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Aukos Agitacijos 
Fondui Pirmas Lietuvių Darbi

Nuo sekančių organizaci- 
{‘ų ir asmenų aplaikyta au- 
:ų į ADP. LF. Agitacijos 

Fondą:
LDSA. 26 kp., Rochester, 

per H. Velykienę $5; Vili
jos Choras iš Waterbury 
ir Laisvės Choras iš Hart
fordo per J. Svinkūną $10; 
A. Urbonas, Elizabeth, N. 
J., $1; ALDLD. 54 kp. Eli
zabeth, N. J., per K. Shera- 
lį $5; G. Bernotą, Brook
lyn, $1; V. Paulauskas iš 
Elizabetho 75c.; ALDLD. 
220 kuopa, Waltham, Mass., 
per J. Plondunį $15; S. Šal
tis, Rockford, Ill., $1. Iš 
Worcesterio per D. G. Ju
siu $10; iš Wilkes-Barre per 
M. Stanislovaitienę $6.12; 
Jurgis Jiešmontas, Brook
lyn, N. Y., $5; J. Jerome, 
So. Barre, Mass., $2; nuo 
Los Angeles d raugti per M. 
Pūkį $25; ADP. lietuvių 
frakcija, Montello, Mass., 
per T. Bartkų $10.
Finansinė Pagclba Būtinai 

Reikalinga
Pastaruoju laiku Agitaci

jos Fondan labai mažai gau- 
' ta aukų. O mūsų ADP.LF. 
Centro Biuras turėjo labai 
daug išlaidų. Svarbiems 
mūsų judėjimo reikalams 
išleista nemažai pinigų. Tu
rime pasisakyti, kad dabar 
esame keliais šimtais dole
rių skoloj. Tačiaus svarbius 
mūsų judėjimo darbus rei
kia varyti pirmyn.

Taigi mes šiuo kartu kar
atai raginame visas mūsų 
organizacijas, kliubus, cho
rus, kuopas, taipgi ir pavie
nius mūsų judėjimo .daly
vius ir simpatikus ateiti 
mums į pagelbą. Paaukoti 
po dolerį kitą į Agitacijos 
Fondą.

Nepamirškite, draugai ir 
draugės, to svarbaus reika
lo.

Aukas siųskite C. Biuro 
sekretor. vardu: J. Siurba, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Nori, kad Morrow Būtų 
' Valstybės Sekretorium

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visą šalių. 

Vienykitės! JQs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o lilaimėeit 
Pasauli!

83 Pasažieriai Išgelbėti 
Nuo Laivo President 

Garfield
NEW YORK. — Gauta 

pranešimas, kad pirmadienį 
Munson linijos laivas Pan 
American paėmė 83 pasa- 
žierius nuo Dollar linijos 
laivo President Garfield, 
kuris sekmadienį anksti ly
tą užėjo ant povandeninės 
uolos Matanilla, netoli Ba
hama salų. 7:27 vai. ryto 
kapitonas Quinn pasiuntė 
SOS signalą. Gavęs pagel- 
bos šaukimosi signalą, lai
vas Pan American tuojaus 
vyko j pagelbą. Jis /buvo už 
175 mylių tolumo.

Vėlesni pranešimai sako, 
kad laivas President Gar
field nėra dideliam pavojuj.

Kuomet laivas Pan Ame
rican pribuvo į pagelbą, tai 
pasažieriai jau buvo apsi
rengę gelbėjimosi įtaisais ir 
buvo susėdę į valtis. '

Kapitonas George Rose, 
komanduojantis laivą Pan 
American, per kelis kartus 
turėjo susisiekimą su laivu 
President Garfield po aplai- 
kymui SOS. Jis prašė, kad

Baltarusijos lietuvių valstiečių jaunimas kolonijoj Krasnoje (Borisovo ra j., Minsko apygard.)

1,229 Suareštuota Chicagioj 
Užpuolime Ant Buttegerių

CHICAGO.— Nedėldienio 
vakarą policija padarė už-' 
puolimą ant butlegerių ir 
nužiuromų vagilių. Suareš
tavo 1,229 asmenius.

Reparaciją Konferenci
joj Kalbės Apie Ame

rikos Paskolas

Mirimai Nuo Automobilių 
Nelaimių Padidėjo

pasažieriai būtų susodinti į « •
gelbėjimo valtis ir lauktų jo 4vU AlHalgaiUeilĮj

Kriaučių Sustreikavolaivo.
Įgulos nariai laivo Presi

dent Garfield pasiliko ant 
laivo; jie laukia atvykstant 
traukimo laivų nutraukti 
laivą nuo uolos..

Turkija Ratifikavo Kellog
go Paktą

Konstantinopolis, Turki
ja.— Turkijos seimas vien
balsiai ratifikavo Kelloggo 
“taikos” paktą, pereitą šeš
tadienį, išklausęs pranešimo 
užsienio reikalu ministerio 
Tewik Rushdi Bey.L WASHINGTON.—Išrink

ai prezident. Hoover pra
dėjus svarstyti, kokie as-i 
menys būtų tinkami jo ka-l 
binetan, daug Republikonų | ŽMOGYČIAI GALĖS VEL- 
Partiios politikierių reika- TUI VAŽINĖTI

BOSTON.— Keturi šimtai 
kriaučių, Amalgameitų Uni
jos narių, sustreikavo prieš 
Tremont Clothing kompani
ją ir prieš Hillmano maši
nos skubinimo sistemą.

Kompanija vertė darbi
ninkus daugiau darbo pa
daryti, negu iki šiol padarė, 

i Hillmano mašina palaiko 
darbdavius vertime darbi
ninkų nepaprastai < skubiai 
dirbti.

__  _ ssxn I

Jaunieji Komunistai Demonstravo Prieš
Imperializmą: Minėdami Lenino Mirtį į

'   1111 > t , ■_

500 Jaunuolių, Chicago], Prie Federalio Namo Reil
Paliuosuoti Porterį; 15 Demonstrantų Suareštuota

f 4

Partijos politikierių reika
lauja, kad valstybės sekre
torium būtų paskirtas 
Dwight W. Morrow, Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Meksikai ir Morgano part- 
nerys. Prezidentas Cool
idge išsireiškė, kad Morrow 
turėtų būt sekretorium.

Taškent, Sovietų Sąjun
ga.— Čia gauta pranešimas, 
kad naujo Afganistano ka
ralius, Habibullah Khan, 
spėkose auga suirutė, ir mai
noma, kad maištininkų va
das negalės ilgai išsilaikyti 
valdonu.

NEWARK, N. J.— Šiame 
mieste veltui galės važinėti 
maži žmogyčiai. Public 
Service Korporacija išleido 
naują patvarkymą, sulig ku
rio visi asmenys, nepaisant 
amžiaus, galės veltui važi
nėti busais, jeigu jie bus 36 
colių ar mažiau augštumo. 
Vaikai, kūne bus virš 36 
colių augštumo, turės mokė
ti

Reikalauja Pripažinti
Sovietą Sąjungą

PARYŽIUS.— Tarptauti
nis ekspertų komitetas nu
statymui Vokietijos repara
cijų oficialiai nesvarstys a- 
pie sąjungininkų skolas 
Jungtinėms Valstijoms. Ta- 
čiauą neoficialiai daug kal
bės ’apie tas Skolas. Mąt, jie 
nieku būdu nė galės > prieiti 
prie 'išrišimo Vokietijos 
kontribucijų klausimo, nei
mant domėn Europos kapi
talistinių šalių skolos Jung
tinėms Valstijoms. Sąjun
gininkų valdžių nusistaty
mas toks, kad, apart atlygi
nimo už karo nuostol. Fran- 
cijai, Vokietija turi sumokė
ti tai, ką jie (sąjungininkai) 
užmoka Amerikai.

Vokietija nieku būdu ne
būtų galėjus iki šiol mokė
ti karo kontribucijas, jeigu 
nebūtu gavus didelės pasko
los nuo Jungtinių Valstijų 
imperialistų. Iki šiol Vokie
tija faktinai Amerikos pini
gais mokėjo karo kontribu
cijas sąjungininkams.

WASHINGTON.— Pre
kybos departmentas prane
ša, kad 78 miestuose 1928 
metais mirimai nuo auto
mobilių nelaimių padidėjo 
ant 5 nuošimčių.

1927 metais tuose mies
tuose viso nuo automobilių 
nelaimių žmonių žuvo 7,084. 
Gi 1928 metais žuvų 7,516.

.( ...vs ■ - ' ’ '
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uz važinėjimą.

Sukilimas Plečiasi 
Guatemaloje

. Elizabetho Darbiečių 
Susirinkimas

šauktas Darbininkų (Ko
pi unis tų) Partijos narių su
sirinkimas Elizabeth© neį
vyko ^'pereitą sekmadienį, 
nes nepakankamai narių at
silankė. Nutarta kitą susi
rinkimą šaukti trečiadienį, 
sausio 23 d., 8 vai. vakare, 
po num. 69 So. Park St Vi
si nariai būtinai dalyvauki
te. Bus atstovai iš d is t rik
to. Turėsime diskusiioti 
būsimą partijos konvenciją 
ir išrinkti delegatus į dist- 
rikto konvenciją. Būkite 
laiku

GUATEMALA City, Gua
temala.— Pranešama, kad 
sukilimas plečiasi Guatema- 
loj. Sukilėliai (trijose vaka
rinėse provincijose smarkiai 
kovoja prieš valdžios spė
kas, kurios yra daug tvir
tesnės.
• Valdžios spėkos sukilėlius 
bombarduoja iš orlaivių.

Moterį Paskyrė Vyriausiu 
Gelžkelio Inžinierium

MADRID, Ispanija.— Pa
nelė Pilar Careaga, duktė 
grafo Cagaua, tapo paskir
ta vyriausiu inžinierium 
ant siaurinio gelžkelio, pe
rėjus kvalifikacijas lokomo
tyvo inžinieriaus.1

NEW YORK.— šeštadie
nį International Benjamin 
Franklin Draugija Univer
sity of Pennsylvania kliube, 
35 E. 50th St., New Yorke, 
išnešė reikalavimą, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
pripažintų Sovietų Sąjungą.

Vilkai Sudraskė 5 Valstiečius 
Netoli Vilniaus

I ■ ■................ ' .. '■

BERLYNAS.. — Šiomis 
dieniomis penki valstiečiai 
tapo vilkų sudraskyti netoli 
Vilniaus. Daug vilkų dabar 
valkiojasi po laukus..

Vilkai užpuolę kaimus 
daug gyvulių sudraskė.

Vilkai užplūdo kaimus iš 
priežasties šalčio ir stokos’ 
maisto. Bėga į kaimus jieš- 
koti maisto. Organizuoja-1 
mos ablavos.

Rytinėj Lenkijoj šaltis 
siekia 40 laipsnių žemiau 
zero. / i

BERLYNAS..

Friedrichshafen, Vokieti-! 
ja.— Zeppelinų budavojimo 
kompanija planuoja lėkimą 
aplink pasaulį vienu iš di
rižablių.

Washington.— šeštadienį 
išrinktas prezidentas Hoove- 
ris per telefoną pasveikino 
Belgijos karalių ir karalie
nę, kurie dalyvavo apvaikš
čiojime Hooverio i Dienos 
Belgijoj, paminėjimui Hoo
verio,' kaipo “šelpėjo’L

Washingtort; r—; Herbert 
Hooverist pirmadienį stt sa
vo’ partija' -išvyko į Miami, 
Fla., praleisti i “good time” 
(gerus laikus). r ■

Belgai Daug Valgo Arklienos
BRUSSELS, Belgija. — 

Belgai valgo daug arklienos 
įvairių dešrų pavydale. Bet 
savo šalies arklių mėsos ma
žai valgo. j <

Per » pirmuosius dešimts 
mėnesių 1928 metų Belgija 
išgabeno ' Užsienin 18,296 
arklius, o.riš užsienio įgabe
no; 14,054.' Didžiuma tų įga
bentų arklių sun'audota ga
minimui tam tikru dešrų, 
kurios yra populiariškos 
Belgijoj, 1 , i ‘ - 

i 1926 metais belgai su vai-,1 
gė 13,000,000 svarų arklie-

Sekretorius

CHICAGO.— Suvirs 500 
jaunųjų darbininkų, po va
dovyste Jaunųjų Darbinin
kų (Komunistų) Lygos, su
rengė demonstraciją pami
nėjimui Lenino mirties ir 
pro testavimu i prieš impe
rialistų rengimąsi prie nau
jo karo.

Demonstrantai susirinko 
prie federalio namo ir užė
mė laiptus. Ten buvo sa
komos prakalbos. Kalbėto
jai smerkė Wall Streeto 
agentus, kurie nužudė Cu- 
bos komunistų vadą Mella. 
Reikalavo paliuosuoti John 
Porter, jauną, 'karingą A-

merikos darbininką, k 
tapo įgrūstas į mi 
kalėjimą už vadovą 
New Bedfordo streiko, 
betoj ai aiškino, ką 
Kelloggo “taikos” pa 

Iš namo vidaus po 
detektyvai demonstr 
brutališkai atakavo 
demonstrantai apie vai 
laiko laikėsi prie to j 
kovodami su policija. P: 
demonstrantų vis daugi; 
ir daugiau jaunųjų dari 
ninku prisidėjo. Pagali 
policija išdraskė demonstra
ciją ir suareštavo penkioli
ka darbininkų.

Uždraudė Šaukti Strei
kus Mainierią Lokalams

e

HAZLETON, Pa.— Lewi- 
so mašina vis labiau ir la
biau savo kontroliuojamą 
unijų, United Mine Work
ers of America, paverčia ka
syklų kompanijų unija. Iki 
šiol kiekvienas lokalas .turė
jo teisę paskelbt .streiką

Sako Arba firiiK Varoalps Prieš kompaniją, kompanijai DŪKO, AiDa uĮTųS. VaiSalCS k0kįU0r nors būdu pradėjus

Tūkstančiai Darbii 
Demonstravo Latvii
RYGA.—Suvirs 8,000 d, 

bininkų dalyvavo demo 
stracijoj prieš bedarbę 
blogas gyvenimo sąlyga 
Policija užpuolė demo: 
stęantus. Dvidešimts pen 
komunistai ir 1 
kai tapo su 
raštuotų ta; 
seimo narių

da
ot:i. »

ii

Sutartis Arba Ims Viržy 
Bolševizmas

DRESDEN, Vokietija. — 
Alfred Hugenber, vadas 
Vokietijos nacionalistų (fa
šistų monarchistų) savo 
partijos konvencijoj Sakso
nijoj sekmadienį pareiškė, 
kad, kiek jis dabar permato, 
Dawes planas (sulig kurio 
Vokietija' moka kontribuci
jas) arba prives Europą 
prie to, kad žlugs Versalės 
sutartis ir tuomet pasaulis 
“bus išganytas” arba pri
ves‘prie bolševizmo.

“Svičmanas tame kritiš
kame momente yra Ameri
ka,” pareiškė tas monar- 
chistaS.

Jis mano, kad imperialis
tinė Amerika turi gelbėti 
Europos -kapitalistinėms 
valstybėms, kad jas apsau
goti nuo bolševizmo. ~

Jiems baisi bolševizmo 
šmėkla. • . . -
i i I ■; j : > ■ 1
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Žemes Drebėjimas Padarė 
Nuostolių už 10 Milionų

skriausti darbininkus. Da
bar lokalai to nebegalės pa
daryti.

