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keri .TbDarbininkai Visų šalių, 
Viepykites! Jūs Nieko 
N ep r a laimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

ninku Dienrašti*

Išeina Kasdien, Apart

Žemės Drebėjimas Su- 
4J naikino Miestą Ve- 

nezueloj
CARACAS, Venezuela. — 

Ketvirtadienio rytą žemės 
drebėjimas sunaikino mies
tą Cumana. Visi miesto na
mai tapo sugriauti.

Keli desėtkai žmonių už
mušta ir daug sužeista. 

v Mieste buvo 15,000 gyvento-

Lenkija Išveja Vokiečius
Ekspertus

Popiežiaus Valstybė Apims 4 
Ketvirtaines Mylias

Berlynas.— Ketvirtadienį 
/ čia gauta pranešimas iš 

Kattwitz, Augštosios Silezi
jos, kad Lenkijos-Silezijos 

^seimas nubalsavo išvalyti 
visus vokiečius inžinierius 
ir dirbtuvių manadžerius iš 
tos pramoninės srities va- 

* duojantis tuomi, kad Lenki
jai nereikalingi vokiečiai 

f technikai. Čia vokiečiuose 
kyla pasipiktinimas prieš 
tokį Lenkijos žingsnį.

ROMA. — Nauja popie
žiaus valstybė, kuri bus su
daryta sulig popiežiaus ir 
fašistų valdžios padarytos 
sutarties, apims keturias 
ketvirtaines mylias su 15,- 
000 gyventojų, sako prane
šimas.

Sena popiežiaus valstybė, 
kuri tapo atimta 1870 me
tais, tęsėsi nuo jūrų iki jū
rų per Italijos vidurį; ap
ėmė 16,000 ketvirtainių my
lių; gyventojų buvo 3,125,- 
000.

Nužudyto Gubos Komunisto Brolis
C. Mella Bus Lenino Mirties Paminėjime

NEW YORK. — 'Cecilio 
Mella, jaunesnis brolis Julio 
Melia, Gubos komunistų va
do, kurį Wall Streeto agen
tai nužudė Meksikoj, daly
vaus Lenino mirties pami
nėjimo mitinge, kuris įvyks 
šį vakarą, Madison Square 
Garden, New Yorke. Jis 
kalbės apie Gubos valdžios 
terorą.

Kiti kalbėtojai bus Jay 
Lovestone, Darbininkų (Ko-

munistų) Partijos, sekreto
rius, Wm. Z. Fosteris, Ben 
Gitlowas ir kiti.

Taipgi bus muzikalė pro
grama ir bus perstatytas 
darbininkų sporto spektak
lius. Žymus Sovietų pianis
tas Jaschą Fischermann iš
pildys kelis revoliucinius 
muzikos kavalkus.

Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite tame milžiniš
kame mitinge.

225 Svary Policistas Skun- Atmetė Bilių Panaikinimui 
Anti-Evoliucijos Įstatymo

Svary Pati
70 Asmeny Išromyta Reikalauja Neįsileisti

Ragį Anglių Būdama i®. SOVIETAI VADINA KELLOGGO ‘TAIKOS’
literinius Orlaivius

LONDONAS.— Generolas 
P. R. C. Groves, Anglijos 
militaristaš, sausio laidos 
žurnale “Air,” kuris yra or
ganas Anglijos Orlaivinin- 
kystės Lygos, rašo, kad An
glija esanti atsilikus nuo 
Vokietijos ir Jungtinių Val
stijų orlaivininkystės srity, i 
ir jis ragina Angliją buda- 
voti daugiau militarinių or
laivių, kad Anglija būtų 
tinkamai prisirengus prie 
karo. *

Užginčina Paskalus apie Su
kilimą Honduras Krašte

Kf.K,•*1J9L '

PAKTĄ PACIFISTINE MIGLA
Tikri Imperialistų Mieriai Matomi Rezervacijose, Rašo 

Soviety Spauda, Numaskuodama Pakto Tikslą
S

CHICAGO. — Policistas 
John Belskey, kuris išsiren
gęs sveria 225 svarus, skun
džiasi, kad jį muša jo pati, 
kuri sveria tik 95 svarus.

a Jis užvedė prieš savo pa- 
•čią divorso bylą pamatuoda
mas, kad pati su juo labai 
žiauriai elgiasi. Jis sako, 
kad jo pati atėmė nuo jo re
volverį, apmušė, užsisėdo 
ant jo, apkumščiavo ir pa
galios išmetė iš stubos.

Teismas svarstys jo nusi- 
jKjskundimą.

Numirė Dr. Louis Sajous, 
/ ' Liaukų Autoritetas

Nashville, Tenn.— Žemes
niam Tennessee valstijos 
seimelio bute trečiadienį ta
po atmestas bilius panaiki
nimui Tennessee išleisto 
įstatymo, kuris draudžia 
dėstyti evoliucijos mokslą 
tos valstijos mokyklose. At
metimui to biliaus įnešimą 
padarė atstovas Phillips, 
republikonas.

Turkija Užsisakė Francijoj
25 Militarinius Orlaivius

Delaware Valstijoj Amerikos Kviečių
SARAGOSSA, Ispanija.—WILMINGTON, Del.

Delaware valstijoj yra išlei-.Ispanijos miltų gamintojai, 
stas naujas įstatymas romi- 
jimui silpnapročių ir “mora
liai sugedusių,” kad jie bū
tų nevaisingi. Dr. M. A. 
Taumjanz, vedėjas ■ Dela
ware Valstijos Ligoninės del

Philadelphia.— Dr. Louis 
T. De M. Sajous, pagarsė
jęs liaukų autoritetas, tre
čiadienį numirė po trumpos 
ligos. Jis buvo tik 43 metų 
amžiaus.

PARYŽIUS. — Turkija 
taipgi ginkluojasi. Turki
jos valdžia tik ką padarė 
kontraktą su Morane-SaūL 
nier Orlaivių Kompanija del 
pagaminimo Turkijai 25 mi- 
litarinių orlaivių, vertės 6,- 
000,000 frankų (apie $240,-; 
000). Dabar vedamos dery
bos del užsakymo 30 komer
ciniu orlaiviu.

susirinkę čia apkalbėti apie 
savo pramonės padėtį, kalti
no importavimą kviečių iš 
svetimų šalių del jų pramo
nes kritiškos padėties.

Išnešta' reikalavimas, kad 
Bepročių, ketvirtadienį iš- j būtų uždrausta įgabenti A- 
davč raportą už tris mėne
sius ir pažymėjo, kad per tą 
laiką išromyta 70 asmenų.

Tai dar pirmi išromyti su
lig to įstatymo. Sulig to 
įstatymo, tik gavus giminių 
sutikimą galima daryti ope
raciją.. Y Į-.. .

Californija yra antra val
stija, kuri turi išleidus tokį į 
įstatymą. t ' h

merikos kviečius į Ispaniją 
ir kad kviečių įgabenimas iš 
Argentinos būtų sumažintas 
proporcionaliai sulig šalies 
pareikalavimo1.

Tasai reikalavimas bus 
paniektas valdžiai, ir mano
ma, kad- valdžia 
prašymą išpildyti. . * < Y

r, /Sutiks jų

Booth Pasidliosiąs

Vokiečiai Planuoja Orlaiviy 
Liniją i Argentiną

Maištininkų Vadas Patapo 
Afganistano Valdonu

SASKVA. — Čia gauta 
lešimas, kad karaliaus 
Amanullah brolis, karalius 

Inayatullah, tapo nuverstas 
ketvirtadienį. Jam užtikrin
ta tinkama apsauga apleisti 
Afganistaną.

Afganistano valdonu pa
tapo maištininkų vadas Be- 
cha Sakao. Jis tapo pa
skelbtas Habibullah Khan 
ir patapo trečiu Afganista
no monarchų bėgy vienos 
savaitės.

Sakoma, Amanullah dabar 
randasi mieste Kandahar. 
Jis žadąs kovoti prieš naują

banditu.

Albany, N. Y.— N. Y. val
stijos seimely demokratai 
atstovai trečiadienį- įteikė 
bilių. pratęsimui gubernato
riaus termino iki keturių 
metų.

Washingtone Yra Apie 
15,000 Būtlegeriy

BERLYNAS — Lufthan
sa, Vokietijos orlaivių trus- 
tas, praneša, kad jis atida
rys reguliarę transatlantiko 
orlaivių liniją į Buenos Ai
res, Argentiną, gegužės mė
nesį. Bus naudojami nese
nai užbaigti trys milžiniški 
lėktuvai Rohrback Romar 
rūšies. Su pabaiga šių me
tų dar bus pridėta kiti mil
žiniški orlaiviai, kurie da
bar budavojami. Taipgi ma
noma tą liniją praplėsti iki 
Šiaurinės Amerikos.

Londonas. — Nubalsavus 
salaveišių armijos augščiau- 
siai tarybai prašalinti iš 
vadovavimo vietos generolą 
Bramwell Booth, eina gan
das, kad senis Booth pasi- 
duosiąs tam nutarimui be 
“faito.” Sekančią savaitę 
taryba išsirinks kitą vadą.

Reikalauja, kad Kongresas 
Uždrausty Skolinti Pinigus

Tegucigalpa, Honduras.:— 
Čia oficialiai užginčijama 
Jungtinėse Valstijose pa
leisti gandai, būk Honduras 
krašte gręsia pilietinis ka
ras.

A. J. Cook Kalbėjo Anti- 
Imperialisty Lygos Mitinge
COLOGNE, Vokietija. — 

A. J. Cook, Anglijos mainie- 
rių vadas, čia kalbėjo Anti- 
Imperialistinės Lygos Pil
dančiojo Komiteto posėdy 
apie darbo unijų užduotį 
anti-imperialistiniame dar
be. Jis sakė, kad visos dar
bo ^unijos turi prisidėti prįe 
anti-imperialistinės lygos.

Pagriebė Banko ,Kasierių

Cincinnati, • Ohio.— Prie
miesty Oakley du vyrai pa
griebė Benjamin Henderson, 
Camargo banko kasteriu, 
įstūmė į savo automobilių 
ir nuvažiavo.

Manoma, kad piktadariai 
yra nariai Wilmur Cole- 
Edward Touhey šaikos iš 
Lancaster, Pa., kuri buvo

WASHINGTON.— šalies 
sostinėj, Washington mies
te, kuris yra po tiesiogine 
kongreso kontrole, butlege- (javo Viso Amžiaus Kalėjimą 
rystes biznis eina visu smar
kumu. Sakoma, butlegeriai 
degtinę pristato į policijos

už Būtlegerystę
z<čtu<į» Kuvuii prieš lietujčį —y ( i _

valdoną, kuris skaitomas stotis. Daug butlegerių dar--; MANISTIQUE, Mich. -

1 WASHINGTON.— Sena- 
torius E. Tydings iš Mary
land ketvirtadienį patiekė 
senatui rezoliuciją, reika
laujančią uždrausti Jungti
nių Valstijų valdžiai arba 
Amerikos finansiniams in
teresams skolinti pinigus 
bile svetimos šalies valdžiai, 
kuri palaiko dideles milita- 
rines įstaigas. A

i ' 'užpuolus jo namus du mė
nesiai atgal. Tuomet atėmė 
nuo jo $6,000.

v Kasierįaus 10 metų duktė 
Betty Jane matė, kaip pik
tadariai pagriebė jos tėvą.

Streikuoja Šilko Audėjai

«>■

Prez. Coolidge
Kelloggo Paktą

Washington. — Ketvirta
dienį prezidentas Coolidge 
pasirašė Kelloggo pakto ra
tifikavimo dokumentą. *

buojasi apie kongreso namą. Apskričio teismo džiurė nu- 
Koridoriuj per telefoną eina teisė ant viso amžiaus į ka-

Pasirašė pasikalbėjimai sų butlege- Įėjimą Tony Papięh už but- 
:tą * riais, kurie pristato kongre- legerystę.’ *1 ' ‘ \ ?i 1j

“Ekonominis Gyveni-
” rašo:

“Po uždanga tos pacifisti
nės miglos (Kelloggo “tai
kos” pakto) pašėlusios gink
lavimosi lenktynės tęsiasi 
besirenkime prie naujo ka
ro. Karas neišvengiama 
kapitalizmo pasekmė. In
teresinga pastebėti, kad po 
ratifikavimo pakto Ameri
kos senatas skubiai pradėjo * 
diskusuoti programą budą- 
vojimui daugiau kreiserių.^

Tikri imperialistų tikslai 
matomi rezervacijose, ku
rias jie padarė ’Paryžiuj 
prie to pakto, pabaigoj pa
žymi tasai laikraštis. rt 

“Izviestija,” minėdama re
zervacijas, prisimena Angli
jos keliamą maištą Afganis
tane ir pažymi:

“Įvykiai Afganistane pa
rodo, kaip Anglija išsiaški- 
no 'rezervacijas, kurias ji 
padarė pirma _ pasirašymo

MASKVA.— Kadangi So- kia. 
vietų Sąjunga nori taikos ir mas 
del to remia bile kokias su
tartis, kurios tik kalba už 
taiką, tai ji prisidėjo ir prie 
Kelloggo “taikos” plano, ku
riame kalbama apie “už- 
draudimą karų.” Bet prisi
dėdami prie to pakto Sovie
tai pažymėjo, kad tai nėra 
tikra taikos sutartis, bet yra 
imperialistų pači fistinė 
skraistė .pridengimui savo 
karinių planų. Bet kadangi 
svietui kalama, jog tai esąs 
“taikos” paktas, tai ir So
vietai po juo pasirašo, įro
dydami, kad jie sutinka ir 
prie jo prisidėti; tačiaus jie. 
pareiškė savo nuomonę.

Sovietų Sąjunga buvo pir
mutinė ratifikavime to pak
to. O dabar jį ratifikavo 
Jungtinės Valstijos.

Sovietų laikraščiai, rašy
dami apie Jungtinių Valsti
jų ratifikavimą, ir dabar: 
pabrėžia, ką tas paktas reiš-'Kelloggo pakto.”

Sako, Edisonas Be 
Danty Jaučiasi Geriau

Susikūlė TryspTraiiki- 
fiiai, Žuvo 4 Žjymiės *
ABERDEEN, Ket

virtadienį, 4:40 vai. po pie
tų, ant Pennsylvanijos gelž- 
kelio, prie Short Lane, už ' 
pusantros mylios nuo čia, 
susikūlė du ekspresai į ta- 
vorinį x traukinį. Keturi

JACKSONVILLE, Fla.— 
Kuomet Čia Thomas A. Edi
sonas su savo žmona buvo 
sustoję keliaudami į ' savo 
namus, Fort Myers, Fla., tai 
ponia Edisonienė paaiškino, 
kodėl Edisonas dabar ge
riau jaučiasi ir svoriu pa-[traukinių darbininkai žuvo, 
augo ant 20 svarų.

“Jis pradėjo svoriu pa
augti, kuomet jam tapo iš
traukti dantys,” ji pareiškė. 
“Dantys jį vargino per kiek 
metų, tai jis nusprendė nuo 
jų atsikratyti. Jis atsikra
tė ir jaučiasi geriau.”

Edisonas yra 82 metų am
žiaus. Pasikalbėjime jis iš
sireiškė, jog jis tikisi dar 
gyventi keletą metų dau
giau. .

Vienas reporteris užklau
sė, ar jo protas veikia taip 
gerai, kaip ir pirma. z

^Tajp,” atsakė Edisonas.^ 
“Aš nematau skirtumo.”
Jis sako, kad jis atvažiavo į 

Floridą hri vakacijas pralei
sti,; bet darbuotis jieškojime 
būdų, kaip išvystyti nami
nį parūpinimą gurno šiai ša
liai. Jis daro visokius ban
dymus su medžiais, iš kurių; 
būtų galima gaminti gumą. 
Jis nori surasti būdą, kaip 
išauginti gurno ar tam pa
našius medžius Jungtinėse 
Valstijose, kad Amerikai ne- 
stokuotų gurno ištikus ka
rui.

vienas labai sužeistas; kele
tas lengviau sužeista. Daug 
pasažierių tapo sukrėsta.

