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Ar matėt su kokiu pamėgimu 
p. Michelsonas aprašo “Kelei
vy” p. Babravičiaus koncertą, 
kurį jisai davė Bostono milio- 
niernms? Tas koncertas buvo 
surengtas moterų republikonių 
pastangomis. Publika
puiki aristokratiška, frakuota, 
moterys dekoltuotos. Dar pirm 
koncerto p. Babravičiui buvo 
įteikta $1,800.

Taip,-lietuvių tauta per pras- 
ta p. Babravičiui. Republikonai- 

epublikonės ir milionieriai — 
f štai kas “įvertina dailę.” Su 

daile, kaip su daile, bet pinigui 
t Jra-  1

Kaip galima spręsti iš kores
pondencijų, talpinamų “Laisvė
je,” mūsų fronto reikalai Bos
tone taisosi. Ypatingo pagerė
jimo matosi meno srity. J kon
certus susirenka vis daugiau ir 
daugiau žmonių. Kuomet drau
gai turi daugiau pasitikėjimo 
savim ir daugiau darbuojasi, tai 
ir visuomenė jiems labiau pri
taria. Babravičius eina pas 
amerikonus milionierius, o pub
lika eina pas mus.

Bet Bostonas dar tik pradeda 
• atsigauti. Jis turi išsijudinti 
visame kame. Visų pirmiausiai 
draugai turėtų kuo plačiausia 
praplatinti “Laisvę.”

Kas imsis to darbo? Be to, 
nemačiau, kad bostoniečiai su
sirūpintų “Vilnies” šelpimu.

Po Patersono ir Great Neckas 
nori įsitaisyti savo chorą. Tai 
labai puiku. Bet kas dar svar
biau, tai tas, kad jaunimą, ku
ris eina dainuoti, mes bandytu
me įtraukti į savo politiką. 
Maspetho lyrieciai mums visiš
kai nepadėjo pakelti Maspethą 
politiniai.
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Nacionalį Vienybes Kongresą
Pilsudskio Agentai Lydoj Organizuoja

“Lietuvio” Būrius Kovai Prieš Lietuvą
BUS ĮSTEIGTAS NAUJAS DARBO UNIJŲ 

CENTRAS KLASINEI KOVAI
Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partijos organe “Dai
ly Workery” (pirmadienio 
laidoj) telpa žymaus Lenki
jos komunistų vado K. Les- 
ki straipsnis po antgalviu 
“Lenkijos Fašizmas Gin
kluojasi Karui.” Jame jis 
tarp kito ko sako:

“Pilsudskio valdžiai reika
laujant, tapo suorganizuota 
branduoliai šešių “ukrainie
čių” divizijų po komanda 
generolų Žezrucki, Salski ir 
Osedy. Ištikus karui su So
vietų Sąjunga, tos divizijos 
kariaus už “Ukrainos nepri-

Sukilėliai Smarkiai Su
mušti 'Prie Mazatlan 

ii

MEXICO CITY.— Sukilę- 
lių spėkos tapo smarkiai su
muštos prie Mazatlan mies
to, kurį jie atakavo per ke- 

Jeigu tai teisybė, kad Worces- ]js kartus.
Generolas Jaime Carillo, 

komanduojantis valdžios 
spėkas, pranešė sekmadienį 
prezidentui Gil, kad tik ma
žos sukilėlių snekos randasi 
Mazatlan apielinkės kalnuo
se. Svarbiausi sukilėlių 

i būriai užėmė naujas pozici
jas — pasitraukė toliau.

Sukilėliai po vadovyste ge
nerolo Cruz. sulig gen. Ca
rillo pranešimo, nukentėjo 
daug užmuštais ir sužeis
tais. Tačiaus tuo laiku, ka
da jis darė pranešima, nega
lėjo tikrai apskaitliuoti, 
kiek sukilėlių žuvo ir sužei
sta. Valdžios spėkos mažai 
nukentėjusios.
Sukilėliai Suėmė Amerikos 

Lakūną
Amerikos aviatorius Mor

rison tapo suimtas, kuomet 
orlaivis, kuriuo jis lėkė tar
naudamas Meksikos val
džios spėkoms, buvo priver
stas nusileisti sukilėlių teri
torijoj, prie Nogales miesto, 
Sonora valstijoj. Amerikos 
oficieriai dėjo^ pastangas, 
kad jis būtų paliuosuotas, 
bet sukilėliai jo nepaliuosa- 
vo.

Valdžios spėkos, suside
dančios iš kelių tūkstančių 
vyrų, atvyksta apsaugoti tą 
miestą nuo sukilėlių.

--------------- /_
Teisėjas Patvarkė, Kad Po
licija Sugrąžintų Munšaino 

Katilą

tery norima atgaivinti Paltana
vičiaus laikraštį, tik kiek nau
jesnėje formoje, tai mes tam 
visiškai nepritariam. Tūli mū
sų žmonės baisiai nori būti lei
dėjais. Jie užmiršta, kad Wor
cester/ jau mirė “Šakė” ir 
“Amerikos Lietuvis.” Ar to 
dar negana?

Bandymas sukurti bepartyvį 
laikraštį yra kenksmingas non- 

jcęnsas. Bepartyvė logika veda 
Iš bąlą. Bepartyvė logika tušti

na žmonių kišenius.
Visa sveikoji proletarinė ener

gija turėtų būti sukuopta “Lais
vės” ir “Vilnies* stiprinimui. 
Budavokime 'ir stiprinkime tą, 
ką mes turime ir nesiblaškyki- 
me naujuos eksperimentuos.

Kiek pereitais metais socia
listai išleido knygų?’ “Naujie
nos”—nei vienos. “Keleivis”— 
nei vienos.

O pas mus -ALDLD tris pu
sėtinas knygas, “Vilnis”—vie
ną; “Laisvė” Išleido turiningą 
kalendorių ir brošiūrą, Darbi
ninkių Susivienijimas—vieną 
stamboką brošiūrą.

Taip vadinamas kultūros dar
bas pas grigo-michelinius yra 
viešas demonstravimas visiško 
kultūrinio nususinto.

Tai buvo vasario mėnesis 
1918 m., kuomet “Grigojienoš” 
stojo už tai, kad Lietuva būtų 
dalis Rusijos. Rusijoj tuomet 
jau buvo sovietinė valdžia.

Tilžės “Balsas” penkiose ei
lutėse sukritikavo visą ALDLD 
veikimą pereitais metais. “Sto
vi ant vietos.” Tai vadinasi 
“savikritika.”

Tai yra pliurptelėjimas! Taip 
kaip anuomet tūlas asmuo, ro
dosi, “Kibirkšty” sukritikavo 
d. Bimbos knygą... dešimtyje ei
lučių. i

Paryžius.— Franci jos val
džia skelbia, kad Franci jo j 
esą labai mažai bedarbių— 
tik 1,955, kurių tarpe yra 
264 moterys.

West Haven, Conn.— Čia 
teisėjas patvarkė, kad poli
cija turi sugrąžinti munšai- 
no katilą vietos muzikantui, 
nuo kurio buvo atėmus. Tei
sėjas sake, kad muzikantas 
dirbo mųnšainą savo naudo
jimui ir del to jis neprasi
žengęs prieš blaivybės įsta
tymą. i ' ' i

klausomybę” arba, kitaip 
sakant, už pavertimą Sovie
tų Ukrainos į Anglijos- 
Francijos kapitalizmo kolo
niją.

“Panašiai Pilsudskio 
agentai Lydoj organizuoja 
“lietuvių” būrius. Su Pil
sudskio pagelba tie būriai 
atakuos Lietuvą ir priduos 
puolimui ypatybę Lietuvos 
žmonių sukilimo prieš fašis
tinę Voldemaro diktatūrą.”

Toliaus Leski 
kaip Lenkija visu 
mu ginkluojasi, 
prie karo.

nurodo, 
smarku- 
rengiasi

Sovietai Kovoja Prieš 
Cukraus Spekuliantus

MASKVA.-— Maskvos So
vietų valdžia pradėjo griež
tą kovą su cukraus Speku
liantais, kurie superka cuk
rų ir laiko susikrovę, kad 
pasipinigauti, parduodant 
brangiau. Įvesta kortų sis
tema. Kortos išduodamos 
darbininkams. Be kortų- 
sunku nusipirkti.

Chinijos Komunistai 
Buvo Užėmę 2 Miestus
FOOCHOW, Chinija. — 

6000 Kiangsi provincijos val
stiečių ir darbininkų, po va
dovystę komunistų, sumušė 
nacionalistų valdžios spėkas 
ir užėmė Tingchowfu ir 
Shanghang miestus Fun- 
kien provincijoj.

Bet sakoma, kad tie mies
tai vėl tapo atimti nuo ko
munistų, o jų komandierius 
nužudytas.

Paryžiaus Policija Už
puolė Komunistu 

Konvenciją

PARYŽIUS.— Paryžiaus 
policijos viršininkas Chiap- 
pe sekmadienį sumobilizavo 
policijos spėkas ir užpuolė 
Komunistų Partijos konvem 
ei ją, kurios sesija čia tęsėsi; 
suareštavo visus kongreso 
dalyvius — apie 120 narių.

Policija per spėką įsiver
žė į svetainę. Delegatai 
smarkiai pasipriešino.

Sakoma, policija sužino
jus, kad konvencijoj dalyva
vę svetimšaliai komunistai, 
ir del to ji užpuolus konven
ciją.

Louisville, Ky.—Kėntūcky 
valstijoj nuo potvinio žuvo 
penki ašmenys. '1

Kongresas įvyks Clevelande, Birželio 1 d.; Ves Didelę 
Kampaniją Organizavimui Neorganizuotų

I

Organizacija nuo 200 iki 500 narių—3 delegatai. 
Organizacija nuo 500 iki 1000 narių—4 delegatai.
Už kiekvieną tūkstantį narių viršaus vienas delega

tas daugiau. t
Atstovybė turi būt svarbiausia iš narių, o ne iš aug- 

štesniųjų komitetų.
Visos darbininkų ekonomines organizacijos ir gru

pės, siųskite savo atstovus į tą suvažiavimą. Agituokite 
už Vienybės Kongresą.

Kovokime prieš algų nukapojimą, prieš skubinimo 
sistemą, už sutrumpinimą darbo valandų!

Kovokime už socialę apdraudą, prieš bedarbę! 
Organizuokime neorganizuotus į naujas unijas! 
Budavokime naują Darbo Unijų Centrą! 
Už Tarptautinę Darbo Unijų Vienybę!
Kova prieš kapitalistinį karą ir kapitalistų raciona

lizaciją!
Ginkime Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungą! 
Pirmyn linkui Darbo Unijų Vienybes Kongreso! 
Darbo Unijų Švietimo Lygos Nacionalis Komitetas.

Wm. Z. Fosteris Sekretorius.
Sekamos darbininkų organizacijos ir vadai pritaria 

šaukimui to kongreso del budavojimo revoliucinių darbo 
unijų Jungtinėse Valstijose:
Mainierių:— John J. Watt, Pat H. Toohey, Thomas My- 

erscough, Wm. Boyce, Frank Vritaric, Tony Min
erich. ?

Tekstiriečių:—Albert Weisbord, James Reid, Ellen Daw
son, Gus Deak, Wm. Murdock.

Adatos Amatų:—iBen Gold, Chas. Zimmerman, H. Sazer, 
Ben Gitlow, Philip Aronberg.

Darbo Unijų švietimo Lygos Nacionalis Komitetas 
šaukia didelį nacionalį darbininkų kongresą subudavoji- 
mui naujo darbo unijų centro vedimui klasinės kovos, or
ganizavimui neorganizuotų darbininkų ir tt. Kongresas 
šaukiamas Clevelande, birželio 1 d. Darbo Unijų Švieti
mo Lyga išsiuntinėjo atsišaukimą visoms darbo unijoms, 
dirbtuvių komitetams ir mažumų grupėms, kurios yra 
prisidėjusios prie Darbo Unijų Švietimo Lygos arba sim
patizuoja jos siekiams. Lygos atsišaukimas tarp kito ko 
sako:

Kapitalistinė racionalizacija su jos begailestinga, vis 
didėjančia skubinimo sistema daro nepakenčiamas sąly
gas vis didesnėms ir didesnėms darbininkų masėms, ypa
tingai augštai mechanizuotose pramonėse. Didėjantis 
produktyviškumas, anaiptol nepakeliantis darbininkų 
pragyvenimo normą, sudaro pastovią masinę bedarbę; 
dirbantieji verčiami dar skubiau dirbti; algos vis labiau 
nukapojamos; kapitalistų klasė intensyviai veda savo 
kampaniją sunaikinti vi^as veiksmingesnes darbininkų 
klasės organizacijas (darbo unijas); su mažesnėmis darbo 
spėkomis Amerikos kapitalizmas^ pagamina, savo dirbtu- Automobilių--John ‘schmiesrA.’ Goetz, Phil Raymond, 
"U , — — " — John Gerlach, G. Miller.
kuris mažėja.del mažėjimo, pirkimo pajėgos is puses dar- Laivininkystės:—Geo Mink, P. Anderson, R. Shalagan,
vėse milžinišką daugį: tavorų, virš ribų naminio marketo,

bininkų tnasių. Užsieniniai marketai vystomi visu 
smarkumu,'idant būtų galima iškišti viš didėjantį tavorų i 
pagaminimą, bet jų plėtimo ribas taipgi nustato lenkty-' 
niuo jančių kapitalistinių valstybių užtvarai ir pavergtų
jų žmonių augantis revoliucinis judėjimas prieš žiaurų 
Amerikos imperializmo išnaudojimą.

Konvencijos užduotis bus sudaryti planus kovai prieš 
žiaurų ir galingą priešą, Amerikos kapitalizmą. Tas rei
kalauja atydžiai išegzaminuoti klausimą streikų strategi
jas, perkratinėti praeities patyrimus, panaikinti klaidas 
ir pataisyti klaidingus planus ir padėti pamatą tvirčiau
siai streikų akcijai naujomis unijomis ir neorganizuotų 
streikais, iš ko daugely atsįtikimų iškils naujos unijos; 
taipgi įsisteigs nepriklausoma kairiojo sparno vadovybė 
senųjų unijų masiniuose streikuose.

Socialės Apdraudos Klausimas
Konvencija svarstys socialės apdraudos klausimą. 

Amerikoj... darbininkai daugiausia nukenčia nuo bedar
bės, nuo sužeidimų, paeinančių iš skubinimo sistemos ir 
nelaimių, ir nuo netekimo darbo pasenėjus, tuojaus su
laukus suvirs 40 metų amžiaus.... 
koj, kur nuo tų blogumų darbininkį nukentėjimas yra 
didelis, taipgi nėra socialės pašalpos, nėra jokios socialės 
apdraudos; o kaip tik priešingai yra Sovietų Sąjungoj, 
kur yra plati socialės apdraudos ir protekcijos sistema; 
nors Sovietų Sąjunga tik ką pradeda industrinį vystymą, 
tačiaus ji geriau aprūpina darbininkus, nes joj viešpatau
ja darbininkų klasė. Del to socialės apdraudos klausimas 
yra labai svarbus^ ■ J r
rt < Už Tarptautinę Vienybę

Tarptautiniai sentikiai, ryšiai su’ klasių kovos darbo 
unijomis-kitosei šalyse/bus vienas iš svarbiųjų punktų 
tame suvažiavime. Amerikos Darbo Federacija patapo 
modelis ir- inspiracija social-reformistinio darbo unijizmo 
visam pasauly, su savo klasių bendradarbiavimo progra
ma, su jos vienybe su darbdaviais ir vedamu karu prieš 
mases pusiau-lavintų ir nelavintų darbininkų. Darbo 
Unijų švietimo Lyga, Sekcija -Raudonojo Darbo Unijų 
Internacionalo, išstato platformą Tarptautinės Darbo 
Unijų Vienybes.

r ypatingai Ameri-

, Delegacijos
I ■

Visos ekonominės, darbininkų organizacijos, turinčios 
klasinės kovos pamatą ir sutinkančios su iškeltais klausi
mais šiame atsišaukime, kviečiamos išrinkti delegatus į 
Darbo Unijų Vienybės Kongresą. Atstovybės pamatas 
yra sekamas: i, v . . .

