
Sovietai Susirūpinę
Kolonistais Ant

Vrangelio Salos
MASKVA.— Sovietai la- 

bai susirūpinę kolonistų li
kimu ant Vrangelio salos.

Sovietų laivas Stavropol 
sugrįžo su pranešimu, kad 
jis negalėjo nuplaukti j 
Vrangelio salą iš priežasties 
ledų.

1926 metais ten apsigyve
no apie 50 eskimosų šeimy
nų ir šeši rusai. Rusų trys 
vyrai ir trys moterys.

Sala yra apie 70 mylių il
gumo ir 28 mylios platumo 
plačiausioj vietoj; randasi 
už 100 mvliu nuo šiaurinio 
Sibiro pakraščio.

Kolonistų likimas nežino
mas. Kadangi Sovietų lai
vas negalėjo prie jų dasi-

Pirmas Lietuvių Darbi-

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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10 Vaiky Patėvis, 17 Mėty 
Amžiaus, Nubaustas už 

Vagystę
EAST ST. LOUIS.—Nor- 

ciss Thielman, 17 metų am
žiaus, patėvis 10 vaikų, ir 
Clifford Layman, 26 metų 
amžiaus, vyras vienos Thiel- 
mano podukros, tapo nubau-

gauti ir sužinoti apie jų pa- sti po $56 už pavogimą už-' 
dėtį, tai manoma, kad jie kločių, vertės $300 iš miega- 
veikiausia žuvo. gamoje vagono.

------------ Thielmano pati yra 45 
m M r • ’metų amžiaus; jiedu apsive
ji) ZllVO nUO Gaisro dė trys mėnesiai atgal, kuo- 

----------------met ji persiskyrė su savo
BUCKHANNON, W. Va. “nVy™; v,“

— Anksti šeštadienio rytą 
čia sudegė dešimts asmenų, 
kuomet gaisras ištiko ju 

ssn *• • ras WJTSW

turėjo 10 vaikų; trys jos 
dukterys jau vedusios ir tu
ri vaikų. Tuo būdu Thiel
man yra ne tik patėvis, bet

Stuboj buvo vienuolika as- va^.tms
rnen^, tik vienas spėjo pa- ■ Jie gJ/vena Dupo> IU

Žuvo Peter Sines, mainie-; 
rys, jo žmona, jų septyni: 
vaikai ir dviejų mėnesių kū-1 
dikis jų vyriausios dukters. ■

Namas buvo vieno augšto.
Visi lavonai tapo atrasti1 
vienam miegamajam kam- i

Orlaiviu Nusileido Ant Kalno 
Viršūnės, 6,000 Pėdų 

Augštumo
MUNICH, Bavarija, 

bary, kuomet gaisrininkai’Wilhelm Hoffman, studen- 
pagalios pajėgė įeiti per fas aviatorius, penktadienį 
griuvėsius. 'nusileido ant viršūnės gar-

Išsigelbėjo Sineso dukters saus kalno Zugspitze, virš 
vyras, iššokdamas pro lan- d,000 pėdų augštumo. Pas- 
gą. Matomai, jis tik vienas kui jis vėl pakilo, 
greitai pajuto, gaisrą. Jis re-j 
kė bėgdamas keliu, o jo dra- į 
bužiai degė. Jis randasi blo
goj padėty Buckhannon li
goninėj.

Milionas Lity Kunigams

Berną Streikas Užkaukazėj

Sulig baltosios Lietuvos 
įstatymų visose mokyklose 
įvestas priverstinas tikybos 
mokymas. Moko paprastai 
kunigai. Dabar paskirta ti
kybos mokymui kiekvienam 
mokyklos komplekte po 400 
litų metams, Jei suskaityti 
visus katalikų vaikus, lan
kančius mokyklą visoj Lie
tuvoj, tikybos mokytojams 
tenka kasmet iš valstybės

Žemuoges, Prinokintos Elek- 
tra,’ Kainuoja $5 Viena

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
/ - ’ ■ Lt

N ep ra lai mesi t, Tik Re> 

težins, o Išlaimėsit 
y Pasauli!

Metai XIX, Dienraščio XI

11 LIETUVOS KAREIVIŲ SU OFICIERIUM 
PERĖJĘ LENKIJOS PUSĖN

Plechavičius'Reikalavęs Tuojaus Susitaikyti su Lenkija; 
Kaune Esąs Paskelbtas Karo Stovis

vičiaus reikalavimus, bet už 
valandos laiko jis suarešta
vęs Plechavičių ir jo sėbrus. 
Reguliarės armijos oficie- 
riai bandę juos spėka pa- 
liuosuoti, bet nereguliariai 
kareiviai iš “Geležinio Vil
ko” parėmę Voldemarą. Ka
ro stovis paskelbtas Kaune, 

Lietuvos armijos galva, pasakoję kareiviai.
Voldemaras ir jo kabineto

VARSA VA.— Penktadie
nį čia esą sužinota, kad 
vienuolika Lietuvos karei
vių su vienu oficierium per
ėjo Lenkijos rubežių. Jie 
tapo nugabenti į Vilnių. Ten 
laikraščiai pranešę, kad jie 
pasakoję apie suirutę tarp 
fašistų valdininkų Kaune.

Plechavičius, išstatęs Volde
marui reikalavimus. Reika- nariai neapleidę ministerių 
lavęs, kad Voldemaras pa-’pirmininko raštinės per ke- 
keistų savo politiką: kad 
tuojaus susitaikytų su Len
kija, panaikintų prekybos 
sutartį su Vokietija, nes, 
sako jis, ta sutartis pada
ranti Lietuvą Vokietijos ko
lonija; taipgi reikalavęs pa- Kaune esą pramanytos. Bėt 
skelbti seimo rinkimus.

Sakoma, Voldemaras pri
žadėjęs apsvarstyti Plecha-

lias dienas.
(Sunku pasakyti, ant kiek 

tie pranešimai teisingi’ Lie
tuvos valdžia išleido pareiš
kimą, kad užsieny paskleis
tos žinios apie neramumą

veikiausia yra kas nors ne
ramaus tarp fašistinių val
donų.)

Morganas Išvyko j Re- Japonijos Valdžia 
paracijų Konferenciją Nuteisė 99 Komunistus

OSAKA, Japonija.

Sustreikavo bernai dviejų 
Stepanokertsko rajono 
(Azerbeidžane) kaimų. 
Streiko priežastis ta, kad 
buožes nenorėjo pasirašyt 
sutarties. Bernai laikėsi 
vienybės ir buožės buvo pri- 
versti priimti visas bernų I iždo apskritas milionas litų; 
statomas sąlygas. Alga pa- ’ visas tas milionas įėina vien 
didinta 20 nuoš., pravesta1 į kunigų . kišenių, nes sulig 
draudimas, duodamos ato-1 konkordato tikybos moky- 
stogos ir tt Šis pirmutinis s mas turi būt vien kunigams 

pavestas. Tuo būdu “dievo 
tarnų” kišeniai dar pasto
rės, pilvai irgi galės storesnį 
pasidaryti. Tuos “vargšus” 
ir taip gerokai šelpia valsty
bės iždas, moka jiems kas 
mėnuo riebias algas; davė 
žemės; o dabar dar už tiky
bos mokymą pridėjo visai 

Į kompanijai apskritą milio- 
ną. Jeigu prie šito ‘pridėti 
dar tai, ką jie pelno iš - savo 
“avelių,” bus aišku, - delko* 
kunigėliai toki apvalūs, kaip 
“kropeliukai,” delko i jiems 
pagurkliai kabo ir pilvai 
stori pasidaro. Bet ne tiek 
gaila tų' pinigų, ką jie be 
reikalo paima iš iždo, maža 
kur fašistai išmėto iš kruvi
no žmonių darbo surinktus 
pinigus; daug daugiau blė- 
dies padarys kunigai, mul
kindami vaikus tikybinėmis 
pasakomis, nuodydami jau
nas smegenis klerikalizmo 
huodals. v

bernų streikas Užkaukazėj 
rodo, kad bernų aktingumas 
yra pakilęs.

UKRAINOJ 24 NAUJI 
SOVIETŲ ŪKIAI

/ Ukrainos sovietų ūkių 
(sovchozų) sąjungai pave
dama 140,652 ha žemės nau
jiems sovchozams organi
zuoti ir seniems praplėsti. 
Bus įsteigti milžiniški duo
nos fabrikai Dniepropetrov- 
sko apygardoj, Zapęrožėj ir 
Charkovo apygardoj. Ma
žesni sovchozai bus įkurti 
Zinovjevsko, Pervomaisko, 

/ Odesos, Nikolajevo, Krivo- 
rogo, Chersono, Kupianų ir 
Umanės apygardose. 1929 
m. pavasarį Ukrainoj bus' 
24 nauji grūdų sovchoząi su 
78,734 ha žemės.

Popiežius šauks Visuotiną 
Katalikų Bažnyčios 

Suvažiavimą

PARYŽIUS.— Sausio 29 
,d. Mokslų Akademijoj buvo 
'valgoma elektra prinokintos 
žemuogės. Mokslininkai da
rė. bandymus, ar galima ar- 
tificialiai prinokinti uogas, 
kitaip sakant, pagreitinti jų 
prinokimą. Du tyrinėtojai, 
G. Truffaut ir M. Thurny- 
essens, į 40 dienų prinoki
no žemuoges su elektros pa- 
gelba; o naturališkai reikia 
80 dienų prinokimui.

: Tačiaus tuo būdu, prino
kintos uogos atsiėjo labai 
brangiai—kiekviena jų kai
navo $5. Bet mokslininkai 
surado, kad jos taip' pat 
skanios, kaip ir naturališkai 
prinokusios.
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Anglijoj: Išleidžiama 200 ■ i ■ 
■ ' Naujų Knygų į Savaitę

'• —-------r- i . ;

Amalgameity Unijos : s 
Bedarbiams: Bus 

s L Išmokėta $5,000,000

Lenkija Sutinkanti Pasirašyti 
; Sovietų Taikos Sutartį

Roma.— Pranešama, kad 
popiežius sušauks visuotiną 
katalikų bažnyčios kongre
są 1930 metais. '

Katalikų mulkinto i ai to
kio kongreso neturėjo nuo 
1870 metų, kuomet buvo pa
skelbta popiežiaus neklai
dingumas.

Praga, Čekoslovakija. — 
, Iš priežasties influenzos 
epidemijos tapo uždarytos 
mokyklos Čekoslovakijoj.

Met^, Franci j a.*— Penki 
darbininkai žuvo užsinuodir. 
nę nuo gazo, trūkus gazo

. dūdoms.

n CHICAGO.-—Išmokėjimas 
bedarbiams pašalpos iš 
Amalgamated . ...t Clothing 
Worker^ ; Chicagęs Fondo 
veikiausia pasieks iki $5,- 
000,000 su pabaiga šių metų, 
jeigu pereitų keturių metų 
rekordas bus palaikytas.

Į tą fondą darbdaviai mo
ka 3 nuošimčius išmokamų 
algų kas- savaitę ir iš darbi- 
hinkų algų kas savaitę iš
skaitoma pusantro nuošim
čio. /Darbdaviai -mokėdavo 
pusantro nuošimčio, bet su
lig naujos sutarties su uni
ja, 1928 metais, padvigubino 
mokestį. r- • < •

Iki gruodžio 15 d., pęreitų 
metų, Sumokėjimai į tąf fon
dą siėk>$5;000,000 be kelių 
tūkstančių! > dolerių. Perei- 
tais metais, i laike > gegužėj: 

" I‘spaliui sezono, ų tą; foųdą vi- 
LONDONAS. —- “Daily S0‘ Sumokėta, f $506,134.34. 

Herald” rašo, kad kiekvieną buvo ^didžiausias ?umo- 
pereitųjų metų, savaitę, buvo kėjimas bėgy sesių njenesių 
atspausdinta Anglifdj po periodo, j. nFpnjiasj j , įvestas 

<200 ridu jų knyįų. ’Nežiūrint UhiėaįOj nuo> -1924 ^metų, ir 
to, Anglijoj vis skundžiamą- laiko tapo praplėstas 

*si, kad nėra ko skaityti. i Rochester ir NeW Yorką.
• J ,* . I , , « , ■ i, >■— i ■ ■ J ri . i n ■ i i "‘i »

“Daily

VARŠAVA— Penktadie
nį Lenkijos užsienio reikalų 
ministerija aplaikė smulk- 
meningą pranešimą nuo sa
vo atstovo Maskvoj, M. Pa
tek, apie jo pasikalbėjimą 
ketvirtadienį su M. Litvino- 
vu,. Sovietų, užsienio reikalų 
komisaru.

Sakoma, kad Lęnkija su
tinkanti pasirašyti sekantį 
ketvirtadienį Sovietų pasiū
lytą protokolą, kad tuč-tuo- 
jaus įeitų galion Kelloggo 
anti-karinis paktas. Patek 
bus paskirtas pasirašyti už 
Lenkiją.

Lenkija esanti pasitenki
nus, kad. Sovietai sutikę pri
imti jos pasiūlymą, kad vie
nu kartu su ja pasirašytų 
Sovietų protokolą ar Estpni- 
jau Ųatyija , ir Rumunija. 
Firilandija nesutikus, 6 Lie
tuva bus pakviesta vėliaus.

Suareštavo už Pavogimą
Maisto Badaujančiai Šeimai

Filipiniečiui Engėjas Įeisiąs 
r Hooverio Kabinetan ’
1 Washington.— Henry L.r 

dos prekyba 1928 mėtaisVi- IStimston; Filipinų guberna- 
so siekė $2,596,448,113 arba- torius, grįžta Amerikon. Sa-, 
$270,548,179 daugiau, negti koma, kad Hooveris vęikiau- 
1927 metais, pasak čia Ka- ’ ‘ ' ' ■ ’ ' 1 ~
nados Valdžios 5 paskelbtų 
statistikų. Viso eksportai 
viršijo importus $151,352,- 
281.? Eksportai siekė $!,- 
874,130,197; L importai .$!,- 
222,317,916. ,
. ;Žemės ūkio '.produktai; su
darė suvirsi 50 / -nuošimčių 
eksporto.

Kanados Prekyba Padidėjo

Ottawa, Kanada.—- Kan^-

šia paskirs ji valstybes s,e-, 
k'retoHum.' Prie prezidepfo 
Tafto administracijos, Stim
son buvo karo minisferis.^ 

~ Stimson yrą pasižymėjęs 
engimu filipiniečiu ,ir, vedi
mu derybų suj Nicaraguos 
išdavikais  i del: ;su(įąrymo 
Wall įS.treetur naudingus, sųT

‘ Mtarties.
•• >

■ LINDENWOLD, N. J. — 
Anthony Eitchell, 18 metų 
amžiaus, ir jo brolis Alex
ander, 11 metų, tapo suareš
tuoti už pavogimą maisto 
badaujančiai šeimynai — 
savo sergančiai motinai ir 
trims jaunoms sesutėms:

; Jie pavogė duoną ir pie
ną nuo. kaimynų iš priean
gio. Vaikai prisipažino, 
kad jiedu pavogė maistą sa
vo sergančiai motinai ir se
serims. ' .

Anthony laikomas ’ kalėji
me, o jo jaunesnis brolis pa- 
liuosuotas iki teibmo. , '

NEW YORK.— Penkta- OSAKA, Japonija.— Čia 
dienio vakarą Cunard lini- distrikto teisme penktadienį 
jos laivu Aquitania išvyko tapo nuteisti kalėjiman 99 
Europon Amerikos finansai komunistai, nariai nebegalės 
niai diktatoriai, J. P. Mor- Komunistų Partijos JaponL 
gan ir Owen D. Young. Jie j joj. Nuteisti nuo dviejų iki 
yra nariai tarptautinio eks-| astuonių metų.
pertų komiteto svarstymui i 28 kiti padėti “ant išban- 
Vokietijos reparacijų klau- — ” 
simo.