Gelžkelio viršininkai sako, /■ 
kad nelaimė įvyko iš prie- 
žasties didelės miglos. I

Šiaurių link einantis trau-< 
kiny s iš Washington© susi-? 
kūlė į tavorinię traukinio 
užpakalį. Susidaužę vago
nai užvirto ant relių, einan
čių pietų link; New Yorko- 
Washington© pasažierinis 
traukinys, einantis - pietį 
link, užėjo ant griuvėsių i 
susigrūdo su kitais 1 dviei 
traukiniais.

PATERSON. N. J.— Na- 
cionalės- .Tekstilės Darbinin
kų Unijos Patersono Ipkalas 
iššaukė į streiką .darbinin
kus, dirbančius Wolf ir Op
per audinyčioj. Ta kompa
niją bandė pailginti darbo 
valandas ir nukapoti algas.

. Kitose audinyčiose, kurios 
dirba Wolf it Opper kompa
nijos kontraktinį ( darbą, 
darbinihkai išeina į simpati
jos) streiką. Harrison and 
Son audinyčioš darbininkai 
nusprendė išeiti į streiką.

Streiko komitetas tyrinėjo 
kitas dirbtuves, ir surado, 
kad Bilsky Silk ^kompanija 
taipgi dirbą Wolf ir Opper 
darbą. Sušaukė tos kompa
nijos darbininkų susirinki
mą. Sakoma, kad ir ten 
bus paskelbtas streikas. .

Zeppelinas Skraidys Aplii 
Pyramidas

Nuogųjų Kultas Paryžiuj

PžiYyžius. — Penktądięnį 
policijai ■ prapešta, kad; jna- 
turalistų kolonija :rąnda$i 
Paryžiaus i priemiesty; prie 
kranto Mafne. Ten vyrai ir 
moterys vaikšto visai nuogi, 
kad saulės spinduliai galėtų 
pasiekti jų kūną. ,

Kolonija turi aptvertą 
nuosavybę apgyventoj prie
miesčio daly, ir ten natūra
listai “gamtiškai” gyvena. 
Iki šiol policija nesikišo į 
JU gyvenimą.

^Kolonijoj yra tokių narių, 
kurie ten nuolatos gyvena. 
Kiti yrą Paryžiaus biznie
riai ir ofisų darbininkės bei 

-[darbininkai, kurie ten Vyks- 
Ita pagyventi “naturališkai.”

Berlynąs. — Pranešan 
kad Vokietijos dįdžjulis. 
rižablis Gęaf ŽęppeĮin k 
mėnesį skris į Aigipf: 
ten skraidys aplink pyra 
das. Paskui per Palestu 
sugrįš namo.

Michigan ' yalstijdj yra 
tatymas, sulig kurio' krimF

ąo nariams degtinės ant pa
reikalavimo.

Blaivybės komisionierius 
Doran pripažįsta, kad 
Washingtone yra su virš 3,- 
000 butlegerių.

Tačiaus patys butlegeriai, 
nusiskundžia, kad jų yra 
daug daugiau; jie sako, kad 
viso butlegerių Washingto
ne yra mažiausia 15,000. Ir 
kadangi jų tiek daug, tai jie 
skundžiasi, kad negali pada
ryti gerą biznį. Tarp jų ei
na didelė konkurencija.

Reikjavik, Iceland.— čia 
jūrininkai paskelbę streiką, 
reikalaudami pakelti algas.

įstatymas, 
naliai prasikaltęs asmuo 
tris kartus kėtvirtą kartą 
gali būt nubaustas kalėji
mu ant viso amžiaus.

Papich buvo jpirmiaus nu
baustas keturis kartus dėl 
menkų prasikaltimų būtie-5 
gerystėj. Dabar jis prasi
kalto penktu kartu ir tapo 
nuteistas ant viso amžiaus.

Komi

, Paryžius. — Pranešama, 
kad Bolivijos valdžia gavo 
per < Londono tūlą banka 
$10.000,000 paskola nirki- 

<mui ginklų ir amunicijos.

Yonkers, N. Y.;
Elizabeth Darbininku Partijos 

Narių Susirinkimas
Sekantį nedeldienį, sausio 

20 d., 10 vai. ryto, įvyks
> svarbus Darbininkų (Komu- 

’ t nistų) Partijos narių susi
rinkimas, Liutvino svetai- 

KR nej, 69 South Park St. Bus 
diskusijos ir rinkimas dele
gatų. Visi Partijos nariai 

fįfe. būtinai dalyvaukite.
/ Jack Malmut

Roma.— Čia, kur sniegas 
retai kada matomas, ketvir
tadienį nemažai prisnigo. 
Nemažai sniego nukrito 
šiaurinėj ir cehtralinėj Ita-[ 
lijoj. Vi ; '■

15 Pėdų Sniego Švedijoj
\ STOCKHOLM, Švedija.— 
Per pastarąsias kelias die
nas Švedijoj siaučia sniego 
audra. Pietinėj Švedijoj 
įvairiose vietose sniego pri- 
dribo iki penkiolikos pėdų.

r?. *------ ■.--------------------- L------------------- 7--------------- --------------------------- ------------- ---- ----------------- ----------------------- _________----- --------------- i------- ---------- J---- ;--- —----- -----------

Lietuviai Darbininkai, Skaitlingai Dalyvaukite Lenino Mirties Paminėjime Šį Vakarą, Madison Square Gardene, New Yorke

ALDLD 172 kuopa rengia 
labai svarbias prakdbas 
apie Lietuvą ir apie Ameri
kos darbininkų padėjimą. 
Kalbės d. L. Pruseika.

Prakalbos įvyks šį tedėl- 
dienj, 20 d. sausio, kaip 2 
vai. po pietų, Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėj!, 113 
Harriet St., Yonkers, N. Y.

Būtinai atsilankyk te į 
prakalbas ir atsivesk i e sa
vo pažįstamus

Kviečia L j
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Socialistai ir Darbo Unijų Biurokratai

BAL'ĮflIIORE. MD. i ,
čia influenza ir plaučių už

degimas s|adčia( lapai. ^mar
kiai. Iš tos priežasties St. 
Charles Kolegija uždaryta, 
nes iš 400 studentų, nuo 1 d. 
iki 13 d. sausio susirgo 129 
studentai influenza, 5 plaučių 
uždegimu ir ,9 gęrįlės (Ug^.

Tai labai įdomus laikraštis. 
Prenumerata pigi, tik 50 
ceųtų .mefams. • Pavieniai 
numeriai parsiduoda po 5 
centus.

Kaip tankiai ^National 
Textile Worker”’ eis, nesa
koma pirmam numery j. Vei
kiausia tik sykį į mėnesį pa
sirodys iš pradžios, o paskui 
išeidinės tankiau.

Šio naujo audėjų laikraš
čio pirmas numeris labai 
turtingas geromią žiniomis 
iš Amerikos ir viso pasaulio 
audėjų darbo ir veikimo. 
Leidėjai sako, kad “Natio
nal Textile Worker” netar
naus saujelei viršininkų, 
kaip kad daro kiti unijų 
organai. Jis' tarnaus vi
siems naujos unijos na
riams ir visiems audė j aūis. 
Jisai karingai gins- darbi
ninkų klasės reikalus. Šauks 
nėoTgaiiižuotus audėjus po 
unijos vėliąva,

Patartina lietuviams dar
bininkams, o ypač audė
jams, užsiprenumeruoti 
“National Textile Worker.” 
Antrašas toks: 104 Fifth 

Amerikos Audėjų Unija. Ave, New York City.

niiis rūbsiuvius vadovavo 
šitas streiklaužis Woll.

Dar truputis. Dar vienas 
“The New Leaderio” klau
simas'Mathew Wollui: “Ar 
tiesa, kad jūs pranešdami 
policijai apie komiimstinius 
kailiasiuvių streiko vadus 
1926 metais?” Vadinasi, 
kuomet kailiasiuviai vede 
kovą su darbdaviais, tai 
Woll streiko vadus išdavi
nėjo policijai. Tą žinojo so
cialistai, bet jie ne tik neiš-' 
kėlė šito juodašimtiško Wol
lo darbo aikštėn, ale dar 
jam padėjo, su juo; išvien 
ėjo, jam, talkininkavę.

Tai matote. Judesiai pa
tys išdąVė savo draugus ju
desius. i Mes žinojoine, kad 
tokiais darbais užšiiūia Woll 
ir socialistai. Mes rašėme 
apie tai.' Mes sakėme, kad 
tai yra juodašimtiška bur
žuazijos agentų šaika, kad 
tai yra išdavikų gauja. Bet 
buvo tokių, kurie mums ne
tikėjo. Kiti sakė, kad mes 
perdaug “riebiai” kalbame. 
Bet dabar ir tie “hevierni 
Tamošiai” turi įsitikinti, 
kad mes sakėme ir šakome 
teisybę apie tuos darbinin
kų išdavikus. Ar galėjome 
ir ar galime mes vynioti į 
vatą tokias bjaurybes, kaip 
Woll, Green, Sigman ir tt., 
kurie, prisidengę unijų va
dų skraistę, padeda darbda
viams laužyti streiką, žiau
riausios kovos lauke išdavi
nė ja karingus streiko vadus 
policijai? Ar' galime mes 
broliškai atsinešti į tokius 
supuvusius socialistus, kaip 
Hillquit, Oneal, Grigaitis : ir 
Michelsonas, kurie padeda 
aniems Wolląms ir Grėė-; 
nams jų juodašimtiškam,: 
streiklaužiškam, išdaįvikiš-- 
kam dąrbe? ; ’ I • • I i

Jdau, kad bolševiziriąs neina 
pirmyn, bet smunka...”

Konąunįstų judėjimas ki
tose.: šalyse taip pat einąs 
prie; gajoi Girdi, “Profin- 
temai ir kominternai grei
tai liks tuščiais . žodžiais.” 
Matote, skirtingi autoriai, 
bet ta pati giesmė.

Mums labai maloųu gir
dėti, kad “Darbininko” ir. 
“Naujienų”, nelaimingi re
daktoriai randa sau surami
nimą nenuilstančiam laido
jime komuništų’; judėjimo. 
Kho1 gi kitu jie pašitiešys?

Tik tiek noriipe pabriežti, 
kad jų troškimai ir pasiliks 
troškiniais, heš jie j ‘nieko 
bendro neturi su protu.

■ I : į < ■ t

Naujas Audėjų Laikraštis 
i ; ’’ ! i '

Gavome pirmą numerį 
“National Textile Worker,” 
kurį-leidžia nauja Nacionalė

Saiavcišių Armijoj 
Rietenos

Anglijoj" laiko posėdžius 
Salaveišių .. Ahhijos augš- 
čiausia taryba.' Eina di
džiausia kova tarpe “gene
rolo” Booth šajininkų ir jo 
oponentų. O pats generolas 
serga ir guli lovoj.* Jo prie
šai sudaro didžiumą taryboj 
ir reikalauja, kad jis geruo-1 
jų [prasišalintų,' nes ' kitaip 
būsiąs už ausų1 įaim'tas ir 
išmestas.- , Bet Bootįi, atkir
to, kad jiį’ geruoju nes;-; 
trauks, nes jis atsakąs tik
tai prieš patį> dievą, o ne 
prieš tokius griešninkus, ko* 
kie susirinko Anglijoje!.

Katalikai1 turi savo popie
žių, o' prbteštonai savo, Sa
laveišių Armijos generolą. 
Abudu apgaudinėja savo 
aveles vardan savo ismisly- 
to dievo.

‘ Sausio 10 d., apie 3 vai. ry
te, rytinėj miesto dalyj spro
go mūnšaino virimui katilas, r . 
kuris turėjo įtalpos 100 galio- • 
nų. Iš to kilo didelis gais
ras, kuris daug nuostolių pa
darė. Mat, ne tik tas namas 
užsidegė, kuriame virė mūn- , 
šainą, bet siekė ir šalia esan- !.... 
čius namus.

Pribuvę blaivybės agentai 
surado dar 47 bačkas užraug
tos brogos, bet mūnšainierįų 
nesuareštavo, jie spėjo pa7 . ’ 
sprukti.

Tai koks beliko išrokąvi- 
mas Amerikos Darbo Fede
racijos biurokratams bro
liautis su socialistais? Ne
beliko jokio. Ir i štai mes 
matome pakrikimą “švento
sios” parazitų sąjungos. 
Woll ir Green iščiulpė socia
listus, kaip lemonus, ir iš
metė už tvoros. Paskutinėj 
Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijoj jie prakeikė 
Brookwood Labor College, 
nes tai esanti “bolševikų” 

‘e1 auklėjimo įstaiga. Woll, ži- 
deracijos vice-pirmfhinkas, noma, puikiai 
nepataisomas reakcionie- yra melas, bet jis nori už- 
rius ir darbininkų išdavikas duoti smūgį savo buvusiems 
Mathew Woll buvo vadu tos paklusniems šunyčiams ir 
parazitų gaujos. Socialistų todėl nesidrovi melą pavar- 
Partijos lyderis Hillquit bu- toti. Šitas Wollo išėjimas 
vo antroji po Woll tos gau- prieš Brookwood Labor 
jos vadovaujama žvaigždė. College, socialistų įstaigą, 
Žodžiu sakant, viskas plati-[išsėmė brolių socialistų kau
kė kaip iš pieno. Viešpata-‘ trybę. Pamatė jie, kad Fe- 
vo didžiausia meilė ir broly- deracijos biurokratai jų tal- 
Jiė tarpe Amerikos Darbo kos nebereikalauja.
Federacijos biuiokiatų ir j pabar įr socialistai palei- 

,^0^al1Si^x?nrt^0S džia savo “kanuoles” prieš
Kodėl jyplį Green ir kiti gavo organe “The 

biurokratai taiį) buvo įsi- j^ew Leadery” jie jau nuliū-

Dar itaip nesenai Socialis
tų Partijos vadai laižė ko
jas Amerikos Darbo Fede
racijoj biurokratams ir pa
dėjo jiems terorizuoti ko
munistus darbo unijose. Du 
metai’atgal New Yorke bu
vo sušaukta konferencija 
darbo unijų vadų, socialis
tų, advokatų, kunigų, darb
davių atstovų ir kitokių pa
razitų, viso apie 400, kuri 
sudarė komitetą “darbo uni
joms- gelbėti nuo komunis
tų.” Amerikos Darbo F

žino, jog tai

Savo organe “The

Pas mus atsiranda įvairių ti
pų lietuvių tarpe, čia visiems 
gerai žinomas J. Pupkevičius, 
apie 35 metų amžiaus, išauk
lėtas katalikiškoj dvasioj, ku
ris niekad nedirba ir nuolati
nis policijos stočių svečias. 
Pastaruoju laiku-jis jau pradė
jo ant gatvių Išmaldų prašyti 
ir už tai tapo suareštuotas. , 
Kuomet teisėjas pasakė, kad 
už tai jam duoda mėnesį ka
lėjimo, tai jis pasipriešino, . 
kad» mažai gauna, nori dąu- 3 
giau gauti. Teisėjas užklausė, 
kodėl jis nori daugiau. Tuo
met Pupkevičius pradėjo aiš
kinti, kad dabar labai šalta ir 
jis niekur negauna jokios prie
glaudos. Teisėjas tuomet pa
sakė, kad duoda jam tris me- • 
nesiūs prie i sunkiųjų darbų. ' _ 
Čia vėl Pupkevičius pradėjo 
ginčytis, kad jis su laiku su-( 
tinka,, bet su tub nuospren- 
džiu, kad reikės dirbti sunkius 
darbus, nesutinka.'Vienok tei
sėjas pareiškė, kad jau ąavo . “ 
nuosprendžio nekeįs. ( i

Tai jnatote, kokių mes gai- 
.t-ąlų tiuįipM. ’ i / ’
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Tebetrokšta Bolševizmui 
Mirties

Tai vis dar Grigaitis tebe- 
pranašauja bolševizmui mir
tį. “Naujienų” Nr. 11 jis 
dar sykį garsiai' užgieda: 
“Bolševizmo sistema,1 tiesa/ 
gali bet kadą sugriūti. įTęb 
gu ji nesugrius - staigiai,’ tai 
ji keisis laipsniškai, iki jos 
vietą užims kita, visai prie
šinga jai tvarka.”, j .
/Matote, Grigaitis i ’visai 

lengvai ’• apsidirbo - su bolše
vizmu, tik dAf*' įjis{ nežino, 
kaip jį pabaigti i staibiai ar

PITTSTONO POLICIJA IŠARDĖ
MAINIERIŲ PRAKALBAS

keturius greta, maršavo ilgos 
eilės darbininkų. Nuo Armo
ry Svetainės iki Broad gatvės 
pleciaus reikia pereiti veik vi
są Pittstono Main gatvę.

