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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re* 

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Nuteise 14 Mėty Vaiką ant vi- 
so Amžiaus už “Raganiaus” 

Nužudymą
YORK, Pa.— Penktadie

nį džiūrė nuteisė John Cur
ry, 14 metų amžiaus, ant vi
so amžiaus į kalėjimą už nu
žudymą Nelson Rehmeyer.

Curry ir jo du draugai 
sako, kad jie nužudė Nel
son kaipo “raganių”, kuris 
buvo juos “užčėravojęs.”

Po Curry nuteisimo pra
sidėjo teismas Hess, kito už
mušėjo.

Blymer, trečias užmušė
jas, pirmiausia tapo nuteis
tas kalėjiman ant viso am
žiaus.

Pennsylvanijoj, kur vieš
patauja Meliono anglies ir 
plieno interesai, žmonės pa
laikomi didžiausioj tamsy-

Senovės Aigiptiečiai Įsteigė 
Miestus Brazilijoj Šalin Amerikos Imperializmo 

Žmogžudžius j
Nuteisė Kalėjimai! už Žagini- 

mą Jauną Mergaičių
RIO JANEIRO, Brazilja.

—Laikraštis “A Noite” ra
šo, kad Alfredo Do Sanjos, 
portugalas mokslininkas, -..... j— - -------- ------------ * - —t
tvirtina, jog jis suradęs įro- tysis Komitetas išleido pa-įtis* mūsų draugo nutraukia 
dymus, jog aigiptiečių ir reiškimą del nužudymo Ju- maską nuo apgavingos Pan-

Darbininkų (Komunistų) 'masėms Lotyniškoj Ameri- 
Partijos Centralinis Pildau- i ko j ir visur kitur.... Mir-

bėj. Daug yra tamsuolių, f oi nikiečių civilizacija gyva-į Ho Mella, Cubos komunisto j Amerikos taikos konferen- 
kurie dar tiki į raganystę.!vo Brazilijoj ir kitose Pietų!Meksikoj. AfciinnViwnu immc m WaehwMnnn 
Šioj apielinkėj, kaip šis teis-‘Amerikos dalyse 4,000 metų j tarp kito ko sako: 
mas parodo, yra labai daug atgal. Jis tik ką sugrįžo iš i a

kurie dar tiki į raganystę, ivo Brazilijoj ir kitose Pietų (Meksikoj. Atsišaukimas Icijos ir Washington© arbi- 
~ * ........... - - 1 - * ‘ ----- ■' .................. Gracijos skylių. Visi tie iš-

mislai yra tik mirtingi, nuo
dingi įrankiai rankose, pri- 
(spaudėjų ir išnaudotojų Lo- 
ityniškos Amerikos ir Jung
tinių Valstijų darbininkų 
! masių. j

“Mes pasizadam Meksikos 
Machado valdžios, kuri yra ir Cubos Komunistų Parti- 
Wall Street© įrankis. joms ir kitų Lotyniškos A- 

“Krauju mūsų drąsaus Imerikos šabų Komunistų 
(Partijoms veikti visa savo 
galia bendrai su jomis del 
nuvertimo ir sūdaužymo 
mūsų bendro priešo, Jung
tinių Valstijų imperializmo.

“Šalin apgavingą, nuo-

žmonių, senų ir jaunų, ku
rie tikrai mano, kad yra to
kia daiktas, kaio “raganys
tė.”

$25,000,000 Daugiau Reko
menduoja Blaivybės 

Vykinimui

&

Karštas Katalikas Kaltina
mas Vagystėj

WASHINGTON.— Sena- 
to komitetas paskirstymui 
finansų penktadienį reko
mendavo $25,000,000 dau
giau paskirti į blaivybės vy- 
kinimo fondą.

Senatorius Hams reikala
vo, kad būtų nuskirta $50,- 
000,000, apart reguliarių 
$13,000,000, kurie nuskirti 
blaivybės vykinimui. Bet 
senato komitetas jo siūlomą 
sumą sumažino perpus.

Nusižudė Kareivis
FORT MOtJNMOUTH, N. 

J.— Kareivis Ehler A. Dah- 
lek, 21 metų amžiaus, pri
skirtas prie 5J-mo Signalo 
Bataliono, nepakęsdamas 
blogų sąlygų armijoj, nusi
šovė.

Jis buvo prikalbintas įs
toti į armiją Ellicottville, N. 
Y., suvirs metai laiko atgal.

. Jis tik ką sugrįžo išl “Mūsų narsus draugas ir 
mažai žinomų Brazilijos sri-i revoliucinis kovotojas, Julio 
čių, kur jis vedė tyrinėji- Mella, tik ką tapo Jungtinių 
mą. ’ .......

Jis sako, kad jis patikri
no hieroglifus (paveiksli- 
nius raštženklius), kuriuos 
suradęs kiek metų atgal 
francūzas inžinierius Mina- 
soj Goyaz, Matto Grosso ir 
Bahijoj. Suvirs 3,000 hie
roglifų tapo atrasta ir kai 
kurie jų liko nufotografuo
ti. Jis tvirtina, . kad tie 
raštženkliai parodo, jog se
novės aigiptiečiai nugabenę 
turtus į Braziliją ir įsteigė 
ten miestus.

i Valstijų imperializmo agen-
_1 tų nužudytas Mexico City 

Mella liko nužudytas žmog
žudžių, pasamdytų Cubos.

Bananų Atsiradimas Neži- 
i nomas

NEW YORK.— Visos ba
nanų rūšys yra be sėklų, 
praneša New Yorko Bota
nikos Daržo mokslininkai. 
Sako, bananus išvystę lau
kiniai žmonės tolimoj pra
eityj, laike žmonijos rasės 
kūdikystės. , .. , ‘

Nėra jokio rekordo ; apie 
tai, kaip bananai atsirado, 
kur atsirado, kad būtų ga- 
Įima išaiškinti, kalį) jie išsi
vystė.

2 Milionai Svarų Sūrio 
Atgabenta

NEW YORK. — šiomis| X. . , r ^x.xx.

Owen Young Tarėsi Su dienomis tapo atgabenta čia
» *W> /t 1*1 *1 • I • • • • vPrez. Coolidge

J WASHINGTON.— Owen 
D. Young, stambus Ameri
kos kapitalistas, kuris, ma- 
noina, bus nuskirtas į tarp
tautinį ekspertų komitetą 
išrišimui Vokietijos repara
cijų klausimo, penktadienį 
kalbėjosi su . prezidentu 
Coolidge apie valandą laiko. 
Matomai tarėsi apie Vokie
tijos karo kontribucijas ir 
apie Amerikos imperialistų 
Nusistatymą tuo klausimu.

i du milionai svaru sūrio iš 
Naujosios Zelandijos. Sa
koma, daug sūrio įgabena
ma iš kitur del to, kad Ame
rikos farmeriai atsisako pa
versti pieną į sūrį, nes sū
rio pirkliai mažai <moka; o 
už pieną kaipo tokį farme
riai daugiau gauna.

Panelė Paliko šuniui Turtą 
Vertės $5,000 t

draugo yra susitepus impe
rialistinė Coolidge-Hooverio 
valdžia. Tai yra vaisius 
Hooverio “geros valios” ke
lionės (po Lotynišką Ame
riką). “Jankių” imperialis
tų “gera valia” reiškia di- dingą PanĮ-Amerikonizmą! 
džiausiąs pelnas Ameriko^s Šalin Jungtihių Valstijų im- 
milionieriams, o nupuoli- perializmą!
mas, skurdas, tironija, prie-: “Šalin kruvinąją Macha- 
spauda ir mirtis darbininkų Įdo valdžią Cuboj!

Policija Suareštavo 17
Darbininką Anglijoje

Campbell, Žemdirbystės Eks
pertas, Išvyko Maskvon

MORRISTOWN, N. J.— 
Pavieto teisėjas Albert H. 
Holland penktadienį surado 
kaltu ir nuteisė Charles A. 
Nipper, saldainių biznierių 
iš Dover, N. J., ant šešių 
metų į kalėjimą už žagini- 
mą jaunų mergaičių.

Nipper buvo vienas iš as
tuonių Dover miestelio vy
rų, prieš kuriuos Morris pa
vieto grand džiūrė išnešė 
suvirs 200 kaltinimu už ne- 
morališką pasielgimą su 
jaunomis mergaitėmis; jie

WALL STREETO AGENTAI NUŽUDĖ 
KOMUNISTŲ VADĄ JULIO MELLA

Mella Buvo Žynius Komunistu Vadas Cuboj; Machado Vai 
tižia Buvo Sudarius Suokalbi Jį Nužudyti

MEXICO CITY.— Jungti
nių Valstijų imperializmas, 
trokšdamas išnaudoti Loty
niškos Amerikos darbinin
kus, nužudė dar vieną jų 
vada. Julio Mella, Cubos 
komunistas tapo nužudytas 
čia ketvirtadienio vakarą. 
Jį nužudė žmogžudžiai, pri-

visokiais būdais prisivilio- -25U?
davo nuo 11 iki 14 metu 
amžiaus mergaites ir žagi n- >

vo Diego Rivera, žymus ko
munistas piešėjas ir narys 
Meksikos Komunistų Parti
jos Centralinio Komiteto, ir 
keli Mellos draugai.

Per kelis mėnesius Ma
chado spauda Cuboj pakar
totinai rašė, kad Machado 
valdžia “pasičiups” savo 
priešus, nežiūrint kur jie

į

GLASGOW, Škotija. — 
Sausio 8 d. policija suareštaA 
vo 17 darbininkų už demone 
stravimą prieš socialparda- 
viką Arthur Henderson, kū-> 
ris buvo atvykęs kalbėti 
darbininkų susirinkime.
Kuomet jis pasirodė ant 
platformos, darbininkai

j pradėjo šaukti: “ 
davikas, žmogžudys.”

Kilp^ sumišimas. Policija 
pradėjo pulti tuos darbinin
kus, t kurie demonstravo 
prieš Hendersoną. Tarp su
areštuotų yra keturios 
terys.

NEW YORK.— Penkta
dienio vakarą laivu Tie de 
France išvyko į Maskvą žy
mus Amerikos kviečių au
ginimo ekspertas Albert 
Campbell iš Hardin, Mont. 
Jis vyksta pasitarti su So
vietų valdžios viršininkais 
apie dirbimą, didelio žemės

VILKAI APNIKO

X v

šnipas, iš-! ploto sulig Amerikos meto
dų. Sovietai planuoja iš
dirbti 10,000,000 akrų že
mes naujausiais Amerikos 
žemdirbystės būdais. Ga
mins kviečius ir linus. 
Campbell yra Sovietų kvie
čiamas kaipo ekspertas. Sa
koma, Sovietai pirks Ameri
koj ūkio mašinerijos už mi-: 
lionus doleriu.

mo-

yVa įrankis Amerikos impe- 
___ __ _ XX. rializmo. ‘Machado, Cubos 

davo. Vienas iš jų jau tapo prezidentas, yra kraugerin- 
nuteistas kalėjiman ant de- &as Wall Streeto tarnas.^ 
šimts metų. Kitų teismas , Mella ir Tina Moditta, žy
dai* tęsiasi?______________ (mus komunistas, 9:30 vai.

vakaro apleido ofisą Asso- 
ciacijos Naujų Emigrantų 
iš Cubos. Mella buvo tos 
Associacijos sekretorium, 

vie
nu žmogum susitikti tam 
tikroj valgykloj metoli mie- Kalėjime jis paskelbė’bado 
sto centro, ir Tina laukė ne- streiką, išbadavo 19 dienų; 
tolį telegrafo ofiso jį su- darbininkų demonstracija 
grįžtant. Kuomet Mella su-1privertė valdžią jį paliuo- 
grįžo, jis sakė Tinui, kad suoti. Paskui jis pabėgo, 
vienas kubietis persergėjo Nuvyko į Centralinę Ame- 
jį, sakydamas, kad du Ma-'riką, o paskui į Meksiką, 
chador agentai yra prisiųsti Meksikoj jis patapo nariu 
jį nužudyti. Mella ir .Trina Meksikos Komunistų. Par
ėjo menkai.apšviestaAbi^at j tijos-G^nteabnio Komi 
ham Gonzales gatve.* *,iri sekretorium; Lygos Ap-

Kūomet jie priėjo kampą ^saugojimui Persekiojamų 
Morėlos gatvės, iš patahisio'Darbininkų. Mella aplankė 
buvo paleisti į Mella du šū- Sovietų Sąjungą laike de- 
viai. Mella parkrito sužeis- šimtmečių sukaktuvių fin
tas, O žmogžudžiai pabėgo, jos proletarinės revoliuči- 
Jis greitai tapo nugabentas .jos.
į ligoninę, kur jam buvo da- Cubos valdžia per savo 
romą operacija per dvi va- konsulą Meksikoj turėjo už
landas. Iš pradžių atrodė, įvedus bylą del jo išdeporta- 
kad jis pasveiks, bet apie l ’vimo į Cubą, kad jį ten nu- 
val. ryto jis labiau nusilpo i žudyti. Bet nelaukė nei 
ir apie 2 vai. ryto numirė.:teismo pasekmių—pasiuntė 

Prie operacijos stalo bu- žmogžudžius ir nužudė. '

Nukrito Armijos Oriai-
- • 1" Ii ' • I ciui ivuVIS netoli narnsburg Mella buyo susitaręs su vi

Mella buvo žymus revo
liucionierius Lotyniškoj A- 
merikoj. Jis taip aktyviš- 
kai veikė Cubos Komunistų 
Partijoj, kaipo jos sekreto
rius, kad Machado valdžia 
sudarė prieš jį provokato
rišką suokalbį ir apkaltino 
padėjime bombų prie dirb
tuvių. Mella buvo įkalintas 
ir pasmerktas nužudymui.

HARRISBURG, Pa. — 
Penktadienį Royaltone, už 
septynių mylių nuo čia, ar
mijos transportacinis orlai
vis C-2 del kokios tai prie
žasties (iki šiol neišaiškin
tos) nukrito žemėn neužil
go po pakilimui armijos or
laivių lauke Middletown. 
Septyni vyrai žuyo ir vie
nas labai sužeistas.

Nye Priešinasi Skyrimui 
Meliono Kabinetan

WASHINGTON.— Sena
torius Nye iš North Dako
ta, skaitomas “progresyviu” 
senatorium, atsikreipė prie 
išrinkto prezidento Hoove
rio ir pro testavo prieš sky
rimą Andrew Mellon į iždo 
ministerio vietą.

Taipgi jis su Hooveriu ii-
Lgai kalbėjosi farmų šelpimo Columbus Gimęs Ispanijoj 
klausimu. x r 3 J Tigras Nugalėjo Liūtą

NASHUA, N. H., “Tele
grama” už sausio 10 d. pra
neša, kad Jonas Bartis, lie
tuvis, nuo 260 Main St., ta
po apkaltintas vagystėj. Su
laikytas po $1,500 kaucijos.

Jis dirbo valgomų daiktų 
• krautuvėj ant Main St. Iš 

ten jis pavogė sviesto, kiau
šinių, miltų, cukraus ir ki
tokių daiktų suvirs 200 do
lerių vertės.

“Laisvės” skaitytojas, ku
ris prisiuntė iškarpą iš ang
lų laikraščio, pažymi, kad 
“tas vyrukas yra karštas 
katalikas” ir kad jo “tėvai 
taipgi karšti katalikai.”

Tai, mat, tikėjimas vijų 
nesulaiko žmogų nuo blogo.

LOS ANGELES, Cal. — 
Panelė Minnie E. Hoover, 
kuri numirė gruodžio 22 d., 
paliko savo mylimam šuniui 
$5,000 vertės turtą. Jo pri
žiūrėtoja nuskyrė ponią 
Emma Foster iš South Pa
sadena. I J t

Susidegino Nužudęs Tėvą

LOCKPORT, N. Y.— Wil- 
liam Mente, 40 metų amž., 
nužudė savo tėv^ Fred, o 
paskui nuėjo į daržinę, už
degė ją ir susidegino.

Policija sako, kad William, 
nuomariu sergantis, kelis, 
kartus buvo užpuolęs mušti 
savo šeimyną.

Utenos apskr., Kuktiškių 
valse., Suginčių apylinkėje 
vilkai pasidarė toki drąsūs, 
kad stačiai dieną, nebijoda
mi žmonių, eina žalos dary
ti. Šutiniui Jonui papjovė 
gerą arklį 500 litų vertės, 
Bražėnui Juliui gerą kume
lį, kitiems dar avių ir par
šų pavogė.