Su jais kartu išvyko Tho
mas W. Lamont, kuris bus 
Morgano alternatu tame 
komitete, ir du autoritetai 
Europos finansų klausimuo
se, Jeremiah Smith, Jr., iš 
Bostono, ir Ferdinand Eber- 
stadt, buvęs partnerys ban
kinės firmos Dillon, Read ir 
Kompanija. Jie toji konfe
rencijoj dalyvaus, kaipo 
technikiniai patarėjai.

Kadangi pats Morganas 
važiuoja į tą konferenciją, 
tai tas parodo, kad ji labai 
palies ^Amerikos imperialis
tų interesus. 

__—,----
Pakorė Daktarą ir Moterį
FRANKLIN, La.— Ponia 

Ada Bonner Leboeuf ir Dr. 
Thomas E. Dreher penkta
dienį tapo pakarti St. jMary 
parapijos kalėjime už nužu
dymą James Lebpeųf, tos 
moters vyro, apie du metai 
atgal. Eidami į kartuves 
jiedu šaukėsi prie dievo ir 
protestavo, kad;esą nekalti.

Ponia Leboeuf buvo pir
mutinė balta moteris įstaty
miškai nužudyta Louisiana 
valstijoj.

Moteris buvo pirma' pa
karta, o paskui tapo pakar
tas jos mylimas daktaras 
Dreher.

Maskva.— Čia Afganista
no ambasadorius Guliam 
Naba ’penktadienį išleistam 
savo pareiškime sako, kad 
įvairiose Afganistano daly
se eina bruzdėjimas prieš 
sukilėlių vadą Bacha Sakao, 
kuris dabar valdą šalį, pasi
skelbęs karalium Habibul- 
lah. 1 i . i j -i •

dymo.
Premjero Tanaka feroris- 

tinė valdžia išleido žiauriau
sius įstatymus prieš darbi
ninkus. Draudžia organi
zuoti darbininkus ir valstie
čius į kovojančias unijas ir 
valstiečių organizacijas. *:

Sovietai Išgelbsti 1,000,000 
Gyvasčių į Metus

MASKVA. — Kiekvienais 
metais milionas žmonių gy
vasčių, jų tarpe 300,000 kū
dikių, būna išgelbėta nuo 
mirties , iš priežasties Svei
katos Komisariato geros si
stemos. . > ’J h..:

va Dr. N. Semaško pasikal
bėjime su United Press ko
respondentu Eugene Lyons.

-Parėmimui to savę pareiš
kimo, Dr. Semaško paminė
jo, kad Sovietų Sąjungoj 
dabar • mirimų, yra; tik 21 
ant kiekvieno 1,PPP gyven
tojų, o pirma karo mirdavo 
27 žmonės iš kiekvieno; 1,000/ 
gyventojų. < ■ : >;

Abelnar Sovietų Sąjungos 
gyventojai dabar daugsveL 
kesni, negu buvo pirma ka
ro. ‘ • , • •

■....-■■■........ .....
» > • C •, •a'iL *''

Paryžius—Vladivostokas
• ; .. ’ ■

Tiesioginis sušisiekimas iš 
Paryžiaus per Rygą į VIa* 
divostoką su 12 dienų kelio
nės pasirodė tinkamaš. Pir
mame 1928 m. pusmety j, 
tiesioginiu susisiekimu nau
dojosi 3096 asmenys į toli
mus Rytuš. Kelionės išlai
dos pirmoj klasėj siekia 250 
doje įų. , . ;
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DIENOS KLAUSIMAIS
Dresių Siuvėjų Streikas jsieina laukti aiškesnių žinių.
Sausio’27 d. New Yorko labai abejojame, kad 

keturi , tūkstančiai dresių 
(suknių) siuvėjų masiniame 
susirirjRimę nutar 
streiką. ; Jie kovos 
nes 
jos, įvedimą unijinių sąlygų 
dirbtuvėse, panaikinimą 
darbo* nuo štukų. Laike 
streiko bus dedamos di
džiausios pastangos suorga
nizuoti dar neorganizuotus 
dresių siuvėjus. Tai bus di
delė ir smarki kova. Jai va
dovauk naujoji Nacionalei 
Industrinė Rūbsiuvių Unija.]

Prięš streikierius ir nau
jąją uniją susivienys visos 
buržuazinės spėkos. Prieš. 
juos eįs su didžiausiu įnirti-1 

| -įpu senosios unijos socialis- 
E^^tiniai biurokratai ir visa SO
S' cialistų Partija su savo juo-

ė eiti į 
už dides- 

asj pripažinimą uni-

įu i Voldemaras staiga būtų pa
linkęs prie orientacijos į So- 

' vietus. Jis vis visuomet bu
vo mirtinas priešas Sovietų 
Sąjungos. Kaip Smetona, 
taip Voldemaras šoka pągal 
Lenkijos ir Anglijos muziką..

Japonijoj Teroras Piuesį 
Komunistus

Stebėtinai platus tas mū
sų komunistįnis judėjimas, 

i Jis yra įleidęs šaknis visur, 
I kur tik yra darbininkų ir 
pavergtų žmonių. Net to? 
kioj monarchiškoj, despotiš
koj Japonijoj mūsų draugai 
! uoliai darbuojasi. Ir tenai 
komunistai mobilizuoja dar
bo mases kovai už nuverti
mą nuo liaudies sprando 
monarchistų ir kapitalistų.duoju “Forwardu.” Darb

daviai^ valdžia, policija t Japonijos Komunistu Par- 
yra nelegališka.' Ten 

.....................   i mūsų draugų veikimas sun
kus ir pavojingas. Vienok

atkreiptas prieš kovojančius: 
darbininkus ir darbininkes.

Senosios unijos biurokra- jie darbuojasi. Nepaisant1 
tai, ponai ąęcialistai, Schles- kruvino valdžios teroro, jie' 
singerio lūpomis jau pareis- ruošia mases paskutiniam 
kė, kad jie streiką laužys;mūšiui už pasiliuosavimą. 
visomis f , keturiomis. Jie i Šiomis dienomis buvo dideli
šauks savo pasekėjus ske-1 areštai. Slaptai buvo teisia- 
bauti, Jie. paleis darban imi 99 komunistai. Žinoma, 
mušeikas. Schlessingeris j valdžia rado juos kaltais ir 

pasmerkė ilgus metus kalėti.
Bet veltui Japonijos'kru

vinasis despotizmas bando 
išnaikinti komunistus. Kaip 
kitur, taip Japonijoj komu
nistinė revoliucija ilgainiui 
nušluos kraugerių ir išnau
dotojų viešpatavimą.

KAS ATSITIKO SU
AMALGAMEITŲ UNIJA?

Su Amalgameitų Unija Hillman, su visa eile aplin- 
atsitiko tai, kas atsitiko su kui savo sostą, “mįnisterių” 
visomis kitomis, amatų dar- ir “pod-praporšcikų” ir pa- 
bo unijomis Amerikoj.

Visos darbo unijos, kurių Amalgameitų Uniją, • kada 
priešakyj stovi • kapitalistų ’tai gana karingą vyriškų:

dirbdami; riūo *: štukių turi- 
skuLėtį kad daugiau pada
ryt, o algos gauna mažiau, 
darbo , valandos ( papilgįna, 
dirbimo sezonas * ąusitrįm-> 
pina —- nauda darbdaviams 
ir unijos išdavikams va
dams, bet už tai didžiausia 
blėdis darbininkams, skur-

Automobilių Pramonės Darbininkų — 
i • ■; j Organizavimo Konferencija < ■ \

Sausio 13 d. Detroite įvy-1 7. Lygi užmokestis už ly- 
kojvąirių darbininkiškų or-į gų darbą, neatsižvelgiant į 
gabizacijų konferekcija,1 ku- lytį arba amžių.

i 8. Panaikinimas diskrimi-prastų gengsterių privedė sią o-wprim^ Inikn. rią sušaukė “Auto Workers
. TTnTTo Vn/io i • , J P t /Union” (Automobilių Dar- nacijos - prieš. juodvęįdžius,

bininkų Unija). Konferen- moteris, jaunuolius ir senusvedantis į L.apriš.!
puesanyj »luvi Kapiiausuų lču gana, ^aringų vyritmų _ /-i ... ... uuminų umja/. jxunxeivii- muveno, jcvuj
Idasei parsidavę vadai, iš drapanų siuvimo darbininkų Darbininkai negali ko nors cjjon atstovus prisiuntė 36 darbininkus.
įrankio darbininkų klasės organizaciją, priė galutinė' g^resn!? ?s. Pabarti- visokios . fraternalės 'ir ap-
kovai už pagerinimą būvio, bankrūto. 
virto į kapitalistų Jslasės ■ Hi]lmano vafjovvbes oba.J- 
įrankį apsauginėje™ ;<<be streikų V sime

Į 1 p; resnes sąlygas; arba ramus 
; į,] susitarimas su darbdaviais0 

1 i privedė į>rie to, kad Jrūbsiu- 
- viąi,.'vietoj 44 valandų darbo 
.šąvaitės, kaip sepiau buvo,, 
dabar turi'dirbt 50-60 va
landų į savaitę; štukių dar
bas, skubus darbas; darb
davių teroras ąnjt darbinin
kų: t darbdaviai, Jkada nori, 
gali pavaryt darbininkus iš 
dirbtuvių, Įdek, nori, tiek nu
ima nuo darbininko 1 algos, 
kaip darbdaviai nori, taip 
elgiasi su darbininkais. Da- 
eina net iki to, kad darbda
viai muša daria,ininkus. Dar
bininkai jokio užtarimo iš 
niekur neturi, Žemesnieji 
unijos viršininkai tiktai jr 
užsiima kad iš narių mokes
čius išrenka ir kokius nors 
prieš darbininkus1 skymus 
su kontraktoriais daro. Gi 
ąugštesniųjų viršininkų su 
prezidentu Hillmanu-pryša- 
kyj visas darbūs veriasi; 
bankiniame biznyj. Jie, kai
po Amalgameitų' banko’ sa
vininkai, šėrininkai ir dali4* 
ninkai, veda piniginį reika
lą su. manufekčeriąis, ■ kurie 
savo., induštrinioi/biįnįoi pi
niginį reikalą veda per 
Amalgameitų jbanką h* to
dėl, be abejonės,- manufek-> 
ceriai gauna iŠ;,Amąlgamek 
tu Unijos generalio ofiso 
vmšininkų-, visas (kdncesŲąs,

kalų — prieš 
reikalus.

Darbininkai visuomet or-'i 
ganizuojasi .į unijas, kad ne Į 
tik atšilaikyt pasekiriingiau 
prieš kapitalistų klasės- pa-> 
stangas pablpgint • darbinin
kų klasės gyvenimo: sąlygas, 
htioiat mažinant užmokestį: 
už darbą ir ilginant darbo 
valandas, bet kad susitarus 
bendrai, sutartingai, parei
kalaut iš kapitalistų klasės 
daugiau algos, trumpesnių 
darbo valandų, geresnių gy
venimo sąlygų.

Akyvaizdoj suštiprėjusios, 
tampriai susijungusios tar-‘ 
pusavyj ir susikoncentravu
sios į trustus kapitalistų ga
lios, — kur palyginamai ma
ža saujelė kapitalistų, kurie 
vergia ir išnaudoja ne šim
tus bei tūkstančius, bet de- 
sėtkus ir šimtus tūkstančių 
darbininkų: vyrų, moterų ir 
vaikų, — šiandien amatų 
unijų forma ne vien kad 
jau neatsako savo uždavi- 

Į niams, bet da daugiau, šian
dieninės unijos/ sykiu ir 
Amalgameitų Unija, virto 
atviru kapitalistų klasės 
įrankiu slopinimui darbi
ninku.

, ■ i

Visų senų unijų, Sykiu ir; 
Amalgameitų Unijos,-vadai

siš: “be streikų įgysime ge

nių unijos viršininkų, persi-. < 
gėrusių suktybių ir išdavys-Jbb unijos,°ir visa"eilė’auto- 
čių v dvasia, nežiūrint kaip j mobilių dirbtuvių.
Saldžiai jie nekalbėtų darbi- Konferenciją atidarė P. 
nmkamsi. Darbininkai, ku- A- Raynionr sį>kretori-aS 
ne dbr vis tikisi, kad unijos Automobilių Darbininkų U- 
vddai dar pasitars labai nijos. la7.to lokalo. 
savek. apgaudinėja. ’Unijos y .........

• v. » I T • • . J j -i • ( juicvvi J-11-1 w; Į/iuvu xcvpvjxf

_ ■ i f ^r^mmu. ąąroiųip- ta iši automobilių pramonės 
kite pĮęp; eile . metų,. Kuųmet jąrbininkų padėties ir pa- 
abęlną. dąrbjninkų tiekė? kdnferdnėijai * veikimb
kasdiėn žymiai tema blogyn. Į prbgramį.’ 1 Raymondas sa- 

' Darbininkai turi. organi- vo 'rąpofte'' nurodė, kaip 
Z'Uotis ir pd vadovybe Dar-1 smarkiai aštrėja lenktynės 
bo Unijų ' Švietimo ~ pygos takįie įvaįrių , ąUtomobilių 
verst lauk išdavikus vadus, .pramonės kompąnijų-r-lenk- 
taip ąrtimąi ir tampriai sų- ’tynęs,, kurios yra vedamos 
sigyvenusius stįdarbęląviais,,-,"v 
Darbas yra nelengva^.-Nu- 
vertihaui unijos išdavikiškų 
vadu, einančių ranka ran- 

‘kon su darbdaviais, reikės, 
daug spėkų, daug energijos 
padėt, bet nežiūrint viso to, 
anksčiau ar vėliau tas dar
bus reikės ir turės būt pra
dėtas. Kova vien tiktai 
prieš unijos vadus klausimo

“I*' —• 
darbininkams „ . I

v

9. Panaikinimas naktinio /. 
darbo del moterų ir jauhuo-

10. Įvedimas ,ir palaiky
mas sveikatos irf gyvybės 
apsaugos ir sanitariškų bū- j 
dų dirbtuvėse. • > o v iri -

11. Prieš skubinimo siste* j,
mą. <<!.<! - • : > . ■ i /j

12. Už apdtaudą nuo ne* < u
darbo. Pinigus moka'darb- 
daviai ir ValstyUe, bet dar- 
bininkų ūdiji’juos koritro-'' 
liuoja. ' <

/ f \ y 4 9 ‘

Ateities Darbai
Konferencija išrinko, ko

mitetą is 15 narių.\ šis ko-,. 
lėšomis darbininkų; formoje ulbėtas turės, vykdyti koų- 
kapojimo algų ir įvedimo ferencijos, tarimus... Jis lai- 
nesvietįško skubinimo’ siste- . ^s_ susirinkimus du, sykiu

švietos organizacijos, 5 dar-

Konferenciją atidarė P. 
ius

O vė
liau jis .išdavė? platų raporr

į mėnesį. Jam taip pat pa
vesta sušaukti kita konfe
rencija. .

Konferencijos' ūpas buvo 
labai geras. Pradžia darbo 
gera. Dabar tik reikia va
ryti pirmyn kampanija del 
suorganizavimo neorgani
zuotų automobilių , pramo
nės darbininkų. .

Mes karščiausiai ragina
me lietuvius automobilių 
pramonės darbininkus stoti 

<T--r n u- į A.ųto.-Workers .Uniją ir te- Nieko gero darbi- lndi darbuotis.