Sniegas krito smarkiai, šal
tis purtė visus, bet kerštingi 
dvasioj žingsniavo bedarbiai ir 
dar dirbantieji—sunkaus dar
bo darbininkai, žiūrint į tas 
eiles, matai daugybę dar jau-' 
nų. vyrų, kurių sunkus darbas 
nespėjo fiziškai nukamuoti, 
bet didžiumoj viduramžiaus ir 
senesnieji darbininkai, kurių 
žingsniai sunkūs, ' kurių vei
duose nlatdsr raudai nuo ang
lių, Veiduose visų matėsi kas 
tai nepaprasto—koks tai ne-, 
paprastas kerštingas žvilgsnis. 
Jie visi buvo broliai kovoj— 
italai, slavai, lietuviai, lenkai 
ir kiti.

Mjeste koks tai nepaprastas 
sujudimas—moterys, vaikai ir 
daugybė žmonių žiūri iš visų 
pusių. Valstijos kazokai su 
motorcikliais laksto, policijos 
viršininkas žiūri už kampo sto
vėdamas.

Kaip 3 vai. po pietų nemaža 
'minia susirenka ant pleciaus. 
Atsistoja kalbėti visų mainie- 
rių mylimas ir ištikimas drau
gas (mainierys) Frank Vita- 
rik. Tuojaus atbėga valstijos 
kazokas su lazda ir liepia 
trauktis. , Vitarik sako, kad 
aš turiu pasakyt šiai miniai, 
kodėl neįvyko prakalbos Arm
ory Svetainėj. Matai, manęs 
nepaleidžia, jie nori žinoti.” 
Tuomet matydamas, kad gali 
kilti nesmagumo, jis leidžia 
trumpai aiškinti. Vitarik aiš
kiai perstato, kaip mainieriai 
terorizuojami Pittstone, kaip 
laisvės žodiš varžomas, kad 
bedarbiai negali savo reikalų 
aptarti, 
i _ 
kaip majoras Gillespie tar
nauja angliakasyklų- savinin
kams. “Turėdamas' valdžios 
galią,' jis ardo streikus ir var
žo darbininkų teises. Mainie
riai turi jįeškotį kokios nors 
išeities ir Nacionalė Mainierių 
Unija dės pastangas, kad iš
kovoti teisę . laikyti prakalbas 
ir organizuoti mainierius bend
rai kovai.” Vėl atsistoja drg. 
Vitarik ir ragina mainierius 
prisirengti dar skaitlingiau, 
dar demonstratyviau ateiti į 
kitas prakalbas, kurias N. M. 
Unija rengs. Pasirodo miesto 
policija ir kazokas pašokęs su
riko, greičiau skirstykitės. 
Minia išsiskirsto, bet pasiry
žusi kovoti. Areštų neįvyko, 
nes pennate' minios ūpą. Se
niau būdavo išardžius prakal
bas. skirstosi visi į namus, bet 
pasirodo, kad mainierįams iš
sisėmė kantrybė ir jie tatai 
įrodė demonstruodami gatvė
se. Su j tuo- <sujudino ir valdi- 
ąihkus. į

Angliakasiai, budėkite, nes

mylėję į socialistus? Tam 
buvo rimta priežastis. Atsi
mename, kad ta kova komu
nistų ii* darbininkų klasės 
išdavikų ėjo New Yorke 
ądatos amatų unijose — 
Tarptautinėj Moteriškų 
Drapąųį' Siuyėjų Unijoj ir 
Tarptautinėj - Kailiasįuvių 
Unįoj. Tų unijų prieša^y-^ 
je stovėjo socialistai — Sig- 
mana$ ir Kaufmanas. Taigi, 
Woll ir Green negalėjo ne
paisyti socialistų. Jie turėjo 
panaudoti socialistinius ju- 

' došius-terore prieš komunis
tus ir šiaip kairiuosius uni-i 
jistus. Na, o socialistai, vi-' 
sa jų partija, nesvietiškai 
apsidžiaugė, kad Darbo Fe
deracijos biurokratai kalba
si su jais ir priima juos tal
kon. ' Tuo būdu jie, kaip tie 

1 ištikimi šunyčiai, pagatavi 
\buvo į žemes ( sulysti, kad 
tiktai patarnaut Wollui ir 
Greenui.

Ta “šventoji” parazitų są
junga prieš eilinius unijų 
narius, kuriems vadovavo 
komunistai, pasikvietė tal
kon policiją, valdžią, ir teis- 
nus. Tik atsiminkime so- 
ialisto Hochmano laišką 
oliciįjos viršininkui War- 
?nui, o pastarojo prižadė
sią gėrai “

dusiai stena: “Dabar nies 
jau pradėjome abejoti, ar 
teisingai Woll iki šiolei 
mums vadovavo.” Matote, 
prisipažįsta, kad jie iki šio
lei buvo atsidavę Wollo, to 
juodo reakcionieriaus, vado
vybei, ir tik ,dabar pradeda 
abejoti apie 1 teislngum^'įb 
vadovybės, .

z Paskui socialistiniai judos 
atsikreipia tiesiai į Woll ,ir 
nedrąsiai sako: “Jūs galite 
spręsti, kadrines giliai susi
judinę delei jūsų veikimo. 
Jūs turite gabumus. Jūs 
|esate žvalgūs. Bet ar jūs 
įtik neinate klaidingu ke
liu?” Dar nežino, dar tik 
klausia, dar tik maldauja, 
kad Woll pasisakytų, ar jis 
ištikrųjų yrą tikras, kad jo 
kelias yra teisingas.

Toliau “The New Leader” 
klausia: Ar ne tiesa, kad 
National Civic Federation 
yra darbdavių organizaci
ja? Mat, Mathew Woll yra' 
tos organizacijos veikiančiu 
prezidentu. Gi visas svietas 
žino, kad National Civic 
Federation, nuo pat savo 
susiorganizavimo, per visus 
virš dvidešimt metų savo 
gyvavimo, niekas daugiau ir 
nebuvo, kaip tik darbdavių 

pasidarbuot.” j organizacija. O socialistai, 
epamirškime ir to, k^dimatote, kurie, jų pačių pri- 
nal^ameitų unijos sočia- sipažinimu, pasidavė Wollo 
iniąi lyderiai taip pat pa-(vadovybei, tik dabar šūži- 
jo ^25,000 vedimui kovos Ino jo, kad ta organizacija IZ m t i ein vin •v»V\/'lnTTini i vy bin

' ąipsniškai. Parėgėfeite; ki- 
įmetą šiuo laikui jis kaip 

ąk tą pačią melodiją Uauks 
; ip|e “bolševizmo” ?mirtį, ■. nes 
jife’ ją dainuoja ištisus viė- 
ųųolika mėtų. ’' r

f- J - ' -..................

Beje^ f to* paties numerio 
apžvalgoje “Naujienų” Ne
dūktomis - labai įsižeidęs 
mūsų7 j primetimu ' socialis- 
tam's hįroliavimosi ' su"' iho- 
harėhištąis. Bet, mūsų su
pratimu; f nereikėtų’ taip bai
siai įsižeisti ir bereikalingai 
darkyti savo jau., ir taip su
gedusius nervus.! Kodėl ne
galima gražiai ir šaltai pa
sikalbėti? Pavyzdžiui, Gri
gaitis galėjo visai šaltai at
sakyti į sekamus visai šal
tus klausimus: Ar ne tiesa, 
kad Gruzijos, spcįaldėmd- 
krataiį Paryžiuje konspiravo 
prieš Gruzijos So v. valdžią? 
Ar ne tiesa, kad Gruzijos 
socialdemokratai gauna pa- 
šelpą nuo 1 Anglijos mohar- 
chiškos valdžios? Ar ne 
tiesa, kad socialistas Mac- 
Donaldas buvo t premjeru 
prie Jurgio penktojo? Ar 
ne tiesa, kad socialistas 
Vandervelde \ prenije'ravo 
prie karaliaus Alberto? Ar 
nė‘ tiesa, kąd' Bųlgarijos ^o- 
cialdefaiokratai' pAdfejo Būl-' 
gari jos 'monarchiškai" val-; 
džiai skersti komunistus? 
į' Labai' ’ žėftf&T "pfOSfifd 
Grigaitį atsakyti.. į ;šitųęs 
klausimus. O apie ėjimą į
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pasiimti

A. Aldėniūtė.
komitetas “uni

joms gelbėti.” Kaip tik tub

"Naujienų”’ Ne
labais įsižeidęs

Jis perstato kalbėti i
drg. žaldoką, kurts paaiškina, įįomitetą ir apie jų tinkamu-

“LAISVES” SERININKŲ 
DOMEI

eš jk^rįjį sparną. Taip 
atimjnkime ir tą; kad so- 
istų i v a{ tf Ory a u jamas 
okwboct įLabbi* College 

tik&luf paaukoję $100,- 
vou. Nbigi galime už
miršti tą f^kĮąy ,-kacP stam
bus banlęięris i demokratas 

U Leihmanasj-viš tam pačiam 
tikslui davę ;$50,000. Tuomet 
buvc kalbaina, kad tas “uni
joms gelbėti komitetas” tu
ri savo rankose apie pusę 
miliono dolerių tam tikslui, 
kad apvalyti rūbsiuvių uni
jas niio komunistų!

Be^i argi jie atsiekė savo 
tikslą? Ne, neatsieke. Mo
terišką drapanų siuvėjai ir 
kailiadUviai suprato Sigma- 
no, HUquito ir Wollo šuny- streiklaužiavime. Bet tuo- 
bes ir atsuko jiems nugarą, met ėjo iš vieno. Kaip tik 
Jie sustvėrė naują uniją, o tuomet buvo suorganizuotas 
socialilinius Įiidosius pali- parazitų ‘ komitetas “uni- 

u k.? gonroTais be armijos.

yra darbdavių įrankis.
Tuomi jifdošių sorkės, dar 

nepasibaigia. “The jįety 
Leader” toliau klausia Wol
lo: kad jūs^ ban
dėte sulaužyti Passąico au
dėjų streiką?” Tain strei
kui vadovavo komunistai. 
Jį bandė sulaužyti ne tik 
Woll ir kiti Amerikos Dar
bo Federacijos biurokratai, 
bet ir socialistai. Tik atsi
minkime, kokią streiklaužiš- 
ką rolę lošė lietuviški sma- 
laviriaį iš “Naujienų” ir 
“Keleivio,” šmeiždami strei
ko vadovybę ir kenkdami 
rinkimui aukų del streikie- 
rių. Dabar “The New Lead
er” atvirai kaltina Woll

Sekmadienį, *3 d. vasario, 
1929 m., “Laisvės” Name, 
Brooklyn, N. Y., įvyks “Lai
svės” Spaudos Bendrovės 
šėrininkų metinis suvažiavi
mas. Pradžia 10 vai. ryte.

Draugai, kaip kiekvieną 
metą, taip šį metą specialio 
paraginimo nerašau, idant 
dalyvautumėt dalininkų su
važiavime. Visi gerai žino
te svarbą dienraščio, kokią 
jis rolę lošia darbininkų gy
venime. Tokiu būdu ir va- 
duositės ta užduočia būti 
drauge su kitais šėrininkais, 
kad svarsčius tą, kas bus 
paduota ant dienotvarkės 
dienraščio naudai.

Todėl, kam tik , pavelija 
laikas — neužmirškite šio 
svarbaus šuva žiavimo, 
kuris įvyksta sykį į metus.

Suvažiavimas nėra šaukia
mas vien tik išklausymui ra
portų, bei' išriMiniūi 
tęrių. Jis yra šaukiamas-ir 
padarymui • metines ''apžtą .̂ 
gos, ar neįvyko kokių nors/ 
stambių klaidų, o, jeigu;įvy-u 
ko, tai kad tinkamai, įdriau- : 
gjškai jas pataisius,; jįad J> 
to neliktų kokia nors skriau
da komunistįhiani LjiUdėir 
mui. Spauda — mūsų vai
ras, todėl ir rūpinkimės juo- 
mi.

Nepamirškite pasiimti 
“Laisvės”. Šerus, nes be jų 
nebus įleidžiami į suvažia
vimą. Taipgi nesivėluokite.

Beje, jeigu kas turite kokį 
sumanymą, o negalėsite da
lyvauti dalininkų konferen
cijoj, — prisiųskite laišku. 
Suvažiavimas V i s u q met 
svarsto ir laišku prisiųstą 
įnešimą. | v J

J. Nalivaika, 
Direktorių sekr.

Pittstone šiuo tarpu randasi 
daugybė bedarbių, kuriais se
noji : United Mine Workers 
unija nesįrūpina. Apielinkės 
kasyklose atleidinėja darbinin
kus iš darbo. Tūlos (Penn 
Coal Co. ir kt.) kasyklos už
sidarė neapribotam laikui. Si
tuacija čia dabai bloga ir dar
bininkai reikalavo kalbėtojų, 
idaifit aptarti įsavo .reikalus. 
Nadionalė Mainierių Unija su
rengė prakalbas nedėlioj, sau
sio 13 d., didžiojoj Ąrmory 
Svetainėj, kur, turėjo 'kalbėti 
Ai '■ Minerich, Carlo Tresqa, 
Serio, lenkų(ir -lietuvių įkalbėk 
tojai. Prakalbos garsintos 2 
Vai. po pietų. Komisijai, nu
ėjus svetainėn 1 vai., randa 
policiją. Savininkas pasako, 
kad neleis susirinkti, nes netu
rite leidimo, nors nelabai se
nai čia, su pagelba Civiį Lib
erties Union, tapo iškovota 
teisė laikyti prakalbas. Pa
aiškinus tai, policija atkirto: 
“Ne mūsų reikalas, eikite pas 
miesto majorą, nes jis mums 
įsake neįleisti.”
Majoras Gillespie Išvaro Mai- J 

nierių Delegaciją
Nuėjus mainierių komisijai 

pas hiajorą ir (paklausus prie
žasties, kodėl nedaleijžia be
darbiams prakalbų laikyti, jis 
pareiškė, kad nieko, apie tas 
prakalbas nežino. “Jūsų poli
cija pastatyta svetainėj, tai 
kaip jūs nežinote?” užr 
klausė. Tuomet juokdamasis 
sako: “Man telefonavo sve
tainės,. savininkas, pranešda
mas, kad jis neišrandąvojo 
svetainės prakalboms.” Komi
sijos narys tuojaus išsitraukė 
rasitę už padėtą “depozitą” 
už svetainę. Majoras supykęs 
klausia: °Ar jūs netikite, ką 
aš sakau?”* *‘Nė!” atsako ko
misija. Tuomet pįšo^ęs su/ 
šuko; “Laukan'f iŠ čia , grei
čiau, nes sygrūsiu į kalėjimą'.” 
PoĮicistaš pHbegjęs' , išstūmė. 
Komisija išeidama i pareiškė, 
kad su tuo1 peužsibaigs. “žo- 
įžib laisvę Pittstone, Gilles- 
įjie,’; neužsmaugsi ir . pies rei- 
kal^psime, kad atsakytum už 
šių į prakalbų nuostolius.” 

y • • ’ ' • '
Minia Demonstruoja

||'Ll 'j
y Komisijai sugrįžus prie svė- 
Oiiies, rado publikos užsigrū- 
d'ę yisur, apie svėtainę ir šali- 
g’dHese. Virš trijų tūkstančių 
darbininkų laukė, ką pasakys 
komisija. Paaiškinus, kad ne- 
dalęidžia prakalbų laikyti, 
kad', su šiuo atsidaro vėl kova 
ųž laisves žodį, visur pasigir
do šauksmai, kad “Pittstono 
Mp^oliniūi reikia įrodyti, kad 
mes nenusileisime; Eikime 
ant į miesto pleciaus.” “Eiki
me; eikime,”- šaukia visi. “Sur 
įdarykime tuojaus \eiles.-,? Prą* 
Sidėjo;‘demonstra,cija.' Abi

KANDIDATAI Į C. K.