Numirė Užbaigus Orkestrai 
Griežti Laidotuvių Maršų

GHENT, Belgija.— Van 
Hove de Saint-Pol, žymus 
kompozitorius, penktadienio 
vakarą Stekene koncerte 
vadovavo orkestrą. Sugrie-

Suginčių apylinkė taip pat fus keletą^ smagių 
nusiskundžia vagiliais. Čia Pavalkų, jis davė 
vienam tris avis pavogępčia gpezti laidotuvių
kitam vištas penkiais, pirš
tais. nupirko, dai\ kitam 
sviestą iš kamaros' išmovė. 
Ir biteles naktimis neprašy
ti bičiuliai pradėjo kuopinė- 
ti. Ir daug visokių smulkių 
vagysčių padaroma.

Sugrie- 
muzikos 
įsakymą 

maršą, 
maršą, 

j iš par-,

Sakoma, dar keli kiti se
natoriai priešinasi toliaus 
laikyti Melioną iždo min's- 
teriu. ♦ 1
2 Milionai Bedarbių Vo- 

kietijoj \
BERLYNAS.— Pasak sta- 

tistikinių skaitlinių, kurios 
tapo paskelbtos penktadie
nį, Vokietijoj suregistruotų 
bedarbių dabar randasi su
virs 1,820,000. Tai yra 500,- 
000 daugiau, negu buvo tuo 
laiku pereitais' melais. Prie 
to dar yra didelis/skaičius 
bedarbių, kurie nėra sure-r 
gistyuoti, taip kad^ viso be
darbių Vokietijoj yra suvirs 
2,000,006. *

LONDONAS.— Kad tig
ras yra tvirtesnis, negu liu-

MADRID, Ispanija.— Do
kumentas, atrastas ketvir
tadienį Pontevedra parapi- tas, tai laukinių žvėrių pri
jos archyvuose, mini, kad žiūrėtojai žvėrinčiuj Alipo- 
ten gimęs Christopher Co- re i mieste, % Indijoj 
lumbus, Amerikos atradę-į Kuomet tapo atgabenta po- 
jas. Tuomi bandoma išaiš-jra suaugusių liūtų, kaipo 
kinti, kad Columbus buvo 
ispanas, o ne italas.

įrodė.

dovana nuo Pietinės Afri
kos valdžios, tai liūtų pri
žiūrėtojai tuo jaus susiginči- 
no su tigrų prižiūrėtojaisChicago.— Patriotai kelia > 

protestus prieš paskyrimą delei to, ar tigras yra tvir- 
Walter L. Fisher Illinois tesnis, ar-liūtas. * <
Universiteto globėjų tary
bos nariu. Sako, Fisher 
esąs pacifistas ir del to ne
tinkąs toj vietoj? > Jie mat, 
nori atviro militaristo.

Jis vadovavo ištisą 
Užbaigiant maršą, 
krito ir numirė, t

~
Komunistų Areštai Lenkijoj

“VILNIUS.— Laikraštis 
“Slovo” praneša, kad Nau
garduko valsčiuje policija 
padarė užpuolimą ant ko
munistų. Suėmė 20 žymes
nių1 komunistų veikėjų; iš
ardė jų organizacijas.

Neesant inspektoriui, pri
žiūrėtojai nusprendė suleis
ti liūtą ir tigrą persiimti. 
Tapo atidarytos durys gre
ta esančių klėtkų ir abu 
žvėrys puolė vienas į kitą.

Pasigirdo didelis i žvėrių*• 
riksmas, ir kuomet anglai 
inspektoriai atvyko,' jie jau 
^trado liūtą mirštančioj pa- 
'dety. Tigras jį nugalėjo.

MIRTIN PASMERKTAS 
IŠGAMA ŽMOGŽUDiS •

Jersey City liko pasmerktas 
mirtin lenkas Peter Kudzinov- 
ski, kuris nužudė Joe Storellį, 
7 metų vaiką, Juliją Mlodzia- 
novskaitę, '5 metų, ir Harry 
Quinna, suaugusį vyrą. Vaikus 
jis žudęs, kad turSt smagumo 
iš jų kančių, nors teisme buvo 
nurodymų, kad jis juos ir 
gindavo, pirm nužudymo.

• ... Į ....................... ..........................................

$15,000 VERTA 
DEGTINĖ

Keturi vyrai užtiko ir kon
fiskavo deginės ųž $15,000 po 
num. 437 Manida St., Bronxe; 
areštavo savininką. Per naktį 
padarytą kratos ir areštai dar 
keliuose tuzimioee smuklių. ‘

Bulvių Nederlius Lietuvoje
Bulvių derlius ' bendrai 

Lietuvoje nustatytas. 152 
cemtn. nuo hekt., arba 60 
nuoš? mažesnis, negu pernai 
ir 25 inuoš. mažesnis, negu 
paprastai užderėdavo. At
skiromis apskritimis bulvių 
derlius žymiai svyruoja: 
Suvalkų bei Klaipėdos kraš
te siekia 210-260 cėntn. nuo 
hekt., b šiaurės apskrityse 
4—100 centn. nuo hektaro.

Čia flo-
Viena, Austrija.— Pra

nešama, ^kad Jugošlavijos 
militarinė diktatūra uždarė 
visas darbo unijas.

Bologna, Italija.— Perei
tą trečiadienį žuvo du dar
bininkai eksplodavus boile
riui “spaghetti” (makaro
nų) dirbtuvėje Dešimts dar
bininkų labai sužeista.

South Wales, Anglija. — 
Powell Duffryn anglies ka
syklų kompanija rengiasi 
nukapoti algas mainieriams. 
Algų nukapojimąs palies 
2,500 darbininkų.

Havana, Cuba.
kų darbininkų streikas te
besitęsia; streikieriai tvir
tai, laikosi, nepaisant val
džios teroro.

1

Washington.-—Dr. Gilbert 
Grosvenor, prezidentas Na- 
cionalės Geografinės Drau
gijos, praneša, kad draugi
ja paskyrė dar $10,000 stu
dijavimui saulės.

WASHINGTON. — čia 
kalbama, kad tikrai bus su
šaukta specialė kongreso se
sija, kurioj bus svarstoma 
farmų šelpimo” klausimas 
ir r visuotinas pertaisymas 
tarifo* (muitų) (statymo.

/

Sacco-Vanzetti Niižudyta- 
jas Giriasi Savo Darbu

PARYŽIUS.— šeštadienį 
čia besikalbėdamas su laik-^ 
raščių korespondentais bu
vęs Massachusetts (. guber
natorius Alvin T. Fuller 
pareiškė, jog jis nesigaili 
del savo pasielgimo Sacco- 
Vanzętti byloj. »

“Aš atlikau savo užduo
tį,” pareiškė Fulleh

Jis mano, kad jis gerai 
padarė, kad nužudė Sacco ir 
Vanzetti. Žinoma, jisai tuo- 
mi pasitarnavo Amerikos 
kapitalistų klasei.

,4

ža-

Pasitarė

WASHINGTON. —’ Tre
čiadienį išrinktas preziden
tas Hooveris turėjo pasita
rimus su prezidentu Cool
idge, valstybės sekretorium 
Kelloggu ir karo sekreto
rium Davis. Kalbėjo apie 
karo planus ir kitokius val
stybės reikalus.

Hooveris rengiasi išva
žiuoti į Floridą apie sekan
tį antradienį. 5 >

I 
į
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SVARBIEJI DIENOS KLAUSIMAI
Imperialistinių Bučerių | “Gal būt, kad- jboįlševikai 

ir teisingai elgiasi, kuomet 
jie sako, kad nedaro jokio 
skirtumo, ar kunigai šven
tina apsėtus laukus, ar ne. 
Nes bėgyje pastarųjų trijų 
metų mūsų sodžiuje šitos 
ceremonijos buvo uždraus
tos, tačiaus derlius buvo 
kuopuikiausias.”

Vadinasi, pats gyvenimas

> Darbas
Krito1 da?. vienas mūsų 

draugas.* ‘Kubos Machado 
valdžia^ rUiiri yra Jungtinių 
Valstijų 7 imperialistų įran
kis, nužudei mpsų' > draugą, 
Kubos ’ ‘komunistą, Julio 
Melia. Tai dar vienas impe
rialistinių buęerių žmogžu- 
dingas darbas. „įtikina" valstiečius, kad ku-

Drg. Mella buvo Jienas iš nigų ir popų biznis darosi 
Komunistų; nebereikalingas. Tie reli- 
”0 privers- ginių nuodų šinkoriai atgy

veno savo dienas. Jie turi 
j nusiimti savo ilgus žiponus 
!ir eiti duoną pelnyti .nau
dingu darbu, o ne apgavys
tėmis.

vadų Kubps Ki 
Partijos. Jis buvo 
tas prasišalinti iš Ku
bos nuo reakcijos ir apsi
stojo Meksikoj. Čionai jis 
organizavo Kubos pabėgė
jus ir'padėjo Kubos darbi
ninkų kovai prieš Machado 
valdžią. Kubos buržuazinė 
spauda ištisas kelias savai
tes putojo, kad Machado 
valdžia surasianti savo prie
šus, nepaisant kur jie ne
bandytų pasislėpti. Ir su
rado : atsiuntė du savo 
.agentu Meksikon, kurie pa- 1
nudėjo. Visb pasaulio dar
bininkai liūdi prie d. Mėlio 
karsto ir siunčia savo pra- 
keiksmį -rtiems bučeriams, 
kurie atėmė'' jani jo jauną 
gyvybę. 7j"....... .

Tikrais, kaltininkais tos 
žmogžuUy^ęę yrą! Jungti
niu Valstiją imperialistai.* 
Jie tikrenybėje valdų Kubą, 
Kubos pepriklaųsomybė ?te- 
gyvupjaį tint, pbpier^š, • 'Ma-f 
chado valdžia neturi -jokios

Kas Sudaro Naujo Karo 
Pavojų?

Šiandieninės tarptautinės 
politikos ašį sudaro kirti
masis Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos imperialistinių in- 
jteresų. Aplinkui šitą ašį 
sukasi visi kiti kapitalisti-’šitiko d. Meilų: gatvėje Hnįu valstvbiu santykiai Ir Vich 'Jnamilin dar.1111! vystymų samyKiai. 11
juo toliau, tuo ta teisybė 
darosi aiškesnė. Du baisūs 
milžinai imasi už gerklių— 
kol kas tik formoje diplo
matinių priemonių. Tai vy
riausias šaltinis naujo im
perialistinio karo, kuris at
rodo, neišvęngiamu.

i Imtynės eina* už ’ pasauli
nę rinką. ' Amerikos pko- 
duktai gpną j laukan < Angli- 
jos ' ’ produktus.- Ąpglijos 
eksportai mažėja. Tasgim-

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo vajų su didejiu 
susidomėjimu seka .politi
niai kaliniai. Daugelis ka
linių, kuriems T.D.A. duo
da pagelbą, atsiuntė geriau
sius linkėjimus ir karštai 
dėkavoja visiems, kurie re
mia vajų.

John J. Cornelison rašo 
iš San Quentin kalėjimo:

į “Šiuo pranešu, kad aplai- 
kiau $10 už gruodį, 1928. 
Kalėdos čionai' 1 prabėga 
taip, kaip ir visos kitos' die
nos, skirtumas tik tame, 
kad kalėdose' gauname tru
putį daugiau maisto. Tuo 
tarpu daugeliui kitų, kurie 
gyvena laisvėje, kalėdos 
reiškia, tam tikrą sumą do
lerių ir centų. Margarėta 
Hunt, iš Oakland, nepaisant 
nesveikatos, buvo mus ap
lankyti. Buvo’ ir daugiau 
svečių. Tarp kitų, buvo 
mūsų sena draugė močiutė 
Bloor...”

Žmona Mike Matty’o, mai- 
nierio iš Brownsville, Pa., 
■kuris tapo įkalintas už tai, 
kad jis darbavosi del Na
tionals Mainierių Unijos, 
rašo sekamai:

“Aplaikiau jūsų laišką ir 
čekį. Labai smagu man, 
kad jūs neužmiršote manęs 
laike kalėdų. Jūs norite ži
noti apie mūsų šeimynos 
būklę. Mes visi esame svei
ki. Bet, be abejonės, jūs ži
note, kad mano draugas ne
buvo namie bėgyje paskuti
nių keturių mėnesių ir dar 
nesugrįš kitus keturius mė
nesius. Bet aš bijau, kad 
mane išmes iš kompanijos 
stubos, nes kasykla pradės 
dirbti. O viskas .nesvietiš-
kai brangu; tuo ‘būdti lafyaį gynimu, ■

sunku galą su galu suvesti. 
Kiti trys mainieriai sugrįžo, 
bet mano draugas dar ketu
rius mėnesius turės sėdėti 
kalėjime. Dar kartą ačiuo- 
ju jums už pinigus ir linkiu 
jums linksmesnių naujų me
tų, negu kad aš turiu.”

Izabelia Meainoyich,; žmo
na mainierio iš Zeigler, Ilk, 
kuris buvo įkalintas .laike 
garsiojo “frame up” prieš 
mainierius; rašo sekamai 
apie Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo veikimą:

“Rašau jums, ką J. ištarus 
ačiū už $& kalėdų dovanų 
ęekį. Taip pat labai links
ma esu pranešti, kad mano 
draugas sugrįžo iš kalėjimo 
pas mus ir labai 'džiaugėsi, 
kad atrado’ vaikus ir mane 
sveikais. Tiesiai' negalime 
atsidėkavoti Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui už 
tą paramą, kokią suteikė 
man ir jam laike jo įkalini
mo. Mes karštai vėliname 
geriausio pasisekimo vi
siems, kurie darbuojasi po 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo vėliava naudai 
darbo žmonių. Mano drau
gas stengiasi gauti darbą, 
bet labai sunku, nes niekas 
nenori samdyti kaipo “neiš
tikimo”. Jis yra šaukiamas 
į kelius unijos susirinkimus 
ir neužilgo jums apie viską 
parašys. Dar kartą ačiuo- 
jame už viską.”

Aukas siųskite: Interna
tional Labor Defense, 80 E. 
11th St., New ,York City.

Neužilgo prasidės teismas 
662 New Bedfordo audėjų. 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas . rūpinasi jų

.L.-' . - .

arsi-

galięs it'nežengia nė žings- do nuolatinį krizį. Bedarbė 
nio beriWashingtono vąl- augą, bizniai bankrutija. 

-ėdžios leidimo.- Visa, Kubos i, • Amerikos imperialistic in- 
pramonė'yra Amerikos ka-Jeresai—perviršis pramonės 
pitalistų rankose. Ameri-1 produktų ir kapitalo—ver-

' kos karinis laivynas ir juri--’ * 
ninkai palaiko Kuboje

; “tvarką.” ‘‘
Kubos darbininkų judėji

mas Jungtinių Valstijų bur- 
žuaziįai_n^pakepčiamas. To 
judėjimo priešakyje stovi 
Kubos Komunistų Partija. 
Jos vadai yra persekiojami 
ir medžiojami. Nebeužten
ka to, kad juos kemša į ka
lėjimą sugavę, bet, kaip ma
tote, pradėjo žudyti..

Draugo Mėlio kraujas ne
buvo pralietas veltui. Jis 
buvo/ kovotojas. Jis gynė

Jravergtuosius žmones prieš 
imperiajistus. Kubos ir 
Jungtinių Valstijų darbi

ninkai j<) neužmirš. Jie-tęs 
jo pradėtą; darbąv ' .
Kunigai* ValsŲečiąi ii’ Ppv 

S liūs* Sovietų zėmėj.
N’ew Jčoęk “Times’o” ko-

7 rašo
- paty-

... - Tie’ 
d valstiečiai.

Kaip Išvengt Influenzos arba Išsigydyt 
Nuo josios

respondentas Duranty; 
(sausio d.) japje JU 1 
rimus su :vafeįieciąis- 
sa, girdi, kiti' 
ypač sepesniėii, ^betiki; į 
dievų, payivjs kunigai •: ir 
popai tebedaręz biznį. Bet. 
praktiškas ; gyvenimas pra- 
deda atida^ytj ■ valštiečiąms 
akis. H H > J H

Kaip žinoma,’ Rusijoje bū
davo mųda šventinti laukus, 
kad “diėyas duotų gerą ura- 
dzojų.” B Taip' darydavo ir 
dar tebedaro tamsūs Lietu
vos valstiečiai. Bet Sovię-. 
tų Respublikoje popams ir 
kunigam^ nebevąlia po, lau
kus su M'apylomis baladotis 
ir mulkinti tamsius valstie
čius.

Ir štai dabar Duranty ra
šo, kad daug valstiečių jam 
.iš^irciškt sekamai:!\■ ■■

čia juos jieškoti naujų rin
kų, paveržti rinkas iš Ang
lijos plėšikų. Štai kur gims
ta susikirtimas.