Pereitą nedėldienį 7 dist- 
rikto viršininkai, susirinkę į 
konferenciją su Savo pase
kėjais, nutarė uždrausti lo- 
kalams ant toliaus skelbti 
streikus. Kilus nesusiprati
mui tarp kompanijos ir dar
bininkų, ginčas turės būt 
pavestas distriktui. Kaip 
distriktas išspręs, taip ir 
bus.

Sovietų Sąjungos Mies
tai Smarkiai Auga

■r

ADP Nariams ir 
Frakcijų Sekretoriams
Darbininkų (Komunistų) 

Partija uždraudžia partijos 
nariams organizuotis į koo
peratyvus vykimui į Sovietų 
Sąjungą arba dėtis prie jau 
suorganizuotų kooperatyvų. 
Nei vienas partijos narys ne
gaus leidimo tokiuo būdu iš
vykti į Sovietų Sąjungą.

Mes pranešame visiems 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos nariams lietuviams 
kad nesidėtumėte prie jokit 
kooperatyvų, nes negalai* 
išvažiuoti, šitokia patvark 
mas yra Komunistų Interr 
cionalo. Visi Partijos nar 
reikalingi revoliuciniam d 
bui čia, Amerikoj. * - * • 

Reikalinga Narių Regis 
trati ja , 1.

Visi lietuvių frakcijų Jk 
retortai būtinai tuoj aus p 
siųskite savo frakcijų na 
surašą. Tas buvo reikalą 
per kelis kartus, bet tik k 
frakcijų sekretoriai tą JCr 
prašymą išpildė. Mes iki 
tikrai nežinome, kiek 1 
vių priklauso Partijoj, 
rašykite savo frakcijų Ina- 
rius ir praneškite : 
Biuro sekretoriui.

IŠ daugelio frakcijų 
negauname jokių pn 
ir nežinome, ar jos ' 
krikę, ar gyvuoja, 
nos. frakcijos’ sekrete 
ri 'pranešti Centro 
apie savo frakcijos vi 
Jeigu kuri frakcija n 
ko pranešimo nuo 
Biuro, turi apie tai 
Centro Biuro

Centro Biuro

MASKVA. — Vėliausios 
statistikos parodo, kad gy
ventojų skaičius • Sovietų 
Sąjungos didesniuose mies
tuose ^markiai didėja.

Gyventojų skaičius Novo
sibirske, Sibiro sostinėj, pa
didėjo ant 72 nuošimčių pa
lyginus su gyventojų skai
čiumi 1917 metais. Miestuo
se Viatka, Omsk, Nižni- 
Novgorbd dr Petrozavodsk 
gyventojų skaičius pakilo 
ant 45 nuošimčių.

Maskvoj gyventojų skai
čius kasmet paaugąs ant 5 
nuošimčių.

Kylant pramonei didėja ir 
miestai Sovietų Sąjungoj.

Mexico City.-— Meksikos 
katalikų situacija nepasikei
tus, sako prezidentas Gil.

' JL44T

CARACAS, Venezuela. — 
Pereitą ketvirtadienį žemės 
drebėjimas sunaikino šį se
niausią europiečių įsteigtą 
miestą. Nuostolių aprobuo
jama iki 10 milionų dolerių. 
Žmonių žuvo suvirš 200; su
žeista virš 1000. /

Buenos Aires, Argentina, 
—šeštadienį, 3 vai. po pietų, 
čia karštis siekė 100 laips
nių.

NEBAUDŽIA PONIŠKŲ 
BŪTLEGERIŲ

Be bausmės paliuosavo New 
Yorko teismas G. St. Avitienę 
ir kitas poniško plauko ypa- 
tas, kurios buvo areštuotos už 
alkoholio šinkavimą madin-’ 
gųose Owl irYacht kliubuose, 
New Yorke. Išteisinta viena 
ponia ir 10 ponelių. -Paprastai 
baudžia tik žemosios rūšies, 
paprastus, būtjegerius; bet po
niškų gertuvių nenori kliudyt.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.
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KAS IR KAIP NUŽUDĖ MUSU 
DRAUGAJULIO MELLĄ?

Jaunas' Kubos
--- -- ----- - ------ , — 

Julio Męlla ilsis po juoda 
velęna. Jį iškilmingai pa
laidojo M’eksikoš revoliuci
niai darbininkai* pas ku
riuos jis‘buvo pabėgęs iš 

I kruvinos Kubos valdžios na-

-Draugą Mellą nudėjo du 
žmogžudžiai Meksikos sos- 
tinėj, mieste * Mexico. Kas 

| jie per vieni buvo? Iš kur 
jie atsirado? Kokiais tiks- 

I lais jie nužudė d. Mellą?
. -Tuo j aus po d. Mello nu

žudymo mes sakėme, kad 
i tą baisią žmogžudystę pa

pildė Kubos Machado val
džia, kuri yra rankose A- 

F merikos imperialistų. Šian
dien turime daugiau naujų 
faktų įrodymui mūsų užme
timo Amerikos imperialis
tams. šiandien jau ir di- 

K džiausiąs nevierninkas tu
rėtų įsitikinti, jog Mella bu- 

; vo aukįa Juiigtinių Valstijų 
imperializmo, po kurio le-

į tena yęa Kuba.
t Drg. Mella buvo nužudy

tas sausio ‘ 10 d,' vakare. O 
sausio 8 Meksikas klerikalų- 

[ fašistų laikraštis “Excel- 
I sior” .

Associated Press žinią .»iš 
Havaną/ CĮuba

“Agitatoriai, kuriuos -VaT 
I do vau j q Julio- Antonio Mel- 
I la, bus nubausti. Kubos val

džia gavo tokį pranešimą 
nuo miįsų (Meksikos) val- 

į džips.” | . j
| ‘ Toj žinioj sakoma, kadi 
į. tūluose Kubos pabėgusių į 

. Meksiką komunistų susirin- 
kimuosee buvus Kubos vė
liava “suplėšyta ir išniekin
ta” ir kad Meksikos valdžia 
pradėjus platų tyrinėjimą. 
Toliau žinia skamba: “Sa-

tspausdino sekamą

Aš mirštu už revoliu

APŽVALGA
Kur Nuėjo Ponios Vileišie
nės Amerikoj Surinktos 
Aukos?

Mes sakėme, kad p. Vilei
šienės renkamos aukos ei
na ne Vilniaus našlaičiams, 
bet juodiesiems klerikalams 
ir davatkoms. Bet klerika
lai ir sandariečiai gyolto 
rėkė, kad mes šmęižią p. 
Vileišienę ir kišą koją jos 
“kilniai” tnisijaij >

2 telpa laiškas iš Vilniaus, 
kuris pilnai phtvĮriįipąi mū
sų nuombnę ’apię; Vileišienę 
ir jos A-
menkoje, sis laiškas kaip 
tik patvirtina mūsų nurody
mus, kad Vilniaus komitfe* 
tas Tr kokia ten “labdary

nai užtenka. Ponią Vileišie
nė renka aukas ne našlaičiams, 
bet tos draugijos biznieriško 
namo likusioms skoloms apmo
kėti. : Tas namas buvo pirktas 
tikslu, kad sustiprinus 'kleri
kalų viešpatavimą, pirko per r 
nai* iš našlaičių' reikalams gau
tų aukų.
Argi mes nesakėme, kad 

Vilniaus našlaičiai taip ma
tys Vileišienės ^surinktas 
aukas, kaip jie mato ’ šėVb 
ausis ? Argi mesi nesakėme,

~~ ......... . " ——..................... -—

kalbėti neprisieina—atvejų at
vejais apie tai buvo ' rašyta; 
Visais galimais būdais Vilni
jos ir viso lenkais okupuoto 
Lietuvos, krašto lietuvius reiš
kia remti—tą kiekvienas ame
rikietis lietuvis žipo.

Prie šios progos norime tik 
pareikšti, lead ir pažangieji 
Amerikps lietuviai turėtų pa
remti p. Vileišienės misiją. 
Kuomet Vilniečių Atstovė nė
ra (susirišus jokiomis sutarti
mis su jokia sriovė ar parti
ja ir sutinka į visų lietuvių 
rengiamus susirinkimus vykti, 
kad paaiškinus Vilnijos lietu
vių padėtį’ ir parinkus Vil
niaus lietuvių našlaičiui auk
lėjimui ’ir' šVfetiifipi .aukų,, tai 
yra bepartyvis i i labdarybės

Marksas XIX šimtmetyj 
surado įstatymą, sulig ku
riuo vystosi visuomeninis 
gyvenimas, eina klasių ko
vos. Išdirbo ir subudavojo 
Istorinio . Materializmo arba 
Ekonominio Materializmo 
teoriją,,— kuri.tapo aštriu, 
įrankiu„žmonių mąstymo ir 
supratimo srity, kuri apver
tė augštyn kojomis visas ki
tas iki tol buvusias teorijas 
ir supratimus. Jis taipgi 
pripažino, t kad vedimui eko
nominės, ' politinės ir ideolo
ginės kovos už galią, už ka
pitalizmo nuvertimą, prole-

Į organįzącijds klausiniu 
Leninas visuomet kreipda- 
Ivo labai didelę? .svarbos.

Kuomet Leninas vedė ko
vą su menševikais organiza
ciniais klausimais, kuri vė
liau virto į ideologinę kovą, 
jis parašė brošiūrą “Žings
nis Pirmyn, Dū Žingsniai 
Atgal,” iš ko aiškiai' matosi, 
kokią svarbą Leninas dėjo 

, ant organizacijos. “Pas pro
letariatą nėra kitokio gink
lo kovoj >ųž. įgalią, apart or
ganizacijos. Pakrikdytas,: 
išskirstytas > ;. anarchiškų’ 
lenktyniavimų viešpatavimo'ciją.”

Tai šitokią kruviną 
žmogžudystę papildė Kubos 
valdžia. Negana to, kad ji 
uždarė visas revoliucines 
darbininkų organizacijas 
Kuboje, sukimšo į kalėjimus 
daugybę mūsų draugų, bet bes” draugija yra Juodųjų 
ji dar ištiesia savo ranką į 
kitas šalis ir žudo pabėgu
sius mūsų draugus. Iš virš 
paduotos Associated Press 
žinios mes matome, kad Ku
boj buvo plačiai kalbama, 
jog Meksikoj esanti Kubos 
revoliucionieriai bus nu
bausti. Ir štai juos nubau
dė: nudėjo tų revoliucionie
rių vadą, mūsų -draugą Mel- 
lą. • X

Bet, kaip jau sakėme pir
miau, Kubos Machado val
džia yra tiktai įrankis Jung
tinių . Valstijų imperialistų. 
Ne tik valdžia, bet visa Ku
bos pramonė, visa jos žemė 
yra rankose Amerikos ka
pitalistų. Ten komunistų 
veikjmas, tuo būdu, yra 
priešingas Amerikos kapi
talistų interesams. Todėl 
Amerikos j kapitalistai ko- 
mandavoja ♦ Maęhado val
džiai* žudyti mūsų draugus. 
Jie* y ra tikraisiais kaltinin
kais išplėšime iš mūsų tarpo 
mūsų draugo Julio Mella.

klerikalų lizdai ir Vileišienė 
čia dolerius renka tiems 
lizdartis. “Sandaroje” til- 
pęs laiškas, tarp kitko sa
ko: , . .
" .Du pažangesnių, Dr. šlape

lis ir p. Karazija, kurie dar 
sėdėjo Laik. Komitete, ir 
stengdamosi įtikti klerika

lams net buvo pasirašę po to 
Komiteto neteisingu laišku A- 
merikiečiams, liko dabar pri- 
spriti išeiti iš Komiteto, kaipo 
nebereikalingi.' Komitete da
bar liko tik yvieni klerikalai, 
kad jų niekas nebekontroliuo
tų aukų dalinime.'

kad našlaičių „ yarųų, px įsi 
dengus Vileišiene darbuoja
si juodiesiems: klerikalams? 
Argi mes nesakėme, kad ta 
ponia susiriesdama pnelųęją 
ir kad lietuviai darbininkai 
neprivalo jai dupti n[e: sudi
lusio nikelio? <

O kas p.:Vileišienę ir jos, 
apgavingą misiją rėmė? O- 
gi išskyrus ■ komunistus, ją 
rėmė ■ visos kitos lietuvių 
srovės, pradedant smalavi- 
riais ' ir baigiant tautinin-x 
kais iš “Tėvynės”; Ypatin
gai “Tėvynė”, kaipo < SLA 
organas ir vardan viso Su
sivienijimo, daug prisidėjo 
prie kaulijimo pinigų į Vil
niaus juodųjų klerikalų 
karmoną. Negali p. Vitai
tis teisintis, kad jis nežino
jo, ką Vileišienė atstovauja 
ir kam ji aukas renka.

Ar p. Vitaitis agitavo už 
Vileišienę? Ar Sųsivieniji-

. Iš to Komiteto gauna aukų organas ragino .duoti.
ir Vilniaus Lietuvių Labdary
bės Draugija, kuri išlaiko 
prieglaudas ir bendrabučiu/;

■pasiųsta Amerikon ponią rV; 
leišienė,' didžiausia klerikalai

Fašistų Naujas Bosas

Neveltui “Vienybė” nese
nai editoriale pajieškojo fa
šistų partijai vadų. Pasiro
do, kad jai reikėjo mene- 

Jdžerio. Sausio 17 d. prane-koma, kad vyriausiu kubie-L . . . y- . v *------
Hų agitatorium Meksikoj ?a’ kad menedzens jau gau-

nuo tos draugijos dabąij jyi$' 
■pasiųsta Amerikon ponią« Vi
leišienė,' didžiausia kleriįiąl^ ^ 
fanatikė, kurį dar Ęauįą^rįį 
labai. nepalankiai, kalbėjiuštM-į 

. pie Vilniaus kainuosiu^ ‘ '
Tos draugi jos - valdyboj $ė- 

di visas Vilniaus klerikalų šta
bas, 5 žmonės; kol kas dar 
valdyboj ę laikomi Dr. šlape
lis ir p. Karazija, tam, kad 
ponia Vileišiėnė Amerikoj ga
lėtų girtis, kad toje draugijo
je yra vienybė, kad ją remtų 
ir Amerikos laisvamaniai. Kiek 
pastebima, tai pažangieji A- 
merikos laikraščiai tikrai ją 
remia. Tai tikrai skandalin
gas nesusipratimas, kad, Ame
rikos laisvamaniai remia Vil
niaus klerikalus, skandalingas 
ypač tuo, kad našlaičių prie-

ra Julio Antonio Melia, ku- 
is buvo Havanos universi-

tas, tai yra, pasitraukusio 
Danieliaus vieton pasamdy

•to studentų direktorium ^s./.s pats viso labo ponas - Ik 14 lm<rn
yra atskomybėj už įvai- 

us sukilimus Kuboje.
“Jis buvo suareštuotas 
',yj su pasikėsinimu su di- 
nitu ant buvusio (Ku- 
) prezidento Alfredo Za-

Kiek vėliau jis pabė- 
š Kubos.” 
fa bjauri, provokatoriš- 
melaginga žinia buvo 

eista tuo tikslų, idant su
si liaudies ūpą prieš d.

um^žrpogžudžiu. Drg. LyLab 
s paraše laišką i bosu.

pinigų ? Ar kiti Susivieni
jimo viršininkai taip pat 
prisidėjo prie:; parėmimų' 
įjūbpųjų klerikalų?
f Hi tvidus' šiuos' klausimus; 
atsakysime nųdgais 
kūpbMis ir darm;ri ; 7 .
cid ir kitų Susirifenijimo 'po
nų, < “TėyynėSj” .JĮr.^’ ‘($pai 
lių 26, 19Ž8) editoriale y ve 
kokia' šlykšti Agitacija varo
ma už juodųjų klerikalų1 at
stovę Vileišienę:

Tame dar nėra nieke blogo, 
kad katalikų federacija pirmu
tinė sutiko paremti,p. Vileišie
nės misiją. ’ Dėlto ir poniai 
Vilėišieneį nėra ko užmesti/ 
Jos labdaringai ir kultūriškais 
tikslais misijai svarbzc gauti 
visų Amerikos lietuvių para- 
ūtą. .