Grupė ekonominiai organizuotų darbininkų su ma
žiau kaip 10 narių gali siųsti vieną delegatą, bet jis turės 
tik patariamą bąlsą—negalės balsuoti.

Organizacija niuo 10 iki 100 narių gali siųsti 1 de
legatą. f •/' , i

j '5 Organizacija nuo 100 iki 200 narių—2 delegatai.

John Gerlach, G. Miller.

F. Crowley, J. Morgan.
Gelžkelio:—Otto Wangerin (Secretary of International 

Railroad Amai. Com.), Wm. Bradley, Roy Kohp, 
Wm. Watkins, J. Korf.

Metalo:—Fred Biedenkap, C. A. Hathaway, Ben Lifshitz, 
Steve Rubicki, Wm. Simons, Wm. White.

Elektros Industrijos:—Bill Dunn, James Otis.
Gumo:—J. Williamson.
Maisto:—M. Goetz, M. Obermier, C. Kromberg, J. Kalfe- 

dis, Gertrude Welsh.
Namų Bud.:—M. Rosen, Frank Mozer, J. W. Johnston, 

Norman H. Tailentire, Nels Kjar, Geo. Powers.
čeverykų ir Odos:—Chester Bixby, J. Ryan, M. Klarfield, 

J. Maglicagni, J. Polo.
Negrų Sekcija:—Otto Huiswood, Otto Hall, Henry 

Rosemond, Ed. Wash, Isiah Hawkins.
Moterų Sekcija:—Ella Reeve iBloor, Gladys Schechter, 

Rose Wortis, Ida Rothstein, Mary Adams.

Meksikos Sukilėliai Prašys ! 600 Amerikonų Persisamdę 
Amerikos Pripažinimo; Meksikos Sukilėliams

SAN ANTONIO, Texas.— 
Sekmadienį iš čia išvyko į 
Washingtoną grupė Meksi
kos sukilėlių atstovų, po va
dovyste Gerzain Ugarte. Jie 
prašys Jungtinių Valstijos 
valdžios pripažinti jų sukili
mą teisėtu ir turėti su suki
lėliais ryšius tose Meksikos 
vietose, kur sukilėliai įsiga-

Sovietų Eksportas Padidėjo
MASKVA.— Sovietų už- 

sienio prekyba per pirmuti
nius penkis iždinių metų 
mėnesius, prasidėjus spalių 
1 d., žymiai pakilo. Viso pre
kyba siekė 610,000,000 rub
lių. Eksportas siekė 317,- 
500,000 rubliu, importas 
292,500,000. Prielankus ba
lansas yra 25,000,000 rublių, 
palyginus su neprielankiu 
balansu 37,000,000 rubliu to 
paties periodo pirmesniais 
metais.

Eksportas padidėjo svies
to, kiaušinių, cukraus, drus
kos, naminių paukščių ir ki
tokių tavorų.

NEW YORK.— Eina gan
dai, kad EI Paso mieste, 
Texas, 600 amerikonų įstojo 
į Meksikos sukilėlių armija 
kariauti prieš dabartinę 
Meksikos valdžią.

Bet Meksikos sukilėlių at
stovas New Yorke, genero
las Mariano Montero Villar, 
sako, kad tai esą netiesa. 
Jis sako, kad sukilėliai, turį 
“užtektinai kareivių” ir be 
amerikonų.

Kad tam tikri Amerikos 
interesai remia sukilėlius, 
tai nėra abejonės.

Smunka Lietuvos Pramonė

ŠIAULIAI. — • Šiauliuose 
prieš karą išdirbdavo kas 
savaitę po 3000 odų, o po 
karo išdirba tik po 1000. 
Šiemet išdirba dar mažiau, 
negu kitais metais.

Ir kitose išdirbystėse ga
myba labai sumažėjo. Smun
ka Lietuvos pramonę prie 
fašistinės valdžios.
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APŽVALGA
Biliono Dolerių 
Kontraktas

Chicagos draugų dienraš
tis “Vilnis” rašo:

“Vakąr gauta žinių, kad Chi
cagos kompanija, žinoma var
du Freyn Engineering Compa
ny of Chicago, pasirašė kon
traktą su Sovietų Rusijos val
džia.

“Einant tuo kontraktu 
Freyn kompanija gauna iš So
vietų valdžios darbo už visą 
bilioną dolerių. Kitaip sakant, 
Freyno kompanija sutiko . pa
statyti už bilioną dolerių fab
rikų metalo industrijai, ir jau 
esamuosius- fabrikus moderni
zuoti.’ ’

Vadinasi, nors Washing
ton© valdžia Sovietų vyriau
sybės dar vis nepripažįsta, 
tačiaus didžiosios kompani
jos, verčiamos biznio intere
sų, nepaiso to, bet naudojasi 
ir progom, kurias gali 
||Suti. Gi Sovietų Sąjungai 
šis kontraktas reiškia dalį 
užsibrėžtos programos in
dustrializacijos vykdymui. :

Lietuvos darbininkų spau
dai. Ir toliau Klūbo narys 
pastebi:

“Lietuvių darbininkų Karo
lio Požėlos vardo klubas ple
čiasi ir stiprėja. | Tuoj po va
karo įsirašė 26 nauji klūbo na
riai, taip jog dabai’ ^.virš 90 
klūbo narių. Choro ratelis^ 
jau dainavęs, smarkiai sustip
rėjo. Dramos ratelis ruošia 
veikalą “Karo aukos”, KO 
(meno) ratelis rūpinasi pa
puošti klubą, politikos, lietuviij 
kalbos, muzikos ir fotografijos 
rateliai pradeda dirbti. Už 
kelių dienų išeina pirmas nu
meris sieninio laikraščio 
“žaizdras”. Ir visa tai be jo
kių lėšų, vien savo jėgomis!” 
Smagu konstatuoti šis 

reiškinys. Berods ir kituose 
SSSR didmiesčiuose randasi 
po nemažai lietuvių darbi
ninkų. Kodėl jie netraukia
mi į organizacijas panašiai, 
kai Leningrado lietuviai 
darbininkai, mums nesu
prantama.

Džiaugiasi Pamaldomis

pratimo apie tuos viešbu
čius, kurie randąsi toli nuo 
miestų, laukuose. Pagaliaus 
sužinojau, kad juose dirba 
nemažas skaičius darbinin
kų. Ir aš nusprendžiau va
žiuoti juose darbo jieškoti. 
Nusipirkau geležinkelio ti- 
kietą į Frandale, N. Y. 
Viešbučiui parinkta geriau
sia vieta, prie ežero ir upių, 
kad išleipusiem ' buržujam 
būtų galima praleisti pui
kiai vasaros šilumos. L Už 
kambarį moka po $50 ir $70 
į savaitę nuomos.; Buržujės, 
gyvenančios tokiuose vieš
bučiuose taip sutitigę, kad 
tarnaitės jas turi apauti ir 
aprengti. Tai tikri parazi
tai! Vieni valtelėse ant 
Į vandenų leidžia laiką, kiti 
pasisamdę arklius kad jodo, 
tai jodo. Jokio pasigailėji
mo gyvuliui nėra. Užsisėdę 
ant arklio jodinėja kelias 
valandas. Pas juos tiek gy
vuliams pasigailėjimo, kiek 
pas išalkusius vilkus.

Viešbučiai įtaisyti sulyg 
naujausiam stylium ir mo- 

; derniškiausiam 
laipsniui. 7 ” 
valgant pietus ir vakarie
nes. Randasi svetainės. Va
kare, apie 8 vai. esti koncer
tai ir kitoki pasilinksmini
mai. Šokiai tęsiasi iki 2 v. 
ryto. Neretai įvyksta įvai-

viaų, bet šiuo tarpu darbo 
sąlygos nepakenčiamos. 
Baisiai spaudžiami prie dar
bo. )

Aš, kaipo dailydė, dirbau 
trumpas- valandas ir todėl 
turėdavau progos išsikalbė
ti su visokių tautų viešbu
čių tarnautojais, Visi dū
sauja į ir aimanuoja, kad 
sunku, vargas1; bosai reika
lauja iš kiekvieno kuodau- 
giausiai, darbo. . Bet orga
nizacijai' ir čia darbininkai 
nesirūpina. Mums teko, su
sieiti pą's tūlą siuvėją žydą, 
kuris duodavo savo kamba
rius mums pasitarti įsąyę 

'klasės reikalais.‘ > JPąsihpdęj 
kad nemaža dalis yra šamo-

ningų darbininkų. Nutarė
me prašyti Komunistų Par
tijos Antro Distrikto, kad 
pagelbėtų čia suorganizuoti 
viešbučių darbininkus. Bet 
šį sezoną pasirodė jau bus 
pervėlu, nes žiema pasibai
gė. Nutarta laukti ateinan
čio sezono. »
. Taigi, draugai darbininkai, 
kurie dirbate Lakewood, N. 
J„ apielinkės viešbučiuose, 
žinokite, kad sekantį sezo
ną prasidės organizavimas 
viešbučių darbininkų į uni
ją—-kovos organizaciją. II- 
giaū tokia padėtis, kokia 
dabar tęsiasi, toleruoti ne
galima. Atsiminkim, kad 
iš darbdavių pusės gerašir
dystės nesusilauksime. Jie 

;tik įųūri, kad labiau mus 
išnaudojus, o mes privalo
me daboti,1 kad stipriau su
siorganizavus ir kovojus už 
pagerinimą sAVo 'būvio.
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POLEMIKA IR KRITIKA
Mano Lapsardokiškumas
Nesenai “Laisvėje” korespon

dentas Kirtis (tai slapyvardis; 
nelabai kuris nor koliotis sa
vuoju vardu), kad drožė, tai 
drožė man skersai nugarą už 
operetę, vaidintą vasario 17 d. 
Brooklyne! Surietė mane į ožio 
ragą! *

Ir gerai man! Mat aš, norė
damas padaryti paprasčiausią 
komediją, pataikiau korespon
dentui pirštu į akį, naturalis 
dalykas, jis užtai mane gerai 
iškoliojo. Ekskiuz my,—dau
giau taip nedarysiu!

Apgailėtina čia tik tas, kad 
korespondentas iš adatos pri
skaldė pilną vežimą. Nejaugi 
korespondentas mano, jog So
vietų Respublika tokia silpnutė, 
kad koks ten, anot jo, ablavu- 
kas Bukšnaitis gali ją įkąsti 
savo pataisymu operetėje, kuo- 

A. "č. Nbdegulietis. ' |met sugabiausi politikieriai mo-

KAIP ŽMONES SKIRIASI PROTINIAI

luksuro
Muzika griežia

I.
Psichologija yra mokslas 

apie žmogaus proto bei 
“dvasios” veikimą.

Iki paskutinių laikų šis 
mokslas turėjo daug maž 
vienodas taisykles visiems. 
Psichologai daugiausia įieš
ko jo panašumo bei vienodu
mo “dvasinių” apsireiškimų 
pas visus žmones.

Bet pastaraisiais laikais 
išsivystė psichologijos šaka, 

skirtumusrycu. iNtJieįėii įvyKsia ivčli- }vU11 tyimeja
rių ergelių ir muštynių del zmo&aus

buržu-
Ura-patriotų ir fašistų 

brooklyniškis lapelis “Vie- 
organas nybė” džiaugiasi, kad “Šios 

The Advance” išspausdino savaitės pradžioje kunigo: 
» —• a 1 1 Dr\w\Atlmn Ln rrVAirXi m 1

straipsnį, kuriame ji tieši- j maldos pavyko. Esą, “ma- 
jasi, kad dar būsią galima!tyt, kad parapijonys ir.savo 

-atgaivinti “Du ir Pusė” ar kunigą gerbia, nes jam ei- 
kai ten pavadintum, Inter- flant kolektuoti, visadoš do- 
nacionalas. Esą jau susi- larinių primeta.”

Tuščia Viltis
Amalgameitų

renegatas A. Balabanovos Remeikos bažnyčioje" pa

protinių veiksmų.
, Colgate Uųiyefšitjėto: pro-

s Donąld Aj !įaird
- J - f ? ;i i 1' <

nacionalas.
tvėręs “Revoliucinių Sočia- _ __
listį Partijų Biuras” Pary-: pinta pusšpaltis paimtų iš 
žiuje, kuris dės pastangų! Marijampolės ' “šaltinio” 
palaikyti revoliucingumą ir [tauškalų apie “šventą Ka-

Tam pačiam numeryj įtal-

zimierą Lietuvos Karalaitį.”
Tai vis paliudijimas Širvy- 

duko strimagalviško reak- 
cionėjimo.

kovosiąs už vienybę visų 
kraštų išnaudotojų. Autorė 
nurodo, kad prie kalbamo 
biuro priklauso ir Lietuvos 
šocial-revoliucionieriai.

Galimas daiktas, kad pla- 
nuojainas “Internacionalas” 
bus sulipintas, bet jis atsto- ________c____
vaus ne darbininkų klasės; raštis Daily Worker, rašy- 
reikalus, o būrelius renega-1 damas apie angliakasyklos 
tų — išmatų iš komunistinio tragediją Parnassus, Pa., 
judėjimo. Kaipo tokis, jis žymi:

“ši tragedija tai yra anglies 
baroni] nauju iššaukimu į ko
vą ne vien tik angliakasių, bet 
visų darbininkų, šios baisios 
aukos išplaukia iš tos darbi
ninkų organizacijų kriušinimo 
ir įvedimo neunijinio darbo 
politikos, kurią Amerikos ka
pitalizmas šiuo tarpu varo. 
Darbininkai privalo stoti į šį 
iššaukimą. Reikia atkeršyti 
už žuvusius darbininkus.

“ši skerdynė yra antra toj 
pačioj mainoj, nes vasario mė
nesio 21 d., 1928, žuvo 12 dar
bininkų. Tai neišvengiama 
pasėka racionalizacijos sky- 
mų, įvestų industrijoj. Pat 
Toohey, sekretorius Nacionalės 
Mainierių Unijos, kovojan
čios už suorganizavimą visų 
angliakasių, išparodė, kad ši 
nelaimė buvo padaryta “speed
up” (darbo greitinimo) siste
ma, kad mainoje nebuvo ven
tiliacijos, apsisaugojimo prie
monių, kad ši maina buvusi 
“viena iš peklinių skylių” vi
soj industrijoj.”
Kiekvienas mainierys pri

valo pagalvoti apie tai, kas 
čia pasakyta.

Kiekvienam Įsitėmytinas 
Patarimas

Komunistų Partijos dien-

nesuvaidins žymesnės rolės į 
netgi skerspąiniavime revo
liucinio judėjimo darbui.

Leningrado Lietuviai 
Darbininkai Veikia

Sovietų Baltrusijos “Rau
donajam Artojuj” rašoma 
apie Leningrado lietuvių 
darbininkų judėjimą:

“K, Požėlos vardo lietuvių 
darbininkų klūbas Leningrade 
butą gavo pas baltarusius 
(Fontanka 27).

_ “Nuo 1 vasario š. m. jau 
pradėjo veikti kai kurie rate
liai, kaip tai: choro, dramos; 
kiti rateliai, vienas po kito, 
pradės veikti nuo 20 vasario.

. - “Rateliuos “draugai dirba 
aktingai,- nors iš pradžii] dar
bas visada sunkiai lipdos, 

x ypač Leningrade, kur dalis 
draugų pesimistiškai žiūri į 
•lietuvių klūbo organizavimą. 
Lėšų klūbas kol kas dar nega
vo, bet žada duoti ta sąlyga, 
jei laikysis masės ir darbas 

"gerai seksis.
''“17: vasario įvyko susirinki
mas paminėti I-a jam Sovietų i 
suvažiavimui Sov. Lietuvoje,. 
VHniuje. Pranešimą darė drg. 
Angarietis, nušviesdamas dar-

Friedrichshafen, Vokieti
ja.— Anksti pirmadienio ry- 

bininkų judėjimą ir dabartinę f tą pagarsėjęs vokiečių di- 
padėtf baltojoj Lietuvoj.” .rižablis Graf Zeppelinas iš- 

Priėmus atatinkamą re- lėkė į 5,000 mylių kelione į 
zoliuci/įą, susirinkusieji apie Artimus Rytus ir Vidurže- 
200 lcJmepų sumetė 19 rub. įminiu jūrų kraštą. ‘

meilužių. žodžiu 
jam, turintiem ištekliaus ir Colgate UniivOrSitfeto; prpt 
galintiem leisti savo gyveni- fesbriuš Donąld įA; ’į-aird 
mo valandas šitokiuose vieš- nurodo; kur senoji; psicholoj- 
bučiuose kitokio rojaus ne-fgija darė klai^L ^ie, puro-i 
bereikia—čia jų rojus, : d įdymai yra ; ........