Į A. P. L. A. Centro Komi
tetą ant sekančių dvejų metų 
palaiko kandidatūrą šie drau
gai:

Ant pirmininko: F. Rodgers,.
2 kp. narys; Ig. V. Savukaitis, 
45 kp. narys ir P. Palacky, 
42 k p. narys.

Ant sekretoriaus: J. Miliau
skas, 2 kp.; J. šiurmaičiūtė,
3 kp., S. K. Schultz, 2 kp. ir 
M. žemaitis, 42 kp.

Ant iždininko: J. Jasadavi- 
čius, 9 kp., D. P. Lekavičius, 
11 kp. ir K. Urmonas, 50 kp.

Ant turtų kontrolierių (iždo 
globėjų): G. Urbonas, 14 kp., 
J. Urbonas, 8 kp., A. žvirblis, 
7 kp., J. čirvinskas, 3 kp., K. 
Stašinskas, 9 k p., J. Tšųrozas, 
3 kp., A. T. Adomaitis, 8 kp., 
J. Girsztoff, 3 kpb S. M. Lie
sis, 43 kp. ir M. Urmoniūtė, 
50 kp.

šie visi draugai. įr draugės , 
palaiko kandidatūrą į Centro

kolai Nikola j ėvičiaus gfali 
skaudžiai atsiliepti ant pro
to daugeliui rusų kontr-rę^ 
voliučionięrįųį kųriįįį ’ Tmfe: 
yra ir' njehŠevįkaįJ v"s W:

- N-’'
Kaip Susitarę

Bostono špitblninkų “Dar
bininkas” (sausio. 15 d,), 
tartum susitaręs su “Naų- 
jienotnis,” taife pat džiaugs
mingai praneša svietui, kad 
bolšeVizmui ateina “sūdo 
diena.” Sako: “Nors Rusi
jos bolševikai giriasi ir. už
sieniuose jų saundonų paka
likai 4ioliaiį jįęihs pritaria, _ ____ ,
fačiaUS 'ddrdši* l<h;sKart‘šaligatvio po du, tris ir

mą į komitetą prasidės. ąp- 
kalbėjimas su 25 sąusio 
(January) ir tęsis iki 23 d, 
vasario, 1929. Ąpkalbejimąs 
gali būti žodžiu jr raštu pęr 
organą. Tat, draugai ir drau
gės, kurie dalyvausite apkal- 
bėjim'e, malonėkite neliesti |i- 
kėjimiškų ir ypatiškų dalyk 
o tik vien apie tinkamumą i 
imti centre vietą. *

Draugiškai,
J. Gataveckas

t Centro Sekr.

valdžia su angliakasyklų savi
ninkais pasiryžusi išardyti jū
sų vienybę ir todėl despera
tiškai puolasi nedaleisti Naci- 
onalei Mainierių Unijai laiky
ti prakalbų,. < Jūsų ekonomi
nes organizacijas bando užslo
pinti.

Daugiau veikimo, daugiau, 
vienybės, daugiau depmnstra- * < 
ei jų, (E|ųdayokite savo orga
nizacijas.
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Telephone, Greenpoint 2372

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

Arba 
Laivų

Iš 18,000 žodžių -
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų

THE YOUNG ‘PIONEER 
GROW! 

find----------------------------
įSJfį^(50c 1 year; 25c. i.year)

Name --------------- - --------------------
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LEADER OF THE LATIN AMERICAN WORKERS DIED Songs For Workers’ Children

We

We

The ain’t

LATIN AM-

met

Free Children i n a Free Land [The

we’d like toknow,

all the workers stand

we’d like toknow,

workers stop to work

Oh what aOh

Puzzles

all

the i

Write For It!

LP

Graborius-Undertaker
State.

Grow!
1111111111^^

several 
song in

are
the
are 
the

Scum of the 

to count their

the
He 

and

It’s 
It’s 
It’s 
But

It’s 
For 
For 
But

at- '
ex bosses.

AMERICAN
It’s 
For 
It’s

trip to Latin j

must pledge 
now, more than 

ever before, to carry on the

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose
poje.

Reikale

The answer to last week’s puzzle 
is:

Workers’ children! Carry on the 
fight of Liebknecht and Luxem
burg!

glass. We give our Pioneer 
and go slowly all 

Moscow, around the coffin.
Lenin looks very natural, as 

His face

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Here’s another jumble word puzzle. 
It is. one of the sayings of Comrade, 
Lenin:

Powe r-in-knowledge-working-is- 
hands-of-the-class-the.

Kremlin once.
stands in front of the

mlin Wall. It is made of'an Honor Guard—a Red Army 
wood. soldier, and one of the G. P.

An epd'less line of people H. A red flag of the Paris

crew!
CHORUS.

I pledge allegiance to the 
kers’ Red Flag and to the ----- __ . ----------- „—

for Which it. stands. One į think of the Children’s Dele- 
throughout our lives— gation to Soviet Russia?

’eedom for the working Help THE YOUNG PIONEER

The young

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

On Friday, January 11,) after getting their instructions 
Julio Melia, former Secretary; from Wall St. .
of ^the Cuban Communist! The American bosses want 

and a well known re- a free hand in exploiting the 
volutionary leader of the Lat-Į people of Latin America. They 
in American workers was kil- j order Melia to be shot so that 
led in Mexico by the Machado the workers would lose their 
Government which is only a'leader who fought against the 
tool of the American Govern-[ exploitation of the workers in 
ment. Latin America. The death of I

Melia had an appointment'our comrade Julio Melia isj 
with a man in the center of. one of the results of Hoover’s [ 
the city. As he was going [“Good Will? 
there a comrade approached' America.
him* and warned him that the' The workers and the work-|The 
Machado agents got orders tojers’ children 
kill him. His warning came'themselves 
too late. As they walked ‘
along the dimly lit streets two Į good work of comrade Melia, 
shots were fired at Melia.
1 A. M. he died.

Thousands of workers 
tended the funeral and 
pressed their hatred against 
the American bosses. The 
workers of Latin America 
know that Melia was killed 
by the Machado Government

At We must become more deter- 
! mined in our fight against the 
exploitation of Latin America 
by the American 

DOWN WITH 
BOSSES!

HANDS OFF
ERICA!

FIGHT BOSSES’ WARS!

* w [Here is another installment of the 
report of the German children’s del
egation to the Soviet Union.]

WE SEE LENIN.

slowly, we walk in two by 
two. We could not stand 
still, for that would have 
taken too long. The walls and 
the roof, are hung with a 

As we go thru
the passageway, we come to 
a corner—there we see Lenin.

At last the day has finally > beautiful red.
come, when we are to see the 
great workers’ leader, LENIN.
For a long time I have been The coffin cover is made'of 
joyfully awaiting this event.
We ride by street car from the Salute,
Forest School in
where we are staying, to the!
RED SQUARE. First we look-Į if he were asleep.
ed. at the KREMLIN WALL, is a bit pale, and his cheeks 
jtff. Czars > used to live in the fallen in. He wears a gray 
Kremlin once. The Mausol- jacket, with a red flag drawn 

on it. At the coffin there is

wood. . I
An ejndless line of people H.

who also want to gaze at Len- Commune hangs on the wall, 
in, stretches along the side of'* 
the Kremlin Wall. There are 
more than a thousand people, 
many more! Since we had 
very little time, we could not 
join the line, but we went 
right in.

A guard stands in front of 
the ’ Mausoleum—it is the 
Honor Guard. Walking very

I can hardly believe that he 
is really dead. Slowly and 
quietly we walk out. I shall 
never forget this day! Out
side near the Kremlin Wall 
lie the other dead Russian 
Leaders. Here also Comrade 
Voikoff, murdered in Poland, 
will be buried in a few days.

Heins.

Puslapis Trečias

2.

3.

MINERSVILLE, PA. = CASTON ROPSEVICH

Follow in Lenin’s Way
Rules for Pioneers

A Pioneer is always faith
ful to the cause of the 
working class.

A Pioneer is the comrade 
of all Pioneers and of all 
workers’ and f a r m e r s’ 

children the world over.
A Pioneer is honest and 
faithful to his comrades 
and to his class, the work
ing class.

•A Pioneer is always trying 
.learn. Knowledge is pow
er in the struggle of 
working class.
A Pioneer organizes 
children around him. 
takes part in the life
interests of these children 
and draws them into the 
Pioneers. A Pioneer is 
the model for all workers’ 

nd fanners’ children.

Enclosed

THE YOUTHFUL GUARDSMEN
We’re marching toward the morning, 
We’re youthful guardsmen all!
Our aims are set on victory, 
Our enemies must fall!
With ordered step, red flag unfurled! 
We’ll build a new and better world!

CHORUS: 
the youthful guardsmen of 
Proletariat! ( •
the youthful guardsmen of 
Proletariat!

THE WHOLE CAPITALIST 
SYSTEM 

I 

Chorus: 
the capitalist system, 
whole capitalist system, 
whole capitalist system—it 
good 
good 
good 
good 
it ain’t good enough for me! 

Repeat Chorus.
good for Jesus squawkers, 
snappy Jimmie Walker— 
Cal the silent talker— 
it ain’t good enough for me! 

Repeat Chorus.
good for the labor fakers, 
Wall Street speculators— 

good for all strike breakers—į 
But it ain’t gdod enough for 

Repeat Chorus.

enough for me!
for Hebrew shammas, 
for red hot mamas— 
for Norman ’Thomas—

Stebuklingai Išliko Gyvas 
Drg. J. Rušinskas

Sausio 5 d., Reading Coal 
and Iron Company mainoje 
“Pin Knat,” angliakasys drg. 
Rušinskas per pusę valandos 
buvo anglių, užgriūtas. Jo lai
mei, pasitaikė augščiau jo 
galvos medis (propas, jo pa
ties užneštas del anglių pasie
kimo, kuris, anglims staiga pa
sileidus, laikė didelį sunkumą 
anglių bei akmenų), o iš šono 
ir dalis viršutinių anglių spau
dė Rušinską prie anglinės sie
nos (pilerio). Jei, ne greita 
pagelba—jo .spėkos būtų nu
tirpę ir anglys būtų jį užspau- 
dusios—užtroškinusios. Begel- 
bėdami jį draugai bodavo an
glį, manydami R. su anglimis 
ištraukti, nes kitos skylės jo 
išėmimui nebuvo. Ant laimėsi 
drg. RuŠinsko balsas- buvo vos 
išgirstas, kad nelioduotų, nes 
tik lavoną galės išimti. Vos,l 
vos maža skylė per kietą ang- 

llį buvo iškirsta ir už vienos 
kojos bei lempinio diržo pa
gelba tapo per bėdą dvilinkas, 
be didelio sužeidimo, ištrauk
tas—antru sykiu pagimdytas. 
R. šeimyna ir visi klasiniai są
moningi Minersvillės darbinin-

kai džiaugiasi

K. Arminas.

NOTARY

PUBLIC

Tel., Stagg

5043

Jono RuŠinsko 
gyvybe, nęs J. R. yra labai 
veiklus visuose klasių kovos 
frontuose.

J.

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS) *

UNDERTAKER

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,

$1,000 Tik UŽ 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap« 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kabią parodytum, tai jam malo* 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esą# 
apimtu kokių nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolra touo 
bile vienos žemiau pažymėtų/ligų ir 
atgaut savo sveikatą. J

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth-,,- 
ma), peršalimo, skaudejimo po krtt-r’ 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
ž^lių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 1 
miestuose.

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

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at- 

! daras dieną ir naktį. Darbą at- 
i lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
I mane, o patarnausiu kuogeriausia.

f 734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

[The “Carmagnole” for 
years was the most popular 
Paris, during the first French Rev
olution. It was used as a rallying 
song to gather the crowds who, join
ing hands would form a chain across 
the street and gather all the passers- į 
by who would thus all march to the , 
square where there was to be a ■ 
mass meeting.]

THE AMERICAN CARMAGNOLE
We want the world and all that’s 

on it,
Mines and railways, shops and land. I 
We built it all and mean to take it— I 
Mines and railways, shops and land. I

I

Come on who toil, unite!
In numbers there is might,
To break or make the world,
Or take the world for labor, 
Mines and railways, shops and land. [

“WE’D LIKE ^TO KNOW!”
[To be sung to the tune of “Funi

culi, Funicula”—Italian song.]
How soon will bosses’ might be 

blighted ?
We’d like to 

know.
And when will 

united ?
We’d like to 

know.
How soon will 

for bosses?
Scum of the earth!

earth!
And help the idle rich 

losses ?
what a dearth! 
dearth!

CHORUS:
Harken, harken! Hope is in the air! 
Revolution coming ev’rywhere!
There’s not a man will bear oppres

sion, nor woman, we declare,
Once the Revolution teaches all to 

do and dare! All to do hnd dare!
Then the workers will grow stronger! 
When we unite, when we unite!
With Russia we will conquer all who 

wrong her.
■When we unite, when we unite!
And then from ev’ry land will come 

the workers,
To build anew, to build anew,
And crush with rightful scorn th'e 

idle shirkers,
Dear YOUNG COMRADE CORNER: (That worthless crew, that worthless

I am very happy to hear that at 
last the children are going to send 
their own delegation to Soviet 
Russia. Our delegation will be' able 
to investigate children’s conditions 
and tell all about them to the Am
erican workers’ children. All the 
other delegations forgot about the 
children.

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

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

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 
didžiausio ir i greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
ant Kitų Tos Linijos 
tik Astuonias Dienas

Ant Jūrų
Trečia Klesa—vien,

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA |1.25c

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis ęreitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir Šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. Z LNS
110 EAST 16lh ST, N.Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Puiki
tik atskiri kambariai

Pas bilie vietinį agentą 
arba

57 Broadway - New York
NORTH GERMAN

LLOYD

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. ■ > Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. 7 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedėldieniais nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO 
228—2nd Ave„ cor. 14th

Informacijos dykai, 
vai. vaka- 
11 iki 2

‘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 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Lcuis 
(Mo.) A. Lepo-

John Naujokas » > nis, 2759 Arsenai 
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue,
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda;' taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestų*--visur 
reikalaukite Restoranuose, <>užeigose, 
Kliubuo«e, ant Balių ir štoruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais 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:

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

H — -I

SCHOOL 
St., N. Y.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

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

| Iš priežasties daugumo stako parduoda 
Į me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
[statome į namus visoje New Yorko ir 
[ Brooklyn© airielinkėie.
[Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

į Lietuvaitė Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
I vojų Visokiom Spalvom 
b Paveikslus '
į Studija atdara kiekvieną dieną 
I nedaliomis nuo 9;30 iki 

v 5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg, 
į PUBLIC SQUARE 
I WILKES-BARRE. PA.