I giriasi, kad streiką laužyti 
E /jiems padėsianti New Yor- 

ko valdžia ir policija, štai 
ką jis rašo <<Fęrwardė^[^

» d.):
ijsūnkiai klosis ko-

_____  j ir
jų klapčiukams ir ‘didvy- 

| riams/ jeigu jie išdrįs tatai 
L daryti į (tai yra? vesti siuvė- 
į jus į streiką). New Yorko 

miesto majoras ir policijos 
r komisiimierius dar nėra ko- 
Į muntetai.”
I Taip, taip, mes žinome, ži

no ir siuvėjai, kad Schles-
l singeris, miesto valdžia ir 
į policija susivienys prieš

Streikierius. Bet darbinin-
Lf kai nenusigąsta. Jie pasiti-
' ki sayo solidarumui. Jų pa-* del sustiprinimo Amerikos
I siryžimas kovot ir laimėti karinių spėkų. Tuose biliuo-

yra nesulaužomas. se reikalaujama pavadavi-
| Su dresių siuvėjais eis ir mo senų karinių laivų nau

jiems visais būdais padės jais, įsteigimo pagelbinio 
į susipratę darbininkai visos karinio laivyno, įrengimo 
į, Amerikos. Kuomet socialis- naujų barakų, pądidinimo

tai ir unijų biurokratai sa- oficierių skaičiaus armijoje, 
t ko, kad jie laužys siuvėjų mobilizavimo pramonės ka-

Streiką, mes, komunistai, ro reikalams ir tt. Aiškus 
H garsiai pareiškiameMes su .dalykas, kad visas šis Ame-!
■ - siuvėjai, jfi-ĮHkos prisirengimas nėra'

betikslis. Jis varomas'pib-

einančio ' imperialistinio ka- prjerflones naljd^i( kad
10- - tik i, ’ .................

O buržuaįiniai pacifįstai ’ streikus, kad tik suardyt 
ir darbininkų apgavikai darbinihklį yienybę; kad tik 
džiaugiaąL.“Kelloggo amži 
nos taikote paktu.” Jie įkal 
binėja dąrbininkaiųs, kądfši

mos. Pastarųjų pėnkių me
tų; padėtis buvo i tokia: dar
bininkų algos ėjo žemyn, 
produkcija kilo aųgštyn ir 
kapitalistų pelnai nuolatos 
didėjo.

t .

Amerikos Darbo Federaci- 
dąr ųeišyiš ir darbo . sąlygų jos Vadai Nieko Neveikia 
darbihinkams nepagerins. Toliau Raymondas nupie- 
Reikia >eit dar toliau. Ręi- gg Amerikos Darbo Federa- 
kia< uzvest^kovą .ir uz orga- jCijOs vadų atsinęšimą linkui 
.riiząvnųą į irųiją neorgam-z automobilių pramonės dar
buotų darbininkų, uz su- rbinihkų. Nieko gero darbi-. ndr V(mai camions 
trumpinimą darbo valandų; ninkai negali laukti nuo tų, • ’

i v.?. %. x----- včluu. Jie -pernai žadėjo ;• ------- —
Padėti plačią organizacijos WILKES-BARRE,zPA.

j Biskis Įspūdžiu r ..► 1 i *• .
t Turėdamas Idiko, riįną gra- J

"La
munistiniams niekšams

sų šioj' karžygiškoj kovoj !
r --- ----- ■ • d.| į- • Kas jDedasi Lietuvoje ?
t Pastaromis dienomis laik- 

rasciucįse; pasirodė • daug

(Wikąi$ kokias tiktai, jie norL Jvedi- 
reikalų. nfds skubaus if nuo' štukių

ir todėl atvirais riši ( .. . v 
darbininkų klasės reikalų. 
Jie per eilę metų skelbė iklaf 
šių santaiką ir galų galė 
įvedė darbininkų ąilėsna to
kį dalykų stovį, prie kurio įvadų ir darbdavių skynįų; 
nuo seniau per kovą įgyti*arba išdavas ramaus susita- 
darbininkų užkariavimai 
panaikinami, o jeigu kas 
nors iš darbininkų pakelia 
balsą prieš tokią vadų išda
vystę, .pradeda darbininkai 
bruzdėt prieš ilginimą dar
bo valandų, prieš algų kapo
jimą, tai tokie agitatoriai 

i apšaukiami bolševikais ir 
metami lauk iš unijos.

Jeigu darbininkai, unijos 
eiliniai nąriai, kai kur ne
galėdami pakęst tų kapita
listų klasės įvestų nepake
liamų sąlygų, sustreikuoja, 
tai unijų vadai ir socialis
tų partijos vadai — ištiki
miausi kapitalistų klasės 
tarnai, tampa vadais strėD 
kų laužymo. Jie organizuo
ja ne tik skebus, bet samdo 
profesionalius mušeikas, 

d šaukia būrius policijos į
visual™

aim n nm i VYinflm O I1CT1YVIA Ud- 1 . * _ V. . _ . . ,

Prisirengimas Naujam 
Karui

Nebeliko jokios abejonės, 
kad Jungtinių Valstijų se
natas beveik vienbalsiai pri
ims bilių del statymo naujų 
penkiolikos karinių laivų. 
Bet tai dar ne viskas.’ Sena
to komisija prielankiai ra- 
'portavo visą eilę kitų bilių

tikį sulaužyt L darbininkų;

į >>Buvo ūrąnešųa,-kad susipjo-
| Ve Voljdemarąs ši (Smetona

it kad JPfecl^vičius, ąrinijos, _ ___________ ___ _____
i galva, ^ės^s išuAreŠtuotas ir tas~]^ 

patupdytas už grotų. Vol-irus> Tai pavojingi iliuzija; __
^rdi, linksta prie tai bjauri apgavystė. Dar- darbas pavesta darbo unijų 

c^z.4-z. ^ninkai turi žinot, kad nau-'vadams ir Amerikos Socia- 
jas karas neišvengiamas, lisįų Partijos vadanisį kurie 
Reikia organizuotis jo pasi- atlieka vis taiz kuoppikiau-. 
tikimui. Reikia _ budėti! šia su didžiąusiū kapitalistų 
Reikia būt prisirengusiems klasei nusižėminiriiū, bet už 
paversti imperialistinį karą tai su bjauriausiu žiaurumu 
į kovą prieš kapitalistų kla-i.............
sės viešpatavimą.

I Sovietų Sąjungos, o Sineto- 
į na griežtai laikosi su įenki- 
į ja ir Ąngfiją; • įat bu- 
| vo kalbama, kad Kaune esąs
l susektas suokalbis nužudyti
f Voldemarą įr nuversti da-
L bartinę jo diktatūrą.
g. Bet liauno smetonine vai* 
į džia tubs visus gandus už-
k ginčina. Sako, kad jie yra
| paleisti1 lenkų ’savotiškiems
t tikslams. \
I .Ar ištikrųjų kas nors to- 
| kio buvo Lietuvoje, kol kas 
E Švr.l Blakyti.* ■ Mums pri- 

rf *1 ♦ FM » l 4 1 J M f

darbo • New Yorko vyriškų 
drabužių industry jo j ’ir yrą 
vienas iš didžiausių- unijos

rimo su darbdaviais. ‘ Galų 
gale išeina taip: darbininkai

už dieninį darbąj.už pakeli- ^adų. Jie pernai žadėjo 

nių, unijinių sąlygų dirbtu-; kampaniją automobilių pra-
1 (_.■ ■ j, i i. j . 5 : ir. ‘i
Todęl ūbaisiais; xkriąučių 

darbininkų turėtų būt: Ša- 
,lįų išdavikus*vaduš aš AmaL 
-gameitų > • U ni j dsę - -©rganiza-* 
yimas neorganizuotų darbi- 
minkų; dieninis darbas Vie
ptoj, štukių darbo; trumpes
nės darbo valandos' (40 vai.,' 
5 dienų darbo sąvąiįtė); uni
jinės darbo sąlygos* dirbtu
vėse^ ' < 7 ■ ''. \ \ . .

> . , D. B^-r-is.

\ įmąnėje, bet niekas iš to ne- 
į išėjo, nes visi žadėjimai pa

siliko ant pppieręs. Kalbė-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
') ! > ’ ' t ,

FAŠISTŲ LIETUVOJ,

Skolos Padidėjo
Imperialistai, kuriems rūpi 

Lietuvą Lenkijai atiduoti, rei
kalauja iš Lietuvos 1445 milio- 
nų litų už Klaipėdos kraštą. Fa
šistų vyriausybė sako, kad rei
kėtų reikalaut tik 72 milionų li
tų.

pr|vest/davbinįnk,U& prie 
pralaimėjimo. Darbininkų 
priespaudos ir išnaudojimo 
reikalu kapitalistų klasė jau 
daugiau į nesirūpina. Tas

lįnkhi darbininkų ;(čią skai
tytojas turėtų prisimint mo
teriškų drapanų siuvėjų .ir 
kailiasiuvių streikus New 
Yorke). V

Apialgameitų Unijos , va
dai neątsiliko nuo A.D.F. jr 
(kitų unijų vadų. <Amalga-

Londonas.— Pragyyeniįio 
kaina Anglijoj sausio 1 d. 
buvo 67 nuošimčiais augšte- 
sne už pragyvenimo kainą__ _c __ _______ D„
sausio mėnesį, 1914 metais, hneitų Unijos prezidentas ?S

Nuteisė r

Šiauliuos teismas -nuteisė už 
komunistinį veikimą A. E'lkoną 
4 metams, J. Cviką—2 ihetams 
6 mėn. ir J. Beilį—4 metams,' 
be to S. Fęigelytę—’-4 metams ir 
L. šrųukleraitę—'5 hiėtalnf.
\ . ’’7. >'i'
v \ , Nuteisė )Mi?Yįf>p > . ;

1927 inetų pfadŽfoj1 afeštdotA" 
Malka 1 Chodosytė buv3 atldubth 
karo ^teismui. GrūbcĮžia' J die
ną kAi^o teismas nu^ię^'įGhodo- 
sytę 'tųiyipjP, bet pritaikė amne
stiją ar ^mirties bausmę pakeitė 
amžiųū ^alęjiijnuį.ęhpdosytę. iš-, 
davė įiidošiąi Jfelęa^tiA jr 
Didžiulis, iš Klaipėdos krąšto*

! Drėbei del Kailio ’ A
j'1 • z A-' I ■ i . f.ri i; i i v i n' 1 • <

Smetoną nei. vįeną /naktį pą- 
mie nenakvoja, o^kąž kui; 
nakt su pačia dingsta. Mano
ma, kad jie nakvoja viename iŠJ 
pulkų. <. , <f .-

puošiasi
Voldemaras pertikrina > visųšl’,' 

kari įlinkus nuo dienos gimimo 
ir mažiausiai kame * nęrs pątėr 
mytus tuoj atleidžia.' Dabar in
tendantūroj viršimokąs Jonas 
Sutkus gavo 2 mėn. atostogų ir 
jau daugiau nebegr|šiįs.»'I 
nas iš, pulkų taij| ^dj-kyeqia 
kad jame ne till kaiinnikai.

ir kareiviai parenkami fašis
tai ir šitas pulkas bus laikomas 
Kaune saugot Smetoną ir kitus 
fašistų vadus. Be to policijos 
viršininku tuo pat .tikslu yra 
skiriamas Mikuckis.

Prasikalto

Visi tie žvalgybininkai, kurie 
Račio byloj tvirtino, kad žval
gyba kankindavo suimtuosius, 
jau paliuosuoti iš tarnystės.

NemaloniwiuLi t i

. Lietuvos n e p r i klausomybės 
minėjimo dienoj (192& m.)hb- 
•rėjo »iššąu(i .10 kartų, .-;bqt cfc 
kąri .neiššovė* •(sugedę’ bbVo) dr 
buvo* du^ū,' Vf M 4 
sukalė daug kalbų, kad esą da*. 
bar.) pąū 1 .pūSk^tįjūaP 
metai liįį .todėl' pątra'pka"pesoyė. 
10, o tiL 8 tkafi’t. z- • t l ' ’

' ’ .1 W ► •< 0 V o •> ' '
[VAIRIOS-&INIQS ‘ •

' oi'ji i"..; \ 3 : ■ ii'it c/ f imu
' i Ir Savo Ponu Nesigaili ’

; Kūda žyalgybinįpk4s *CiuČęlįs 
iheflinosi prie ‘/Bįaiso; ’*.. jis nu
duodavo didelį fašistų įrįėšą ir, 
apie ^Smetoną ir s<d. taip rAsė 
'vieriame1 straipsny, "pAsiųstame 
^‘Bhlšui” (jis “Balse,r nebuvo- 
įdėtas) : “Pats Lietuvos 'niek
šas Smetona: “ižyolil’ ’ atsilanky'- 
•ti. Tą dieną aš visų krupulingų 
fašizmo’ šukavimų; kur mėšlyno 
simbdliš triųmfayo įar ant švie
žių darbininkų lavonų if . tebe
garuojančio 'kraujo, ę labiausiai, 
metasi j į akis, ešdekų pavadžiu 
vedami studentai , žaizdririiri- 
kai*’. čįučėlįs ^ane, kad 
iškolios Smetoną ir 'socialdemo
kratus, |tai komunistai jam pa
tikės. , Apsiriko.; ■' ’ ' ; '

tojas -sakė, Jkftd' Amerikos žia ^ien^ samaniau -atlankyti. 
Darbo Federacijos vadai, WiIkesrByjrns njiesu., 
niekados nesistengs suorga- 
nizuoti automobilių pramo7 
nes1 darbininkus, kad jie su 
savo prižadais tik •apgaudi
nėja'tuos darbininkus1. Tik
tai Auto, Workers (Union 
yra^ pasiryžus rimtai orga
nizuoti automobilių pra
monės darbininkus. Ją rei
kia remti ir aplinkui ją rei
kia spiestis visiems darbi
ninkams.

Paskui delegatai plačiai 
diskusavo Raymondo‘ rapor
tą. .Visi sutiko su jo nuo
mone, kad Amerikos Darbo 
Federacijos vadai neturi 
nei noro, nei pasiryžimo or
ganizuoti' automobilių pra
monės darbininkus. Jie 
taipgi sakė, kad tiktai Auto 
Workers Unija tėra tikrai 
darbininkiška * organizacija 
toje pramonėje ir ją reikia 
visais būdais remti.

Konferencijom buvo atsi
lankęs ir kalbėjo d. W. Z.