Apie Vilniaus lietuvių šęlpi- 
t šiuo kartu

___ , ____ ____________ r___ -I -_r-- .—r_____ - 
glaudoms gaunamų aukų pil-1 mo reikalingurhą

■ kur t^k galima pažangieji tie* 
tuvių \ kolonijų- vėikėjai ■'.pasi
stengtų suruošti , viešus ■ šitsi- 
rinhinlus ir pakviestų p. Vilei-,

; šiene jubš pakalbėtu ’ > H
' i1 » . . .. • , ’ • ’ /
i. Vadinasi, VileiŠiehę^’ (‘^p- 

gayįngą misiją Vitaitis net
gi pavertė Vilniaus' atvądą- 
vimo reikalu ir sušilęs .agi
tavo ją remti ir jai pinigus 
duoti. Ir nėra abejonės, kad; 
šitas '‘Tėvynės” atsišauki
mas papildė Vileišienės kle- 
rikališką karminą keliais 
tūkstančiais dolerių. Lai
kui bėgant Vilniau^ klerika
lai veikiausia Vitaitį apdo
vanos auksiniu medaliu už 
tokį jo jiems puikų patar
navimą. Bet už tai SLA. 
nariai ir tie, kurie įtikėjo 
“Tėvynės” agitacijai, liko 
bjauriai suvilti ir apgauti. 
Kit.as iištikrųjų pasigailėjo 
Vileišieiiės < veidmainingų 
ašąrų ir Vitaičio aimanavi
mų ir aukojo savo sųnkjai 
uždirbtus centui, kurie nu
važiavo ' tiesiai į. juodųjų 
klerikalų ‘ niekados nepriso-! 
tinamus. /nasrus. .. , , .L

■ ' ’ ri ; ’ ’ i ■
•' O (Jabar keli žodžiai apie, 
kilus SLA, < popųsį’ Gegų- 

(zis?) Jųrgėliutė ir ’kitii Susi-' 
vienijiw yir^n-inkai1 vJ>ūir!-! 
kiai žinojo ir žino, kad,var
dan Vilniaus našlaičių kle
rikalai varo bjaurų šmuge
lį ir apgaudinėja Amerikos 
lietuvius; 'Nežiūrint to, jie 
siunčia Susivienijimo narių 
aukas tų klerikalų organi
zacijoms ir tiek. Štai ką 
tuo klausimu sako minėtas 
laiškas:

Nors apie tai buvo pernai ir 
Amerikos laikraščiuose’ rašy
ta, tačiau šiemet tas pats Su
sivienijimas Lnetuvių Ameri
koje gerokai parėmė mūsų 
klerikalus, atsiųsdamas iš. sa
vo seimo aukas minėtai drau
gijai. Į tą -patį srimą buvo 
kreiptasi ir pažangiųjų su 
parašais keliolikos Vilniaus 
pažangiųjų veikėjų, bet netik 
nei cento, neatsiuntė,bet nei- 
žodelio neatsakė.; • -
Jeigu mes neklystame, tai 

seimas paaukojo $280 “Vil
niaus reikalams”. Kaip da,- 
bar matyt (i§ virš paduoto 
laiško, tai SLA viršininkai 
tas aukasf pasiuntė;,kpkiąį 
ten jūodų klerikalų- “ViL 
niaus ^Lietuviu ■ paįidayybė^ 
Draugijai”,' kuri uz našlai- 
cįaniš gautas aukas nusipir
ko y in&mą, kuriame tapo 
įkurtą^'klerikalų -lizdas.

Ar Į bęreikią didesnio 
■ Į skandalo^- 'j Ąį begalimą įši- 

vaįzdinti Susivienijimo -po
nų- bjaūi*ėusriis pasĮelginjas? 
Tūkstančiai i ^Susivienijimo 
narių yra'griežčiausi juodo
jo klerikalizmo, priešai,. o 
čia; jų organas “Tėvynė” re
mia klerikalų atstoves ap- 
gavingą' foisiją1 ir jų viršk 
ninkai jų suaukotais pini
gais šerią Vilpiujeį Sėdin
čius ir juodą darbą dirban
čius, visokio progreso, viso
kios pažangos > mirtinus 
priešus—juoduosius klerika^ 
* * ' rtu . .V ■ ..i .

savistoviai į savas organiza
cijas. H ’ :

Leninas gi ne tik dapildė 
Markso tebriją nąujaisiąis 
prityrimais. Praktikojr sa
vo aiškiais iąanksto toli įma
tomais protiškais gabumais 
ir teisingais apskaitliavi- 
mais! kovojančių klasių spė
kas sugabiai suorganizavo, 
suvienijo, išmokino,, sudis- 
ciplinizavo narsią, lanks
čią revoliucinę proletariato 
politinę \ partiją — Bolševi
kų Partiją, kuriai vadovau
jant darbininkai ir valstie
čiai 1917 metais nuvertė 
Rusijos carizmą ir kapita
lizmą įsteigdami Savo klasi
nį viešpatavimą ant vieno 
šeštadalio žemės kamuolio— 
proletariato diktatūrą.

Švęsdami penkepiį! metų 
sukaktuves nuo mirties Le
nino, po Marksui, visoj pa
saulio darbininkų klasės is
torijoj gabiausio ir Jšfiki- 
mįausio . vado, pasaulinis 
prpletariatas turi ne tik pri- 
siūiint, bet . atydžiai per- 
žvęlgt, pastudijuot savo va
da darbus ir mokinimus.' 
Dįrbįninkų klasė viso’pa- 
šaulio, ypatingai ' dabar, V1S? 
prįeš$ pasaulinio imperialis- mai ir liUbširdzfai dirbo* 
tinio karo neisver 
tirpą pavojų, tui\ . ..
neatidėliotinai imt įlėkei jas, siayo gyvastį pirni laiko pa- • 
iš Lenino nemirtinų mokini- aukavo 
mu.' *<r .......................... ...................

Leninas savo teoretiniais 
ir praktikiniais darbais nu
tiesė aiškią ir teisingą lini
ją proletariato kovoms delei 
galios užkariavimo ne tik 
visam imperializmo perio
dui, bet ir visam proletaria
to diktatūros laikotarpiui, 
kuris užstos po kapitalizmo 
nuvertimui.

Ir visi tie, kurie jau da
bar stoja už bent kokias re
vizijas teoretinių ir prakti- 
kinių Lenino darbų, yra nie
kas daugiau, kaip neišma
nėliai, paskutiniai ignoran- 
tai arba slapti ar atviri ka
pitalistų klasės agentai. Ko
munistai, apsiginklavę leni
nizmo principais, turėtų nu
plėšt maskas nuo veidų tų 
apgavikų,' J : ,
/ Reninas ią kalno su hpąbe- 
jotmu aiškumu teisingai, at-

prišpąustas ' ' pnęVąrtihį’ū 1 
ant kapitalo .cląrbu,’ nųipbta- * 

siško skurdo, sužiaurėjimo,, 
išsigimimo, proletariatas gą/{, 
Ii tapt ir neišvengiamai taps 
neapgalima spėka tiktai 
ačiū tam, kad idėjinis jo su- . 
sivienijim. marksizmo prin
cipais susitvirtina materia
le organizacijos vienybe, su
jungiančia milionus dirban
čiųjų į armiją darbininkų 
klasės. Prieš tokią armiją 
neišsilaikys nei susmukusi 
gale rusiškos patvaldystės, . 
nei smunkanti gale tarptau
tinio kapitalo.”

Ta armija idėjiniai ir or
ganizaciniai suvienyta tarp-y 
tautiniame maštabe yra 
šiandien Komunistų Inter
nacionalas, kurio spėkos 
kasdien vis auga ir ateis va
landa, kuomet proletariatas 
lizduos kapitalui galutiną, 
mirtiną smūgį. ’ * •

Trys milžiniški. fmokslo< į 
protai: Karl Marx, Fried-/ ; 
rich Engels 19 .širnt. ir VIa- < 
dimir Iljič Uljanov (Nikolai!;, 
Benin) XX šimtmetyj, kurie <

14 4 
mas vienval “ant, dugno’ * vi-‘

asaulinio proletaridlo' ' 
tų, e. Leninas net ir .-..*«

visų skriaudžiamųjų ir'pri
spaustųjų iš pO jungb 
skriaudikų ir prispaudėjų.

Proletariatas jų darbų
neužmirš, jis paliks jiems 
amžiną paminklą nuverčiant 
kapitalizmo sistemą, paliuo- 
suojant save ir visą žmoni- < 
ją iš po jungo kapitalo ii Į 
ant tų griuvėsių subudavo- 
damas naują visuomenę — 
komunizmą.

Dimas Benamis.KAZIMIERO GUG10 KANČIOSD. Klinga, iš Scrantono, ku
ris SLA. Baltimore^ seime' 
įlindo į čia gimusių jaunuo
lių “pikčierių” ir jį sugadi
no. z

Bet tai dar ne viskas. Ne
senai Scrantone buvo lietu
vių darbininkų byla su mie
sto valdžia delei uždraudi
mo susirinkimus laikyti. Toj 
byloje D. Klinga ėjo šnipo 
pareigas. Ir štai dabar ši-

tytas vyriausiu “Vienybės”
. Ale ko čia stebėtis: 

koks laikraštis, toks ir gas- 
padorius. ( j r

lą, perstatant jį dinami- tas sutvėrimas tapo pasta-

a tuoj

e j?

ai tai? 
džio*, k 
revo iuci 
nista ms.

’ redaktoriui; ku- 
1U si tęs žinios 

Jis į pasakė,

je r ši ja į Kubos 
ųrįį U komu-

I Mėliai buvo pranešta, kad iš 
f Kuboč atvykę dm l Kubos 
L valdžios agentai jį nubausti., 
į Ir būtent šitie žfndgžddžiai 
l jį nudėjo._

Ligoninėj, prieš pat mirtį, 
i policija klausinėjo* Mellą. 
t Mirdamas jis tvirtino, kad 
L iam būvo pranešta, kad prį- 
[ buvo du Kubos Valdžios 
į agentai jį nužudyti* ir kad 
| jis miršta už komunistines 
t idėjas. Tina Modotti, kuri 
f sykiu ėjo su Mella, kuomet 
I žmogžudžiai šovė į jį, liūdi- 
į, jn, kad’sukri tęs ant žemes

: •:.............................V
A

Darbinimdško Sporto
Organas j

(Belaukiant Rakto prie Susivienijimo Iždo)
Susiraukęs sutrepsėjo brolis Gugis...>
Fui, koksai išaugo gandų kūgis!
Buvo iždas, tiktai, rodos, tūpk perėti,'
Apsižergęs SLA gausingą klėtį/ i >

Ar Strimaitis koją kiša, o Petronė nedažiūrip 
Ąr įmatė manyje jie, rauįdonskūrį, a

Ar: “Vienybės” patvariuose smurtas bręstą?
j Mano ’viltis-.gauti Iždą jau lyg į skįš£a£/;ž ' *

Svietas klega;Pj^irsUi^ HiHik juoku stimpa, ! * : / i 
Kad-iš viso milionp Jikš 'tįk: timpa*z vV 5'z' 
Tai kur dingo mutarima^ttj zUdnklavo,.*? < a 
Kai pęr kaminą (‘okei” sig^alizaVo ? J.; y

* a- .( ... ■' \ t

Kad-iš viso ;milionp Jikš'tik'timpa"
1 h
... tu*.

r

Verk
Kad, safc
Nebūt i
Pas Ge

Svietas klega, pirštais bado mąpe, Gugį,

jįikfeį^ įięt.'.dą^r, o pone Jęzau* Nazaikėte 
siuncįą \ ? A-V" ■

Kunigužiai Kakta i Stulpą 
Muša, o Progreso 

Nepripažįsta

Chicagos ilgaskvernių or
ganas “Draugas” 17 d. sau
sio ant pirmo puslapio tal
pina paveikslėlį, kuris paro
do, kaip sukabinta * į : eilę

\ Mums prisiuntė žurnalą 
2<Workėrs’ Sport,” organą 
Amerikos darbininkiško 
Sporto. Buržuazija turi sa
vo sportą, o revoliuciniai A- 
merikos darbininkai orga
nizuoja savo sportą. Buržu
azijos sportas paremtais* biz
niu ir apgaudinėjimu jau
nuomenės, o į darbininkų 
sportas rengia naujus kovo
tojus prieš kapitalizmą.

Pradžia, tiesą, sunki, bet 
ateitis priklauso darbinin- 
kiŠtern sportui.'1 ‘ f ‘ ’’ 4 "

CJ J A’ •. T

Retavokit, nepakelsiu tokį smūgį, '
Kad man rolė ano ožio mįkitono
Reikėtų lošti vieton rolės Gufeio-pono!

Senosios Tautininkų Gvardijos IJalšas;
prileisk menševiką prie ėdžių,-
Tai bus taip, kaip pusė Maskvos, i / i 
Užteks ir tarp mūs mėsaėdžių ) 1 r 
Naikinimui tautiškų '“pėdžių,” ‘ 
Mat, reiks dąr bergždžios ožkos !**

t Jonas kebėda
. > < f ' ’ į . J u f i

* Kardinolų konklavas renka popiežių. Tai Jurgelionis pri

• 'f i f

žfemSs. ’ Taktai du vyrtt rei-

^pėjb, kokią, rolę sulps Rusi- penkios akėčios, kurtas veL 
jos Komunistų Partija tarp- ka traktorius; Ta*f didėle

kambinačy^ -1- rhhŠlhaU f 
valandų; išakėju 150ag^ ~

kalinga akėčias operuoti.; < 
Tai išlaįdų ir laiko, sutaupy-- , 
mas,' sakp, “Draugas”. • < / ;

Ir visgi, nežiūrint tokioj Į) 
milžiniško progreso, kuris 
griauna iš pamatų tikėjimą 
ir visus nuo senovės "už^li- 
kusius primityvius draugijl- 
nius santikius, taiųsybps 
apaštalai išilgai visą pasaulį ' 
nepaliauja ' tvirtinę, kąd t 
“taip1 buvo ir taip bus.”