Lietuviška Akušerė
Comradely, 

Rosalind, Kean, 9 years.
Dear Comrade:

I think the International means 
that we should hold tight to the 
Unioų, and to fight the bosses.

We must stand strong-side by side. 
I am a worker’s child, and I am 
certainly proud of it. We shoud 
learn this song because it teaches us 
to fight for the workers.

Miluanka Stamfle,
Mystic, Iowa.

The Young Pioneers of No. 2 
i played its fifst official basket ball 
! game of the season. We played the 
Colonials A C, composed of young ne- 
gTo students. They are affiliated to 
the Junior Section of the Labor 
Sports Union.

After an hour of hard playing the 
Colonials beat us—48 to 26.

The YOUNG PIONEER Basket
ball Team challenges any Junior 
Sport Club to a basketball game at 
our gym, 15 West 126th St. Write to 
YPA, 26 Union Square.

Write to us! What do you

Bell Phone, Popląr 7545

A. F. STANKUS

[Here is a good poem that 
workers’ children should learn.]

WORKERS OF THE WORLD 
AWAKEN!

(Workers of the world, awaken! 
Į Break your chains, demand your 
i rights.
' All the wealth you make is taken 
By exploiting parasites.
Shall you kneel in deep submission 
From your cradles to your graves? 
Is the height of your ambition 
To be good and willing salves

CHORŪS
Arise, ye prisoners of starvation! 
Fight for your own emancipation! 
Arise, ye slaves of every nation, 

In One Soviet Grand.
Our little ones for bread are crying, 
And millions are from hunger dying; 
The end the means is justifying, [ 

’Tis the final stand. i
If the workers take a notion, 
They can stop all speeding traips; 
Every ship upon the ocean | - 
They can tie with mighty chain^; 
Every wheel in the creation, 
Every mine and every mill, 
Fleets and armies of the nątiorį, 
Will at their command stand still.
Workers of the world, awake! 
Rise in all your splendid might; 
Take the wealth that yoti are 

making,
It belongs to you by right.
No one will for bread be crying, 
We’ll have freedom, love and health, 
When the grand red flag is flying 
In the workers* SOVIET!

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

Pečiai, fee Box, Karpetai ir tt.
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir ūž žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane, Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
cuogeriausiose vietose ir už žemą 
cainą. ,
\ 1023 Mt. Vernon Street

v . •

PHILADELPHIA, PA.

f'i..
THE PIONEER PLEDGE

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
i Brooklyn, N. Y.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues



i

šeštadienis, Sausio 19, 1£

keturios

patarimais, juokų skyrium ir angį 
kalbos skyrium. Didelio formato, i

skaitytojams
(Tąsa bus)

PHILADELPHIA, PA.

įfl

(čo

25
Litvin-

Osinovkiečiai šį dvare-

DAKTARAS
MUZIKA JULIUS EICHBERGO

STATYS SCENOJ AIDO CHORAS

Nedelioj, Sausio (January) 20 d., 1929

MENDELO..
I

MMMM

£

vy- 
pa-

kainos.
sekančiu adresu:

Krasnoje 
mokykla; 
rūpinasi 

pereiti

MENDELO 
>///<<<•

kę tarp nedidelių miškelių. 
Krasnoviečių žemė — smėlynas, 
šaltžemė (padzol) ir tik retai 
keno laukuose yra nedideli skly
pai juodžemio. Iš pradžių

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Sovietų Baltarusijoj daugu
mą lietuvių gyventojų sudaro 
kolonistai, kurie jau

Pradžia lygiai 3:30 vai. po pietų 

MUZIKA EL. RETIKEVIČICTĖS
ĮŽANGA: $1.50, $1.00 ir 7i>c Ant Šokių 50 centų

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

vienos dešimtinės. Turėjo iš

“ TARPININKAS |

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

(The Mediator) /]
*

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪRA S 
MĖNESINIS ŽURNALAS

r Puslapis Ketvirtas
•1

Lietuvių Kolonijos Sovietų Baltarusijoj
nui nuomą už žemę mokėt.

Šioj apylinkėj yra ir latvių 
kolonija, susidedanti iš 12 kie- 

dešimtys su viršum metų atgal, mų. šios vietos žemės neder- 
kas vargo stumiamas, kas dau- lingumas neduoda\ kiek smau
giau praturtėt norėdamas, atva-!kiau kilt valstiečių ūkiui. Že

mės ūkio pagerinimui reikalin
ga įvest daug naujų agronomi
jos priemonių ir reikalinga žy
mi valstybės parama.

Nuo šių naujų mokslo 
vienkiemiuose 
romą lietuvių 
raiispolkomas

žiąyo į Baltarusiją jieškot pirkt 
arba nuomuot laisvų žemės plo
tų. Paskutiniais metais tyrinė
jant lietuvių kolonijas pavyko 
surinkt apie jas istorinių žinių; 
šiam pirmam lietuvių “Valstie
čių Kalendoriuj” nors trumpai 
suteikiam mūsų

kos laukuose greičiau auga pu
šų medeliai, negu sėjami javai. 
Užtat litvinkiečiai. rūpindavos 
pragyventi, parduodami mišką 
ir versdamies pašaliniais uždar
biais.

Ekonominė lįtvinkiečių padė
tis labai bloga. Daugeliui gy
ventojų savo duonos neužtenka. 
Litvinkiečiai pradėjo rūpintis, 
kad Sovietų valdžia jiems dau
giau padėtų. Litvinkoj jau tre
ti metai veikia lietuvių mokyk
la ir raudonasis kampelis.

žauniako Kaimas
(to paties rajono, l'/j kil. ‘nuo 

Litvinkos)

banko pagelba.
Osinovkos laukai labai žemi 

ir molynas, tai be melioracijos 
draugijų organizavimo ir be di
delių nusausinimo darbų osinov- 
kiečiai savo ūkio pagerint ne
pajėgs.

Osinovkoj yra organizuotas 
žemės ūkio kooperatyvas, kurio 
nariais yra visi Osinovkos kie
mai. Osinovkoj taipgi jau tre
ti metai veikia lietuvių mokyk
la ir raudonasis kampelis. Osi- 
novkiečiai kultūriniai jau žy
miai išaugo. Beveik kiekvienas 
kiemas išsirašo lietuvių ir kito- 

ir
istorinių davinių apie atskiras krasnoviečiams 
lietuvių kolonijas Sovietų Bal
tarusijoj.

Vienkiemiai Krasnoje
(Minsko Apygarda, Borisovo j 

Rajonas)
Šioj kolonijoj iš viso yra 34 

lietuvių gyventojų kiemai. Vi
si valstiečiai čia gyvena vien
kiemiais. Iki Spalio revoliuci
jos jie visi skaitėsi dvarininko 
Svidos nuomininkais. Krasno- 
viečiai yra kilę iš Ylukštos ap- ; 
skrities Kuršo gubernijos; jų

metų 
atida- 
vietos 
padėti 

prie
naujų, geresnių žemės naudoji
mo formų. I 

j . Litvinka
(Oršos Apygarda, Krupkų 

Rajonas)
Litvinkos kaime 24 kiemai; 

kaimas iš visų pusių apsuptas 
pušyno miškais, atstu 4 kil. nuo 
gelžkelio pusstoties Bobr. 
vinkos kaimo gyventojai yra 
kilę iš Vilniaus gub., Trakų ap-' 
skričio, Aleksandravo, Alitekos, 
Nedžiugių, Varėnos ir Butri- 

dauguma ir ten yra buvę Latvi-įmonių valsčių, Bukantiškių, 
jos dvarininkų nuomininkais. Ižirgždėnų, Geidukonių ir kitų 

Vienkiemiai Krasnoje randa- kaimų.
si atstu 17 kil. nuo Borisovo, i Litvinkos kaimas įsikūrė, ir- 
netoli Berezinos upės, išsiblaš-|gi neturėdamas ariamos žemės, 

nedidelėj aikštelėj tarp miškų. 
Pirmiesiems Litvinkos gyvento
jams, nors toj vietoj ir nebuvo 
prirengtų dirvų, labai patiko, 
kaip pasakoja senesnieji, pušy- 

krasnoviečiams teko apsigyvent jno miškai ir jie, nežiūrėdami, 
miškuose ir savo laikinus gyvc-lkad čia smiltynai ir žemė labai 
nimus jie turėjo pasidarę iš pu- nederlinga, apsigyveno, 
šų žievių ir eglių šakų.

mis kalbomis laikraščius 
skaito neperiodinę literatūrą.

Ki’asnaja Sloboda ir 
Rykovka

(Oršos Apygarda, čerejaus 
Rajonas)

čia iš pradžios buvo vienas 
kaimas, bet vėliau persiskyrė į 

čia visų kiemų šeimininkėmis'du ir Krasnoj Slobodoj yra 6
Abu- 

kaimeliai Bobro paupy, že- 
derlinga, yra gerų pievų ir 
Gyventojų ekonominė padė- 

daugumoj nebloga, čia yra

Šioj vietoj yra 7 lietuvių gy
ventojų kiemai, kurie perskirti 
nedidėliu miškeliu į du kaime
liu. Ekonominė žauniakiečių 
padėtis geresnė, nes jų žemė 
geresnės rūšies, negu Litvinkoj. 

. šis kaimas ypatingas tuom, kad

yra išimtinai moterys, kurių kiemai ir Rykovkoj—7. 
I vyrai daugumoj žuvo imperia
listiniam ar pilietiniam kare. 
Ižauniakietės neblogiau už 
rus apdirba savo laukus ir 
vyzdingai veda savo ūkį.

Osinovkos Kaimas 
paties rajono, 12 kil. atstu 
nuo Krupkų miestelio)

Šiam kaime iš viso yra 27 
kiemai. Vietos gyventojai yra 
kilę iš Traškūnų valse. Mažio- 
nių kaimo ir kitų šios apylin
kės vietų. Lietuvoje savo že
mės dauguma neturėjo nė skly
pelio, o gyveno nuomodami ar 
ant pusės dirbdami kitų žemes. 
Baltarusijoj pirko žemės sklypą 

Dirba- kiečiai pirko nuo dvar. Menžin- nuo dvarininko Žukausko, kuris 
mos žemės jie veik neturėjo nė skienės žemės plotą, mokėdami pardavė irstantį dvarelį “Lisa- 

po 150 rublių už valaką (vala- pole”.
po miško laukus išdirbt ir po- kas—20 dešimtinių). Litvin- lį pirko su Maškvos žemės ūkio

DVIEJŲ AKTU

LABOR LYCEUM SVETAINĖJ
949 Willougby Ave., Brooklyn, N. Y.

M. E. ČESNAVIČIUTĖ, Soprano 
Elzės, rolėje

z • - W1??; te *

du 
mė 
tt. 
tis
valstiečių pavyzdingai vedančių 
savo ūkį (Karoblis), kurie nau
dojasi naujausiais agronomijos 
mokslo patarimais.

Slobodiečiai yra kilę iš Pane
vėžio apsk., Vabalninku valse., 
iš Deikiškių, Karklynų ir Zap- 
retiškių kaimų.

Sofeisko Kaimas
(Mogiliovo apygarda, 
Lupolovos rajonas)

Sofeisko kaimas randasi
kilometrai atstu nuo Mogilio
vo miesto, Važiuojant didžiuo
ju vieškeliu iš Mogiliovo į 
Mstislavlio miestą, nedava- 
žiuojant 2 kil. Suchorių mies-

VERTĖ P. BUKŠNAITIS
■ VEIKIANTIEJI. ASMENYS:

DAKTARAS'.................................... ........ .J. Nalivaika
LUKRECĖ, daktarienė ............  A. Jeskevičiūtė
IZABELĖ, jų duktė................... M. česnavičiūtė
ONA, tarnaitė ..........................................L. Kavaliauskiūtė
BALTEŽYS, daktaro draugas....................... P. Petrauskas
KARLAS; I Baltežio sūnus.................... A. Velička
PAMPUZAS, policistas................................ . . .P. Kripaitis
PERKIUS, darbininkas..................  K. Leveskas
SABAS, darbininkas ..................................... J. Jukučionis

AIDO CHORO du išėjimai
Režisierius—P. Bukšnaitis Suflerius—J. Valatka

Dirigentas V. ŽUKAS

J. NALIVAIKA, Basso 
Daktaro rolėje

L. KAVALIAUSKIUTĖ,' Mczzo-sopr. 
Onos, tarnaitės, rolėje

AIDO CHORAS, vadovaujamas V. Žuko
TURINYS. I Aktas. Karlas dainuoja luotelyje po daktaro langu, kad išeitų ant balkono graži panelė, kurią jis pra

plaukdamas matė. Daktarienė, jos duktė ir tarnaite, kiekviena manydama, kad jai kas nors dainuoja, bėga patamsiais 
pažiūrėt per langą ir Čia susipyksta. Parėjęs daktaras giriasi, kad jis esąs geriausiu daktaru ir kad išradęs naują gyduolę, 
tik bijosi, kad toji gyduolė bus nuodai. Karlas, nesulaukdamas panelės pasirodant ant balkono, nusisamdo nešiotojus, ku
riuodu įneša jį daktaro namus didelėje ragažėje (pintinėje), sakydami, kad tai saldainiai daktaro tarnaitei, bet paduoda 
laišką, kuriame daktaro dukterei parašyta, kas ištikrųjų ragažėje yra. Visiems išėjus, daktarienė atidaro ragažę ir randa 
joje Karlą, kuriam liepia vėl lįst ragažėn ir išeina pašaukt nešiotojus, kad jį išneštų. Karlas išlenda iš ragažės, prikrauja 
jon knygų, o pats pasislepia namuose. Daktaras su tarnaite nori paslėpti ragažę ant balkono, bet ragažė nusiverčia į 

• Upę ir nuskęsta. Kuomet daktarienė ir jos duktė pasakė, kad toje ragažėje buvo vyras, tai daktaras su tarnaite pamano, 
kad juodu yra nužudę žmogų, bet stengiasi tą viską užslėpti. Tarnaitei iš baimės berėkiant, atbėga policistas ir kaimynai 
(teirautis, kas čia atsitiko ir nužvelgia,*kad čia yra kas negero?

II Aktas. Daktaro duktė Izabelė aimanuoja, kad jos mylimasis žuvo. Paskui ateina daktaras ir bara tarnaitę, kam ji 
nuskandinusi žmogų. Tuomet Karlas išeina iš pasislėpimo vietos ir bando pasisakyt, ko jis čia nori. Bet daktaras su tar
naite palaiko jį už polįcijos'šnipą. Karlui pasisakius esant Baltežio sūnumi, daktaras, nors su neužsitikėjimu/bando jį pa
vaišint, bet tarnaitė Ona per klaidą paduoda Karlui atsigert.naujų daktaro1 gyduolių, !mio kbrių Karlas tuoj užmiega. < Dak
taras mano, kad Karlas numirė ir paslepia jį į kanapą fsofą). Ateina Karlo tėvas . 
pačios kanapos. Daktaras su tarnaite ateina naktį ,kad išvogti iš po Baltežio lavoną ir paslėpti kitur. B 
nuo migdančių gyduolių ir išgąsdina tėvą. Kyla riksmas, subėga visi daktaro namiškiai, atbėga policistas 
viskas Čia išsiaiškina ir užsibaigia įsimylėjusiųjų susivienijimu. '

Operą stato scenoje AIDO CHORAS.

bet tarnaitė Ona per klaidą paduoda Karlui atsigert .naujų daktaro1 gyduolių, !mko kbrių Karlas tuoj užmiega. < Dak- 
ano, kad Karlas numirė ir paslepia jį į kanapą fsofą). Ateina^ Karlo tėvas Baltežys ir pasilieka nakvoti ant tos 

.. .......... * ' . Bet Karlas atgyja 
i ir kaimynai,^ bet
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telio, po kairei, sale vieškelio 
stovi' didelis lietuvių Sofeisko 
kaimas. Sofeiske jaučiasi ar
tumas didesnio kultūros cent
ro, kaip Mogiliovo miestas, 
nes čia randasi jaunuolių, ku
rie yra jau baigę arba dar lan
ko Mogiliovo vidurines moky
klas. čia jau nuo 1914 metų, 
nors ir su pertraukomis, veikė 
lietuvių mokykla ir vedamas 
didesnis, negu kur kitur, poli
tinės apšvietos darbas, šiais 
metais susiorganizavo pirmas 
Visoj Sov. Baltarusijoj lietuvių 
—valstiečių, kolektyvas, į kurį 
įeina vietos biednesni valstie
čiai.