žįštamų. Paskui netyčia pa
puoliau į' Hanovęr. ’ Tai yra 
nedičfelisf, ‘taip sakant, lietu
vių kaimelis ir pirmą syk pa
tekusiam į i šią lietuvių koloni
ją, išrodo^ kad visi čionaįtiritai 
lietuviai yra užsilikę dar nuo 
Keistučio laikų. Vyrai išrodo 
tvirti ir pilni paąiryžimo; mo
terys taipgi nevisai liesos, iš- / 
rodo tikros lietuvės ir geros 
gaspadihės. Užėjus man čio
nai į vieną lietuvių įstaigą', 
kokių kelių minutų paskui ma\ 
ne įeina pora jau pusamžių 
žmonių ir vienas iš jų sušun
ka: “Lai/ gyvuoja • Shenan- * 
doah’ris!” ' s. f

Mąn pasidarė nei šis, nei • 
tas,.. kadangi aš esu Shenan
doah Tietis, ' tari maniau, kad 
man teikiami tokie kompli
mentai.- Bet paskiaus paaiš
kėjo, kad tas viskas eina apie 
operetę <‘Grigutį.H Mat, She- • 
nandoah’rio Lyros Choras, 9 
d. vasario, Concordia Svetai- 1 
nėj, Wilkes-Barre, statys sce
noj operetę TGrigutį.” ^Na, ir- 

Fosteris, sęįęretorius Darbo !tik ,delto tiedu; Hanoverio lie* 
Uiįjų švietimo Lygos. Jis ^vlai
- i-41-ii ___ ... Šhen^hdoajh’m!^-;

■/*Lai > gyvuoja 
i ' ' «

"Paškiaųs, susipažinę, ' pasi
kalbėjome .rapie abelnus lietu--’ 7. ii: 
vių darbininkų reikalus,. taip- 3 
gi,.ir apifejH>pgr<ltę» “Grigu4į/f‘> •< 
iš ko , ^žųiiškęjo, 
Wilkes-Bari;e apielinkė su ne
kantrumų kauidai9 td{. v^SaMo,’ 
kad pamatyti ‘‘GrigiTų/’

Paskiaus dar noręjau atlan- 
1 kyti Nanticoke ir įasiinatyti 
su Jurgiu Motuzą,Jbit Hano- 

kad gaįėsiŪ^m^tyti'Concordia1 
Svetainėj. ' D kad jau' laikas 
buvo pusėtinai Vėlūs, tąi ir pa
spaudžiau sąyo /‘lizę° link n^- 
mu.

plačiai nurodė galimybes or- 
gajiizšvimui neorganizuotų 
automobilių įr'aiiiohės' dpiV- 
biųtnkų.
,' tfnjjos Reikalavimai ?
Konferencija.^ prizmė eįlę 

rezoliucijų- rėikale rėAiimo 
Auto Workers Unijos. Pas
kui viėnbalsiąi tapo priimta Į 
'sekama Unijos platforma: < p . <• v .

1. Ąbelnas algų pakeli- 
mas ir minimum savaitine 
alga $40. j « -j \ . ' 

• 2. Aštuohiųi valandą* dar
bo,diena ir pęųkių dienų 
darbo Savaitė.- ‘ »

3. Teisė organizuotis. •
, 4: Pusantro; laiko mokes

nis už viršlaikį paprastomis 
dienomis, o dubeltava mo- 
kęstiš iuž darbą, sekm^idįę- 
niaisji? šventadięhiais. ,

5.' Panaikinimas b.onų sis-

. Dėdė Kalnietis.

h Turi būt mokama 
jkįmo laiką. *•*•’ .
h'u; J ' - - i .- .21 22 t

Prigėrė I Įlūžus Ledui
\ : iln—imi ifc. i * * X

1 Qrange; ^N.1 L—Orange 
ežere prigėrė Mfalfer Joy, 
16 metų avižiaus, ir jo sesti* 
tė Gertrude, 12 . metų am
žiaus, j 
jan't jiems

įlūžus ledui be važinė 
rogutėmis. *’1
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CASTON ROPSEVICB LIETUVIS GRABORIUS

SOLDIER TURNS RED
Here is another

The Pioneers Learn to Shoot

Theo

STAND BY SOVIET RUSSIA!

Poem For Workers’ Children

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

was

OUT FROM SIBERIA

CorbinAlice

of thousandstramp

THE WORKERS’ CHILDREN NEED A WEAPON
NOTARY

PUBLIC

Telefonas

Stagg

5043

GRABORIUS

State

organization 
an INTER-

to be able to help defend Sov
iet Russia, when the bosses of 
the world would attack it. This 
is known to all of us, for there 
are many things that point to

with
my

LIETUVIŠKA AŪTOMO 
EILIŲ MOKYKLA

Nyąūist, 
Peak, Sask

AUTO SCHOOL

Room 32, Wcitzencorn Bldg, 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

THE NEW “YOUNG PION 
EER” IS OUT AT LAST!

■visur 
Užeigose, 

Storuose bei

we were at Leningrad, a bomb 
had been thrown.

GET INTO THE DRIVE TO-DAY!
I WANT TO HELP YOU N GPIONEER GROW! 

Send in the Young Pioneer for one year—50c.

Dear Comrades:
I am a new comrade and want to 

join the YOUNG PIONEERS of Am
erica. Here is a true stpry.

There is, a boy scout in ,my room 
at school. He thinks he is greats 
but he is only at little sissy. The 
boy and girl scouts are only soldiers 
and slaves of the bosses. They say 
that scouts are supposed to help

praktikavosi di 
miestuose Euro

Lietuvaitė Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

February 8th to 15th has 
been announced as Boy Scout 
l^eek. During this week 
the workers’ children in this 
coijptry will be urged to join 
the Boy Scouts. During this 
week the workers’ children 
will be told that this is an or
ganization to promote “broth
erhood and peace.” But most 
important—every speech will 
be full of lies about WORK
ERS’ RUSSIA.

poor people—but they only laugh at 
them.

The new issue of the “Young 
Pioneer'’ (used to be Young 
Comrade) is the best ever!

It is the FIRST issue of our 
paper with its new name Young 
Pioneer! Do you want to read 
about THE CHILDREN’S 
DELEGATION TO SOVIET 
RUSSIA? A STORY ABOUT 
COMRADE LENIN ? ABOUT 
PIONEERS IN JAIL? Then 
send for your copy NOW! The 
issue is going fast. IF YOU 
WANT YOUR COPY SEND 
for it NOW!

Send 5c to YOUNG PION-
New

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

< Reikale

Patarnauju visiems be skirtumo 
Įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Dnrbn at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogenausia.

. 734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smili- 
kos* Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane,1 o gausitę tikrai profesionalę 
pagelbą. Krfeipkitės šiuo adresui 

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA. »

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

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

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Ini their struggle
Against BOSSES’ WAR
Against CHILD LABOR
For BETTER SCHOOLS
Against the BOY AND GIRL SCOUT
Against anti-labor propaganda in the schools
To BUILD A FIGHTING WORKERS’ CHILDREN
1ANIZATION
To BUILD THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA
For the DEFENSE OF WORKERS’ RUSSIA

Such a weapon is the
YOUNG PIONEER (used to be YOUNG COMRADE) 

lD IT! SPREAD IT! BUILD IT!

Before the workers of Rus
sia threw out the Czar and 
the bosses, all those workers 
who fought bravely for the 
freedom of the toilers would 
be imprisoned, killed or ex
iled: 
beria 
where 
would 
exiled

Here’s a real hard one! How 
many ;of you can work it out? 
All the words contain the same 
number of letters, four each. 
When rightly guessed and writ
ten one below another, the sec
ond letters of the words will 
spell the name of a great work
ers’ leader.

1. To kill
2. One .part of the bottom 

of shoe
3. Neither rain nor hail, but 

falls from the sky; and is 
white

4. To weary
5. A part of the leg

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Pasitarki! su Dr. Zins
i Specialistu
Tūkstančiai vyrų ir moterų 

buvo sėkmingai išgydyta
Specialia naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu. 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. ZINS
110 EAST 16th ST., H. Y.

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

Nedeliomis* 9 iki 4 po pietų

The building of this organi-Į 
zation controlled by the bos
ses is -another sign that the 
bosses jį are preparing for 
war! They want to train 
every workers’ child to be a 
good soldier in the coming 
war. They want to win the 
children of the workers for 
the bosses against SOVIET 
RUSSIA which is the inspira
tion of all workers, and a ’ 
nienace to the bosses in every 
land!

Dear Comrades:
I am sending 25c for the YOUNG 

PIONEER. I read this CORNER 
every week, and likę it fine.- The 
only thing it writes about is the 
truth. I have come to see something 
is wrong which must bė changed. EER, 43 East 125th St,

dren should all be in one organiza?- 
tion, and fight together. Then- we 
could have a big pafrer all together. 
But some haven’t got thQ least idea 
how to unite. Some say this, and 
some say that. And so we. have 
a Tug of war—instead of one front. 
But the YOUNG PIONEER and the’ 
Comer teach them to fight together.
I want to help all I can.

A Young Communist—Age 14, 
Gust 

Pikes

Dear Comrade Gust:
There is just such an 

as you speak of. It is 
NATIONAL ORGANIZATION. Chil 
dren in every land belong to it. 11 
is called the YOUNG PIONEERS 
Why not organize a group of work
ers’ children in your town?

YOUNG COMRADE CORNER.

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
). BOSTON, MASS.

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

. Boston 0304 W.

German Children’s 
to Soviet Russia, 
ries have already sent workers’ 
children’s delegation to Work
ers’ Russia to see conditions for 
workers and workers’ children 
here. We too, must send a de
legation like that. The follo
wing story tells us how the 
Russian Pioneers are being 
taught to defend the workers’ 
country, and the fatherland of 
the workers of the world.

Organize a Children 
Delegation

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372 ' 

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

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

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą,t 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaištus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.’’ Neryų IJ- 
ga yra labai blogas d 
sų Nervų Preparatas 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

SKAITYKITE >,IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ"

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

THE BANK UPON THE CORNER
A workingman struck on a plan to 

save a little dough
And he thought he’d make it go 
For the boss had told him so.

Each pay day in his envelope he 
found some good advice,

At last he got a thought in his 
head:

“Save up your money,” that was 
what he read.

CHORUS:
So he worked all for his meagre' pay 

in the hot and putrid air,
And he said, “Well I don’t care.
For .1’11 soon be a millionaire.

On each Saturday when I get my pay,
I’ll save for a rainy day,
And I’ll put 'it in the bank upon 

the corner.” . • , -

New Comrade,
Bertha Brosky, 

Elmer Grove, W. Va.

Dear Comrades,
I am writing about the conditions 

in our school. In my class there 
are 37 pupils, and we have four 
teachers who teach Us 100% patriot
ism, and tell us to go to scout 
plays. But I never went to a Scout 
play, and never will. Our teachers 
tell us that the Scouts are good, 
but I think that they ought to say 
“good for nothing.” The Pioneers 
are better, because the Ccouts leam 
to be enemies of the workers and to 
be soldiers. The Pioneers learn to be 
enemies and the fighters against the 
bosses.

If a pupil makes a mistake he 
has to stay in after school -about 
ten minutes, and the child can’t; help 
it. When our teachers read the 
Bible we must say a prayer, and say 
the pledge of allegiance to the Am
erican1 bosses’ government. But I 
say the Pioneers Pledge!!

From A.
’ Young Pioneer of Minersville, Pa.

Dear Comrades,
In our class there are 33 pupils, 

and the teachers beat lithe children 
when they don’t know their lessons, 

they come late—they mušt go 
the mil- home and get an excuse. Onr tea- 
logging cher ma^es ua say the Pled&e every 

I It says “liberty, and justice for 
onliQ-tnrl And we have toi stand*likeeniibLeu R(jį^iers when we say it. I do not 

“liberty and justice 
Only for the rich 

I people, the poor people are put into 
‘ jails.
| I help the workers by giving out 
leaflets. We are happy Pioneers 
because we have a good leader, the 
leared is Comrade S. G.

Mary Shimcavage—9 years, 
YOUNG PIONEER—Minersville, Pa.

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

THE YOUNG

COMRADE CORNER
—dited by the Young Pioneers of America 

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

But we, worker’s children 
in America, must show the 
workers’ children in Russia 
tjįat we are with them! We

Ipjiist show them that when 
-the bosses will attack their 
country—we will fight on 
their side—against our com
mon enemy ,the American bos
ses. In answer to Boy; Scout Russia welcomes her own again

killed or
The cold, grim 

was usually the place 
these brave fighters 

sent. Lenin, too 
there.

So Mister Workingman at last began 
to see their game,; »)j. i:,-
Ajid he thought it was a shame, 
But he foiind he’ was io blame.1 

He saw that he could never save; a 
nickle any more 

Because his wife and kidfe were 
needing clothes ■ į

And then he did, , well, what do you 
suppose? i 

CHORUS:, i..
Well, he worked away for his mea

gre pay in the same old putrid 
air,

But he preaches everywhere, 
“To hell with the millionaire!

F?r, his crooked schemes have made fyra lietuviai ir iSmintinsi dar.
Come on you bUneh let’s organise,
A^tW^ne°r"’i6Cate the bank UP°n, tq arba po ianta Petro Ggaras' 

tne corne . Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose 
reikalaukite 'Restoranuose 
Kliubūose, ant Balių 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame. t

Reikalaujant, adresuokit:

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

■ installment this war. First there was the 
the second murder of Comrade Woykof in 
Delegation Poland, then just at the time 

Many count-

I hear the
men

Coming from prisons and haunts 
gloom.

Out from Siberia’s living tomb— 
Russia greeting her own again.
Oh, this is the happiest army 

men
Whp fought for freedom with

' ’ passionate zeal,
A fight more brave than of steel 

on steel—

By George Pershing .
“Shoot him !” ' ,
“Hang him!” 
“Cut him!” 
“Get a rope!”
These are a few of the re

marks that aroused my interest 
in radicalism. I heard them ip 

There were targets, and a logging camp in Northern 
the winter of 

They were hurled at an 
We too shot I. W. W. organizer who had 

But I never hit the mark attempted to speak of. lumber- j 
rifle. But later I jacks’ working conditions by a' 

over a little house, at; group of special men hired to if 
i break up the spirit of 
j itant workers in the 
I camps that winter.

A short time later I 
in the army for service in the believe there 
Hawaiian Islands, and, after for all” here 
being shot full of serum, was 
herded in a tourist car with 
thirty nine other recruits and 
shipped to the west coast where 
we awaited the sailing of an 
army transport to the Islands. 
Here we were joined by more, 
until 1500 men crowded aboard 
the Usat Grant. Nothing can 
describe the trip across the 
Pacific. We were cramped in 
quarters so close that two men 

icoud not pass each other. The 
; food was terrible. Only the 
’officers had good conditions.

Arriving in the Islands I 
was assigned to coast artilery 
ant after eight months of usual 

[routine was. arrested for parti
cipating in a raid on a Chinese 

f gambling “joint”. Five of us 
laborers were sentenced to different 
Soviet terins a| Alcatraz Island.

This • inmprisonment tame, 
at a very good time. 

Paul Crouch and Walter Trumu 
were arrested;;‘a few 

months later and it was my 
privilege to be with these men 
during their whole period of 
confinement. Almost every day 
we stole a few. moments to 
spend in a discussion of some 
topics that had to do with 
workers. Here the seeds of 
discontent blqssomed and with 
unending patience of the two 
soldiers Communists Crouch 
and Trumbull I began to <und- 
erstand the teachings of Marie 
and Engels.

The terrible life in prison, 
the fear of cruel beatings, soli
tary confinement, bread and 
water, and loss of reading mat
erial acted as fuel to feed that 
the fire that had been kindled 
in Northern Minnesota, 
the result that is shaping 
whole life for a struggle 
the workers.

! There were two Command
ers from the Russian Red Army 

'who were teaching the Pion- 
1 eers
a few little houses standing on' Minnesota 
a stand, these fell down each’1923 
time they ere hit.
once 

[ with the 
|knocked 
! my first shot With the revolv- 

, 'er. The rifles ant revolversOne day when we were at were real Only the bu).
Orel, we were coming out of a ,ets were made for
Cooperative Restaurant, leader children K seems that on] 
Fntz came over to us. A |jtt)e bullet8 came out 
surprise for you! , he said. , 
Imediately we all became very-, Here at the camp in Artek, 
curious. Then he added, “We a few Pioneers have organized 
are going to the next house to a military circle. A hey are 
see the Pioneers at riffle pine- learning signaling, and are stu- 
tice.” .dying mhp reading. Then they

Back of the house there was make bows and arrows, with 
a yard, where the Pioneers of which to practice shooting. A 
a \Rifle Club gathered. They few days ago we organized a 
wanted to leam to shoot, so as game called the “Red and.

White Army". A few girls 
played the parts of nurses. The 
Red Army won! The game 
lasted two hours.

Mes išmokiname taisyti1 ir valdyti I 
autoipohilįais j trumpiausj laiką.] 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekei? 
jas už $10. Pamokos dienomis Ir 
vakarais. Infortnacijos dykai; 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėMieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną, 
NEW YORK
228—2nd Ave^ cor. 14th St., N. Y.

