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Susiorganizavo Nauja 
Darbo Unijų Federa

cija Meksikoj
Išeina Kasdien, Apart

Darbininkai Vi«ų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko

MEXICO CITY.— Sausio 
26 d. čia įvyko nacionalis 
darbininkų ir valstiečių su
važiavimas, kuriame tapo 
suorganizuota nauja darbi
ninkų federacija. Suvirš 
400 delegatų atstovavo 315 
darbo unijų ir 80 delegatų 
atstovavo žemdirbystės dar- 
bininkų lygas. Suvažiavi- 

I me buvo atstovauta suvirš 
50 nuošimčių organizuotų 
darbininkų Meksikoj.

Senas darbo unijų centras 
arba Meksikos Darbo Fede
racija, kuri yra po vadovybe 
reakcinės Morones klikos, 
smarkiai įra. Viena grupė 
iš 5,000 spaustuVhinkų ant
radienį prisidėjo prie naujos 

< federacijos.
Tasai suvažiavimas suor

ganizavo naują darbo unijų 
centrą, užvardintą “Suvie
nyta Darbo Unijų Konfede
racija.”
/ Visos gelžkeliečių unijos 

prisidėjo prie tos federaci
jos.

Delegatai su didžiausiomis 
ovacijomis pasveikino Dar
bo Unijų Švietimo atstovą iš 
Jungtinių Valstijų. Jis nu
rodė, kad Amerikos Darbo 

rtC Federacija ir Pan-Amerikos 
Darbo Federacija tarnauja 
Amerikos imperializmui; sa
kė, kad Amerikos ir Meksi
kos darbo unijos turi suvie
nytomis spėkomis kovoti 
prieš imperialistus ir jų 
agentus.

Tapo pasirašyta solidaru
mo paktas tarp revoliucinių 
Jungtinių Valstijų unijistų, 
Darbo Unijų Švietimo Ly
gos vadovaujamų, ir Meksi
kos revoliucinių unijistų.

Suvažiavimas priėmė re- 
t zoliuciją, kurioj sakoma, 

■ kad bus paskelbtas generalis 
streikas, jeigu prezidento 

X Tories Gil valdžia nepanai
kins naujo fašistinio įstaty
mo. kuris uždraudžia darbi
ninkams streikuoti.

težius, o Išlaimėsit

Pasaulį!
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Pabėgęs Kalinys Tapo
Plėšikų Gaujos Vadu

Gruodžio 23 d. Panemunės 
valse., Vaišvydavo kaime, 
policija sulaikė Praną Kuli- 
sauską, kuris 1923 m. buvo 
pabėgęs iš karo kalėjimo. 
Besislapstydamas prikalbėjo 
keletą asmenų plėšikauti ir 
sudarė gausią plėšikų gau
ją, kurios tapo vadu. Jie pa
darė visą eilę plėšimų. Ryšy 
su tuo sulaikyti ir padėti į 
sunkiųjų darbų kalėjimą 
Juozas—Vytautas Orinas, 
Motiejus Labašauskas, Jo
nas Orinas, Juozas Ulickas, 
Matas Čėsna, Zigmas Mila- 
šauskas, Antanas Tamoše- 
vičius ir Antanas Navickas. 
Jie gyveno Pakuonio ir A. 
Panemunės valsčiuose ir 
Abelis Peras, gyvenęs Kai- 
šedoryse.

POPIEŽIUS TARIASI
SU MUSSOLINI

ROMA.— Pranešama, kad 
dabar kraugerys Mussolini 
ir popiežius tiesioginiai ta
riasi apie suteikimą popie
žiui sklypo žemės sudary
mui popiežiaus valstybės.

Coolidge Nori Daugiau 
Kaip 15 Kreiserių
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Chinijos Darbininkų ir Valstiečių Raudo
noji Armija Užėmė Miestų Namhung

Pilsudskio Valdžia uždare Anglijos Kapitalistai Pasiuntė
I uicvamoniii \niiinrra *Laisvamanių Sąjungą

HUANG HAIEN, Chini- 
ja.— Diviziją iš Antrosios 
Armijos, pasiųsta prieš val
stiečių Sovietus į šiaurius 
nuo čia, sukilo pirmadienį 
ir prisidėjo prie darbininkų 
ir valstiečių judėjimo. Juos 
atakavo kita armija, kurią 
ant greitųjų surinko ir pa
siuntė militaristai, kurie 
desperatiškai bijo, kad revo
liucinis valstiečių judėjimas 
neprasiplėstų į didesnius 
miestus,’kaip Kantonas ir 
kiti.

Darbininkį ir valstiečių 
Raudonoji Armija smarkiai 
susirėmė su įreakcinės val
džios’ speko|nis, kurias pri
siuntė Kantono militaristai 
sutriuškinimai sukilimo.

Dalis chinį
> Armijos 
Namhung
Kwang-tung| provincijoj, ir 
dabar saugiai laiko jį savo 
rankose. w alstiečiai toj 
apielinkėj prasideda prie su
kilimo, veja lauk visus dva
rininkus, užgriebia žemę ir 
steigia Sovietus.

Raudonosios 
užgriebė miestą 
si a u r rytinėj

VARŠAVA.— Pilsudskio 
fašistinę valdžia uždarė len
kų laisvamanių sąjungą. 
Valdžia sako, jog ji susekus, 
kad sąjunga variusi komu
nistinę propagandą; esą, ra
sti dokumentai įrodą, kad ji 
buvus komunistinė. Sako
ma, valdžia ją nebūtų užda
rius, jeigu nebūtų nieko 
bendro turėjus su komunis
tiniu judėjimu.

Reiškia, pilsudskiniams 
fašistams nebaisi laisvama
ny bė, tik jie bijo komunisti
nio judėjimo.

“Raminti” Badaujančius Mainierius

Socialistai Išgelbėjo Sovietų Gurno Trustas 
Pilsudskio Kabinetą Steigia Dirbtuves.

VARŠAVA.— Pirmadienį 
seime buvo balsuojama na
cionalistų patiektas suma
nymas, kad rezignuotų iš 
Pilsudskio kabineto teisin
gumo ministeris J. Car. Kad 
tik kiek, reikalavimas būtų 
perėjęs, bet socialistai išgel
bėjo kabinetą nuo sugriuvi
mo. Jie susilaikė nuo balsa
vimo ir tuo būdu seimas 98 
balsais prieš 86 tbalsus at- 

Įmetė nacionalistų reikalavi-

MASKVA.— Sovietų Są
jungos Gurno Trustas pla
nuoja įsteigti šį pavasarį 
didelę gurno ir tekstilės iš- 
dirbystę. Ta išdirbystė tu
rės medvilnės verpimo dirb
tuvę, kurioj bus suverpta 
medvilnės iki 4,000 tonų į 
metus; gurno; dirbtuvėj 
pagaminta 13,000 tonų 
minių senių (tajarų) į 
tus.

bus 
gu
rne-

Pennsylvania Gelžkelis 
kėlė Algas

Pa-

Philadelphia. — Pennsyl- 
vanijos gelžkelio viršininkai 
nusprendė pakelti 36,000 
darbininkų algas nuo 78 iki 
82 centų į valandą. Tokį al
gų pakėlimą gauna mašinis
tai, kalviai, elektrikieriai, 
metalistai ir molderiai. Va
gonų taisytojams pakelta 
nuo 70 iki 74 centų į valan
dą.

Į metus* bus išmokėta al
gomis $3,500,000 daugiau.

Pasikorė 'Bijodama ■ Bausmės

WASHINGTON.— Prezi- mą.
įe <,a? Co°We ąntrądienį premjerai
Baltajam Name paieiske, pareisk$; Kad ,visas Habinę-

Tai buvo miestely Pelton. Mai- 
nieriai paklausti, ką jie rąano 
apie karalaičio apsilankymą pas 
juos, atsakė, pasak N. Y. Times 
korespondento:

“O taip, jis yra čampionas. 
Jis nieko geresnio negalėjo pa
daryti. ’ ’

Paklausus, keno stuba, į ku
rią dabar karalaitis nuėjo, vie- 
n as gyventojas atsakė:

“O, tai Stove stuba. Ten yra 
šiandien numiręs kūdikis. Lai
dotuvės įvyks rytoj.”

Tas dėjosi miestely, tar ang
lies kasyklos jau išbuvo uždary
tos per dvyliką mėnesių, taip 
kad manieriai negali nei kiek 
užsidirbti.

Socialistas Garbiną 
Karalaitį

J. R. Clynes, socialistas, Dar
bo Partijos vadas ir parlamen
to narys, išgarbino karalaičio 
apsilankymą pas mainierius. Jis 
kalbėdamas pareiškė:

“Aš manau, kad yra puikus 
žmogaus sąjausmas tame darbe 
(apsilankyme) ir niekas nepri
vedė sostą arčiau prie biednojo 
žmogaus bėdų, kaip taS apsi
lankymas pas mainierius gal 
būt popuiiariškiausio žmogaus 
(karalaičio) pasauly.” “ f

Tai taip parazitai rūpinasi 
skurde paskendusiais darbinin
kais.

Anglijos nlainieriai su
.nomis badauja. O ,prin&k loxSaSB 
qai ir kapitalistai neišmano 
kaip baliavoti, kaip darbininkų 
sukrautus turtus eikvoti.

...........................................- 1 ■.................:

LONDONAS.— Anglijos ka
pitalistai ’ pilni “žmoniškumo.” 
Tačiaus jie neišmano kaip ki
taip “suraminti” skurstančius 
ir badu mirštančius mainierius, 
kaip tik pasiųsti “biednųjų” už
tarėją Valijos kunigaikštį, sosto 
įpėdinį, aplankyti ir “pradžiu
ginti” juos, kad jie nesvajotų 
apie komunistinį judėjimą, apie 
nuvertimą kapitalistines siste
mos. Tai kas, kad mainierys 
su savo šeimyna badauja, bet 
jis gali didžiuotis: “Karalaitis 
aplankė mano namus.”

Anglijos valdonai mano, kad 
tai gudrus planas mulkinimui 
mainierių.

Antradienį karalaitis aplankė 
Durham anglies kasyklas. Ką 
jįs ten matė? Pasak New York 
Times pranešimo:

Jis užtektinai matė tikro 
skurdo, kuris gali įtikinti bile 
vieną. Jis įėjo į dvi stubas; 
vienoj ir kitoj buvo numiręs 
šeimynos narys. Jis 'pamatė 
skurdą apgailėtiniausioj formoj.

Vienoj vietoj jis matė šeimy
ną iš dešimts narių su $7 įplau
kų į savaitę; vos tik gali pus
badžiai pramisti; motina tik ką 
buvo pagimdžius aštuntą kū
dikį ; tėvas negalėjo gauti darbo 
per tris metus.

Kitoj vietoj ji$ rado vyrą ir 
moterį su septyniais vaikais; 
visa šeimyna priversta pusba
džiai pragyventi su $5.20 į sa- 

iitę. ' . • ■ , ,
K^ralaitU^

sie^ahčius nbb šalčid ' 
ir iŠbadėjimo Vaikūčiusi Jų ko
jos taip plonos, kaip šipuliai.

Prie Subačiaus geležinke-. 

pardavinėdavo degtinę. Ke
lis tartus buvo sugauta. 
Paskutinių laiku pas ją vėl 
rasta didelis kiekis degtinės. 
Už tai jai grėsė didoka bau- 
'smė.

Bijodama bausmės išėjo iš 
namų, vaikščiojo po kaimus. 
Bet ir tai neatsargu.

Sugalvojo išėjimą. Nuėjo 
į mišką. Iš skaros pasidarė 
virvę, užrišo ant. medžio ša
kos. Įlipo į medį, virvės 
antrą'galą užrišo ant kaklo, 
šoko nuo šakos ir pasikorė. 
Taip tragiškai baigė gyveni
mą Subačiaus traktieršęikė.

KelcBsO^O#!
liečiu Sustreikavo

gatė išblyškusiai ,̂

kad jis ne tik pilniausia su- rezignU0S< jeigu geimas 
tinka su i nubalsuos nepasi tikė j imą

prieš 'ministerį Car. Tuo
met socialistų kalbėtojas M. 
Niedziakowski pareiškė, kad 
dabar nelaikąs “faituotis” 
prieš Pilsudskio valdžią ir 
sakė, kad jo partijos atsto
vai susilaikys nuo balsavi
mo. Socialistų susilaikymas 
nuo balsavimo išgelbėjo Pil
sudskio kabinetą nuo su
griuvimo.

15 kreiserių, bet kaip grei
tai tas bilius pereis (dabar, 
jį svarsto senatas), tai jis 
patieks priedinį biudžetą, 
idant tuojaus būtų kreise
riai pradėti būdavoti. T(ii| 
liaus jis pareiškė, jog jis

Statistikos biuro_ žiniomis • neman0) kad užtektų tik 15 
pernai per 11 mėn. visoje |nauju kreiserių. Jis mano, 
Lietuvoje parduota degtines, kacĮ aUgantis Amerikos im- 

37,866,017 litų. perializmas turi dar dau- 
1926 metais per tą^patį lai- gįau budavoti karinių laivų.
kotarpį parduota už 33,607,- 
472 litų ir 1927 m. parduota 
už 36,133,505 litus.

Daugiausia degtinės par
duota Kauno rajone, paskui 
Panevėžio, toliau Vilkaviš
kio, Telšių ir Klaipėdos 
krašto, mažiausia parduota 
Utenos ir Tauragės rajo
nuose.

’Pernai per 11 mėnesių pa
gaminta 9,507,000 litrų 
alaus (1927 m. 8,442,000 ir 
1926 m. — 7,323,000 litrų), 
183,000 litrų vyno (1927 m. 
133,000 ir 1926 m. — 76,000 
litrai), — 1,002,000 klg. ta
bako (1927 m 
ir 1926 m. — 806 kg., 40° 
degtinės 5,005,743 litrai 
(1926 m. — 4,292,468 ir 1927 
m. — 4,532,900 litrų) ir 95° 
— 198,127 litrai (1926 m. — 

I <172,572 ir 1927 m. — 182,- 
' *617 litrų). x

Lietuvą Apleido 8,893 
Žmonės

Pasauly Yra 29,607,300 
Automobilių

THREE- RIVERS, Mass. 
— Keli tūkstančiai tekstilės 
darbininkų, dirbančių 
Hampton ' Cotton dirbtuvėse 
šiame mieste; paskelbė strei
ką prieš blogas sąlygas. Iš
statė-bosams reikalavimus.

Nacionalčs ''Tekstilės Dar
bininkų Unijos vietinis or
ganizatorius organizuoja 
streikierius į uniją. Tapo 
išleistas lapelis, kuriame pa
talpinta darbininkų reikala
vimai.

Brandler ir Thalheimer Cheswick Mainierių By- | 
los Tardymas Atidėtas »

Pa. -

Prašalinti iš Partijos

840,000 kg.
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KAUNAS.—Gruodžio mė
nesį emigravo į įvairias ša
lis: į Argentiną — 226 as
menys, Adriką— 81, Brazi
liją — 109, Kanadą — 19, 
Kolombiją — 2, Uruguajų 
— 64, Ameriką — 89, Mek
siką — 3, Palestiną — 5, 
Australiją — 1. Iš viso 589 
asmenys.

Per 1928 pietus emigravo 
8,893 asmenys. Daugiausia 
emigravo kovo, gegužės ir 
balandžio mėn. Gausiausia 
emigracija į Argentiną, 
Braziliją, Kanadą ir Ame
riką, mažiausia į Australiją, 
Palestiną. ;

1927 m. emigravo 18,086 
asmenys, iš jų 10,527 vyrai 
ir 7,559 moterys.

Neramumas Ispanijoj

Madrid, Ispanija.— Ispa
nijos fašistinis diktatorius 
Primo de Rivera sako, kad 
tapo susektas kitas revoliu
cinis suokalbis visoj šaly. 
Esą, sukilimas nespėjo visoj 

Jungtinėse Valstijose au-jšaly kilti del to, kad valdžia 
tomobilių buvo 23,262,183. | greitai jį pastebėjo. Sukili- 

imąs įvyko Ciudad Real, již

WASHINGTON.— Cenzo 
Biuras praneša, kad su sau
sio 1 d., 1928 metais, auto
mobilių pasauly buvo užre
gistruota 29,607,300.

Visur kitur 6,425,117. , 
•Iš visų automobilių pasa- 

žierinių buvo 25,168^741, tro- 
kų 4,314,177 ir busų 204,382.