D. Benamis.

tautiniame > darbininkų ju
dėjime^' > Savo’ brošiūroje 
“Ką Daryt,” 1 parašyto j 15 
metų prieš spalių mėnesio' 
19į7’ metų rekoliuciją, Le
ninas sako: “Istorija pasta
tė dąbari prieš mus arti
miausią .. ūžduotį, kuri yra 
revoliucioniškiąusia iš visų 
artimiausių proletariato už
duočių kokios nors kitos ša
lies. Įkūnijimas šios užduo
ties, sutriuškinimas' pačia 
galingojo ramsčio ne tiktai 
europejiškos/ bet taipgi (ga
lime mes sakyt dabar) ir 
aziatiškos1 reakcijos padary
tų rusišką proletariatą 
avangardu tarptautinio re
voliucinio proletariato.” 
. IŠtikrųjų,' dabar Sovietų 
Sąjungos" Komupistų Parti-'.

šaulio': 'revoliucinio prolefe-’
lygino Gugio išrinkimą SLA iždininku irie1’ :$hk^6'į /
cc^mohijų. Suprask, kad SLĄ; yaldybą/taL kafcdittolm kon$i*; ?. valstijos^ policija' nfešo ’ - ---
...mas. • :■ i ■ A 'Mpalieltralga^/^'"Fj
cer< 
limbas.

------------—v;’-
Komunizmą negali subu- 

davoti jokia " partija, jokia 
mažuma.1 Jį gali subudaVo- 
ti tik desėtkų miljonųrąn- 
kos';pė to, kuomet jos pambs ’ 
išmoks vįšką įfchįy tt

1 vf r Leninas.

o



’ r‘ j '* * ■'« ■!•■' '" ?Lpk '^^l'C'. ,Z

LIETUVIS GRABORIUS

Ave.
\ ■

Ave.

Tel., Greenpoint 5765

ntrad., Sausio 22 d., 1929

'JRBININKĮl LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS

Carliss Station,

Įvairiose komisijose pasilie-.

St.,

HUDSON, MASS.

Aido Choro metiniame susi-
Blanford,

Addison

Box 246,

Carnegie, Pa.

Ave. Extension,

128,
St.,

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirm. TG. V. SAVUKAITIS,
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS,
37 Norwich St., West View, Pa.
burgh, Pa,

Sekr. J. GATAVECKAS,

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

Gussinas, A. An- ■

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ 
Priešfašistlnės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas. 2011 Carey Way, 

S. Š. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

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

Prot. sekr. E; K. šiurmaitienė, 815 
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 siuskite finansų serketoriui.— 
E. K. S.

L. PRŪSKIKA. Pirmininkai J. ALEKSUS, Sekretoriui
U Union Square. New York City 157 McKinley >ve., Brooklyn, N. T.

% IQ. BACHES, Odininku, Box Union Co., Union, N. J

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gėlu- 
sevičius, 51 Glendale St.: Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rast. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton. St.; Iždo Globėjai: J.

A. L. D. L. D. CENTRO 
KNYGIAUS PRANEŠIMAI

Ikėjimas turėtų būt susirinkimų 
! dienotvarkyje.

A.L.D.L.D. Centro Knygius,
A. Matulevičius.

109 Cress St., Carnegie, Pa.
Ižd. J. JASADAVIČIUS,

538—3rd Ave., Parnassus, Pa. 
Iždo Globėjai:

JOS. TAUROZAS,
31 W. Main St.,

J. GIRSZTOFF,
524 Washington
Cąmegie. Pa.

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

Puslapis Trečias

TaūtvaiŠa, 678 MdiA St;: S.: Pethivi- 
čia, 160 Mėlrosė St; M. ;Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Filipaus- 
kas, 19 Ames St.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ< VYRŲ IR 

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. Trepkus, 349—10th 

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

St., Moline, III.
Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 

Moline, III.
Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

10th Avė., E. Moline, III.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, III.

Kasierius M. Pddžiūnas, 
• 29 Arthur St.

Kasos globėjai:
A. Amsėjus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St.

Maršalka P. Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Montello, 
Mass.

CASTON ROPSEVICB

NOTARY ,

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

(MORINS

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
A. L. D. L. D. I APSKRIČIO j KP- Sekr. antrašas. 

VALDYBA 1929 METAMS ’ 34£3 w« Carson Street,' Pittsburgh, Pa.
3— J. čirvinkas, 230, Magazine St., 

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1831 Penn Avenue, 

Pittsburgh, Pa.
5—V. Labutis, 121 E. Monroe St., 

McAdoo, Pa. z
6— M. E. Custerienė, 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-r-K. Stačinckas, Box 655, New 
Kensington, Pa.

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

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

12— J. Kinderis, 439 Maplewood 
' Ave., Ambridge, Pa.
ia—Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 

Rices Landing, Pa.
14— R. Beniušis, dll Jones Avenue, 

■ North Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 

Woodlawn, Pa.
16— A. Besasparis, P. O.. Box 40 K. 

L., Aliquippa, Pa.
17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 

E. Pittsburgh, Pa.
i 19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 

Va.
20— A. Botyrius,' Box ’ 237, Burgetts

town. Pa.
21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, 

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

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

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 

Ill.
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, 
Pa.

83—A. B. Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejatis, Box 113, Royal
ton, Ill.

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

36— K.1 Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, III.

37— L. Aimanas, Coverdale, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 258, West

• i Frankfort, fill., . ,
39— J. Chiplish, 611 ' Wiidrilia St.j 

Collinsville, Ill.
40— A. Kirtiklienė, 1388 Andrus’ St., 

Akron, O.
41— J. Guzevičiehė, Box 400, Benld, 

hl-42— F. Miller, Box 264, Buckner, 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, 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

ted St.. Chicago. III.
53— J. Gudišauskas, 437 E. Elm St., 

Tamaqua, Pa.

Organizatorius V. V. Vasys,; 
sekretorius M. Bacevičia, fin. 
sekr. V. Katilius, iždininkas

A.L.D.L.D. čia augusio jau
nimo prirašymas turėtų būti 
mūsų kuopų dienos klausimas. 
Bejtrkaip pasirodo, veikėjai ne- 
k ipia domės į tą obalsį. 1928 
metais tas pats skaičius jau
nuolių priklausė į organizaci
ją, kaip ir 1927 metais. Man V. Linkus, 
nepatinka rytinės kuopos, įvairiose komisijose pasilie-. 
ypatingai Mass, valstijos, kadlka: K. Valintinavičia, A. še-- 
nesiranda nei vieno jaunuolio j šelgis, Dr. 
mūsų A- L, D. L. D. kuopose. Į drulis ir J. D. Bendokaitis. 
'Nereikia reklamos chorų 
skaitlinguipe toje ' 
kuriuose priklauso daug čia 
V ' asio jaunimo. Bet kaip 
pasirodo, jie ir pasilieka tik 

’ choruose, ir niekas nesirūpina 
jų traukimu į A. L. D. L. D.

Sekamos, tai Conn, ir N. Y

Kuopų sekretoriai su visais 
valstijoje, | reikalais kreipkitės prie sekr.

M. Bacevičiaus, 3116 S. Hal- 
sted St., Chicago, Ill.

Atskaita Drg. A. Bimbos 
a Maršruto

Įplaukos sekančios: 
valstijos išskiriant Southbury, i 
Conn., kuopą, kurioje randasi 
jaunuolių. Bet jau x tokiose 
kuopose, kaip Waterbury, 
W * 1 I • rastis jaunuo-:weestavil“
hų, bet jų nėra, ir, mano ma-Brjd 
nymu, kalu veikėjų uz apsi- North ,Sid6s .. 
leidimą. Su šiais metais lai Bri hton Park 
visi suminėtų vietų veikėjai, jų Cic^ro 
kuopos, sukrunta prie darbo, >

New Yorko valstijoje, išski-1 
23 kuopą, jaunuolių ne

siranda. Kada aš pamąstau I 
apie Brooklyno 1-mą kuopą! 
bei Maspetho 138 kuopą, tai, 
mano manymu, turėtų būti 
jaunuolių pusėtinas būrys, kad 
pasivyti Detroito jaunuolių 
kuopąv r~ 
kuopoj gal randasi vienas ar 
du jaunuoliai, bet jie ima lie
tuvių kalba knygas. Maspe- 
the didžiulis Lyros Choras, 
jame yra dailaus jaunimo ir 
todėl būtina pareiga suorgani-

9 zuoti A. L. D. L. D. jaunuolių 
’’□opelę, šiais metais negali 

'inuoliai nusiskųsti negavimu 
>s vertės anglų kalba kny- 

į. Aplaikytos trijų rūšių ir 
4os dąugiau, negu jaunuo- 
^mokėjo.

New Jersey valstijoj Antro 
Apskričio ribose Bayonnės 212 
kuopa verta pagyrimo, nes tu
ri daugiausia jaunuolių. Bet 
kame dalykas su Elizabethu, 
Newarku, Lindenu ir Cliff
side? Ypatingai verta kreip-

E. Chicagos ir Indiana
Harbor .................

$10.00
24.00

10.00
16.10
14.78!
27.40
13.40
23.14
10.38

Viso įplaukė ...........$149.20
Išmokėta kalbėtojui . . 135.50

Perduota T.D.A. L.S.
Biurui ...............  $13.70

Neprisiuntėi, aukų iš sekan
čių vietų: Rockford, Kenosha, 
Chicago Heights, West Pull- 

Teisybė,’ Brooklyno man ir Harvey, Ill., ir jos ne
prisidėjo nei prie lėšų paden
gimo. Jeigu taip būtų pada
rę visos kolonijos, tai būtų ap
skritį nubankrūtinę.

Waukegan, Ill., A.L.D.L.D. 
140 kuopa, bendrai su apskri
čiu, rėngia puikų, koncertą 27 
d. sausio? Liuosybės Svetainėj, 
kampas Adams ir 8-tos gat
vių, Waukegane.

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

ti domesio į Lindeno 165 įrenkime buvo išduoti raportai, 
Cliffsidės 77 kuopas. Jos na- k.urilJ Pasirodė, kad choras 
rių skaičiumi šiais metais yra 
nupuolusios. Nusiskundžia, 
kad nėra rekrūtų, kad bedar
bė 
bet 
vaikai bei kiti čia augę jau
nuoliai* kad nebandoma juos 
traukti į mūsų organizacijas?

Grįžtant prie N. Y. valsti
jos, reikia priminti Great 
Neck. Teisybė, 72 kuopa 
šiais metais narių skaičiumi 
pakilo, bet jųi kuopoje nesi
randa nei vieno jaunuolio. Į 
jų parengimus susirenka gra- 
.žaus’jaunimo ir turėtų draugai 
kreipti domę į tą jaunimą, tu
rėtų traukti jį į organizaciją.

Pennsylvania valstijoj She- 
* *doah ir Philadelphia ran-

Seno 
pra-.

skai-

ttė jų kolonijas. Na, 
mūsų veteranų tėvų

stovi gerai, kaip finansiškai, 
taip ir nariais. Ypatingai 
svarbu, kad jaunimas pradėjo 
prie choro rašytis. Ir šiame 
mitinge prisirašė keturi nariai 
jaunuoliai. Valdyba taipgi iš
rinkta iš darbščių narių. Nu
tarta mokintis operetę “Kup
rotas Oželis,“ kurią pas mus 
dar pirmu sykiu loš. Į meni
ninkų II Apskričio konferenci
ją, kuri įvyks 27 d. sausio, iš
rinkti delegatais Plevokas ir 
E. Sidariūtė.

D. L. K. VYTAUTU DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, . N- J. j
Pirm. B. Stankevičius,' 431 Boulevard. 
Vicė-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas; 128 Wi 49th

St. ( I ) ' * i }
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 4$1 

( Boulevard.'
Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

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

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

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

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA
Detroit, Mich. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. GYVIS,

- 7148 McKenzy 
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ, 

2739 Carson 
Fin. Sekr. J. OVERAITIS,
Nutarimų Rašt. V. J. GERALTAUS- 

KAS, 1946 Sharon Ave.
-Iždininkas A. VEGELA,

7715 Dayton Ave. 
Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir 'J. 

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

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO. MASS., VALDYBA:

' I

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

Pirm. Pag. Ona Tųrskienė, 79 Vine
1 St., Montello, Mass.
Fin. Rašt. Kazimiera čereškienė, 87 

Lansdowne St., Montello, Mass.
Prot. Rast. Teodora Žižienė, 673 N. 

Main St., Montello, Mass.
Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 

Montello, Mass.
Ligonių Rašt. Marijona uPųtgus, 184 

Ames St., Montello, -Mass.
Kasos ApiekŪnai;

Kleofasa Sireikienė, 8 (Holbrook. Ave.,
I. Mohtello, Mass..- ..; r . . , 

Vladislava/ Baronienė, 722 N. Mon
tello St., Montello, Mass. ■ < * '

Viktorija Bartkienė, ,58 Trout St., 
Montello, Mass.

, St., Montello, Mass. ! 1

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

. !• Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St.. Camden. N. J.

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

stebūklingų 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 kalną parodytum, tai jam malo« 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų Ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo no krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi Ipvoj iri kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gau$l yaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galyos 
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 Neryų Preparatas užbėga tsS li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS r
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
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
manė, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVU”

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialia naujovinis gydymas, duo
dantis greitų 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 DYKĄI

DR. ZI NS
110 EAST 16tb ST., N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PL
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakavo 

1 Nedėliotais: 9 iki 4 po pietų

z RACINE, WI$.
Lietuvos Brolių ir Seserų Draugys-' 

tės Valdyba: pirmininkas P. $tepo- 
haitis, 1023 Gedion Ct.; pirm, pa
gelbininkas T. Gališanskis, 1420 Mar
quette St.; nutarimų raštininkas A. 
Mikulskis, 1216 Schiller St.; finansų 
sierius Ą. Gricius, 1212 Statę St.; ka
sos globėjai: K. Jurkevičius,. 1745 
Racine St., ir H. Grigaliūnaitč, 1317 
Freeman Ct.; organizatorius J. Kvet-1 
kauskas, 918 Herrick Ave. Visi Ra- I 
cine, Wis.

‘GERAI PATAIKOT'
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į 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., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louiš 
(Mo;)' Ai Lepo-

John Naujokai 1 ’ h'iiš, 2759 Arsenai 
$t„ nuolatos1 parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų,/ ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
idausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo^e, ant Balių ir štoruose bei 

, kituose bizniuose lietuvių išdirbystėsj 
Visi Ra- i draugų cigarų viršminėtais vardais, 

12-13 ! tik pakeliant pirštą, o gausite eiga-

an

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

jaunuolių. Bet 
’Vinco maža kolonijukė 
lenkė jas abi jaunuolių 
čiumi. Mūsų organizacijoje ir 
Philadelphija šiame atvejyje 
negali pasigirti. Kaipo tokia 

. stambi kolonija, turėtų kreipti 
domės į jaunuolius, ypatingai 

t iš Lyros Choro.:
I vakarus, paėmus pačią 

Chicąęą, irgi negalima kuo 
i'ašfr’jrti. Bet jie visgi pralen- 

^jBrooklyną jaunuolių orga
nizavimo klausime į A. L. D. 

į L. D. Bet toli gražu negali 
* pralenkti Seno Vinco farmers- 

kos sostinės. *
Su Kaštono kuopa jaunuolių 

klausime centre įvyko klaida 
* TT^augai turėtų atleisti. Mat, 

»iui8 dienomis likosi išsiųsta 
reikalaujamas skaičius anglų 
kalba knygų.