‘GERAI PATAIKO!
. I

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 

' PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN'S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 

' II Lawrence, Mass., 
savo krautuvę 

^as m6nesis po 
kelioliką šimtų 

IĮ parsitraukia. Net 
ij tolimą St. Louis 
... . 1 ......... ’ (Mo.) A. Lepo- 
John Naujokas nis, 2759 Arsenai 

St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, it be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur

Week, we must bring our mes- 
jsage of organizing a workers’ 
/children and child 

delegation to the 
Union!

Let us send a children’s del- for me 
agation that will ’ bring our 
message of solidarity to the bull 
Russian workers and workers 
children.

Young Pioneers of
America.

Še i
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Kas Bus Vasario ?9 Dieną? |tys pamatysite. Kas tik daly-'’kare, 
t • vavo pirmespiuose parengi- vai.

---------  muose, tas pilnai patenkintas.
Jau senai laukia wilkes-bar- 'Kelius kartus jau mačiau lo- 

riečiai atvykstant šion apielin- 
kėn pagarsėjusios operetės
“Grigutis.” f
. ° utuuvy. niuvnid n su-

’’ .i1. , as Scranton, Pa.; kyšiu—nepraleiskite šios auk-
t Tai is Wilkes-Barre ir jo apie- sįnės progos. Rep.

Vakarienė prasidės S 
Įžanga $1.25 asmeniui.

šiant “Grigutį” shenandoah’- 
riečius, bet vis tiek eisiu ir į 
šį parengimą, nepaisant kas ,24 d. 

Kiek laiko atgal nebūtų. Sakau kitiems ir sa-i Green

vietos 
rastas

kuopos rengia nepap- 
prakalbas, kurios įvyks 
vasario, svetainėj 103 
St. Kalbėtojas bus A. 
iš Brooklyn, N. Y.

•Nors buvo iš- prieš tuos nelabuosius bolševi- kaseįien lietuviuose daugiau į- nigus: Andriulis, PrūseikA*/ 
Bimba' gauną iš Maskvos męy 

, Sakė, kode! grio*

negu tikėtasi.
garsinta ^neblogiausiai ir į to- kus. Bet Bagočius jokių in-gauna įtakos.
kias svarbias prakalbas, tai tu- ^.formacijų jiems

Katalikai bijo kunigėlio ]
grieko. Jei kuris iš katalikų ^o, kaip jo burnelė mokėjo ir listus su tautininkais, bile tik 
įkels koją į L. A. Kliubą, tai galėjo. Plūdo net verkdamas, gauti pinigus.
ir griekų atleidimo negaus, p visi žinome, kad Bagočius už Prakalbų, tema buvo neva 

į Bet į mėnulio spindulių užei- pinigus gali verkti, dainuo-apie Lietuvą ir Amerikos lietu- 
gas nėra, grieko, nes, iš dalies, ū anį- ](ejįų klūpoti ir šauktis1'”" x:..~ ui_..

j katalikai daugiausia jas lanko. prje panelės švenčiausios.
1 O tų užeigų devynios galybės.
i Prieš blaivybę tų užeigų ir

.... . _ ---------- „________ nesuteikė,! Kai kurie bolševikų mano, kestį ir tt. Sakė, kode! grio- 
rėjo prisirinkti pilna svetainė. ]ęajp reikia kovoti prieš bolše- kad jeigu jie nesigailėtų $75, vikai negalį dirbti A. P. L> A. 
Katalikai bijo kunigėlio ir vįkus> fįk juos iškeikė, išplū-tai Bagočius iškeiktų-ir sočia-'jr kitose organizacijoje, kurias 

jis suorganizavęs? Dejavo, 
kad Amerikoj lietuvių tautys
tė esanti sudžiūvus, suskurus, 
susirietus ir dar Maskvos a- 
gentai spirią jai į užpakalį. 
Verkė, kad jaunuoliai nei 
kiek nesirūpina tautybe ir tt. 
Iš jo kalbos buvo galima su
prasti, kad tautybė ir tautinin
kai jau randasi ant pražūties 
krašto ir jau bolševikai jie As 
spiria į užpakalį. Bet kaip fš- 
geįbėti tą tautybę ir kaip išsi
gelbėti patiems tautininkams, 
Bagočius nepasakė, už $75 ne
parašė tiems vargšams jokio 
recepto.

Prakalbose Buvus M.

Bimba
Todėl nepraleiskite šią pro 

gą, visi ir visos atsilankykite!
Vilijos Choro Narė.

linkiu vykom mašinomis, bu- 
sais ir kaip kas išmanėm, kad 
tik pasiekus Scrantoną ir pa
mačius “Grigutį.” Kurie da
lyvavom, neapsivylėm, visi bu
vom patenkinti.
visi galėjo dalyvauti, tik maža.'sario, svetainėj 774 Bank St.
dalelė. Vietos A. L. D. L. D.’ Šioji vakarienė bus pirmos
43 kuopa ir Aido Choras ren-J'ūšies, nes į komisiją apsiėmė!jo drg. M. Henkin iš Buffalo, 
gia “Grigutį” perstatyti vasa-1 gabiausios gaspadinės, kaip N. Y. Daugiausia atsilankė 
rio 9 dieną, Concordia Svetai-^tai: M. Danisevičienė, M. Vai- lietuvių ir finų.

WATERBURY. CONN.
L. D. S. A. 12 kuopa rengia

Bet juk ne j vakarienę, kuri įvyks 9 d. va-
SCHENECTADY, N. Y.

------ ----- u
26 d. sausio įvyko Lenino 

mirties paminėjimas. Kalbė-

gia “Grigutį” perstatyti vasa-i gabiausios gaspadinės, kaip
i. t . • I+.2 . Vi, • -----

-nėj, 91 S. Washington St. Los tonaitė, Ę. Jenkeliūnienė ir 
t Shenandoah choras. Shenan- Sinkevičienė. Jos ne juokais

27 d. sausio, Lietuvių Ap- 
švietos Kliubo svetainėj, buvo

Majorui išeinant iš svetai- 
jir penktos dalies nebuvo^ kiek nes, Bagočius užkomandavo 
ijų randasi dabar. O kas dau- publiką, kad ji plptų ranko-' 
'e:__ 1 *__ ................. ? Ogil.mis. Mat, majoras gyrę Ba-
1 girtuokliavimas ir blevyzgoj!- i sočių, o Bagočius pradėjo gir- 

Kunigėliai į jas nedrau- ti majorą. Už tai nuo rengėjų 
i “ap- pasiėmė $75 ir išvažiavo. O 

’ jiems ant naudos. Juk mūsų socialistėliai ir tautinin- 
minėtose vietose žmogaus pro-įkęliai vėl pasiliko tokiais, ko
tas niekados neiššiblaivo.

jgiausia^ jose veikiama?
' vilu z\lr 1 i n yti D o 4 v* Li 1 X*

'inaS. xkumgvxiui £ juo iik 
I džia lankytis, nes panaši 
’švieta” .

Mat, majoras gyrė Ba-

doah cįioras jau kelius kartus’rengiasi prie tos vakarienės, prakalbos; kalbėjo drg. R. Mi
loše Savo apielinkėj ir dar los su dideliu stropumu ir pasi-Įžara. Kalbėjo apie Lietuvą ir

.1 y • _ “ _____ •   1 *_______ j •  T4___________ 2 T 2 ________ !keliose vietose.
> išsilavinę, aktoriai ir daininin-
* kai tvirti.

Jie yra gerai įryžimu gamina-valgius.
Tat vietiniai ir apielinkės politinių kalinių publika

; Argentiną. Paramai Lietuvos 
su

kai’ tvirti. Nėra reikalo man geros valios žmonės, tėmykit metė $22.75. Pagal tokią ne- 
čia kalbėti, dalyvaudami pa- dieną—9 vasario, subatos iva-1 skaitlingą publiką, tai geriau,

I kiąis ir buvo—nežino, kaip 
į kovoti prieš bolševikus, kurie

vių politiką. Bet ir šiuo klau
simu nieko nepasakė, jokių 
faktų nenurodė, tik pasijuokė, 
kad Lietuvos valdžia susideda 
iš deržimordų, iš rusiškai-len- 
kiško poniško raugo prisigėru
sių žmonių. Apgailestavo nu
verstąją valdžią, kad ji nieko 
nežinojusi apie šalies valdy
mą, buvusi prisiskaičiusi tik iš 
knygų. • Iškeikė draugijų ir 
Susivienijimo griovikus. Bet 
pasakė, kad jis nepeikiąs tų 
griovikų, nes jie dirbą už pi-

Apie Lietuvių Apšvietos 
Kliubą j , (

Minėtas kliubas išgyveno 
su virš 20 metų. Devintą dieną 
vasario, 1929 m., rengiamas 
paminėjimo vakaras, su teat-! 
ru ir šokiais. L. A. Kliubo 
praeitis yra švari iš tos pusės, 
kad kliubas laikėsi kairiosios 
darbininkų papėdės ir nedavė 
įsigalėt darbininkų priešams.

“ TARPININKAS ”
i (The Mediator) I

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, Sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 

. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir' pianui. Dar nie- 
kui\ niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
jsigykit šį numerį.

“TARPININKAS,”
w. Broadway, So. Boston, Mass.

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

O Amsterdame, savo

greitai dirbti, darbininkas jokiu būdu ne
gali užsidirbti net del mizerno pragyveni
mo. Todėl kompanija pirmą savaitę moka 
dieninę algą. Antrą savaitę moka jau ma
žiau, bet jau moka ir už tą darbą nuo šmo- Jei katras ir pristodavo į kliū
tų, kurį darbininkas padare. Ir taip tęsia bą, greitai pasijusdavo, kad

mokesčio ir už šmotu darbą. Po 10 savai-;vo taukan. Iš pradžių ir Am- 
čių jau tik nuo šmotų bemoka. Daugelis ° *
daibinmkų padilba tik tol, kol gauna die-lkad ga]§3 šeimininkauti, kaip 
ninę algų ir nueina jieskoti kito darbo, bet jsavo bažnytėlėj, bet pajnatęs, 
daugelis jausdami, kad negaus kitur, pasi- kad paklusnių avelių nesiran

da, pabėgo. Pabėgęs pradėjo 
- - - - - - - kurstyt ištikimus parapijonus

Atsirado keli 
_ - . ' . _ . ‘ fanatikai, kurie įskundė kliu-
Ir ypatingai naikinantis svei- vietinei valdžiai, bet tiek 

________ v.._7 _____ . - . . Kirvius, plaktukus ir kito- laimėjo, kaip Zablackas ant 
birkštys kalvėse, trata rivicų mašinos, ne- kius įrankius greinuoja bei pališuoja ant muilo.
šioja sunkiausias geležis kreinai, smirda akmeninių tekilų. Ne tiktai geležies, bet s bažnytėlėj, uždavinėjo kalbėt 
oras ir mirga darbo skrusdėlės—darbo ii’akmens dulkės maišosi, sukasi ir apden- poterius uz Schenectady pa- 
žmonės. Čia neatskirsi kas lietuvis, italas,; gia storu sluogsniu darbininko veidą ir 
serbas ar amerikonas. Čia yra tik dvi rū- drabužius. “Fanai” seni, blogame padeji- Pia
šys žmonių—užveizdos, kurie apsirengę ir neveikia. Daugelis eia dirbančių (]._ de] lh’įgų poterių nereikia. 
Švariau, ir darbininkai, kurie visi viens į.darbininkų pritraukia plaučius maišytų.1 Jūs už mus meldžiatės ir mo- 

' kitą panašūs—visi murzini, apdulkėję, su-: akmens ir geležies dulkių, gauna džiovą ir nereikia. < Kuo jūs dau- 
• kaitė ir persidirbę. I atsisveikina su pasauliu. Plumb yra gar- ..

< i į Atėjo pietūs. Darbininkai vasaros lai-: savo kirviais ir^kitais įrankiais, bet jis su bedieviams sveikiau.
ku eina ant kiemo bei gatvių, kurios eina.:Jau taipgi .pagarsėjęs ;tarpe -PJŪla.! ddųbi-
tarpe Baldwins fabi-ikų. Klausyk, kur 'ninku ir kaipo džiovos pel-ėtojdš 1 nes d^- .
nors jau trimituoja—tą darbininkai žino, gehs lr lietuvių darbininkų nukeliavo j ka- nu^7a^ti;.. . 
tai “dūšių gelbėtojai”, kitaip sakant, kapi- Pus- 
taĮistų bernai salaveišiai. Jie gurklius iš-;
siauginę, gerai apsirengę, jų veidai pilni'

‘ kraujo, gyvybės. Atėjo, kad darbininkams i . , . , . . \ . . . Tr •
pasakyti pamokslą apie “dūšią”. Kaip ku-!V1S darbininkų .darbo vaisiai. Kartais 
rie iš darbininkų keliasi ir eina ten, kuri^1111}^1 ir baugu mums pažiūrėti nuo kelių 
trimitas girdisi, bet didžiuma nei nesijudi- des°tkų .aiį£?bųžemyn. 

. Grįžta išklausę prakalbą darbiniu- _ 
kai ir nešinasi rankose veltui gautą bibli- s,e- . ■ , . - . ... . .
ją. O kiek milionų Amerikos alginiams Jal’bą> nesulauke pabaigos, nukeliavo į ka- 
vergams kas metai išdalinama tų biblijų? Pus-

Vieną kartą pietų laiku ant 17th gat-! Aš dirbau prie budavojimo dviejų fab- 
vės įvažiavo automobilius, geriau pasakius, i rikų. Tiesa, mes ne į viršų lipome, bet ka- 
“lizė”, pasisukinėjo į šalis, kur darbinin-1 sėmės į žemę. Tai buvo 1921 metais didžių 
kai sėdėjo bei gulėjo, ir papylė nedidelio ■ bedarbių metu. Fabrikus statė ant durpi- 
iormato lapelių. “Ližė”, pasisuko palei ki-'nyčių, todėl vietomis reikėjo kastis iki 24 
.tą pusę ir vėl bėrė lapelius, pagalios su- " ’ ” 1 ’ 1 1 ’ ‘ ‘ 1
prunkštė ir išnyko. Darbininkai lapelius 
gaudė ir dalinosi. Tai buvo Amerikos Ko- 

' munistų Partijos* (dar tais laikais pogrin
dinės/ atsišaukimai “Your Shop,” kuriuose 

^ kvietė darbininkus organizuotis.
Neilgai teko dirbti man ir antru kar

tu B aid wine. Pirma ranka “drillpreso” 
pradėjo su manim gražiai kalbėti apie pri
vatinę nuosavybę, Sovietų Rusiją ir bolše
vikus. Vieną kartą nunešiau jafn 3 bro- 

J šiuras, anglų kalboj, perspėjau, kad paslėp
tu į kišenių ir jis su jomis nuėjo. Už ko
kių 5 minučių sugrįžo jau trys: jis, bosas 
ir “laiko rekorduotojas.” Jau bosas nešėsi 
rankoje tas brošiūras.

; “Ar tu davei jam šiuos pamfletus?-r 
sčiai užklausė vienrankis bosas.

“Taip”, atsakiau. “Aš jas. gavau ant 
tvės. Kokis tai žmogus davė jas man, 
angliškai nesuprantu, neipoku skaityti, 

i jam, kaipo anglui, ir atidaviau.”
“Ne, tu meluoji!” suriko bosas. “Tu

Alginis Vergas—V. S. B.

PENKIOLIKA METU AMER1 
KOMIŠKOSE VERGAV1ETESE

(Tąsa)

Ryte, kada išnaudotojai dar ramiai 
miega, darbininkų kvartaluose alginiai ver
gai jau juda, kruta, ritasi linkui Baldwino 

: fabrikų,—tos darbo skruzdės, nešdamos 
“lončius” po pažastimis.