Aprokuojama, kad vienas 
automobilis išeina ant kiek
vienų penkių Amerikos gy
ventojų. . ■ ( •

Sausio 1 d., 1925 metais, 
visam pasauly automobilių 
buvo suregistruota 21,455,- 
971, iš kurių Jungtinėse Val
stijose buvo 17,740,236.

Patriotės Reikalauja, kad 
Amerika Ginkluotųsi

Teismas Panaikino Salavei- 
sių Tarybos Rezoliuciją

Londonas.— Teismas išda
vė Salaveišių Armijos gene
rolui W. Bramwell Booth 
indžionkšiną prieš armijos 
augščiausią tarybą, kad ji 
negalėtų jį prašalinti iš; va
do vietos. Teismas panaiki
no jų priimtą rezoliuciją, 
kurioj jie pareiškė, kad se
nis Bboth jau nebetinka to-

Kaunas.— Komunistų at
sišaukimų rasta išmėtyta 
Pramonės gatvėj.

Denver, Colo.— Colorado 
valstijos seimely tapp įneš
tas kriminalinio sindikaliz- 
mo bilius.

West Warwick, R. I.— L. 
Brayton plieno liejykloj 
molderiams algos tapo nu-
kapotos ant 10 nuošimčių

Sovietų Degtukų Dirbtuvės 
Dirba Trimis Pakaitomis

MINSKAS, Sovietų Sąjun
ga.— Del padidėjimo užsa
kymų, degtukų dirbtuvės 
Sovietinėj Baltgudijoj pra
dėjo dirbti trimis pakaito
mis. Baltgudijos degtukai 1 . J • • ♦’ •
Vokietiją ir į kitas šetlis

100 mylių nuo čia. Sukilė
liai per kelias valandas lai
kė miestą.

Del Anties Neteko Gyvybes

Jūžintai; Rokiškio apsk.— 
Gruodžio. 16 d. vienas mies
telio ' ūkininkas paprašė sa
vo samdinį, 19 metų1 vyrą, 
kad iš ežero atvarytų antis, 
pažadėdamas vieną antį ati
duoti jam. Samdiniui nesu- 
grįžus iki vakaro, sukruto 
jieškoti ; ir rado pėdsakus 
įlūžusio ledo. Lavonas ras
tas prieš pat kalėdas.

WASHINGTON. — Ant
radienį čia su masiniu pii- 
tingu prasidėjo buržujų pa
triočių suvažiavimas reika
lavimui, kad Amerika buda- 
votų daugiau karinių laivų, 
kad gerai apsiginkluotų 
“apsigynimui.” Atstovauja
ma 33 patriotinės organiza
cijos. Delegačių *yra apie 
500. v
: Senatorius Steiwer iš Ore
gon, senato laivyno komite
to narys, savo prakalboj 
karštai agitavo už ginklavi
mąsi; sakė, kad pabūdavo-,, 
jus 15 kreiserių Amerika 
dar būsianti silpnesnė už j

MASKVA.— Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
centralinė kontrolės komi
sija antradienį paskelbė sa
vo tarimą reikale Brandle- 
rio ir Thalheimerio, kurie 
atakavo nutarimu? Komu
nistų Internacionalo. Jie 
prašalinti kaipo dešinieji ir 
veikiantį prieš partiją; jie 
atsisakė priimti išlygas, ko
kias išstatė Komunistų In- 
ternacįonalo Pildantysis Ko
mitetas.

Centralinė Kontrolės Ko
misija nutarė, kad jie būtų 
prašalinti iš Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos, 
kurios nariais jie buvo per
sikėlę iš Vokietijos Komu
nistų Partijos.

Sniegas Sugriovė Kluoną

Susikūlė Traukiniai

Regensburg, Vokietija.
TreČiądienį : trys ‘. asmenys 
žuvo ir aštuoni sužeisti, su
sikūlus ekspresui su tavori- 
niu traukiniu prie Suen-

Angliją laivyno spėka.

Didelė Bedarbė Vilniuj

DEGIMUOSE (Mariam- 
poles apskr.) šių metų pra
džioj iškritęs didelis sniego 
kiekis sugriovė ūkininko J. 
Ulecko kluoną.

Nuo sniego daug nukentė
jo dar neiškulti to ūkininko 
javai ir pašaras.

Padaryta nemaža nuosto-

Japonija Pripažino ChinijąPaskutiniuoju laiku Vil
niuj smarkiai didėja bedar
bių skaičius. Dabar priskai- 
tbma 4762 bedarbiai. Jų tar
pe 3706 vyrai ir 1056 mote- gyrė _ 
rys. Palyginti su paskutine muitų sutartį. Tas užtvirti- 
gruodžio mėn. savaite, be- nimas aiškinama, kaipo de 
darbių skaičius padidėjo 200 facto pripažinimas Nankin-

Tokio, Japonija.— Trečia
dienį Japonijos valdžia už- 
gyrė padarytą su Chinija

Nankin-

PITTSBURGH, 
Cheswick, Pa., —’T’-’usw 
bylos tardymas tapo atidė
tas ant vasario 26 d., parei
kalavus Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advoka
tui Henry Ellenbogen, kuris 
juos gina.

Teismas buvo atsidaręs 
kelios dienos atgal- .^s***’

Keturiolika mainienų kal
tinama . “kelime riaušių.” 
Rugpjūčio 27 d., 1927 me
tais, tūkstančiai Cheswick 
mainierių susirinko į masi
nį mitingą laukuose užpro
testuoti prieš Sacco ir Van
zetti žudymą. Juos užpuolė B 
valstijos kazokai. Įvyko su
sikirtimas. J -.i - s ‘'MBS

Paskyrė $25,000 Palaikymui 
“Tvarkos” Hooverį 

Įvezdinant

., Washington. — Pereitą* 
šeštadienį senatas nubalsa
vo paskirti $25,000 “palaiky
mui tvarkos” laike Herbert 
Hooverio įvezdinimo į prezi
dento vietą, kovo 4 d.

Du demokratai senatoriai, 
Blease iš South Carolina, jr 
Robinson iš Arkansas, prie
šinosi skyrimui pinigų tam 
tikslui.

Du šimtai policistų bus at
gabenta iš Baltimore į 
Washingtoną laike įvezdini
mo.

Bucharest. Rumunija.
Pirmadienį Ruihunijos par
lamentas ratifikavo Kellog- 
go “taikos” paktą.

s? 
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PASAULINĖS DIPLOMATUOS ARENOJE
Trumpais bruožais pa

žvelgtame į dabartinius val
stybių santikius. Pažiūrė- 
kinie, kaip dalykai stovi pa
saulinės dimplomatijos are
noje.

Pirmoj vietoj stovi susi
kirtimas tarpe Sovietų Są
jungoj ir kapitalistinių val
stybių; Nuo to laiko, kaip 
Genevos konferencijoj im
perialistai atmetė Sovietų 
pasiųlymį tuojaus nusigin
kluoti, • ir« toliausia politi
niai atsilikę darbininkai tu
rėjo įsitikinti, jog Anglija, 
Amerika, Franci j a, Italija, 
Lenkija ir kitos valstybės

Sovietų Sąjungos Taikos 
Tikslai Pabalti joj e

Net ir Smetonos “Lietu
vos Aidas” pripažįsta, kad 
Sovietų Sąjungos pasiūly
mas Lietuvai ir Lenkijai 
tuojaus pasirašyti “Kellog- 
go paktą” buvo padarytas 
vaduojantis grynais taikos 
tikslais. Jis sako:

Maskvos vyriausybės pasiū
lymą anksčiau įgyvendyti rytų

juos moksleivius. Atsišaukime 
organizacija kreipiasi į jauni
mą. komunistų agentus (lemas- 
kuoti ir atiduoti į valdžios ran
kas.

Lenkijos fašistų organas, 
matyt, labai susirūpinęs ko
munistų veikimu tarpe mok
sleivių.

Bet Lietuvos fašistai i eina 
prie susitaikymo su Lenki
ja. Ir vėl 'jie sutiko pavesti 
Tautų Lygos tarybai “ištir
ti” Vilniaus klausimą. Na, 
o ta pati taryba panašiai tą 
klausimą ištyrė i anais me
tais ir Vilnių pavedė Lenki
jai.

Pabaltijos klausimas yra 
tampriai , surištas su kapi
talistinių ! ’ Valstybių santi- 
kiais su Sovietų Sąjunga. 
Pabaltijos valstybės turi 
pereiti po Lenkijos vadovy-. 
be. To reikalauja imperia
listų interesai. Tas reika
linga delei sustiprinimo 

tebegalvoja apie ginkluotą1 Lenki jos, idant jinai galėtų 
puolimą ant Sovietų Sąjun- kariauti su Sovietų Sąjun
gos. Ir tai pamatinis klau- ga. To tik aklas tegali ne
šimas visoj tarptautinėj di- matyti, arba , paskutinis 
plomatijoj. Nė valandėlei tamsuolis tegali nesuprasti, 
nereikia užmiršti, kad nu- O imperialistinės Lenkijos 
vertimas Sovietų valdžios ir apetitas nuolatos auga. Jos 
sugrąžinimas senosios tvar-'“diplomatai” atvirai kalba 
kos Rusijoje pasilieka vy-'apie atsteigimą- senovės 
riausiu ir svarbiausiu klau- ! Lenkijos, kurios . rubežiai 
simu prieš pasaulio imperia- i buvo nuo marių iki marių, 
listus. Todėl gynimas So-1 Tai yra, jie garsiai galvoja 
vietų Sąjungos turi būt vy-1 
riausiu klausimu prieš pa
saulio darbininkus.

Pajskui seka rietenos tar
pe įvairiu kapitalistinių 
valstybių. Čia pirmoj vie
toj stovi susikirtimas Ame
rikos imperialistų su Angli
jos ifriperialistais. Kova 
eina už pasaulinę rinką. An
glijos imperializmo žvaigžde 
eina žemyn, o Amerikosbim- 
perializmo tebekyla augŠk 
tyn. Amerikos dirbiniai 
bruka laukan iš pasaulines 
turgavietės Anglijos pro
duktus. Pietų Amerikos 
rinką Jungtinių Valstijų 
produktai baigia paveržti iš 
Anglijos produktų.

’ Šitas susikirtimas tarpe 
Anglijos ir Amerikos aiš
kiai matosi klausime kari

onių laivynų. Ir vienos šalies 
imperialistai ir kitos buda- 
voja naujus karinius laivus, 
nors veidmainingai kalba 
apie taiką. Kiekviena kon
ferencija delei sumažinimo 
ginklų pasibaigia didesniu 
apsiginklavimu. Spauda at
virai pranašauja neišvengia^ 
mą ginkluotą dvikovą tar
pe tų dviejų imperialistinių platybių.

Toliau eina imtynės už 
Ghinijos kailį. Taip vadina- už vasario mėnesį jau išėjo 
ma chinų nacionalistinė re- jg spaudos. Be plačios? ap- stotų Lenkijos pusėn, jeigu 
voliucija pasibaigė laimėji-. žvalgos, šiame numeryje kiltų karas tarpe Lenkijos 

imperialistų. Chinijos dar- 
bininkąi ir' valstiečiai atsi
dūrė ašarų ir kraujo klony
je. Jiefps tenka išnaujo ruo
štis napjbms kovoms. Tuo 
tarpu Anglija, Jungtinės 
Valstijos-ir jąponrja lenkty- 
jiiuojasi !, uz pasigriebimą 
Chinijos rinkų. Washing#)/ 
no valdžia 'pirmutinė pasi-!

arba paskutinis

O imperialistines Lenkijos

lapie užgriebimą Sovietinės 
Ukrainos.

Vilnius reikalingas Lenki
jai kaipo militaristinis Stra
teginis punktas. Atidavimas 
Vilnijos Lietuvai suvestų 
Lietuvos rubežius su Sovie
tų Sąjungos rubežiais. O 
Lietuva, palyginamai, silp
na.- Pasaulio imperialistai 
puikiai supranta , Vilnįąus 
reikšmę sajitįkįuose su So
vietų Sąjunga ir todėl jie jį 
pavedė Lenkijai. L , - .. ?

Tai tokie pamatiniai bruof 
žai tarptautinėj politikoje; 
Visos valstybės ginkluotos 
nuo kojų iki galvos. O tie 
'ginklai palaikomi ne taikos 
reikalams, bet vedimui naur 
jo karo. Ir pavojus naujo 
karo labai didelis. Darbi
ninkams tenka rengtis prie 
jo pasitikimo. Išmušus ka
rui, tai .kapitalistinių vals
tybių darbininkai turi būt 
prisirengę pasakyti savo 
buržuazijoms: Mes kariau
sime tik už savo klasės rei
kalus.

“Darbininkiy Balsas”
Lietuvių Darbininkių Su

sivienijimo Amerikoje žur-

Lietuvos Bedarbių Likimas
_ __ ; v; J Jau ir Kauno klerikalų 

Europoj Kelogo paktą lenkai |i“ Rytas” (sausio 9 d.) prisi- 
isutiko su dideliu skepticiztnu mena apie baisią padėtį Lie- 
ir net nepasitenkinimu. Beveik Juvos bedarbių. Korespon- 
visa jų spauda, bet ypąč dešL dencijoj iš Biržų skaitome:

i ! Pereitų metų nederlius Tr 
i nuolatinės liūtys Visiškai" su- 
‘ pįaikino žemės ūkio gamybą 

ir čia laikoma paprastu reiški
niu, jei ūkininkas jau šiandie 

į nebeturi dudnos ir pašaro ūž- 
šilikusiems gyvuliams maitin- 

: įį. Bet vis dėlto, palyginus 
i ūkininko šiandieninį padėjimą 

su paprasto darbininko, pirmą- 
' jį reikia laikyti laimingesnių, 
nes juo ir vyriausybė labiau 
susirūpinusi ir dar jis pats 
Šiaip taip maitinasi. Bet dar
bininkui, ypač paprastam juo
dadarbiui, tai visai blogai klo
jasi. Jau dabar mieste pri- 
skaitoma apie 300 šeimynų be
darbių, kurie vaikščioja iš 
įstaigos į įstaigą, prašydami ir (

nioji, kurios sluoksniai nenu
stoja svajoti apie ‘didesnę. Lęn\ 
biją, pakėlė, .dėl Maskvbs pa-i 
siūlymo didelį trųkšmą, įver
tindama tą pašiūlymą, tik kaip 
politinį sovietų manevrą.1

Ką tai reiškia? Kas objęk- 
tyviai seka tarptautinę politi
ką ir žino atskirų kraštų poli
tinius siekimus, tas lengvai su
pras, kad lenkų imperialisti
niams klodams nėra pakeliui 
įgyvendyti Kelogo paktą anks
čiau. Jie norėtų ilgiau turėti 
laisvas rankas rytuose, ir ypač 
prieš Lietuvą. Kol Kelogo pak
tas dar nėra ratifikuotas, jis 
formaliniu ’ atžvilgiu lenkams 
nėra privalomas.

Juk rusai Ženevoje pasiūlė 
visoms valstybėms integralinį 
nusiginklavimą. Bet didžiosios 
valstybės to nenorėjo. Maža 
to, su skandalais išėjo aikštėn 
žinomas compromis navai, ku
ris buvo padarytas neva taikai 
saugoti, bet faktinai reiškė tik 
jūrų ginklavimosi pasidalini-

kartais net reikalaudami dar
bo. . Bedarbių tarpe yra pe- 
mažai ir badaujančių.
Bet nereikia manyt, kad 

klerikalams rūpi likimas 
bedarbių kaipo tokių. Jie 
prisimena apie bedarbius 
tik todėl, kad pastarieji pra
deda nerimauti ir griežtai 
reikalauja duonos arba dar
bo. “Rytas” sako:

Blogos valios žmonės, pa
naudodami sunkų bedarbių 
padėjimą, kursto juos prieš 
labiau pasiturinčiąją visuome
nę. Tatai daro komunistai ir 

Yjiems tatai daryti labai sekasi.
Čia jie randa plačią dirvą savo 
pragaištingam darbui dirbti.

Prieš Kalėdų ir Naujųjų 
Metų šventes bedarbiai rinko
si pulkais ir atakavo įstaigas, 
reikalaudami maisto ir darbo. 
Buvo atsitikimų, kad, ir poli
cijai pareikalavus, jie nesiskir- 

’ stė. Todėl keletas buvo ir 
areštuota.
Matote, ir čia klerikalams 

į šoną dieglį įvarė komunis
tai, kurie; bedarbius organi
zuoja ir ?veda į kovą už gy
vybės palaikymą. Jeigu ne
būtų komunistų, jeigu be
darbiai ramiai sutiktų “ati
duoti dievui dūšią,” tai “Ry
tas” juos visai užmirštų. 
Bet kuomet bedarbiai, po 
komunistų vadovybe, eina į 
kovą, tai jau ir klerikalams 
pasidaro nejauku. Jie bijo, 
kad bedarbiai kartais jų ne- 

, paimtų už sprando...-

Už Teisybę Baisiai
I « I • i- • | ‘ I > .