žmonių garbina Kristų, o Kris
tus garbina karą.” Kalbėtojas 
uždavė velnių ir už visokius 
tuščius faitus.

Prakalbos buvo svarbios, 
kurios atsakė dienos klausi
mams. A. J. Smitas.

• Sausio 5 d. buvo “Daily 
Workerio” penkių metų su
kaktuvių apvaikščiojimas La
bor Institute. Publikos buvo 
pilna svetainė. Kalbėjo Robert 
Minor, M- Olgin ir kiti; muzi- 
kalę programą išpildė tik ką 
atvykęs iš Sovietų Sąjungos 
koncertinis pianistas Fisher
man ir vietinė žymi dainininkė 
Jannett Wolfe.

Drg. R. Minor labai aiškiai 
nupiešė “Daily Workerio” is
toriją— jo gimimą ir svarbą. 
Jisai sakė, kaip jis su kitais 
buvo nuvykę į Maskvą pasi
tarti su Leninu apie laikraščio 
svarbą. Leninas jiems pasakė, 
kad kalbiniai darbininkų kla
ses laikraščiai nelošia tokios 
didelės rolės darbininkų judė
jime, kaip kad sulos anglų 
kalba dienraštis. Leninas pa
sakė, girdi, kad ateiviai dar
bininkai Jungtinėse Valstijose 
yra daug daugiau klasiniai su
sipratę už amerikonus darbi
ninkus, todėl jų, yra pareiga 
padėti amerikonui darbininkui 
klasiniai susiprasti ir tuomet 
pasekmingiau galima bus vesti 
kovą prieš Amerikos kapitaliz
mą. Dauguma stenėdami rūs
tauja, kodėl “Daily Workeris” 
visada bėdoj ? “Daily Worke
ris” veda kovą ne tik už ame
rikonus, ateivius ir abelnai už 
šios šalies darbininkų klasės 
pasiliUosa’vimą, bet jis, kaipo 
vadas; ; veda , kovą prieš viso 
pasaulio kapitalizmą. “Kas 
būtų, jei mes netektume ‘Daily 
Workėrio’ šioš šalyj? Mes' ne
turėtume vado, be kurio darbi
ninkų klasė negali apsieiti,”, 
sako drg. Minor. t

Sausio 13 d. kalbėjo drg.' 
L. Prūseika, kuriam surengė 
prakalbas A. L. D. L. D. kuo
pa Richmondo dalies. Publi
kos buvo nedaugiausia, nes 
čią, paprastai, žmonės nesi-i 
renka. Man išrodo, kad čia 
neapsimoka geras prakalbas 
rengti, nes vietos lietuviai per- ( 
daug surūgę mūnšaino ir fa-Į 
natizmo raugale. Tai tamsy
bės/kampas.

Drg. L. Prūseika, Ipasiliuo- 
savęs nuo knygos rašymo, pa
sakė dvejais atvejais po gerą 
prakalbą. Pirmoj prakalboj 
jis kalbėjo apie A. L. D. L. D. 
reikalus ir draugijos svarbą. 
Jis pasakė, kad mes prakal
bas sakom per daugelį metų 
ir išrodo, kad tie žmonės, ku
rie lankosi ant jų, dar neišmo
ko teisingo nusistatymo. Vie
ni rūdyja ir parsiduoda mulki
nimo įstaigoms, todėl, kad jie 
neskaito, nesimokina nieko ir 
tartum nenori nieko suprasti, 
vienok į prakalbas ateina. Jis 
nurodė Literatūros Draugijos 
svarbą, kodėl prie jos reikia 
prigulėti ir mokintis, kad pa
stojus sąmoningu darbininku. 
Jis nurodė tarptautinio impe
rializmo svarbą, kaip jis ren
gia darbininkų skerdimo karą, 
ir kaip sąmoningi viso pasau
lio darbininkai turi vesti kovą 
prieš jį. Kad žinoti apie tos 
kovos uždavinius, reikia mo-, 
kintis iš laikraščių, knygų ir, 
dalyvauti patiems darbinin-; 
kų judėjime. Tik tokiu būdu : 
darbininkai galį būti kovoto-1 
jais už savo klasės reikalus.1

Antroj prakalboj kalbėjo 
apie Lietuvos išdavikus ir par- 
davikus, kaip jie veda Lietuvą 
prie pražūties, o kad išgelbė
jus ją nuo Lenkijos ir viso pa-i 
šaulio imperializmo panaudo
jimo prieš Sovietų Sąjungą, vi
si lietuviai turi vesti kovą 
prieš smetonizmo brudą. Kal
bėtojas padarė pastabą tikin
tiems į Kristų. Sako, “dalis

Visų Lietuvių Atydai Philadel- 
Phijoj

Darbininkų Partija rengia 
kas sekmadienis forum (pre- 
lekcijas), 1628 Arch St., 8:15 
vai. vakare. Sausio 20 d. kal
bės Robert W. Dunn, vėliau 
kalbės Juliet Stuart Poyntz ir 
kiti žymūs kalbėtojai. Kas 
laiko turit, eikit per žiemą į 
tas prelekcijas, o daug ko iš
moksit.

Įžanga veltui.

Pašvęstas naudingiertis patariman s 
apie Real Estate, Apdraudę., Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto re - 
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališka s 
patarimais, juokų skyrium ir anglu 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumeratą 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykį^sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa^l la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
jsigykit šį numerį.

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aplinkos, kuriose galima pirkti vale- i 
tus daug prieinamesne ’raino., negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas
V S7ei JOS. CAMPA U AVĖ., ir «846 CHfaNH 8T„ DETROIT

yšr ------------------------------------------------------------------------------------------------

Si Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas 
i NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAIST

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

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų 4

Vidurys vien tik iš importuotų tabakį.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuris cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjaihe, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Vladislava Baronienė, 722 N. Mon
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GRAND RAPIDS. MICH.

128,

St.,
3 St.,

MONTELLO, MASS.

uz

Blanford,'

Paskutinė Proga Addison
Box 246,

Antrašai

HUDSON, MASS.

IR

29

J.

W|l

Bond St.
First St.

ELIZABETH, N. J. 
Aušros Draugijos Valdybos

žinome, kadi Bimbos

TELEFONAI:
Oregon SIM
Main ’ MA

M
A ...

.'P
'r-

.«» ■ ;•

1 1 - <
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BOSTONO IR APIEUNKeS 
ŽINIOS

BOSTONAS IR APIELINKĖ

Naujosios Anglijos mylima 
smuikininkė Marijona Banevi
čiūtė rengia smagų koncertą 
sausio 26 d. Banevičiūtė da
bar lanko Bostono konservato
riją ir nori užbaigti muzikos 
mokslą. Ji yra daug patarna
vus darbininkiškam judėjimui,

S dalyvaudama įvairiuose darbi- 
' ninkiškų organizacijų parengi-

muose. . Kada įvyko 16 d. 
gruodžio Bostone “Laisvės” 
naudai koncertas, ji taipgi da
lyvavo programos išpildyme ir 
publiką pilnai patenkino. To
dėl dabar visi turėtų atsilan
kyti ir į jos rengiamą koncer
tą ir tuomi priduoti jai dau
giau energijos lavintis ir pa- 

ptdrnauti darbininkiškoms or- 
* ganizacijoms.

Programa bus puiki, nes jos 
išpildyme, apart pačios M. Ba
nevičiūtės, dalyvaus visa eilė j 
profesionalų ir vietos gabiosios 
dailės jogės. Bus St. Abercrom
bie—xylophonistas; C. Starr— 
kornetistas; John Heath—ba
ritonas. 
Master 
grupė šokikų; Liuosybės Cho
ras; Sophie Vaitkus, L. Zaba- 
rauskiūtė, A. Pocius ir kiti.

Koncertas įvyks Liet. Tau
tiško Namo svetainėj, kampas 

r N. Main ir Vine gatvių, Mon
tello, Mass. Iš visos apielin- 
l?es lietuviai rengiasi atvykti į 
šį koncertą.

Ig. Kubiliūnas.

Visi profesionalai 
Zingero—kvartetas

bet gavo antausį.
pikčiau pasidarė. Ir už tai 
jie iš tų knygų žiūrėjimo duo
da raportus baisiai pasityčio
dami, vargiai ir patys skundi
kai galėtų geriau pasityčioti, 
kaip tie “mūsų” žmonės elgia
si dabar. Jiems valia tokį 
Šmitą pavadinti paršiuku ir ki
tokiais 
Šmitas 
na.

Visi
bylos laike Šmitas buvo vienas 
geriausių darbuotojų. Ir da
bar tokio Kriaučiūno ir K. 
Venslausko užsipuolimas ant 
Šmito, Beniulio ir kitų yra vi
sai be reikalo, ypatingai po 
kelių metų.

Išeina taip: ką pirmiau bu- 
davojau, tą dabar griauju!

Man perskaičius L. Prūsei- 
kos ‘‘Krislus,” kurie buvo ra
šyti “Laisvės” 7-me numeryje, 
prisimena, kad ir “mūsų” tie 
žmonės eina tuo pačiu keliu...

Su tais finansų knygų žiū
rėtojais išrodo dar keisčiau. | rašyta ir pakartoti nematome 
Liet. Tautiško Namo Draugijoj 

! jie ketvirtas mėnuo,'kaip kan
kinasi su tomis knygomis ir 
dar vis neprieina prie užbai
gos, nes kiekvienu kartu skir
tingai raportuoja.

Ir ne dyvai, jeigu Kriaučiū
nas su savo “frentais” taip pat 
daro aritmetiką ir prie tų kny
gų žiūrėjimo, kaip ir tuos dvi
dešimtį A. L. D. L. D. narių 
prirokuoja iš vieno nario.

vardais, kuomet tas 
dabar Chicagoj gyve-

Tada dar vinsis, gali būt neblogas dai
nininkas.

Antra dainavo solo Jieva Si- 
dariūtė. Sakė, kad turinti 
šaltį, negalėsianti gerai dai
nuot,. bet dainavimas išėjo ge
rai ir publiką užganėdino, 

i kaip visuomet, taip ir dabar, 
savo maloniu balseliu.

Taipgi griežė smuiką solo 
J. Navičionis. Nors dar jau
nas, bet sulyginus su praeitais 
metais, gerokai pažengęs mu
zikoj. Taipgi duetai, kvarte
tai išėjo neblogai. Užbaigiant, 
Aido 'Choras padainavo tris 
dainas, tuomi koncertas užsi
baigė. Garbė tėvam, kurie la
vina vaikus dailėj, nes užaugę 
bus geresni tėvams ir visuome
nei. ’

A.L.D.L.D. Kp. Koresp.

RED. ATSAKYMAI
J. Grunui, Detroit, Mich.— 

Apie tuos debatus jau buvo

reikalo.
Piktam, Cleveland, Ohio.— 

Mes su ta gazieta nesiskaito- 
me ir apie jos parengimus ne
norime kad ir iš blogosjos pu
sė minėti. • Jai būtų, didelė 
garbė, kad jos parengimus 
kritikuotume.

31 W. Main' St., Carnegie, Pa, 
J. GIRSZTOFF, ■ !

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie. Pa.

F. RODGERS,
312 Oregon St., Carliss Station, 
Pittsburgh, Pa.

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.

2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. čirvinkas, 230 Magazine St,, 
Carnegie, 1’a.

4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 
Pittsburgh, Pa.

5—V. Labutis, 121 E. Monroe St., 
McAdoo, Pa. t .

6— M. E. Custcricne, '1009 E. 74th 
St., Cleveland, O.

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

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

9— K. Stačinckas, Box 655, New 
Kensington, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 
Ave.. Chicago Heights, Ill.

11— D. Lekavičia, P. O, Box 52, Fin
leyville, Pa.

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

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

14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue, 
North Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Woodlawn, Pa.
L., Aliquippa, Pa.

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

19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W.;

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; LicOniu Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.: Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
Čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Lukaitis, 830 Broadway.
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St.

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

Susirinkimai atsibūna seredomis 
pirmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 
salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N, J.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAU
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pratari 
kreiptis prie manes.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Keystone.

Sausio 7 d. buvo A.L.D.L.D. 
6-tos kuopos mėnesinis susirin- 

Jkimas ir pusėtinai skaitlingas. 
[Tapo perrinkta; valdyba 1929 
metams. Organizatorium pa
liko tas pats Geo. Šimaitis, 
protokolų rašt.—A. Sauka, fi
nansų rašt. A. Venslauskas, iž
dininku W. Zarauskas.

Buvo kalbėta ir apie Bim
bos bylos gynimo foncTb žmo
nių užpuolimus. Paaiškėjo, 
kad tie “mūsų” žmonės yra 
daugiau apimti kerštu, negu 
nori ką surasti.

Prie naujų dalykų buvo pa
keltas klausimas, ar neverta 
šiuo laiku turėti koresponden
tų biurą. Su tuo klausimu su-s 

r . sirinkimas pilnai sutiko ir ta- 
, . 1 *r Pats A. L. D. p0 paskirti du žmonės—A.
L. D. centras patvirtina, kad Venslauskas ir T. Bartkus. Jie- 
ne; ir taip pat jeigu jis gali įuo klausimu atsišauks į ki

tas darbininkiškas kuopeles, 
būtent, į Darbininkių Kuopą, 
į Tarptautinio Apsigynimo ir 
į Darbininkų Partijos frakci
ją, kuri priklauso Amerikos 
Darbininkų Partijai. Ir, be 
abejonės, tos kuopelės pristos 
prie tokio užmanymo. Ir kaip 
tik greitai tas biuras susitvar
kys, taip greitai imsis savo 
pareigas pildyti. Tai labai ge
rai.

Kai tik tasai biuras pradės

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

Kriaučiūnas “Keleivyje
> Kitkas

Tai taip, S. Kriaučiūnas su 
“Keleivio” Maikiu jau pasibu
čiavo ir toje gazietoje primalė 
pusantros špaltos melų-malie- 

Kazio
4 jranKos pageioa. . .
w Jeigu Kriaučiūnas taip gali 

•jpeluoti, kad su juomi iš A. L.
L. D. 6 kuopos .išėjo- .20 ma

rių, kuomet i

Ypatingai Kanadoje gyven- 
nantiem ‘.‘LAISVĖ” labai nau
dinga, neš ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

Hės.j.. Suprantama, 
xankos pagelba. . .

Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. GYVIS,

7148 McKenzy Avė.
Va. | Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ,

20—A. Botvrius, Box 237, Burgetts- Į 2739 Carson Ave.
town. Pa. I Fin. Sekr. J. OVERAITIS,

P. O. Box 528, Nutarimų Rašt. V. J. GERALTAUS- 
KAS, 1946 Sharon Ave.

Iždininkas A. VEGELA,
7715 Dayton Ave.