Pažiūrėkim, kaip gijgyfe- jįsįąjs ippksliniąįs ištylamais.; 
na darbininkai, dirbanti ’ -11'1 ‘' ‘J ‘l! ■
tuose viešbučiuose. Dirba’ 
ilgiausias valandas už trum
pą atlyginimą. Bendrai, tu
ri dirbti 15 valandų į dieną. 
Mokėt gauna nuo $50 iki 
$60 mėnesiui. Gyventi kam
bariai — tik žiurkėm lan
džioti tinkami. Darbo ir 
gyvenimo sąlygos darbinin- Į bininkus per mokslinę 
kams tokios sunkios, kad 
net ir gerai tikintieji į bur
tus pradeda rausti ir keikti 
tą neteisingumą ir išnaudo
jimą. Mes, kurie supranta
me savo klasės reikalus, aiš
kiname jiems, kaip ištikrų
jų yra. Tik gaila, kad tie 
darbininkai dar vis negali 
suprasti svarbos darbinin- tai ne tiesa, 
kiškų organizacijų. Neor- kas gali padaryt daugiau 
ganizuotumas tarpe darbi-1 klaidų, jeigu bandys dirbti 
ninku viešpatauja visuoti- sparčiau, negu jis papras- 
nas. Per savo nesusiprati- tai dirbdavo. . 
mus, dažnai vieni kitus 
skundžia, manydami tuomi 
patiksią bodams.

žieminiuose Viešbučiuose 
Tas Pats

! ' idytnai yra pakeptu* n'auj’ajų-į

amatui ^bei mokslui geriau
sia tinka prigimtiniai jo ga
bumai. Sulig < to, įvairios, 
ypač didesnės, labiau spe
cializuotos kompanijos vis 
dažniau leidžia naujus dar- 

f “ J še- 
rengą, kad patirt, ar jie tin
ka ar ne tam darbui, kurį 
nori gauti, ir aF samdytojai 
galėtų turėt pakankamai 
peilio iš vieno bei kito dar
bininko ar ne.

Pirmiau buvo manoma, 
būk lėtas darbininkas aku- 
ratniau atliekąs darbą. Be 

Tačiaus, bile

Smegenų dydis ir galvos 
pavidalas labai mažai teturi 
ryšio su protiniais jo gabu
mais.

Pas atskirus žmones nėra 
vienoda cheminė kraujo su
dėtis. Nuo kraujo <sudėties 
skirtumų gali priklausyti ir 
protiniai skirtumai.

Jeigu žmogus sklandžiai 
nukalba, tai dar- nereiškia, 
kad jis gali parašyt gerą 
laišką. Daugelis tokių be
veik visiškai nepajėgia lem
tai išreikšt raštu savo min
čių. ;

Universitetų bei kolegijų 
profesoriai neturi tokių di
delių proto gabumų, kaip 
kad| žmonės paprastai apie 
juoš mano.

girdi muzikuotam tikrb gai- 
khraugščio bei žemumo, o 
aukščiau arba žemiau to ne
gali girdėti.

Apie penketas žmonių iš 
kiekvieno šimto turi gabu
mą; surišti įvairius garsus 
su tam tikromis spalvomis; 
vienas garsas jiems prime
na baltą, kitas — raudoną 
ir tt.

narkistai, baltagvardiečiai stra
tegai, gudruoliai kapitalistai 
susijungę su didžiosiomis vals
tybėmis iki šiol neįstengė tos 
Respublikos nei pamatų pakru
tinti! Kur čia logika?!

Korespondentas rašo: “Kas 
gi galėjo būti įtikintu, kad žmo
gus nuogas pareitų iš Sovietų 
Sąjungos į Lietuvą?” žinoma, 
kad niekas! Juk visos komedi
jos yra parašytos ne tam, kad 
žmogų įtikinti, jog taip yra, 
bet kad parodyt negalimąją, 
juokingąją dalyko pusę, kuo
met tasai dalykas imamas ne 
taip, kaip ištikrųjų reikia. Ko
medija ir susidaro iš to tan
kiausia tik tuomet, kai neįvyks
ta tas, kas galėtų įvykti! Ko
medija rodo tą, ko nėra, ar kas 
neturėtų būti.

Operetėje “Išeivis”, iš kurios 
“L.” korespondentas išpūtė to
kį didelį burbulą, dalykai vaiz
duojami taip : Kur ten Amerikos 
užkampyje, tamsuolių darbi
ninkų įarpe gyvena trys bur-

Įima dar ir nedirbant valgyti, ’ 
o Sovietuose ne!

Na, sakykite, susimildami, 
kame čia Sovietų Respublikos 
kandimas? čia Sovietai ideali
zuojami, kaipo šalis, kurioje nė
ra vietos-ištvirkėliams visuome
nes parazitams, o koresponden
tas kolioja mane už visos res
publikos griovimą! Gal būt, 
kad korespondentas pats tos 
operetės vaidinime nei nebuvo, 
tik girdėjo kokį nors beraštį 
lankytoją (toki tankiai supran
ta veikalus atvirkščiai) nupa
sakojant, tad supykęs ir parašė 
tokį smarkų pabarimą. Nes jei 
būtų pats vaidinimą matęs ir 
logiškas išvadas daręs, tai būtų 
visai kitaip parašęs.

Jei komedijoje minima.Sovie
tų Respublika, tai tas dar ne
reiškia, kad yra tikslas anai . j 
kenkti. Juk visi beveik matė- 
me iš Sovietų atgabentą “mo
ving picture” filmą, kurioje ro- J 
doma du draugu išradusiu mui- ? 
lui dėžių darymui mašiną. Tą 
mašiną juodu nešasi pas visus 
komisarus, nuo žemiausio iki 
aukščiausio, ir visur sutinka 
tiek nepasisekimų, tiek juokin
gų įvykių, kad reikia pro aša
ras juoktis. Fanatikui rodytų
si, kad ten išjuokiama visa 
Sovietų sistema, visos įstaigos. 
O tuo tarpu Sovietų valdžia lei
do tas filmas padaryti ir visiš
kai nepyksta už rodymą to, kas X 
yra Sovietuose juokinga, ar ge- "jį 
riau, kas gali būti juokinga. 
Nes juk nieko neįtikins toji 
filmą, kad tas viskas įvyko tik
renybėje, kaip nieko neįtikins 
operetė “Išeivis”, kad taip iš- 
tikro buvo, kaip anoje rodoma!

La psardo kas-Bukšnai t is.

Antradienis, Kovo .26, 1929|

Žmogus, turintis gerą at
mintį, beveik visuomet, turi 
ir gerą protavimą, — nors 

i manoma, 
būk atmintis mažai bendro 
|teturi su protavimo gabu- 

Noriu tolydžio prisiminti mu.
ir apie žieminius viešbučius. žmogui, netekusiam regė- 
Lakewoode, N. J., ir jo apie- jimo, nepagerėja jo klausa, 
linkėję randasi apie keturi i Trys ar keturi žmonės iš 
šimtai didesnių ir mažesnių'kiekvieno šimto negali at- 
viešbučių, vadinamų žiemi-| skirt raudonos spalvos nuo 
niais viešbučiais. Oras šil-1 žalios. U
tesnis, kai New Yorke. Vi
sas miestukas susideda iš 
vadinanių viešbučių, kuriuo,- 
se taipgi dirba didelis skai
čius darbininkų. Oras bur
žuazijai leisti žiemos vaka- 
cijas labai geras. Daugy
bė vakacionierių važinėjasi 
po miškus. Pačiuose vieš
bučiuose ta pati prabanga 
ir perteklius. Muzika, dai
nos, šokiai. Stalai nustaty
ti gėrimais. C

Darbininkų padėjimas ir 
čia apverktinas. Dirba 17 
vai. ir net daugiau į dienų. 
Mokestis—$45 bei $55 į mė
nesį. Gyventi turi mažiu
kuose kambariukuose po ke
lis, skiepe. Valgis prastas. 
Dirbti verčia sunkiai. Nuo

, .Kad žmogus galėtų būt 
tinkamas automobilio šofe
ris, reikia, kad jo protas bū
tų bent .tiek miklus, kaip vi
dutinio 12 metų amžiaus 
vaiko. Amerikoj yra keli 
šimtai tūkstančių suaugusių 
žmonių, kurie neturi nei 12 
metų vaiko proto laipsnio.

Geriausias laikas mokini- 
muisi yra tarp 16 ir 25 me
tų amžiaus; bet mokslo ga
bumas pas 40 metų žmogų 
tėra tik menku biskejiu ma
žesnis, negu kad pas 25 me-

Kiekvienas žmogus turi 
vienokias ar .kftąkiąš proto 
silpnybes, florą, jis Iptų ir ......, >

. . v . dingieriai: Maikis—vulgaris bo-
Kąi kurie žmonės puikiai biriinkas, pirmasis burdingie

rius—kuris knygos nei į rankas 
imti nenori ir antrasis burdin
gierius—kuris knygas perdaug 
skaito. Bet tasai skaitymas 
“raridonos” knygos jam gero 
nedaro, nes jis ant tiek žioplas, 
kad net nesupranta tokio saki
nio, kaip “Kad darbas ir pro
dukcija būtų vienodai išskirsty
ti.” (Netikini, kad šitą sakinį 
suprastų ir pats p. B.—“L.” 
Red.) Viskas, ką jis įsikalė į sa- 

Užleisk vieniems žmonėms vo makaulę, tai tas, kad 
ultra-violetinių 
tai jų energija pasinaujins 
ir jie galės 
dirbti; užleisk 
pačių spindulių, 
labiau pavargs.

Paimk du žmones to pa- 
ties amžiaus, ir tegu jie mo
kinasi per tam tikrą laiką 
kokio mokslo bei amato; o 
besimokinant pasidarys juo 
didesnis tame 
tarp gabaus ir negabaus, 
negu, kad buvo pirm pra
dedant mokintis.

Kai kurie tos pačios kla
sės mokiniai vidurinėse mo
kyklose (high schoolėse) 
gali daryt aritmetiškus 
skaitliavimus galvoje (be 
rašymo) šešis syk spar
čiau, nekaip kiti.

Tūli žmonės tegali tiktai 
20 sykių barkštelėti kairią
ja ranka į stalą per pusę 
minutės, o kiti net 225 sy
kius į tiek pat laiko.

Tarp brolių xir seserų yra

spindulių,

sėkmingiau 
kitiems tų 
tai jie dar

skirtumas

pa
saulis ‘ turi būti taip sutvarky
tas, jog nei vienam nei liko, nei 
reik!” Jų tarpe atsiranda ir 
pusiau apsišvietęs kaimietis Jo
nas, kuris ir išeivybčje pasilie
ka tyru patrijotu, nes mat pa
ti operetė patrijotiška.

Kiekviename scenos veikale 
yra moralas: geri darbai susi
laukia atlyginimo, o blogi — 
baudos. Tokis ir operetės “Iš
eivis” trečiasis aktas, čia visi 
figūruojantys typai, žinoma, 
gauna tą, ko užsipelnę. Ko gi 
užsipelnė antrasis burdingie- 
rius, išbėgęs su savo šeimynin- 
ko pinigais ir žmona į Sovietų 
Respubliką, kur, kaip jis galvo
jo, jau įvykęs darbininkų ro
jus, tad jam su gaspadine bus 
jau galima ten dykauti ir,links
mintis? Juk žinome, kad Sovie
tų Respublika tokių parazitų 
visiškai neįsileidžia, nes.ne tam 
gi tiek kraujo tapo išlieta . ir 
tiek gyvybių aukota, kad įsteig
ti prieglaudą visokiems iš svetur 
atvykstantiems dykaduoniams! 
Ir jei koks ten burdingierius ir 
įsiskverbė į tą respubliką (kas

daugiau ’proto panašumo, ’galima tik komedijoje), tai, ei- 
negu tarp visai svetimu. Bet dėsniais “nedirbsi •i-.::“1 
dvynukai turi dar didesnio greitai Pasijuto, kad
tarpsayimo protinio pana
šumo, negu paprasti broliai 
ir seserys.

•ne vai- 
i", 'jis greitai pasijuto, kad 

tokiems įvarams,'kaip jis, .ten 
nėra vietos. Taigi, prąšvilpinęs 
viską, ką tik turėjo (ypač spor- 
taujant su svetima boba!) iki

Aplinkybes gali tuos skir- paskutinio siūlo galo, likęs net 
tumus kiek pakeisti, bet vi- be drapanų (tas ir įvyksta tik 
siškai jų panaikinti negali.; komedijoje) paršliuožia paru-

Farmerių, sodžiaus ber-'gemis į Lietuvą, tuščia bačka 
niukai ir mergaitės auga prisidengęs! Mat Lietuvoje ga- 
sparčiau, negu miestelėnų ........ :..  .....................—-
vaikai.

Naturalisy žmogaus proto j namų pajautimų giliau atsi- 
gabūmas auga tik iki 18 me- liepia į žmogų, ilgėjant jo 
tų ąmžįauę; ar auga ir to- amžiui. Tik skausmo pa- 
haų,j dar ųėra įrodyta. jautimas einant senyn ma-

Didžiuma išlaukiniai gau- žėja.
Jiąu,t. (Jar ųėrą įrodyta.kažin kaip pagilęs savo 

fesijoje bei ajnąte.

padėtį baltojoj Lietuvoj.

t

Redakcijos prierašas. Talpi
name šį p, Bukšnaičio “moks
lišką” rašinį dviem tikslais: (1) 
kad parodžius, kaip “pats” p. 
Bukšnaitis mažai supranta apie 
tuos veikalus, kuriuos jis pats 
“taiso”, lošia ir režisieriuoja, 
ir (2) kad galutinai numas- 
kuoti p. Bukšnaitį, kaipo veid
mainį ir pataikautoją.

Mūsą korespondentas Kirtis i 
buvo pridavęs operetės “Išei
vis” ilgoką aprašymą, bet del 
vietos stokos priversti buvom 
sutrumpinti. Kad koresponden
tas savo rašte nieko neperdėjo, 
tai liudija pats p. B. ir kiti ma
čiusieji minėtą “veikalą”.

Aiškiau bus, jei paimsim vis
ką iš eilės, v

1. P-as B. ramina mūsų ko
respondentą Kirtį, kad jis ne
galėsiąs Sovietų Sąjungą įkąsti. 
Sutinkam. Bet kam tuomet kė7A 
sintis? Kam veidmainiauti? Ko-^f 
del, susitikus su Sov. Sąjungos 
pritarėjais, sakytis kad esu bol
ševikų šalininkas, arba beraš
ty vis, o nuėjus pas fašistus— 
bandyti purvinti Sovietų Są
jungą—pirmą darbo žmonių 
valdomą respubliką? Mūs ko
respondentas prikišo jums lap- 
sardokiškumą tik todėl, kad 
esate didelis veidmainys, o ne 
todėl, kad įkando te, pakenkėte 
Sovietų Sąjungai.

2. Yra farsų ir komedijų. P-as 
B. mano, kad komedija visuo
met reikėtų atbulai suprasti. 
Farsas, taip. Bet šita komedi
ja kitokia. Juk pats p. B. pri
pažįsta, kad “pati operetė patri- 
jotiška". Ji buvo vaidinta ga
minėjimui Lietuvos nepriklau- • 
somybės 11 metų sukaktuvių. 
Jeigu jos tikslas būtų pajuokti 
patrijotizmą, tai juk fašistai 
nebūtų ją vaidinę ir, užvis svar
biausia, vietinis fašistų organas 
nebūtų ją gyręs.