Delei mano rašinėlio apie 
p, Gegužį ir Michelsoną, tie 
vyrai taip įsižeidė, kad bjau
riausiais žodžiais iškoliojo 
mane. “Niekšai,” “bepro
čiai,” “durniai,” “melagiai” 
ir tt. pasiliejo iš jų burnų. 
Bet faktas pasilieka faktu, 
kad jūs, ponai, nulenkėt gal
vą prieš apsitaškiusį darbi
ninkų krauju Smetoną ir 
dabar “Keleivis” eina į Lie- 
vą.

p-

JUOKAI NE JUOKAI
i *’ v / l i i i ?!

DIDIEJI LIETUVIŠKŲ ' 
DIDVYRIŲ DARBAI

DIFTERIJOS IŠNAIKINIMAS
šiandien žinoma, kad difteri- 

ja 'yra išgydoma ir nukreipia
ma liga. Daug žmonių tam ne-? ! ; I f • • ' . . . • /SAUVALIŲ UCVAAA 11V

mą tarp dviejų valstybių. Šis nes trisdešimts metų 
eompio mis navai padaie blogo iajgaj mirtis nukirto daugiaus 
įspūdžio Amerikos Jungtinėse j<aįp trečią dalį visų, kurie ta li- 
Valstybese, Italijoj n kitui. ga sjrg0. Bet tais laikais difter 
Ir dabai, kaip mes jau vakar rjjos nukreipimo, būdai nebuvo 
tvirtinome, Maskva turi gryną x;nnrn:žinomi. « v , » i .

Priežastį tos ligos, difterijos 
. Iki šioLlenkfi mėgdavo ’.di- bakteriją, surado 1883 m. vo- 
džiuųtis teūYoMj, kad'jie esą kietis mokslininkas ■ Frederick 
barjeras prieš iWlWjfc "RW- Loeffler.1 Keliais metais V&MAus 
ją, kjuri ramiai J TOftitifai hub* garsiojo Pasteur mokinys, Emil 

^lįmt grasanti karu/ 'Todėl len- Roux,^ parodė, l<ad difterijos 
llai esą priversti laikyti didelę bakterijos pagimdo nuodus, ku
prini ją, ieškoti kreditų ginklą- riuos kraujas po kūną išnešioja, 
vimosi reikalams. Esą, kitų 
civilizuotų valstybių pareiga 
lenkus palaikyti kaip vakarų 
civilizacijos gynėjus nuo rytų 
komunizmo pavojaus..’ Bet štai

taikos tikslą, sūdydama Keto
no paktą anksčiau įgyvendyti.

Tas išradimas, kad difterijos 
bakterijos pagimdo* taip vadina
mą “toxin,” kurį*kraujas neša 
į kitas kūno dalis, atidarė nau
ją tyrinėjimo dirvą. Emil Beh- 

pasirodo, kad lenkų giedamoji ring vėliau toliau rado, kad gy- 
giesmė yra tik tuščia fabula, vulys,. kuris pasveiko nuo difte- 
■kurią" tie patys rytai savo tai-j rijos užsinuodijimo, esti liuosas 
kingais pasiūlymais sugriauja.'nuo difterijos. Jis rado, kad 
Mes lengvai suprantame lenkų kraujuj išsivystė kita medžiaga, 
susirūpinimą ir nervavimąsi kuri stipresnė už difterijos nud- 
dėl Litvinovo pasiūlymo: juk dą.
tuo pačiu lenkams atimamas l Devyniais metais po šio išra- 
pagrindas reikalauti savo gink- dimo von Behring padarė neu- 
lavimuisi kreditų ir visokerio- ,tralizuojamą medžiagą, pava- 
pos paramos iš užsienių, su-'dintą “antitoxin” (žodis “anti” 

ir “toxin” reiš- 
Nuo 1895 m. dif

terija gydo su šituo “anti-tox- 
Ir vieton 50 iš kiekvieno

toxin

nalas “Darbininkių Balsas” pareiškimo mes puikiai ži- 
v • — • •_ •_ nrtmo Vari T vnlfmo

Arba Ponų Pėdsakas
Nuo susmukimo Rusijos 

Bolševikų Valdžios ir įstei
gimo social-demokratiško 
seimo, pagal padavimus po
no Pijaus Grigaičio — 10 
metų.

Grąžinu Atgal"
Gegužio su Michelsonu 

duotus viršminėtus gražius 
žodžius grąžinu atgal, nes 
man jie nereikalingi, o kaip 
jums* tokiems ponams, atei
tyj susigądys biznio reika
luose (tokiuose, kaip da
bar). Todėl pasidėkite į sa
vo archyvą.
Kai “Keleivis” į Lietuvą 
Ėjo, Lietuvon Nevažinėjote

Kaip “Keleivis” į Lietuvą 
ėjo, tai jums, ponai, nerei
kėjo į Lietuvą važiuoti sve
čiuotis. Bet kada “Kelei
viui” durys tapo uždarytos, 
tai jūs įsinorėjote važiuoti 
Lietuvon į “svečius.” x Žino
ma, nuvažiavę į “svečius” 
“iškovojote” “Keleiviui” tei
ses. Tai yra paprastas da
lykas. Kožnos firmos agen
tai bei savininkai važinėja 
del pardavinėjimo savo pre
kių, taip darėt ir jūs, ponai.
Lietuvos Laikraščiai Bau
džiami, o “Keleivis” Liuosas

“Keleivio” leidėjai sakosi, 
kad jie iškovoję del “K.” tei
ses eiti į Lietuvą. Puikūs 
“revoliucionieriai.” Lietu
voje net dešiniųjų partijų 
laikraščiai ir jų leidėjai 
baudžiami, o “Kel.” ir “Nau
jienoms” nė plaukas nuo 
galvos nenukrinta\ ciel fašis
tų teroro, tai yra, liuosaį 
įeina į Lietuvą, ir liuosai 
platinasi. Tai kas dabar ar-, 
timesni fašistams, ar ne to-, 
kie keleiviniai dolerio socia
listai?

Nuo atradimo aliejaus šal
tinių bei aukso kasyklų apie 
Turkestaną ir sutvėrimo di
džiulės lietuvių korporaci
jos per šėrininkus su ponu 
Kleopu Jurgelioniu prieša
kyje — 6 metai. z .

Nuo Lietuvos Atstatymo 
B'endmvės įsikūrimo, per 
ponus sandariečius ir men
ševikus, su apie 50,000 dole
rių kapitalo iš Amerikos lie
tuvių kišenių — 7 metai.

Nuo pastatymo lietuviams 
Tautiško Namo Vilniuj, per 
kunigus Tumą ir Olšauską, 
su apie 50,000 dolerių kapi
talo iš Amerikos lietuvių — 
15 metų.

Nuo Audimo Bendroves 
įsteigimo Lietuvoj, su 90,000 
kapitalo, surinkto per ponus 
socialistus iš Amerikos lie
tuvių darbininkų — 7 metai.

šis gydymas yra be skausmo, 
saugus, ir tik reikalauja kelių 
minutų laiko kiekvieną sykį per 
tris apsilankymus pas gydytoją.

Išnaikinimas Difterijos
Difterija smarkiai naikina

ma. Pavyzdin, vien tik mieste 
Middletown, N. Y., nuo 1921 m. 
nebuvo <nei| vienos mirties; 
nup( difterijos. , S^n Joaquin 
Valley, Californijoj, |Q21 mJ 
mirtįes ratą buyo įij.,0 dėl kiek
vieno 100,000 gyventpjij. , 1926 
m. mirties ratą' sumažinta iki 
2.6 nuoš. Detroite difterija nu
puolė nuo 33^8 iki 9.8 del kiek
vieno 100,000 gyventojų, ačiū 
nukreipiamoms pastangoms.

Kai kuriuose miestuose, kaip 
New Yorke, mirties rata nuo 
difterijos tebėra labai augšta. 
Pereitais metais 700 kūdikių 
mirė New Yorke nuo difterijos, 
13*500 buvo išgydyti, bet jie 
nuo to kentės kokių nors svei
katos trūkumų.

New Yorko mieste prie Svei
katos Department© tapo suorga
nizuota specialė del apsaugoji
mo nuo difterijos komisija. Nu
tarta atidaryti 44 kovai su dif
terija stotys. Stotys atdaros 
nuo 9 valandos ryte iki pietų.

Newyorkieciams
Difterijos stotys randasi 

kančiose vietose:
Mamhattane

Mt. Morris Park, 120 St.
Fifth Avenue; ^34 'East 79th 
St.; 508 West 47th St.; 306 
Avenue A; 481 West 145th St.;__
78 Ninth Avenue; 108 Cherry sakyta *30 'egz. 
St.; 197 Hester St.; 206 Madi- Kalendoriaus” ir visi parduoti, 
son Strėet; 45 East 133rd 
St.; 315 East 112 St; 27, SuL 
folk St.; 263 Stanton St/345 
East 116th St.; 244« Mulberry 
St.; 325 East 38th SL; 513 East 
11th St.; 214 Monroe St.; 348 
East 32nd St.; 322 East 54th 
Street, j ' ' t į , \

M. Biržietis.

PLYMOUTH, PA.

Nuo įsteigimo Lentų Pjo- 
vyklos “Eglynas,” su 40,000 
amerikiečių kapitalo, kurią 
išbūdavo j o savo kišenių j e 
ponas Martynas’Yčas — 8 
metai.
■■'V i t J : ' * ■ f I ' ' ‘ '

Ntio v ‘ ‘ Lietuvos Laivyno 
įsteigimo, > kuris nuskendo įt 
Dr. pono Šliupo kišenių j, su 
83,000 lietuviškai-ameriko- 
niškų dolerių — 5 metai. *

Nuo kunigo Žiliaus žemes 
Banko įsišteigimo, su 150,- 
000 kapitalo — 6 metai.

Nuo Ramanauskučio-Ro
mano Lietuvos Prekybos 
Bendroves įsteigimo, kur 
amerikiečiai pasipirko šėrjį 
už apie 300,000 doleriukų-,- 
8 metai.

Sausio 13, d. įvyko A. L. D. 
L. D. 97 kuopos susirinkimas, 
kuriame užėmė vietas: org. J. 
V. Stanislovaitis, prot. rast. ,M. 
Ručionė, fin. rast. M. Stanislo- 
vaitienė; iždininku pasiliko se
nasis—G. Simokaitis. Kny- 
gium išrinktas F. Kralikaus- 
kas.

z
Iš komisijos raportų paaiškė

jo, kad per pereitus metus bu
vo surengta dvejos prakalbos 
ir kitokių gerų darbų nuveik
ta, ypatingai pasiuntimas kny
gų j Argentiną. Mūsų kuopa, 
bendrai su L. D. S. A. 53 kuo
pa, aukojo ir išsiuntė nema
žai knygų į Argentiną. Užsi- 

, “Darbininkų

Nuo Mechanikų Sąryšio 
įsteigimo per poną Žuką ir 
pardavinėjimo Šerų • Ameri
kos lietuviams, skaitlinė ka
pitalo nepažymėta — 8 me
tai.'

varžomos, bent formaliniu at- 'reiškia “prieš• 
žvilgiu, jų agresingos rankos kia nuodą), 
prieš kaimynui.
Nežiūrint šitokio “L. A.”lin- 

šimto difterija sergančių dabar
tės tik dešimts miršta, ir tos 
mirtys būtų nukreipiamos, jei
gu šitas “antitoxin” būtų varto
jamas į laiką.

Moderniškas piokslas nepa
tenkintas tik išgydymu ligos. 
Mokslas keliauja toliaus ir nori 
nukreipti ligas. Ir rado kaip 
difteriją nukreipti.. Tas nukręi- 
pimas žinomas kaipo “toxin an
titoxin” gydymas.. Visuomeniš7 
kai vaitojant jsiuos vaistus, dif
terija gąlii būti išnaikintą visiš
kai ir gali taip,retai pasirody
ti, kaip retai šiandien pasirodo 
maras arba raupai,

Vartojimas “toxin anti-toxin2 
del apgalėjimo difterijos; yra 
nepavojingas. Visų pirmiausia,, 
reikia surasti, arz kūdikis pasi
duoda difterijai. 4Tą randą pev 

bandymą. Dr. Belą

nome, kad Lietuvos valdžia

mu buržuazijos ir užsienio 'yra visa eilė gerų straipsnių i“’ Sovietų Sąjungos. Atsi-
ir šiaip pasiskaitymų. Re
dakcijos straipsnis “Ponių 
Taikos Konferencija” gerai 
nušviečia tikslus tų buržujų 
moterų, kurios nesenai Wa
shingtone turėjo suvažiavi
mą ir plęnąis, janiškais lie
žuviai^ kalbėjo apie 'taik;ą, 
tačiaus savo darbais paYe- 

» - mė Atnerikos impęriahzmįi
skubino oficialiai pripažinti Drg. šolomskas savo strąip- 
nacionalistų kruviną vai- snyje “Leninai Mirė, Lai 
džią. Londono valdžia dar Gyvuoja Leninizmąs” pa
bandė išsiderėti daugiau ntr- mini Lenino mirties penk- 
sileidimų, bet pamačius, kad metines sukaktuves'. DFau- 
Washingtoho valdžia skubi- ge Kardsienė nušviečia pa
naši, jinai irgi užmezgė ry- dėtį angliakasių apielinkėj.

Toliau seka St. Jas—nio 
“Jaunuolių Organizavimas,” 
Darbietes—“Motina ‘žmog
žudė’,” M. T/ “Patyrimai 
Vaikščiojant Per Stubas,” 
Dimo Benamio—“PriYengi- 
mas Moterų Naujam Ka
rui,” Biel-nės— “Organiza
vimas Darbininkų Ękųno- 

I miniai.”

mename, kaip 1920 metais 
tie patys smetoniniai padė
jo lenkams kariauti prieš 
Sovietus.

se-

and

šius su nacionalistais. Ja
ponija dar vis zurza. Mat, 
jos interesai arčiausia su
rišti su įvykiais Chinijoje. 
Jungtinių Valstijų imperia
listai ir čia kiša koja Angli
jai ir Japonijai.

Paskui pensikeliame į Pa- 
altiją., Čia randame ginčus 
Upe Lenjdjos ir Lietuvos.

Komunistai ir Lenkijos 
Mokykla ' ;

Lietuvos žinių agentūra 
“Elta” paduoda sekamą 
Lenkijos fašistų baimę del 
komunistų įsigalėjimo mo
kyklose :

“Gazeta Warszawska” skel
bia lenkų organizacijos kovai 
su komunizmu > atsišaukimą, 
kuriam ^.įspėjama lenkų vjsuo- “Schick 
menė ir valdžia dėl Smarkios Schick iš Vienos sumanė 1913 
komunistų akcijos aukštesnėse 
mokyklose. Kbmuiiistų agen
tai mokyklose agituoja jauni
mą reikalauti panaikinti laips
nius, bausmes, pašalinti iš mo
kyklų. tikybos dėstymą, ragina 
kelti streikus ir kitaip kursto 
prieš mokyklų valdžią. Be to, 
komunistai organizuoja klubus 
ir susirinkimus mokslo organi
zacijų priedanga ' ir buria į

m. bandymą tam tikslui. Tas 
bandymas parodė, kad, kūdikiai 
iki .šešių mėnesių senumo neuž- 
krečįami ir kad Vaikai -nuo 9 
mėnesių iki .6 metų lengviausia 
užkrečiami, šita grupė būtinai 
reikalauja “toxin, anti-toxin” 
apsaugojimo. Bet medikaljški 
mokslininkai pataria apsaugoti 
visuš vaikus tarpe 9 menesių ir 
10 metų.