Tie visi Amerikos impe
rialistų pacifistiniai žestai, 
tos visos pacifistinės melio- 
dijos apie “amžinos taikos 
paktą” yra tik priemonė 
migdymui Amerikos darbi
ninkų. Vardan “amžinos 
taikos” Amerika ir Anglija 
sušilusios ginkluojasi. Dis
kusijose apie “Kelloggo 
paktą” senatorius Reed iš 
Missouri valstijos gvolto 
šaukė*: “Pacifistai mano, 
kad saugumas randasi be- 
jegybej. Jie nori palikti 
duris neužrakintas... Į ke- 
no šįrdį yra taikomos ka- 
huoles Bermudoje?” j

Bermuda priklauso Ang
lijai. Ton riogso Anglijos 
kariniai laivąi., Ir štai A- 
merikos impoinųlistų agęn-' 
tas Reed šatikia, kad tds k|i| 
nųolės .taikopjęs Į Ameriką 
įmperiahštųį ši^dį. Jis pa} 
Ii ė j o barsčius, ’ ■ tą m ' 
išsiplepedaihast ! Jfs *į jsref^ 
k ė tikruosius Amerikos im
perialistų jąušmtis. ■ •

Darbininkams reikia $ ju
dėti. Jei jie ; nep risi rengs, 
tai juos vėl’užklups kraujo 
sėja, kaip ir 1914 metais. •

Socialdemokratai padeda 
imperialistams skleisti iliu
zijas masėse apie “amžiną 
taiką*” , Jie irgį galvų-gul
do už kapitalistinių valsty
bių prižadus nekariauti ir 
liepia masėms tiems priža
dams pasitikėti. Tai ištiki
miausi imperialistų agentai.

Komunistai gi iškelia aik
štėn ihip’erialistų tikruosius 
tikslus ir parodo,, kad *' po

tarpo ir patalpintas ligoninėn.
Kuomet skleidžiasi influenzos 

epidemija, kaip kad dabar, visi, 
norėdami jos išvengti, privalo 
juo švariau užsilaikyt ir pildyt 
kitas higieniškas (sveikatos)

iš

Washingtone iš įvairių Ame
rikos kampų suvažiavę moksli
ninkai, daktarai viešosios svei
katos viršininkai,, medicinos 
profesoriai ir kt. tarėsi apie be
siskleidžiančią Amerikoj influ-
enzą ir kaip kovoti su jąja. Jie taisykles, 
posėdžiavo po tiesiogine vado
vybe Jungtinių Valstijų Viešo
sios Sveikatos Tarnybos. Nuo
dugniai, iš pat panagės perkra
tinėjo visus mokslinius patyri
mus kas link tos ligos; ir, galų 
gale, priėjo prie vienbalsės iš
vados, kad jokio tikro vaisto 
nuo ‘ influenzos iki šiol nėra su
rasta ; kad influenza pareina 
nuo tam tikrų s labai mažyčių 
bakterijų (kaip kad sprendžia
ma) ; bet, kol kas influenzos 
bakterija dar nėra išskinta
daugybės kitų liginių perų, ir 
todėl negalima pasakyt, kaip ta 
bakterija atrodo.

Patyrimais remdamiesi, ,tie 
sveikatos specialistai pabrėžė, 
kad tinkamas valgis, poilsis, ir 
prisilaikymas kitų higieniškų 
sąlygų šituo tarpu yra’ viėnin- 
tėlis? būdas delei apsisaugojimo 
riuo tos ligos arba Jei ei išgiji
mo, jąja apsirgus.
Taisyklės Delei Influenzos 

: , Nugalėjimo
1 /Vengt tokių vietų, kur daug 
žųionių sueina, susignūdžia, nes 
ten; nuo>’ sirguliuojančių lengvai 
gąli .užsikrėst influeiizos perais 
sveikieji. /<.■

Mokyklose, kaip tik mokinys 
bei studentas ima čiaudėti, 
krankšti, nosį pertankiai šnypš
tos, ypač jeigu jo kūno tempera
tūra pakilusį, toįcs mokinys turi 
tuojaus būt išskirtas iš kitų

• J . ... y.. n •
priedahga fatifisfinįų ...fra
zių apie “amžiną/taiką’’’vį-' 
su urrųu eina prisirengimas 
prię nįujos skerdynės, f gu
rioje kraują .lies ne-kapita- 
listair -net darbininkai’

TURKIJOS RESPUBLIKA >
-------  •; * 11, i
finansai Šiuo tarpu (yra gerame 
stovyje. Kaip smarkiai pakilo 
Turkijos ekonomika galima 
spręsti sulyg to, kad • seniau, 
prieš karą, prie sultanų Val
džios, Turkija vidutiniai imant 
į metus nutiesdavo ’šešiasdešim
tis kilometrų gelžkelių, bet ir 
tai ne už savo pinigus. Tuos 
gelžkelius nutiesdavo svetimtau
čių kapitalistų kompanijos ir 
tos gelžkelių linijos buvo jų sa
vastis, 
kai išrodo? 
pinigais per 
sistato1 200 
gelžkelių ir 
tautos savastis. > : >

Viena iš paskutinių reformų 
buvo reforma senoviško arabiš
ko alfabeto ir įvedimas lotyniš
ko alfabeto. Visa Turkijos li
teratūros ir laikraštijos techni
ka persiūta ant naujo moderniš
ko kurpaliaus. ■ 1 ’ ’• ’

Senos mados turkams, dvasiš
ki j ai ir feodalams pastarųjų 
metų reformos buvo kaip peilis 
po kaklu, tačialis tie reakciniai 
elementai neturėjo zir, matomai, 
neturės tiek spėkos, kad grą
žinti reakcinę senovę. Pažymė- 

kariuomenę •iš*' Mažosios Azijos. 'sime dar, kad šalies apgynimas 
Tai įvyksta 1922 metais. Tame yra tinkamai sutvarkytas. Ąr- 
kare Turkija išgelbėjo savo ne- mija nėra didelė, bet ji yra drū- 

jta ir moderniškai sutvarkyta. 
Labai galimas daiktas, kad Tur
kijai dar reikės susiremti su 
imperialistais—su Francija ir
Anglija.

Jei kuriuo ^atžvilgiu Turkijos 
gyvenimas nėra naujo vinis ir 
tikrai progresyyis, tai darbi
ninkų judėjimo žvilgsniu. Tur
kijos valdžia, šiaip ar tarp kal
bant, yra buržuazinė valdžia. 
Darbininkų kleso$ savystoviam 
judėjimui ir politikai ji ne tik 
nepritaria, bet tramdo jį, ken
kia jam, pęrsekioja jį. Komu
nistinis! judėjimas įTurkijdje yra 
slaptas, nelegalis.

Kadangi kapitalistinis ūkis 
Turkijoj tik, dąbar pradpda 
vystytis, ,tai proletariato jsluągs- 
niai nddidelL , . , ; {,

, 1 -’.i j . L\

Turkija pralaimijo karą. An
glai, graikai ir francūzai jau 
buvo ‘ padarę planus, kaip galu
tinai išsidalinti Turkiją ir pa
versti ją savo kolonija* Sulta
nas ir visa jojo valdžia buvo 
parsidavėlių valdžia. Į Kon
stantinopolį jau buvo atsikraus
tę Anglai, kurie buvo tikrais 
krašto šeimininkais. Išrodė, 
kad Turkija gyvena savo pasku
tines dienas.

Bet išėjo visai kitaip. 1919 
metais. Turkijoj prasideda pla
tus tautiniai revoliucinis judė
jimas, atkreiptas kaip prieš sul
taną, taip ir prieš gruobonis- 
imperialistūs. Judėjimas prasi
deda Anatolijos ' provincijoje. 
Jąme , dalyvauja 'valstiečiai, 
smulkioji blifžuažija ir inteli
gentija. Revoliucionieriai su
pranta, kad visų pirmiausia rei
kia apsidirbti su išlaukihiu prie
šu, tai yra, su Graikija, kurią 
karan, sukurstė Anglija, o pas
kui reikia reformuoti visą vals
tybę. Prasideda smarki masinė 
kpva, kurios priešakyje stovi 
Mustafa Kemal paša. Turkija,' 
Sovietų Sąjungos padedama, su
pliekia Graikiją ir išveja jos

vartot to ‘paties muilo, šepetukų 
ir tt. . '

Ypač esate perspėjami- nuo 
pasitikėjimo taip vadinamomis 
“gyduolėmis” (kurios ’daugelyj 
amerikoniškų laikraščių pasku
tiniais laikais del biznio 
narna, būk tai “tikri’-’
nuo influenzos). Kiek medici
nos mokslas patyrė, iki šiol dar 
nėra jokių tikrų vaistų nuo tos 
ligos. Ne tik skelbiamieji biz- 
niški vaistai nieko negelbsti,' 
bet nei čiepai kol kas nieko ge
ro neduoda, ir dar yra nurody
mų, kad jie gali pakenkti.

Vengt Alkoholio
Turi būt vengiama alkoholio 

ir kitų stimuliantų, nors pas 
daugelį žmonių vis. dar Viešpa
tauja tas keistas, nemokslinis, 
supratimas, būk “geros ’degti
nės” įsigeruš galima esą greitai 
pasigydyt nuo influenzos.

Jeigu jaučiate šiurpulį arba- 
šiaip’ blogai jąųcįaBeš, ąrpįi jei-t 
gū jus ima tai šaltis, tai karštis, 
—tuoj gulkitės į lovą, šiltai' ap
siklokite ir ilsėkitės prie atdarų 
langų. Pareikalaukite gydyto
jo, :ir darykite, kaip jis sako'. O 
jis duos nurodymus, kurie tar
naus bendram kūno gaivumo 
pakėlimui ir ligos nugalėjimui.

Jeigu negalite arba neturite 
iš ko gaut daktaro patarnąvi- 
mų, tai ilsėkitės lovoje; valgy
kite lengvus, paprastus (nesu- 
makamolytus) valgius, ypač ža
lėsius ir.vaisius, pieną ir karš
tas, sriubas. Jeigu viduriai už
kietėję, patartina laiks nuo lai
ko panaudot tam tyčia lengvi 
vaistai delei vidurių paliuosavi- 
mo. ■

Iš blogai prižiūrimos influen
zos dažniausia išsivysto plaučių 
uždegimas (pneumonia) ir su
sidaro įvairių kitokių painumų; 
tai būna pavojingiau, negu net 
pati influenza, kaipo tokia. 
Svąrbiausias dalykas, kad iš
vengt tų liūdnų pasekmių, tai 
yra būti lovoje, kol pranyks vi
si ligos ž'enklAį; ii* 'tiktai su 
daktarę patarimu; ■ mažu ’ pama
žu grįžt- prie paprasto) šaVo dar
bo. ; fj ,r

Laike, •. infrieųzę®' ępidertiijp^,. 
tūri būt vnngiąnją dąrymas opę-j 
racijų, kurios, nėra bųtinįausiai, riusi laikiną taiką su Francija 
i’ėikalihgos. Nes operacijos nu- ^ Italija, naujoji Turkijos val- 
silpnina , kūną, ir tuomet jam 
sunku atsilaikyt prieš, tos ligos. 
bakterijų puolimus.

Pasirašo daktarai:
Henry A. Christian. 
Theodore Apple. 
J. P. Leake. •> ■' ■ 
H. F. 'Vaughan. 
R. C. William8’ t.;: 
Haven Emerson.'

prigulmybę.
Tačiaus Konstantinopoly vis 

dar buvo senoji sultano valdžia. 
Didžiosios Europos valstybės 
skaitėsi tik su ja, nes ji visuo
met buvo pagataya parduoti sa
vo šalį. Balandžio m. 1920 metų 
Ango.ro j (Anatolijoj) susirinko 
didžioji nacionalė konvencija, 
kuri paėmė į savo rankas visą 
valdžią. Faktinai jau tuomet 
Turkija buvo respublika, nors 
Konstąntinopoly dar tupėjo sul
tanas, o sultaną gynė •‘okupan
tai, kurie buvo užėmę Konstan
tinopolį. Tačiaus, dar 1920 me
tais nacionalė konvencija pada
rė hbjtArimą, kad visi aktai, do
kumentai ii* įstatymai,; po ku- 
paįs bus parašas Konstantino-1 
pcįlio valdžios^} neturi jokios 
reikšmės*1 ■ : - vi i ' • i ■ i 
r Nugalėjusi graikusi ir pada-

•i

Na, o kaip dabar daly- 
Dabar savo locnais 
metus Turkija pa- 

kilometrų naujų 
tie gelžkeliai yra

Reikia žiūrėt, kad Glaudan
tieji ir kostintieji prisidengtų 
skepetaitėmis; kad niekas ne
spjaudytų ir nesišnypštų ant 
grindų. Jeigu žmogus sirgu
liuoja influenza, tai jis tą ligą 
gali perduot kitiems net per 
garsų savo kalbėjimą.

Turi būt švariai užlaikoma 
rankos; ypač gi pirm valgant 
reikia jas kiekvieną sykį gerai 
nusiplauti, idant ‘ prie rankų 
prikibusios bakterijos nebūtų 
nuryjamos, arba kad ligos ge
malai, besičiupinėjant, nepa
siektų burnos, šnervių bei akių.

Reikia vengt nuvargimo, nu
šalimo bei peršlapimo. Patai*“ i 
tina kiekvienam miegot bent 
astuonias valandas; gerai t būtų 
miegot ir dešimtmiegamo j o 
kambario langai., turi būt atda
ri-kas naktį. Juo kūnas gęyiąu 
pasilsės ir; tyresnių , (oru laike 
miego kvėpuos, tuo jis bus drū
tesnis atsispirt 'prieš., influenzos 
pertis.

Valgis'turi būt įvairus, 'ne- 
persunkuš; ypač turi būt nau
dojama daržovių ir vaisių. 
Vandens reikia per diėną iš
gert bent 6 Ar 8 stiklus. ;

Patartina vengti buvimo 7SU 
čiaudinčiais ir kostinčiais žmo
nėmis, ypač tuo laiku, kai jie 
vos tikz pradeda apsirgt. Ligos 
pradžioje influenzos bakterijos 
yra smarkesnės, ii^gu toliau. 
Nuo pradinių,* ‘‘hęšjjaųčiančių” 
ligonių todėl ta liga veikiau pri
kimba, negu jau nuo seniau 
sergančių. . b .

Nesišlųostyt ' * tais pačiais 
^ankšluoscįAįs, ,kųria^,.kitj 
stosi ; nėgeH: JŠTtfpAČių štoįlų.;* 
nevalgyt iš tų pačių indą; lie

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Cariška Dovana

Kada Sovietų valdžia 1917 
metais atsikreipę pas visus 
kitų valstybių atstovus Pe
trograde, siūlydama taiką, 
baigti imperialistinį kaną, 
tai’ Ispanijos ambasadorius 
pasiuntė tą žinią savo val
džiai; Kada kapitalistinių 
valdžių atstovai, kiek vė
liau, nusprendė išsinešdinti 
iš Petrogrado, į kitą vietą, 
kur*galetų organizuoti prieš 
Sovietus suokalbius, - tai is
panų atstovas, atėjo >į užsie-i 
nio komisariatą “atsisvei
kinti.” ‘ Jis pradėjo kalbėti 
apie saVo “pasitarnavimą’ 
ir dave i suprasti, kad jam 
prigulėtų tiž tai dovana.

Užsienio komisaras, valan
dėlę pagalyojęs, nusprendę:' 
“Nu ką, juk galima,.,”" Ap
sisuko. atidarė šėpą, paėmė 
iš ten krūvą įvairių caro o in
dėnų (medalių) ir pietė 
juos ant stalo .prieš atstovą. 
“Kad loską, pasirink P /• >

Atstojąs greitai išsinešdi
no laukan. ! / < . l. 7"laukan, t / -■ . ■ 7

Vertė D. M.Šolomskas.
(Iš. WIL’ ialėnį.) ,

.... ' T U ? ’ ' V •
11 ■ i -'j b f v. L ■■ , "jr- ; t :

Pragūvfjkčękpslpyakija. • 
Trečiadięhįo įyąkarą netoli 
nuo , čia susikūlė lokalinis 
traukinys ,ąų :t^yoi;i^i|Tti:ap: rinkąs.
kiniu; du į žmonės ' žu vo -i r 
14 sužeištoi; '’*'7 ' '•

džia galėjo rimtai pradėti tvar
kyti. vidujinį Turkijos gyveni
mą, Pabaigoje 1922 metų bu
vo panaikinta sultanato įstaiga, 
bet sultanas dar likosi, kaipo 
dvasiškas vadas; kaipo kalifas. 
1923 metų spalio 29 dieną Tur
kija tapo paskelbta respublika. 
Pereitų mėtų pabaigoje ji jau 
šventė penkių metų sukaktuves. 
Apie sultanų valdžios sugfįžimą 
jau nebėra nei kalbos. Dvasiš
ki jos galia smarkiai parauta, 
bažnyčia atskirta nuo valstybės 
griežtai ir pamatiniai. Reta 
šalis padarė tiek progreso per 
pastarąjį dešimtmetį, kaip Tur
kija. O jeigu darbo minios ne
būtų sukilusios, jeigu Anatolijoj 
nebūtų susikūręs ^markus tau
tiniai revoliucinis judėjimas, tai 
šiandien jau iš Turkijos tik še
šėlis būtų belikęs.