Bet čia viskas kitaip yra, ne
gu p. B-s sako, “Išeivį” para- 
$e| Stasys Šimkus dar tais lai
kais, kuomet jis po Jungtines 
Valstijas trankėsi rinkdamas 
aukas klerikalų “Tautos Fon
dui”. Tai silpnas šovinistinis 
“veikalas”. Šimkus, kaipo kle
rikalas, turėjo tikslą pajuokti 
tų laikų socialistus, (šių dienų 
kpmunistus), kurie kariavo ir 
kovojo prieš klerikalus ir jų 
darbus. Kiek prisimenam, be
rods tas pats p. Jurgelionis 
(kuomet jis dar nebuvo sufa- 
šistėjęs) kadaise vykusiai kriti
kavo “Išeivį” per “Naujienas”, 
kaipo netikusį, nenaturalį ir 
priešingą darbininkų judėjimui

(Tąsa ant 4 pusi.)
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Vadinasi, A. L. D. L. D. 1928 'mušė rekordą naujų narių ga- gaS) čigonas ir kiti—buvo sa- 
metais skleidė apšvietą, darbi- v^me’ bus paskelbta greitu lai- vo vietoje. 71

| SENUS METUS UŽBAIGUS, 
NAUJUS PRADĖJUS

Draugai, paduokime

“Blinda” Scenoj
16 d. kovo atvykę iš Wilkes- 

Barre, Pa., mėgėjai vaidylos

Jasilionis, M.
. šimo-

ji

LIETUVA LIETU- 
Gana jau svetimiems 
Remkime patys save,

JONĄ ' PETRUŠKEVIČIŲ 
■162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

‘GERAI PATAIKOT’

dabar
. ....... ...... _ dova

nai po keletą įdomių knygelių.
Pinigus siųskite kartu su 

reikalavimu, adresuodami taip
J. BARKUS 

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

Ar Galima Bot l aimingu 
Apsivedus?

Tb.3 klausimai! bus jums 
išaiškintas, kada perskai
tysite šias dvi Di-ro W. J

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

U PRŪSEIKA, Pirmininkai J. ALEKŠIS, Sekretorius
16 Union Square. New York City 167 McKinley >ve„ Brooklyn, N. Y.

1G. BACHES, Hdininkaa, Box IM. U n lux. co., Union, N. J.

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Ikia dirbti. Matysime, kuri ninkaują
Į kuopa sumuš rekordą naujų Blinda ir jo" pasekėjai—tai ko- 
: narių gavime kovo mėnesį. jvotojai prieš ponų sauvalią.

Kaip dalykai stovėjo vasa
rio mėnesį ir kuri kuopa su- gaį.

vjiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinnniiMntiiiiim

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

kordą naujų narių gavime.

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas menesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat clrg. S. Rei- 

Avenue,

parsitraukia ir pasekmingai 
taip ir kiti

J.

Chicagos darbininkų dienraš
čiui “Vilniai.” Surinkta $29- 
25. Aukojo: P. Kručas ir J. 
Vitkūnas—po $2, V. Lekavi
čius, A. Balzerįs; Miškinis, A. 
Zmitra, A. Pagiegala, J. Ulin- 
skas, M. žaldokas, L. Tvarijo- 
nas, J. Degutis, J. V. Stanke
vičius, J. Klekūnas, J. Zdanis,

artimo meilė palaidota. Tada 
tik jie sušelpia darbininkus, 
kada nežino, kur savo turtus 
dėti, arba mato iš darbininkų 
pusės sau pavojų. Numeta 

j nors duonos kąsnį, kad neva 
! parodžius savo simpatiją, bent

kurių 12 naujų; 34 kuopa, kiek numalšinus tam sykiui. 
Rumford, Me., už 20 narių ir j Jiems nerūpi s u š e 1 pimas 
L.nuauji}i kuopa, Detroit, į darbininko, kaipo žmogaus. A_ VaijnčiuS) j. Sadauskas, Z
Mich., uz 20 narių ir 1 nau-; Jiems nerūpi pagerinimas dar- zmįtriene S
ją; 68 kuopa, Hartford, Conn.,:bininkų būvio. Jie myli dar- žvirblienė__ po $1; L.
už 20 narių ir 1 naują; 72jbininką, kaipo dirbamąjį ark-'i1finnc t Kireilis 1 Vėžis H
kuopa, Great Neck, N. Y., už Jį, kaip mašiną, kad iš jo iš-ižukienė, A. Jonynienė, L. žin- 
12 narių ir 1 naują; 79 kuo- į naudotos jėgos sau gerus pel- džiUs V. Globičius, M. R. Va
pa, Chicago, Ill., už 20 narių nūs daryti. Kiekvienas dar- • 
ir 1 naują; 84 kuopa, Pater- bininkas turėtų į tai atkreip-i — 

86 ti domę, kaip neorganizuotas į 
už 8 na-i darbininkas vargsta, kaip ty-! 
Chicago koja ant gatvės duonos kas-!

S7 nio. Bedarbei, iielaimei ar Ii-i 
12 gai ištikus, jis nėra niekur ži-j 

116 kuopa, | nomas ir negali būti jam su-j 
už įteikta darbininkiška draugiš-1 

Už tai, kol dar| 
suorganizuota ! esam jauni, sveiki, organizuo- 

usdino 1,000 egz. dau-iper pasidarbavimą B. Salavei-1 kimės į darbininkų (komunis- 
negu yra reikalinga, ir čiko, V. J. Valaičio, iš New i tų) partiją, kuri veda kovą su | 

., ir Seno Vinco, dabartine kapitalistine, siste-1 
; 120 kuo- ma. Mes dirbame, statome I 

už 9 narius; j naują pasaulį, laukiame, kada; 
~~—. T1i., už užtekės teisybės saulutė. Bet 

taipgi atspaus- 13 narių ir 1 naują; 145 kuo- viskas veltui, jeigu mes neko
vosime. Nei viena, nors ir 
mažiausia darbininkų teisės 

už 10 i kibirkštėlė, nėra gaunama vel- 
. Viskas, kas yra atsiekia- 

darbi-

(Pabaiga)
A.L.D.L.D., išleisdama tokias 

svarbiai ir puikias knygas,kai p 
tai, “Ugnyje,” “Argentina ir 
Ten Gyvenanti Lietuviai” ir 
“tKirų ir Revoliucijų Gadynė,” 
sulošė nepaprastai svarbią ro
lę ir tai ne vien tik del to, 
kad savo narius apdovanojo 
tokiais puikiais ir brangiais 
leidiniais, bet ir del to, kad! Heights, Ill

son, N. J., už 6 narius; 
kuopa, Chicago, 111. 

irius; 88 kuopa, 
!., už 10 narių; 97 

tuos išleistus veikalus stengė- kuopa, Plymouth, Pa., už 
si ir stehgiasi paskleisti tarpe narių ir 1 naują; 1x5 k 
tamsesniųjų lietuvių darbiniu- Warehouse Point, Conn., 
kų. Pavyzdžiui, “Argentina 7 narius ir visi nauji, nes tai|ka pagelba. 
ir Ten Gyvenanti Lietuviai” nauja kuopa, 
at 
gi , 
pasiuntė į Argentiną del iš- Britain, Conn 
plakimo tarpe ten gyvenau-i kuris ten kalbėjo; 
čių lietuvių. Pastarojo leidi-'pa, McAdoo, Pa., r 
nio, tai yra, “Karų ir Revoliu- 140 kuopa, Waukegon, Ill 
cijų Gadynė, 
dinta apie 600 ekstra kopijų pa, Los Angeles, Cal 
del platinimo tarpe Amerikos narius ir 
lietuvių darbininkų.

už 29 
5 naujus; 149 kuo- 

Vadina- pa, Philadelphia, Pa., i 
si, Ą. L. D. L. D. 1928 metais narių; 151 kuopa, Buffalo, N.Įtui. 
sulošė nepaprastai svarbią ro- Y., už 19 narių, 1 naują; 166 ma, tai tik per griežtą 
lę apšvietos dirvoje, paskleis- kuopa, Stamford, Conn., už 5 ninku kovą, 
dama tielT daug ekstra kopijų narius ir 2 naujus; 171 kuo- 
savo leidinių. , pa, Aurora, III., už 5 narius; i kitam draugišką ranką,

Reikia dar pridurti, kad A.I172 kuopa, Yonkers, N. Y., už 
lysD. L. D. 1928 metais nepa-'17 narių; 185 kuopa, Brook- 
siV^nėdino vien tik skleidimu j lyn, N. Y., už 8 narius; 189 
atlietos per knygų leidimą. į kuopa, Portland, Me., už 11 
Ji griebėsi ir už aktyvio dar-į narių; 212 kuopa, Bayonne, 
bo apšvietos ir kultūros dir-iN. J., už 9 narius; 216 kuo- 
voje. Iš savo iždo ji pirmuti-!pa, Brooklyn, Conn., už 13 
nė, iš visų mūsų didžiųjų na-i narių. Taipgi ir keletas pa- 
cionalių organizacijų, paskyrė1 vienių narių pasimokėjo savo 
$200 organizavimui čia girnų- metines duokles.
šio ir augusio lietuviško jauni-. Kaip matote, sausio mėnesį 
mo. Nors tas darbas nėra | pasimokėjo nemažai narių, 
dar galutinai sutvarkytas, bet i Taipgi ir naujų narių gauta. 
Centro Komitetas yra pąsista- Daugiausiai naujų narių gavo 
tęs sau už tikslą, kad tą pra- 38 kuopa, Benwood, W. Va., 

■dėtą darbą išjudinus ir pasta-:ir sumušė sausio’ mėnesio re
čius į pageidaujamas vėžes. ” 
Nėra ir mažiausios abejonės, 

Amerikos lietuvių darbi
ninkiškasis jaunimas bus iš
judintas ir suorganizuotas.

' iSalia visų čia suminėtų 
pliusų, kurie priklauso prie pi
namo garbės vainiko mūsų or
ganizacijai, A. L. D. L. D. dar 
paaukojo po keletą dolerių 
grynais pinigais įvairiems bū
tiniems darbininkų reikalams.

viens 
skleis

kime apšvietą tarpe tamsiau
sių darbininkų kampelių, kvie- 
skime visus į vieną stiprią dar
bininkų draugiją ir bendrai 
kovokime nenusileisdami nei 
vieno žingsnio prieš savo iš
naudotojus. Per kovą ir bend
rą mūsų veikimą pasieksime 
savo vietą žmonijoj.

maža lietuvių kolonija, tai tu-Į Veikalas “Blinda” perstato 
ri būti geru pavyzdžiu didžio-1 baudžiavos laikus Lietuvoj. Ja- 
sioms kolonijoms, nes tas aiš-|me \ parodoma dvarininkai- 
kiai įrodo, kad naujų narių skriaudėjai žiauriai besielgiu 
dar galima gauti, tiktai rei- su savo pavaldiniais, bemaini- 
2.L. Matysime, kuri ninkaują juos ant gyvulių.

ninkiškąjį susipratimą ir rėmė Vadinasi, kaip jau augs- 
jųjų reikalus abiem rankom, čiau minėjau, pradžia 1929 
už tai kiekvieno lietuvio dar-įmetU del A. L. D. L. D. nėra 

. Jeigu taip bus iki pa
minėtos baigai, tai su pradžia 1930 

’metų stovėsime puikiai nariais 
ir finansais.

bininko ir darbininkės parei-1 bloga, 
ga priklausyti prie j 
orgaJf^ącijos.

Pavarius trumpą peržvalgą 
A. L. D. L. D. istorijos 1928 
metų, reikia nors kiek prisi
minti ir paaiškinti, tuo reika
lu susiinteresavusiems, kaip 
eina A. L. D. L. D. reikalai 
šiais metais. Tas paaiškinimas 
bus padaryta trumpoje formo
je, nes tuo reikalu prisieis dar 
ne kartą kalbėti.

Kalbant apie šiuos metus, 
turiu pasakyti, kad pradžia 
šių metų yra geresnė už pra
džią 1928 metų. Palyginus 
įplaukas sausio mėnesio šių 

/PBetų su įplaukomis sausio mė-j 
•■neeio 1928 metų, matosi dide- 

skirtumas. Taipgi ir nau
jų narių pradžioje šių metų 
daugiau gauta, negu 
Čių laiku 1928 metais.

Kad tai yra tiesa, 
rašau, tai paduosiu 
sutrauką kuopų, kurios pri
siuntė mokesčių sausio mėne
sį ir už kiek narių.

1 kuopa, Brooklyn, N. Y., 
už £6 narius ir 2 nauju nariu;
2 I* |pa, So. Boston, Mass., už 
y ‘tariu ir 4 naujus; 4 kuo- 
fru, Portland, Ore., už 8 na
rius; 10 kuopa, Philadelphia, 
Pa., už 6 narius ir 1 naują na
rį; 11 kuopa, Worcester, 
Mass., už 13 narių ir 1 nau- 
jž?? 14 kuopa, Minersville, Pa., 
už 14 narių; 16 kuopa, Jer
sey City, N. J., <už 12 narių;
19 kuopa, Chicago, Ill., už 22 
narius; 22 kuopa, Cleveland, 
Ohio, už 13 narių; 24 kuopa, 
Brooklyn, N. Y., už 11 narių 
ir 1 naują narį; 32 kuopa, 
WXv Haven, Conn., už 5 na- 
r; 35 kuopa, So. Bend, Ind.,

16 narių; 38 kuopa, Ben
wood, W. Va., už 24 narius, iš

vo nariams 1929 metais ir 
sai lietuvių darbininkijai, 
turiu pasakyti, kad pirmutinis 

• šūvis bus V. Kapsuko knyga, 
kuri jau yra spausdinama ir 
apie pabaigą balandžio mano
me turėti gatavą. Kas seks 
toliau ir kokia yra abelna li- 
teratinė programa ateičiai, tai 
pranešiu greitu laiku.

J. Alekšis,
A.L.D.L.D. Centro Sekr.

Kapitalistų Pašelpa
Einant gatve nustebino ma

ne vienas šiurpulingas vaizdas. 
Nuo vieno namo durų, tiesiai 
ant gatves, stovėjo ilga žmo
nių eilė. Nuskurę, išblyšku
siais veidais, nuo šalčio kalen
dami kojas į žemę, laukė, ka
da numes nuo kapitalistinio 
stalo atliekamą duonos kąsnį. 
Tai Toronto vargdienių bedar
bių darbininkų eilė. Darbi
ninkai, dirbdami visą savo 
amžį sunkiausius darbus, su
krovė didžiausius turtus mažai 
išnaudotojų saujelei. Užėjus 
bedarbei ar senatvei, del nu
silpnėjimo jėgų ar ligos, nu
stoja darbo, stoja ant gatvės, 
kad iš jų pačių, uždirbtų turtų 
numestų duonos kąsnį gyvy
bės palaikymui. Tikrai neap
siriksiu pasakydamas, kad ne 
iš vieno tamsaus,/ tikinčio die
vams, neorganizuoto darbinin
ko lūpų pasigirsta, kad tai 
labdaringa turtuolių auka, jų 
mielaširdystė, už ką po mir
ties jiems danguj dievas atly
gins. Ne, draugai, pas juos

linčienė, V. Čižauskas, A. 
Ulinski, J. Kelly, J.) Tamulai- 
tis—po 50c; J. Gabužis—30c; 
S. R.—29c.; P. Mikolajunas, 
P. Mačiukas, M. Ručienė—po 
25c.; J. Karčiauskienė—20c 
Smulkiu—7Lč. Smulkiu—71 
c. Viso $29.25. J.

Baigęs Philadelphijos, muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. IGtrfat., Camden, N. J.

Puslapis Trečias j"
-.. -■.. 1 i riii ,",'4=s

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

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

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Ši knyga teisingai 
tarnai aprašo, visą moters ly 
tišką gyvenimą; kaip vystosi 
lyties organai ir jausmai; kaip 
atsiranda meile; iš ko kūdikiai 
atsiranda ir kaip juos auginti; 
moteriškos lyties ligos ir kaip 
jų apsisaugoti; kaip 
prie savęs vyro meilę ir turėti 
laimę šeimyniškame gyvenime 
Tai tik keli iš daugybės klausi 
mų, kurie toj knygoj aprašyti 
Daugybė brangių pamokymų 
naudingų merginoms :r mote 
rims. Knyga 256 pusi., su pa 
veikslais ir gražiai apdaryta. 
Kaina $2.00.