Bronkse ‘ į
■128 Fast 133rd St.; 511 East 
149th St.; 2380 Hughes Aye.; 
1354 Webster Ave.; 3510 W^ite 
Plains Aye.; Kingsbridge Road 
ir University'Avepufe. . . j

. j Brooklyne
561 .Neptune Ave.; 359 Manhat
tan Ave.; 167 Hopkins St. j 2346 
Pacific St.; 233 Suydam St.; 
56 Grafton St.; 385 Baltic St.; 
49 Carroll St.; 1483 Bergen 
St; 184 Fourth Ave.;' 621 
Fourth Ave.; 698 Henry St.; 
146 India St.; 85 Johnson Ave.; 
67 Osborn St.; 592 Park Ave.;
129 Teh Ęyck Street.,

. L. p. S.t A. 53 kuopą rengia 
linksmą ;skrynučių UoAlių su 
programa, kutis įvyks 3 d.'vą- 
šario> * T vakarė, < * CaĮnp- 
bell’s Svėtaiįęj,’ 36 W. Main 
St. Skrynutes bus parduotos 
gana pigiaiį todėl visi vietos 
ir apielinkių draugai ir drau
gės dalyvaukite. Dainuos Ai
do Choras, bus ir kitų dainų 
ir žaislų. Vakarų praleisime 
linksmai ir kurie atsilankys, 
tie neapsivils. Mor.

Nuo įsteigimo bendrovių: 
Rūbas, Drobe ir Dubysa? 
kurių Šerus pardavinėjo po
nas Gudžiūnas, kapitalas ne
pažymėta — 5 metai. 

> ■ ■■ ■
Nuo atsibuvusio VisuotL > 

no (šeimyniško) Seimo Phi- 
ladelphijoj ir tnlkusio, kaip 
muilo burbulas, nes pinigų 
niėktfs neaukavo — 3 metai.

Nuo ponų “Keleivio” lei
dėjų elektros “išradimo” — 
6 metai.

Nuo pono Liutkaus pabė-W 
gimo iš Brooklyno su L.D. ; 
L. D. iždu — 7 metai.

Queens
114 Fulton St., Astoria, Long 
Island; 753 Onderdonk Ave., 
jiidgeWdod, N. Y. 22 Maspeth 
Ave., Maspethe.

Richmonde
98 Park Ave., Port Richmond, 
ir 33 Broad Street, Stapleton.

) ;; -F.L. I.S. ‘

Nuo pono Dr. Klimo ste
buklingo žiūrono išradimo? 
kad galima būtų įžiūrėti 
žmogaus ligą už 1000 mylių 
atstumo — 4 metai.

Nuo pono Sirvydo didelio 
pripotko Lietuvoj toiletų 
stokos delei, ačiū “dievui,” 
jau praslinko 3 meteliai.

- Senas Vincas.' 
(Bus daugiau)
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Organizatoriaus J. Strižau- pilnai sutinkame ir užgiriamė 

sko raportas išduotas žodžiu, rusų draugų pąsiryžimą kovo*- 
Iš jo raporto pasirodė, kad je prieš alkoholizmą. Meš su
birbta, kiek spėkų buvo. Ra- tinkame kovot prieš tą žnioni- 
portas priimtas. 'jos priešą kiekvienoj kuopoj

Finansų .sekretoriaus J. Di- ir visais‘galimais būdais sklei- 
džiūno raportas priimtas. *sti blaivybę pilnoje to žodžio 

Iždininkas B. Salaveičikas prasmėje.
savo raporte parodė, kad pra
džioj metų priėmė $97.18. Per 
metus pribuvo $185.61. Viso 
$282.79. Išmokėta $97.80. 
Dabar liekasi ižde $184.99. 
Per V. J. Valaitį priduota nuo 
68 kuopos $14. Viso pasida
ro $198.99. Pasarga. Konfe
rencijos laiku išmokėta ir iš- 
aukota kartu $73.58. Tokiu 
būdu pas ižd. paliko $125.41.

Pertrauka del pietų valanda 
laiko.

Antra sesija prasidėjo -2-rą 
valandą po piet.. L. D. S. A. 
VIII Rajono broliškos delega
tės išdavė raportą ir priimtas.

Waterbury pikniko rapor
tas. Nurodyta, kad Waterbu
ry kuopom nors ir daug pa
likta uždarbio, bet po apkal
bėjimo palikta'taip, kaip pa- 

' daryta. ;
Bridgeport spaudos naudai 

25, turtas nežinomas., rengto pikniko raportas išduo- 
Daug veikta del mainierių su-[tas per V. J. Valaitį ir už- 
šelpimo ir turi suorganizavę iš girtas, 
jaunų mergaičių chorelį. Union City dainų dienos rei-

Bridgeport 63 kp. narių turi kale tapo pakeltas klausimas, 
36, turtas $30. T J' '___ x i
sėtinas. suteikti

Hartfordo 68 kp. narių turi1 mažesniems choreliams. Nu- 
turtas $17.64. Veikiama tarta, jeigu išvažiavimus rengs 

yra du chorai suaugusių apskričiai ir chorai bendrai, 
Ir lite-!tai ir padalinime pelno turės 

įlygias teises.
Nutarta, kad konferencijos 

būtų laikomos kartu A. L. D. 
L. D. III Apskričio ir L. D. S. 
A. VIII Rajono, jeigu L. D. S. 
A. narės tam pritars.

Nutarta rengti dainų dieną 
visų darbininkiškų chorų nau
dai. Tame darbe prigelbės 
chorų komisija ir apskričio 
valdyba paskirs tam vietą ir 
dieną. Nutarta surengti išva
žiavimą spaudos naudai 
B ridge p orte. Nutarta surengti 
du pikniku apskričio naudai— 
vieną Waterbury, kitą New 
Havene.

Nutarta, kad A. L. D. L. ( 
D. Centro Komitetas paskelb- Conn.

Kiek 
žesnius 
pošedis baigtas. :

■**■"*' »■»'.

^DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
PROSETKA. Pirmininkai A. AI.EKŠIS, Sekretoriai

16 Dp ion Square. New York City , 157 McKinley ^ve., Brooklyn, N. T. 
'. j IO. BACHES. Iždininkai, Box 858, Unlou Co.. Union. N. J

Protokolas Kuopų stovis sekamas: Bris
ti 1^9 kp. narių turi 8, tur- 

nes konferencijos, laikytos sau-'tas ?65' Veikimas labai ma- 
šio 6 d., 1929 m., 38 Howe St., I za?‘ J. .
New Haven, Conn. Atidary- ’ 
ta 11-tą vai. ryte sekretoriaus, 
V. J. Valaičio. Mandatų komi- 
siion paskirta L. Smilgaitė, E 
Cneponienė ir B. Mulerenka.

Komisija pareiškė, kad ųan-Į 
das 25 delegatai nuo 8 kuo-j 
pų.; 5 nepribuvo ir 4 kuopos 
visai delegatų neprisiuntė. Bro
liški delegatai buvo nuo L. D. 
S. A. 8-to Rajono 2; nuo Lais-; 
vės choro 1; nuo Vilijos Cho
ro 2 ir nuo Vilijos Jaunų Mer
ginų Choro 1. Apskričio val
dybos nariai dalyvavo visi 5.. 
Suteikta visiem sprendžiamas 
balsas. Tokiu būdu su spren-- 
džinais balsais delegatų bu- ri 27, turtas $54.48. 
vo 36. .mas pusėtinai geras.

Slaptu balsavimu išrinkta| New Britain 27 kp. narių i 
pirm. B. Salaveičikas, pagelb. turi 25, turtas i 
J. Stružas; sekr. J. J. Gerdau
skas, pagelb. J. šukaitis; įne
šimų sutvarkymo komisijon 
Krasnitskas, O. Giraitienė, 
Bokas. Korespondentas V. 
Valaitis.

Praėjusios konferencijos 
valdybos posėdžių protokolai 
perskaityti ir užgirta, kaip už
rašyta.

Tuo laiku nebuvus organiza
toriui, tai raštininko V. J. Va
laičio raportas, smulkmeniškai 
išdėstytas, kuriame nurodoma, 
kad apskrityj yra 12 kuopų, 
su 329 nariais; kuopų turtas 
$414.68. Praėjusiais metais 
prakalbų surengta 11; teatrų 
—6; balių—f 
vakarienės—2 
viso parengimų 38. 
rių šelpimo komitetus įtrauk
ta 53 -draugijos ir surinkta 
$1,831.53 aukų.

Torrington 81 k p. narių tu
ri 11, turtas $63. Veikiama 

I pagal išgalę.
Wallingford 

turi 11, turtas 
Ikiama mažai.

Ansonia 117
, turtas suvis mažas, 

kiama pagal geriausią išgalę,
i ypatingai daug dirba del mai
nierių šelpimo.

South bury 225 kp. narių tu
ri 14, turtas $38.20. Ant ūkių 
didesnis veikimas negalimas. 
Piknikai vasaros laiku nepavy- 

■ 'kę- \ ■■v.j

New Haven 32 kp. narių tu-
Veiki-

177 k p. narių 
Vei-$60.75.

k p. nariu turi
Vei-

Nutarta aukoti iš iždo se
kantiems reikalams: Agitaci
jos Fondui $10, “Daily Work
er” $10, Lietuvos politiniams 
kaliniams $10, International 
Labor Defense $10, New Bri- 
taino Vilijos Jaunų Merginų i 
Chorui $5 ir Hartfordo A. ž. 
vaikų choreliui $5.

Nutarta sekančią apskričio 
konferenciją laikyti New Bri
tain, Conn.

Į apskričio valdybą išrinkta 
sekančios ypatos: V.i J. Valai
tis, B. Salaveičikas, J. Didžiū
nas, J. Strižauskas ir J. J. 
Gerdauskas. Alternatais: J. 
Stružas, J. šukaitis ir J. Kaz- i 
lauskas.

Konferencija užsibaigė 7 :15 
vai. vakare.

Pirm. B. Salaveičikas, 
Sekr. J. J. Gerdauskas.

Washington. — Atstovai 
stambių f armėnių organiza
cijų reikalauja, kad kongre
sas išleistų įstatymą pakėli
mui augštų rfiuitų ant ūkio 
produktų, kad būtų galima 
palaikyti augštas kainas ant 
Amerikos ūkio produktu.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE”

I’

ir

pikniku 12 
diskusijų—2 

į mainie

Veikimas pu- kad komisija turėjo iš pelno 
' suteikti nors kiek paramos 

Nu-
56 
gerai 
ir A. Ž. V. chorelis, 
natūros< gerokai išplatinta.

Waterbury 28 kp. narių tu
ri 100, turtas $84.88. Veiki-' 
mas didokas. < 
tūros išplatinta.
del mainierių šelpimo.
30 naujų narių j kuopą ir ge
rokai gauta laikraščiams skai
tytojų.

Union City ir Stamford kuo
pos pilno raporto nepridavė. 
Tiek; žinoma, kad tos dvi kuo
pos turi pernykštį skaičių na
rių. Sekr. raportas priimtas.

Gerokai litera-
Daug veikta 

Gauta

PUIKUS KONCERTU
MINUOS KONSTANTINE LEBEDEFF

GARSIAUSIAS EUROPOS TENORAS

Po A. L. D. L. D. III Ap
skričio konferencijos, tuoj lai
kyta valdybos mažas posėdis. 
Jame pasiskirstyta eiti parei
gas sekančiai: Organizatorium 
J. Strižąuskas, sus. sekr. V. 
J. Valaitis, ižd. B.’ Salaveiči
kas, fin. sekr. J. Didžiūnas ir 
penktas J. J. Gerdauskas.

Todėl kuopų sekretoriai pri
valo įsitėmyti apskričio valdy
bos antrašus, kad reikale bū
tų galima susirašinėti.

Kadangi .mūsų organizato
rius tvarko mūsų kuopų marš
rutus, tai kuopos tuo reikalu 
rašykite sekančiai: J. Strižaus
kas, .5 Henry St., Waterbury, 
Conn. Visais kitais reikalais 
rašykite sus. sekr.: V. J. Va- 

Įlaitis, 100 Pleasant St., New 
'Britain, Conn.

Siunčiant pinigus, money or
derį arba čekį išrašykite var- 
bu B. Salaveičikas ir siųskite 
fin. sekr.: J. Didžiūnas/ 247 
Ashmun St., Nęw Haven,

Nedėlioję, 3 Vasario-February, 192J
CHALIF CONCERT HALL

163 WEST 57th STREET, PRIEŠ CARNEGIE HALL, NEW YOK CITY

Pradžia 2:30 Valandą po Pietų
DALYVAUJA DAR

K. MENKELIŪNIŪTĖ* 1
Garsioji Dramatiškas Sopranas

VALIA VALENTINOVA
J žymi Kontraito

Pianu Akompanuos
/ ĮŽANGA: 50c,

TIKIETUS GALIMA GAUTI MILČIAUS ČEVERYKŲ KRAUTUVĖSE.

ŠIE DAINININKAI:

BARBARA CORDA
Jauna Ukrainiete—Dainuojanti

Paukštė
MICHAEL SHWETZ
Vyriausias Philadelphijos

Operos Basas
PROF. B. PETROVAS

IR

75c, $1.00 ir $1.50

i Lietuvaitė Fotografistė
■ Fotografuoju, Didinu ir Numalia-

I vojų Visokiom Spalvom 
į Paveikslus
»Studija atdara kiekvieną dieną ir 
• nedeliomis nuo 9;30 iki 
I 5 vai. po pietų.

į Margaret a valinčius
Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

painenpeller
įBJĮĮam kuometBe" fjums

Vrr MUSKULUS GELIA
Y\\\ - po ilgos dienos sunkaus

H darbo ir išsatatymo sa-
\ \ vęs šaltam ir drėgnamh < orui, nėra nieko palygi“

P* X 5 namo kaip vikrius issi-
k ' / trinimas su PAiN-Ba--
B Z / ,///^ Z PELLERIU. Skauda-

C 'A tir mi, pailsę muskulai,tuo-
‘ ' / » jaus pasiduoda Sitam

gydymui. Ir tarsi magišku
Just? oda Par?u<loVw^t'ai PAIN^ExVeLLERI- 

te “° sanka“ °-

ar treniravimosi kambarypA1N-EXPEL- 

skausmus. Taip F»t I“ r ' Krati„tjc, laši- 
SS™, KcmM‘

S<rgjį«?Į“ ‘į . t. t.k_
Visuomet persitikrinkite, k k lNKA_

$!Š. Apsisaugokite. P^^^^^ažiSin- 
laukite pas art,^,:Įu^iN.įxPELLERIO...tai 
k4. Jei rs.neturi PAIN laboratorijos,mes . prisirisime Jums sta^ pAIN4įX.
?ELLERW apsaugoja jūsų sveikatą ir jCgas. 
Ir kainuoja taip mažai. cCntU.

Rvejopo didumo bonkos -t 35 w 70 centų

k'“"IVSSSA“.7^- gjBM

$1,000 Tik až 60 Centų
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 jvairių 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 ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenore valgyt, strėnų ir pečių ” 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZUKAITIS ’/
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y. z

L'i'.wuu [j

. roDAr

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis 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 
jvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI.

DR. ZINS
110 EAST 16th ST-, K T.

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

fe«l
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tų surašą anglų kalboj darbi
ninkiškų k^nygU dėl jduriuoliiį.

1 Nutarta, kur yrą galima, or
ganizuoti jaunimo chorelius ir 
šiaip jaunuolių organizacijas.

* Sutarta paskirti kvotas prira
šymui naujų narių į apskričio 
kuopas. Paskyrimas' paliktas 
apskričio valdybai.-

i , Nutarta surengti p. Salavei-
• čikiūtei koncertų maršrutą' 
j apie balandžio mėnesį. Tuom
j turės užsiimti apskričio valdy
ba.

Nutarta surengti prakalbų 
' maršrutą. Įgaliota apskričio 
valdyba tuomi ■ rūpintis. Pa
siūlyta sekanti rezoliucija 
prieš alkoholį:

apRalbejus kitus, ma- 
dalykėlius, valdybos

? V. J. Valaitis, 
A.L.D.L.D. III Apskr. Sekr.

WALLINGFORD, CONN,

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere UETUVIšKA automo- 
MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais j trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už 110.. , Pamokos dienomią ir 
vakarais. *^ Informacijos dykai. 
Atdara ntio 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną,
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd AveM cor- 14th St„ N. Y.-

Hi3iiinin3ui3iuaiitamaiiiaiHOiiiaiiiani3iiioiiioiiiomamflnianiBHiQiiiainaiiiQiiiBiitamaiiiaiiiQiii

| Naujausios Mados Žemiausia Kaina
Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.
i . Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro- PORNICIA1 

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

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

i Brooklyn© apielinkėie. ' 
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

patarnavimo 
kreipkitės:

Sausio 19 d. įvyko ALDLD. 
177 kuopos balius, nuo kurio 
pelnas buvo skiriamas nupirki
mui “Laisves” dienraščio Šerų. 
Balius nepavyko ir kuopa turės 
keletą dolerių nuostolių, nes pu
blikos atsilankė labai mažai. 
Mat, kitoj svetainėj irgi buvo 
balius.