Prūseikos pereitų me- 
nyga spausdinama ir už 

io ar biskutį daugiau 
'^jirrfe ekspediciją padaryti 

;ir*4artu, draugąi, išdalindami 
naują knygą, gurėsite progą iŠ- 

gkolektuoti UŽ Šiuos metus mo- 
WYblg. nors ir dabar užsimo-

Ateities žiedo vaikų draugi
jėlės vakarinė mokykla jau ta
pę atidaryta. Vaikučiai men
kinami lietuvių kalbos, rašy
bos ir dainavimo. Mokyklėlę 
vadovauja komitetas, suside
dantis iš šešių draugijų atsto
vų. Mokyklėlę lanko 35 vai
kai. Mokiniai išdalinti į kla
ses. r

Kurių, tėvų vaikučiai dar ne
lanko šios mokyklėlės, pata
riu nuo šio laiko juos prirašyti, 
nes ^kuomet jie pripras prie 
draugijinio gyvenimo, tai ir 
užaugę bus tinkamesni. Vai
kučiai jau pasirodė su savo 
dainomis, kuomet buvo sureng
tos prakalbos del Seno Vinco 
ir gerai sudainavo keletą dai
nelių, vadovaujant mokytojui 
Ig. Perminui.

Choro Korespondentas.

Pirm. S. K. MARKIS, 321 Bond St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. raštininkas B. B ARK AUSKIS, 

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. ; į

Org. raštininkas J. KENTRUS,
211 First St. ' !

Maršalka J. KICEINA,
259 Broadway, t

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Del 1028 m.
Pirm. M. Šeliokas, 288 Maple Ave. 
Vice-Pirm. O. Giraitienė, 431 Summit 
St.; Prot. Rašt. 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. Giyaitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Čonn.

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:

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

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “laisvę” už Organą

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ ®R-TĖ 
GRAND RAPIDS. MICH.

Valdybos Adresai: 
Prezidentas A. DAŪKŠA, 1131 Walk- 
' er Avė.
Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 

Quarry Ave.
Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 

R.R. 9, Box 117.
Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 

> — 11th St.
Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 

Nfi, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave. 

Iždininkas 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 Brandon Ave.

Lietuviška Akušerė

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

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krukonis, 

28 Banks /St. . 
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Strlpinis, 

49 Sawtell Ave. '
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover1 St. ’ ‘
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendaie St.

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbale vska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues 

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 -v. vakare
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Nesutikimai Tarpe Mūsų Draugų Piety Amerikoje

DARBININKUNAUGATUCK, CONN

KALENDORIUSWATERBURY, CONN,

1929 METAMS

Paruošė R. MIZARA

Bell Phone, Poplar 7545

A, F. STANKUS DAR YRA 900 EGZEMPLIORIŲ

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

MENDELO
UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Kurie 
kaina

Reikalaujantieji po vieną knygą* Darbininkų -Kalendoriaus, mo
kestį galite siųsti pašto stampomis 2-jų ar 5-kių centų vertes.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kubų Jūs Pageidavot

karna valdyba sekantiems me 
tams.

TEN IR Iš LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Mūsų Populiariškais Laivais

Graborius-Under taker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
ku’ogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą. ;

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Darbininkai Visų Kraštų, 
Vienykitės!

Utojnet, - krtda kočėlas

Draugai! Jei Kalendoriaus liks nors pora šimtų egzempliorių 
neišplatinta, tai “Laisve” turės nuostolių ant jo. Nes už tokią 
knygą kaina tik 25 centai yra labai žema. Bet jei jis išsiplatins 
iki paskutinei kopijai, tai ir kitiem metam išleisime metraštį!

- už tą pačią kainą.

Todėl prašome visų platintojų, kurie jau išleidot 
pirmesniuosius užsakymus, kad kuoveikiaūsia 

ližsisakytūmčt daugiau Kalendoriaus

DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS 
imsite nemažiau, kaip 10 egzempliorių del platinjmo, 
18c. Kurie imsite 25 egz. ir daugiau, 15c. už egzemp.

Kurie Isanksto Prisiusite Mokestį, Tiem Bus

APMOKĖTAS PERSIUNTIMAS

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

Sulig reikąlavimo, šiuos cigarus taipgi 
per p^štąJišsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
vojų Visokiam Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9; 80 iki 
5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINCIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

Kaip tik “Rytojaus” vienas 
Nr. neišėjo, tai fašistpalaikiai 
visa gerkle užrėkė: “suban- i 
kruta vo, subankrutavo...” o! 
aferistas Norkus paleido savo 
kočėlą j darbą; kuriuo išmur- 
zino ištisas fašistų “organo” 
špaltas ir su didžiausiu džiaug- 
»9!n(i rėkia: .....
- “Ne-tik tas Maskviškas 
spaudinys neišėjo, bet leidėjai 
iššlavė lauk visa redakcijos 
štabą.”

Na!—mano sau Koščius: Da- 
,bar ,tai atėjo gadyne,—tikras 
kišenių' valymo rojus; “R.” 
neišeis, ir jau nebus kas pasa
koja visuomenei mūsų juodus 
darbus...

Tai bereikalo savo plikę ka
sai ' iš džiaugsmo virpančiais 
nagais!

Kiekvienas aferistas ir suk
čius, o taip pat ir visi fašistai 
turite žinoti, kad darbininkų 
organizacijas vienas arba, kad 
ir keletas asmenų nepalaiko. 
Jas palaiko plačiosios darb. 
masės, tai jos ir vadovauja 
jomis.

Jeigu iš darbininkiškų or
ganizacijų iškrypsta keletas 
ąsįienų, tai- jie tiek reiškė, 
kiek Norkui kočėlo nuvalymas, 
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Būtų didelis nusidėjimas darbininkiškam judėjimui, jei, kur 
esant galimybei platintis Darbininkų Kalendoriui, niekas ne* 
platintų jo. Kur tik yra lietuvių, visur išteisite Kalendorių. 
Juk veikalas labai turiningas, o kaina visai žema. Būtų baisi 
tinginyste mūsų pačių, jei ne visose lietuvių kolonijose parody-

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose ** 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

Mūsų, miestelis mažas, tai, ir 
veikimas nedidelis. A. L. D. L. 
D. kuopelė gyvuoja, bet nieko 
neveikia, ištikrųjų, ir negali 
nieko yeiktį; nes mažai yra. ) ,

Lietuvių Politikos Kliubas 
gyvuoja, kuris, daugiausia vei
kimu užsiima. Bet pereitais 
metais mažai ką galėjo pa
rengti, o tai buvo didžiausia 
priežastis; kad negalėjo gauti 
sekmadieniais svetainės, nes 
pašelpinės draugijos laikyda
vo savo susirinkimus, tokiu 
būdu visi keturi sekmadieniai 
būdavo užimti. Bet šiemet, 
rodos, bus kitaip. Sausio 1 d. 
š. m. susijungia trys draugijos 
į vieną,—tai švento Jurgio, 
Švento Petro ir švento Pran
ciškaus; dabar bus tiktai vie
na iš trijų, po vardu švento 
Jurgio draugyste. Tai atlik
tas vienas iš geriausią darbas.

Bet dar dvi draugijos liko, 
kurios taipgi buvo užmezgu- 
sios ryšius, vienok, po ilgų dis
kusijų pairo. Lietuvių Politi
kos Kliubas laikys savo susi
rinkimą 27 d. sausio, 4-tą vai. 
po pietų. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes bus ren-

/ Juos išdirba

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

siglemžė kelis tūkstančius do
lerių Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos, bet kur 
dabar jų L. D. L. D. randasi?

i O progresyvė lietuvių, darbi-
1 ninku dalis turi išauginus mil
žinišką Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau- 

kas metai išleidžia po ke-' 
lias knygas.

Taigi, kada jūs suskaldysite 
S. L. A. ir milionas dolerių pas 
jus pasiliks, tai pirmiau pa
svarstykite, ar ilgai galėsite 
gyvuoti ?

S. L. A. 11 Kuopos Narys.

, DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EK0S 
Ola randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
tus daug prieinamesne 'raine, negu kur kitur dabartiniu laiku'

A. M. KISHON, Aptiekoriuš Savininkas
3791 JOS. CAMPAU AVĖ., ir S946 CHtoNE ST., DETROIT

Atsakymas P. J. Ažunariui
“Tėvynės” No. 52, 1928 m., 

ponas Ažunaris, nusikopijavęs 
dalį mano tilpusios korespon
dencijos “Laisvėje,” patalpino 
“Tėvynėj.” Už tokį darbą 
vertas pagyrimo. Nes jeigu 
aš būčiau nusiuntęs “Tėvy
nėn,”, tai jokiu būdu nebūtų 
talpinę ir tie nariai, kurie ne
skaito “Laisvės,” nebūtų turė
ję progos pasiskaityt. O da
bar, per p. Ažunario patarna
vimą, ir S. L. A. organe tilpo 
ir nariai mato, kaip nešvariai 
fašistukai elgiasi, žinoma, p. 
Ažunaris dar pridėjo ir savo 
dvylekį. Mat, kuomet žmo
gus žioplas, tai visados save 
išstato ant juoko. Tame pa
čiame “Tėvynės” numeryje po 
viena korespondencija pasira
šo —“S. L. A. 11 Kp. Pirmi
ninkas,” o kitame pranešime 
pasirašo jau kaipo sekreto
rius. Matote, trijose asabose 
vienas fašistas.

Toliau, beteisindamas save 
ir savo kolegas, ponas Ažuna
ris dar daugiau išstato save 
ant juoko. Štai kaip jis ten 
drožia: “Strižauskas žengia 
keletą žingsnių pirmyn ir sa
ko: jeigu mes negausime val
dyboj vietos legališku būdu, 
tai per riksmą ir per teismą 
užimsimė. Matote, ir kur! gi 
tu, žmogus, rastum tokį žiop-! 
lą, kad imtų taip ir kalbėtų ? 
Nors aš nenoriu Strižauską 
teisinti, bet tik parodau, kaip 
mūsų fašistukai yra žiopli. 
Toliaus jisai sako, kad “Iš 300 
narių suvirs, ponas žemantau-, 
skas pakvietimus išsiuntęs tik-į 
tai 116 narių. Tai patsai su- s 
Brinkimas del kuopos valdybos 
rinkimų jau nėra legališkas.” 
Na, matote, ponas Ažunaris, 
kaipo pirmininkas, žinojo, kad 
sūsirinkimas yra “nelegališ-1 
kas,” taciaus, jeigu būtų jį 
patį išrinkę pirmininku, arba 
Tareilą, tai tada, žinoma, jau 
būtų buvęs susirinkimas “lega- 
liškas.-” Bet kas kaltas, kad 
tame “nelegališkame” susirin
kime sandariečiai buvo praki
šę? Nagi, bolševikai, “netu
rėdami didžiumos, kad saviš
kius į valdybą prašmugeliuoti, 
sukėlė triukšmą” ir “nelegališ- 
ką” susirinkimą išardė. . . Tai 
pono Ažunario protas! Aš 
girdėjau kalbantis sandarie- 
čius-fašistus, kad iš centro ga
vę prisakymus, kad jokiu bū
du neįsileistų į 'kuopos valdy
bą sandariečiams ir jų sėb
rams socialistams priešingų 
pažvalgų žmonių,, nes, girdi, 
ateinanti^ seijnas, kuris įvyks 
Chicagoj' 1930 metais, skils, 

.tuomet visas tuitas pasiliks jų 
i rankose. Todėl, girdi, ir cen
tras savo tarpan neįsileidžia 
tokių, kaip Gerdauskas.

Bet aš ‘noriu pastebėti, kad 
perdaug tuoini nesidžiaugtu
mėte, nes praeitis jau paro
dė, kokios pasekmės buvo. 
Kada progresyvė dalis pasi
traukė iš kokios nors organi
zacijos ar draugijos, tai liku
sieji visuomet sunykdavo. Pa
vyzdžiui, kada S. L. A. atskilo 
nuo klerikalų, tai S. L. A., 
kaipo progresyvė organizacija, 
išaugo nariais ir , kapitalu, o 
kunigų valdomas katalikiškas 
Susivienijimas nyksta. Paga
lbaus, kur dingo,Tėvynės My
lėtojų Draugija, kuomet pro
gresyvė lietuvių dalis pasi
traukė iš jos, o ^pasiliko san
dariečiai jos apekūnais? Kur 
dabar ji randasi? 'Kiek nąrių 
ji turi ir kiek knygų išleidžia ? 
Pagaliaus, socinlifetai Jrgi'ipa-

IŠLEIDO DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
46 Ten Eyck Street x Brooklyn, N. Y.

Iš Pietų Amerikos lietuvių 
“Rytojaus” Nr. 49 sužino
me, kad tenai tarpe mūsų 

^draugų iškilo tarpsavinė ko
va, kuri padarys žalos mūsų 
revoliuciniam judėjimui toj 
tolimoje kolonijoje. “Ryto
jus” praneša, kad redakcL 
jos štabąs tapo prašalintas 
už darbininkams pragaištin
gą elgesį. “Rytojaus” Ben
drovės pajininkų susirinki
mo rezoliucija skamba seka
mai:

. “Rytojaus” B-vės pajininkų 
extra susirinkimas įvykęs 16 
d i gruodžio, dalyvaujant Rosa- 
rijos-Berisos paskirtiems dele
gatams, .nutarė sekančiai:

1) kadangi iš redakcijos 
darbininkų pusės kilęs inci
dentas grynai asmeniško po
būdžio ir visai nesiriša su B-

• vės reikalais, tai b-vės pajinin
kų susirinkimas numatydamas 
tuos ginčus kaipo beverčiais 
nutarė galutinai likviduoti ir 
nerišti jų su organizacijos rei
kalais.

2) kadangi Redakcijos dar
bininkai B. švedas, J. Pilipai- 
tis, L. Švedienė, ir A. šumaka- 
ris pasitraukė iš Bendrovės 
sauvališkai atsiimdami pajus 
ir nelaukė kol pajininkų susi
rinkimas išaiškins tarpe jų ki
lusius ginčus, o taip pat už tai, 
kad minėti asmenys apšmeižė 
“R.” b-vę prieš visuomenę iš
leisdami melagingo turinio la
pelius pilnus šmeižtų.

“Rytojaus” b-vės pajininkų 
susirinkimas griežtai pasmer
kia B. švedo, J. Pilipaičio, L. 
Švedienės ir A. šumakario dar
bus ir išskiria juos iš savo 
tarpo kaipo darbininkų klasės 
išdavikus, iki jie neatsiims sa
vo nepamatuotus šmeižtus ant 
“Rytojaus” B-vės.

Rezoliucijos Komisija:
B. Klimavičizis.

r D. Jonušis.
V. Kitra. •

Tiek tik žinių koVkas ir. 
teturime. Jeigu ištikrųjų 
Švedai,į Pilipaitis ir šuma- 
karis taip pasielgė, kaip sa
ko pajininkų rezoliucija, tai 
yra, nuėjo netgi taip toli,; 
kad išleido šmeižiantį lapelį 
prieš visą įstaigą, tai jie 
sunkiai prasižengė prieš 
darbininkų judėjimą ir už
sitarnavo aštriausios baus
mės.