. Vyrų choras dai
navo gerai.

Kontr-aktuose wilkesbarrie-I 
čiai davė ir koncertinių daly-j 
kėlių. . Buvo pianistė Valin- 
čiūtė, smuikininkas Ulinskis, 
daįnininkės seserys Zdaniūtės, 
Surdokas, Zdanienė, 
ir monologistas (su 
Valinčius. •

Tariant apie visą 
programą, galima sakyti, kad 
ji buvo daug vertesnė, negu 
įžangos mokesties. Negerai, 
kad iš anksto nežinota apie 
tokią turtingą programą. Bū
tų buvę galima geriau išgar
sinti ir gal. būtų pavykę su
traukti daugiau publikos. Da
bar, mat, svetainė nebuvo pri
sipildžiusi publika. Viena, 
gal būt, dėlto., kad “Blinda” 
jau buvo čia vaidintas keli 
metai atgal, o antra, reikėjo 
geresnio garsinimo ir tikietų 
skleidimo. Gi publika, kurioj i 
į šį vakarą atsilankė—neapsi
vylė; ji vakaro programa pil
nai pasitenkino.

Wilkesbarrieciams už atsi
lankymą—ačiū! /

Po vaidinimui buvo suruoš
ta vakarienė, kurioje dalyva
vo visi svečiai ir nemažai vie
tinių. Svečių, apart wilkes- 
barriečių, buvo Lekavičiai ir 
Balzeriai iš Rochesterio, ii- 
Kručas, Klekūnas ir Sadaus
kas iš Scrantono. Vakarie
niaujant pasakyta prakalbė- 
lės (ilgesnes kalbas pasakė 
Stankevičius, Valinčius, Dau- 
duvė, žaldokas ir kt.), padai
navo Ručienė, Zdanįūtė, Sau- 
noriūtė-Lekavičienė, Balzeris 
ir kt. čia pat parinkta aukų

Šioj knygoj aprašyti 
lyties reikalai; lyties išsivysty
mas; lyties ligos ir kenksmui 
gi papratimai; kaip įgyti mer 
ginos meilę ir palaikyti ją net 
ir apsivedus; kaip patenkinti 
save ir moterį ir kaip turėti 
linksmą šeimynišką gyvenimą, 
kaip aiškinti vaikams lytie* 
dalykus. Daug rašoma taipgi 
apie prostituciją ir kirus “blo 
gus” darbus. Knyga pilna nau 
dingiausių kiekvienam i 
pamokymų. 236 pusi, 
su paveikslais ir gražiai 
ryta. Kaina $2.00.

Pirkite tuojau, nes 
perkantiems pridedame

Į LIETUVĄ L
: Visiems savo draugams, kostu- 
>meriams, pažįstamiems, kaimy
nams ir plačiai visuomenei bend- 
^rai, turiu garbės pranešti, kad: 
^ŠĮ metą rengiu Lietuvon Ekskur
siją, kuriai pats asmeniškai vado
vausiu. Išvažiuosiu Gegužės 
? 18-tą Dieną, Baltic Amerikos Li- 
?nijos laivu “Lituania,” iš New 
|York, tiesiai, be jokio persėdimo. 
H vienintelę Lietuvos Respublikos 
į prieplauką. Klaipėdą.
■: ši Ekskursija tai pirmutine A- 
Smerikoje, kur ištisas didelis lai
vas bus pavedamas VIENIEMS 
LIETUVIAMS. Todėl prašau vi- 
atkreipti į šį faktą didelę domę 

į ir prisiminti mūsų tautos svarbų
jį obalsj 
ŽVIAMS! 
^tarnauti!
^keliaudami per vienintelę Lietu
-vos prieplauką, Klaipėdą.
> Kurie manote šį metą atlan
kyti, pamatyti savo gimtinį kai- 
3męli, pasveikinti savo seną tėve
li} ir motinėlę, tai ši Ekskursija 
5 patogiausias laikas keliauti. Lai
ško nedaug. Ruoškitės dabar. Del 
visų informacijų kreipkitės sekan
čiu adresu :JUOZAS AMBRAZIE

JUS, 168 Grand St., Brooklyn, N. 
s Y., Lietuvių Laivakorčių Agentų 
s Draugijos Amerikoje pirmininkas.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
Ola randasi dvi lietuviškos aptkJjos, kuriose galima pirkti vaifh 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. AptiekorivM Savininkas
I7C1 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5«46 CHfaNE ST., DETROIT

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

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekrąė& 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-1 
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

John Naujokas
kauskas, 214 Schuylkill 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais 
miestuose parduoda;
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuves ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li' rūkyti ’ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

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

Adresas:

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

r TT-innTTYTTXTr * a Mes išmokiname taisyti ir valdytiLIETUVIsKA AUT OMO- automobiliais į trumpiauaj laiką
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Rilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis Ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

S Iš priežasties daugumo stako parduoda 
„me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
statome į namus visoje New Yorko ir 

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Į

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. Vakare
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Puslapis Ketvirtas Antradienis, Kovo 26, 1929

Polemika ir Kritika
Kaip Mes, 18-ka Politinio Kaliniu, 

Pabėgome iš Kalėjimo
----------------——----—. Gamtos Sūnus.

nupiešė gražiausiomis spalvomis visą busi
mąjį gyvenimą po pabėgimo. Jos pasisako 
savo gerom draugėm, etc. iki pasiekė šnipo 
ausis.

Tuo laiku, kada kalėjime tarpe draugų 
kalinių ėjo toks svarbus prisirengimo dar
bas, vieną rytą į mūsų kamerą atėjo kalėji- 

įmo viršininko pagelbjpinkaą ir pranešė, 
kad vakar buvęs atsilankęs į kalėjimą Vi
tebsko katalikiškos bažnyčios klebonas ir 
prašęs pranešti visiems katalikams kali
niams, kad visi katalikai, politiniai ir kri
minaliniai kaliniai, susirinktų į vieną kame-’ 

, ra, kurioje bus pasakytas pamokslas, kaipo

ąs bolševikus—daro atbulai, 
ai veidmainys ir besarmatis, 
okio kitur kur sunku būtu

mo darbininkai, atsiveža su 
savim maistą, drabužius ir

ti savo šeimynos! iš ta 
menko uždarbio. Kaimit 
yra daugiau, kaip 25 n{ 
visų darbininkų.surasti.

“Laisve” jį smerkė, kuomet 
jis kadaise begėdiškai išvadino 
lietuvius bolševikus “šunienės1 
vaikais” (tai darė atvirai fa-' 
šistų surengtose prakalbose' 
Brooklyne). Bukšnaitis teisino-' 
si, kad mūs korespondentas ne-i 
teisingai jį supratęs, šiuo tar
pu jis antrą mūs koresponden
tą vadina melagium, pats veid-į 
mainiu būdamas. Mes manome, i 
kad jūs, p. Bukšnaiti, toj bač-i 
koj, kurią turėjote ant nuogo! 

_____ v „ pilvo užsimovęs, palikote ne tik 
manė, kad sarmatą, bet dar ką ir daugiau, i 

žpdis kitas del fašistų 
“Vienybė”

Miestelėnai negali išmaitin-(Tąsa nuo 2 pusi.) 
dalyką. Iš paties p. B. paduo
to “veikalo” turinio matyt, kad 
jis paikas. Tamsiu padarytas 
“antrasis burdingierius”, kuris 
knygas perdaug skaito; esąs 
žioplas todėl, kad “net nesu
pranta tokio sakinio, kaip ‘Kad 
darbas ir produkcija būtų vie
nodai išskirstyti’.” šito saki
nio niekas, nė pats autorius, ne
galėtų suprasti, nes tai absur
das, beprasmiškas sakinys.

Tais laikais, mat, klerikalų ir: 
tautininkų sriovės ] 
lietuviai socialistai Amerikoje' 
yra niękas daugiau, kai tamsu-; lapelio priekąįštų. 
pai, nėrhokšos, nežiūrint, kad|Sąko, kad mes pirmiau Bukšnai- 
jie skaito knygas ir laikrašcibs.J tį šavinęšiį o dabar kolioją? 
Be to, kunigai su biznieriais J Nieko panašaus. Bukisnaičio ko-' 
kad numesti nuo savęs tą dė-'munistai nesisavino ir nesisąvi- 
mę, visur apšaukdinėjo socialia-1 na. Jeigu jis išvertė iš kitų 
tus tinginiais, nes šie stojo už kalbų vieną kitą operetę į lie-:, 
suvišuomėhinimą turtų, už so- tuvių, kurią mūs chorai, vaidi- 
cializmą. Kuomet Rusijoj įvy- na, tai nereiškia, kad mes jį va* 
ko revoliucija ir darbininkai | dinome kada tai bolševiku. Jis 
pradėjo valdyti kraštą, ir vi-1 atliko tam tikrą technišką dar- 
sam pasaulyj, sykiu Amerikoj, 
ištikimi socializmui socialistų 
partijų nariai >pasivadino ko
munistais —-ta pati buržuazija 
su kunigija, padedami socialis
tinių išmatų, tą patį sako ant 
komuništtj, ką pirmiau sakyda
vo' ant socialistų.

Ir va, kad įkandus Sovietų 
Sąjungą, p. B. sumanė “patai
syti” tą, ko nepataisė pats au
torius, p. Šimkus. Nors tai yra 
labai šlykštus dalykas, tačiaus 

apie 250 darbininkų, 
bas stoja, magazinai pilni 
gatavų baldų. Kai kas dar
bininkams už darbą maži
na. Pinigų sunku gauti, 
siūlo “vekselius”. Jaučiama 
stalių ir darbininkų pertek
lius ir todėl darbo kainos 
mažėja. .Atvažiuoja iš kai-

EKSKURSIJA j SOVIETU SĄJUNGĄ
Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai?

Ar negražu bus matyti teatrus, muziejus, knygy
nus ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei 
kaipo apšvietus įmonės?

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų valdo
mus, darbininkų vedamus ir duodančius naudą darbininkų 
klasei.

PAMATYKITE RAUDONI ARMIJĄ, KURI GINA 
PROLETARINES REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS >>

- ; $303 IŠ NEW YORKO Į MASKVĄ IR ATGAL
“Laisve” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietą SąjuuĮTą. 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą eks
kursijai, kuris nuveš i Maskvą, kartu su ekskursantais 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi 
pusi $303. Čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasidengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką 
mes skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdami 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pa
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais.
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, 
kultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim 
vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti 
su ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome 
norinčių, važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pini
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite že
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją ir prisiųskite 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų.

(Tąsa)
Todėl tai mažne kas dieną ant 

kalėjimo kiemo surengdavo: paskaitas, re
feratus, diskusijas ir debatus įvairiom re
voliucinėm temom, ir kaliniai naudojos pil
niausia laisve susirinkimų ir žodžio, žo
džiu, tai buvo tikras revoliucijos universi
tetas.

Bet kame glūdėjo tos laisvės priežas
tys? Dalykas tame: kalėjimo viršininkas 
buvo žymus vietinis dvarponis, kuris manė 
kasdieną tarnystę apleisti ir apsigyventi 
savo dvare ir ramiai užbaigti gyvenimą. 
Viršininko moteries sesuo priklausė prie 
S. R. partijos ir buvo rajono komiteto na
re. Antra, jis pats buvo diegelis kinkadre-. . . . ................... v v. _ .
bis, nors pats apie savo tą bijojimą niekam pnrengimas kalimų prie ispazinties (mat, 

" * ‘ ; būdami caro valdžios rankose, buvo aprū
pinti ne tik pastoge, valgių, drabužiais, re
težiais ir kitais kankinimo įrankiais, bet 
ištikimiausia caro armija, katalikiška kuni
gija, rūpinosi ir mūsų “dūšios” 
nymu ir stengėsi sukaustyti mūsų smege
nis ir protą taip, kaip caro valdžia kad su
kaustė rankas ir kojas geležiniais retežiais 
ir mums su tais dievo armijos feltfebeliais 
pirmą sykį kalėjime esant teko čia susitik
ti). Mes viršininko pagelbininkui atsakė
me, kad jis kunigui pasakytų, kad mes ne
pripažįstame nei dievo, nei caro, su jo (ca- 

ir įvesta priespaudos. Todėl mes pradėjo-;1’0) ištikima ^katalikiška kunigija ir į jo- 
me rengtis, kad išsisukus iš to “laisvo” ur-! kias išpažintis netikime ir neisime ir tegul 
vo sienų ir pakvėpuoti tyru oru.

Išdirbome tokį pabėgimo planą: kiek- kalėjime esant.
viename kalėjime yta bažnyčia. Į šio ka-1 Už valandos vėl ateina pagelbininkas 
Įėjimo bažnyčia velyku naktį buvo leidžia- lr sako, kad klebonas esą jau kalėjime ir 
mi maldininkaf ir iš lauko, ne kaliniai, kad jis klebonui viską pasakęs, ką mes jo prašę 
sykiu su kalinais dalyvauti laike prisikėli- pasakyti, tai klebonas išklausęs ir papra- 
mo sūnaus dievo. Ir, kaipo pas “bogomol- šęs jo, kad jis mus čia atvestų, nes jis (kle- 
cus,” įeinant į kalėjimą, kratos nedarydavo, bonas) norįs_mus tik pamatyti ir pasikal- 
Laike rezurekcijos (prisikėlimo sūnaus, die- ‘ bėti. Nutarėme nueiti pas kunigą. Nuei- 
vo) į bažnyčią sueidavo mažne visi kalėji-‘ name. Visų pirma įkupig^s klausia; “}<a- 
mo sargai ir viršininkai? Tie kaliniai', ku-jtalikai esate?” AtsąkoĮųe: “ne! ; j: j, 
rie bus pasirengę bėgti, bus pirma apgin- ' Tada kunigas salso,/kad * jūs dokumen- 
kluoti ginklais, atneštais iš laisvės. Kiti, j tuose skaitotės katalikais, bet jūs sakotės 
apie 30 draugų revoliucionierių, kurie at-1 esą ne katalikai, todėl aš norėčiau žinoti, 
eis naktį ant pamaldų kaipo bogomolcai! kokio tikėjimo jūs esate?
(maldininkai), bus apsiginklavę. Kalėji-1 Mes atsakėme, kad jokio tikėjimo ne
mo bažnyčioje laike pamaldų bus sutaiky- • pripažįstame. Mūsų idealas-siekinys yra 
ta taip, kad prie kiekvieno kalėjimo sargo;toks: Kad panaikinti šią išnaudojimo siste- 
ir viršininkų, bus po vieną arba daugiau mą ir ant viso žemės skritulio įvesti tokią 
ginkluotų iš laisvės atėjusių draugų ir kali-1 draugijoje (visuomenėje) tvarką, prie kil
nių. Ir laike rezurekcijos, kada popas už-|rios pasidėkavojant lygiom priderystėm ir 
giedos ir ištars pirmu sykiu “Christos vos-; lygiom teisėm visiems galima būtų daly- 
krese” (Kristus prisikėlė), vadas atėjusių I vauti visuomeniškame darbe. Ir tokiomis 
iš laisvės draugų sukomanduos “Ruki v;pat teisėmis visiems dalyvauti ir naudotis 
verch’” (rankas_ augštyn) ir kožnas revo- • vaisiais to darbo. Ir kad nebūtų galima 
liucionierius, Atėjęs iš oro, ir kaliniai ku- vieniems visuomenės nariams išnaudoti ki
ne bus pasirengę bėgti skaičiuje 25 kali- Į tus. Kunigas, išklausęs, atsakė, kad jis 
nių išsitrauks brauningus ir prikiš prie apie politiką kalbėti nenorįs, bet tik apie 
nosies to sargo ar viršininko, kurį jis vak- tikėjimą ir "išpažintį. Na, 
tavo. Viršininkai ir sargai bus nuginkluoti Mes jam prirodem, kokią naudą tikėjimas 
ir suvaryti į skiepe esančius karcerius ir atnešė žmonijai. Kas yra išpažintis, kada 
užrakinti. Tas sargas, kuris stovi prie ka-4ji buvo įvesta ir kokiems tikslams, etc 
Įėjimo durų, taip pat bus nuginkluotas. Kaip kunigai degino ant laužo mokslo vy- 
Popui ir jo patarnautojam bus po mirties | rus ir visus tuos, kurie nesutiko su jų 
bausme prisakyta neapleisti kalėjimo dar “mokslu”. Prisiminėm apie gyvenimus 
vieną valandą po kalinių pabėgimui. Ore, popiežių Benedikto IX ir Aleksandro VI ir 
už kalėjimo sienų, bus prirengti vežimai daugelio kitų iš tikėjimo istorijos dalykų 
del 25 kalinių, kurie bus nuvežti mieste į ir kunigą taip prišildėme, kad jis, nebetu-. 
vieną skiepą, o vėliaus, kada aptils, išve-, rodamas, ką mums sakyti, pradėjo nebesi- 
žioti į kitus miestus. Tik saugotis laike jausti nei kame esąs. Jis (kunigas) pra- 
visos šitos, tragedijos nenušauti sargo ir dėjo mumis gązdinti, kad už tokią kalbą 
abelnar nešaudyti, jeigu nebus mirtino rei- prieš dievą, carą ir tikėjimą jis mumis 
halo. i įskūsiąs policijai ir žandarmerijai ir paso-