Per ištisą dieną Baldwino fabrikuose

per 10 savaičių—mažiau ir mažiau dieninio .del jo vieta siaura ir spruk d a- kalboj skynunn

lieka.
Darbininkai visokių tautųy ir rasių, prieš^klū^^

dūzgia, ūžia, sukasi dulkių kamuoliai, žvie-1 Kadangi yra^neorganizuoti, tai baisiai iš- 
gia ir cypia įvairios mašinos, dunda, kad naudojami, 
net grindys dreba, gariniai kūjai, pilasi ki- katą darbas.

Schenectadiečiai pra-

di, del mūsų poterių nereikia

giau poterių sukalbat, tuo mū- 
• Kle

bonas, v.išgirdęb, kad iš jo po- 
įu- terių tyčiojasi, paliovė pote-

332

Reumatizmui 
kankinant

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

stams P lei sto
ri ai Gaunama 
visose :aptieko- 
sfe. Gaminta 
Jo h ji s o n !ir 
Johnson, New 
Brunswick,N.Jt

i ; DARBININKŲKALENDORIUSPer tą visą laiką beveik vb 
si darbininkiški kalbėtojai yra 
kalbėję. Nedaro skirtumo, 

—r-N e ma
no Draugija, A. L. D. L. D, 91 
kuopa ar L. D. S. A. 7 kuopa. 
Jei tik Darb. Part, kontroliuo
jami kalbėtojai kalba, už svet. 
mokėti nereikia, žinoma, se
niau yra kalbėję Grigaitis, 
Gegužis, Michelsonas, Bago- 
čius, bet dabar jau jie nekal
ba.
' Taipgi prenumeruoja “Lais

vę,” “Vilnį” ir kliube daugiau
sia literatūros išpaltinama, nes 
visos progresyviškos draugijos 
čia laiko susirinkimus ir ba
lius. Tai yra pažangiųjų lie
tuvių centras. Minėto kliubo 
netekus, progresyvis judėji- 
jimas apmirtų ir pasidarytų 
didžiausias džiaugsmas mūsų 
priešams. Jie tiek džiaugtųsi, 
kiek naujienihiai ir keleiviniai 
socialistai, pamatę, kad pasau- 

imperialistai nuvertė Rusi- 
Sovietųs.

Senas Kliubietis.

■«!

Prie Budavojimo
Amerika yra garsi augs tais namais. O kas prakalbas rengia 
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Paskutinė Progaf

WATERBURY, CONN.

jie net darbininkų tarpe turi šni-

(Tąsa bus)

O vis tai darbininkai išbūdavo j o, ištai- 
Tiesa, daugelis tų, kurie pradėjo tą

Todėl 
ją, nes

lio 
jos

m j r. i. jrr

į 
t
i

K

F

išdirbystę visi vadino “klijaune”, teko dirb-'darė su jais bendrą frontą, 
ti tik ,6 dienas, čia prasflaVinimąs labai kad kovoti, prieš bolševikus.
___ — Y _ • —__ __ . — _ t "B _ I — — f 1 1/ imi olr i %* riici iii rr tr/vi r* -v* n I »-

Ar girdėjote, kad Sovietijo
je privadiniai bizniai bankru
tuoja, p darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra-
mažai reikalingas. .Reikalinga spėka. Tam 'Vienok
tikri trokai ant dviejų ratų su dvejomis jųegdbSjo. Tuomet jie krei- 

, kas čia yra, nes tu jam liepei pa-] jienomis, tai svarbiausis įrankis. Jais ve-:pėsl Bagočiaus pagelbos. Su- 
«•” • Ižą nuo kiemo, tam tikrų medžiagų, kurią>um Z

pėdų gilumo, kol pasiekdavome tvirtą že
mę. Ir čia aš patyriau ne tiktai skonį 
darbo prie budavojimo, bet ir pavojų, su 
kuriuom surištas budavotojų darbas. Iki 
9 pėdų gilumo neduoda jokių ramsčių del 
apsaugos nuo užgriuvimo. Giliau įsikasus, 
suteikia neva apsaugą, bet tą apsaugą pa
sijudinusi žemė sutreškia. Vieną kartą 
kelis -darbininkus sužeidė, Vienam užgriu
vo žemiau krūtinės visą kūno dalį ir kol 
atkasėme, jau jis atsisveikino su pasauliu. 
O algos? Už tą pavojingą ir sunkų dar
bą gaudavomi vos $L»20 į dieną. Ir nepai
sant, kad alga maža ir pavojus didelis, de- 
sėtkai darbininkų kiekvieną rytą prašyda- 
vos prie darbo. ' '' •

Klijų Fabrike 
» I .

Adams & Co. dirbtuvėj, kurią pagal

Jaučiasi gerai ant nugaros

Red Cross 
Kidney Piaster

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun- 

1 goję ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas

c . j , . jums1 bus naujiena, kad , prie
^C,.a • V su,.Tau“",n1ka,s sveikatai pavojingesni* darbų 
Frontas ,r Bagočiaus Sorkes | darbininkai dirba tik S ir 6 
Vietos špcialistai, matydami, i balandas i dieną? •;

kad; čia taiitininkams jau ries- ' „irdSi^o Soviatiin. 
tai, kad jų neišrenka net drau
gijose į valdybai, tuoj aus pa

•Ir rūsčiai Įsake: “Sek paskui mane!”'Suverčia į malūną. Tas sutrina ir) eina l kyietė Bagočiu. Magaryčioms 
—'specialius aruodus.' f — ■Įvedė į ofisą,,atliko jiems paprastas ce- 

onijas su kamera ir pasiuntė laukan, 
p tai plieno alginių vergų išnaudotojai 
oją. . ‘ _ ■ • * ~

s.
Akmens Dulkių Karalystėj '

F. R. Plumb buvo paskutinė geležies 
btuvė, kurioj vergavau. Dirba keli šim- 
darbininkų, - darbas daugiausiai nuo 
rtų. Išdirba kirvius, plaktukus ir tt. 

irbininkai neorganizuoti ir išnaudojami 
aitriai. Taip mažai moka, kad nepratęs

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

svietą tą visą skaičių.

Knyga Kaina200 25c
Puslapių Kopija

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo-
riaus, tuoj aus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siųsti pašto stampomis 2 ąr 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.

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

’♦ pridėjo ir miesto majorą. Mie-
Darbminkai dirba sunkiai, apmokėji- sto majoras trumpai kalbėjo, 

mas mažajOkaip ir visur neorganizuotų, išgirdamas Bagočių. ir džiaug
damasis, kad susirado savo 
draugą, atvažiavusį iš Bosto
no. Taipgi' gyrė rėilgėjūs, kad 
jie galėjo sušaukti tiek daug 
publikos. Mat, daugelis atė
jo pasiklausyti Bagočiaus por- 
kių„ nes iš senų laikų gerai 
žino, kad jis šorkininkas. Ba
gočiaus ištikimieji susirinko 
todėl, nes tikėjosi gauti iš jo 
informacijų, kaip atsilaikyti

Oras tvankus, smirdantis, kuris perima 
darbininko ne tik drabužius, bet ir kūną. 
Prie darbininkų tvarkos7 tokiuose darbuose 
darbo valandos būtų trumpos, bųtųįtaisy
ta tinkamos ventiliacijos ir techniški pa
tobulinimai. Gi kapitalistai nepaiso savo 
alginių vergų sveikatos. Jie taip tvarko 
reikalus, kad tik jiems daugiau pelno lik
tų.

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
ųž 7 centus.

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos, tik keletą šimtų ir 
greit norime išleisti. *” ’ ’ 
pasiskubinkite įsigyti 
vėliau nebejausite.^ 
ti Užsakymus siųskite

. “LAISVE”*
/ * I I

419 Lorimer Street,
1 Brooklyn; N. y/

‘laisvės” 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 centai.
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LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
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Paneriais ir
Utarniftkata

Ižde buvo 
Išleista

ai-bininkams
ima perma-

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IK

(r žą

GARSINKITĖS 
“LAISVeJE”.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Jiems galite užpreuumeruot 
s DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

14, Meriden, 
Cheponį

14, Brooklyn, 
Vinikaitį
14, Wheeling 
Petrosky

ESTORANAŠ su geriausiu”garantuotu patarnavimu'

d. sausio įvyko A. L. D. 
22 kuopos mėnesinis su- 

Narių atsilankė 
Gal todėl, kad tu-

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

Draugam Kanadiečiam

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemų 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street ♦
PHILADELPHIA, PA. ;

Pirmoj temoj kalbėtojas 
kalbėjo apie Lietuvą, kaip fa
šistai išnaudoja ir delko žmo-

Oregon HM
Main 864

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

užsakymus (orderius).

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

L. D. L. D. 22 Kuopos 
Veikimo

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

Visais reikalais rašykite :
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
! ' Brooklyn, N. Y,

Panedgliais nuo 12-tos 
valandos dien| per visą 

Utandnkate' nuo lt-to» 
ved. dieną iki 11 vai. 

nakties

'pos valdybos buvo tikslas per- 
I eitais metais išlyginti nedatek- 
;lių 22 kuopos ižde, kas jiems 
Lr pavyko.

Iš gerų tarimų, tai buvo pri- 
3-50;imtas naujosios valdybos pa- 
9.75

AMERICAN
AUTO SCHOOL .

PHONE. REGENT J17T-«474 “Mokykla tra Reputacija”
Būkite Savyatovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

.Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jeį 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

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų ■ i 

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

ima uz 
suprantama, 

ms numušinėja.
Lietuviškas Skaptukas.

Juškelis savo kriaučių dirb
tuvę, kuri buvo ant Hanover 
ir Dover gatvių, jau uždarė 
galutinai. Matį nei viena fir
ma neduoda .jam darbo. Jis 
bandė darbą imti pigiau, negu 
kiti kontraktoriai, bet visgi 
firmos neduoda, sako, kad ne

darbą. 
Kadangi žmogus ima pigiau 
darbą, tai ir darbininkų negali 
gauti tinkamų. Antras daly
kas, tšai jau veik visi. darbi
ninkai jį žino ir nei vienas ne
nori eiti dirbti, nes labai daž
nai uždarinėja savo dirbtuvę 
neapribotam laikui. Dabar 
jau dirbtuvę leis išpąrdavimui.

dkrbą, bet iš jų visi kontrak
toriai negali darbo gauti. /

Sunku pasakyti, kaip toks 
didžiųjų /irmų sysiorganizavi- 
mas ^tsilięps ’ 
Bet jau dabar gM 
tyti, kad mąžųjų; kontraktorių 
daugelis negaus darbo.

Reikia pažymėti ir tą, kad 
daugelis tų mažųjų firmų ban- 
krūtina ir tuomi’ nuskriaudžia 
tuos darbininkus, kurie dirbo 
jų darbą pas kontraktorius. 
Pavyzdžiui, koks nors kon
traktorius dirba-tokios firmos 
darbą. Užbaigęs darbą, nuve
ža firjmai, o čia jau firma su- 
bankrūtijus ir jam už darbą 
neužmoka. Kontraktorius at
eina į dirbtuvę ir pareiškia, 
kad darbininkams jau negali 
mokėti, nes ta firma, kuriai 
dirbo darbą, subankrūtijo ir 
už padarytą darbą neužmokė
jo. Čia jau turi darbininkai 
nukentėti.

Sausio 1, 1929, ižde liko $692.97 
J. ALEKŠIS, 

A.L.O.P.S. Centro Sekretorius.
J. WEISS, 

Iždininkas.

Už pasiuvimą ir-
kontraktoriui

neprisilaiko, ngs bėga į kitas šalis. .
Antroj temoj kalbėjo apie 

tą, kaip ten d(arbinin^ 
kus išnaudoja, ir tt.> ■

Prakalbos patiko visiems ir 
kurie jose dąlyvąvOj visi tapo 
užganėdinti. , i i u',,; , i • .

Po prakalbi); buvo paprašy
ta aukų del 'Lietuvos politinių 
kalinių. Šie asmenys aukojo :

M. Garsonas ir E. Pežienė 
po $2; J.' Dielininkaitis, Jį. 
Reideris, V. Kūlikas, F. Dam
brauskas, C. Karpavičienė, B. 
Matulevičienė po $1; M. Vis-

Trys gariniai kambariai delei i šaipė rimo: 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.,

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

LIETUVIS GRABORIU8
[K BALZA M UOTO J AB 

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausiaa ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreipti* prie manęs.

Sausio 20 diėną buvo 
rinkimas ? A. L’. D. L. D 
kuopos pas : drg. j; Banevičių 
Narių, dalyvavo pusėtinas bū 
relis. Kuopos reikalus apkal

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

Maliavoj ame 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.

baras, • M. Garsonas, V. Gū- 
žauskienė, O. Butkevičiūtė, T. 
Katilienė po 50c; M. Mockai- 
tienė 30c; smulkių surinkta 
45c. A. L. D. L. D. 151 kuo
pa paaukojo $5. Viso aukų 
surinkta $18.25.

Išlaidos Spalių Mėnesi
Auka New Bedford© streik. 
Auka Tarpt. Darb. Apsig. 
“Laisvei” už 500 didelių konv. 
“Laisvei” už 500 mažxj konv. 
“Laisvei” už štampas 
Pasiųsta Lietuvon 
Pasiuntimas

S. L. A. 304-tos kuopos bu
vo susirinkimas sausio 13-tą 
dieną. Skaitytas laiškas nuo 
Centro sekretorės, P. Jurgeliū- 
tės, apie jaunuolių konkursą. 
Tam darbui kuopa išrinko or
ganizatorę, A. Dielininkaitie- 
nę, kuri stengsis kuodaugiau- 
sia jaunuolių, prirašyti.

Antras laiškas skaitytas nuo 
Gerdausko, kandidato, gavu
sio daugiau balsų į kasierius 
po Paukščio, kuriam ir prigu
lėjo' S.L.A. kasieriaus .vieta. 
Kuopa, . apsvarsčius tą daly
ką, pripažino,, kad Pildomoji 
Taryba sauvališkai elgiasi,, to
dėl nutarė už tokį darbą iš
nešti papeikimą.

Viską Patyręs.

Juos išdirba . .

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

Greenpoint 9632

K. M. S

po. Tenai tapo 
kad per A. Gs 
$350. '

'• būti $400. Dabar tą nemalo
nę klaidą atitaisome.).

L Viso įplaukė gruodžio mėn. $522.43
Viso per 8 mėn. įplaukė
Balansas iš rugsėjo mėn

' Viso sykiu *

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

ĮPLAUKOS LAPKRIČIO
Lapkričio 8, Chicago, I

J. V. Miller
8, Haverhill, 
Zilionį
8, Lawrence, 
Stakionį
10, Montreal

Ant nelaimės, prele 
gentas pagavo šaltį ir prelek 
cija su diskusijomis neįvyko 
ji įvyks kovo mėnesio susirin
kime.

Senoji . kuopos valdyba 
2 00 yPač organizatorius drg. S 

j Mazen, išduodamas savo ra- 
20.75 portą, pabrėžė, kad jo ir kuo-
4.30

Išrinkta ( nauja., ( valdyba: 
pirmininkas—M. Garsonas, fi
nansų sekretorius—J. Dieli
ninkaitis, protokolų sekreto
rė—T. Katilienė, iždininkė— 
E. Pežienė.

Valdybai užėmus vietą, pa
kviesta metines duokles užsi
mokėti. Užsimokėjo dvide
šimts narių ir vienas naujas į- 
sirašė. Matyt, buffaliečiai su
pranta draugijos reikalus, ne- 

Per vilkina pinigų, nes jie knygų 
leidimui reikalingi.