Fašistiniai gaivalai, ži
noma, džiaugiasi, kad mūsų 
draugų tarpe kilo žalinga 
kova. Jie jau spėjo pa
skelbti mirtį vis&m komu
nistiniam judėjimui Pietų 
Amerikos lietuvių masėse, o 
“Rytojų” įdėjo į grabą ir 
kietai užvožė. Tačiaus vel
tui jų džiaugsmas. “Ryto- • 
jus” tiems gaivalams atsa-

YORK, ALBERT RAI&1N, 
HAMBURG, DEUTSCHLANDe 

RESOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPMAL8A, THURINO8A

COOQ Iš New Yorko j 
VUKauną ir Atgal 
(Karo taksai ekstra) 

TREČIA KLESA '

pradeda murzinti fašistų 
“Balsą” Norkui bepečėtijant.

“Rytojų” leidžia ir palaiko 
plati Pietų Amerikos lietuvių 
darbininkų visuomenė ir remia 
jį Jungtinių Valstijų lietuviai .^5’ 
darbininkai, todėl ir-nuo jo 
pasitraukimas keliems asme
nims neturi nieko bendro su 
“Rytojaus” gyvavimu.

Tai va aferistėliai: Iš šito 
viso jūs turite žinoti, jeigu ir 
kelis kartus pasitrauktų iš 
“R.” redakcijos darbininkai, 
jūs vistiek tuom nepasidžiaug- 
sit; jus plaks tol “Rytojaus” 
botagas, kol tik nepadarys jū
sų visoms šunybėms galą.



KAVALIAUSKASJUOZAS

Leninas

Collinsvillietis

Mokykla an Repatacija'

ŽINIOS

WATERBURY, CONN

JOHNSTON CITY, ILL
VYRAMS

J..*. J,Į t.

Senas Mainierys

WORCESTER, ;WASS

COLLINSVILLE, ILL

dėmis

kas-
Bile

Miestan
Miestas

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVišKA|-ANGLIšKAS

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA It

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panediliais ir 
Utarpinkais

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE

Todėl
nes

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN,

Bt. Ir Ava

BUte--- ———
BUte-----—

Tikiu, i kad, mergaitei

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

a žmogaus amžinas priešas

Telephone, Stagg 8826
9745

Nors trumpai ji ųu- 
apielinkėjj . bet daug 
darbininkų judėjime.

M. ž.

ANGL1ŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai

9rg. Karosienė Netikėtai Ap 
’ leido Wilkes-Barre ir Jo 

Apielinkes

dienrašti “Laisvę”
Už $6.00 Metams

""'Ypatingai Kanadoje gyven- 
nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

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

Sausio 3 d. ALDLD. 26 kp. 
surengė prakalbas, nesenai grį
žusiam iš Argentinos drg. R. 
Mizarai. Kalbėtojas pirmu at
veju kalbėjo apie fašisto Sme- 
tonbs-Voldemaro diktatūrą, Lie
tuvos darbo žmonių gyvenimą 
ir jų vargus. Drg. Mįzara fak
tais prirodė, iš kunigų ir i jp 
leidžiamų laikraščių, kokia ap
verktina padėtis . Lietuvoje. 
Taipgi paminėjo kruviną savai-

paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
myriop darbininkų klasės kovotojų. 

Kaina......... .  35c

SKAITYKIT IR PLATIII 
EIT “LAISVE”

tai- yra iš ko pasirinkti, jei Greifenbergerį. O kitus sume- 
raridasi virš 17 šimtų ekzemp~ te į kalėjimus ant ilgų metų.

■Kalbėtojas ragino visais būdais 
įremti politinius kalinius ir jų 
šeimynas. i

Antru atveju kalbėtojas nu
pasakojo apie Pietų Amerikos 

kas

LIETUVIS GRABORIUS
(R BALZAMUOTOM*

Užtikrinu, kad mano patarnavime* 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manąs.

Keletas Žodžių apie T. D. A. 
30-tos Kp. Vakarienę

Nors apie pačią vakarienę 
buvo “Laisvėj” aprašyta, to
dėl aš čionai ir neminėsiu apie 
pačią vakarienę. Buvo renka
mos aukos del Lietuvos politi
nių kalinių ir buvo prižadėta, 
kurie aukos ne mažiau kaip 
50c., tų vardai bus pagarsin
ti laikraštyj,“Laisvėj.”

Čionai aukotojų vardai: P. 
Degimas—$2.00,’T. Latvėnas, 
V. Krasniskas ir J. Strižaus- 
kas—po $1.00; (Kučauskienė, 
E. Andriulevičienė, V. Januš- 
Icevičiuš,’ A. • Ulinskienė, K. 
Danesevičius, M. Krasniskienė, 
A. Prakuskas ir Litvinas po 
50c, Visa su smulkiomis 
$12.70. Pinigai pasiųsta per 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo Lietuvių skyrių, šios 
vakarienės parengimo komisi
ja, varde Lietuvos politinių 
kalinių, taria širdingai ačiū 
aukotojams.

P. K. N. J. Strižauskas.

dienas 
uždarbis mažas. 
No. 2 kasyklą,

Nepaprastos Prakalbos
24-tą d. vasario, Venta 

Hali, 103 Green St., 7-tą vai. 
vakare, kalbės draugas A. 
Bimba dviejose temose. Pir
moj temoj kalbės “Ką davė 
žmonijai tikėjimas ir bažny
čia?” Antroj temoj “Kaip 
katalikų bažnyčia žiūri į dar
bininkus ir kapitalistus?” Šios 
prakalbos bus skirtingesnes 
nuo kitų prakalbų. Taigi, 
draugai waterburieciai ir kitų 
artimų kolonijų,. įsitėmykite 
dieną ir vietą ir būkite pra
kalbose. Rengia A. L. D. L. 
D. 28-ta kuopa.

Viešos Diskusijos
Yra rengiamos viešos dis

kusijos 3 d-vasario, 774 Bank 
Alkoholizmas ir 
’ Labai svarbu

T ak yra 
ir ekonomisto A. Bogdanovo 
saulis. yra sutvarkytąs iš keiki 
k al in gi šiąmį ąūb’gd jjme t £ i ni 
nai privalo $ersąa{įt$tijšią.k 
paprasH įY visiems’! . 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją supraski 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo 
ga turi 240’pd^lapių.'i Kaina po'pieriniais viršeliais,.. 
Ta pati drūtais aųdimb apdarais, aukso Į’aid^mis....

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika . « ,

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma-apie K. Markso, to vienįntė- 
lio žmogaus, kuris padėjo paipatfchj akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
m,o iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo'pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą'bū
tinai turi perskaityti vįsi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių^ Kaina popieriniais yįršęliąis......... . .$1.0,0
Ta pati ąpdąryta dėtais audimo apdarais ir aukso raį-

$1.50

Darbai pas mus labai silp
nai eifia. Prieš naujus metus, 
bėgiu dviejų savaičių, išdirbo- 
mą tik dvi dienas, no naujų 
metų išdirbome penkias; die- 
mas ir nežinia kada daugiau 
jpraddeime dirbti. Kurie dar 
įšiek tiek dirba, tiems pusė bė- 

’os, bet yra ir < tekių, kurie 
jau nedirba nuo pereitų mėtų 
balandžio pirmos dienos. Tų 
f udėtis labai bloga.

Lake Creek maina, kurioj

Sausio 9 d. čia įvyko prieš- 
fašistinės prakalbos. Kalbėjo 
Visiems gerai žinomas kalbėto
jas drg. R. Mizara. Pirmoj 
kalbos dalyj nuosekliai aiški
no lueiuvos fašistinį pervers
mą ir kaip fašistai kankina 
Lietuvos liaudį, ypač darbinin
kus ir biednuosius valstiečius. 
Antroj dalyj kalbėjo apie Ar- 
'gentinos lietuvius ir jų padėtį.

Buvo renkamo aukos į 
Priešfašistinį fondą. Aukojo 
sekamai: J’. Pacenka ir A. 
Pranckevičius po $1; J. Lie
sins, F. Vaičius, A. Senkevi
čius, K. Jotka, J. Jankūnas, O. 
;Senkevičienė, B. Jankunienė, 
O. Sęnkuvienė ir A. Mikna po 

,50 centų. Smulkių surinkta 
’$3.40; viso $9.90.

Pinigai perduoti draugui R. 
'Mizarai, kad perduotų Prieš- 
‘ fašistinio Susivienijimo*' "cent- 
’mi. ‘

Daugiausia kal- 
į metus.'bėjo apie Braziliją, Argentiną 

pareina 8. ir ten gyvenančius lietuvius, 
išleistuvės v e lt u i apie jų uždarbius, apie bied- 

nuomenę ir apie keletą turtin
gųjų buožių, kurie nuvyko te
nai aukso j ieškoti, bet pamatė, 
kad tas auksas neteka upeliais. 
Drg. Mizara yra geras kalbėto
jas ir .čia paliko i gerą įspūdį. 
Užrašė keletą “Laisvei” naujų 
skaitytojų, du atnąujino prenu- 

pažymėtinas ' dalyk&s, meratą, • Lietuvos, politiniatns- 
kuopos nauja valdyba kaliniams Aukų .surinkom $J.2 

15c., kuriuos perdavėme drg. 
Aukotojams tariame 

širdingą ačiū. į ’ \
Buvo dalijamas j priešfašisti- 

nis laikraštukas

Jaunuoliai, mokinki tęs. 
Jums prisieis budavoti ko
munistinę draugiją, kurioj 
visi žmonės bus lygūs, kur 
nebus nei turčių, nei biednų, 
neKviešpačių, nei vergų. O 
kad pabudavoti tokią drau
giją, reikalinga didelio*žino
jimo. O kad gauti tokį žino
jimą, reikia daug ir gerai 
mokintis.

į ATITAISYMAS KLAIDOS f i ’

“LaiSvęs” No. 9 įvyko per 
mano neatsargumą klaida, po 
antgalviu: “Pasitikimo Naujų 
Metų Aido Choro,” o turėjo 
būti: “Amerikos Darbininkų 
(Kom.) Partijos 7 Dist.” su
tiktuves naujų metų. Tas su
rengtas naujų metų pasitikimui 
balius-koncertas buvo ne vien 
Aido choro, bet tarptautinis. 
^Viskas, anksčiau tilpusioj ko

respondencijoj lieka tikrenybė
je. Bet su šiuomi padarytą 
mano klaidą atitaisau.

St. Butkus. ’ -

frys gariniai kambariai delei iŠsipKrimoi Rusiškas, Turkiškas ir 
gro vanęjimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;

p pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
$1 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts*,
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE, BROOKLYN, N. I.

Telefonas: Pulaski 1090

St., teiriojė 
Krikščionybė 
žinoti ypatingai apie alkoholį, 
an ;jis kenkia žmogui, i ar > ne. 
Draugai, kurie mylite c}teku- 
suoti,. prisirengkite .minėtam 
yakarui, kad galėtumėt gerai 
disįcūsuotis, ypatingai .alkoho
lio gynėjai, o alkoholio prie
šai pilnai prisirengę. :

“LAISVE”
46 Ten Bh’ck St., Brooklyn, N. Y.

Reikalaukite tupjaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmėtių kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikata^ pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir. 6 
valandas i dieną?Z1’- : * J• Ar girdėjote, .kad Sovietuo
se privątiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kąip ant mielių?

Apie tą viską plačiai papra
šoma brošiūroje / I “ ’ ■ v, ’
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centui.' x'

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų 
greit norime išĮeįstį. 
pasiskubinkite įsigyti ją 
vėliau nebegausite.

Užs&kymus siųskite;
. “LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

Iš Metinio S. L*^A. i 57-tos Kp, 
. Susirinkimo; * y <

Afjart priprastai visiį kuo
pos komiteto narių raportų, 
kūrię buvo susirinkimo priim
ti su užgyrimu, buvo komiei- 
jos raportas iš peržiūrėjimo 
kuopos viešojo' knygyno. Ir 
raporto pasirodo, kad vienin
telis viešas lietuvių knygynas 
šiame mieste, globojamas S. L.

57-tos kuopos, “'yra gausin
gas knygomis ir jis kyla, štai, 
nekurie faktai. Lietuviškų 
knygų dabar randasi 922 ek- 
zemplioriai,'iŠ kurių veik pu
sė su apdarais; angliškų kny
gų, kurios visos su apdarais, 
802 ekz. Komisija įrekorda- 
vus virš pusantro šimto įvai
rių knygų, rodos, didesnė da- tę,'kada Lietuvos’fašistų gauja, 
lįs buvę angliškų. Reiškia, du metai atgal, nužudė keturis 
toks skaitlius* naujų knygų į-draugus darbininkus^-R., čior- 
dei a j šėpų lentynas. Tštik’rd, ,ny, K. Požėlą, K.‘ Giedrį ir J.

- AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 1177-B474
Būkite Savystovūs^—Išsimokinkite Automčbilių Bizriio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite ama^, 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 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkitę su savim, 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Km

tai ’. žmonės', perskaitę tą 
laikraštuką, daug ką patyrė 
!apįe Lietuvos valdžios darbus. 
Ižmonių į prakalbąs atsilankė 
pusėtinas būrelis.

Su naujais metais sulaukėme 
sniego ir šalčio. Daugelis žmo
nių serga influenza ir keletas 
jau mirė.