Ir mes, kaip viduje kalėjimo, taip ir' dinsiąs į kalėjimą. Tada mes, vargiai iš- 
draugai ant laisvės, pradėjome serioziškai silaikydami nuo juoko, atsakėm, argi jau 
rengtis prie įvykdymo šio plano. < Ketvir-: toks jūsų dievas yra nusilpęs, kad jis rei- 
tadienio vakare prieš Velykas (kada buvo kia apginti su policija, žandarais ir kalėji- 
kone visa prirengta), kalėjimo viršininkas mu. Kunigas ir vėl prądėjo mus baidyti 
pereina per visas kameras ir praneša, kad su kalėjimu, į kurį jis mus įgrūsiąs.
jam esą pranešta iš gubernatoriaus kance-' Ant rytojaus vėl mumis ša'ukia ant pa- 
liarijos, kad velykų naktį kaliniai rengiasi! maldų ir pranešė, kad atėjęs lietuvis kuni- 
pabėgti iš kalėjimo. Todėl, kad išvengusias ir pirmiau, negu laikysiąs pamaldas, 
kraujo praliejimo jis (viršininkas), perser-; norįs su mumis pasimatyti. “Ištikro, jūs 
giąs, kad jeigu esąs daromas prisirengi- įgijote garbę pas kunigus”, juokavo mūsų 
mas, to nedaryti, nes būsią paimta visi bū- j kameros politiniai kaliniai, nes “be jūsų ir 
dai apsaugai. Mes, kaliniai, žinoma, atsa- Į pamaldų jie negali laikyti”. Mes ir vėl 
kerne, kad čia yra prasimanymas. j nueiname į diskusijas. Kaip matos, lietu-

Taip šis mūsų planas ir žlugo. Mes, ž\-, vis kunigas gerai painformuotas klebono, 
noma, sprendėme, kad mūsų pačių tarpe' užkalbino lietuviškai ir labai švelniu tonu, 
yra išdavikų-šnipų. Bet, vėliaus pasirodė, Mes atsakėme jam rusų kalba, kad norime 
kad patys kaliniai save išdavė. O išda- vesti pasikalbėjimą rusų kalba; nes lietu
vystė įvyko taip: pas kalinius ateina pasi-1 
matyti daug draugų ir pažįstamų, ypatin
gai numylėtinių, kurios jaunos ir nepatyrę 
konspiratyviškam darbe. Žinoma, kalinys, 
kuris manė ir rengėsi bėgti, laike pasimaty
mo su savo numylėtine išpasakojo jai ir

nėra sakęs. Jo moteris žymesnių politinių 
kalinių bei jų lankytojų (kuriuos ji nujaus
davo, kad užlaikys viską slaptybėje), pra
šydavo, kad kartais jos vyrui ką blogo 
nepadarytų. Vienam draugui S. R. (ese
rui) ji taip pasakė: “Tik jūs mano Sašos 
(Aleksandro) nenugalabinkite, o jis kalėji
me duos kaliniams laisvės tiek, kiek bus 
galima.”

Nors mes ir kiti draugai politiniai ka
liniai naudojomės kalėjimo laisve, bet la
bai gerai žinojome, kad kylanti reakcija 
pasieks ir mus ir bus atimtos tos “laisvės”

o dabar kolioją?

ba, kaip kad pav. Račkauskas 
savais laikais yra atlikęs išvers
damas Bebelio “Moteris ir So
cializmas”.

išga- Sunkėja Stelių Būklė

tas dievo tarnas duoda mums ramybę, nors

ir prasidėjo.

viškai čia niekas nesupranta, o mes nori
me, kad mūsų pasikalbėjimą suprastų visi 
esanti kaliniai ir sargai. Lietuvis kunigas 
rusų kalba pradėjo nlumis apgailestauti dė
lei mūsų sunkaus likimo. .

(Tąsa bus)

Bukšnaitis ome ir prikergė 
“antro burdingieriaus” nuvyki
mą į Sovietų Sąjungą ir ten jo 
apiplėšimą. Iš Sovietų Sąjun
gos “antrasis burdingierius” 
(pats p. Bukšnaitis lošė tą ro
lę) grįžta nuogas, užsimovęs 
bačką ant pilvo. Sugrįžęs, pri
siekia būti geru par i jotu ir įs- 
tojas į Lietuvos šaulius.

Tą viską p. B. vadina Lietu- 
o Sovietų Są- 

Jis smerkia
vos pajuokimu 
jungos užgyrimu.
mūs koresp. Kirtį', būk šis nesu
prantąs, prasmes. Nuo kada p. 
B. tąip į&’reit pasidarėt. Sovietų 
įąjųrigo^ drapguį o fašistinės 
Lietuvoj priešu?! Ąntra, argi 
ištikro Ęrookįyno lietuviai faši
stai taip greit atsivertė ir pra
dėjo savo šventėse darbininkų 
valdomą" šalį girti, o buržuazi
jos (Lietuvą) pajuokti? Nieko 
panaušaus! šitaip mums ban
do tik įkalbėti “bepartyviškas” 
Bukšnaitis, kuris savo lai
ku visus bolševikus išvadino 
“šunienės vaikais”. Kad taip 
yra, liudija “Išeivio” vaidini
mo recenzijos tūpusios fašistų 
lapelyj “Vienybėj” (žiur. nn. 
23 ir 32, š.m.). Pirmajam nu- 
meryj sakoma:

“...Po to atvedama ir kitas 
rugiuose sugautas žmogus—šis 
taip nudriskęs, kad turi bačka 
savo nuogumą pridengti. Pasi
rodo, kad Jonas ir Mariute, jį 
pažįsta,—tai senas burdingie- 
rius socialistas, nuvykęs pagy
venti Rusijoj, “kur nei vienam 
liko, nei perdaug”. Komisarų 
apvalytas, grįžo jis, kaip mūs 
brooklynietis Matijošaitis, pus
nuogis į Tėvynę Lietuvą. Ir jis i 
priimamas į Šiaulius ir sykiu! 
su choru, uždangai leidžiantis, 
dainuoja “Lietuviais Esame 
Mes gimę”.

Antram minėtų numerių pa
tys fašistai rašo:

“...‘Išeivy ’ p. Bukšnaitis vai- j 
dino, pirma, socialisto, paskui i 
komunisto rolę, šis komunis
tą vaidino, kaip grįžusį iš Ru

sijos, apiplyšusį, apiplėštą, iš- 
badėjusį, kuris šaukiasi savo 
tautiečių pagelbos, prižadėda
mas būti geru lietuviu ir žmo
gum. Ar šis vaizdas ne tie
sa? Ar negrįžo taip .šimtai ir 
tūkstančiai suviliotų lietuvių 
iš Sovietijos?”
Ar čia yra Sovietų Sąjungos 

gyrimas, o Lietuvos išjuokimas, 
p. Bukšnaiti? Kiekvienas, ku
ris turi kiek tiek sveiko proto, 
pasakys, kad atbulai. Vadinasi 
ir mūs korespondentas Kirtis 
taip suprato, kaip visi—įskai
tant autorių, gaminusį “Išeivį”. 
Tik vienas p. B. stengiasi mums 
įkalbėti priešingai. Ir jis tai 
daro tik todėl, kad pasirodžius 
“bepartyviu”. Nuėjęs pas fa
šistus, jis stengiasi jiems patai
kauti, niekindamas mus, atėjęs

JONAVA, tai yra centras 
visos Lietuvos baldų dirbtu
vių. Jonavoj yra apie 30 
dirbtuvių, iš kurių keletą 
yra didesnės, dirba iš viso 

Dar-

Newarke Naujiena
t Kiekvienam * vietiniui ir atvyks

tančiam į Netvarką 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)

189 Ferry St. Newark, N. J.

IŠ IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

Iš N. York į Kaunę ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

^>5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis

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

Hamburg-American Line
69 BE O AD WAY, NEW TOBK

Lietuvaitė Fotografistė .
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
pedeliomis nuo 9;30 iki' 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Aš sutinku važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija į So
vietų Sąjungą, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 metų.

Vardas _________________ __________________________

Antrašas ________________________ _________________

Miestas --------------------------- -------------------------------------

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne---------- -------------------
Išpildę iškirpkite ir tuojaus prisiųskite:

“LAISVĖ,” 46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus.
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną l^cnįr 
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 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Kwiy Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tai

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

, Išbandykite šiandien

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

užsakymus (orderius),,

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th Sb Philadelphia, Pa
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Antradienis, Kovo 26, 1929

PHILADELPHIA, PA.
Vakariene ir Prakalbos

Philadelphijos priešfašisti- 
nio , susivienijimo komitetas 
rengia 6 d. balandžio vakarie
nę, Liet. Taut. .Svetainėj, Mo- 
yamensing Avė., prie kurios 
yra dedamos visos pastangos, 
kad vakarienė būtų pasekmin
ga bei įspūdinga istoriniu 
žvilgsniu. Visos organizaci
jos, kurios randasi sąryšyj 

^priešfašistiniame susivienijime, 
^turėtų budėti ir ruoštis su di

džiausiais paraginimais vieni 
kitų surengti šią vienatinę va
karienę bėgyje ištisų metų, 
kurios pastangos ne vieną 
Lietuvos kankinį sušelps ir 
įkvėps viltingos kovos obalsį 
tęsti kovą iki pergalei prieš 
juodųjų fašistų barbarizmą. 
Tik; įsivaizdykim Lietuvos te- 
riotojų brutališkumą, kokiais 

šiauriausiais būdais jie kanki
na Lietuvos sūnus ir dukteris, 
kurie skelbia laisvės žodį bei 
!>n|oniškumo jausmą budavoti 
Lietuvos gyvenimą ant tokių 
pamatų, nuo kurių palengvėtų 
liaudies gyvenimo būklė ir vi
sos šalies gerovė. Lietuvos 
budeliai mėsinėja darbo žmo
nes: vienus kankina ir žudo, 
kitus kiša į šaltus urvus ir ba
du marina, kitus persekioja ir Į 
provokacijom išguja svetur, o 
vietinius vergus engia, išnau
doja savo materialiam links
mybės gyvenimui. Patarlė sa-

Rūkykite Lucky 
ir pasilikite laibos

sotus alkano nepažįsta, 
^•taip kartais yra ir pas mus. 

Apsistokim ant šio vaitojimo 
sentimento ir ištieskim širdin
gą ranką savo kovotojams 
broliams bei sesutėms, kurie 
veda kovą netik už save, bet 
ir už mus visus. Mes paū- 
žiam piknikuose vasaros metu, 
mes linksminamės judžiais, te
atrais ir kt. dailės vaizdais, o 
nekurie išsitraukiam linksmy
bės ašarų ir taip apsiprantam 
vienodumo tonu, ir tartum ne
tikini toms visoms baiseny
bėms, kurios siaučia dabartį-1 
niu laiku Lietuvoje tarp dar-; 
fclninkų bei biednųjų valstie
čių. Visų tų lietuvių yra pa
reiga, kurie nusistatę prieš j 

^fcletuvos Smetonos fašizmo!
barbarizmą bei inkviziciją, ne
paisant, kaip mes tą bjaurybę 
persistatytume, visi Philadel
phijos geros valios lietuviai 
surengkim šią vakarienę, kad 
ji kuo daugiausia pelno duo
tų -minėtam tikslui. Visi pasi- 
pirkim išanksto tikietus, kad 
būtų galima ant tiek žmonių 
pagaminti maito. Kurie neįsi- 
gys tikietų išanksto, bus sun- 

. kiau proporcionaliai imti da- 
lyyumą vakarienėj. Ant va- 
kA-ienės bus svečių iš Broox- 
lyfio, tarp kurių bus ir “Lais
vės” redaktorius drg. R. Mi- 
zara. Bus įvairi programa 
apatinėj svetainėj, o ant vir
šutinės svetainės tęsis šokiai 
iki vėlumui nakties, Tikietus 
galima gauti pas J. Dulinską, 
1011 Fairmount Ave., Phila.

7 d. balandžio, t. y., po va
karienei ant rytojaus, bus di
delės prakalbos. Kalbės tik 
ką nesenai iš Argentinos su- 
grįęs “Laisvės” redaktorius, 
drg. R. Mizara, kuris nupieš 
ne tik Argentinos lietuvių gy- 

$L venimą, bet ir visą Pietų Ame- 
f į rikos žmonių gyvenimą. Apie 
C Pietų Ameriką netik įdomau-

ir jaunos

imkite

vietoj 
saldu
myno.

Miss Marjorie Oelrichs, 
Žymi ypata madingoje New

porto ir New Yorko 
Draugijoje

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—-Nei Jokio Kosulio.
© 1929, 
The American 
Tobacco Co., 
Manufacturers

Miss 
Marjorie Oelrichs, 

Žymi ypata madin
goje Newporto 

. ir New Yorko 
Draugijoje.

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą tokias 
'‘Melodijas, kurios Broadway padare Broadway.” Ta muzika po visą 
salį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcasting 

Company tinklu.

‘‘It’s toasted”

v** 4

ja paprasti žmonės, bet visas 
pasaulis—viso pasaulio biznio 
magnatai. Šioj šalyj daug 
lietuvių randasi, kurie turi 
Pietų Amerikoj giminių ir pa
žįstamų, kuriems, be abejo
nės, bus svarbu sužinot apie 
jų padėjimą. Todėl visi ne
praleiskit šių prakalbų, kurios 
bus Lietuvių Tautiškoj Svetai
nėj, Moyamensing Avė., 2-rą 
vai. po pi

Šie d parengimai užbaigs 
žiemo sezono programą ir 
persikels į tyrą orą su pikni
kų

NANTICOKE, PA.

PA1N-EXPELLER
,, ,s».^C.U.S.I*A'r.OFF» ’ ■

Išbandykite su W ) ' \ 
PAIN-EXPELLERIU 
Išsitrinti Šiandien

Apsisaugokite nuo Influenzos. 
Saugokitžs Peršalimų ir Kosulių. 
Sutvirtinkite savo jčgas. PAIN- 
EXPELLERIS yra geriausiu vais
tu nuo Muskulų Gėlimų ir Skau- 
lijimų. Naudojamas visuose kraš
tuose gydymui Strčndieglio, Neu
ralgijos, Sustingusio Sprando, Iš
sinarinimų, Nusimušimų ir t. t. 
Tik persitikrinkite kad gaunate ti
krąjį. Jus tai sužinosite iš INKA
RO ant pakelio. Dvejopo populia
rių kainų didumo: 35 ir 70 centų.

Nusipirkite artimiausioje 
Vaistinėje arba stačiai iš

F.A«t. RK HTEK U CO 
■<hry ano iou?h rirrw a T*. 

brookuyn, m.m i i 
t- i

rengimais.
Komisijos Narys.