Sausio 23 d. A. L. D. L. D. 
151 kuopa surengė prakalbas 
It. Mizarai. Prakalbos buvo 
surengtos Darbininkų Partijos 
svetainėj. Draugų atsilankė 
pusėtinas būrelis, ypač mote
rų, jų daugiau buvo, negu vy-

CYTDA! Laike bedarbis pirties kaina nupiginta škl f A 
uA lIW Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 ral.—78c*vV

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

rfiiieu maudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu židiniu vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
* LAPUOTOS ISSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

Viso išleista spalių mėn
Išlaidos Lapkričio Menesį 

Advokatui J. Brodskiui už le
galius patarimus

J. Alekšiui už štampas del 
siuntinėjimo laiškų reikale 
priešfašiatinės savaites

Gruodžio
per J. 

Gruodžio
per A.

Gruodžio 44, N. Braddock, Pa., 
per R. Beniušį

Gruodžio 14, Mahanoy City,
Pa., per St. Gegužį 

’Gruodžio 18, Monongahella, 
’ Pa., per J. Adomaitį 
Gruodžio 18, New Haven, 
į Conn., per J. Rudman
Gruodžio 18, Marlboro, Mąss., 

per K. Grakauską
Gruodžio 21, Chicago, Ilk, per 

J. Levuliūtę
Gruodžio 21, Winnipeg, Man., 

Canada, per K. Beniušį
Gruodžio 21, Saginaw, Mich., 

per E. J. LingeviČių
►Gruodžio 21, Rockford, Ilk, per 
L- J. A. Platukį
^Gruodžio 21, Huntington, L. L, 
*x per A. Paukštį
Gruodžio 30, Zeigler, Ilk, per

J. A. Oaks
'Gruodžio 30, Montello, Mass., 

per K. Venslauską
Gruodžio 30, Winchester, N.
Į H., per A. Naginė 
’Gruodžių ’ f SO; f Torrington, 
| Conn., per V. Kelmelį

!Gruodžio 30, Akron, Ohio, per
K. Joneliūną

^Gruodžio 30, Montello, Mass., 
S Ar M. Gutauskienę

'G »džio 30, Baltimore, Md.,
1 per J. Stanį
Gruodžio 30, Worcester, Mass., 

per J. K. Karaziją
Gruodžio 30, Chicago, Ilk, per

F. Sakalauską
Gruodžio 30, West Allis, Wis., 

per J. Gedvilą*
Gruodžio 80, Philadelphia, Pa., 

per A. Galkų
(P. S. ši auka/ turėjo būti 
paskelbta praėjusioje atskai- 

I toje, kuri tilpo priešfašisti- 
rtiame biuletine num. 3, bet 
per neapsižiūrėjimą nepatil-

• pasakyta, 
’ A. Galkų gauta 
Tikrenybėje turėjo

yra 
kietėjimąv-kuris žmogui pagamina dąug rūpesčių ir sunkių ligų

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

i Telephone: Greenpoiht 1411 ,
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__ _____ ____________ _ ORDER BLANK: ------

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

. * Vardas -U-J___ __ ___ ______ :__ ------------------------

Amerikos Lietuvių Organizacijų 
Priešfašistinio Susivienijimo Cent
ro Komiteto Įplaukų ir Išlaidų 
Apyskaita už Spalių, Lapkričio ir 
Gruodžio mėnesius, 1928 metų.

ĮPLAUKOS SPALIŲ MĖNESYJE
Spalių 10, Rochester, N. Y., 

per S. Gendrėną
Spalių 10, Detroit, Mich., per

K. Terzienę 
Spalių 10, Pittsfield, Mass.,

per M. Sellers 
Spalių 10, E<1. Zdanauskas,

Canada 
^•palių 10, Brooklyn, N 
f per Eidukevičių 
^Spalių 10, Bristol, Conn

E. Kosmach 
Spalių 10, Rockville,

per A. Chekas 
Spalių 10, Worcester,

per E. Repšienę 
Spalių 10, Paterson, 

per V. Prapiestienę 
Spalių 10, Montello, 

per G. Shimaitį 
Spalių 27, Chicago, Ill., per 
^S.V. c. ...

Ępalių 27, Montello, Mass., per

Spalių 27, Philadelphia, Pa.
per J. Mikitą 

Spalių 27, Elizabeth, N. J., pe
S. J. Liutkų 

Spalių 27, Hamtramck, Mich 
per J. Jurgelionį

Viso įplaukė spalių mėn

JuČio dirbtuvėj darbininkai 
neva pradėjo dirbti, bet nieko 
negali uždirbti. Dabar jam 
reikalinga visokių darbininkų, 
bet niekas nenori eiti dirbti. 
Mftjat, jau pirmiau pas jį dar
bininkai menkai uždirbdavo, o 
dabar vėl darbininkams algas 
nukapojo. Kadangi negauna 
darbininkų, tai vakarais važi
nėja po stubas if Įkalbina dar
bininkus, kad eitų pas jį dirb
ti, nes uždarbis būsiąs geras.,.

Jau minėjau,., kad”* pirmiau 
Jučis paėrn^ iš. vienos firmos 
darbą' pigiau 2,5 centais ant ži- 
pono ir iš tos priežasties dvi 
kontraktorių dirbtuvės neteko 

kitokios darbo. Dabar jis bando kriąu- 
i- čiams įkalbėti, kad daugiau

©ARB1N<NKŲ ĮSTAIG?
oalės dėl Balių, Koncertųt 

Wetų, Vestuvių, Susirinaimų 
Puikus steičius su .naujaisiais 
iiuai®. Keturios bolių alleys.

’ VAINOS PRIEINAMOS
W 959 Willoughby Ak 

Tail Staff*.

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

ligas įvaro, bėt ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
(po plačią Ameriką pagarsėjusius 
URĘĄN’S. COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių salvių n'ebijb. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nup savo i amžino priešo!

URBd LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už-

kytis į kuopos susirinkimus negali gauti ir' todėl kriaučiąi 
pasimokėjimui metinių mokes- turį pigiau pas jį dirbti. Vie- 
čių arba atsiėmimui knygų, nok kiekvienas žino, kad jis, 
galėsite mokesčius pasimokėti norėdamas iš kitų kontrakto- 
ir knyga's atsiimti pas kuopos rių atimti darbą, pats numu- 

N. še kainas.
Vietos kriaučių mokestis 

veik kasdien puola ir puola. 
Ir kada bus tam viskam galas, 

Kai kurie 
lietuviai laikosi kainų, kiek 
galėdami, bet tokių yra ma
žai, pavyzdžiui, A. Mandra- 

Ambro-

siūlymas šiais metais padvigu
binti mūsų kuopos narių skai
čių. Kiekvienas 22 kuopos 
narys šiais metais turės gauti 
mažiausiai vieną naują narį 
arba skaitytoją “Laisvei” bei 
“Vilniai.” šių metų kuopos 
valdyba suteiks kiekvienam 
nariui bei narei informacijas- 
būdus, kaip tą sumanymą len
gvai įkūnyti gyvenimam Na
riai, kooperuodami su kuopos 

5.00 ■ valdyba, lėngvai galės pa- 
975 siekt 22 kuopoj narių skaičių,

1 kokį mūsų kuopa tufėjo 1924, 
7.00 1925, 1926 metais. Pirmiau

sia kuopos valdyba turės pa
sirodyti su gavimu naujų na
rių. Ji į sekantį susirinkimą 
mažiausiai turi atsivesti 10 
naujų narių; ji turi parodyti 
ne žodžiais, bet darbu,, kad 
galima atbudavoti narių skait
linę mūsų kuopoj, kokią turė
jo už garbę turėt viršuj mi
nėtuose metuose.

Kad tą kuopos tarimą leng
viau pravesti gyvenimam visi padarąs kaip reikia 

500 nariai ir narės turi kooperuo-
|ti su kuopos valdyba ir prisi- 

9 00 Į laikyti žemiaus pasiūlytų tai- 
OtOO';sykliiį. i :

1. Anksčiausiu laiku pasi
mokėti mokesčius už 1929 me
tus.

2. Skaitlingai lankytis į 
kuopos susirinkimus ir daly-, 
vauti diskusijose visais svar
biaisiais, susirinkime pakel
tais, klausimais.

3. Domėtis mūsų organiza
cijos leidžiama literatūra-kny- 
gomis. Patiems ne tik skai
tyti, bet ir studijuoti, kartu 
duoti su ja susipažinti ir ne-, 
prigulintiems prie A. L. D. L. 
D. darbininkams ir darbinin
kėms.

Tuomet, ir tik tuomet, mūsų 
organizacija galės bujot ir 
Clevelando' darbininkai, turės 
progą susipažinti su mūsų or
ganizacija, o susipažinusius 
lengvai galėsime prikalbinti 
prisidėti prie jos.
) Nariai, kuriems, kartais, ar 
darbo valandos, ar i ‘ 
priežastys pastoja kelią lan-

Pas mus, kaip girdėtis, di
desnės kriaučių firmos susior
ganizavo į vieną uniją ir da
bar jau tariasi su audėjais, 
kad jie neparduotų mažoms 
firmoms audeklų, kurios 
savaitę kerpa po 50 ai 
“siūtus.” Didžiosios firmos 
nurodinėja, kad mažosios fir
mos labai gadina biznį. Mat, 
mūsų mieste be galo daug to
kių mažiukių firmų ir jos duo-

• ■ , drg. D. darbus įvairiems kontrak-
Petrausko ir po jos viešos dis- toriams. Nors jos ir taip tu

ri mažai darbo, yieriok ir tą 
patį išdalina dar keliems kon- 
traktoriams 
gi kiekvienam 
moka skirtingai 
vienodos mokesties. Didesnės i 

^firmos moka kiek brangiau už Į Argentin

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Lapkričio 
per A.

Lapkričio 
per M.

Lapkričio
ada, per A. Jonu šį

Lapkričio 12, Elizabeth, N. J., 
per P. Skairų

Lapkričio 25, Lansing, Ont., 
r Canada, per J. Kiaušą 
Lapkričio 25, Chicago, Ill., per

J. V. Miller
Lapkričio 26, Brooklyn, N. Y., 

nuo buvusio priešfašistinio 
komiteto New Yorko ir New 

Jersey valstijij
Lapkričio 26, A. Mureika, 

Milford, Conn.
Lapkričio 26, Akron, Ohio, per 

B. A. Belaskienę

$5.00 
5.00 
3.75 
2.75 
3.45 

500.00 finansų raštininką drg. J 
10-°° Simansą, 1147 E. 79th 

■ Clevelande.
Tą kiekvienas narys ir na 

re atsiminkite ir pasižymėkite tai sunku pasakyti 
ant šių metų kalendoriaus.

Mūsų kuopos ir Collinwoo 
diškės parengimas įvyks 17 d. žai, pavyzdžiui, A. 

■vasario, Slovanian National .viekas, Adomavičia 
Svetainėj, 15810 Holmes Ave. ziejus, Urbonas ir Aniulis. Vi 
Nariai iškalno įsigykite ir pla- si kiti nesilaiko kainų 
tinkite tikietus. Tikietų gali- numažintas 
te gauti pas fin. raštininką, darbininl 
taipgi.

Darbininkų Kalendorių, ku
rį platina A.1 L. D. L. D. 22 
kuopa, galima įsigyti pas drg. 
J. N. Simansą, 1147 E. 79th 
St. šių metų *kalendorium ne
atsidžiaugia* visi tie, kurie jį 
jau turi įsigiję. Jį turi pasi
pirkti kiekvienas clevelandie- 
tis bei clevelandietė. Kalen
dorius yra kupinas įvairiausių 
žinių, informacijų bei straips-|vog politiniams kaliniams $ 
'niu. O kaina tik vienas kvo ‘ 
te ris.

Viso išleista lapkr. mėn.
Išlaidos Gruodžio Mėnesį

Senam Vincui duota del kelio
nės lėšų

“Laisvei” už 1,000 laiškų
“Laisvei” iiž popierą, sustaty

mą ir atspausdinimą 25,000, 
8 puslapių, priešfašistinio 
biuletino No. 3 I

“Laisvei” už popierą ir šniū
rus del įvyniojimo biuletino

“Laisvei” už darbą prie iš
siuntinėjimo biuletino

“Laisvei” už nuvežimą j paštą 
biuletino - • '

“Laisvei” už štampas del iš
siuntinėjimo biuletino 65.51

Pasiųsta Lietuvon 500.00
Pasiuntimas 10.00
Duota R. Mizarai del keliones

lėšų •( 30.00

L. D 
sirinkimas 
nemažai.
rėjo įvykti prelekcija 

18.05

Viso įplaukė lapkričio mėn. $241.84 ,kusijos

ĮPLAUKOS GRUODŽIO MĖNESYJ
Gruodžio 7, Auburn, Me., per

A. Kaulakį
Gruodžio 7, Detroit, Mich., per
• K. Terzienę
Gruodžio 7, Trenton, N. J., per

A. Jakštonį
Gtuadžib’ 7, Easton,

J. Bimbą
Gruodžio 7, Brooklyn

pe# B. J. Balčiūną
Gpruodžio 11, Hartford, Conn.,
J.pev V. Staugaitį
Gruodžio 11, Minden, W. Va., 

per Raulinaitį ' .
Gruodžio 11, Oakland, Calif.. 
t per K. Mugianienę
Gruodžio 11, Minersville, Pa..

pet Ą. Arbačauską
Gruodžio 11, Chicago Heights

Iff., per B. Satch
Gruodžio 11, Detroit, Mich., 

per A. Mason
Gruodžio 12, Hartford, Conn.

per J. Kazlauską
Gruodžio 12, Auburn, Ill.

S. Balchulj
Gruodžio 14, Rockford, Ill., per

M. Rulienę
Gruodžio 14, Seattle 

perJM. Baltrušaitį 
Gru ‘

Viso išleista gruodžio mėn. $989.51 
$170.55 Viso išleista per 3 menesius $1,563.46 

$2,256.43 
1,563.46 f MĖNDEL0
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laimėti.

BUS 10 D. VASARIO?KAS

t

TĖVAM IR MOTINOM

A. RADZEVIČIUS

PRANEŠIMAI Iš KITUR
DETROIT, MICH.

KRIAUČIŲ DIRBTUVĖSE

SO. BROOKLYN, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS

SPORTASNew

PAJIEŠKOJIMAI

MALONAUS PASIMATYMOsistepių.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y

ę

PIRMIAU DĖJO, 
DABAR NAIKINA

I
I

MAX SCHMELING 
PAGULDĖ JOHNNY RISKO

VASARIO 9 D.
SOUTH BROOKLYNE 
“GYVIEJI NABAŠNINKAI”

KOVA SU RELIGINIAIS 
NUODAIS

I i I I
I

Sekr. A. I. 
(28—29)

kiaušiai, bus išmesti, o jų vie
tas . yžims šviesos arit gatve- 
kampių. To trokšta Penkto
sios Avė. nuosavybių bosai ir

“kalėdojimo.”
Prieš užgavėnes prabaščius 

landžioja su geriausiais vietos 
savo ištikimais vergais. Duo- 

i nėra pasitenkinęs,

Viskas Įvyks Our KIEK KAINAVO 
svetainėj, Liberty NEWtYORKUI 

tarpe 113 ir 114 gatvių, PASTARIEJI RINKIMAI?

Pereituose prezidentiniuose

žinote kas bus 10 d. vasa- 
Jeigu nežinote, tai klausy- 
East New Yorko LDSA.

185 kp. ir

• JUfMIPĖRk76.4«>:' • .
RALPH KRUČH .