Darbai angliakasyklose biskį 
pagerėjo, dirba po 4 
į savaitę, ale 
Mintyje, turiu 
tiek ten dirba

Kuomet daug gaunu iš ko
lonijų’ laiškų atsikreipiant, 
kad galėtų surengti jai pra
kalbas, tad visiems pranešu 
per “Laisvę,” kad karosienė 
apleido šią apieljnkę. , Gavo 
pranešimą grįžti namo, nes 
mergaitė sunkiai susirgus. La- 
Į>ai apgailėtina, kad tokia ne
laimė patiko ir daug sutrukdė 
jos pradėtą darbą. Tad kolo
nijos,. kurios rengėt del jos 
prakalbas, atidėkite tol, kol ji 
sugrįš 
pasveikus, ji vėl gąlęs sugrįž 
ti ir ditbti taip svarbų ir diae 
lį dar 4 ‘ ' °
vo š 
nuve Tik šiomis dienonis gavdnįie iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuves PotitemigrantiĮ Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojamą Lietuvės politinė ir ekonominė pa
dėtis’ Aiškūs fakfai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 

'gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos pol'itemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio -seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina-.............................    20c

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemes ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš. 64 puslapių. Kaina........................................... 15c

Priešfašistinė Vienybė
Priešfašistinčs Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina ...................(...........................'................   15c

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio.' Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su į 
laiškai jau pąšmektų 
Knyga iš 128 piuštapių

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu 
Dienraštis “Laisve” išleido gerai priruoštą knygelę, su reika- 
k—tymais pjpė.:feięmirpo pilietinių po- 

ą in lietuviu ^kalbose. pėršiskai- 
ą apie formą Jungtiniu. Valstijų 
višus klausimus, būsi puikiai ptisi-valdžibs., Gerai įšitėmijęš ’

r engęs egžamiiįd. i Kainą.! ,tik.......... '. .į... .‘. .’ • * -j i y • •. _ * t- ’

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturint šios knygelės.j Joje yra grt 
dymų, kaip dvasiškį tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių. Čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš. dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų, nekaltybes. Kaina ......................  ..20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie
- ' Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie''lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stehūklAs, koks tai galingas, nesuprantamas 
įįvėpimas,'.^ei.-^^.tęsąma’tiek daug nemalonumo.- Daug 
vargo, rūpesčio; dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kairia .. ............... . .......... .  . .$2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausiniu, kaip^ kad 
su moterimis. Arztik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet_ nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai ' _
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą,(knygą ir skaitykite iją, Kainą.. . .$2.00

į I ^noinijq ,
didelė puiki'knygą', paYašl’tą garsaus rusų rašytojo 

Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
lminio *ačžvilgib4 kodėl yra rei- 
4 ir kokia jų Reikšmė, tai būti
ną. Knyga yra parašyta labai 

šųprant'ahią kalba taip, kad ar mažiausia 
1/ ši knyga 

Kny- 
$1.00 
$1.50

šaltis. Jis ne tik SRDkiauaiM 
Hffae jvaro, bet ir 1 grabą paguldo. Bet tie, kurie Tartoj* 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokią ialčią nebijo. Už 74 centus ui baksą apsiginkluok auo mto 
amžino prieioi

URBO LAX TABS
(24 centai ui Skrynutę)

yra tai kanuolU prięi kitą amžiną žmogaus prieią,—viduriu užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Uetuviikų, Bulgariškų, Homeopatiikų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS /

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone: Greenpoipt 1411

ANTRA APTIEKA;
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel,i Juniper S796
Biąsdami pinigus su savo adresu, užraiykitei ' 

FRANK a. URBAN’S PHARMACY
IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________ ___ ...--ORDER BLANKI____________ _________

Aš, žemiai pasirašęa, siunčiu jums- VIENĄ DOLERĮ, ui kurj 
malonisit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
sų visais nurodymais, kaip vartoti

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

fauo sustojimo visai nedirba ir 
nežinia kada pradės dirbti. 
k5ia didžiuma lietuvių pirmiau 
’dirbo ir dabar visi pasiliko be 
darbo.

Seredomis ,.
Ketvergais f
Pėtnyčiomis 
Subatomis . 
Nedaliomis 

dieną ir naktį

TKLEFONAIi
*" ' ' 4 I *,,A* ..'b ■

Bell---------------------------Oregon B1M

Keystone____________ ‘ Main ,

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTD1! Laike bedarbis pirties kaina nupiginta iki
EAlIlA* Nuo 8 v. ryto iki 6 vtf vak.; po 6 vaL—7KčuvU UvHlę

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naajai perdirbta Rusiškai-Tųrkiška Piltis dabar atidarė naujausio* 

rūšies maudynes sa .moderniškais pagerinimais
Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu iulinią vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūmm vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

Uorių knygų. Susirinkimas, iš
klausęs raporto, išrinko du de
legatu, kurie kreipsis į kitas 
Worcesterio draugijas ir kuo
pas, kad prisidėtų prie kny
gyno didinimo. Ypatingai rei- _ 
kalinga daugiau laikraščiij’at- lietuvius ir jų gyvenimą, 
naujinti ir naujų užrašyti, juos privertė bėgti iš savo gim 
ypač iš užsienio. Knygynas tinęs krašto, tai Lietuvos fa
kuopai lėšuoja tik,, randa ir.šistų valdžia 
užžiūrėtojas $140 
Dabar laikraščių 
Nekurios 
siuntinėja

Smagu pabrėžti tai, kad 
kuopos organizatorius J. Gi
lius perskaitė keturias aplika
cijas naujų kandidatų į S. L. 
<A. 57-tos kuopos narius ir visi 
tapo priimti. Reiškia, graži 
pradžia mętų kuępo^ auginįe.

' Dar ] 
kad 
šiems metams ligosi ųeįvesdin 
ta šiame .metiniame Susirinki- Mizarai 
me.- Mat, praeityje būdavo,1 
sulyg S. L. A. konstitucijos, S. | 
L. A. prezidentas prisiųsdavo 
savo įgaliojimą kokiam nariui, 
jei jam pačiam neišpuola at
važiuoti, ir tas prisiekdindavo 
—įvesdindavo naują kuopos 
vaidybą. Dabar nesirado tokio 
įgaliojimo, nors tai buvę pra
nešta S. Gegužiui, kada kp. 
metinis susirinkimas įvyks.

S. L. A. 57-tos Kp. Narys.

\ Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©
MOTERIMS \ t
Panedėliais

Dieną ir na/ktį
Utarninkais

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

jleidžiami utarninkais



MĮĮSĮjl
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Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
15,000 DALYVAVO 
LfiNINO PAMINĖJIME

Iš “BAILAUS DAKTARO”

Wm. Bachkohis; po 50 cėritų :j 
P. Taraškevičius, J. Kentrūs, 
E. Polk, Balkis, Laūdanskai, J. 
Rutkauskas, P. Višriiauskas, I. 
Endziulis, E. Butkus, M. Ur- 
baičiūtė, M. Degulienė, S. 
Knalpes, J. Mokutėnas, Bu
kauskas, Klimas; Viso surink
ta $34.97.

PRIGIRDYTAS 
DARBININKAS 

Prie '“dokų ant Hudson 
ties Yonkeriu,

Į Lenino mirties penkmeti- 
nių sukaktuvių paminėjimą 
Madison Square Gardene, 
New Yorke, pereitą šeštadie
nį suėjo 15,000 darbininkų. 
Mitingas buvo labai entuzias
tiškas. Kalbėjo W. Z. Foster, 
Ben Gitlow, Darbininkų (Ko
munistų) Partijos sekretaria- 
to nariai; Otto Huiswood, di
rektorius partijinio darbo tarp 
negrų; Julia St. Poyntz, di
rektorė moterų veikimo; An
drė Rėdrigo, Kubos komunistų 
vadas (ispaniškai); Wm. W. 
Weinstone, vietinio partijos 
dįstrikto organizatorius, kuris 
ypač pabrėžė, kaip ir delko; 
buvo nužudytas kubietis ko-i 
munistų darbuotojas Julio! 
Melia, per Kubos prezidento, 
Amerikos kapitalo įrankio, 
Machado šnipus. Vardu Jau
nųjų Darbininkų Lygos kalbė
jo jos sekretorius H. Zam.

Mitingas vienbalsiai prięmė 
tris sekamas rezoliucijas: (1) 
prieš Amerikos besirengimus 
naujam imperialistiniam ka
rui, nežiūrint prigavikiškosĮ balsu. 
Kelloggo “nekariavimo” su-j’ 
tarties; (2) prieš brutališką 
nužudymą drg. Mellos ir už 
revoliucinę šios šalies darbi
ninkų talką delei Jungtinių 
Valstijų imperialistų iššlavi- 
mo iš Centralinės ir Pietinės 
Atnerikos; (3) prieš negrų 
lynčiavimus ir persekiojimus 
bei 'skriaudas.

Visame mitinge vyravo obal- 
sis: ginkime Sovietų Sąjungą 
nuo rengiamo prieš ją bendro 
imperialistų užpuolimo; spir- 
kime Amerikos valdžią pripa
žint Sovietų valstybę.

Gitlowas kalbėdamas pa
reiškė, kad Raudonoji Sovie
tų Armija tai yra mūsų, visų 
dąrbininkų, armija. Kilus ka
rui prieš Sovjętus arba šiaip 
imperialistiniam karui, . męs, 
kaip ir kitų šalių revoliuciniai 
darbininkai, kariautume, kad 
sukrįušinti savo šalių kapita
listines valdžias, sakė kalbė
tojas.

Drg. Fosteris kalbėjo apie 
revoliucinių Lenino principų 
praktišką pritaikymą ir praVe- 
dimą gyvenime, masinėse dar-

Apie tūkstantis žmonių at
silankė į vaidinimą romantiš- 
kai-komiškos operetės “Bailus 
Daktaras,” sausio 20 d., sek
madienį, Labor Lyceum svetai
nėje. Tai buvo parengimas 
Aido Choro.

Veikalo turinio nekartosiu. 
Jis žinomas dalyvavusiems pa
rengime ir skaičiusiems jo is
toriją skelbimuose bei progra

moje.
Aido Choras su savo daino

mis pasirodė visai gerai ir gra
žiai. Amilija Jeskevičiūtė, 
daktarienės Lukrecės rolėje, 
lošė, kaip tikra artistė taip žo
džiais, taip dainomis, taip vi
sais judėjimais. Scenoje jau
tėsi, kaip namie, tik, beje at
rodė perjauna rolei motinos 
jau suaugusios dukters.

Margaret česnavičiūte, ku
ri vaidino daktarų dukters 
Izabelės rolę, visais žvilgsniais 
atsakė savo vaidmeniui: ir ro
mantišku, jautriu nudavimu ir 
lipšniu mergiškumu, ir,supran
tama, savo nepaprastai dailiu 

Lilija Kavaliauskiūtė, 
kuri perstatė tarnaitę Oną, ge
rai savo uždavinį atliko, kam 
tiko ir jos malonus balselis.

J. Nalivaika tipiškai atvaiz
dino Bailųjį Daktarą, su jo 
pagyrais, su jo sumakamolin- 
tais, kaip derva, vaistais, su jo 
blofais ir su jo zuikišku bau#š- 
tumu.

A. Velička, kaipo Karlas, 
Baltežio sūnus, žymėjosi savo 
gražiu puaugimu ir puikiu te
noro balsu ir, rodos, turėjo vi
sas kvalifikacijas, reikalingas 
savo rolei, tačiaus, jo judėji
mai buvo lyg suvaržyti, nedrą
sūs. Kai del dainavimo, tai d. 
Nialivaikos basinis balsas skam
bėjo drąsiai ir vyriškai-malo- 
niai. Gaidų išlaikyme ir melo
dingume jis buvo vienas iš ge
riausių. t 1 > < - ; ;

Pijui' Petrauskui teko vai
dinti dvi roles: ir daktaro

IŠ

Reporteris.

BUVUSIŲ VESTUVIŲ

vienas darbiais Vagonėlis iš
ėjo iš dėlių 'it hutrenkė į upę 
da^bijųnkįn jElaiįsą Nelsoną, 
kuris ir prigėrė. ’
, nin>iiini...iiin»iilltidlli|iil(iiilii|iHii<i'iHiiiiii>iiiiiniiiiiiiii........ . ..................................

'Csss
ROCHEiSTlM Y

Vietos, PriešfaŠistinis Komitetas 
‘rengia prakalbas pėtnyčioj, 25 d. 
sausio, Gedemino svetainėj, 575 
Joseph Ave. Pradžia lygiai 8-tą vai. 
vakare. Kalbės R, Mizara, nesenai 
sugrįžęs iš Argentinos. Kviečiame 
vifcus atsilankyti, išgirsite svarbių 
dalykų.

(18-19)

, Antrad., Sausio 22 d.,. 1929
y.Įr* j Į ĮlĮ,,1,!!, ,1' „'.’ll TT* * “ * * *

\ UETOyiĮJ VALGYKLA ‘
j Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

JOf ir Amerikonišku Stilium

SPORTAS
IŠRANDAVOJIMAI

19 d. sausio apsivedė Jonas Šarkio Kontraktas Priklauso
Vasnys su Albina Griciūnaite; Nuo Pėtnyčios Vakaro 
šliūbą ėmė civilį. Vakare su-j ’ —-- ----
sirinko būrelis draugų pas Nors Šarkis turi $100,000 
jaunavedžio brolį A. Vasnį, kontraktą kumščiuotis- su Stri- 
66-53 Clinton Ave., Maspet^, blingu vasarių;127- d.v Miami 
N- "Y.( Bevakarieniaujant, be- Beach, Floridoj bet jis pirma 

jaunave- turi'gerai pasirodyt šią pėtny-sikalbant ir -j 
d^įarns laimingo naujo gyveni
mo, tapo prisiminta ir apie 
Lietuvos politiškus kalinius.

čia susikirtime su Christneriu, 
Madison ? Square Gąirdėne, 
Nėw Yorke. Jeigu,, leiskime,

Drg. J, Buivydas pasakė trum- Christneris sumuštų Šarkį, tai 
pą prakąlbėlę ir papi’Aše, kad|§ar^js < 'prarastų ! kontraktą 
kas kiek gali paaukotų''Lietu- boksavimuiši su Striblingu. 
vos politiniam kaliniam. Visiem Christneris yra labai drūtas
sutikus, aukojo šie draugai
jaunavedys, Jonas Vasnys

ir vikrus vyras,

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys, elektros šviesa ir šiltas van

duo. Ant antrų lubų ir su atskiru 
įėjimu. 464 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Spauskite iš kairiosios pusės apa
tinį zvanukų. 17-19

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

REIKALAVIMAI

Lorimer Restaurant
JaąJ y* j. mąrčiukiene 

i Savininkė

417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.REIKALINGA 10 lietuvių vyrų. Tū
ri būti apsigyvenę New Yorko 

apielinkėj ir turėti gerus paliudiji-1 
mus. čystas darbas ir geras uždar
bis, Atsilankykite nuo 9 iki 12 valt 
ryte. Miri-ko Corp, of America,1 
Room 404.,' 82-84 Wall St., New 
.yOjTke.. . ( , f 16-18,

PAJIEŠKOJIMA11
; ' ' I ' -------- 1—4.- j

VISI, kas žino, kur dabartiniu laiku 
gyvena Jeronimas Joga, pirmiau gy
venęs Chicagoje, prašau man praneš
ti arba pačiam . atsišaukti žemiau 
nurodytu antrašu. Pranešusiems ma
no brolio, antrašą būsiu labai dėkin
ga.—Zofija Račinskaite-Jogaite, Lie
tuva, Prienų m., Kauno .gatve.

(18-20)

JUNIPER 7646 ^^^,'^

RALPH KRUCH >•

6‘5-2 3 ■ R AIM Ds V ĖN 
■■'' '-’'m aspet h l'T.