Pirmutinė šalis, kuri atėjo 
pagelbon naujai Turkijos val
džiai, buvo Sovietų Sąjunga, ku
ri dar 1921 metais padarė su 
Turkija sutartį, žinoma, visuo
meninė'. santvarka Turkijoj yra 
visai kitokia,, negu Sovietų Są
jungoj. , Tačiaus, kuomet . Tur
kija mušė, imperialistus ir jų 
gizelius', kųąmęt ji vertė sufta- 
ntP valdžią, 'tai Rusai tik pritar
ti tegalėjo tai kovai. .. ..

i Per4 penkius metus neprigul- 
mingO gyvenimo, prie republi- 
kiriė's' tvarkos, Turkijos valdžia 
pravedė labai į gerų ręformų. 
Reakcinės dvasiškuos. autorite-| 
tas smarkiai patremptas, panai
kinta haremai, moterų vergija 
ir joms suteikta. lygios teisės, 
žymiai pagerinta valstiečių 
būklė. Mažažemiams sumažin
ta mokesčių, naštą, b-kaip rašo 
.Illinois© profesorius A. Howe 
Lybyer (žiūrėk Current Histo
ry už šių . metų sausio mėn.) 
valdžios pąštangomis 'pradeda
ma organizuoti valstiečių ko
munos, sovietiniu pavyzdžiu, 
nes kolektyvas žemės ąpdirbi- 
inas, jsitaięiįs geras mašineri
jas,'yra nepalyginamai našešnis, 
begu ihdiyidualis žemes dirbi-. 
—Tuo pačiu sykiu 'praves
tateismų reforma, ir įyęsta vi
suotinas mokymas. Turkijos

BALTIMORE, MD.

Sausio 4 d. tūlas vaikas, 13 
metų amžiaus, važinėjosi gat
vėje prisirišęs prie kojų račiu
kus. Vaikas bevažiuodamas 
parpuoė ir tuo tarpu sunkusis 
automobilius pervažiavo per 
vaiko kojas. Veikiausiai rei
kės abi kojas nupjauti.

Antra nelaimė įvyko 2,200 
Cambridge St. Motina išėjo "U 
krautuvę ir stuboj paliko vleJ 
ną mergaitę, penkių metų am
žiaus. Pečius degė. Mergai
tė prisiartino prie pečiaus, jos 
drabužiai užsidegė ir nelai
mingoji taip apdegė, kad stai
ga numirė. i

Ant Frederick ir E. Balti
more gatvių užsidegė marški
nių dirbtuvė. Gaisras kilo iŠ 
skiepo, ir .vos 40 darbininkių 
ir 5 '"darbininkai spėjo išsi
gelbėti.

Miesto tarybon paduotas 
sumanymas, kad galima būtų- 
žmones vežioti po? 5 cęntus. 
Mat, kuomęt dabar gatveka- 
riais važiuojant reikia mokėti 
po 10 centų, tai darbininkapis 
labai brangiai apsieina. Todėl 
atsirado kompanija, kuri su-, 
tinka paleisti po miestą auto
mobilius ir vežioti žmones im
dama po 5 centus tomis gat
vėmis, kuriomis neina gatve- 
kariai. , i/

Influenza siaučia. Iš sveU 
katos skyriaus praneša/ kad 
nuo jos numirė 309 miesto 
darbininkai.

Miesto teisėjas, kuris išduo
da apsivedimui leidimus, pa
skelbė, kad 1927 'metais išduo
ta apsivedimui leidimų 2,218, 
bet per tuos pačius.metus bu
vo pareikalauta 2,342 į .persi
skyrimai. 1928 ųietais išduo
ta apsivedimui; leidimų 7,068 
ir pareikalauta 6,685 persisky
rimai. ' ; . (

Kaip , dęl tokio nedidėįio 
miesto, tąi jAu persiskyrimų 
labai daug.

Lietuviškas Skaptukas.

Ango.ro
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| The young
t

Comrades:

willjtional is

Comer,” 1 spied the Inter- 
and wrote a composition 
Here it is.

workers’ song the Intema- 
very good because it ex

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

CARRY ON THE FIGHT OF
L1EBKNE CHI AND LUXEMBURG!

v 1914 the eyes of the l bosses, and established their 
orkers all over the world new government. The work- 
arned to the Socialists, who ers in Germany were inspired 
ad always yelled “We’re for by the Russian Revolution. In 

>eace!” to lead them out of 1918 they too rebelled and j 
-he bosses’ war. But these threw out their bosses. But;
Socialists said to them “De
fend your fatherland”—this 
meant “defend the interests of 
the bosses in your land.” 
Only the voice of Karl Lieb
knecht cried to the workers in 
allTands to unite together and Į had done, 
fight against the 
enemy—the bosses.
Against War!” Liebknecht 
said to the workers.

Karl Liebknecht was born 
in Germany in 1871; 
Luxemburg in Poland in 1870. ! 
Both, entered the revolution- ■ 
ary * movement, when they ■ 
were very young, 
very beginning they took up 
struggle against many ^f the 
Socialist leaders, who were 
at that time showing sigrs ofj 
giving up a militant fight[ 
aghast the bosses. Both 
were jailed many times for 
daring to carry on a militant | 
fight for the workers.

In 1917 under the leader
ship of Lenin, and the Bolshe
vik party of Russia, the Rus
sian workers did exactly what 
Liebknecht preached in Ger
many. They overthrew their NEERS’

carried on bitter fight both 
against the bosses and the 

■traitors of the workers—the 
aright wing leaders. Many 
speakers from all over the 

. continent were enthusiastic
ally greeted by the delegates. 
This Union, like the NATION
AL MINERS UNION,

ing-M-but anywdy, I sure' liked their I 
dancing.

The second pąrt of their program 
was an interpretation of Russian 
revolutionary songs. While they 
danced, they sang- the songs. Most 
of the songs we American Pioneers 
sing too. The last .dance was the 
Russian PIONEER. Song! This dance 
showed the spirit of the Russian 
Pioneers! AJ1 the workers in the 
audience greeted the dancers from 
the Soviet Union.

At the end the Russian dancers 
said in chorus: “HAIL AMERICAN 
WORKERS!”

Comradely yours,
D. M., N. Y. Pioneer.

Dear
As I am a reader of the “Young 

Comrade 
national, 
about it.

“As a

[bravely carry on the struggle I ijre,Kses .the condition of the workers, 
Bufjior better conditions.

the Socialist leaders betrayed [ TheYOUNG COMRADE 
the Revolution. Liebknecht! CORNER in the name of all 
and Luxemburg were the only i workers children who are its 
ones to call upon the workers' [^atleis gleets the NEW LN. 
to go on to the end, to do that • 
which the workers in Russiat

That is why the, 
common i yellow Socialist lenders were 

“War afraid of them.
On January 15, 1919, Lieb

knecht and Luxemburg were
1 murdered by the traitors of 

osa the workers. At this time 
when the bosses are preparing 

. J for a war, a war against the 
" F-1 .^ Soviet Union the workers—

jom e I young and old—in every cor- 
•ner of the world will demon- 
’strate. 
emburg 
message 
ers will

■ these two great leaders’ 
Workers’ children!

imust carry on the fight 
two great leaders! 
against the bosses’ 
Fight for a workers’ and farm
ers’ government in this coun
try! JOIN THE YOUNG P1O-

j and raises the workers’ spirit to 
, fight for their freedom. It would 
be good for every worker’s child not 
only in America! but-in every other 
land, to learn the song. Then when 
we all come together we will sing 
the same song.” ,

MELVIN KRAME.

CASTON ROPSEVICH

BUILD THE YOUNG 
PIONEER!

Liebknecht and Lux- 
are dead—but their 
still lives, 
carry on the fight of

The New York Pioneers 
certainly on the job! The oth
er night at the celebration of 
the DAILY WORKER, the 
YOUNG COMRADE CORNER 
was watching some of the Pio
neers who 
around with 
blanks.

In about
the orchestra we saw an old

are

were scurrying 
their lists and sub

the third row of

The work-1 woman who had come to see

You 
of our 
Fight 
wars!

the dancers, and didn’t know 
that it was a DAILY WORK
ER demonstration, 
pair of spectacles 
raised to her eyes 
she wanted 
happening, 
mission a 
over. With
ner she looked him up and 
down. Turned her nose to the 
skies as soon as she saw the 

| red tie. But the Pioneer did

She had a 
that she 
whenever 
what wasto see

During the inter
Pioneer walked

a hoity-toity man-

“YOU GO ON WI TH THE STORY”
» -------------------- - .

[Here is a story sent in by a LoS] Dick went back to 
Angeles Pioneer. We are printing He saw the foreman, 
evQ’—thing but the ending. F" 
we; writing this story how would 
you end it?’ Write an ending he- 

and ZOO’wbrds and send 
The best two will

If you i e(| for job 
it * «• •

the mill 
and ask

ftp/100
U* us. 

nted.]
he

WORKER’S LIFE

This

please!
I’ll even

“Any light work, 
he pleaded, 
messenger—anything!

The foreman’s head 
' moving vigorously now. 
t “No!” he shouted. “For the 
itenth time-

“I have 
į five years. 
; work !
' to give me a
! a miserable 
leads!”

With what 
fice------

(And now 
story and send it to us!)

be a

was

-no!’’
worked here for
1 have done good 

But now 
job! 
life

argued, and argued and fin
ally got a year sub to the 
YOUNG PIONEER!

Then he said, “If she were 
a poor worker it would have 
been an easy job! They know 

'our paper is fighting for 
them and their <______
And this Pioneer knows! He 
got many subs that ni^ht.How 
many have you gotten for 
your paper ?

HURRY—GET INTO THE 
_____ 1 WIN A 
AND HELP THE 

YOUNG PIONEER GROW!

you .refuse DRJVE TODAY!
Oh, what prize! 

a worker

Dick

By FRANCIS K.

A Lbs Angeles Pioneer
į Work! Work! Work!

was all Dick knew since he
was 12 years old. As long as 
Dick could remember he had 
been an orphan. He had 
worked £n a textile mill since'

i he was 12. Now he was a 
, “big boy.” He was operating

a machine.
In this big factory there 

were many boys and girls, 
who like Dick, knew nothing 
.but work 1 Among these Dick 
had noticed a girl Nora. They 
became very good friends. 
Nora had been very lonesome 
till this time. All the friends 
she had had in the world— 
her sick mother.

One day while at work, 
Dick felt his hands tremble. 
Everything grew black before 
’’1 eyes. When Dick finally

.e up he was in bed. Nora 
and a doctor were at his side. 
The doctor ordered him to lie 
in bed for two weeks.

One day, on one of Nora’s 
visits to Dick, he noticed that 
Nora looked very pale. He 
discovered that her mother 
was very ill.

The next day, even though I 
o /weeks were not passed, 
df got out of bed, because [ 

he was afraid of losing his I 
job.

A few days later he went to .. n v J ui 1 
Nora’s house to see her moth į Needle Irades Workers 
er, but it was too late. Dick 
found Nora sobbing. He tried

you

left the of-'

finish

Here is a 
sent in an 
letters.
Dear Russian Comrades:

I I let you know we aix? living in 
f America worse than dogs. The pub
lic schools teach us to be slaves for 
the bosses. The teachers tell us to 
become Boy and Girl Scouts—that 
means bosses’ soldiers! In, the Scout 
group the master teaches them how 
to handle guns, and fight against the 
strikers, who are their oWn fathers 
and mothers. Many children start 
working when they are only 8 or 9.

This country is the richest in the 
world, and here there are workers 
and workers’ children .starving! The 
capitalist children have their own 
schools with lots of luxuries. While 
we workers’ children are cramped in 
school rooms, with about 40 or 45 
in one room.

Comradely yours, 
RUTH GOLDSTEIN, N. Y.

Comrades:

letter one of the readers 
answer to the Russian

Dear
Here is what I think the Interna

tional means.
Workers get up and fight against 

hunger and your bosses. Don’t let 
them beat you down to the earth. 
A better world will be born when 
the workers arise and fight for it: 
Here the bosses will rule no longer.

In this world the workers will be 
the rulers!

Everyone should learn it because 
it gives us spirit to fight for free
dom.

BORIS TUCHINSKY,

We’re still waiting for some 
answers with action on the 
puzzle printed two weeks ago. 
The answer to last week’s 
puzzle is: “THE YOUNG 
COMRADE CORNER SAYS— 
WRITE AS YOU FIGHT!” 
Some of the comrades are be- 

[ ginning to carry this slogan 
out. Till then this CORNER 
will never be a real YOUNG 
COMRADE CORNER.

Here is another sticker. 
Here’s the wat to work it: ev- 
ery word is jumbled, first fix 
the words, then put the words j 
together in such a way aS to i 
have the slogan mean some
thing to everV worker’s child!

LAL - ERENPIO - ESTL- 
WORG - EHPL - TEH - ON- 
GUY !!!!

Answers to puzzles: A 
Bath Beach Pioneer??? ?; 
S. Feig; Ruth Goldstein, Rosa
lind Kean, Mary Kozlowski.

Here’s a new jumble word puzzle. 
What do you think is the liest way 
to carry out wliat the puzzle says? 
Write a letter to the YOUNG COM
RADE CORNER with your answer 
to the puzzle, and we will print it. 
CHILDREN - LUXEMBURG - OF- 
FIGHT > THE - LJEBKNECHT- 
AND - CARRY - WORKERS - ON.

The answer to the puzzle three 
weeks 
YOUNG PIONEER!
HELP

ago was: BUILD 'HIE 
I WANT TO 

THE YOUNG PIONEER 
GROW! HERE IS MY SUB!

How many of you did it? How 
many of you turned these words into 
deeds? There’s still time! Send all 
money and subs to Young Comrade 
Corner, 43 E. 125th St., New York, 
N. Y.

BOOKS BY MARX, LENIN, 
AND HAYWOOD

To Be Published in January 
by International Press

A New Edition of “Capital”—
Just Published . '

Close students of Marx’s “Capital” 
have long wanted to see a new tran- 

Age 9, N. Y. slation of thus monumental work. 
The old English translation is partic- 

I ularly faulty on account of careless 
editingj_ and proofreading. Interna- 
____  _ _______ ___ _ v__ ......... $ 
new translation of the first volume ■ ,p|ie simpie language 

the translation will make

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. 10th St.. Camden, N,

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 RROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

Puslapis Trečias

J.

4

3 

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

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

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligųi ~ 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
nio, nenore- 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 ligg, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų fi
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikaliiigi 
mūsų žolių pardavinėtojai viauose 
miestuose. > •

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

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specia’is naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsiee- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
jvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrhnta
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. Z I NS
110 EAST 16th ST, H Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving Ph •
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare 

Nedčliomis: 9 iki 4 po pietų

1 a

for a

TY 1 ' lOvJ V lt< v U IlIVIl 1 1» (UuV 1I1V1 ULklLtl HL L41CHoover has b00k. Two editions—$3.50 and $2.50.
120 Million, by Michael Goldi—

and 
So- 
life 
the 
the

and all the articles printed in 
“Pravda” from day to day as 
Revolution was unfolding, up to 
period of the July days. Two

Babel,
Price $2.5(h
dYderis tot International Pub-
381 Fourth Ave., New York.
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g Naujausios Mados Žemiausia Kaina
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Dear CORNER: ______ _
I am 9 years old in 3a—5. tional Publishers have just issued a 

I am working the puzzles in x-- 
the Ukrainian Daily News. My SsedT^ thc 
teacher told me Herbert HbO- ( Marx> great work accessible to ev- 

children!” ivCr an^ Smith were only ones
that we could vote for Pres
ident.

I told her Wm. Z. Foster was 
running for President on the 
side of 
She told 
anything

Letter Box
the f Dear YOUNG COMRADE CORNER:

One of the most important ques- 
i tidns for all children is that of 
! sports. I don’t think that there is 
Į one child that does not think of 
: sports. Up till now there has hard-

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

the working people, 
me she didrCt know 
about Wm. Z. Foster. 
Comradely yours,

Mary Ko slow ski, 
Akron, Ohio.

ery working-class reader. It contains 
all the introductions written by Marx 
and Engels to the various editions 
of “Capital.” Price $3.75.
Lenin on the Russian Revolution— 
Ready January 30th

International Publishers have been 
at work for some time on the tran
slation of all the writings and 
speeches of V. I. Lenin. As the first

Mes išmokiname taisyti ir va 
automobiliais j trumpiansj 1 
Mes gvarantuojaro laisnhis ir 
lomus; Pilnas mokslo kursas 
Taipgi duodame važinėjimo lokei* 
jas už-$10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Infdrmacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka-| 
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki ■ 2 
yal. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th SU, N.Y.

