdi, tre- 

■ i vuiiuc v*cw.y vtn.<u, čias mano žygis pas tamstą
^ei" norite turėt geresnes darbo ir tai jau bus paskutinis, ir dau- 

tamstos niekad nekliu- 
Plėšikas dar nesuim-T. U. E. L. Komitetas.

(57-58)

giau aš 
dysiu. 
tas.

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

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

PARDAVIMAI

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114 

Tek,
(44-68)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza ( 
(Priešais “Bridge Plaza”

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. (

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

J. LEVANDAUSKAS >
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Telephone, Stagg 440>

PARSIDUODA jūreivių užeiga.
■ v . . . , : nis išdirbtas per daug metų.New Iužsimokėti. Atsiveskit ir naujų drau-Į ra proga norinčiam pasidaryti 

gų. Kreipkitės po No. 175 E. 
St., Bayonne, N. J. . 

__________ _ i . 1 i 1. J I_____

gą.A.L.D.L.D. 97-tos kuopos 
Fin. Sekr. M. D. Stanislovaitienė.

(57-58)

LINDEN, N. J.
D. S. A. 129 kuopa rengia pra

kalbas nedėlioj, 10 kovo, Linden 
Hall, kampas Wood Ave. ir 16 St. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų. Kalbės 

i E. Jeskevičiūtė ir J. Bondžinskaite. 
i Kviečiame visus atsilankyti. Įžanga

‘i dykai. ' Rengėjos.

L.

—Jonas Baisusis. Jame atvaiž-Į 
duojama gyvuliškai

ne viskas: Tik pereitą rudenį !|| TEATRAS DAINOS-MUZIKAB darbai to žvėries caro, su to-1™
3 kiu atvirumu ir ryškumu, ko-

r. ’ t* -v • t _ i • t —
perbudavojome sulig moder
niško stiliaus namo priekį
(frontą); sudėjome didelius “JONAS BAISUSIS” 
langus ir numaliavojome iš 
lauko visą namą. Juk kiek
vienas, tatai žinodamas, leng
vai supras, kad taip stambios 
alteracijos kaštavo ne šimtais, 
bet tūkstančiais dolerių. Wie-

kio dar tur būt publika nėra 
mačiusi jokiuose pirmesniuose 
iš buržuazinių bei karališkųjų 
didvyrių gyvenimo. Įžangos 
kaina prieinama; muzika pui
ki. Visi, kurie tą veikalą ma
tė, nebegali jo pamiršt.

GARDNER, MASS.
A. L. D. L. D. 53-čios kuopos su- 

žiaurŪS Į sirinkimas bus panedelyj, 11 d. ko- 
> (March), Lietuvių Kliube, 205 

Main ^t. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai .malonėkit ateiti, gau
sit naują knygą. Atsiveskit ir nau
jų narių. Sekr. A. Siekis. 56-57

•Biz-
Ge- 

pini- 
22nd 

57-62

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

PARSIDUODA grosernė ir 2 šeimy
nų namas, po 6 kambarius, yra 

visi įtaisymai, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daug metų. Gera pro
ga pigiai pirkti. Kreipkitės į “Lai
svės” ofisą.

(56-61)

PARSIDUODA bučemė ir grosernė, 
labai geroje biznio vietoje. Gali

ma daryti puikų pragyvenimą darbš
čiam žmogui Pardavimo 
—savininkas važiuoja į 
431 Lorimer St., kampas 
SU, prieš “Laisvės” ofisą,

DAKTARAS ir CHIRURGAS
Sęecialistas del visų ligų ir opera
cijų:’* Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. ’ Naujausi Diagnozo ir Gydy 
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

priežastis 
Lietuvą. 

Ten Eyck 
Brooklyn, MALONAUS PASIMATYMO

Skelbta vajaus rinkti aukas ir 
nebuvo daryta nei jokio pa
rengimo sukėlimui reikalingos į 

•'’sumos pinigų. Visos išlaidos 
pasidengė iš įplaukų už ran
das.