Į balių atsilankė su New Bri-
skričio, Connecticut valstijos, taino draugais ir Senas Vincas, 
kuopų atstovai, laikytoj kon- Pasitarus su vietiniais drau- 
ferencijoj, sausio 6 d., 1929 m.,'gaiš, buvo pranešta, kad 20 d. 

'sausio, 10 vai. ryte, visi susi
rinktų, nes draugas Senas Vin
cas pasakys prakalbą.

Ant rytojaus susirinko nema
žai draugų, nes turėjo įvykti 
vietinės pašei pinės draugijos 
susirinkimas ir paskui ALDLD. 
177 kuopos susirinkimas. At
laikius pašelpinei draugijai su
sirinkimą, ALDLD. kuopa nu
tarė savo susirinkimą atidėti ir 
pakvietė Seną Vindą pakalbėti. 
Kadangi jis turėjo po pietų kal
bėti kitur, tai čia kalbėjo trum
pai, bet gerai ir kai kuriems 
net ašaros iš akių išsirito. Jis 
nurodė, kaip Lietuvos fašistai 

(kankina žmones, kaip dabar 
j Lietuvos gyventojai bėga iš Lie- 
ituvos svetur/ kaip žiurkės nuo 
skęstančio laivo. Nurodė, kokia 
dabar Lietuvos politinių kalinių 
padėtis ir kvietė visus remti 
ju6s kaip kas gali.

Lietuvos politinių kalinių su- 
šelpimui aukojo sekamai: St. 
Masaitis,' V. Mikelevičius, J. 
dvirka, L. Stankuvienė, A. Kli
šis ir K. Karalius po $1; St. 
Vaškelis, E. Vaškelienė, St Ba- 
kanas, E. Šatas, K. Šatienė, A. 
Bakanienė ir A. Chaponis po 
50 centų; smulkių 40 centų; vi
so $9.90. s ;

Visiems aukotojams tariu šir
dingai ačiū.

l Pinigai perduoti Senam Vin- 
,cui.

HniollJį>llll°llll°niI4llkllllollll°lūE“ŽMOGŽUDŽIAI” DETROITE!
Šį didelį teatrą su dainomis, penkių veiksmų tragediją, stato scenoje Aido Choras

25th

Nedėlioj, 3-čią dieną Vasario-February, 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

St. ir Vernon Highway Prasidės 4 valandą po pietų

Veikalą “žmogžudžiai”’ loš geri lošėjai; o veikale yra daug dainelių, kurias išpildys 
Aido Choras. Šitas veikalas del visų yra interesingas, žingeidus. PO TEATRUI 
BUS ŠOKIAI ABIEJOSE SVETAINĖSE. Visi “Laisvės” skaitytojai ir draugai De- 

H troite, nepatingėkite pamatyti “žmogžudžius.”. Visus kviečia Aido Choro K-tas. .
.... . ■ —----------- -----—-------------------- - _ - _______________________________________ ;__________ •tė*
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A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GR4B0R1US
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir nnkti Darba at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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

1 Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt. ,

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y 
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues 

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



PARSONS, PA. Iliaiš žodžiais savo nuohionę

Ketvirtad., Sausio 31, t
m

T

BOSTONO IR APIELINKES |bus lemta išsipildyti. KfbUrų' salė maža ir pavėlavę jausis

ŽINIOS
SO. BOSTON, MASS.

1929 METAMS

Kaina

PHILADELPHIA, PA. Kopija

M. Sun.

Bet kalno spaudimas

ja.

j

. deginsi odą, o* jeigu permažai, tai ji išeis. “gleizeriaH’ pradėjo grūmoti reikalavimu artinasi pavojus. Vienok, kuo-

■n‘gyklą, atlaikėme ant vietos fabrike susi- pramonėj.
Bell Phone, Poplar 7545

A. E STANKUSk, zaui vjjmų, d muį oa- ne arba labai mažaL Da_
Uzveizda užklausė, kame dalykas, kų darbininkus. To pasekme buvo ta, kad1 bartiniai unijos pona{ yra akli

Mainier'ys.

I

K

kitas

buržuazinė 
visokiomis 
teisinimais 

įvykusios

mą. Dabar vienoj kompanijoj 
patiko tokia baisi nelaimė, ryt, 
poryt, bus tas pats kitose ka
syklose.

Platintojams, imantiems d.e mažiau 
5 egzempliorių, duodame už 15c 
kopiją. Tai didelis nupiginimas. 
Laukiame naujų užsakymų su dide
liu susidomėjimu.

lošdamas operetę
Tas įvyks ukrai- 

Tik visa bėda, kad

išsklaidė tūlų pesimizmą.! Ro
dosi, nežymiai buvo surengta 
“arbatos vakarėlis,“ bet pa
sekmė puiki. Draugės iš 11

susirinkimus, gi mes palaidi. Pradėjom 
tartis apie organizaciją, D. H. Co. visi dar-

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yrd apie 400 
egzempliorių. “L.” Administracija be pa
galbos visų platintojų nebegalės išleisti į 

svietą tą visą skaičių.
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'/ ©ARBINSNKŲ įstaiga.
Bales del Balių, Koncernų, 

Metų, Vestuvių, Susirinkimų tr M- 
Pulkus steičius su naujaisiais 
mis. Keturioa bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS,
149—959 Willoughby 

1W, JUS

merių
Kuomet jau trečioji grupė

Puslapis Ketvirtas
. r® ’ -‘T ' • * * • 4

mo reikmenos brango, o algos gaudavom organizuota ir streikas turėtų ąpjįrtti visas' ne kompanijos- kaltė, bet ph-
vos $9.60 į savaitę 1915 ir 1916 metais. Atė- Šakas darbo. Bet A.D.F. viršifimkai tam1 mainierių, (
jo vasara su karščiais. Jau taip oras buvo priešingi? Jie laikė Nuskaldytą, pada- Ką Veiks Mainierių
karštas, o čia dar kaitina prosai. Darbi- imtą į darbo šakas organizaciją. Vieni
__ T   1 j 1 •" T T* _ 1 _ * n • • i • i • 1 i t • i ♦ •— 1 •— 1

'narni, kaipo kenkianti karui. Jeigu pir- nij4 duoti daugiau apSaugos, 
[miau daugelyj fabrikų ir kitur kabojo iš- kovoti prieš skubinimo siste-

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

MENDELO

Vidurys vien tik iš importuotų tabaku

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

f MENDELO

Atšaukimas
Pančiakų baliuš, kuris buvo 

rengiamas A. L. D. L. D. 2
- kuopos, neįvyks sUbatoj, antrą 

d. vasario, Lietuvių Svetainėj, 
* 26 Lincoln St., Brighton, Mass.

Todėl, atšaukiame pančiakų 
balių, kad yra rengiama tą pa
čią dieną draugių Cambridge’-Į 

; iečių L. D. S. A. 27 kuopos 
‘ -“vagių balius.”

Todėl visi ir visos dalyvau
kite “vagių baliuje,” kuris į- 
vyks 2 d. vasario, Central Hali 
svetainėj, 40 Prospect St., 
Cambridge, Mass.

K. Barčienė,

Darbininkių 11 kuopos paren- nesmagiai. O apie to pokilio 
j’x d* sausio, puikumą kalbėti nereikia. Su-

lošę čia,' ant rytojaus važiuos 
į Baltimorę ir'ten sulos.

Tai tie apie tai. Dabar dar 
kuopos susinešė_ įvairių užkan- vienas stambus mūsų uždavi

nys, tai Priešfašistinio Susivie
nijimo'rengiama vakarienė. Ji 
įvyks net balandžio 6 d., bet 
prie jos pasekmių jau senai 
rengiamasi. Tai bus puiki va
kariene, su turtinga progra- 

,ma ir žymioje vietoje, Lietu- 
štai dar eilė parengimėlių, ku-Įvių Tautiškoje Salėje. Na, o 
riuose tikimasi paramos iŠ,tikslas prakilnus. Tai tas tik- 
Philadelphijos prijautėjų dar-i . k • , . • bi- . .
bininkų judėjimui. Subatoj, sJaS’ U ,°. <Tav1. patam 
2 d. vasario, Lietuvių Tautiš-p^^aPupka^ fas^t^^'Pr]e7 
koj Salėj, įvyksta koncertas ir j 
balius. Jį rengia vaikučių 
draugijėlė pietinės miesto da
lies. Bet jie turės puikią mu- 
zikalę programą, dainų, vai
kučių chorą; Lyros Chorą ir 
solistų. Todėl smagiai laiką 
praleis susirinkęs didelis būrys

džių, vaišino rūpestingai susi
rinkusius. Ir štai, susirinkę 
draugai sumetė Virš 30 dole-'! 
rių d,el sušelpimo Lietuvos po
litinių kalinių. Tai pelnas va
karėlio, tai auka prakilniam 
tikslui.

Na, ir kas gi toliaus? Ogi i 

r* i r! n zs ■» 1 r* z\ 11 11 Iru ’

Kas Pas Mus Veikiama
Kaip kas leidžia gandus, o* 16 d. vasario Lyros Choras 

tūli mėgsta pasidžiaugti, kad, dar sykį linksmins philadel- 
girdi, radikalų veikimas labai phiečius, 
pakrikęs, nepasekmingas ir tt. j “Grigutį. 
Tai tokių troškimams vargiai nų salėj.

Aiginis Vergas—V. S. B.

PENKIOLIKA METŲ AMERI
KONIŠKOSE VERGAVIETESE

(Tąsa)

Prosai ir Streikas
Prosai, tai du volai—viršutinis plieni- 

• nis ir jame dega ugnis (įvesta gazinė pai- 
pa), o apatinis yra. medinis, apvilktas au
deklu. Darbas atliekamas stovint ant vie
nos kojos, o antra operuojant apatinį vo-

•laidiniai, pakalikai. Bet už tai 
Iją parems sąmoningi lietuviai. 
Jei pereitais metais. Philadel- ; 
pbijA, sykiu su Riverside, su
kėlė arti 700 dolerių tam tiks
lui, tai šiemet ši kolonija galės 
sukelti visą tūkstantį.

Philadelphijos darbininkiš
koji visuomenė nėra išsižadė
jusi remti savo klasinius rei
kalus. Fašistėlių troškimams 
bei jų pranašystei nebus lem
ta išsipildyti.

kas lihk A. P. L. A; draugijos 
ir jos gerovės. Organe “Lais
vėj” patėmijau, kurie palaiko 
kandidatūrą į A. P. L. A. Cen
tro Komitetą sekantiems dve
jiems metams. Labai malonu, 
kad A. P. L. A. draugija susi
laukė jaunuolių kandidačių, 
kurios pilnai tinkamos yra už
imti vietas, kurias jos palaiko 
į Centro Komitetą. Aš esu 
tikras, kad rpes turėsime geras 
veikėjas A. P. L. A. draugi
joj ir visoj darbininkų klasėj. 
Šios kandidatės yrą J. šiur
maičiūtė ir M. Urmoniūtė. Jos 
yra lankę augštesnes mokyk
las ir aš manau, jos yra tin
kamos į tokias vietas. Drg. 
J. Miliauskas, 2 kuopos narys, 
teisybę rašė A. P. L. A. žur
nale “žiburyj, rodos, num. 3, 
kad ateis jaunieji ir pasakys:

kit, o mes pradėsime dirbti, 
. šios dvi

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Daugiaus Paliegėlių
Pirmesnėj žinutėj pranešiau, 

kad įvykusioj eksplozijoj Hud
son Coal Co. No. 5 kasykloj 
likosi sužeista 12 mainierių. 
Bet ta žinia dar nebuvo pilna. 
Viso jau surasta pavojingai 
sužeistų 17 mainierių. Iš jų 
liks daugelis amžini paliegė
liai.

Wilkes-Barre 
spauda užpildyta 
nesąmonėmis ir 
kompanijos dęlei
eksplozijoš. Nors pačių faktų 
negali užslėpti, jie švytuoja vi
suomenės ir pačių mainierių a- 
kyse. Sausio 18 d. jau buvo ma
tomas pavojus, kalno spaudi
mas didėjo. Tatai matė ka
syklos viršininkai, kad artina- x

,PaYoius ū.daug gal^j^ senįaį pypkoriai, pasilsė- 
zūti mainierių. Minima ka- 0 mes pradėsime dirbti, 
sykla yra 800 pėdų po žemė- užimdami jūs vietas. Šios dvi 
mis. Kompanijai nebuvo svar- kandidates yra' ,kuopose rašti- 
bu jei ir žus daugelis mainie- ninkgs ir jos jaučiasi, kad gaJ 
nų, jai buvo svarbiausia, <kad 1 - -
nuostolių bus, daug Anglių už
grius akmenimis. Tat vieną 
paskui kitą mainierius grupė
mis grūdo į taš pavojingiau
sias vietas. Pirmos grupės li
kosi keletas pavojingai sužeis
tų,. Nedėlioj vėl likosi pa
siųsta kita grupė į tą pavojin
gą vietą. Panedėlio ryte tre
čia grupė buvo sugrūsta ir vi-

bininkai (whileriai) sutiko organizuotis įlsj goo mainierių suvaryta, ne- 
I uniją. Tačiaus A. D. Federacijos ponai ne- paisant; kad didelis pavojus 
priimamus. Jie pareiškė: V Jeigu jūs bent gręsė. 7 ’ ’ ’
kelių fabrikų ‘whileriai’ sutiksite organi- privertė mainierius grįžti at- 
zuotis į lokalą, tada priimsim. Bet vienos gat ° kitus užklupo eksplozi- 
dirbtuvės nepriimam.”

Pradėjom organizacinį darbą. Susi- Kompanija Tyčiojasi iš Mai- 
^iekta su kelių kitų fabrikų “whileriais.” i 
Atlaikėme bendrą susirinkimą ir 250 dar- j ......... ............ .........
bininkų pareiškėme, kad sutinkame stoti ’ maiųierių likosi sužeista eks- 
į uniją. A.D.F. ponai priėmė mus. Bet piozijoj ir nugabenta ligoni- 
dar ne visi “whileriai” stojo į uniją, dar nėn, kompanijos viršininkai ir 
dalis pasiliko lauke, o kompanija mūsų or- (bosai užginčino, kad tai nėra

lėtų atlikti ir centro darbą. Aš 
nuo savęs patariu nariams ati
duoti balsą už šiuos kandida
tus: ant pirm. F. Rodgers, ant 
sekretoriaus J. šiurmaičiūtė, 
ant iždininko J. Jasadavičius 
(jis nekandidatuoja.—Red.) ; 
ant turto kontrolierių : G. Ur
bonas, A. T. Adomaitis ir M. 
Urmoniūtė.

J. T. Visockis,
51 Kuopos Narys.

200
Puslapių

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus, tuoj aus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertės. 
Knyga labai svarbi. Daugybė mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ir moks
lininkų. Puikus rinkinys labai svarbių in
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tik įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams.

. lą. Prispaudi koja tam tikrą lopą ir susi-1 ganizacijos nepripažįsta, su mūsų komite- jokios eksplozijos, o tik mai- 
_•----------ti -----------------------’-i.-...-- L Tr- o -vT-1 — menai susižeidė į sienas, eida

mi kasyklose urvais, o kiti pul
dinėdami. Ar bereikia dides
nio pasityčiojimo iš mainierių ? 
Patys; kompanijos viršininkai 
per kelias dienas mątė, kad

glaudžia volai, atleidi ir vėl jie persiskiria.>tu nesiskaito. Kas daryt? Vėl laikom su- 
Ir taip visą visą dieną stovėk ant dešinės -sirinkimą. Nutarta streikuoti. Išėjus į 
kojos ir dirbk rankomis ir kairiąja koja, o 1 streiką, vieni iš neunijinių stojp unijon, ki- 
ir prispaudžiant reikia išlaikyti lygsvarą, ti nuėjo kitur darbo jieškoti. Po savaitės 
nes jeigu perdaug suspausi prosus, tai su- laiko kompanija nusileido, ypatingai, kada 
deginsi oda. o* ieieni nermažai. tai ii išeis “oleizerini” nradnio imimoti reikalavimu

į |: neganėtinai suprosyta. i *
.; Žiemą dar šiaip taip kentėjome. Ka- turėjo daili

ras ėjo Europoj, valgis, ir taip pragyveni-

didesnių a|gų, nes jie dels mū^tį streiko ne- met likosi sukeista daugybė
turėjo darbo.- •.'1 ‘ į ir $$ W

Kiekviena odos dirbtifVė turėtų būti amžinais paliegėliais, tai Jau
. • ii • i •! j f ' fe A. J Ji? _ • r — ! Ir- AvyntvO YH i >/\a- Irnlfn FmP nhL

Unija?
. , < , . _ .v • - - -r-r. . . i . I . 2 .. • , - , Kuomet daugybė mainieriųmnkų kantrybe issiseme. Vieną pietų lai- darbininkai streikuodavo, o kiti sėdėdavo tapo pajiegeliais, neskaitant 

ką as, vienas žydas ir vienas lenkas pi adė- namie, nes jiems darbo nebuvo del kituotu, kurie likosi lengviau su- 
jom kalbint kitus darbin. į kovą. Keli suti-streiko. Tokia padėtis pati akstino darbi-1 žeisti, ar bus dedamos pastan- 
ko. Ant rytojaus jau ir daugiau prisidėjo, ninkus prie vienos bendros organizacijos [gos, kad kompanija atlygintų; 

^Sulaukę pietų, kada užveizda nuėjo į vai- kiekvienoj dirbtuvėj ir jų sujungimui visoj'darbininkams už jų visas, 
““■’■’u ~ _____ -J Bet a.D.F. viršininkai ne tik skriaudas ir kančias? Išanks-
rinkimą ir nutarėm reikalauti pakelti algą neorganizavo neorganizuotus darbininkus, to £akma sakyti, kad to neda-

1 i ‘ ’ •• — •• • • ’ 7 . rys. Bus daugumoj apkaltinti
patys mainieriai ir jie nieko"$3 savaitėj ir kad įtaisytų fenus. Po pie-ibet jie vystė pas unijos narius amatinį hu- 

\tų sirenai nugaudus, į darbą nestojo nei' sistatymą ir iš viršaus žiūrėjimą 4 kitų ša- 
i'*vienas.