. Tel., Stagg 9105

$2.50; jaunavedė, Albina Vas- Kukluxai Sugniaužę Kumščius 
nienė, $2.50; A. Petrikėnas, Šarkį 
A. Kairiūtė, J. Kukenis,
Buivydas, J. Kairys, P. Stera, Klano’ narys. Florida, "kur tu- 
A. Zabarauskas, A. Černiaus- rgs su striblingu kautis Šarkis, 
kas, J. Diržis, B.r Sriubas, V. | jeįgų jam pavyks New Yorke 
Pakulis, A. Vasnys ir P. Pet- su Christneriu, yra kukluxu 
ronius po $1; L. Petronius 50 viešpataujama valstija. 2“, __ ____
c.; Dilora Petroniūtė 25c ir M. Yorko Daily News sporto ra- senesnės kaip 45 metų. Jos galė- 
Petronienė 25c. Viso surink- šytojai Jimmy Powers ir '
ta $20.00. Pinigai perduoti Galli'co rašo, kad Floridos ku< miško, tinka 
Lietuvos, Priešfašistiniam ko- kluxai griežia dantį pries šar-1 Nepraleiskite

Striblingas yra Ku Klux

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

’Dr. A. PETRIKAI
LIETUVIS DENTISTAS į 

I X-Spinduliu Diagnoza d
(Priešais‘‘Bridge Plaza” o 

221 South 4th Street t
, Brooklyn, N. Y. A

VALANDOS: T
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. f 
Ketvergais ir subatomis iki 61 

i valandai. Penktadieniais ir sek-c 
madieniais tik sulyg sutarties. Y

mitetui. kį kaipo kataliką; sako savo
Taipgi linkėtina drg. Vas-j balsais “pafiksinom” “romiš- 

nui ir Albinai linksmaus nau- ką” guberm Al Smithą, kuris 
jo šeimyniško gyvenimo ir ne- kandidatavo Į Jungtinių Vals- 
pasitraukti nuo d'arbininkiško tijų prezidentus; o dabar vie- 
judėjimo, bet labiau su juo’nu ar kitu būdu stengsimės 
susipažinti ir veikti del darbi-1 “pafiksyt prakeiktą kataliką” 
ninku gerovės sykiu su visais Šarkį, kuris nori patapt Ame- 

j rikes kumštininkų Čampionu; 
nei romiečiui nei žydui niekad 
neduosime giliuot. - •

Minėti sporto rašytojai ste
bisi, kad r)šąrkis turėjo tiek 
drąsos, kad 'sutiko . stot kovon 
prieš Striblingą, tarp tokios

JIEŠKAU dalininkų į organizuojamą 
kooperatyvę dirbtuvę, su įnašomis 

po 2,000 dolerių, f Jau yra trys geri 
vyrai prisidėję prie šios pelningos 
pramonės. Reikėtų dar kita tiek. 

New Kviečiama ir moterys ar merginos, 

p tų ir apsivesti su vyrais dalininkais. 
’ [ Aš turiu gražaus gamtinio turto— 

tinkamo popieriui gaminti, 
s progos . Atsišaukite 

i del platesnių žinių.—Jos. Apinaitis, 
Route No. 1, Seaside, Oregon.

i 17-28

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

susipratusiais darbininkais.
J. Kairys.

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
n Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Stagg 4408

A: RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

PARDAVIMAI
AR JIS VAGIS? AR JI 
IŠTVIRKĖLĖ?

“Ethelė Brundągienė nore- kukluxu. govedos Floridoj. Pil- 
jo mane privest prie paleistų- ni salip|iąit)^j)uĮruimiąĮ” irJpa- 
vystės,” sako, Lępnardas Qjwe- jūriai ’ ‘ jkiikluxinių 'keikūnų 
nas> kiuris tapo (areštuotas kąį- prieš Šarkį; -- t z...-.:.:. :
po plėšikas New Yorkę. J» C. K.

Jiedu susitikę! gafvėj. Vai- ---- .■ ——  .---——
kinas jai patikęs, ir ji prašius : viTUD '
palydėt ją namo; prisikalbinę- ( 1 KANfcSifflAl 1S KJ11IK 

draugo Baltežio ir darbininko, jus, kad jis, eitų su ėja ,į kam- 
ne- barį; bet kuomet išgirdo savo 

Šią antrąją rolę jis pri- vyrą kambaryj griežiant, ji 
siėmė tiktai pereitą penktadie- nusigando ir suriko ; ant grei- 
nį, ir vis del to kaip viena, tųjų “paaiškino,” kad vaiki- 

. taip kita rolė jam išėjo kuo- nas norėjęs ją apiplėšt. Vai- 
bininkų kovose pneš kapita- į puikiausia. Petrauskas yra kinas leidosi bėgt, bet jį pasu 
listus ir prieš jų pataikūnus, pįrrnos rūšies komikas, 
geltonuosius socialistus ir prieš i 
biurokratus iš Amerikos Darbo ;

tos nelaimingos “ragažės 
sėjo.

paaiškino,” kad vaiki

Federacijos, darančius bendrą 
frontą su savo šalies imperia
listine buržuazija.

Visi kalbėtojai nurodė į le
ninizmą, kaipo neklaidųjį ir 
nepavaduojamąjį vairą ir kla
sių kovos mokytoją.

Didelio įspūdžio darė loty
niškosios Amerikos darbininkų 
atstovų būrys, kuris perfnar- 
šavo per svetainę ir susėdo 
ant platformos. Tie atstovai 
reiškė gyvą protestą prieš šios 
šalies imperialistų stnurtą Cen- 
tralinėj ir Pietinėj Amerikoj.

Žavėtinai dainavo Freiheito 
Choras, iš 250 narių; revoliu
cinius ' motyvus ant piano 
skambino sovietinis muzikas 
Fišermanas ; ir buvo labai įdo
mi sovietiškų sportų-atletų, pa
roda, kufią patiekė du darbi
ninkiški kliubai.
t • ' ’ ■ ■ i u M ... . i ■----------------

NUMIRĖ VAIŠT1NINKO F. 
URBONO UOŠVĖ

šiomis dienomis numirė ge
rai žinomo vaistininko F. Ur
bono uošvė. Palaidota 21 d. 
.*auHio liuteronų kapuose* Lai
dotuvėse dalyvavo nemažas 
skaičius Žmonių.

JAUNŲ APSIVEDIMA1
Nelaimingi •

\ New Yorko Moterų Kliubas 
apskaito, kad poroj nesūgyve- 
na nei viena šešiolikinė bei 
penkiolikinė mergaitė iš 25-kių 
įtekėjusių tokiame jauname 
amžyje. Vidutinis-tokių gy
venimas pordj bpna apie porą 
metų; paskui iškrinka. | Jau
nutės mergaitės labai dažnai 
išteka už surambėjusių vyrų, 
turinčių iki 40 metų amžiaus.

vijo ir areštavo Brundagienės
Gerai savo vaidmenis atliko, vyras. Dar nežinia, kaip teis-, 

ir P. Kripaitis (policistas mas išspręs: ar kad jinai yra 
Pampūzas) ir J. Jakučionis ištvirkus moteriškė 
(darbininkas).

Imant atskirus lošėjus, visi 
aplamai tiko perstatymui savo 
rolių. Tačiaus, vietomis trin
ko sutartingumo paties vaidi
nimo eigoje. Už tai dalinai 
kaltas bus ir operetės mokyto
jas Bukšnaitis, kuris tuo laiku 
išvažiavo į kitą miestą, sako, 
pavaduodamas vieną/ susirgu
sį ; aktorių, tautininkų Opere
tės Choro, kuris važiavo su sa
vo lošimu į •New Britainą. O 
kad ir gerai aktoriai būtų su- 
simoįtinę roles, tačiaus, kuo
met ‘laike lošimo nėra paties 
mokytojo-tvarkytojo, tai daly
kas negali išeit'taip, kaip kad 
reikėtų.

Veikalas savaime nėra toks 
Įdomus,1 kaip, sakysime, “Gri- 
gutis” arba “Kova už Idėjas.” 
Tačiau^ jis suteikia ir'juoko, 
ir netikėtinų nuotikių, ir abel- 
nai turi vertės d ei ei doro lai
ko praleidimo ir pasilinksmini
mo; ypač gi yra gražios jo 
dainos. Todęl patartina^ kad 
Aido Choras sutiktų jį suvai- 
dint ir kitose kolonijose, kur, 
kaip girdime, jau turi pakvie
timų. Darbas didelis, ir būtų 
gaila, kad po vieno pasirody
mo jis taip būtų padžiautas 
ant tvoros ir užmirštas.

Dirigavo VI. Žukas, Aido 
Choro, mokytojas.

Programai pirmininkavo 
drg. BoVinas. Muzika buvo 
Retikevičių kaip lošimui, ,taip 
ir šokiams.

Tarp pirmo ir antro akto 
drg. Bovinas pasakė prakal- 
bėlę; ir buvo paviršutiniai pa
rinkta aukų Meno Sąjungos 
Centro reikalams. Aukojo po 
dolerį: B. Jankaitis, J. Vasi
liauskas, Dr. A. Petriką, Va- 
lentine, E. ■ Kavaliauskiene

ar
Owenas yra plėšikas.

MIRĖ K. MISEVIČIUS

kad

mirėKazimieras Misevičius 
Kings County ligoninėj; pa
šarvotas po num. 55-58 Cler
mont Ave., Maspeth, L. I. Bu
vo 53 metų ainžiaus; mirė sau
sio 19 d., 1929. Buš palaido
tas sausio ,22 d. Trejybės kapi
nėse. Laidotuvių apeigas pri
žiūri graborius Matthew P. 
failas.

PALIUOSAVO 18 GIRTŲ 
TRUKŠMADARIŲ '

, . . . <z .f* ;’

18 v^rų, areštuotų slaptoj 
smuklėj, po num. 33^ Štagg 
^t,„ Bįrpoklyne, liko be' baus
mės p^iiuįošiĮoti,’ Ėridge fciaža 
teisme, bet sU tąja sąl/ga, lead 
jie bus toliau be teismo’ sukiš
ti kalejiman, jeigu dar kada 
sukels tokį girtą trųkšmą.
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SUVAŽINĖJO MOTERĮ 1 
IR BĖGO' !

' ' ' 1 ' ’ ;

Automobilistas Ed. Gantz, 
mirtinai suvažinėjęs P. Porcel- 
lienę, 38 metų amžiaus, devy
nių vaikų motiną, nei neapsi
stojo, bet bandė pabėgti. 'Da- 
po areštuotas už tos moters 
mirtį. Jis gyveno ant Grand 
St., ties Mangin St., Brookly-
ne.

DUNCAN ŠOKIKĖS 
DAR NEW YORKE

Duncan mergaičių šokikių 
grupė iš Maskvos dar visą šią 
savaitę šoks teatro valandų 
programoj Wall^ick’s Theatre, 

i h'uo42nd St., į vakarų 'pusę 
Broadway; Ne’w 'Yorke, -

PHILADELPHIA PA.

Svarbus masinis susirinkimas vie
tos ir apielinkes, .visų Progresyvių 
Organizacijų narių: ir simpatikų bus 
nedėlioj, 27 d. sausio, Liaudies Na* 
me, 1214 Spring Garden St. Pra
džia 2-rų vai. po pietų. Mes prašo
me kiekvieną draugą ir draugę atsi
lankyt j šį susirinkimą, nes mes turi
me labai svarbių klausimų, kurie šia
me susirinkime bus svarstomi, Tat 
nepamirškit atsilahkyti.

- ’ B. K. Komisija.
' : . (18-20)

NEWARK, N. J.
A. L. P/ M. S. 7-tos Kuopos me

tinis susirinkimas' įvyks ketverge, 
24t-tą d. sausio, Lietuvių svetainėj, 
180 New York Ave^, Newark. Pra
sidės lygiai §-tą vai. vakare. To
dėl, visi ir visos nevėluokite, nes yra 
daug svarbių reikalą apsvarstyt, bus 
valdybos rinkimas ir turėsime galu
tinai nuspręsti, ką mes veiksime to
liau. Būkite visi. G. Kudirka.

PARSIDUODA NAMAS ir. biznis 
(lietuviška užeiga’) prieš įstatymus 

neprasikaltus, įdirbtas per 22 metu. 
Namas 4 šeimynų ir 4 fornišiuoti 
kambariai, viso yra 21 kambarys. 
Delei nesveikatos tūriu, greitąi par
duoti,nes daktarai liepia važiuoti. į 
Lietuvą. į’ardjuosiu pigiau. tat' pasį- 
naudokit proga.-—V. Zabita, 126 
Jackson St., Newark, N. J.

i (18-29)
DĄRSIDUODA ’ lietuvių ąpgyventoje 

pietoje groserne ir. delicatessen 
krautuvė. Parduosiu už gana žerhą 
kąiną, nes aplinkybės, verčią, greit 
parduoti.-r—22 Stagg St, Brooklyn, 
N.Y. . (18-21)
PARSIDUODA barbernė, yra dvi ke- 

1 dės, viskas gerai įtaisyta, geroj 
vietoj. Randa tik $18.00. Kreipki
tės po No. 18 Olive St, 'kampas 
Powers St.; Brooklyn, N. Y,

(18-20)
PARSIDUODA mūrinis, 2 šeimynų ir 

su 2 krautuvėm namas, visi mo
deminiai įtaisymai. Parduodu to
dėl, kad kovo (March) mėnesį išva
žiuoju j Lietuvą. Taipgi tigrių ir što- 
rą ant randos. Savininką galite ma
tyti nuo 8 vai. vakare. Kaina labai 
žema. Atsišaukite: .L. Paraščiakas, 
116 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
Parduodamas namas yra po antrašu 
6358 Prospėct Ave., Ridgewood. .

, 4 16-21
PARSIDUODA li^tūyišW< .restora

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

i Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
1 1 ' ' •' ' J ' ‘ ’

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIĄI
Budavojame naujus, budinkus ir pertaisome senus., Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvienų; biznį. 
Mes pertaisysime jūsų> langus už visai žemų kainų.1

Maliavbjarne^budinkųs iš viršaus ir iš vidaus. Darbų 
atliekame greit ir tirikamai. t - ' ii k p r,*t/į i •. r♦ • j j ,a •.“j ‘ pi bv

* j < , / < > Tarkitės $u mumis del kaipos. '
r i Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

644, Driggs Avenue, . ]
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

L r i
Brooklyn, N. Y.

EMBASSY JEWELRY SHOP 
/ * 

Lietuviška Krautuve
, Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti
ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

'TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu,

r.,.. WALTER GARŠVA ‘ <į
3194 Fulton Street 1' 1 1 Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Speęialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies1 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, Ą. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis U0 iki 1 Rl M.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

, II "•-I- .

107 UNION. AVEfiUE
BROOKLYN, N. Y. 

, , Telephone. Stagg 0783 ■

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greėnpoint 2320

’ ; Ld |-tf .' 1I ■ u i

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Jfls pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmės!. Batų linksma pasi
matyti.

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

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

KUNDROTO M LIETUVIŠKI VAISTAI!
1 ? y* j ■ * \ r t I ' * tL 4
'į : Ęįekvienaa iš mūsų ęjerąi žino, kokią didėlę vertę Lietuvoje turi 
visęldė^ MMeų vientaučių v^rtoj^mos žolės{ šaipys, ir kitokie naminiai 
vaistai, | 'Męaų; žmonės taip pigiais naminiais vaistais, gydo beveik 
kiėkviėmiV U^ė.; Žinodamas ir norėdamas mfisų vientaučiams ktfo- 
geriausipi jiMamauti, pargabenau ip Lietuvos Įvairiausių tikrai lie
tuviškų ^zq 114, Šaknų ir kitokių žįnomų gydančių vaistų, tarpe kurių iri 

Ižepriau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už (juugląu.
Apynių 
Aviečių uogų 
AniŽių sėklukių 
Brolelių <i. < 
Bernardinų . 
Bezdų žiedų'x ' 
Badijonų ’ j 
Čepronėlių 
čobrių / 
Oyičių I j j 
Dobilų t lį. 
Daržų našlelių 
Devinmeėių dumropių 
Džiugelių

Carstyliu

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų ' 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mitelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Sagtelių 

jplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunilių 
Benešą plokliiukių 
Balmicių 
Šalavijų 
Benešą lapelių 
šafronų 
Trijų devynerfų 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

' < D Petras Kundrotą
< * *** . w229 Bedford Avenue, >229 Bedford Avenue, I / |. * Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS JDEVYNERIOS 75 CENTAI
I trMMį CrMntralat M17, MW-U14 1