Iždo globėjai: E. Vegeliene ir J. 
Kašelionis.

Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieno menesio, 3 vai. 
po pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj.

Pa.
21— J. Lingevičius, j 

Westernport, Md.
22— P. Cibulskis, 7042 Lint • Court, 

Maspeth, N. Y. ;
23— M. L. Balčiūnas, P. O. Bok

Thomas, W. Va.
24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 

Youngstown, O.
25— V. Peža, 242 So. Division 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E, Maha- 

noy Ave., Girardville, Pa.
27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville BIRUTĖS
28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 

W. Va.
30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St.,

Benton, Ill.
Eastono A. P. L. A. kuopa—M.
Urba, 1119 Bushkill St., Easton, į pjn< Rašt. Kazimiera Čereškiene, 87

i Lansdowne St., Montello, Mass.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner i prot. Ra§t. Teodora žižienė, 673 N.

Ave., Grand Rapids, Mich. ) Main St., Montello, Mass.
34— J. Audiejatis, Box 113, Royal- i ižd. Ona Šukiene, 75 Melrose Ave.,
. ... xr o. !v Montello, Mass.3u—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., | £jgonių Rašt. Marijona Potsus, 184

' ^a’ ■’ non o tt i i Ames St., Montello, Mass.36—K. Vaičiūnas, a929 So. Hobson) Kasos Apiekūnai;
on t *’ Bamsbug, Ill. Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave.,

■6n?,ana?,’. C.pvnta‘o’r. • .Montello, Mass.
ĮV skąsį Bok 25.V West, Vladislava Baronienė, 722 N. Mon- Frankfort, Ill.1

39—J. > Chiplisli, i 611 Vandalia ; St.,
. t Collinsville; Ill., •< ‘ I

DRAUGYSTĖS, MON
TELLO. MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniulienė, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag. Ona Turskienė, 79 Vine 
St., Montello, Mass.

AMERICAN 
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 1177-1474 “Mokykla sn Reputacija
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

meluoti, kad Labor Defense 
'kuopa nebegyvuoja, kuomet ji 
iŠtikrųjų gyvuoja (nes pereitą 
savaitę aš pats mačiau tos 
kuopos sekretorių pasiunčiant 
bankos Čekį vertės su viršum 
16 dolerių už narių mokesčius 
Zelmui), tai ką jau bekalbėti 
apie kitus klausimus, apie ku
riuos jam lengviau meluoti. 
Todėl kaip su tokiu žmogum 
nėęfe verta ginčytis bei atsaki
nėti į jo kitus melus.

Tai tas pats Kriaučiūnas, 
katrą seniau kai kurie keleivi- 

(niai, tautininkai ir klerikalai 
.vadindavo “Troškiu,” žinoma, 
del pajuokos. O dabar jisai 
jau geras jiems. /

Vadinasi, Paprūsietis teisy
bę savo pastabose rašė, kad' 
Kriaučiūnas jau krypsta iš ke- Į 
lio ir jeigu jis nesiprovys, su 
juo atsitiks blogai. . .

Ir kaip atrodo iš visos tos 
Kriaučiūno malienės, jis nori, 
kad tik ginčytųsi su juom per 
“Laisvę.” Bet jis nėra užsi
tarnavęs tokios garbės ir verta 
jį palikti ramybėj ir tuos, ku
rie šiek tiek jam pritaria.

Dabar turi būt aišku ir 
tiems, kuriems dar nebuvo, ko
dėl tie žmonės užsipuolė ant 
Bimbos’ bylos gynimo ' fondo 
žmonių. Juk* “Keleivio” Mai- 
ka nei vieną už dyką ant bur- 
do nepriima. . . Jie puolė prie 

^fondo žmonių knygų žiūrėti,

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas

. i Collinsville, J1L. •( * ■
40— A. Kirtiklienė; 1388 Andrus St., ■

Akron, O. . ■ ' ( • - ■ i
41— -J. Guzevičienė, Box 400, Benld,

I1L . / - i ’
42— E. Miller, Box 2641, Buckner,1 Ill.'
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St.,

Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 

Ill.
45— Ig.' V. Savukaitis, P. O. Box 262, 

Cuddy, v Pa.
46— D. Simutis, Box 27, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. 

Minersville, Pa.
49— A; Matulevičius, 46 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37 Norwich St., 

West View, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply

mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal- 

sted St.. Chicago, Ill.
53— J. Gudišauskas, 437 E. Elm St., 

Tamaqua, Pa.

RACINE, WIS.
Lietuvos Brolių ir;Seserų Draugys

tės Valdybą: pirmininkas P. Stepo
naitis, 1023 Gedion Ct.;‘ pirm, pa- 
gelbininkas T. Gališanskis, 1420 Mar
quette St.; nutarimų raštininkas A. 
Mikulskis, 1216 Schiller St.; finansų 
sierius A. Gricius, 1212 State St.; ka
sos globėjai: K. Jurkevičius, 1745 
Racine St., ir H. Grigaliūnaite, 1317 
Freeman Ct.; organizatorius J. Kvet- 
kauskas, 913 Herrick Ave. Visi Ra
cine, Wis. 12-13

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE

Ad No. E-50
Pagelba liesiems, liguistiem, 

nerviškiems žmonėms
Nuga-Tone pasirodė tikrai palaima milio- 

nams vyrų ir moterų, pasenusioms ir palie- 
gMlems, o .taip jau ir jaunesniems, kurie 
yra nusilpę.' Jie suteikia toki pastebėtinų 
gerų todėl, kad jie užveria savy geriausius 
žinomus vaistus padidinimui spėkos ir jėgos 
nervų, muskulų ir organų. Nuga-Tone taip 
jau užveria vaistus, kurie pašalina iš kūno 
Ilgas gimdančius nešvarumus, nugali konsti- 
pacljų ir padidina raudonų, sveikatų tei
kianti kraujų. Štai kodėl Nuga-Tone padidi
na apetitą Ir pagelbsti virškinimui, nugali 
kasus ir vidurių ar pilvo išpūtimų, pašalina 
inkstų ar pūslės suerzinimų, suteikia poil- 
alngą. gaivinantį miegų ir padidina svarumų 
liesiu, sumenkėjusių žmonių.

P-as Jomes Moor i s. Jr.. West Philadelphia, 
Pa., kalba iš patyrimo. Jis sako: “Aš bu
vau norvuotas, nusikamavęs. Viena bonka 
Nuga-Tono suteikė man dideli palengvinimų.” 
Tai yra paprastas patyrimas žmonių, kurie 
vartoja Nuga-Tone. Jūs galite gauti jų 
kiekvienoj sankrovoj, kur tik vaistai yra 
perdavinėjami. Jeigu jūsų vertelga neturėtų 
jų stake, paprašykit jį užsakyti jų del jūs 
ii urmo vaistinės.

veikti, tada, suprantama, visos Į jums bus naujiena, kad prie 
žinios per tokį biurą turės ei
ti “Laisvei”; taip pat ir pole
miško pobūdžio koresponden
cijos turės būti ant vietos iš
rištos, jeigu atsiras tokių ko
respondencijų.

A. Paprūsietis.

A. L. D. L. D. 103 kuopa 
rengia kepurinį balių subatoj, 
26 d. sausio, L. P. Kliubo sve
tainėj, 17 School St. Pradžia 
7 vai. vakare. Kepurės bus 
duodamos veltui. Taigi pui
kiai pasipuošę linksminsimės.

sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas į 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 M'ES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE

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

255 Pine St.
Fin. Raštininkas A. GRIGUTIS, 

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

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

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

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KTCEINA, 
259 Broadway.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Del 1928 m.
Pirm. M. Seliokas, 288 Maple Ave. 
Vice-Pirm. O. Giraitienė, 431 Summit 
St.; Prot. Rast. J. Kazlauskas, 481 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 
■ Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba 
7 Seymour Ave., W.Hartford; Ižd. A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Ųiraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergį' kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

Naujų metų vakare - įvyko 
Lietuvių Piliečių Kliubo kon
certas. Nors diena buvo pras
ta, lietus lijo,, bet publikos 
atsilankė vidutiniškai.

Programą išpildė Aido 
Choras, po vadovyste Ig. Per- 
mino . Atidarant programą, 
Aido Choras sudainavo tris 
dainas gerai. Po tam prakal
bą pasakė drg. J. Skliutas. 
Aiškiai nurodė, kad Amerikos 
darbininkų gyvenimas žymiai 
blogėja. Todėl kiekvieno dar
bininko ir darbininkės užduo
tis. yra prisirašyt prie darbi
ninkiškų organizacijų ir jose 
bendrai veikt. Taipgi pagyrė, 
kad progresyviai lietuviai pa
laiko nuosavą namą, nieko ne
bijodami rengia visokias pra
mogas ir kaskart namas puo
šiamas ir gerinamas. Dainavo 
solo F. Jocas. Nors jis nese
nai pradėjo lavintis, bet balsą 
turi neblogą; jeigu toliau la-

įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų ir 
greit norime išleisti. _ _ ’ ’ 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer Street, 
Brooklyn. N. Y.

Todėl
nes

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

, 1928 Metams: ,
Pirm. J. Urbonas, 201’1, Čarey Way,

S. S. Pittsburgh, Pa? ( '•
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Qrgon 

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

Prot. seki;. E. K. šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees-Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.—

Valdybos Adresai:
Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk

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

Quarry Ave.
Tarimų raštininkas K. RASIKAS,

R.R. 9, Box 117.
Fin. rast. A. GARBANAUSKAS, 432
' —11th St. H i . ‘
Ligonių globėjai; J. iSKRIPKŪNIE-

, NĖ, 1529 Hamilton' Ąve., ir K..
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave. 

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

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

kas antrą utaminką kiekvieną mėne
sį, savam name, 1057 Hamilton Ave.

4689 Brdndon Ave.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kai yra žmogaus amžinai prielas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas {varo, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką' pagarsėjusias

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokią žalčiu nebijo. Už 7S centus už baksą apsiginkluok nuo mvo 
amžino priešo 1 \

URBO LAX TABS 
(21 centai už skrynutę) 

yra tai kannoll priež kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligį.

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Teiephonei Greenpoint 1411

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.i Juniper $796 
ftiuxdami pinigus su savo adresu, nžrašykitei 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T,
______________________ ORDER BLANKi_______________________

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

Vardas_____________________
No.__„
Miestas
Miestas

State—
Statai—

TURKIŠKA!

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “laisvę” už Organą . *

APLA. CENTRO KOMITETU 
ANTRAŠAI

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS,
P. O. Box 262. Cuddy, Fa.

Vice-Firm. K. URMONAS,
37 Norwich St., '^Vest View, Pa.
burgh, Pa., t 4

Sekr. J. GATAVECKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Ižd. J. JASADAVTČIUS,
538—3rd Avė.. Parnasus, Pa,

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI: ' 

Pirm. A, Milius,, 502—4th Avenue,
Moline, III. '

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

Prot. Sekr. A. Trepkūs, 349—10th 
St., Moline, III.

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

Iždininkas M. Miliehė, 502—4th Avė., 
.Molinę, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, ‘ 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

Maršalka ’ J. Kairis, Plaw Station, 
Moline, III. . ’ ' ■ ’ ' '

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagalbininkas P. Krušas, 

• 99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendaie St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

Arthur St. ’ .
Kasos globėjai:

A. Amšejus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St. 

Maršalka* F. Sawlenas,
» 20 Faxon St. Visi Montello 

Mass.

CYTDA! Laike bedarbės pirties kairia nupiginta Iki
EtAlliA* Ntto 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaL—Tic^vV vCUfl

M. TEITELBAUM, Manadžerią
Naajai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė nauįauaio • 

rūšies maudynes sn modemiškais pagerinimais
Čia {taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu Suliniu vanienira 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRJMUI VANTOS VELTUI

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį
Utarninkais nuo 12-to» 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimoi Rusiškas, Turkifikaa ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnaviijbu.
29^31 Morrell Street, tarp Cook ir

TIES UROADWAY IR FLUSHING AVE.,
Telefonas: Pulaski 1090



f

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

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

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

| Tęl., Triangle 1450 i
i Lietuvis Fotografas Į 
Į IR MALIORIUS !

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai •
■ Kreipkitės šiuo adresu:
| JONAS STOKES
1173 Bridge St.,-'C. Brooklyn, N. Y.*

■ ••’I'). V’-' ' ''5*6Ai

MASPETH^>Y^»^ 1 'J

VIETOS ŽINIOS

KONCERTAS Avė.

rengia
svieto.

r.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

f

REIKALAVIMAI
. TEATRAS DAINOS-MUZIKA

Istorijos mokytoja, daktaras

PAJIEŠKOJIMAI
for

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Brook-
Atsibus

PONAS BALTEŽYS, 
RIMTAS JUOKDARYS!

EGANA PENKTUKO 
1YVENT DIENĄ?

PAVOGĖ DIDVYRIO 
STOVYLĄ

N£ VIENAS NETURI 
PASILIKT NAMIE 
SĮ VAKARĄ

BAUDŽIA Už 
DEMONSTRACIJĄ PRIEŠ 
ANGLŲ IMPERIALIZMĄ

CAMEO THEATRE— 
LENINO GYVENIMAS 
KRUTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

Myrtle 
Pra

ūži azo

2,319 NAUJŲ “FLU” 
APSIRGIMŲ

Washington. >— Išrinktas 
prezidentas Hooveris pir
madienį išvyksta į Miami, 
Fla., vakacijoms.

PAJIEŠKAU Felikso Ūsaičio ir jo 
seserų Oleses ir Petronės. Seniau 

gyveno, rodos, Cleveland, Ohio, ar 
Detroit, Mich. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
pranešk it.—J. J. Rabasauckas, R. D. 
1, Box 6, Finleyville, Pa. 15-16

1 Vasario (February), 1929
SCHWABEN HALL

Kampas Myrtle ir
Knickerbocker Ave’s

BROOKLYN, N. Y.
42nd Street

of a

'ninku Apsigynimo ir Priešim- 
i perialistinės Lygos. Dem.

REIKALINGA 10 lietuvių vyrų. Tu
ri būti apsigyvenę New Yorko 

apielinkėj ir turėti gerus paliudiji
mus. čystas darbas ir geras uždar
bis. Atsilankykite nuo 9 iki 12 vai. 
ryte. Miri-ko Corp, of America, 
Room 404., 82-84 Wall St., New 
Yorke. 16-18

‘šykščiausiu žmo-
u.iAs.” Kokį

I BROOKLYN, N. Y.
Williamsburgo Jaunųjų Darbinin

kų (Komunistų) Lyga rengia balių 
nedėlioj, sausio 20 d., 690 
Avė., netoli Bedford 
džia 7:30 vai. vakare, 
orkestrą; įžanga 35c.
KONCERTĄ ir šokius

lyno Darbininkų Centras, 
subatoj, sausio 26, Ųarbininkų Cen
tre, 56 Manhattan Avė. Pradžia 8 
vai. vakare. Įžanga 35c.
NAUJO branduolio Jaunij Darbinin

kų (Komunistų) Lygos susirinki
mai įvyksta kiekvieną ketvirtadienį, 
po num. 690 • Myrtle x Ave., netoli 
Bedford Ave., Brooklyne. Visi jauni 
darbininkai ir studentai yra kvie
čiami prisidėti prie šios lygos.