I volume of Lenin’s collected works 
'they published “Materialism and 
I Empirio-Criticism.” As the next 
publication in the Lenin series, it is 
planned to issue in January “The 
Revolution of 1917,” published in 
two volumes, and containing ah the 
speeches and writings of Lenin from 
March to July, 1917. Here will be 
found Lenin’s first reactions' to the 
outbi'eak of the Revolution in Rus
sia, 
the 
the 
the 
editions-—two volumes—each $3 and 
$4. .
Bill Haywood’s Memoirs— 
Ready January 10th

“Big Bill” Haywood was 
generation an outstanding leader in 
the American labor movement. His 
fame as a revolutionary , leader be- ; 
gan during the great labor struggles 
of the Fir West at the beginning of j 
the century. Coeur d’Alene, Cripple 
Creek, Leadville, and Ludlow, Law- j 
rence and Paterson, the Moyea>Hay-j 
wood-Pettibone case, and the Chicago 
I. W. W. trial, in which Haywood 
played a prominent part, are land
marks of class warfare in America. 
In “Bill Haywood’s Book” the read- 
er will find a complete story of all 
the struggles and Haywood’s part in 
them, up to his departure for Soviet 
Russia. An account of his life 
work during his sojourn in the 
viet Russia. An account of his 
and work during his sojourn in 
Soviet Union is also included in

Dear 
At 

started some spoils work! 
our District
have formed a District Basket
ball Team.

We have gotten a gym in the 
Finnish Workers Club, and 
also a coach who plays on the 

vu. “original Celtics” champion-
All workers’ children who belong !ship team of the worW We 

like to form them, should become hope to challenge outside teams. 
i affiliated with the LSU. Write to By having sports in the 
[the YOUNG COMRADE CORNER
for all information, 43 E. 125th st, Sneers we want to win away

Comrades: 
last the Pioneers

Persecution of American
I ahnr I onrlor in Inrlm ly been any sports for workers’ chil- LaUUl Lit/dUUJ ill lllllld under the control of workers. 

__  With the growth of the LABOR 
Bv Dave Malikin [SPORTS UNION, a new field hasBy Uave IViaiikin [opened to us. The LSU is starting

Recently we read that Jack! ^niOT Section for ,vorl,cra’ chil- 
Johnstone was taken into cus
tody in India for speaking be-,^2 an/ sports clubs, or who would 
- ,, att TXTTVTATS.T ^ke to form them, should becomelore the ALL INDIAN | affiliated With the LSU. Write to
TRADE 
ENCE. 
senting

’ League, 
pressed 

Naturally the British impe
rialists fear that Johnstone 
might hėlp, to further arouse 
the dissatisfied Indian work
ers. The workers of India are 
ready to revolt at a moment’s 
notice against their masters 
the British imperialists. This 
would be very dangerous for 
Great Britain, and ’a great 
blow to her power.r

Every worker’s child must 
stand by the workers of 
di a in their fight against 

I British bosses. i \

to comfort her.
and Nora were mar- 
After a fe|w months 

a realized that he was still

a have
In

New York, we

ALL
I UNION CONFER- 

Johnstone was repre- 
the Anti-Imperialist 
and greeted the op

workers of India.

In- 
the

Build New Union!

By having sports in the

New York, N. Y.
Comradely yours, 

A PIONEER INTERESTED 
SPORTS.

IN

Dear Comrades:
The Meaning of the song 

“International.' ’
The sang International means 

to me, that workers and work
ers’ children of all parts of the 
world should be united. The 
reason why we should learli to 
sing this song is, that we 
should all feel like comrades. 
It also means that we should 
be courageous, and fight, and 
not

I
be enslaved!
hope it comes true!

Comradely yours, 
Selma Feig, 9 years.

workers’ children from the 
bosses’ sports clubs.

Comradely— 
Harry Kasimowitz, 

New York Pioneer.

THE END OF THE 
“GOOD WILL” TRIP!

At
trip” 
time 
been 
• _ ____ I O 1.L A • ITlllIlUn, DV 1YJUCI1Iin and South American coun- Ready January 15th 
tries shouting 'about Peace—

last Hoover’s “good 
is ended! During 
that Mr. 7’

traveling among the Lat-

will 
the

uico ouvuuing auuui reaue---- Under this title the edito:
I many things have happened "New Masses” has collected 

_ ___ i__x _ 'i.x i___ her of liis characteristic sh

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

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Under this title the editor of the 
I a num

ber of his characteristic short sto
ries depicting the life of workers in 
the mines, steel millsĮ on the rail- 

, garment factories, etc. . Sev
eral well-known poems have been in-

to prove what a lot of bunk 
he is!

Congress decided to build roa^s»ir, ,4- eral weu-Known poems nave oeen m-15 more cruisers. This, IS part eluded. A particular feature of the 
volume are workers’ mass recita-1 
■tions, not published before. Price, 
$1.50.
Azure Cities— 
Stories of New Russia— 
Ready January 25th

Thirteen short stories written by 
Soviet Russia’s new writers are in
cluded in the volume to be published 

' under the title “Azure Cities.” The 
following authors will be represented 
in tho collection; Romanov, Pilniak,’ 
Seifullina, Ivanov Zoshchenko, Liash- 
ko, Alexei Tolstoy, Shaginian, Shish- 
kov, Babel, Neverov, Volkov, and 
Lidin-.

S&tfl 
lishers,

15 more cruisers. ' 
of the preparations for the 
coming war. The Colombia 
workers have gone out on 
strike against theii* oppress
ors, the American bosses. The 
American bosses have incited 
a war between Bolivia and 
Paraguay. Can Mr. Hoover 
still shout peace? .

We workers* children must 
not be fooled. We must fight 
against the war danger and 
against all the preparations of

Dear Comrades:
Saturday, January fifth, I went to 

the celebration of the Fifth Anniver
sary of the DAILY WORKER. There 
were four thousand workers there 
to greet the only fighting paper for 
the workers in this country.

Comrades Lovestone, Foster, and 
Minor spoke. They told how the 
DAILY WORKER was the only pa
yer that fought for the miners, and 
textile workers. Many times the pa
per was threatened with suspension, 
but the support of the workers saved 
ft.

But the best part of the program 
was the dancing o< Russian children, 
whd made up the Thincan trouper

/ By New York Pioneer
On December 30 over seven 

thousand cloak, dress, and fur 
ill. They went to a doctor, workers assembled at their 
The doctor told them that convention and gave birth to 
Dick had a slight case of tu- a NEW NEEDLE TRADES 

UNION. This Union will be a 
real rank and file union that 
will fight for the workers ev-

These are the workers who rXifT^o^e^mu^^outdanc-1 the*b6sše^ fdr a new war?

‘4>an I work?” asked Dick 
W of the doctor. “Well,” he an- 
—“light work you

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuvė atdara nuo 8 ryte iki 8 Vi vakare



'J ’ J Puslapis Ketvirtas'
•» »

Pirmadienis, Sausio 14.

^varline Pnlzalorlimc Af šein)ynas- Stengkitės, kad jo- 
mVAIUUo 1 uKdlvUlllIo £11" sų organizacija paaukotų tam

sišaukimas į Visuomenę tikslui sulyg išgales. Jūs pa
tys paaukokite tiek, kiek iš
galite. Darykite viską, kad 
surinktumėte kuodaugiausia 
šitam kilniam tikslui.

Todėl kas kiek išplatys 
štampų - ir aukautojų vardai 
bus skelbiama “Laisvėje” ir 
“Vilnyje.” Siųsdami aukas ar
ba grąžindami už štampas pi
nigus, aiškiai užrašykite var
dą ir pavardę ir siųskite Tarp.

Brangus Drauge:
Dabar reikia aukoti politi

niams kaliniams — aukokite 
paliuosavimui Mooney ir Bil
lings, Centralijos kalinių, 111- 
inojaus mainierių ir t. t. Au
kokite gynimui 622 New Bed
ford audėjų, kuriems grūmoja 
kalėjimas. Aukokite gynimui 
vadų Nacionalės Mainierių 
Unijos ir Nacionalės Audėjų 
Unijos, ant kurių žvėriškai 
puola darbdaviai ir jų valdžia.

Šios aukos reikalingos tam, 
kad sušelpus politinių kalinių 
šeimynas, kad ištiesus ranką 
ir palinksminus tuos, kurie sė
di už grotų kalėjimuose tik už 
tai, kad jie kovojo už mūsų 
visų reikalus.

Šiais metais visi darbininkai 
turi rūpintis tiktai apie vieną 
labai svarbų dalyką, būtent: 
šelpti ir gelbėti politinius kali- sausio, Lietuvių svetainėj, 25th 
nius ir jų šeimynas. Pažvelg- ir Vernon Highway. Prasidės 
kite į San Quentine kalėjimą, 5-tą valandą vakare. Iš visko 
j Walla Walla kalėjimą, į Fol- matyt, kad šitas koncertas tik- 
somą, į Leavenworthą, į Co-irai bus didelis ir geras. Da- 
lumbusą, į Sing Sing, įjlyvaus Aido Choras, jugosla- 
Moundsville ir kitas bastilijas, 
kuriose yra kankinami ir pū
domi mūsų kovotojai, mūsų 
draugai, mūsų vadai. Jie ken
čia už mus. Sušelpkite juos ir

’ jų šeimynas.
Kapitalistai taip pat “auko

ja,” ar tai būtų kalėdos ar po 
kalėdų. Jie aukoja darbinin
kams kalėjimus, karus, in- 
džionkšinus, perse kiojimus, 
priespaudą, sunkų, sveikatą 
naikinantį, darbą. Mes turime 
kovoti prieš tai.. Mes turime 
neužmiršti tų, kurie kdvoja už 
mus visus ir kurie dabar kan
kinami Amerikos kalėjimuose.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas organizuoja šimtus 
tūkstančių darbininkų po visą 
plačią Ameriką protestui ir 
kovai prieš darbdavių 
nalystes, prieš teismus 
liciją. Tarptautinis

•ninku Apsigynimas yra 
ganižacija, kuri gina teismuo
se persekiojamus darbininkus 
ir šelpia politinius kalinius ir 
jų šeimynas. ■

Tuo būdu mes prašome jūsų 
prisidėti prie mūsų, kad sušel
pus politinius kalinius ir jų

nemažai darbininkų ir iki šiol 
nepradeda dirbti. Kada vie
tos laikraščiai paskelbė, kad 
Fordas 2 d. sausio pradės im
ti naujus darbininkus ir ims 
net 30,000, tai nors 2 d. sau
sio Detroite buvo gana šalta, o 
nekurie bedarbiai jau stovėjo 
palei dirbtuvės vartus nuo 9 
valandos iš vakaro iki 9 valan
dai ryto. Laikraščiai 
kad skaitlinė bedarbių 
tarpe 30,000 ir 35,000. 
bedarbių išstovėjo ant
per dvyliką valandų; daug jų 
nušalo kojas; vienas negras, 
kuris buvo visai arti vartų, tai 
sako, kad mirtinai. sušalo. Iš 
tos milžiniškos bedarbių armi
jos tik 500 buvo “laimingų,” 
kurie gavo darbą tą rytą.

kelintas mėnuo, kaip 
“Laisvėj” jokios ži- 
Detroito. Kas žino 
Tikrai duosiu tam 5

kos išimtos. feuselis labai 
silpnas.

Tūli žmonės kalba, kad ita
las sudurnavojęs todėl, kad 
pas jį niekas neidavę nei kirp
tis, nei skustis. Dabar jis ty
rinėjamas ar ištikro sudurna- 
vojo, ar tik turėjo kokį nors 
piktumą ir todėl pradėjo šau
dyti.

$4.50. Viso ; $11.50. Varde 
vietines kuopos ir Lietuvos po-1 
litinių kalinių,' tariam nuošir
džiai ačiū visiems aukoju
siems.

Biručių Kliubas Likvidavosi

jos centro sekretoriui: V. V. 
VASYS, 3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

DETROITO ŽINIOS

sako, 
buvo 
Daug 
šalčio

F. S. Klishis.

LAWRENCE, MASS.

krimi- 
ir po- 
Darbi- 
ta or-

Brooklyn LABOR LI(fe»
BARBININKV IŠTAIGAI 

bales dėl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Šusirinidnių lj M 
Puikus steičius su naujaisiais 
omaia. Keturias bolių alleys. !

KAINOS PRIEINAMOS. 1 ’

$49—959 Willoughby Ac
Tat 8843! Siaurį*.

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

Nuo senesnių laikų gyvavo 
Biručių Kliubas ir per tūlą lai
ką veikė sykiu su seniaus bu
vusia L. S. S. 64-ta kp. Susi
organizavus Amerikos Lietu
vių Progresisčių Susivieniji
mui, tuomet vietinė kuopelė 
prisidėjo prie to Susivieniji
mo, tuomi Biručiif Kliubo var
das pats per save mirė. Dar 
gyvenant ponams Ramanaus
kams Lawrence, jie dėjo pa
stangas, kad sutverti naują 
Biručių Kliubą, ir tas jiems 
pavyko, šv. Onos Draugijos: 
.(pašelpinės) susirinkimą’ lai
kant, po susirinkimui pakele 
klausimą, kad sutverti Biručių 
Kliubą, ir susirašė 160 narių, 
ir darbavosi kaipo vietinė 
draugijėlė. Bet vėliau drau
gijėlė. pradėjo narių skaičiu
mi mažėti. Sykiu ir veikimas 
mažėjo. ’ Dabartiniais laikais 
jau niekas nebenorėjo eiti į 
susirinkimus, o jau apie tai, 
kad kas į komitetą apsiimtų, 
nebuvo nei kalbos. Todėl pra
sidėjo diskusijos per keletą su
sirinkimų, kad likividuot pačią 
draugijėlę. Iš pradžių dar ne
sutikta. Bet prieš kalėdas 
įvyksta susirinkimas, kuriame 
ir nutarta Biručių Kliubą lik
viduoti. Ižde turėjo apie 
$360. Kaip narės sakė, tai 
$340 išsidalino, o ^$20 paskyrę 
našlaičiams. Turėjo nemažai 
peilių ir šakučių, tai paaukojo 
Lietuvių ūkėsų Kliubui. Lėkš
tes paaukojo- tautiškai katali
kų parapijai. Tai taip ir užsi
baigė Biručių Kliubas.

Liet. Tautiška Katalikų 
Parapija Puola

Kaip girdėt iš pačių parapi- 
jonų kalbant, tai pati parapi
ja irgi eina silpnyn. -Keli me
tai atgal buvo pakilę į mędžių 
viršūnes, o šiandien'jau prade
da smukti. * ^b,pį inaujų metų 
paliudsuotas "vargonininkas, to- 

.<Įel, kąji ’jau>nepąjkėgia algų iš
mokėti. Kaip J. pasakdjaj tai 
paties kun. šleinio ; bažnyčią 
įdėta antro “morgičiaus” apie 
$6,000. Kapinės ir parkas už-, 

'rašyta ant trijų “trustisų.” Be
je, dar “trustisų” surašė ge
rai gyvuojąs mirusio vyskupo 
Mickevičiaus vardas. Taip 

.pat pasakoja, kad visi dalykai 
jau pavesta iš dviejų pusių ad
vokatams, 
seniau eina 
kun. šleinį 
priešinasi,
labai didžiavosi, kad “ 

lošimui, išpradžios pats veika- lietuviška, 'viskas mūsų 
las neinteresingas, bet į pa- patys tvarkomės.”

Paskutinė Proga

nematau 
nutės iš 
delko ?
centus, kas man paaiškins, ką 

parengimas bus, tai Aido Cho-lvelkla Detrorte Laisves ke
ro koncertas, nedėlioj, 20 d J respondentą! ir draugai, kad- 

-- - - - - - ---- nieko neparašo?

Aido Choro Koncertai
Kitkas '

šiemet mūšų pirmas didelis

ir

Reporteris.

BALTIMORE, MD.
vų'choras, ukrainų garsus due
tas, drg. P. Daudaris iš Chi- 
cagos, vietiniai , draugai S. 
Rimkus, J. Skulevičius, K. 
Karpus, seserys Baroniūtės, B. 
Kviekauskiūtė ir kiti. Visi 
“Laisvės” skaitytojai nepa
mirškite 20 d. sausio būti šita
me koncerte.