CLEVELAND, OHIO

L. D; S. A. 63-čios kuopos 
įvykusiame susirinkime, 10 d. 
kovo, apart įvairių kuopos rei
kalų, nutarta iš kuopos iždo 
paaukoti sekamai: “Daily 
Workeriui” $5, “Vilniai” $5, 
Priešfašistiniam Komitetui $5 
ir Agitacijos Fondui $10.

Apart to, L. D. S. A. 63-čia 
kuopa nutarė surengti balių 
11 d. gegužės, žideikos svetai
nėj. Pradžia 7-tą vai. vakare.

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai turi įsitėmyti tą dieną 
ir dalyauti mūsų parengime.

Korespondentė.

A. L. D. L. D. 22 kp. buvo 
surengus perstatymą veikalo 
“Lapkus.” šios draugijos na
riai /sutraukia nemažai publi
kos.
atsilanko į darbininkiškus pa
rengimus, nepaiso ar įtiks 
veikalas ar ne, bet priremia 

 

darbininkišką jtfdėjinąri. Kuo
met atsilanko-" ______

organizacijų parengimus, tai 
draugiškai praleidžia laiką ir 
jaučiasi daug geriau, negu tie,- 
kurie lankosi į privates puo
tas.

Reikia pasakyti, kad kuopos 
parengime būtų buvę ir dau
giau publikos, bet 9 d. kovo 
buvo surengta private puota, 
kurioj dalyvavo katalikų, tau
tininkų, laisvamanių ir silp
nesnių mūsų draugų, kurie ne
drįso atsisakyti nedavę penkių 
dolerių. Ten jie ūžė, puota
vo persvisą naktį. Buvo ne
mažai ir., jaunimo, kuris^ėpnė 
pavyzdžius iš suaugusių. Dar 
gerai, kad puotos rengėjas 
buvo sumanus ir tvarkos pa
laikymui nusamdė du polic- 
manu. -

pažangioji publika

Copenhagen, Danija.r—Da
nijoj visuotini parlamento 
rinkimai įvyks balandžio 23
d. /

ininkiškų

Katalikė.

Iš

VIETOS ŽINIOS

Saldumynai? Ne! Ne! Jų vietoj rūkykite 
- Lucky ir pasilikite laibos, ir jaunos. Kadangi 
Lucky Strike yra.mano mylimiausias cigaretas, 
tai tik jj aš ir teduoda savo draugams. Stebė
tina žiūrint, kaip daug jųjų pasirenka Luckies 
vietoj bile kokia kitų cigaretų. Mes visi sutin
kame, kad apkepinimas suteikia mums puiki
ausią kvapsni ir prašalina ttios nešvarumus, 
kurie iššaukia gerkles suerzinimą arba šiurk
štumą—99 Marjorie Oelrichs

TAI yra šiandienine išmintinga priemone — imk 
Lucky vietoj riebinančio saldumyno. Tūkstančiai 
tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko savo sveikatą ir 

drūtumą, o moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai suderinti ir 
sumaišyti, paskui apkepinti kad išdirbt tokį kvapsnį, 
kuris smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo nešva
rumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, sakydami, 
kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti ciga- 
retai. Štai kodėl žmones sako: “Tai yra geras daiktas 
rūkyti Luckies.” “

Žinovai pripažįsta, kad milžiniškas 
. padidėjimas rūkimo Cigaretų paeina 

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

Mičiulio dirbinėja mažai ir tai mūsų boseliai prisiima tiek 
nėra kas pasakyti daugiau iš naujų vėrauzių, kad net tūli 
tos dirbtuvės.

Progress Tailor 
darbo randasi,
dirbtuvėje nekokie, 
nėra geros

Graborius-Under taker
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RUSIŠKA ■ PIRTIS TURKIŠKA

o

o

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

< >
(>

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną, per visą naktj 

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

nakties

O
<

< >
<

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki rn
LiAllUl. nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v UCUlų

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrurn vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖR1MUI VANTOS VELTUI

Puslapis Penktas

Labai Parankus Kišeninis
LIETU VIŠKAI-ANGLIŠKAS

ir
angliškA-lietuviškas

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn,^N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411 w
ANTRA APTIEK A

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

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

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

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

Vardas ----------------------------- --------
No___  _______ St. or Ave.
Miestas — State—

negali atlikti darbo nei savo 
senom vėrauzėm; tokiu būdu 
praranda senas vėrauzes ir 
sykiu naujas ir tampa visai be 
vėrauzių. Ot, tada ir įvyksta 
lietuviškose dirbtuvėse bedar
bės ir šiaip nesmagumai nuo 
unijos viršininkų.

Toliau prisiminė delegatas, 
kad dabar įvyks nauja sistema 
mūs organizacijoj, tai “check
off” sistema. Kiekvienas dirb
tuvės pirmininkas (čermanas) 
turės prižiūrėti savo dirbtuvėj, 
kiek jo firma atvežė darbo į 
dirbtuvę ir raportuoti unijos 
ofisui, kad ta firma negalėtų 
išvežti darbo kitur, kaip tik 
savo registruotam kontrakto- 
riui. Vadinasi, turėtų būt 

j darbas sužiūrėtas, kad nebū- 
jtų dirbamas neunijinėse dirb
tuvėse.

Po delegato raporto įvyko 
biskelis karštų diskusijų kas 
liečia savaitinių duoklių mo
kėjimą. Buvo dabartiniam 
ofisui primetama, kad jie la
bai švelniai apsieina su mokė
jimu savaitinių duoklių ir ne
ragina narių, kad turėtų pa- 
simokėti duokles. Bet po dis
kusijų prieita prie išvados, 
kad mūsų dabartiniai lokalo 
viršininkai pasielgia neblo
giausia ir duokles kolektuoja 
ten, kur dirbtuvė pilnai dir
ba; bet kur dirbtuvė nedir
ba, tai nejaugi iš tų darbinin
kų gali kolektuoti duokles? 
Darbininkas ten negali užsi
dirbti sau ant maisto, ir dar 
turėtų iš jo kolektuoti duok
les I Tai jau būtų peržiaurus 
užsimojimas atimti iš darbi
ninko paskutinį centą. Tai 
tas klausimas ir paliktas, kaip 
ir buvo,, ant lokalo ofiso nuo
žiūros.

dirbtuvėj ; 
bet dalykai 

kadangi ; 
tvarkos viduje 

dirbtuvės; tai ir darbininkams 
nelabai gerai tarpais atsilie
pia. '

Tamašausko dirbtuvėj dirba 
po biskelį.

Žarulio dirbtuvėj darbas yra 
sumažėjęs, ir tas pats yra iš
vežamas į kitas dirbtuves, kas 
ir paliečia darbininkus.

Žiugždos dirba gana gerai, 
bet dabartiniu laiku darbas 
yra sumažėjęs iš priežasties 
ateinančių švenčių.

Zorlondos dirba gerai, bet 
i bosas irgi neatsiliko nuo kitų 
bosų, besikabinėdamas prie i 

darbininkų; todėl ir įvyksta) 
dirbtuvėj nesmagumų iš bosų 
pusės.

Kaspercko dirbtuvėj darbas 
yra užbaigtas.

Atkočaičio dirba gana ge
rai.

Karvelio dirba; gerai ir da
lykai dirbtuvėj maždaug pa
gerėjo.

Palionio dirbinėja mažai ir 
dirbtuvėj dalykai yra prasti, 
kadangi nėra gerosz tvarkos 
viduj cĮh’btuvės; tai ir darbi
ninkams nėra taip gerai, kaip 
turėtų būti.

Šimaičio dirba visai mažai.
Sadausko dirbtuvėj buvo į- 

vykę nesmagumų iš boso pu
sės, tat ir darbininkai turėjo 
nukentėti, bet dabar pradeda 
vėl dirbtuvė darbuotis; o kaip 
toliaus bus, tai ateitis paro
dys..

Bielio dirbinėja visai ma-. 
žai.

Delegato F. Vaitukaičio ra
portas. buvo atkreiptas į mū
sų lietuviškus kontraktorius. 
Užėjus smarkesniam sezonui,

KRIAUČIŲ DIRBTUVIŲ 
PIRMININKŲ SUSIRINKIMO

i (Tąsa nuo 6 pusi.) 
smagumų iš boso pusės.

Dovidaičio dirbtuvė 
gerai, net viršlaikiais.

Gužo mažai dirba, bet bo
sas nepatingėjo vieną darbi
ninką nuskriausti, numušda
mas algą. Tas boso užsispy
rimas prieš darbininką likos 
atmuštas ir numušta alga ta
po' tam darbininkui sugrąžin
ta.

Petronio dirbinėja po biske- 
lį, ir gal dalykai biskelį page
rės toje dirbtuvėje, laikui bė
gant.

dirba

r J. Stakvilevičius,
Lokalo Korespondentas.

/ t

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti viso! 
išdirbinių karus i trumpą laikiį. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs ir 
turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURU E TEISINGĄ ADRESĄ 

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

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

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



7 ft.

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Gerai'Pavyko Koncertas

Koncertas Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo 17 kuo
pos pereitą sekmadienį, Labor 
Lyceum svetainėj, pavyko vi
somis pusėmis.

Nors labai švelnus, malonus 
oras daugelį ištraukė į par
kus ir Coney Islandą; nors 
verbų nedėldienis suturėjo 
tam tikrą dalį katalikų bei
puskatalikių nuo atsilankymo, KL kaip kad^ angliškai sakytų, 
tačiaus turėjome publikos sep
tynetą šimtų, nepriskaitant 
choristų ir kitų programos pil- 
dytojų,—kaip kad parodo 
skaičius išpArduotų tikietų. 
Apart vietinių, buvo dar žmo
nių iš Massachusetts, Connec
ticut, New Jersey ir kitų vie
tų. Kai kurie pasigedome tik 
philadelphiečių. Gal jie nesi
tikėjo, kad viena Darbininkų 
Apsigynimo lietuviška kuopa 
gali suruošti tokį programiniai 
turiningą parengimą, kaip kad 
buvo garsinama.

Bet programoj buvo viskas, 
kas garsinta, ir dar su prie
dais.

Rusų kanklių orkestrai 
skambinant ir choristams ir 
publikai pritariant, išėjo gra
žiausias' Internacionalo daina
vimas, kokį aš kada girdėjau 
pas lietuvius.

■ -7* '

Antradienis, Kovo 26, 1929

Valgyklų Darbininkų 
Masinis Susirinkimas

Iš Kriaučių Dirbtuvių 
Pirmininkų Susirinkimo

^Amalgafneitų Maisto Darbi- 
nin\u Unija šaukia masinį mi- 
tingiNvisų viešbučių ir valgyk
lų darbininkų, šeredos vakare, 
Irving Plaza Hall, 15th St. ir 

New Yorke. Mi-

Fr. Stankūno dainavimas da
rė stipraus, malonaus ir dvasią 
žadinančio įspūdžio; puikiai|Irving PI 
buvo išlaikytas jo basso-bari- tingo pradžia 8 vai. vakare, 
tono balsas ir vyriškai gražus.

Solo griežė jaunas smuiko 
artistas V. Zaveckas. Tai an
trą kart jį begirdėjau lietuviš
koje pramogoje. Gabiai ir 
jautriai, smuikuoja, be jokios 
klaidos. Smuiko garsai iš po 
jo pirštų išeina pilni, gausin-

Visi lietuviai valgyklų darbi
ninkai privalo būti tame mi
tinge. Unija veda organiza
vimo darbą, kad paskui galėtų 
eit streikai! delei pagerinimo 
sąlygų, kurios yra labai 
kios tiems darbininkams 
baltiniais laikais.

su n- 
da-

Kovo 22 d. atsibuvo kriau
čių dirbtuvių pirmininkų susi
rinkimas, kurio pirmininku iš
rinktas B. Jokubonis, užrašų 
sekretorium J. Visgirdą. To
liau sekė dirbtuvių pirminin
kų raportai iš atskirų 
vių.

Beržiežio dirbtuvėje 
nėja po biskelį ir eina 
prie užbaigos.

Budraičio dirbinėja 
bet dar bosas turi seną
tį kabinėtis prie darbininkų, 
del ko ir įvyksta dirbtuvėj ne
smagumų.

Biliakovo dirbtuvėj darbas 
eina prie užbaigos; pavasari
nis sezonas.

Diržio taipgi bosas k abi lie
jas ypatiškai prie darbininkų, 
todėl ir įvyksta dirbtuvėj ne-

(Tąsa ant 5 pusi.)

HART, MICH.
A. L. D. L. D. 207 kuopa rengia 

smagų balių velykų., dienoj, 31 ko
vo. Bus graži programa ir gera 
muzika, ši kuopa dar nesenai susi
tvėrė, tat visų pareiga paremti ją 
ir susipažinti su jos veikimu. Todėl 
kviečiame visus ateiti pas J. Kar
pavičių, R'. 2, Hart, Mich.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

dirbtu-

dirbi- 
darbas

mažai, 
papro-

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susirin

kimas Įvyks 29 d. kovo, drg. M. Ma
žeikos svetainėj, kaip 8 vai. vakare. 
Todėl visi Į laiką susirinkit, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi gau
site po vieną ir paskutinę knygą už 
1928 metus, ir atėję pasimokėsite 
už šiuos, 1929, metus. Sekr. V. K.

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

PAJIEŠKOJIMAI
Lorimer Restaurant

J. MARČIUKIENR
Savininkė

“rich.” Malonu būtų jį tan
kiau matyt ir girdėt mūsų dar
bininkiškų parengimų progra
mose.

Aido ir Lyros chorai; vado
vaujami drg. V. Žuko, sudrožę 
trejetą dainų tikrai smarkiai, 
energingai, sutartinai, taip kad i ~ 
sukėlė publikos entuziazmą. j 7-

*» « »• • . * 1 1 a rMenkehūmūtė ir Stankūnas j t j 
pradėjo su vienu duetu,' bet ipuvęg 
publikai nepaleidžiant, užbai- !forius 
gė su trečiu. ] -

Dalyviai kiekvieno progra- savo šalininkais stoją už

Tammany Hall Vaidai
Tammany Hall’e, demokra

tų politikierių lizde, tęsiasi 
anarchija. Rezignavus Tam
many pirmininkui G. W. 01- 
vany’ui, tebeverda ergeliai del 
to, kas turėtų užimt jo vietą.

Tammany Hall nariai ir ly-

mos punkto buvo pakartotinai 
iššaukiami dar ir dar pridėt. 
“Neturėdami širdies” atsisa
kyt, nenorėdami pasirodyt ne
paisančiais, programos išpildy- 
tojai turėjo duot priedą prie 
priedo, ir tuo būdu koncertas 
susidarė perilgas. šiaip gi jo
kios kritikos nebuvo girdėt;

visi stebisi, visi pasitenkinę, visi stebisi
Paskui gražiai pašoko rusas i tokiu kuopos koncerto įvairu- 

šokikas V. Efimoff. mu jr talentais muzikantų, dai-
Finų darbininkų choras nors nininkų ir aktorių.

j^rkaiciumi nedidelis, bet sudai- 
navo melodingai ir patenki
nančiai. Vokiečių Bučerių 
Unijos Vyrų Choras pasirodė 
su savo skardžiu, stipriu dai
navimu. Jų choras susideda iš 
suaugusių ir senyvų žmonių, 
kurie po keliolika ir net kelis 
desėtkus metų laikosi chore. 
Tai ’pavyzdys lietuviškiems 
choristams, kad nesakytų, a, 
ką jau čia; aš jau senstu ir 
nedainuosiu.
ū -Rusų Chekhovo kanklinin
kai skambino taip šauniai, kad 
sunku būtų ir įsivaizduoti ge
resnę tokių instrumentų muzi
ką. Niekur niekad nei teatre 
nesu girdėjęs įspūdingesnio 
stygų orkestros skambinimo.

Kaipo brooklynietis, daug 
kartų esu girdėjęs dainuojant 
drg. K. Menkeliūniūtę. Bet Į 
kaip pirmiau, taip ir šį kartą 
josios dainavimas kiekvieną 
sykį daro, naujumo įspūdį. 
Čia ji dainavo ypač natūraliai, 
lengvai, lipšniai ir skambiai. 
“Aktinimas” buvo labai geras 
ir romantiškas; srrtagus daini
ninkės ūpas ir laiminga veido 
išraiška taipgi savaime atsilie
pė j publiką.