15-16

NORĖJO. PADARYT
MOKINĮ BEPROČIU—

Pijus KODĖL?

už tai, kad jis nesutikdavo su i Beginning today and

I I

Puslapis šešias ~

Klaida būtų bile darbinin
kui pasilikt namie šj vakarą. 
Kiekvienas privalo važiuot į 
Madison Square Gardena, 
New Yorke, kur žavinčiomis 
didžiausio Freiheit Choro dai
nomis, su simfoniškais benais, 
su revoliucinio pianisto Fišer- 
mano melodijomis ir su So
vietinių sportų, paroda ap
vaikščiojama penkmetinės su
kaktuvės nuo Lenino mirties. 
Kalbės geriausi revoliuciniai 
Amerikos darbininkų kalbėto
jai:'Lovestone, Foster, Gitlow, 
Weinstone, nužudyto Mello 
brolis ir kiti. Bus išnešta ma
siniai protestai prieš Amerikos 
imperialistus, galvatrūkčiais•

Darbininkai surengė pikietą 
prieš Anglijos konsulatą, po 
num. 44 Whitehall St., New 
Yorke; vaikščiodami aplink 
konsulatą, protestavo, kad 
Anglų valdžia Indijoj į kalė
jimą pasodino Jack Johnstoną, 
amerikietį, smarkų darbininkų 
kovotoją. Johnstonas buvo 
suimtas už sakymą prakalbos 
Indijos Darbo Unijų kongre
sui, įvykusiam Djari mieste.

Vienas policmanas liepė pi- 
kietuotojams išsiskirstyti; kuo
met jie nepaklausė, tai kiti du 
mėlynsiūliai nutvėrė Julių 
Fleissą, pikietininkų vadą, už
laužė jam rankas ir sudaužė i 
veidą. Taipgi apkūlė George 

besirengiančius į naują pašau-1 Pershingą ir kelis kitus de- 
linį karą. Be to, pareikalausi- monstrantus, protestuojančius 
me tenais, kad šios šalies vai-j prieš Anglijos imperializmą, 
donai nustotų lieję kraują ni-j Paskui Fleisš ir Anna Nem- 
caragiečių ir kitų pavergtų'ser buvo areštuoti. Tvarkda- 
tautų; pakelsime .savo suvirs j riai Fleissą paskui sumušę ir 
20,000 darbininkų balsą, kad kalėjime, iš kur jis vis dar 
Jungtinės Valstijos pripažintų; nepaleidžiamas nei po kauci- 
Sovietų Respubliką ir tt., ir tt. I ja.

Svetainės durys atsidarys 7 - Pikieto demonstracija buvo 
vai. vakare. Tikietų kaina I surengta Tarptautinio Darbi- 
50c iki dolerio.

John Buggy, 311 W. 118th 
St., New Yorke, Išeidamas 
darban, palikdavo savo pačiai 
ne daugiau kaip penktuką pi
nigų prasimaitint pdr dieną. 
Be to, jis su ja šiurkščiai apsi
eidavo. Teisėjas Gotlieb, na
grinėjantis tą-dalyką] pavadi
no Johną 
gum ant 
nuosprendį jis išduos.delei pa
čios naudos, dar nežinoma.

Šią savaitę New Yorko mie
ste buvo 2,319 naujų apsirgi- 
mų influenza.

Sveikatos departmentas 
ypač pataria vengt kdjų per- 
šlapimo, ir šlapiame oi‘e dėvė
ti kaliošus. Kūno peršlapimas 
bei peršalimas taipgi priruošta 
kelią influenzai.

Pavogta Alexander Hamilton 
stovyla (biustas) iš New Yor
ko Universiteto “Garbės Sa
lės.” Stovyla buvo iš žalvario 
nulieta ir svėrė 125 švarus. 
Al. Hamiltonas yra žinomas 
kaipo vienas iš didžiausių šios 
šalies “tėvų,” didelis buržuazi
nis teisininkas, įstatymui filo
sofas.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI LIETUVIU VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Rengia .

L. Bernice Shellan Music 
Academy’s Mokiniai

Pagerbimui Savo Mokytojos

CLEVELAND, OHIO
Seredoj, 23 d. sausio, 7:30 vai. 

vakare, 6021 St. tClair Ave., įvyks. 
A. L. D. L. D. 22 kuopos susirinki
mas. Draugai nariaį ir narės, bū
kime visi šiame šių metų pirmame 
susirinkime. Susirinkime turėsime 
rosime aptarti daug labai svarbių 
organizacijai dalykų, viena, o kita 
drg. D. Petrauskas turės paskaitą, 
po kurios seks diskusijos, šiame im
perializmo momente, kuris yra lygus 
prieš pasaulinio karo 1-914 metų pra
džiai, mes, A. L. D. L. D. nariai, 
ne tik turime budėti, bet ir žinoti, 
kaip orientuotis karo pavojaus klau
simu. < Būkime visi ir visos ir pa

rlėkime pamatą darbuotei 1929 me
tų.—A. L. D. L. D. 22 kuopos orga
nizatorius. 16-17F. Stankūnas, Bassas

Garsusis lietuvių, dainininkas, 
Stankūnas, kuris plačiai žino
mas ir tarp amerikonų ne vien 
kaipo dainininkas, bet ir kaipo 
artistas, dainuos šalinai tės

koncerte, kuris įvyks
PĖTNYČIOJ

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone, Stagg 4408

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

Tikrai kalbant jis yra
Petrauskas, irgi Aido Choro 
narys. Jeigu atsiminsime ope
retę “Kova Už Idėjas,” kur | ir superintendentas susitarę pa
muš taip prajuokino tie du įvare iš James Madison High 
“Valkatos,” 1 
buvo mūsų Pijus.

Jis mum parodys, ką jis iš- 
tikro gali, rolėje Karlo tėvo, 
operetėje “Bailus Daktaras.”

Ponia daktarienė, Lukrecė, 
kuri nors jau turi dukterį del 
ištekėjimo, vienok pati persi- 
stąto ir t jaučiasi labai jauna.

„tiki,' būk jaunikaičiai dai
nuoja jai ties balkonu. Ne
paiso to daktaro su jo “surū
gusiom gyduolėm.”

Būkite visi rytoj, nedėlioj, 
sausio (January) 20 d., ne vė
liau, kaip 3:30 vai. po pietų, 
Labor Lyceum svetainėj, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne, 
ir išgirsite šią gražią dainą, 
kurią Aido Choras dainuoja, | berniuku, 
baigdamas lošimą operetės ‘ 
“Bailus Daktaras”:
“Vilties stiprybė drūtina jaus

mus,
Meilės galybė apveikia skaus

mus,
Tai neliūdėkim ir netingėkim, 
Viens kitą mylėkim, mums lai-

■ mė bus.”
Ne-Panelė.

tai vienas iš jųiSchoolės mokinį Fr. Skolnicką,

klasėje sakoma '.pasaka apie į this entire coming week at the 
Amerikos istoriją, apie jos Cameo Theatre, -___  „
didvyrius. Jis argumentais iš and B’way, the premiere 
tikresnių, moksliškesnių kny- most unusual picture • will be 
gų sukritikuodavo mokytoją.'shown. It is called “[THE 
Viršininkai už tai pavadino jį'LAND OF LENIN AND [THE 
“pusgalviu bolševiku” ir norė
jo atiduot į beprotnamį. Ka
dangi mokinys priešinosi, tai 
jam per prievartą buvo įširkš- 
ta po skūra morfinos (migdo
mųjų, raminančiųjų nuodų) ; 
čia jį surišo, suveržė, dantis iš
daužė-, ir šiaip smarkiai apkū
lė. Bet paskui patyrę dakta
rai, specialistai, pripažino vi
sai normalio, sveiko proto 

. O kiti mokiniai sa
kė, kad Frank Skolnickas bu
vo persekiojamas ir bepročiu 
apšauktas vien tik todėl, kad 
jis skleidė komunistines mintis 
tarp savo draugų.

KAS CIESORIAUS, TAI 
CIESORIAUS

atsi-

SVARBIOS DISKUSIJOS

Ateinantį ketvirtadienį, 24 
d. sausio, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, bus labai 
svarbios diskusijos.

Visi daug skaitė ir girdėjo 
apie Trockį, kad jis tapo iš
neštas iš Sovietų Sąjungos 
Comunistų Partijos. , Taigi 
etvergo vakare bus diskusuo- 
iha sekanti klausimai: 
Trockis ir Sovietų Sąjungos 

“Trockis ir Pasaulinė 
•voliucija”; “Leninizmas 
ckizmas.”

Tūlas Albertas Ernest, 
lankęs į Metropolitan Dailės 
Muzėjų, New Yorke, pamatė 
senovės Romos imperatorių 
maudynes su kokiais 6 coliais 
gilumo vandens. Pats norėda
mas pasimaudyt tuose loviuo
se garsiųjų Romos ciesorių, 
Albertas šoko į vandenį ir pra
dėjo voliotis ir turkštis. Nusi- 
rėdyt jis nei hebandė, bet 
maudėsi su visais žieminiais 
viršutiniais drabužiais.

Tapo suimtas ir nuvežtas į 
ligonbutį ištirt, ar jis sveiko 
proto. Jeigu jo protas pasi
rodys tvarkoj, tai pats to pro
to savininkas bus /nuteistas 
betvarkės kėlimą muzėjuj.

Kl. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

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

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Šiame koncerte duos piano 
solus ir. pati šalinaitė, kun iš 
vaikystės dienų iki šiam laikui 
atsidavus studijavo. Ji ėmė 
lekcijas iš geriausių maestrų 
Amerikoje, keletą metų sėmė
si muzikos mokslo Italijoje ir 
Vokietijoje. Ten ji mokinosi 
italų ir vokiečių kalbų, kas jos 
profesijai taip reikalinga, kaip 
gėlei rasa. Pianas skamba 
kiekvienam, kas jį užgauna 
savo pirštais. Bet šalinaitės 
x ____ ; liečiamo piano

he has actually x led out the Iskambėjimą mes daugiau jau- 
■'čiame, negu girdime. Kodėl 

In this picture is ąlso'g-i taip? Tai todėl, kad jos 
skambinamas pianas išduoda 
garsus sulig gaidomis, sudaro 
puikią harmoniją, perduoda 

■ mūsų jausmam melodiją tei
singoje prasmėje—lyg kalbą, 
lyg dainą, linksmame ar liūd
name tone. Tas teikia žmo
gaus sielai malonų ramumą, 
tame mes matome šalinaitės 
mokslą muzikoje ir jos pri
gimtą talentą.
lome būti tame koncerte ne 
vien tik jos, bet ir savo labui.

Bus Daug ir Dainininkų
Dainuos K. Menkeliūniūtė- 

Januškienė ir dainuos Aušriū- 
tė. To negana; Šalinaitės mo
kiniai aiduos piano solų, ir suda
rys gražius sceniškus grupių 
šokius. Ricardo ir La'Nova, 
profesionališki šokikai, šoks 
adagio ir apache šokius. Pro
grama turtinga, o įžangą tik 
$1 ypatai.

Rengėjai prašo išanksto įsi
gyti įžangos bilietus. Juos ga
lite i gauti “Laisvės” ofise ir 
pas rengėjus.

Pradžia 8 vai. vakare. Po 
, koncertui šokiai iki vėlumai

SKAITYKIT IR PLATI::- nakties.
KIT “LAISVĘ”

PASSING OF LENIN” (Leni
no Šalis ir Lenino Mirtis), 
Russia’s greatest Soviet lead
er. In this picture is portray
ed how this immortal leąder 
has founded the Soviet Rus
sian Republic—how he has 
transferred the power from a 
few autocrats to the large___
masses of the people. !How 1 pirštukais

people from serfdom into Lib
erty. - - •
shown the life of this grjeat 1 
man, how} he lived, how 
worked and how he died.

PAJIEŠKAU pusininko-partnerio j 
pelningą restorano biznį.' Vieta iš

dirbta per 7 metus. Vienam sunku 
apsidirbti. Jei - nesiras pusininko, 
parduosiu visą biznį. Kreipkitės po 
num. 145 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. 12-17
PAJIEŠKAU giminaičio Albino

Gratkausko, iš Lietuvos, Antalo 
Miesto sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau . su 
jumis pasimatyti arba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles Lane, 
Bay Terrace, Staten Island, N. Y.

1-24

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. StUgg 0783he

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-4 po pietų 
6-8 vakare 

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN. I

Užtat priva-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA mūrinis, 2 šeimynų ir 

su 2 krautuvėm namas, visi mo
derniniai įtaisymai. Parduodu to
dėl, kad kovo (March) mėnesi išva
žiuoju i Lietuvą. Taipgi turiu ir Sto
rą ant ramios. Savininką galite mas
tyti nuo 8 vai. vakare. Kaina labai 
žema. Atsišaukite: L. ParašČiakas, 
116 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
Parduodamas namas yra po antrašu 
6358 Prospect Ave., Ridgewood.

16-21
PARSIDUODA 3 kambarių geras 

fornišius. Turiu greit parduoti, 
todėl atiduosiu pigiai. Taipgi gali
ma ir 4 kambarius randavoti, randa 
pigi. Kreipkitės po num. 322 S. 1st 
St., Room 1, Brooklyn, N. Y. 15-16
PARSIDUODA lietuviškas restora

nas, labai bizniavoje vietoje ir už 
prieinamą kainą.—Republic Lunch 
Room, 475 Grand St., arti Republic 
Teatro. I 14-19

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja nemirusius 
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
UŽEIGA i

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai m a times i. Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ir
u z

Komitetas. ir

Kviečia Rengėjai

AS LAURINAITIS

mą

JUODA SKŪRA— 
PRASIKALTIMAS

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

AL. SMITH AS— 
BANKININKAS

aTUVIŲ DARBIEČIŲ 
BRUNDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS

mad

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve 

j ’ • ■

Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, žirklių, Mašinukių Pląuikams Kirpti 
* ir Waterman’s Fduntaninių Plunksnų

TAISOM’LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleiąjme dešimtą procentą,

WALTER GARŠVA , /
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

Sįsirinkimas įvyks sek. pir- 
ėnį, sausio 21 d., “Lais- 
name. Pradžia 8 vai. 

re. Visi branduolio nariai 
ai ateikite į šį susirinki- 

Sekr. J. Siurba.

SU*

JUO 
aHi

Saii|sio'17 d. mirė' ,Juozas 
uri 
en

aitis, 48 metų amžiaus, 
s po num. 293 Throop 
rooklyne. Bus laidoja- 
flsio 20 d., nedėlioj, 2

LaidĮotuvėmis rūpinasi gra
borius (Juozas .Garšva.

Harlemo, New Yorko dalies, 
negrai protestuoja, kad iš 
Harlemo Hospitales tapo at
statytas juodukas daktaras 
vardu Godfrey Nurse. Vienin
telė jo atstatymo priežastis— 
tai skūros juodumas, šiaip jis 
yra gabus gydytojas.

Buvęs New Yorko valstijos 
gubernatorius Al. Smith liko 
“boarddirektorium” County 
Trust Company, naujai suor
ganizuoto Wall Stryte banko 
su $55,000,000 pradinio kapi
talo. Gal jis būsiąs ir pir
mininku to banko.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

VISA EILe MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafo- 
nai visų kompani
jų—Victor, Colum
bia, Okeh ir kitų. 
Rolės ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios

mados ir visų dainininkų. Taipgi 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros Armo
nikos, Triūbos, Būbnai ir dauk kito
kių daiktų. Prisiunčiam į namus. 
Taisom ir tūnijam Pianus ir Grama- 
fonus.

Savininkas: <
JONAS B. AMBROZĄITIS 

560 Grand Street, Brooklyn,1" N. Y. 
Telefonas: Stagg, 9942

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
I Kiekvienas iš mūsą1 gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokios musų yientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai; Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.žemiau paduotus.
Apynių

'Aviečių uogų 
An i žiu sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdij žiedų 
Badijonų ‘ 
Čepronėlių ' 
Cobrių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių dumropių 
Džiugelių

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokičiukių
Kaštavolų šalmėčių
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafranų
Mėtelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknųCaratyiiq
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 

gydančią žolę arba vaistą, tegu] tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. C. VaiBtiniukati

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Pbowe, Creenpoint Itl7, I16S-1B14