Nesenai praėjo mūsų laik
raščių ir organizacijų vajai. 
Detroite, palyginant su kitais 
metais ir su kitais didmies
čiais, tai buvo pasekmingi. Lai
ke vajų “Vilniai” gauta 110 
skaitytojų , “La is v e i”—87, 
“Darbininkių Balsui”—12; į 
A. L. D. L. D. 52 kp. gauta 49 
nariai ir į L. D. S. A. 17 kp. 
46 narės. Taipgi, pradedant 
rudenio sezoną ir iki šioliai 
mūsų visi parengimai buvo ga
na skaitlingų Tas reiškia, 
kad mūsų pritarėjų ir Rėmėjų 
eilės nemažai padidėjo; Da
bar reikėtų daugiau kreipti 
domės* į ’ mūsų parenfrįmus, 
idant tą publiką užganėdinus.

’Pastaraisiais laikais šft dar
bais Detroite buvo gana: blo
ga. Da spalių mėnesį; daug 
automobilių -dirbtuvių atleido

Da-

Pašovė Lietuvaitę ir Rusą
Antrą dieną kalėdų, ant W. 

Lombard St., 'pamišo italas 
barzdaskutis ir pašovė lietu
vaitę Malinauskiūtę, apie 16 
metų amžiaus ir rusą vyruką, 
Povilu vadinamą. Dalykas 
dėjosi sekamai. M. Grajaus
kas užėjo pas tą barzdaskutį 
apsiskusti. Barzdaskutis jį 
apmuilino ir jau pradėjo skus
ti. Bet staiga numetė britvą, 
pagriebė revolverį ir išbėgo 
laukan. Tuo tarpu minima 
Malinauskiūtę stovėjo tarpdu
ryje, nes jos tėvai užlaiko 
grosernę. Nieko nelaukęs, pa
leido į merginą porą šūvių. 
Kulkos pataikė į kairį petį. 
Kitose duryse stovėjo mini
mas ruselis Povilas ir jam te
ko dvi kulkos į kairį šoną ir į 
kairę ranką. Pankui italas lei
dosi prie trijų? žmonių, kurie 
laukė gatvekario. Žmonės, pa
matę, kad italaįs pašėlo, leido
si bėgti,į įTiionį ta^ri; pribuvo 
policijaf jrAįtįdą* .į,

Malinauškijūįė ne taip jau 
pavojingai sužeista, bet ruse
lis pavojingiau./ Sužeistieji 
abudu randasi ligoninėj. Kul-

V. žalionis.

BARZDOČIUS
I !

Ne kiek nesulinkęs, pražilęs tik šviesiai, 
Jis atmena gyvus krakosmečio žmones. 
Jis buvo vaikėzas, kai gelžkelį tiesė 
Per Lietuvą pirmą, pro gimtus Šimonius.
Jis atmena grįčią sukrypusią, menką
Ir sodžiuje rėžį trijų dešimtinių...
Su,broliais.po mišką jis žabarus renka...
Basi ir be duonos kasmet nuo šeštinių.
Paaugęs bernavo; apsivedė jaunas—
Kur dingti, kai vargas namuose šakojas... 
Anyta, trys marčios del skurdo pjaunas...
Ech, eitumei, bėgtum, kur benešą kojos...
Pasklido gandai, kad kaimynuos Guduose 
Gali, esą, pirktis nebrangiai kelmynų, 
Kad bankai prieinamos paskolos duosią— 
Pasklido gandai,—ir nerimo kaimynai.
Neilgai galvojo. Sugramdę skatiko 
Susirengė būriais su kiaulėm ir vištom.

Bet Naujosios vietos nemeiliai sutiko 
Svečius7atejūnus—atgal, rodos, grįžtum.
fcai kas ir pabėgo. Bet jis nebijojo

' Kelmėtų dirvonų, ir smėlio, ir balų.
Po virtinės metų Jaukai, kur bujojo 
Krūmokšlių kerai — vasarojais nubalo.
Bet vargas iš kiemo nė kiek nesišslinko— 

j Nevisada buvo net bulvių ar pupų.
; Del mokesčių nugara trilinka linko, 

O ponas ir bankas ir skuto, ir lupo.
1 Paaugo vaikai—atsikvėpti bus laiko!— 

Bet suūžė karas—viens žuvo, kits dingo.. 
Ir vėl jis prie žagrės šeimyną palaiko, 
Nė kam pasiskųsti—pailsęs, Sutingo.
Tik šaliai atgijus po Spalio verpetų 
Ir jis pasijuto be ponų ant sprando. 
Jau kartais ;abyąalę sviestu jis tepą, 
•Ir liuoslaikio kartais apypietei randa;

kasos, 
į šilą,

Kur eglių supuojasi šakos.
Ar vienas, braidydams po lankas, 
Širdyje naujovę jis giria: 

Į Nesiurbia jau prakaitą bankas, 
i Ir ponas nebaudžia už girią.
i Tačiau susitikęs kaimyną
Į Visuomet pakeikia Sovietus— 
i Kodėl vis dar mokesčius ima, 
i Ir kam kunigėlis be vietos.
i Visuomet jis sueigoj kaimo 
įBambena, neimdamas balso, 
iKad geležiai didelės kainos, 
Kad žibalas pametė skalsą.
Ir kodėl javai taip atpigo, 
Kam draudžia valdžia, “samagonką”— 
(Nors svečiui, ar šiaip kokiai ligai 
Prilaikė jis virintos bonką).
Sakytum,—tai priešai neramūs— 
Valstiečio toks įgimtas būdas: 
Gerumą matuoja jis gramais, 
Blogumą gi—pradeda pūdais.
Bet jeigu koks priešas mėgintų 
Išmislytąs pamazgas lieti— 
Savim jis parodys augintą 
Sovietų valstybės pilietį.
Kuomet-koperaeiją kūrė,' 
fštbjo; jisai pirmutinis, 
Nors pirktis už pajų kepurę 
Jau buvo senai beketinęs.
Ir ’jis už steigimą balsavo 
Mokyklos ir grįčios-skaityklos, 
Nors pats tik maldaknyges savo 
Paskaitė ant nosies su stiklais.
Arčiau jis prie radio grūdas, 
Ir kišdams apkurtusią’ausį— 
Kaip sėklai išgryninti grūdus, 
Ar muzikos—juokdamos klauso.
Jis klauso ir imas į širdį, 
Jis tyli—-bet ketera stotų, 
Jei poniški priešai įširdę 
Vėl sięktų ir . žemių rir sostų.

Jis ^yarg|ta,'< Heir nenųsiminę^fT-

Lietuvių Ūkėsų Kliubo 
Vakarienė

Gruodžio 31 d. buvo sureng
ta laukimui naujų metų vaka
rienė. žmonių buvo daug, pri- 
skaitant šokikus, buvo apie 
500. Vakarienei įžanga buvo 
vyrams 75c, moterims 50c. 
Katrie nenorėjo ant vakarie
nės eiti,vien tik ant šokių 25c. 
Abelnai sakant, vakarienė bu
vo pasekminga, tik iš gaspa- 
dorių pusės netvarkinga; ži
noma, tas viskas priklauso nuo 

| paties Kliubo. Tautiški kata- 
likai-nezaležninkai ne tik pro- 
gresyviams ant kožno suren
gimo užbėga už akių, bet taip 
pat užbėga už akių ir kliubui. 
Kliubas, kaipo stambiausia 
draugija Lawrence, surengė 
vakarienę laukimui naujų me
tų, taip pat ir tautiški katali
kai susirengė koncertą su mi- 
šiomis. Tai matote, visados 
tautiški katalikai rėkia: “Mes 
kliubo patriotai ir jį remiam.” 
Puikus rėmimas, kuomet už 
akių* užbėga.

Lietuvių ūkėsų Kliubas turi 
savo namą su apie 350 narių 
ir neblogai . stovi. Tik reiktų 
daugiau kliubiečiams pasi
spausti ir rengtis prie pastaty
mo naujo namo (nes jau šis 
yra senas ir perdaug jau rei-Į 
Ida taisyti) ir jei prisidėtų! 
naujų narių dar tiek, kiek da
bar yra, tai lengvai būtų gali
ma pastatyti naujas namas su 
įvairiais kambariais, k. t., kny
gynu (khygyną ir dabar turi), 
gimnastikos, įvairių bolių ir t. 
t. Ir tas lengva padaryti, tik 
reikia daugiau-padirbėti. Nuo 
naujų mętų'parengimo gal, būt 
liks - $200.

5 y - A.. H..

Gįrigutis Scenoje
Sausio* 1 d. Liaudies Choras 

turėjo surengęs perstatymą, 
operetę “Grigutis.” Lošėjus 
parsikvietė iš Worcester, 
Lošėjai pranešė, kad jie atva
žiuos tuoj po pietų, tai Liau
dies Choras surengė ; šokius 
dar prieš lošimą, kad kas no
rės pasišokti, galės šokt, 
pirm perstatymo šokiai, 
kiaušiai, duos nuostolių,
ėjus' vakarui, žmonių prisirin
ko pilna svetainė. Prasidėjus

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS Iri GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

už

SKAITYKIT IR PLATU] 
K1T “LAISVE” i
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Barniai jau nuo 
Būk vieni norį 

išvaryti, o kiti 
Visi parapijonai 

viskas 
, mes 

.” Ateitis pa
baigą vis darėsi interesinges- i'odys tuos visus gerumus ir 

lietuviškumus. Susipratę dar
bininkai sakė ir sakys, kad nė
ra skirtumo tarpe religijų pa
siskirstymo. Kiekviena religi
ja yra žmogaus proto apsuki- 
mui.
“Pepita Greit Bus Scenoje 
Liaudies Choras’’jau neblo

gai prasilavinęs operetęA^‘Pe- 
pitą,” kuri greit bus perstato
ma. Statys scenoj vasario 22

Iš 
vei- 
Pri-

niu. Į pabaigą buvo jau žin- 
geidesnis, patraukiantis.

Aktoriai savo užduotį atli
ko neblogiausiai. Geriausiai 
sulošė Mariutė, kuri tą rolę
puikiai atvaidino. Taipgi ne-, 
blogai atliko^ ir “kuprotis,”’ | 
kaipo “nesveikas” vaikinas ir 
meilinasi prie Mariutės. Apie 
patį veikalą nėra reikalo ra
šyti, nes jau daug buvo disku- 
supjama. Nuo šio parengimo
Liaudies. Chorui liks keletas i dieną. , , . 1 1dolerių pelno.

Seno Vinco Prakalbos
Sausio 2 d. A. L. D. L. D. 

37-ta k p. ir L. D. Susivieniji
mo 8-tą kp. buvo surengę pra
kalbas. šios prakalbos buvo 
rengiama iš centrų, kaip marš
rutas, tai paeiliui priėjo ir čia 
sausio 2-rą d. Drg. Senas Vin
cas—Jakštys pirmoj savo te
moj kalbėjo apie Lietuvą ir 
darbininkų vargus. Antroj 
temoj Amerikos darbininkai ir 
industrija. Klausimus nuose
kliai išaiškino. įmonių buvo 
mažai; priežastis gal būt ta, 
kad paeiliui per tris dienas 
buvo parengimai ir žmonės 
pavargę, mažai tesilankė, ži
noma, diena del prakalbų ne
tinkama buvo, bet sunku jau 
buvo permainyti. Del Lietu
vos politinių kalinių ir veiki
mo buvo renkamės aukos. Au
kojo ' s^kajrpąi: Tamašąus- 
.kas, . M.Kanopą' -ir -FLUsevi- 
čius po $1 ; M. Stakionis, J; 
^jįųis/įaL čįųiądą, •; PįStapu-, 

' A/.

L. Koresp. Biuras.

READING, PA.
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Mūsų miestelį valdo sociali
stai. Iki šiol čia miestą šlavė 
seneliai, kuriems mokėjo \poĮ 
$2.25 į dieną. Bet J, Maurer, į 
socialistas, apskaitliavo, kad • 
įvedus mašinas gatvių šlavimui 
bus pigiau, negu dabar mo
kant tiems darbininkams tokį 
menką atlyginimą. Todėl nuo 
1-mos dienos, sausio visus gat
vių šlavikus paleido, pasiliko 
tik šešiolika jaunesnių, stipre
snių.
- Seneliai, paleisti laike šal
čiu iš darbo, dejuoja ir keikia 
Mhurer. ’ Jie sako, girdi, jis 
tik prakalbas sakydamas mo
ka pasigailėti senų ir sako, 
kad reikia seniams pensiją mo- 
keti. ’ Bet kuom ('t tik pats ga
vo / gąlią;, tai5: Vįs'uš? sęhiiis:išmis-1 
tekis darbo, pasigailėjo mums 
ir.;'tęs mizernos’ algps, nepai- 
sAjit, kad p^es prieito darbo 
išdirbome po keliolika motų.

K. Romikaitis.

<• .’A'.'iii*;. iQ- v
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Kokius ryšius darbo un 
turi su valdžia Sovietų Sąj 
goję? Kodėl tfeft kas mc 
kyla darbininkų'algos, o gy' 
nimo reikmenų kainos puoli 
Ar žinote, kad ’ Sovietų Sąju. 
goj/5 ilgiausia darbo diena ti 
7 valandos? O gal it* t® 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai* dirba tik 5-rir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je ’privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MES MATeME

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime 
pasiskubinkite įsigyti ją, nes 
vėliau nebegausite.

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginimas. Tu- 
keletą šimif ii* 
išleisti; Todėl

Užsakymus siųskite:
“LAISVE”

419 Lorimer Street, 
Brooklyn. N. Y.

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

Tai Tie Švelnūs CIGARAI?
Kurių Jūs Pageidavot j

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų • A

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGlXb

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi oi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 
1 užsakymus (orderius).

irt



apis Penktos

JUOZASLucky yra stebėtinai geras dranga

TELEFONAI i

Oregon S1M

Keystone

MARCY BATHS

VYRAMS

VIETOJ SALDUMYNO

It’s toasted 82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

STOUGHTON, MASS

CLEVELAND© ZMOSjau

MOTERŲ 
DIENOS: 

PanedSliais ir 
Utamlnkais

Telephone, Stagg 8326
9745

NEBĖRA ko jums pavydėt, kad kiti turi laibas kūno 
figūras. Nebėra jums reikalo vargint save griežtomis, 
šiurkščiomis taisyklėmis delei valgių aprubežiavimo, kad 

prašalint nutukimą. Perdidelis kūno svoris pasinaikina, 
kada prašalinate riebinančius saldumynus ir gardėsiavimus 
tarp reguliarių valgymo laikų, o užsirūkote Lucky?‘Imkite 
Lucky vietoj saldumyno.”

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—-Nei Jokio Kosulio./

B. sako: “ne
laiką* praleisti

Imkite 
Lucky

Seno Vinco Prakalbų 
Maršrutas RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

ATSAKYMAS DRAUGEI
J. BONDŽINSKAITEI

tik dainoms del savo ypatiško 
pasitenkinimo.” Aš jokiu bū
du negaliu suprasti, ką drg. 
B., taip sakydamas, mano. Juk 
choruose prigulėjimas, lanky
masis į jų pamokas ir pašven
timas laiko mokintis dainuo
ti, tai nėra savęs ypatiškas pa
sitenkinimas, bet, mano supra
timu, tai yra didelis pasišven
timas. Juk, jeigu mes į dai
navimą tik per pirštus žiūrėtu
me, tad chorai mūsų judėjime 
neneštų jokios naudos.

Jeigu mes chorams priguli
me, eikvojame savo liuosą lai
ką, kad susimokintume dainas, 
kad galėtume geriau padai
nuoti mūsų parengimuose ir 
linksmint varguolius, kurie yra 
skriaudžiami ir išnaudojami 
šiame kapitalistiniame surėdy
me. Aš visai nesutinku su jū
sų tokiu pasakymu, būk tai 
yra ypatiškas pasitenkinimas.

Kaip aš perskaičiau jūsų ra
šinėlį, tai aš labai nusistebė
jau, nes aš prigulėdama prie 
choro, pašvenčiu savo laiką ir 
energiją del choro, nes aš su
prantu, kad tai chorai yra la
bai reikalingi mūsų' judėjime.

Tad, drg. B., vietoj užimti 
laikraštyje _ vietą rašant apie 
chorus, kviečiu aš jus prisidė
ti prie mūsų choro ir panau
dot savo supratimą ir energi
ją veikiant tarpe jaunuolių.