Visiems į akį strigo finų 
darbininkų atletai. Tai yra 
labai dailiai nuaugę vyrai su 
išlavintomis kūno pajėgomis; 
ir tikrai buvo ko pasigrožėti 
iš jų atletinių-gimnastinių ro
dymų.

mmany Hali nariai ir ly- 3 _____ _ _ I
i pasidalinę į du abazu. TE ATRAS'DAINOS “ MUZIKA <
5 N. Y. valstijos g’uberna- 3 ’ g. , , ...torius Smithas ir dabartinis 

miesto majoras Walkeris su 
; “ap

valytą,” švaresnę orgahizaci- i 
ją. Jie norėtų Amerikos aky
se apiplaut tą politinių žulikų 
“stalyčių.” Bet senovės šali
ninkai kratosi nuo visų tokių 
“pagerinimų.”

Pianu gražiai akompanavo 
A. Retikevičiūtė.

Parengimui pirmininkavo d. 
J. Siurba. Jis pasakė po trumpą 
vykusią prakalbėlę lietuviš
kai ir angliškai, į ką. atsiliep
dami žmonės sumetė ketvertą 
desėtkų dolerių reikalams 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo.

Už suradimą ir sukvietimą 
lietuviškų ir kitautautiškų ar
tistinių spėkų šiam koncertui 
didžiausias kreditas priklauso 
drg. V. Januškai, rengimo ko
misijos nariui.

Po koncerto 
vo linksmybės 
liais skaitlinei 
garsėjusios Retikevičiu orkes
tros. Rep. V. T.

Vaikas Vos Nepaskendo 
Smėlyje

Papuolęs 
vos nežuvo 
kas Daniel 
City, palei
Jį beskęstantį smėlyje išgelbė
jo gaisrininkai.

į smengantį smėlį, 
13 'metų berniu- 
Monahan, Jersey 
Hackensack upę.

“SUKILIMAS PAVOLGĖJE”

Sovietinis judis “The Revolt 
on the Volga” (Suikilimas Pa- 
volgėje) bus rodomas Film 
Guild Cinema Theatre, 52 W. 
8th St., vidurnaktinėj pakai
toj, šį ketvergą, kovo 28 d. 
Tarptautinė Darbininkų Pa- 
gelba visą uždarbį nuo to pa
rengimo skiria badaujantiems 
Anglijos ir Amerikos mainie- 
riams. Tai yra naujas įdo
mus) Sovietuose pagamintas 
krutamasis paveikslas. Apsi
moka kiekvienam jis pamaty
ti, ypač kad įplaukos eina kil
niam tikslui.

$400 Metams Vien 
Už Mokslų

Columbijos
Bernard Merginų 
metinė mokestis už mokslą pa
kelta nuo $360 iki $400. Tai
gi metai mokslo su pragyveni
mu lėšuos ne mažiau, kaip 
tūkstantis dolerių. Darbinin
kų dukterims neprieinama.

200,000 Coney Islande į

WM. FOX GAMINSIĄS 
KALBANČIUS JUDŽIUS

TIK

PAJTEŠKAU savo kaimynų Domini- 
ko Bamblio ir Franciškaus Blu- 

džio, abudu iš šviekšnos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote praneški
te. J. Daugėla, 92 Ward St., Wor
cester, Mass. (71-72)

REIKALAVIMAI
KAS TURIT lotus pardavimui, aš 

priimu cash prie pirkimo namų, 
arba išmainau lotus ant namo. Zinis, 
499 Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel., 
Jamaica 7394 < 69-74
REIKALINGAS virėjas, (Cook) Į 

restoraną. Kreipkitės tuojau po
No. 398 West St., New York, N. Y.

(71-73)

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

kambariai,PASIRANDAVOJA 3-4
yra maudynes, elektra, 2_ šeimynų 

name. Randa prieinama. 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Jamaica 7394.

Zinis, 499 
“ Tel., 

69-74

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON 
3481 Third Ave, 
Pirmas Floras,

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

SALES—PARDAVIMAI

žmo-Kliaučiai, Tėmykit!
PRANEŠIMAI Iš KITUR

J. Stakvilevičius.

Plėšia ir Žudo Taxi Vežėjus

Vagys Bažnyčioje

M.

per 
sek-
per-

programai bu- 
pilni ir jaunuo- 
šokiai. prie pa

Universiteto
Kolegijos

ore, į Coney Islandą suvažiavo 
ne mažiau, kaip 200,000 
nių.

PARSIDUODA Saldainių, Ice Crea- 
mo ir Stationery storas. Senas biz
nis. Kaina prieinama. Sąlygos vie
toje. 114 Union Ave., Brooklyn, N. 
P., kampas Maujer St.

Pereita sekmadienį, nepa-l... ..... . v v. (Aido Choro susirinkimas,prastai gražiame saulėtame i rjaj malonėkit dalyvauti, 
z-v s-k. t ' z\ tv I r. I rv i-\ z I r t 1 i t t rv r t i v ▼ r <■» Ir n 1 11 n v~dr r» 1 La Za ■» . % -v

PARSIDUODA 3 kambarių rakandai 
visai pigiai. Galima pirkti ir ka- 

valkais. Matyti galima rytais iki 
10 vai., vakarais—nuo 6 vai. Kreip
kitės po num. 36 Stagg St., vienais 
trepais, Brooklyn, N. Y. 72-73

Kovo 27 d. įvyks kriaučių 
mėnesinis susirinkimas. Tat 
kurie kriaučiai priklausote 54 
skyriaus lokale, tai turite da
lyvauti savo susirinkime. Nes 
yra svarbus susirinkimas, tat 
yra pareiga kiekvieno nario 
dalyvauti šiame susirinkime.

Susirinkimas įvyks Arion 
Place, 11-27, kriaučių svetai
nėj.

Iš Sveikatos Kultūros 
Draugijos Prakalbų

Sveikatos Kultūros Draugi
ja turėjo surengus prakalbas 
kovo 21 d. Kalbėtojum buvo 
dr. Robert Anderson, natūra
listas; kalbėjo anglų kalboj. 
Klausimus dėstydamas, palie
tė ir kapitalistinę, sistemą ir

417 Lorimer Street (“Lai«vė»” Name), Brooklyn, N. Y

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th.Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

V

107 UNION AVENUE *<
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Telephone, Stagg 44OT

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS S3

■

Maloniai pasitinkame sugrįžtant} 
Ritmo Raudongalvį!

4
S H

Veikalėly
ELLO BROOKLYN”
veikas-gyvas Brooklyne)

Brooklyn© saviškis muzikos meis
teris su raudonai-karštomis melo
dijomis—jis jąsias pasilaikė delei 
šio iškilmingo įvykio! Atsilan
kykite Į džiazziškiausią muzikos 
sūkurį* koks tik kada buvo Brook
lyne!

MURTĄGH Vargonų Dainų 
Pokilis!

Puiki Meilės Istorija, atvaizduota 
Skaidriausiomis Naturalėmis 

Spalvomis!

“REDSKIN”
(Raudonskūris-Indi jonas)

Paramount’© Garsinė Sensacija, 
•J kur žvaigždžiuoja
ĘICHARD

D I X
40 centų kas subata iki 1 P. 

50 kas nedėldienis.

BROOKLYN PARAMOUNT
Vienas iš Publix Teatrų 

Flatbush and DteKalb Avenues
Brooklyn

Didelis krutamu jų paveiks
lų gamintojas Wm. Fox pra
neša, kad toliau jis gaminsiąs 
tiktai kalbančius judžius. O 
jiems netiksią ,tie senieji akto
riai, kurie neturi gero balso.

:. JUNIPER 7646' ‘

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand AVENUE

MASPETH. N. Y. ’ '•

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 1 
(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.

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

I

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

AIDO CHORO SUSIRINKIMAS
ŠĮ vakarą (antradieni) Įvyks 

Visi na- 
nes yra 

svarbių reikalų' apkalbėjimui. Susi
rinkimas bus “Laisvės” salėj, pra
džia 8 vai. vakare. Komitetas.

PARSIDUODA kendžių Storas arba 
reikalinga partnerka. Daroma ge

ras biznis. Kreipkitės ’ po No. 1150 
Manhattan Ave., Greenpoint, Brook
lyn, N. Y. (71-76)
PARSIDUODA gera kamera trau

kimui paveikslų 5x7 ir 8x10 ir 2 
geri “lensai”- vertės ’$115.00. Taipgi 
parduodu gerą National Cadh Regis
ter), muša nuo 1c iki $1.00 Taipgi 
ir 6 Tubes Radio. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju Lietuvon. Kreipkitės 
nuo 4:30 iki 9 vai. vakare.—G. 
Daugėla, 407 Keap St., Apt. 23 
Brooklyn, N. Y. (70-72)
PARSIDUODA delikatessen krautu

vė už labai pigią kainą. Turiu du 
bizniu, tat noriu greit parduoti. 
Kreipkitės po No. 45 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. 69-74

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 pasivažinfejimanųs.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MINERSVILLE, PA.
Vietos darbininkų organizacijos 

rengia labai šaunų teatrą ir balių 
antrą dieną velykų, balandžio l,Mai- 
nierių svetainėj. Pradžia 7 vai. va
kare. Bus sulošta juokingiausia ko
medija ^“Velnias Ne Boba.” Tai yra 
juokingiausias veikalas ir atsilankiu
sieji bus pilnai pasitenkinę. Minė
tą veikalą sulos gerai išsilavinę lo
šėjai. Po lošimui bus smagūs šokiai 
prie geros muzikos. Tat nei vienas 
vietos ir apielinkės darbininkas ne-

MALONAUS PASIMATYMO

Plėšikai vis daugiau prade
da darbuotis tarpe taxi-cab 
vežėjų. Pereitą savaitę du ve
žėjai, Kitzman ir Barber, ta
po apiplėšti ir užmušti. Plėši
kai pasisamdė taxi-automobi- 
lių ir liepia vežt kur nuošaliai; 
o paskui išplėšia surinktus nuo 
važiuotojų pinigus; išmeta 
laukan šoferį ir nuvažiuoja 
sau tuo pačiu automobiliu. 
Taip daro ypač subatomis ir 
nedėldieniais, nes tomis die
nomis taxi vežėjai turi dau
giau važiuotojų ir įplaukų. 
Beveik visi taxi vežėjai yra 
darbininkai, tarnaujanti taxi- 
cab’ų kompanijoms. Ta tar
nyba darosi gana pavojinga.

St. Thomas bažnyčioje 
pamokslus gavėnioj kas 
madienį buvo parapijonai 
spėjami, kad saugotųsi vagių; 
ir lapeliais klebonas juos per
sergėjo; tačiaus nepraėjo nei 
vienas šventadienis, kad ke
liems maldininkams nebūtų 
pavogta overkočiai, pinigai bei 
kiti daiktai.

• J *1 CI • • 1 • 1 VlUlUD 11 Ct-UlC j lllix\>o llcll 111111XYCA o Ii U*"jos netikumą. Susirinkusi pub- tur§tų praleisti šios puikios progos, 
lika atrodė pilnai užganėdinta Atsilankę ne til^ turėsite gardaus 
ir susidomėjusi, nes po pra- T'1“ 
kalbų daug klausimų buvo pa- lankyti.
duota. Turiu pažymėti tą, 
kaip kalbėjo dr. S. Astrow; 
tada, žinoma, buvo aiškinus, 
nes tai buvo lietuvių kalboje. 
Todėl ir prakalbos daug aiš- 
kiaus buvo publikai supranta
mos.

Bet nieko kito draugija ne
galėjo padaryti, nes iki šiol 
iš lietuvių daktarų tarpo" dar 
nieks neprisidėjo prie mūsų, 
apart Dr. AstroW’o, kuris dir
ba sykiu su draugija.

Dr. Anderson pradžioje sa
vo kalbos apgailestavo, kad 
nemoka lietuviškai kalbėti, 
nes, girdi, galėčiau ,daug ge- 
riaus išaiškinti sveikatą ir jos 
palaikymą.

Pažymėtina, kad ir publikos 
atsilankė neperdaugiausia; 
buvo garsinta per “Laisvę” ir 
plakatus, bet pasiliko nepri
šaukta, o gal todėl, kad nebu
vo apgarsinimuose kalbama 
apie senuosius vaistus (piles ir 
skystimą) ir jųjų pasekmes 
gydyme.

Ant galo, turiu. pasakyti, 
kad kiekvienas apšvietos sklei
dimas susitinka nerimtų ata
kų nuo žmonių, bet laikui bė
gant jie stipranta/ ir tampa 
priimta į gyvenimą.

K. D. Ten Buvęs.

68-75
DIDELIS BARGENAS

162 West Street, parsiduoda trijų 
šeimynų namas, nešantis randos 
$660 Į metus. Atiduoda už $3,400, 
kuomet tikra vertė $4,500. Įmokėt 
'$1,000. Kreipkitės: MISS GORHAM, 
887 Manhattan Ave., Brooklyn, N. P.

(68-73)

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

UŽEIGA

Maspeth, N. Y.
juoko, bet ir pasišoksite. Todėl kvie
čiame visus Įsitčmyti dieną ir atsi-

Pelnas nuo šio varengimo 
eis Lietuvos darbininkų reikalams. 
Įžanga vyrams, 50c, moterims 35c, 
valkams 15c. Kviečia rengėjai.

72-73

BINGHAMTON, N. Y.
Svarbus Susirinkimas “Laisvės” 

Skaitytojų
Įvyks ketvergo vakare, 28 d. ko

vo, Lietuvių Svetainėj, 315, Clinton 
St. Pradžia 7:30 vai. vakarė. Visus 
“Laisvės” skaitytojus, kviečiame at
eiti į šį šaukiamą susirinkimą. Tok
sai susirinkimas pirmą sykį šaukia
mas Binghamtone, taigi prašome vi
sus būtinai ateiti. Daug miestų lai
ko tankiai tokius susirinkimus ir jie 
esti pasekmingi. Taigi, draugai, pa- 
sirodykime, kad ir mes gyvename, 
kad ir mes skaitome laikraščius ir 
mes rūpinamės jais. Draugai, mes 
prenumeruojame “Laisvę” ne tik kad 
ateitų pas mus, bet kad “Laisvė” 
yra darbininkų laikraštis ir vien tik 
darbininkų reikalus gina. O mes gi 
esame darbininkai, taigi. turime rū
pintis savo klasės reikalais, savo 
spauda ir visa darbininkiška idėja, 
šis susirinkimas yra šaukiamas, kad 
pasitarus apie darbininkų reikalus ir 
kaip būtų pasekmingesnis mūsų vei
kimas ateityje. Kviečia grupė “Lai
svės” skaitytojų. 72-73

CLEVELAND, OHIO
A. L. D. L. D. 22 kp. narių susi

rinkimas/ įvyks 27 d. kovo, Grdinos 
svetainėje, 6021 St. Clair Aye., 7:30 
vai. vakare, šiame susirinkime na
riai atsilankiusieji ir užsimokėję mo
kesčius už šiuos metus gaus naują 
didelę knygą,

Taipgi >drg. Dk Petrauskas duos 
paskaitą. Būkime visi ir visos.

. A.L.D.L.D. 22 Kp. Org.
(71-2)

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

MANO YPATISKA ATY-
DA IK PATARNAVIMAS 2h I I IJ II I 
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.

J. KENTS
Barber Shop

209 East Westfield Avenue 
Roselle Park, N. J.

Del vyrų, moterų ir vaikų 
plaukai apkerpama gražiai, 
nes daug metų patyrimą turiu 
šiame amate. Taipgi galite 
gauti visokių reikalingų toni
kų:. del sulaikymo plaukų nuo 
slinkimo.

J. KENTRUS, Savininkas
' (59-82)

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
/ ■ . i A A . • ‘

ikią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir Įdtokle naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-, 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausi^ tikraf lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų^ tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. C

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėkhikių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijomj
čepronėlių
čobrių
feyŠčių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių. dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią 

mane,

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, ko!

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remnnėlių 
Seneso plokščiukių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

'J

I

odamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietu 
žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba pąrašo į 
o aš visados kuogreiČiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 2S69, S514.