;Mes jam įteikėme savo reikalavimus. Jis darbdaviai vėliaus sukriušino atskirų šakų 
telefonu pranešė į ofisą. Atėjo ir vyriau- organizacijas vieną po kitai.

'Sis bosas, kurį visi vadino “šlubium”. Dar;
; nei nepaklausęs, -kame dalykas, pradėjo! • J J
z-fekti: “Laukan! “Laukan!” Visi, kaip! 1917 m., 6 d. balandžio, Jungtinių Val-

* vienas, darbininkai pradėjo rengtis. Tą 'stijų imperialistai stojo karan, pirmiausiai 
pamatę, sulaikė mašinas ir “syzavimo” dar- 'užgrobė virš 200 Vokietijos laivų. Patrio-

. bininkai, nes jeigu mes nedirbame, neturitizmas- pakilo iki augščiausio laipsnio. Bi- 
-ir jie darbo. Dvi savaites streikavome. 4e kiek nužiūrėdavo, tuoj “progermanu” ap- 
U Pagalios kompanija išpildė darbininkų rei-1 šaukdavo. Rimtesni streikai buvo kriuši- 

.4 kalavimą.
Moterys ir Organizacija " *

Karo metu vis daugiau ir daugiau pra- 
- dėjo darbdaviai imti moteris į darbą. Prie 

prosų pastatė visas moteris, o mus vyrus 
paskirstė prie kitų darbų. Kaip kurie ban- 

. dėm tam priešintis, bet daugelis sutiko su
• kompanijos pasiūlymu, tikėdamiesi gauti
^ “geresnį” darbą. '

Man teko dirbti “whilerio” darbas. Čia 
darbininkai išlygina odą, kad ji visa būtų 
lygi. Dirbi per dieną ant kojų. Viena ran-

Eka turi sukti odą, o.antra dirbti. Odą lai- 
kai pilvu prispaudęs, taip, kad vargšas ir 
pilvas turi dirbti.

Karo metu kartais patys darbdaviai 
pakeldavo kiek algos darbininkams. Mat, 
užsakymai plaukė iš užsienio. Gi “štaikie- 

■' riai” ir “gleizeriai”—nuo pirmųjų mes dar
bą gaudavom, o antrieji nuo mūsų—pradė
jo tankiau streikuoti. Jie buvo unijistai. Jų 
streikai kartais tęsdavosi po1 ištisą savai
tę. Streikuoja jie, sėdim ir mes namie, 
nes darbo nėra. Tas vertė darbihinkus 
daugiau pagalvoti, kaip užbaigti šį sėdėji
mą. Juk geriau reikalauti, negu taip na
mie sėdėti. Eina “štaikieriai” ir “gleize
riai” į streiką, einame ir mes “whileriai.” 
Bet jie organizuoti į uniją, laiko bendrus

kompanijų bernai ir pačią u- 
niją pavertė kompanična uni
ja, o nuo tokios nieko negali
ma tikėtis. Iškovojimas pašel- 
pos priklausys nuo pačių mai
nierių. Jei mainieriai tik visi 
kovos, tai tuomet bus privel
ta kompanija išmokėti pilną 
pašelpą ir už nuostolius, pada
rytus mainieriams. Toliaus 
mainieriai turi versti kompa-

tabos: “Nevalia Kalbėt Apie Karą!” tai 
labar visur plevėsavo iškabos: “Muškis 
i.rba dirbk.” %

Odų dirbtuvėj reikalavo, kad kiekvie
nas darbininkas, nupirktų Jungt. Valstijų 
v^ėliavukę .ir iškištų per langą. Taip pat 
visą dirbtuvę z viduje apkabinėjo vėliavo
mis. Taip buvo Čia, taip 1 buvo ir kitur. 
Dirbtuvės tūlą laiką atrodė, kaip koki pub- 
liški namai. s '

Karo paskelbimą sekė ’registracija vi
sų vyrų nuo 18 iki 32 metų. Vėliaus kitos. 
Registracijas ^ekė mobilizacijos. Šalimais 
D. H. Co. eina gelžkelis. Pirmiaus čia eu 
Javo tik tavoriniai ir su darbininkais trau
kiniai, dabar pasidarė ir mobilizacijos 
punktas.

Tūkstančiai ir tūkstančiai jaunų vyrų 
ir jų palydovų susirinkdavo. Vieni, jaus
dami karo baisenybes, buvo rūpestingi. 
Bet daugelis, persigėrę šovinizmū, buržua
ziniais nuodais, atrodė smagūs.< Juos ly
dėjo iškilmingai, merginos, bučkiai, kviet- 
kai, šauksmai, mosavimai ir sutartinas vi
sų apielįnkės fabrikų kaukimas. Kaip tais 
laikais buvo sunku pratarti žodis, 
prieš karą!

WILKES-BARRE, PA.
—. (ii; } i 

Iš A. Pi L. A. 51 Kuopos Susi- 
1 rinkinio

Viršminėta kuopa laikė su
sirinkimą 20 d. sausio. Kuo
pos valdyba 1929 metų visa 
nebuvo, priežastis tame—nė- 
kurie valdybos nariai buvo iš
važiavę į,konferenciją. Į kuo
pą prisirašė 2 nauji nariai— 
V. Staskevičius ir F. Klimke- 
vičius.

Toliaus noriu išsireikšt ke-

Cleveland, Ohio
TEATRAS! BALIUS!

“Kurčias, Žentas”
Vieno Veikso Komedija 

—: IR :— 
“VARGŠAS TADAS”

Dviejų Veiksmų škicas- 
Komedija

RENGIA LYROS CHORAS
Įvyks Nedėlioję

3 d. Vasario (Feb.)
1929 m.

'• LIETUVIŲ SVETAINĖJE
6'835 Superior Avenue, , ,

■ ’ t Cleveland, (Ohio
Losimas Prasidės Lygiai 5-tą 

Vai. Vakare 1 .
Įžanga 50 centų ypatai 

Merginomis'—ant Šokių 35c 
Širdingai kviečiame atsilan

kyti. RENGĖJAI

"Laisves” Administracija
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti ir* mokestį. Taip pat prašome draugų greit 
atsiteisti ir už pirmesnius užsakymus. Nes dabar 

“Laisvei’ ’ labai reikalingi cefitai.

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

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

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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn* N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

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

1023 Mt. Verndn Street
PHILADELPHIA, PA.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KTT “LAISVĘ”.

DETROITO LIET7JVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviuos aptiokos, kurioše galima pirkti ,vai»« 
tua daug prieinamesne ’raiftc. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas
8711 JOSv CAMPAU AV®:, ir 8846 CHLNB ST., DETROIT

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą iŠsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



F a Janis Penktas

taučiaiA pamątys), kad Stepą- ĄtydaJ Šew Yorko

CASTON R0PSEV1CH
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SCRANTON, PA RUSIŠKA TURKIŠKA
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“Garsusis 
turėjo surengęs

mu- 
jie

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Įveda Orlaivių Linijų Tarp 
Indijos ir Afganistano

į pokilį. Tai

ynas bus 2 d. vasario, 8 vai. jaunas, 
vakare, L. M. D. svetainėj. To- nas Urmaniukas.

3 kuąpos nariai atei- savo/sesute Marijona,

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR

lietuviams: būkite su- 
ir kada šeštokas, iš-

greitai galės.
Išdykęs Vaikas.

MOTERŲ !
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

Panedėliais nuo 12-tos 
falandos dieną per visą 

naktį 
UtanJnkais nuo 12-to« 
vai. dieną iki 11 vai. 

nakties

NEW YORK0 ŽINIOS

46 Ten Eyck Street, 
vakarienės tikietus, nes gaspadinės iš kalnb nori žinoti, kiek žmonių

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

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

i ryba paraginimą 
rengsis prie pradėjimo darbo 
kaip

o

u 

<|>A 
<♦>

>
o

O

CVTDA! Laike bedarbis pirties kaina nupiginta iki PA 
LAlK/il Nuo R v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c-mV VtBlty

M. TEITELBAUM, Manadžeria
M a s J ai perdirbta Rusiškai-Tnrkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su surum vandeniu
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

j marškiąpiai, manė prisivaryti 
Platinimas ir gražinimas W. i Pilnutėlę svetainę žmonių. Bet

A Norintieji ge- 
riausio patar- 

| navimo ir už 
g žemą kainą1 nu- 
|| liūdimo “— 

doje, 
' pas;

JONĄ ; PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija;

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

So. Boston 03Q4 W.

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

4715 N. Sth Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: 
1218 So, 10th St., Camden. N.

ba, o trūkumą prideda tėvai 
del apsirengimo ir kitų reik- 

šnipas menų. Todėl sunku tas dar- 
-J iš i bininkes į uniją suorganizuoti

AMERICAN
AUTO SCHOOL

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

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs - 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases-

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

TELEFONAI;

Bell-------------------------Oregon Š1M

Keystone------------------Main

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo 1

URBO LAX TABS 
. (25 centai už skrynutę)

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homečpatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima/ gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

j 151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
—U—_ ________ _________________ORDER BLANK:_____________

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

Vardas ______________
No-----  ------St. or Ave.
Miestas State

, , ...... ,Pries kinese ir naudojasi proga. Ka-
gamtą, bet kam jis laikė jauną daugiausia dirba mai- 
gaspadinę savo klebonijoje? nįerįų dukterys, tai nelabai!

Jls. Jie^ail<ė juoduką i paįso uždirba, .bi tik dir- 
UZ kukorill ? „ t-v.-iilrn-mo -nvirlnrlo L Him i

Ketvirtai, Sausio 31, 1929

P1TTSBURGHAS ^laisvamaniai,” keikia ir nie- apie kurį

Iš A. L. D. L. D. 33 Kuopos !ir kunigo.
Susirinkimo

19 d. sausio buvo A. L. D.
D-. 33 kuopos susirinkimas.

Narių atsilankė mažai, kas 
labai peiktina. Yra daugelis j 

' ir tokių narių, kurie tingi at-L 
eiti į susirinkimą net knygas 
atsiimti. Tai jau perdaug ap
sileidę žmonės.

Nepaisant, kad susirinkimas 
buvo neskaitlingas, bet buvo 

llabai draugiškas ir gyvas. Ap
art išklausymo kuopos komite
to raportų, padaryta keletas 
gerų tarimų. Nutarta parsi- 

į traukti iš “Laisvės” 10 egz. 
Baltarusijos lietuvių valstiečių 
kalendoriaus; nutarta surengti 
vakarienę ir perkelti kuopos 
susirinkimus iš pirmo nedėldie- 

‘nio į pirmą subatą kiekvieno 
mėnesio. Sekantis susirinki-

del visi 3 
kit į sekantį susirinkimą Ir at- 
siveskit naujų narių prirašy
mui prie kuopos. Išrinkti de
legatai į A. L. D. L. D. IV 
Apskričio konferenciją ir už
tvirtinta visa senoji kuopos Į 
valdyba ant šių metų.

Baigiant susirinkimą, vienas' 
draugas pakėlė klausimą apie' 
atgaivinimą Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimo kuopos, kuri bu
vo- čia pakrikusi. Po apkal
bėjimo, nutarta kuopą atgai

vinti ir tuojaus susirašė 7 
^draugai, užsimokėdami po 25 
centus įstojimo ir 15c mėnesi
nių mokesčių. Sekretorium iš
rinko drg. J. Urboną. Linkiu 
naujai atgimusiai kuopai gero 
pasisekimo.

Susirinkime Buvęs.

Davatkoms Nepavyko
Jau rašiau “Laisvėje,” kad 

13 d. sausio numirė K. Volun- 
gevičienė. Kaip tik davatkos 
sužinojo apie V. mirtį, tuojaus 
ėmė pulkais lėkti į V. namus 
ir, žinoma, rūpintis, kad velio
nė būtų laidojama su bažnyti- 
niais burtais. Bet Petras Vo
lungevičius pareiškė davat
koms : “Karalina, gyva būda

vo bažnyčią, o aš pats visAi

....... ,. ....... .,--4 nepe^seųai ; buvo 
kiną tikėjimą, bažnyčią ir ku- “Laisvėj,” rašyta, kaipo skun- 
nigus, o kad tik kbks reikale- diką progresyvių draugijų 
lis, tai, žiūrėk, jau tas “laisva- miesto pčlicijai. Kad Gritė- 
manis” ir šaukiasi prie dievo Į nas nuvažiavo pas Abraomą, 

. Kad ir velionės V. i niekas jo ir neapgailestauja, 
Ateina tokių “lai-[apart jo likusių pasekėjų, bet 
būriais paskutinį. keisčiausia, kad vyskūpas Gri

tėnas buvo karščiausias dievo- 
čius ir sakydavo: prašykite 
dievą, o viską gausite; bet 
pats vyskūpas, net gulėdamas 
lovoj, poterius kalbėjo, vienok 
jo gerasis dievas neišklausė

šermenyse, 
svamanių” 
sykį atsisveikint su velione, ne
spėja per duris įvirsti vidun, 
puola, it pelų maišai, ant ke
lių ir šnabžda poterius. Kaip 
šlykštu ir pikta žiūrėt į tokius 
“laisvamanius”! Tai ne lais-|JW 
vamaniai, ale savo rūšies pa-1 maldos ir turėjo atsisakyti nuo 
laidi pleperiai, kurie daro gė- šios ašarų pakalnės. Tautiš- 

ir kiems katalikams be galo di
delis smūgis ne tiek, kad jų 

Tikras Laisvamanis. j vyskupas mirė, bet kad mirė

dą ir tikrajai lasvamanybei 
tikriesiems laisvamaniams.

Lenino Mirties Paminėjimas
20 d. sausio, Labor Lyceum 

svetainėj, buvo surengtas mi
tingas paminėjimui penkių 
metų sukaktuvių drg. Lenino 
mirties. Mums įėjus į svetai
nę, tuojaus užstojo kelią, su 
glėbiu visokios literatūros, 

gražus vaikinas—Jo- 
Jonas, su 

, visuo
met gerai dirba ne tiktai tarp 
anglų, bet ir tarp lietuvių. La
bai linksma matyt juos ten 
darbuojantis. žmonių į mi
tingą susirinko neperdaugiau- 
sia. Kalbėtojum buvo žymus 
komunistų darbuotojas ir va
dovas Ben Gitlow. Jis pasakė 
puikią ir pamokinančią pra
kalbą, iš kurios daug ką gali
ma pasimokinti, kas norėjo pa
simokinti. Lietuvių darbinin
kų irgi mažai buvo.

Leninistas.