Besiplečiant bedarbei, su
mažėjo “L.” svetainėje paren
gimų, r vestuvių ir šiaip įvairių 
pokilių, kuriuos daro draugi
jos ir individualai. Bet ir su
mažėjus parengimams, mes 
dar neverkiame, kad jau bėda 
su namu. Bėdos dar nėra. 
Aukų namo palaikymui nemal-l 
daujame.
• Darome parengimą todėl, 
kad norime pertaisyti, padi
dinti ir pagerinti viršutinę sve
tainę. • Atsilankydami į šį pa
rengimą,. matysite, kas page
rinta mūsų darbininkiškoje į- 
staigoje ir ką dar norime ge
rinti. Matysite ir girdėsite 
puikią programą, galėsit sma
giai pasišokti, ir centu kitu 
prisidėsite prie pertaisymo an
trosios svetainės.

P. Buknys.

Cameo Theatre, 42nd St., 
netoli Broadway, New Yorke, 
dar teberodoma puikusis, So
vietuose pagamintas, didelės 
istorinės svarbos krutamasis (Daugiau New Yorko žinių 
paveikslas “Ivan the Terrible 5-tam Puslapyj)

“MANO NERVAI BUVO VISIŠKAI 
SUIRĘ”

Vyriausio boatmano draugas Aloys 
A. Wilson sako:

“ D a u g ei i s ——■
žmonių pakėlė ,
del m'a nes \ __
t r u kšmą del- 
to, kad irda- 
masis atgal į 
laivą ‘Ameri- 
ca,’ po to kai 
i š g e 1 bėjome

‘Florida’ laivo 
išlikusius gy- ' 
vais laivinin- ..
kus, aš rūkiau

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

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

i fjbmičiaus 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)

UŽEIGA

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

Kurie dar nepažįstate mūsų,, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

BUK GRAŽIAI APSIRĖDĘS
Aš pataisau, išvalau, ąuprosinu vy

riškas ■ir moteriškas drapanas, o jei 
kas nori, tai ir nudažau. Ypatingai 
gražiai išvalau dreses.—J. Miliaus
kas, 202 Leonard St., Brooklyn, N.Y.

(55-57)

STRIKES. Aš M Jgg|
nematau, del- 
ko čia tas su- 
j u dimas—juk 

tai c 1 g i a u si 
v i sai natūra- 
liai. Pirm kol 
mes pradėjo- Aloys A. Wilson 
me lipt iš
‘America,’ aš patikrinau, kad mano 
LUCKIES pakelis būtų pas mane— 
aš geidžiau susidrūtinimo ir pasi- 
smaguriavimo su LUCKIES, nežiū
rint kas atsitiks. Ištikro mano bu
vo tiesa. Turiu prisipažinti, kad 
jau mums surankiojus ‘Florida’ jū
rininkus ir pradėjus g'rįžti atgal, ma
no nervai visiškai susmuko. Tat aš 
padariau tą, ką visuomet tokiame at
sitikime darau—aš užsirūkiau LUC
KY. Kol gyvas būsiu, niekuomet 
negausiu kito tokio paakstinimo, ko
kį gavau iš saldžiojo senojo apke
pinto Lucky kvapsnio, kuomet mes 
plūduriavome senyje Atlantike. Aš 
esu šimtaprocentinis, kuomet pina 
dalykas apie ‘Siek LUCKY vieton 
saldumyno!’ Aš stumiu šalin daly
kus, kurie padarytų mane sudribė- 
liu, o jų vieton užsirūkau LUCKY. 
Mano gyvenimas reikalauja perdaug 
veiksmingumo, ir nepriima perdide- 
lio svarumo, kuris man nereikalin
gas. Dar yra kitas dalykas kai del 
LUCKIES. Apkepinimo procesas, iš
valantis nečystumus, yra palaima 
mums visiems, kurie plaukioja jū
rose. Nes prašalina gerklės erzini
mą, kuris be atvangos vargina tuos, 
ką nuolat atidengti sūriam orui.”

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

NEPAPRASTAS PARDAVIMAS
Iš priežasties nesveikatos, parsi

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

50-61

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- čT»1 ZA AO 
DA IR PATARNAVIMAS J) I 11J III 
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.

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

Lelijų šaknų 
Rūtų • t

‘ - Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

[ apie kokią lietuvišką

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų'
Badijonų
Čepronelių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių*
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių •
Debesilų i
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue

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

Brooklyn, N. Y.