A. Zablackiūtė.

Gruodžio ^1 d. Lyros Cho
ras buvo parengęs lietuviškus 
šokius. Buvo gera J. Simons 
orkestrą ir btt'yo daug lyrieęių 
merginų. Bet.su vyrais kitas 
klausimas. Vieni turi dirbti 
net ir perdaug, kiti visai ne
prisideda. , Buvo skrajojanti 
krasa. Lovanas gavo Francis 
Zikiūtė pirmą, Aldona Rugie- 
niūtė—antrą. žmonių buvo

I» BALZA M UOTOJAB 
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausiaa ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

Daugelis žymių atletų liudija, kad Luckies suteikia pasto
vumą jų nervams ir nekenkia jų sveikatos stoviui. Vyrai 
jau senai tą tiesą žino ir pasekmingai ją praktikuoja. Tai 
yra vyrai, kurie sergsti savo sveikatą, kurie pasilaiko vik
rūs ir laibi, suprasdami nutukimo pavojus. O dabar ir mo
terys gali pasidžiaugti draugingu parūkymu su savo vyrais 
ir broliais—ir tuo pačiu laiku padaryt savo figūrą laibesnę 
protingu būdu. Štai kodėl žmonės sako:4‘Gerai yra rūkyt 
Luckies.” .

BOSTONO IR APIELINKES
ŽINIOS •

20.679 daktarai patvirtino tą faktą, kad Lucky Strike 
mažiau

nedaug. Tam yra kelios prie
žastys. Mūsų draugų dauge
lis serga influenza. Tą patį 
vakarą buvo kiti du parengi
mai. Ir tarpe vietos lietuvių 
išsiplatinęs girtuokliavimas po 
stubas. Bet vis gi būtų išei
tis šiokia tokia, kad patys ly- 
riečiai veiktų daugiau 
drg. K. Rugienius pastebėjo, 
kad prie Lyros daug “suakme
nėjusių jaunuolių.” ,

Lavėna.

VAIKAI
{leidžiami utaminkais

George M. Cohan 
Amerikos Scenos 

Mylimasai

PIRTIS, 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

George 
M. Cohan

Amerikos 
Scenos

Mylimasai

mes 
pro-

šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir I grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoj* 

po plačią Ameriką pagarsėjusiu o
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokią ialčią nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok auo savo 
amžino prie to!

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis . , •.
Subatomis i . ,
Nedaliomis

. . dieną ir naktį

teerzina gerklę, negi! kiti cigaretai. Tie profesiona- 
lai vyrai supranta svarbą apkepinimo, to slapto proceso, 
kuris prašalina nešvarumus ir erzinančias medžiagas. 
Lucky Strike yra puikun suleidimas ir sumaišymas šauniau
sių tabakų pasaulyje. O apkepinimas išdirba tokį kvapsnį, 
kuris puikiai pavaduoja perdaug riebinančius valgius ir 
užsikandimėlius tarp reguliarių valgymų.

Tam tikra, aprubežiuota cukraus propocįįa maiste yra 
patartina, bet žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog perdi
delis daugis riebinančių saldumynų yra kenksminga ir 
kad Amerikos žmonės perdaug valgo tokių saldumynų. 
Todėl, vardan apsirubežiavimo, mes sakome:—

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kai yra žmogaus amžinai prieias

{‘LAI S VOJI 
\ SAKYKLA 
inniuummujiiuij

! kai, bet ir taip vadinanti pro- 
! gresyviai, Jeigu tokius pakal
bini ateiti į prakalbas, tai at
sako: “Et, aš jau tas prakal
bas senai girdėjau ir žinau.” 
Mano supratimu, tie žmonės, 
kurie sako, kad jie viską žino, 
tai nieko nežino. Juk ir di
džiausi pasaulio mokslininkai 
negali pasakyti, kad jie viską 
žino.

Per prakalbas buvo renka
mos aukos Lietuvos. politi
niams kaliniams. Surinkta 
$14.05. Aukojo sekamai:

J. Lavas $2; J. Kučka, V. 
Stulgaitrs, S. šimanskas, J. Ka
volius, K. Radzevičius, A. Jur- 
čius po $1; J. Mašickas, J. 
Sutkus, J. Katilius, A. Bagins- 
kas, A. Dambrauskas, J. Tui- 
nila po 50 centų.

Visos aukos pasiųstos ten, 
kur buvo skirtos, o prakalbų 
surengimo lėšas padengė pati 
kuopa.

Varde Lietuvos kovojančių 
darbininkų visiems aukoto
jams tariu širdingą ačiū.

Buvęs Komitete.

Kas sukatos vdkara per radio griežia Lucky Strike Šokių Orkestrą 
tokias “melodijas, kurios Broadway padare Broadway. ” Ta muzika po 
visą salį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broad

casting Company tinklu.

jo apkepinimo kvapsnys pergali pagei
davimą tokių valgių, kurie varo žmogų 
riebyn.” .Perskaičius drg. J. Bon- 

džinskaitės straipsnį “Chorai 
ir Jų Mokytojai,” kuris tilpo 
^aisvės” 1 num., 1929 m., 
iuriu štai ką pastebėti.

Drg.-B. sako: “Chorai yra 
svarbiu faktorium mūsų judė
jime.” Taip, aš su tuom pil
nai sutinku, bet iki šiol mūsų 
chorai buvo apleisti, ir veik
lesni draugai, kurie supranta 
dalykus, mažai kreipia atydos 
į chorus.

, Jeigu mes pripažįstam, kajl 
dailė lošia svarbią rolę mūsų 
judėjime, tat mūsų draugės ir 
draugai, kurie ne priguli nei 
vienam chorui, bet tik žino 
duoti pastabas per laikraštį, 
turėtų stot į darbą.

Kad choruose yra daug jau
nimo, tas tiesa, ir mūsų parei
ga yra traukti kuo daugiausia 
jaunuolių į chorus. Bet tuom 
pačiu sykiu turi tie draugai ir 
draugės būti sykiu su jaunuo
liais ir veikt.

Juk drg. B., aš manau, labai 
gerai atsimena, kad ji negimė 
išsilavinus ir nebuvo tokia pa
stovi, kaip dabar yra. Tas 
phts yra ir su mūsų jaunuo
liais, kurie priguli prie chorų. 
Juk ipes kiekvienas supran
tam, kad negalima ant syk nei 
vieną jaunuolį arba jaunuolę 
padaryt tvirtu ir pastoviu vei
kėju mūsų judėjime. Mes tą 
galime atsiekti tiktai sykiu su 
jais dirbdami.

Drg? B. sako: “Juk reikia 
ir chorų jaunimą pakinkyti 
hors prie mažų darbelių.” 
Taip, drg. B., mes taip ir da
rome. Mes prie kiekvienos

URBO LAX TABS 
(28 eantai už skrynutę) 

yra tai kanuoli prie! kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. 

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone! Greenpoint 1411

ANTRA APTIEKA i
6102 Grand Ave., kamp. Clerhiont, Maspeth, L. L, N. Y» 

Teki Juniper 8796
Siųsdami pinigus su savo adresu, ažraiykitei 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
181 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.

Gruodžio 30 d. čia įvyko 
prakalbos, kurias surengė A. 
L. D. L. D. 62-ra kuopa. Kal
bėjo drg. Senas Vincas. Pir
moj temoj kalbėjo apie Lietu
vos darbininkų vargus ir jų 
kovas su fašistine valdžia..An
troj temoj perbėgo Amerikos 
darbininkų padėtį ir kas jų 
laukia ateityje. Kalbėtojas 
nuosekliai ir jausmingai aiški
no dalykus, ypatingai kuomet 
kalbėjo apie Lietuvoj sušaudy
tus draugus, kurie kovojo už 
darbininkų reikalus. Dauge
liui net ašaros per veidus nu
bėgo. Tik gaila, kad nedaug 
buvo žmonių. , *Mat,vpas mus 
dabar labai madoj privatiniai 
baliai. Kaip tik ateina nedėl- 
dienis, tai jau ir traukia bū
riais ant kokių ten Petrų ar 
Povilų, varduvių. Ten nuėję 
viską užmiršta. Taip daro ne 
tik geri katalikai ir tautinin-

CVTDAf Laike bedarbis pirties kaina nupiginta Iki FA 
uAlIl/iį Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—7lcvvv

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naw jai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

- rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas au šviežiu žulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu 
LAPUOTOS IšSIPfiRJMUI VANTOS VELTUI

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-4474 “Mokykla, su Reputacija** *

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti vįsoklų 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus? Jei jūs 
ir turite amatą, visvien veria žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime .savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klasės.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

________ -_____________ ORDER BLANKI_______________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ 

malonlsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ------------------------------------------------------------------------

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Ųtarnįnkais 

iki 12 valandai nakties

Miestan
Miestas

tai daugiau pliaukšti, bet kliu- 
biečiai jį sustabdė. Jis čia ne
senai atvažiavęs iš kitur. Į 
kliubą prisirašė tik praeitą 
rudenį. Čia jų vardų neminė
siu, nes tie trys fašistai turėtų 
už garbę, kad jų vardai laik
raštyj skamba. Jie skaito So. 
Bostono šv. Juozapo špitolnin- 
kų organą, tai jų visas šio pa
saulio turtas, o kitame pasau
lyje tai tas šventas Juozap’as 
juos įprašys į dangų.

šiame mieste gyvena didelis 
lietuvių būrys. Yra penkios 
pašelpinės dr-stės, viena A. L. 
D. L. D. kuopa ir visos pui
kiai gyvuoja.

Čia pažangesnieji lietuviai 
rengia koncertus, balius ir ki
tokias pramogas,/ daugiausia 
darbininkų naudai. Prakalbų 
čia irgi netrūksta, tiktai ma
žai kas į laikraščius paduoda.

“Laisvė” dienraštis čia už
ima pirmą vietą.

Pavasario Žiedas.

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

n&S BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. ▼.
v Telefonas: Pulaski 1090 L?

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utaminkais nuo 12-tos 
vai, dieną iki 12 vai. 

nakties

vietoj 
^saldu

myno

jjfeokįų parengimų ir bandome 
jbos pririšt prie veikimo, bet, 
drg. B., turite neužmiršti, kad 
mjpsų suaugesni drąugąi turi 
imti yisur pirmenybę ir tame 
darbe vadovauti. Jeigu šian
dien mūsų chorus apleistų tie 
draugai ir draugės, kurie yra 
patyrę daugiaus veikti, tai aš 
tikiu, kad mūsų chorai labai 

,nu kentėtų, nes nebūtų kam 
vadovauti. Drg. B. turėtų ne- 
.užmiršti, kad choruose tai jau 
nėra taip lengva dirbti, kaip į 
laikraštį parašyti ir duoti pa
tarimus, kaip veikti, pačiai ne
prigulint.

lanau, kad tie draugai 
gės, kurie priguli cho

rams ir tarpe jų veikia, kiek
vienas pasakys, kad choruose 
darbas yra labai sunkus. Taip
gi, turiu primint, kad tie drau
gai ir draugės, kurie veikia 
choruose, taip pat jie veikia 
nemažiau ir kitose organiza
cijose. Didžiumoj jie yra 
veikliausi draugai ir draugės, 
r del jų nenukenčia kitos or

ganizacijos.
Tolinus, drg. B. sako: “mo

kytojas ar dainininkas, kaip 
jam patinka, taip ir daro, to
dėl įvyksta daug klaidų ir ne
dėsi pratimų.” Choruose nėra 
alp, kaip drg. B. mano. Cho- 
uose, kaip ir kiekvienoj orga- 
izacijoj, yra bandoma tvar- 

.yti kuogeriausiai> Bet cho
ruose nė visi nariai vienodai 
protauja, ir čia mūsų draugų 
ir 'draugių, yra pareiga tvar
kyti tiek, kiek tik galima, ir 
mūsų draugės ir draugai tu
rėtų daugiau kreipti atydos į 
cį^rus ir juose veikti.
•jeigu mes norim supažin- 

dinti jaunuolius daugiau su 
mūsų darbininkiškom organi
zacijom, tai mūsų vieta turėtu 
būti tarpe jaunuolių, kad 
su jais turėtume daugiau 
gos veikti.
^prg. B. sako: “reikia 

rūmą atsargiai suprasti,” 
drg. B., mes jus kviečiame 
stoti nors į vieną chorą—Aidą 
arba • Lyrą—nes šiuose 4 abie-^ 
jįose choruose £ra daug jau
nimo. Tad, prigulėdama sy
kiu su mumis, galėsite sykiu 
4ti mumis veikti, tėmyti jau
nuolius ir perduoti savo sup- 
pratimą.
| Toliaus, drj 
Bžtenka Ii uosi

Seno Vinco (Jakščio) pra
kalbų maršrutas tęsiasi ir jis 
baigsis 16 d. sąusio. Jeigu 
New Yorko apielinkėj norės 
kas prakalbas surengti, tai ga
lės vėliau tą padaryti.

Dabar jis kalba sekančiose 
vietose:
14 d. sausio, Meriden, Conn.
15 d. sausio, Bridgeport, Conn.
16 d. sausio, Stamford, Conn. ,

■ Vietos draugai, kur prakal
bos rengiamos, turėtų stengtis 
pątys; p'er “Ląisvę” 'pagarsin
ti rengiamas prakalbas.

J. >Alekšis,
A.L.O.P.S. Centro Sekretorius, 

46 ,Ten Eyck St. , 
•Brooklyn,' N? Y.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

W. LYNN, MASS.
. Kliubo Vakarienė ir Trys . 

Fašistai
čia Lietuvių Piliečių Kliubas 

buvo surengęs vakarienę 31 
d. gruodžio, prieš naujus me
tus. Apie vakarienę aš čia 
daug neaiškinsiu, nes “Lais
vės” skaitytojams tas nesvar
bu, 'tiktai trumpai pasakysiu, 
kad vakarienė labai buvo pui
ki; buvo visokių valgių ir 
minkštų ’gėrimų, o kas svar
biausia, kad nebuvo mūnšai- 
no. Vakarienė visiems n-a; 
riams labai patiko.

Po vakarienei prasidėjo vi
sokį “spyčiai.” Pirmučiausia 
buvo pašaukti du kliubo na
riai, kad paaiškintų apie' Lie
tuvos darbininkų padėtį ir fa
šistus, kurie nesenai sugrįžo 
iš Lietuvos nuo vakacijų. Kaip 
vienas, taip ir kitas išgarbino 
Lietuvos fašistų valdžią ir 
smetoninį puoclą su visomis iš
rūgomis.

Kada paskutinį kalbėtoją 
užklausė vienas kliubietfe, jei 
jūs \giriate Lietuvos vaįdžią, 
tai' kodėl ji sušaudė Lie
tuvos nekaltus darbininkas, o 
kitus į kalėjimą sukišo, | tuo- 
jaus vienas 'fašistėlis pažoko 
ir sako: tu turi tylėt prieš’ Lie
tuvos valdžią. Jis norėjo ką

KAVALIAUSKĄS
LIETUVIS GRABORIUS

M

Bet.su


r

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
St. iki 72nd St. 7
baigtas 1^30 m. pavasarį. Tai Cypiausiu tos įstaigos 
bus didelis parankumas auto- j dž . , , . •
mobilistams, norintiems grei- i 
čiau pervažiuot per miestą.

SOVIETINIŲ SPORTŲ 
PARODA SAUSIO 19 D.

IDU ŽYMŪS ADVOKATAI 
KAIPO VAGYS

BĖDA KRIMINALISTUI 
i ŠUNDAKTARIUI

Būsiąs už- nori, kad Dempsey pasiliktų
i mana- 

____ ___  ___  vienu iš ma- 
nadžerių. Nes jis turi pui- 

j kiausią vardą tarp amerikonų 
Įir yra labai mylimas didelės 
j didžiumos publikos, įdomau
jančios kumštynėmis.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Skubiai daroma reikalingi 
prirengimai, scenerijos ir kos
tiumai, delei Sovietinių spor
tų parodos, kurią matysime 
Madison Square Gardene, lai
ke Lenino mirties paminėjimo 
demonstracinio mitingo, sausio 
19 'd., ateinančią subatą. Da
bar jau galima spręst, sulig 
didelio skaičiaus išanksto j

Įkliuvo vadinamas “dakta
ras” Robert Thompsonas, ku
ris buvo galva kompanijos, da
riusios moterims ir merginoms 
aborcijas ir kitokias nelegališ- 
kas operacijas. Jis turėjo kli
niką po num. 114 ,West 71st 
St., New Yorke. Ta įstaiga 
buvo pagarsėjusi po visą Ame
riką.