Puoš West Carson Gatvę
P. and L. Ę. R. R. Co. pa

tiekė Pittsburgh© miesto tary
bai pasiūlymą pagerinti ir pa
gražinti paniurėlę taip vadi
namą Carson gatvę. Mat, P. 
and L. E. R. R. Co. priklauso 
visa paupės žemė iki pat Mc
Kees Rocks, Pa. ' Kompanija, 
tur būt, rengiasi užbudavot 
kokiais nors budinkąis minimą 
žemę, o žino, kad kada nors 
West Carson St. turės būt pla
tinama, todėl, matomai, ragi
na miesto tarybą tą darbą 
pradėti dabar, kad kompani
jai pastačius namus i pirma 
praplėtimo West Carson gat- 

paskui .nereiktų jiamus•. . - , V T -Vės, pCOAVVU , ...
a, labai retai kada ūankyda-i ^raukti toliau. ---<•_ - ’!_X«

j«B nelankau, tai kokis bQtų-Carson ](aštuog d .. 
išrokavjmas man jos lavoną Manoma> kad miesto ta- 
tampyti po bažnyčias? Lai-1 , . .,. , . , . t v ... iryba paraginimą priims irdosiu be jokių bažnytinių ap
eigų.” Vaje, vaje! Davatkos 
su davatkinais spyrėsi, kad 
Petras turės pakeisti savo žo
dį ir gana. Įdomu .buvo, ąr 
atsilaikys Petras prieš davat
kų spiečių?

17 d. sausio, ant nepriklau
som^ lietuvių tautiškų kapi
nių, su dideliu būriu palydo
vų, velionė likosi palaidota be 
jokių bažnytinių burtų. Va
dinasi, davatkoms nepavyko 
apipainioti burtų vortinkliais ( 
velionės “dūšelę” ir pasiųsti! 
niekėno nežinoman “dangun.” • 
Už tai Petrui priklauso didelis 
kreditas, kad savo duotojo žo
džio nemainė, kaip kad dauge
lis “laisvamanių” padaro. Kol 
nėra jokio reikalėlio, tol jie

t ,

Kažin kas pasidarė su 
sų korespondentais, kad 
niekad nieko neparašo į laik
raščius žinių iš šios apielin- 
kės? O visgi randasi šis bei 
tas parašyti ir yra kam, bet 
tik bėda, kad nei vienas neno
ri būti pirmesnis už kitą. Tai 
blogas dalykas. -

27 d. gruodžio, 1928 m., ati
davė savo tautiškam dievui 
dūšią Sirvydo vyskupas J. Gri- 
tėnas. ' Tai tas pats vyskupas,

nuo juodosios 'difterijos ir tu
pėjo palaidoti į 24 valandas, 
be jokių ceremonijų. Tas la
biausia davatkų širdis sujudi
no ir kad nusiraminti, tai da
bar kalba, kad jų vyskūpas 
mirė delei to, kad būk kovojo 
prieš gamtą. * Labai gerai, kad 
vyskūpas Gritėnas buvo toks 
cnatlyvas ir “kovojo

“Mokslo” • vyras, f 
Klinga, irgi išsinešdino i 
Scrantono, nes gavo-džiabą 
/‘Vienybėj.” Neuždyką Širvy- 
dukas verkė, kad tautiečiai 
neturi gerų veikėjų. Tat ir 
pasirinko gerą “sampelį,” šni
pą Klingą, iš kurio tikisi pa
daryti gerą darbuotoją. Juk 
iš to frukto ir dabar ne pras
tas fašistinis šnipas, todėl šir- 
vydukas neapsigavo pasirink
damas ateičiai didvyrį lietuvių 
tautai.

nauskas yra tikras lietuvių vū- 
das. Bet.\ .tas vis nelabasis 
“bet.” Vieton puotauti ge
riausiam viešbutyj, tai puota
vo lietuviškoj užeigoj ant 
Brick Ave., pas mažiuką ir pli
ką Antaną “hot dogs” šveisda
mi. Šveitė visi ponai ir po
nios, biznieriai ir “mokslo” vy
rai, o prie stiklelio ir “skūne- 
rio” “nyrbyro” traukė ‘‘Lietu
va, tėvyne mūsų.” Tik jau 
“tvirtybę” ne ią praeities sė
mė, bet iš tų nelaimingų, stik
linių.

Darbai šiuo tarpu nekurtose ‘ 
kasyklose eina pusėtinai gerai, 
bet nekurtos visai uždarytos 
ant neapriboto laiko ir nau
jam darbas sunku gauti. 
tokių darbų čionais kaip ir nė
ra, tik kasyklos. Yra pusėti-į 
nai daug šilko (dirbtuvių ir dar 
daugiau vis atkrausto iš Pat
erson, N. J., ir kitų viętįų, nes 
čionai labai pigiai apmoka šiL

Organizacijų
Mūsų kuopų parengimas į- 

vyks trečią savaitę po velykų 
ir prašome kitų Bronxo lietu
vių prganizacijų nieko tą die
ną nerengti.

New Yorko Darbininkiškų 
Organizacijų Sąryšio Komite
to posėdis labai reikalingas. 
Ir.»nors buvo šaukiamas, ta- 
čiaus nei vienas iš naujai iš
rinktųjų nartų nei akių nepa
rodė. Tokie dalykai, draugai, 
yra blogi ir jeigu bus taip ir 
toliaus,- tai mūsų konferencijos 
iškelti obalsiai bus palaidoti 
ir kartu neatsiektas tikslas. 
Senas komitetas rekordus su
krovė pas vieną draugą ir lau
kia progos, kad.jie būtų per- 

Ki- duoti naujai išrinktam komite
tui. Dz. Rep.

ir unijų palaikyti. , Mainierių 
dukterys turėtų imti pavyzdį 
nuo savo tėvų, organizuotis ir 
palaikyti tvirtų uniją, nesiduo
ti save bosams begėdiškai iš
naudoti, dirbti už $6, $7 arba, 
daugiausia', $10- į savaitę.

Rumboniškis.

“Tauro” Kliubas! Londonas. — Pranešama, 
___  ___ =,j “sorkes” del kad Afganistano naujas val- 
Vanagaičio ir kitų, fašistinių donas IBacha Sakao _ sutikęs, 
lakštingalų, paminėjimui Lie- kad būtų Anglijos imperia- 
tuvos neprigulmybės 11 metų, lįstų įsteigta orlaivių linija 
Kad daugiau išsireklamuoti ir Peshawur, Indijos, į Ka- 
kad Stepanauskas yra prezi- Afganistano sostinę.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJ**
Užtikrinu, kad mano patarnavlma* 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

J.
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Tel

valan- 
iaukites

dentas, £ai ant apgarsinimų 
parašė, kad visi, kas tik' Va
nagaičio yra draugai, suprask, 
fašistai, ateikite prisirengę, 
nes bolševikai rengią “pirtį.” 
Jie žadą tomeitėm ir kiauši
niais “Margučio” redaktorių 
payai^ipti.: Ir, .tuomi tie įuod-, vi ’• • •__ £•

kokios pasekmės buvo? Vos 
keli desėtkai bobelkų ir Stepa
nausko vadovaujami saliūnin- 
kai, su savo pačiom ir “bar- 
tenderiaiš,” sudarė publiką. 
Doresni žmonės tik pasipiktino 

į iš tokių fašistinių garsinimų, 
•kad užkabinėja kitų srovių or
ganizacijas ir žmones. Prie 
to, dar garsino, kad A. Vana- 

! gaitįs, ką tik sugrįžęs iš Lietu
vos, tai daug ką pasakys apie 
Lietuvą. Bet fašistams ir tas 
negelbėjo, nes Scrantono lie
tuviai gerai žinojo, kas per 
vieni tie rengėjai ir kokie jų 
artistai, užtat ir nėjo.

Dar toliaus. Tas pats “Tau
ro” Kliubas pasigarsina per 
anglišką spaudą, kad jie turės 
puikų balių Casey’s Hotel (ge
riausiam viešbutyj) ir vis to 
kliubo prezidentas, tai Džionas 

i Stepanauskas. Mat, ir svetim-

(Tąsa nuo 6-tp pusi.) 
žinomo neįsileidžia, nei durų 
nepraveria^ kol neatsiliepia,' 
kas tokis. Ir šeštokas atsiliėr 
pia: “Father šeštokas.” To
kiu būdu gauna progą į vidų 
įeiti.

Mano patarimas tokis New 
Yorko 
manus
traukę iš po brusloto kryželį, 
duoda jums bučiuoti, nebu
čiuokite. Dabar siaučia influ
enza ir galima užsikrėsti bent 
kokia liga ir tuomet nukentė- 
site patys. Pinigai jums ir 
patiems reikalingi. Jisai ne
vedęs žmogus ir gali tinkamai 
pragyventi iš kitų įplaukų, be 
specialių kolektų. O jūs tu
rite šeimynas ir jums patiems 
doleriai reikalingi.

“LAISVES” ŠERININKŲ SUVAŽIAVIMO VAKARIENE 
Bus Puiki Koncertinė Programa ir Prakalbos

Su tokiu susidomėjimu L FA praktikuojasi dainuoti “Laisvės” šėrininkų suvažiavimo vakarie
nėje, kurt įvyks nedėlioję, 

3-čią dieną Vasario (February), 1929 /
“LAISVfiS” SVETAINĖJE, 46 Ten Eyck Street, BROOKLYN, NA Y.

Tuojaus įsigykite 
dalyyaus vakarienėje.

Nauja Madison Sq. Garden 
Svetainė

Hubert Fugazy baigia sta- 
ityti naują milžinišką kumšty
nių, svetainę, kuri bus ties 
53rd St., West Side. Namas 
septynių augštų ir paranku 
bus prie jo privažiuoti sub
way, išlipant ant 57th St., ar
ba 9th Avė. eleveiteriu, išli
pant ant 59th St. Stovi ties 
Hudson upe ir galima matyti 
visą New Jersey, pakraštį.

GERA! PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS,- 
kad j mėnesį laiko po 600 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriaį 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. Urhszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas menesis po 
keliolika šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo-

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ii- Įeituose miestuose—-visur 
ruinuiuujtuvc sycsvuiuuuuoc, uzciguoc!, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystSs 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinką, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsi| cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiUnČiąme ant 
pareikalavirąo yisur į kitus miestus 
bižhiėriams 4 ir privatiškiėins žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujoki; Cigary Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Nelaimė Policijos 
Komisidnieriaus Moteriai

Naujas patvarkymas teatrų 
distrikte jau imama vykdinti 
ir ant 5th Avė. jis papuolė 
policijos komisionieriaus Wha
len pačiai. Poniutė, įėjus į 
krautuvę^ paliko šoferį užgin
toj i zonoj, kur nėra leistinai reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
palikti automobilių. Ir tokis 
policistas pasitaikė, kuris, ne
paisant šoferio protesto, kad 
jisai paties l)oso pačią atvežė 
į krautuvę, nutempė jį su bo
so . automobilium i policijos 
stotį. '

Augštosiųs kiįmės poniutė 
turėjo Šalti tarpduryje koliai 
policijos agentas pasakė, ka
me dalykas, ir nabagėlė turė
jo bttsu važiuoti 
kokis vargeliai'
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VIETOS ŽINIOS
vį 43 ir 44 gatvių, aht 6th 
Ave., perėjo iš vienų i kitas

KQMITETO POSĖDIS
PASIPIRKITE TIKIETUS 
IŠANKSTO

Senojo ir naujojo A. L. D. 
L. D. Centro Komiteto bend
ras posėdis įvyks sekantį šeš
tadienį, vasario 2 d., kai 8 
yal. vakare. Vieta—
vės” name.

PRADĖS VAJŲ Už
PAUUOSAV1MĄ
MATHIAS RAKOŠI

Lais-

vadasVengrų komunistų 
Mathias Rakoši jau kelinti me
tai kankinamas to krašto fa
šistiniame kalėjime. Jis su 
savo draugais paskelbė bado 
streiką, kovodamas už page
rinimą sąlygų, >ir tai dalinai 
atsiekė. Bet jo sveikata žy
miai susilpnėjo. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas (N. 
Y. skyrius) šiomis dienomis iš
leido pareiškimą, šaukiantį 
darbininkus stoti į pagelbą 
Vengrijos politiniams kali
niams, su M. Rak ošiu prieša
kyje. Reikės nešti reikalavi
mai ir pasiųsti Horthy-Beth- 
leno valdžiai, kad kuo veikiau
siai paleistų juos iš kalėjimo.

BARA KUNIGUS Už JŲ 
PAVIRŠUTINIŠKUMĄ

Kunigas S. Parkes Cadman, 
kalbėdamas pereitą antradienį 
New Yorko Kindergarten Susi
vienijimo parengtame pokilyj, • V ■ 1 V • v • _ i t • I

rankas. Iki ši<51 jį- turėjo 
Keith-Albee kapitalistai, o da

lbai* atpirko Frederick Brown.
Pastarasis, sakoma, atpirkęs 
spekuliacijos mieriais. Kiek 
už šį pirkinį užmokėta, viešai 
neskelbiama, bet spėjama,, kad 
nemažiau, kai 6 milionus do
lerių.

L. B. ŠALINIOTĖS 
KONCERTAS

vai.

“Laisvės” abi svet. perma-i 
žos, kad sutalpinti labai daugi 
svieto. Taigi pranešame, kad O’NEILLO VEIKALAS 
būsimai vakarienei tikietus pa-j TURI PASISEKIMO 
si pirk turn ėte išanksto, nes ve-' ---------
liau galite neįtilpti. Vakarie 
nė, kaip žinoma, bus sekantį O’Neill veikalas “Strange In-

7 v. terlude” turėjo tokio pasiseki- 
mo New Yorke, kad tam par 

jčiam teatre (John Golden 
-■Theatre) jis buvo vaidintas iš

tisus metus, kurie sukako per
eitą trečiadienį. Kalbamo 

MOTERŲ DIENAI SURUOŠTI'vaidmens recenzija savo laiku
KONFERENCIJA

sekmadienį, vasario 3 d 
vakare. Tikietų kaina vienam 
asmeniui $1.50. Užsisakyti 
galite telefonu, laišku arba as
meniškai “Laisvės” ofise.

Darbininkių moterų 
paminėjimui suruošti

Paskilbusis am. dramaturgo

'yra tilpusi mūsų dienrašty j.

rencija įvyks Darbininkų Cen-1 
tre, New Yorke, sekantį penk
tadienį, vasario 1 d., kai 
vakare.

dienos RŪPINSiS
Konte- DARbinINKIŠKU DŽIAZU

6 v.

GERAI, BET DAR 
VIS BLOGA

atsto-Amerikos kapitalistų 
vas Lenkijoj, Charles S. Dew
ey, kuris nesenai iš ten sugrį
žo, skelbia, kad Lenkija esan
ti progresuojanti iš savo poka
rinių vargų, bet dar vis 
prastai.

NEW YORKO ŽINIOŠ

stovi

Pereitą sekmadienį įvyko
pareiškė, kad šių dienų ku’ni- l. d. l. D. 23 kuopos susirin- 
gai “nakina” tikybą ir patys1' • - .. . ...................
save neapgalvotais pasakoji
mais laike “pamokslų.” Esą, 
jie, dažnai neturėdami ką sa
kyti, velia sakinius tokius il
gus ir nesuprantamus, bepras
mius, kad žmones atgrąsina 
nuo klausymo pamokslų ir pa- 
rapiįonai jiems netiki.

Cadman nėra girdėjęs lietu
viškų kunigų “pamokslų,” ku
rie savo nesąmonėmis perneša 
gal būt visų tautų kunigų 
mokslhs.”' ■

DISKUSIJOS APIE 
tflVORSUS

pa-

Ridgewoodieciai, rengkitės 
įrodytu delko tiek daug per- 
skyrų-divorsų. Yra žmonių, I leriai 
kurie visą kaltę nori suversti I 
ant senbernių bei senmergių. 
TaČiaus, tokiais viengungių 
apkaltinimais divorsų paėji
mo niekas neišaiškins.

Jei vyras bei moteris poroj 
nestigyvena, tai priežastis jų 
perskyrų yra kasdieniniame 
gj’venime, o ne trečios ypatos 
įsimaišymas į jų tarpą, kaip 
daugelis bando aiškinti. Įve
dimą į diskusijas duos drg. J. 
Kraucevičius. Diskusijos į- 
vyks pėtnyčioj vasario 1 d., 
7:30 vai., vakare, Degulio ir 
$apalo. svetainėj, 147 Thames 
St.,. Ridgewood, Brooklyno da- 
lyje.

Diskusijas rengia Darbinin- 
. kių Susivienijimo 132 kuopa. 

Patartina visiems atsilankyti 
ir susipažinti su minėtu klau
siniu. ' ,

kimas. Reikia priminti, kad 
keli mūsų organizacijos nariai 
pamiršta kuopos susirinkimą 
ir tupmet, kuomet pradžia me
tų ir reikėtų rinkti kuopos val
dybą. Bet jau pas mūsų kuo
pos narius įsigyvenęs tokis pa
protys, kad tie 
turi būt amžini 
bos viršininkai.

Pereitų metų 
žymesnis, tik nesmagu, 
paskutinis balius davė nuosto
lių. Bet dalyvavę susirinkirhe 
išsireiškė ir padarė planus iš
lyginimui nuostolių, šiame su
sirinkime išklausyti II’Apskri
čio delegatų raportai ir iš D. 
N. Y. D. O. S. konferencijos. 
Komisija pranešė, kad 5 do- 

jau įteikti Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui, 
kaipo metinė kuopos mokestis. 
Šiame susirinkime kurie daly
vavo, pasimokėjo mokestis už 
šiuos metus.

patys draugai 
kuopos valdy-

veikimas buvo 
kad

Kviečia Komisija.

INFLUENZA ma^ta, bet 
ŽMONIŲ SVEIKATA
N&&ERŽJA

Pąsak sveikatos departmen- 
to pranešimų, New Yorke ir 
apielinkėje influenzos pavojus 
mažėja. Bet tas nereiškia, 
kad žmonių sveikata apskritai 
kiltų: plaučių uždegimu nema
žas skaičius susirgo pereitom 
diepom. Pav., pereitą antra- 

plaučių uždegimu buvo

IFIKUOTOJAS

New Yorke suareštuotas te
atrališkų veikalų rašytojas 
William Preston Gibson. Kal
tinamas sufabrikavime tam 
tikrų čekių ir apgaudinėjime 
Žmonių šanghajuj, Chinijoj, 
kur jis yra gyvenęs. Tenaiti- 
nis amerikoniškas teismas rei
kalauja Gibsono. Jis padėtas 
po ?3,0X)0 kaucija.

. . ■ ‘ . . .

Rytoj, vasario 1 d., 8 
vakare, įvyks žymios lietuvai
tės pianistės, L. 'B. šaliniūtės, 
(Shellan), koncertas, kuriame, 
apart jos, dalyvaus visa eilė 
žymių artistų, k. a., Menkeliū- 
niūtė-Januškienė, F. Stankū
nas, Aušriūtė, etc. Vieta— 
SchWabęn Hali, kampas Myr
tle ir Knickerbocker Avės., 
Brooklyne. 
šokiai.

", ...

WALTHAM, MASS.
A. L. D. L. D. 220 kuopa rengia 

smagų balių subatoj, 2 vasario, po 
No. 11 Noonan St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Kviečiame visus vietos ir 
apielinkčs lietuvius atsilankyti pasi
linksminti. Bus gražių pamarginimų, 
skanių gėrimų ir užkandžių.—Kvie
čia rengėjai. 25-26

Po koncerto bus

BUS PUIKUSSUBATOJ 
PARENGIMAS

Sekančio j subatoj, vasario 2, 
“Laisvės” svetainėj, bus gra
žus parengimas—koncertas ir 
šokiai. Rengia lietuvių jau
nuolių orkestrą, vadovaujant 
muzikos mokytojui J. Baltru-^ 
kevičiųi. šie jaunuoliai jau ne 
sykį gražiai sugrajino darbi- 

.ninkiškų organizacijų parengi
muose veltui, todėl ir jų pačių 

paremt.
išpildys skaitlinga 

jaunuolių orkestrą, armonistas 
ir kt. Po programai šokiai. 
Šokiams grajys didesnė dalis 
orkestros, apie 8 smuikos. 

f

PLYMOUTH, PA.
L. D. S. A. 53 kuopa rengia skry

nučių balių nedėlioj, 3 vasario, 
Campbell’s Svetainėj, ant Power and 
Light Co. ofiso, W. Main St. Pra
sidės 7 vai. vakare. Kviečiame visus 
ateiti pasilinksminti, nes bus gera 
programa. Žinote, kad L. D. S. A. 
53 kuopa išaukoja pinigus geriems 
tikslams, tat nesigailėkite praleisti 
keletą centų ir paremti mūsų organi
zaciją. Įžanga veltui. Skrynutės bus 
pardavinėjamos labai pigiai.—Rengė
jos. 25-27

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 3353 
Washington St., kampas Green St., 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain 1123.

(21-47)

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Teko girdėti^ kad Lietuvių
Proletarų Meno Sąjungos Cen- parengimą reikia 
tro Biuras nesenai laikytame pvno.r.irY1Qv 
savo posėdyje (Chicagoj) ta
rėsi apie praplėtimą mūsų sce
noj darb. džiazinio meno. Bus 
reikalauta iš .poetų ta krypti
mi eilių, kuriom muziką duos 
mūs jauni kompozitoriai.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

150 DAINININKŲ
dainuoti prie choro

Grand Opera Guild

JUNIPER 7646,

RALPH KRUČHY
FOTOGRAFASJ. . ‘ • *
65-23 Grand avenue

MASPETA. N. Y.

BROOKLYNE APMIRIMAS!

Savais laikais brOoklyniečiai 
buvo garsūs, suvaidinimu gerų 
veikalų. Bet šį sezoną nepasi
rodė jie nė su vienu. Kodėl? 
Atsakyti sunku. Vaidylų tu
rime, lietuvių tūkstančiai, ku
rie trokštų bent sykį į metus 
pasigerėti nors viena gera dra
ma. Vertėtų tuo susirūpinti.

RYT VAKARE

KONCERTAS
IR ŠOKIAI

r ų in
L. Bernice Shellan Music 

Academy’s Mokiniai
Pagerbimui Savo Mokytojos

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus pėtnyčioj, 1 vasa
rio, kliubo kambariuose, 220 Leon
ard St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikite, yra svarbių reikalų 
aptarti.—Sekr. A. Deikus. 26-27

Mokiname veltui. Atsišaukite *pėt- 
nyčioje, 7:30 vai. vakare. Studio 807, 
Carnegie Hall, New York, N. Y.

26-28
REIKALINGA patyrusių merginų 

prie atrinkinėjimo žarnų darymui 
dešrų. The Brecht Corporation, 174 
Pearl St., New York City. 25-26

BROLIAI LIETUVIAI
Atbuskite ir žiūrėkite į šitą faktą,’ 

kad svetimtaučiai daug daugiau už
dirba pinigų, negu mes, tautiečiai. 
Kodėl ? Mūsų ateinantis turtas yra 
BERGEN COUNTY. Delei plates
nių žinių, telefonuokite Circle 8787 ir 
klauskite zPETERSON. 24-28

I Tel., Triangle 1450 ’
Į Lietuvis Fotografas | 
į IR MALIORIŲS į

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja? 
visokius p a- į 
veikslus įvai-1 
riomis spalvo-1 
mis. Atnau- į 
jina senus ir I 
kr a j a v u s ir | 
sudaro sul 
amerikoniškais I

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai!
■ Kreipkitės šiuo adresu: |

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza i 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

PRANEŠIMAI E KITUR PAJIEŠKOJIMAI

Cukerninkas Ubagauja
Mūsų Father šeštokas, ku

ris cukernėje maišus kilnojo 
ar cukrų malė ir pagaliaus iš
ėjo kunigo “mokslą” ir likosi 
Father šeštokas, šiais metais 
ubagauja. Turiu priminti, kad 
vienas neina, ale vedasi du 
sargu, aiškiau sakant, dešim- 

įtukų kolektorius, kurie eina 
“švento lenciūgėlio” sukti ir, 
griekus savo už dešimtuką 
parduoti. Įėjęs į lietuvio na
mus, pirmiausia aplaistė taip 
vadinamu ’šventu, bet sušilusiu 
vandeniu namus ir jeigu mu
sių kur randasi, esu tikras, jas 
nuvaiko nuo sienų. Reikia 
priminti ir tas, kad gudriai 
prabaščius atsiliepia, kai lietu
vio duris klabena. Mat, yra 
įsigyvenęs paprotys ir lietuviai 
įbauginti ir nieko į namus ne-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

K. Menkeliūniūte

TEATRASDAINOS-MUZIKA
“PETERBURGO PABAIGA” 
LOEW’S TEATRUOSE

Garsusis Sovkino judis— 
“St. Peterburgo Pabaiga”—bus 
rodomas visuose Loew’s teat
ruose, kurių nemanai randasi 
New Yorko priemiesčiuose. 
Nemačiusieji, raginami eiti pa
žiūrėti, nes tai yra vaidmuo, 
kuriam pagyrimų reiškė kiek
vienas jį matęs.

HIPPODROME 
PARDUOTAS

/■ ■

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

■ H • . /Ui.?; i •' v

JĮEŠKAU dalininkų į organizuojamą 
kooperatyvę dirbtuvę, su įnašomis 

po 2,000 dolerių. Jau yra trys geri 
vyrai prisidėję prie šios pelningos 
pramonės. Reikėtų dar kita tiek. 
Kviečiama ir mųterys ar merginos, 
ne senesnės kaip 46 m^tų. zJds galė
tų ir apsivesti su vyrais dalininkais. 
Aš turiu gražaus gamtinio turto— 
miško, tinkamo popieriui gaminti. 
Nepraleiskite progos . Atsišaukite 
del platesnių žinių.—Jos. Apinaitis, 
Route No. 1, Seaside,' Oregon.

. ■ Į7-28

PITTSBURGH, PA.
A. L. D. L. D. 33 Kp. Narių Žiniai 

Kadangi pereitas nepaprastas kuo
pos susirinkimas nutarė permainyti 
dieną reguliainų kuopos susirinkimų 
iš pirmo nedėldienio kaip kad iki 
šiol būdavo, o dabar bus laikomi su
sirinkimai ka,s pirmą subatvakarį, 8 
vai., toj pačioj vietoj. Sekantis kpl 
susirinkimas įvyks 2 d. vasario 
(February). Todėl visi, kuopos, nat
riai nė tiktai patys turi ateiti į mi
nimą susirjnkimą, bet ir naujų narių 
turi atsivesti prirašymui prie kuo
pos. Draugiškai visus kviečia 
tetas, j ' v / • ■ ' ' ■ !

PHILADELPHIA, PA. 
, . > t < < t •

Ateities žiedo Vaikučių Draugijė
lės choras rengia šaunų koncertą ir 
balių subatoj,/ 2 vasario, Lietuvių 
Tautiškoj Svetawej,v 928 E. Moya- 
mensing Avė. Pradžia 8 vai. vaka
re., Bus puiki programą, gera mu
zika. Kviečiame visus atsilankyti pa
silinksminti ir paremti jaunuolių 
chorą.—Rengėjai. 26-27

BINGHAMTON, N. Y.x
L. D. S. A. 23 kuopos susirinkimas 

1 bus nedėlioj, 3 vasario, pas drg. H

pietų. Draugės, nepamirškit atsilan- ( 
kyti, nes turėsime .daug svarbių rei
kalų aptarti. Žinote, kad atsibuvo 
vakarienė, tai svarbu kiekvienai na
rei žinoti, kokios pasekmės buvo. 
Atsiveskite ir naujų narių.—Org. M. 
Žvirblienė. 1

MINERSVILLJi, PA.
Vietos progresyvių organizacijų 

kuopos rengia operetę “Grigutis” ne-; 
dčlioj, 3 vasarioj Opera House sve- 

l tainėj. .
Minėtą veikalą atvaizdins Lyros Cho
ras iš Shenandoah, Pa. Kviečiame 
visus vietos ir apielinkčs lietuvius 
atsilankyti ir pamatyti tą stebėtinai 
gražų veikalą. Įžanga 75c 
Vaikams 25c.—Rengėjai.

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

kimas bus pėtnyčioj, 1 vasario, Mą-

komi- 
■26-27

PAJIEŠKAŲ brblid Stahišlovd Kdn- 
Stowych/ Girdėjau, ‘ kad gyveha 

Chicago, Ill. Paeina iš Kauho rėdy- 
bos; Tauragės dliskriČio, Skaūdvillės 
parapijos, Adakavo kaimo.' ' Jis ap
leido mane Philadelphia, Pa., 5 me
tai atgal. Meldžiu jį.patį atsišaukti 
arba kas žinote, malonėkite pranešti. 
—A. Konstowych, 1800 »W. 2nd St., 
Chester, Pa. ' (23-27)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA Williamsburge 

keturi dideli kambariai, su maudy
nėmis, elektra, randa $20.00. Vidu
riniam flore. Blokas nuo subway.—

i • or/Į a c* • o i ' Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, N. Y. žukienę, 3j6 ^Clinton St.. 2 vą] po Telephone Jamaica, 7394. Tupiu limnfypft- nAnamirskir. nr.silnn- 9 7 •

Garsioji dramatiškas sopranas, 
kuri dainuoja amerikoniškuose 
teatruose, dalyvaus savo pro
fesijos- draugės koncerte. *

Taipgi dalyvauji:
J. L. KAVALIAUSKIUTĖ
K. J&ENKELIUNIUTĖ 
F. STANKŪNAS > 
ELENA AUŠRIUTĖ .
jšalinaitės mokiniai duos pi

ano solų ir sudarys gražius 
sceniškus grupių šokius. Ri
cardo ir La Nova, profesiona
liški šokikai, šoks adagio ir 
apache šokius. Programa tur
tinga, o įžanga tik $1 ypatai.

Koncertas Įvyks Pėtnyčioj

1 Vasario (February), 1929^

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMOS

170 akrų Žemės, 100 akrų dirba
mos, likusioji miškas ir ganykla,1 ant 
State kelio, kuris eina iš New Yor- 

vucalxv, vpcia jnvuBt; »vc- ko į Bostoną, 2 geros stubos, yra 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare, elektra, vanduo, maudynės, stdain 

heat, Storas ir gąsdino stotis. Dvi 
didelės bamės, 9 akrų tabako “Sė
das” ir kiti budinkai. Netoli miesto. 
Gera proga, kas nori įgyti gerą far-; 
mą. Mes turime daug įvairių far- 
mų ant. pardavimo, taipgi visokių 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 
do apielinkėj. Kreipkitės sekamu ad- 
resuą Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Cdnn. . į (23-34)

ir biznis 
(lietuviška užeiga) prieš įstatymus 

neprasikaltus, įdirbtas per 22 metu. 
Namas 4 šeimynų ir 4 fomišiudti 
kambariai, viso yra 21 kambarys. 
Delei nesveikatos : turiu1 greitai par
duoti, nes daktarai liepia važiuoti į 
Lietuvą., Parduosiu pigiai, tat pasi- 
naįijokit. proga.—V. Zabita, 126 
Jackson Št., Newark; N. J.

----------------------- (18-29)1 
PAR1SIDUODA Lunch Room. Gera 

Atsišaukit po No. 93 
------ . 25-27

ir $1.
26-27

nnuao mu.o pu vivj, x vaocuivp _____________________________________________

žeikos svetainėj, 8 vai. vakare. Visi PARSIDUODA NAMAS i 
nariai ateikit laiku, yra svarbių rei- (lietuviška užeiga) prieš i
kalų. Taipgi pasistengkite užsimo
kėti mokesčius ir atsiimti knygas.— 
Sekr. V/'K.

PHILADELPHIA, PA. •>
Pranešąme, kad North miesto 

lies 
skaitymo ir rašymo, perkejiama 
nedėlios į petnyčią. . Taigi visi f

/
„jame, kad North miesto da- 
vaikučių j mokyklos pamokos 

' “ ' - iš
su

sirinkit šią petnyčią, 1 vasario/švedų _ ,______ _____
kliube, 8th St.( ir Fairmount Ave.,' proga pirkti. Atsišaukit po 
7:30 vai. vakare.—Komitetas. 26-27, Leonard St., Bropklyn, N. Y.

SCHWABEN HALL Į
Kampas Myrtle ir j

Knickerbocker Ave’s, 
BROOKLYN, N. Y.

Vienas iŠ didžiausių teatra- 
namių New Yorke, Hippo
drome, užimantis visą tarpgat-^):o:Q:8:0:0:8:^^

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

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

t Kviečia Rengėjai.

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, 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

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

J. ‘ LE VANDAUSKAS
grAėSUius 1

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jbs, bet 
jau senai matimėsi. Botų linksma pasi
matyti.

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

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

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą*; Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.09 ir daugiau.

i 'i Ahyhių ; ;
Ayifečių juogU

* ► Anižių sBklukių
| < Broleliu^ 1
i Bernardinų į 
1 Bėzdų žiedų 4 ,
: . Badijonų f ;

čepfronėlių ' 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių / 
Dagilių 1 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba- parašo į 
^ mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue
i LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

į ' > Phohe: Greenpoint 2017, 2860, 8514.

t I
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> *Grybelįų, 
į Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juųdšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų

. Lisnikų 
Mėtelių 
MedetĮoj 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų

- Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorlęų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trflkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

Brooklyn, N. Y.