Thonlpsonas nebuvo baigęs 
medicinos mokslo, bet minėtas 
operacijas daryt mokėjo. Tų 
operacijų pasekmėje per pas
kutinius 10 metų mirė bent 
trys moterys. Atveju atvejais 
buvo daroma ablavos ir kra
tos jo klinikoje; bet jis vis iš
sisukdavo. Girdavosi, kad jo 
negali nuteisti, nes jis žinąs 
lytiškas istorijas įvairių labai 
augštų politikierių. Sako, pa
grūmosiu išduot jų lytiškus se
kretus, tai, girdi, jie patys dės 

nušvilpė ir dviejų našlaičių,! visos pastangas, kad būčiau

Jungtinių Valstijų 
ties prokuroras New 
Chas. H. Tuttle, beidamas pa
reigas prieš sukčius, žmonių 
pinigų viliotojus, susilaukė ne
smagumo. Jis turėjo paimt 
už apykaklės savo buvusiam 
mokyklos draugui advokatui 
Merrill E. Gatesui, kurio tė- 

{Vas buvo prezidentas Amhers- 
parduotų tikietų, jog tai bus > to Kolegijos. Gates negalėjo 
didžiausia Lenino paminėjimo [išduot atskaitos iš pinigų, ku- 
ir prieš-imperialistinė demon-jrie buvo jo globon pervesti, 
Bt^acija, kokia tik kada buvo į bankrutuojant įvairių savinin- 
Nevy Yorke. |kų bizniams. Jią po $2,500

Freiheit Choras su visu savo [ kaucija paleistas iš kalėjimo 
Barių skaičium ne tik iš New iki teismo. k 
Yorko, bet ir iš aplinkinių i David Steinhardt, kitas pla- 
mieštų, dainuos parinktinasjčiai žinomas advokatas, kuris 
revoliucines ir šiaip rusiškas i nusuko lengvatikiams apie 
dainas. Pagarsėjęs rusų pia-! $500,000 su visokiais skubaus 
nistas Jascha Fischermannasl pralobimo planais, pabėgo, ir 
skambins atatinkamus tam pa-lyra jieškoųias. Bet kitko, jis 
rengimui muzikos gabalus. *

Kalbės gabiausi kalbėtojai: Turneraičių $6,500, palikimą paliuosuotas. 
Lovestone, Foster, Weinstone,!tėvų, kuris buvo pavestas glo-Į 
Gitlow ir kiti. (boti Steinh^ardtui.

Tikietai parsiduoda Darbi-------------------- *—
ninku (Komunistų) Partijos GYVENIMO PAPUOŠIMAS 
ofise. 26 Union Square. ' ---------

ISADORA DUNCAN 
ŠOKIAI NEW YORKE

apskri- 
Yorke,

Pasirodo, kad Thornpsonas 
buvo 1906 m. nuteistas Bosto
ne už čekių klastavimą, o pas- 

jkui 1910 metais Californijoj 
į pasodintas 20 metų kalėjimai!

Kas nors iš senų senovės už žmogžudystę; bet greit ta- 
i pripažino, kad įvairumas yra į p0 paleistas iš Calif orni jos ka- 
1 didis papuošimas gyvenimo. I Įėjimo su ta sąlyga, kad pasi- 
•Nuo tos dienos pasaulis nau-'taisytų, o jei ne, tai bus su- 
doja arba persitikrina šių žo-j imtas ir padėtas kalėjiman 
džių verte. Bet žinojimas tik į baigt paskirtą bausmę.
viena pusė žmogaus gyvenimo, Atsidanginęs New Yorkan, 

į antra pusė, tai vartojimas jjs ir pradėjo “daktaraut,” pa- 
, mokslo. Rasti įvairumą ne- ; sivadinęs vardais tikrų dakta-
■ lengva. Vienas iš senų grai-|rų Muttarto, Malcolmo ir kl
ikų žinovų tvirtino, kad tūks- tų.
tančiai metų praėjo nuo to lai-1 * Per dieną jis vidutiniai pa
ko, kada nauji būdai pasi-j darydavo moterims po šešias

■ linksminimo buvo išrasti , ir operacijas, kaip kad dabar liū-

Vakar, sekmadienį, Isadora 
Duncan klasiškos šokikės iš 
Maskvos savo jokiais vaizdavo1 
“Revoliucinės Rusijos Įspū-i 
džius/’ Manhattan Opera j 
House svetainėj, 34th St., į va-' 
karus nuo 8th Ave., New Yor-' 
ke, 2-rą vai. po pietų ir 8 vai. I 
vakare. Tai buvo du paskuti-' . . -
niai pasirodymai tų jaunučių daugiaii piaeis^ be tokių dija viena juoduke, jo tarnai- 
artisčių, apie kurių šokius taip' 
entuziastiškai atsiliepė visi an-' 
giiški vietos laikraščiai, šaky-i 
danii, kad tokių!ryškių ir

Išokių dar jie .rtiekad 
buvo matę.

operacijas, kaip kad dabar liū-

d ai
ne

NAUDAI AREŠTUOTŲ 
AUDĖJŲ, MAINIERIŲ 
IR KITŲ *

Tarp

. Visi žaislai yra se- 
; ni, tik parengimas, papuoši
mas, pataisymas keičiasi.
’ Nepaisant to, kadangi gyve- 

Jnimas yra toks trumpas, tai nė
ra perdaug laiko ir progos su
sipažinti ir su senais pasilinks
minimais. Todėl gėrai progai 

; pasirodant, visuomet reikia 
i naudotis, idant turėti pilną gy
venimą.

Auksinė proga praleist biskį 
-jįvairaus ir linksmo gyvenimo

te Sarah Carey ir jo buvusi 
■slaugė (norso) Jeannette Stan- 
1 nix.

SPORTAS
DEMPSEY IŠVAŽIAVO 
PAS ŠARKJ

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS«

Graborius-Undertaker
■

Išbalzamuoja ir laidoję 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.

MASPETH, N. Y.
L. D. S. <A.. 91-mos kuopos susirin

kimas bus panedėlyj, 14 d. sausio, 
National Hali, 91 Clinton Ave., 8-tą 
vai. vakare. Visos narės ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti.. Beto, dr-gė 
Bimbienė skaitys Dr. Kaškiaučiaus 
paskaitą, todėl kviečiame ir paša
lines atsilankyti, išgirsit daug nah- 
jo ir svarbaus.

Org. K. Linonienė.
t> (10-11)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

Visi draugai malonėkite atsilanky
ti j darbiečių Tarptautinės kuopos 
susirinkimą seredoj, 16 sausio, kaip 

Susirinkimas įvyks 
Mažeikos svetainėje.

Sekretorius.
(11-12)

GREAT NECK, N. Y.
K

T. D. A. 48-tos kuopos metinis su
sirinkimas bus panedėlyj, 14 d. sau
sio, J. Tankaus svetainėje, 139 EI m 

, Point Ave., 8-tą vab vakare. Visi 
nariai ateikįt, bus renkama valdyba.

Sekr. P. Lideikis.
(10-11)

, 8 vai, vakare. 
m. ;■ “ "

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA geras kambarys, 

garu apšildomas, su visais paran
kamais. Kreipkitės vakarais nuo 
6;30 iki 10 vai. po No. 160 So. 3rd 
St., Apt. 26, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

- Savininkė

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

J U NI PER: 7646; : 4 t. '
RALPH KRIUChC

FOTOGRAFAS
. ' • - • : ,. < j V v. a v į) •

65-23 Grand Avenue
MASPETH. N. Y.. :

| Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas
Į IR MALIOR1US

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ *
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza I 
(Priešais “Bridge Plaza” .< ' 

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

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

';Newyorkinis skyrius
tautinio Darbininkų Apsigyni-;suteikia Aido Choras, persta- 
mo rėošia bazarą gelbėjimui tant operetę “Bailus’ Dakta- 
klasių kovos kalinių; bazaroiras,” kurioj, aš užtikrinu, įvai- 
pelnas skiriamas ypač bylai rūmo netrūksta, ir kaipo pri- 
662 New Bedfordo streikierių, rodymą, duodu sekančius fak- 
125 Pennsylvanijos mainierių, tus. Bus žavėjančios muzikos, 
apgynimui Wm. Schifrino ir:ne tik visokių gražių balsų, 
Mineolos kairiųjų adatos dar-1 vyriškų ir moteriškų, bet ir ge- 
bininku, prieš kuriuos pada-lra instrumentų muzika; ne tik 
ryta kapitalistiniai suokalbiai. į muzika, bet ir žmogaus grožy- 
Jeign ne veikli draugų darbi
ninkų pagelba, tie mūsų kovo
tojai jau būtų galutinai užra
kinti kalėjimuose. Nuo to pri
valome juos vaduoti, prisidė
dami prie Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo bazaro, 
kuris įvyks New Yorke, New 
Star Casino svetainėje, 107th 
St. ir Park Ave., ir tęsis nuo
kovo 6 iki 10 d.
. .Darbininkiškos organizaci
jos- ir šiaip draugai privalo 
rinkt ir aukot daiktus bei pi- 
nigus tam bazarui. Tokiais 
reikalais kreipkitės į Interna- 
tipnal • Labor Defense offisą, 
799 ^'Broadway, Room 422, 
New York. -

c ----------------
“DIDVYRIS” PALAIDOTAS 
KAIP VALKATA

be, pilnas steidžius dailaus lie
tuviško jaunimo. O kaslink 
lošimo! Kaip ir pradėt, kuo
met veikalo scenos turi ir mis
terijos ir meilės, ir nuliūdimo, 
ir džiaugsmo, ir baimės, ir ne
apykantos, o svarbiausia tai 
juokų, nenustojančių juokų?! 
Ir kur dar šokių linksmumas, 
senų draugų pasimatymas, 
naujų susipažinimas ir dar tie 
žingeidūs pasikalbėjimai!

Bet ką gi čia rąšyt! Vien 
atsilankymas gali padaryt gilų 
ir ilgai pasilaikantį įspūdį. To
dėl būkite visi Labor Lyceum, 
sausio 20 d. Pradžia 3:30 
vai. po piet. ’

LAIMĖJO $4,860 BE . 
GINKLO

Kom.

Pavargėlių, “bomų” kapinė
se palaidota vienas iš paskil-

Du jauni vyrai išplėšė iš vie
no banko pinignešio, J. Scar-

rių,” Raymon H. Williams, ži
nomas, kaipo išvaduotojas pa
klydusio prapulčiai pasmerkto 
amepkonų kareivių bataliono, 
Argonne miške, Franci jos 
fronte.

Jį rado mirusį nuo prastos 
degtinės, sukniubusį į srutų 
ryną, vienoje West Side’s gat
vėje,/nuplyšusį, apšepusį ir iš- 
badėjusį.

Jis buvo paprastas žmogus, 
ne .profesionlas ir ne biznie
rius. Nežiūrint laike karo iš- 
būbnytos didvyrybės, jis mirė 
kaip visuomenės atmata ir pa
laidotas kaip “bomas.” šitaip 
tai kapitalistinė tvarka atsi
moka praščiokams, atliekan
tiems • “karžygiškus” darbus 
tos tvarkos \dešpačių naudai.

didvy-1 valonės $4,860, kaip tik jis nu
lipo žemyn laiptais iš eleveite- 
rio traukinio stoties ties 96th 
St. ir Lexington Ave., New 
Yorke. Ne tik jo krepšį su pi
nigais pasigrobė, bet dar ir ki- 
šenius iškratė, rasdami $60, 
bet pražiūrėdami kišeniuose 
$1,500. Plėšikai veikė “pliko
mis rankomis”; revolverio nei 
neparodė. Po tam laimikiui 
susėdo į automobilį ir nuvažia
vo, neperdaug nei skubinda
miesi ; ir tai buvo aiškioj die
nos šviesoj. x

IŠKELTAS AUTOMOBILIŲ 
VIEŠKELIS NEW YORKE

Tiesiama iškeltas vieškelis 
automobiliams New Yorke, 
Dvylikta Avenue, nuo C Anai

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

M. J. J. Urbszo,
187 Street,
Lawrence, Mass., 

ŽUk 1 savo krautuvę 
l<as uiėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio S. Petrick, se

niau gyveno Wilkes-Barre, Pa., da
bar nežinau, kur randasi. Meldžiu 
jį patį atsišaukti arba kas žinot ma
lonėkit, pranešti, turiu svarbų reika
lą.—C. A. Motevunas, P. O. Tamalco, 
111. (11-12)
PA J IEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, tarpe 36 ir 
amžiaus. Aš esu 38 meti; 
Rašykit ir prisiųskit savo 
lą.—T. Dūmas, 457 W. 21st 
York, N. Y.

38 metų 
vaikinas, 
paveiks- 
St., -New

PAJIEŠKAU giminaičio Albino 
Gratkausko, iš Lietuvos, Antalo

Miesto sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau su 
jumis pasimatyti arba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles Ląne, 
Bay Terrace, Staten Island, N. Y.
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į \ Nufotografuoja (
i ir numaliavoja'
■ visokius p a-į
i m veikslus jvai- |
i riomis spalvo-?
■ mis. Atnau-i
I j in a senus ir I
I kr a j a v u s ir |
1 sudaro s u 1
į amerikoniškais į
1 Darbą atlieku gerai ir pigiai • 
a Kreipkitės Šiuo adresu: ■

1 JONAS STOKES ■
Į173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. |

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandos: 1.0 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis JO iki 1 P, M.
-J- '■ f=X7=.---rr.:-,7

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue). 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

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

į tų, arba po vardu Petro Cigaras.
Todėl, draugai darbininkai ir pro- 

lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubūose, ant Balių ir storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
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.

Reikalaujant, adresuokit:

Jack Dempsey, pasaulio 
kumštininkų ex-čampionas, iš
važiavo į Bostoną derėtis su 
Šarkiu kas link jo kumštynių I 
SU Striblingu, kurios buvo nu-1 gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
matomos 
Floridoje, 
tikslu jau 
tartis su 
moterių 
kis sako, 
tikrinęs 
“flat” ir 
sų įplaukų už tikietus. Bet tai 
tik žodžiu. Jokio raštiško, 
kontrakto nėra. Dempsey __ , . iv i — •
bandysiąs perkalbėt Šarkį, kad /NaUJOKIJ llgarU Dirbėjai 
nusileistų nuo tos palyginamai! ' . ,,
augštos kainos už apsidaužy- 267 D,v,s,on Ave"u,!' B™*1?”- N- Y- 
mą su Striblingu.

Kaip matome, kumštynių'- 
biznyje Dempsey pradeda eit 
pareigas mirusiojo Rickardo. 
Daliiynkai-savininkai Madison 
Square Gardfen’o, New Yorke,'

Miami Beach’yje, 
vasario 27 d. Tuo 
buvusi padaryta su- 
velioniu bokso pro

Tex Rickard u. šar-
Rickardas žodžiu už-

Šarkiui $100,000 
dar 25 nuošimčius vi-

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Tel., Stagg

5043

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 Stręet ( 
Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA * Reštotanas/ geroj 

vietoj, apgyventa lietuviais, len
kais, rusais. Biznis išdirbtas ir Ke
rą proga pirkti. ; Kreipkitės po No. 
768—3rd Avė., tarpe 25 ir 26 Sts., 
Brooklyn ‘N. Y.

(10-12)
PARSIDUODA Lunch Room, biznis 

įdirbtas ir gera proga pirkti. Par
davimo priežastį sužinosite ant vie
tos. Kreipkitės po No. 2196 Flush
ing Ave., Maspeth, N. Y. (9-12)

! Lietuvaitė Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Numąlia- 
i vojų Visokiom Spalvom z
Į Paveikslus
'Studija atdara kiekvieną dieną ir 
I r nedėliomis nuo 9;30 iki 
j 5 vai. po pietų.'
IMARGARETA VALINČ1US fl
I Room 32, Weitzencom Bldg.,
Į PUBLIC SQUARE
I WILKES-BARRE, PA.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

< » . . ‘ ■ 'K ’ ’ " • *• T ' <. J

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

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

- > ' V H- K. M. S. ■*. i
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

ftW Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
; Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti

*r Waterman’s Fountaninių' Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie 1S pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
an^ perkamų ^daiktų nuleisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA ' .į
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Graborius - Undertaker 
; LAIDOTUVIŲ DIRĖKTORIŪ8 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Avenue

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jas, bet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y

KUNDROTO, TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
!t < KJekviephd iš niūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
Visokios mūsų Męntąučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie nanginiai 
Vaistai./ Mtisų .žnionės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. > Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

; hlviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kuriu 1
Žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiai■U
Apynių 
Aviečių uoga 
An i žili seklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Cepronėlių 
Čobrių 
CylMų . ... . i 
Dobilų . 
Daržų našlelių
Devinmeėių dumropių
Dringelis 
Dagilių 
De baslių

f

Grybelių
- Gvazdikeliw 

Imbiero lakui 
Juodšaknių 
Kadugio uogi 
KaŠtavolų 
Kmynų 
Liepos žiedi 
Lis nikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogi 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos Ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknį
Rūtų
Rožių
Remuntlii 
geneso plokičiukti 
Salmėčių 
šalavijų 
fieneso lapelių *
Safronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo | mane 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo’reikalvirną.

Petras Kundrotą į ■' ’
i Ph G. Vaistininkas/

229 / Bedford Ą ven u e, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phoae, Greenpoint W17,