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

k '■ ■: MASPETk.rN. . ■

GRABORIUS
(Undertaker)

Paskutinėj Didžiojo

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y

su tuo sutinka policijos^ ko- tu doleriu ...... ......... .
misionierius Whalen. Virš pu- reikalauja didesnio donio, 
sė miliono dolerių, sakoma, le-

< Suos įdėjimas naujų šviesos ♦

Garden įvyko 
žymaus vokiečių 
Max Schmelingo 
Risko. Sportinin- 
kad Schmelingas

šus—tapo sugrąžinta
nutrauktoji alga skylių dary
tojai.

' (Bus daugiau)

BOSTON, MA5S.
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)

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

REIKALAVIMAI
.j. . --------p. , ,

REIKALINGA pątyrusių, merginų 
arba moterų rinkinėt svederių siū

liukus. J. Eisenberg Co., 55-57 
Moptrose Ave.,i Brooklyn, Ni Y. Tel. 
Stagg 3456.29-^1

! Atkocaicio dirbtuvė ------ R0S aieiKite į susinnKimą ir
skaitytojai Į pilnai. Buvo su kišeninių sky-j ginkite kitas, kad atsilankytų. ' 

: •• '• .įime svarbių reikalų apsvarstyti.

Ant Penktosios Avė
•Yorke, esantieji šviesos ir tra-
fiko stulpai, kurie nelabai se-
nai buvo sudėti, dabar, vei-|“7 sHu““Ba'įe‘fb“‘'t‘^ v7d‘j“™o

j A. L. D. L. D, „147 kuopos susrih- 
zona, tai ir dabar dar stovi, kimas bus utarninke, -5 vasario, Co- 

‘ Tr” 737—3rd Avė. Pra-
. Visi nariai at

dirbti ' | teatro ir baliais, • kuris įVykfe 9 d.
Asockio dirbtuvė visą laiką ne‘!?!?į!rškite;atellank^^

dirbo, bet visuomet buvo sų 
juo nesusipratimų kas liečia

darbo turi užtektinai. pARSIIXUpDA NAMAS ir biznis 
Dovidaitis buvo nutraukęs ai- neprasikaltus, įdirbtas per 22 metu, 
gos skylinei, bet ofisui įsiki- Namas 4 šeimynų ir 4 fomišiuoti 

a tirai i kambariai, viso yra 21 kambarys. 
c K Delei nesveikatos turiu greitai par

duoti, nes daktarai liepia važiuoti j 
Lietuvą. Parduosiu pigiai, tat pasi
naudokit .proga.—V. Zabita, 126 
Jackson St., Newark, N. J.

(18-29)

<1

Puslapis Šešias PirmadfęYns, Vašaišlj 4,1929(

±

VIETOS ŽINIOS
darbininkų algų neišmokėjimą 
i laiką.! Išvbšta į streiką. A- 

“VT. Y,el?.k°t sockis apsigarsino žydų ‘laik-
' raščiuose ir pradėjo su neuni.- 

. ,os. jistais darbininkais varyti biz-

vus, pagalvokite ir padaryki
te savo nuosprendį: kam !rei-

ŠALINAITĖS MOKINIŲ 
KONCERTAS

Apie dvylika L. B. šaknai
tės muzikos akademijos moki
niu dalyvavo programoj kon- 
ceno, kuris įvyko Schwaben 
Svetainėj, vasario 1 d. vaka
re. Vieni iš jų buvo pianistai, 
kiti šokėjai ir viena, berods, 
dainininkė. Programa buvo 
Sutaisyta su skoniu ir visi iš
pildyti • šmoteliai, nors, aišku, 
lengvučiai ir paviršutiniai, at
likta gražiai.
f» Pabaigoj, dainavo gerai ži
nomi. artistai: Menkeliūniūtė, 
Stankūnas, Aušriūtė. Pagrie
žk smuiką Vito Zavackas ir 
pašoko klasiškų šokių Ricardo 
ir. .La Nova (svetimtaučiai). 
Vėliau tęsėsi šokiai.

Žmonių buvo vidutiniai’.
; • Rep.

Puošiasi visu 
smarkumu

pažintis ir kokia nauda pra- 
baščiui iš kalėdojimo?
visos mulkinimo ceręmonijos 
sugalvotos 
kraustymui 
dolerių į 
kraudamos

Paščiuose ir pradėjo su neunį-

Needle Trades Workers In-i 
dustrial Unija visu smarkumu 
ruošiasi prie spkniasiuvių 
streiko, kuris turės būt skel
biamas greitu laiku (taip jau 
yra nutarta visuotino narių su
sirinkimo). Bet kuomet dar
bininkai ruošiasi streikuoti, tai 
daugelis darbdavių ir reakci
nių senosios unijos “vadų” 
rengiasi streiką laužyti. Bus 
didelė kova, bet darbininkai 
turės

nį. Unija ims .tame reikale 
veikimą. /P <

Biržiečio dirbtuvė dirba pil
nai, bet dar kol kas nesulygta 
kaina už kavalkų darbą. Kaip 
greitai bus gautas iš Joint 
Board o kainų nustatytojas,

; Ateities žiedo Jaunuolių 
Draugijėlės susirinkimas bus 
pagedėlį, 4 vasario, “Laisvės“ I 
svetainėj. Pamokos prasidės' 
7 vai. vakare, o susirinkimas 
po. pamokų, 8 vai. vakare. Vi- 
si tėvai arba motinos būkite j t. 
Šiame susirinkime ii* užsimo
kėkite užvilktas mokestis. Ge- 
rialisia tėvams užmokėti mo
kestis, nes vaikai dažnai pa
meta pinigus, tuomet įvyksta 
bereikalingų nesusipratimų. 
Prašome leisti į mokyklėlę sa
vo vaikučius ir tuos tėvus, ku
rie iki šiol dar neleido. Mo
kestis labai maža, tik 15c į 
mėnesį ir 25c įstojimo.

Draugijėlės Koresp.

BUS RYTOJ 
u _____
• Apie ’“Laisvės” bendrovės 
šėrininkų suvažiavimą ir f va
karienę aprašymas tilps antra
dienio laidoj.

• Ji * p f f f •’

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 2 i kambariai.

Vienas didelis šviesus frontinis 
tinkamas vienam arba dviem inteli
gentiškiem vaikinam, kitas mažesnis, 
tinkamas vienam vaikinui arba mer
ginai. Kambariai garu apšildomi, 
yra elektra Ir telefonas. Arti karų 
ir eleveiterio. Kreipkitės po No. 
31 Grove St., tarpe Broadway ir 
Bushwick Ave., prie Gates Ave. sto
ties, Brooklyn, N. Y. Telefonas Fox
croft 5819.

(28—29)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininkė

jūsii kišenių ap- 
ir jos neša šimtus 
kunigų, delmoną, 
jam didelius tur- 

jtus, kuriuos, pagal jų, kuni- 
Igų, pasakymą, kandys bei rū
dys suėda. Jie jums įkalba,--- —~ ------
kad dievui ant garbės eina. Itaip greitai bus sutvarkyta vi- 

Jie ,netei-|sas reikalas.
Budraičio dirbtuvė pirmiau

siai pradėjo dirbti ir K dabar 
dirba neblogai.. Ten jokio štu- 
kinio darbo nėra, dirba senom 
išlygom. ■. ■

I ’ ' Į i • ' • . . <

Bielukofo dirbtuvė pradėjo 
dirbti vidutiniai. Ten dirba 
keturi skyriai nuo štukių. Dar- 

u®!bo štukių kaihą'š nustatė Joint 
U;Boardo kainų darytojas, kur 

kol kas viskas yra ramu.
Dragūno nėdidelČ ' dirbtuvė, 

bet dirba po biskį.
Diržio dirbtuvė pradėjo 

dirbti. Buvo nesusipratimų su 
lainikų darytoju už kainas. 
Bet kol kas pavyko sutaikinti 
ant senų išlygų.

Dovidaičio dirbtuvė dirba 
gerai,

Netikėkite jiems. 
sybę kalba. Tie surinkti do-! 
jĮeriai pasilieka kunigų kiše-į 
niuose ir bent kokis taisymas 
bažnyčios vėl reikalauja iš jū
sų naujų kolektų. •

Mes esam atvykę iš Lietu
vos. Lietuvoje prisižiūrėjome, 
kaip bent kokis stovyla pavi
dale. šventojo per atpuskus; 
prisikrauna kumpių, sūrių 
kartais gyvų paršiukų; bet 
kaip greitai pasibaigia pamal
dos, tą viską' parduoda tiems 
patiems, kurie tą viską suve
žą ir pinigus į kišenių.

Dzūkų Dėdė.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas ir for- 

nišiuoti kambariai, labai prieinama 
kaina. Priežastį pardavimo sužino
site ant vietos. Paimkite Crosstown 
car ir išlipkite ant Sullivan St., So. 
Brooklyne. ■ 156 Conover St., Brook
lyn, N. Y. 29-34

PARSIDUODA FARMOS
170 akrų žemės, 100 akrų dirba

mos, likusioji miškas ir ganykla, ant 
Statę -kelio, kuris ;einari§' Yor
ko į Bostoną, 2 geros stiibos, yra 
elektra, Vanduo, maudynės, steam 
heat, Storas ir gasolino stotis. Dvi 
didelės bamčs,. 9 akrų tabako “sė
das” ir Uiti bucHnkai. :Netoli ;mifesto. 
Gera proga, kas nori, įgyti gerą f ar' 
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, Conn. (23-34)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių” Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

rio? 
kite. 
Ill kp., ALDLD.
SLA. 322 kuopa bendromis jė
gomis rengia koncertą ir kos-j 
tiumų balių. 
Civic Club 
Avė.,
Richmond Hill. Programos iš
pildyme dalyvaus garsusis okte
tas Ufa, mūsų gerbiama daini- rinkimuose New Yorke su jo 
ninkė M. česnavičiutė, jaunuo
lių mandalinų drkestra, šokikės 
Misevičiutė ir Sirviutė. Taigi, 

i programa bus puiki ir visiems 
patiks. Už gražiausi kostiumą 
bus skiriama pirma dovana ir 
už keisčiausį antra, šokiams 
bus Retikevičiaus muzika. Sve
tainė bus atdara 5 vai. vakare, 
pokylis prasidės 6 vai. vakare. 
Bus skanių užkandžių ir sal-į 
džių gėrymų.

Visi “Laisvės”
Šioj apielinkėj patys būkite 
savo draugus atsiveskite.

Narys.

priemiesčiais buvų paduota 
1,973,249 balsai. Už tai rei
kėjo sumokėti $2,298,656. Va
dinasi, po daugiau kai $1 lė- 
šavo kiekvienas balsas. Dau
giausiai pinigų prarijo įvairūs 
viršininkėliai, kuriem sumokė-! 
ta $723,249.

ir rium nesusipratimų, bet unijos 5 
j ofisas su Joint Boardu atsiun
tė žmogų, kuris dalykus ištai- 
jsė ir dabar įdirba pilnaį.

Augūno ir Unguraičio dirb- j 
tuvė kaip užsidarė pereitą se-i

TĖMYKIT, KAS ČIA PARSIDUODA 
Gera farma, arti miesto ir cemen

tuoto kelio (state road), mokyklos, 
bankb ir bažnyčios, 105 akrai že
mės, 70 dirbamos, 35 akrai ganyk- 

, , .... los ir miško, 5 akrai pyčių sodo ir
L.D.S.A. 130 kuopos susirinkimas , visokiu /-vaisingų medžių. Viskas ge

ibus ketverge, 7 vasario, Yemans sve- rai prjžiūrėta, žemė aptverta drati- 
dirhri i va^' va^a,r^- Drauges, vi- ne tvora.*' 7 kambarių namas, viduj

•?te\k-1xte U susirinkimą, ir ,para- vanduo, geri visi kiti budinkai. 2 
Tu‘ arkliai, 12 raguočių, 150 vištų ir ki- 
• tokių paukščių. Parsiduoda už $4,- 

900; įmokėti reikia $2,500, likusi su
ma ant 6 ar 5 nuošimčio. Pardavi- 

■ mo priežastis—likau našlys, vienam 
Į nesmagu ir neparanku farmą prižiū- 
I rėti, tat noriu važiuoti Lietuvon. 
Pasinaudokit ta puikia proga.— 
Frank Barteidh, R. F. D. 4, Ulster, 
^a. , ' ■. 27-29

Paskutinėj Didžiojo New | Darbdaviai tikisi gauti darbo ..... ........
Yorko Draugijų Sąryšio konfe-U1’ sąvaifes .kitos, pradėti eikite, yra svarbių reikalų kas link 
rencijoj priimti keli obalsiai 
ir vienas iš tų yra “kova su 
religija” žodžiu ir per spau
dą. Nežinau, ką tuo klausi
mu tars patsai komitetas. Rei
kėtų pakalbėti apie vieną 
svarbų dalyką, tai mūsų ilga
skvernių ubagavimą ir vilioji
mą pinigų iš tamsių parapijo-

Telephone, Stags 440t

| JONAS STOKES
T173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. • Naujausi Diagnoze ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

Vasario 9 d. So. Brooklyne 
bus sulošta juokingiausia kome
dija “Gyvieji Nabašninkai.” 
Perstatymą rengia ALDLD. 147 
kuopa. Veikalą suloš Richmohd 
Hill aktoriai. Pradžia 8 vai. 
vakare. Lošimas prasidės 
punktualiai,, nes veikalas ne- 
trumpas, o paskui-bus dar šo
kiai. Minimi aktoriai šį veika-’ 
lą jau dviejose vietose lošė ir 
visur/publika pilnai pasitenkino. 
Todėl užtikriname, kad ir vie
tos, publika pilnai pasitenkins. 
Tik nepraleiskite šios progos, 
nes. kurie praleisite, tie paskui 
£&iiėsites. i ■ • > .

Svetainė visiems žinoma — 
Columbus Hall, 24 St. ir 3rd 
Ave.

Pašalinis.

Vlsų Puikiausieji Ameri
kos ir Europos Didžiųjų 

Dramaturgų Veikalai 
Vakarais 8:30 Vai. 
Popiečiais 2:40 Vai.

>CAPRICE GIULO TEATRE 
52nd ST. ir BROADWAY 
SPARNAI APSIAUBĘ EUROPA 
(Wings Over Europe) 

MARTIN BECK 
THEATRE

45-ta Gatvė ir 8-ta Ave.
i KRISTA TARPŽAISMĖ 

(Stfange Interlude) 
GOLDEN THEATRE 

58-ta Gatvė
I vakarus nuo Broadway

Ir kitas, ištikima
sis parapi jonas, nesuprasda
mas dalyko, duoda kad ir pas
kutinius centus virš dolerio, 
kad tik įtikus “šventam dan
gaus agentui” ir kad būtų di
desnis griekų atleidimas. Ne
gana to, laistoma taip vadina
mu šventu vandeniu ir duoda
ma kryžiukai bei įvairūs abro- 
zėliai, kaipo šventi dalykai. 
Kas keisčiausia, tai tas, kad 
kiekvienam duoda taip vadi
namą dievo mūkelę bučiuoti, 
nuo kurios galima ligomis ap- 
si krėsti.

Eikime dar toliaus. “ 
’.ubagauna dolerių kalėdoda-J 
mas ir penkinių ir dešimtinių; SHARKEY PRIBUVO 
už velykines laike velykų. Į MIAMI BEACU. <

Kaip su velykinės atlikimu , 
gali vieną kartą į' metus už 
dolerius ją nusipirkti, taip ir^ę pribuvo į 
būtinas reikalas kartais į me- 
tus nueiti į bažnyčią? Kodėl 
taip? Atsakymas tas pats: 
doleris kvepia. Manau, mes 
iš mažų dienų visi buvome tė
vų išauginti ir apkerėti reli
giniais nuodais, ir tas visiems vintis del kumštynių, - kurios 
gerai' žinoma. štai Kristus žymiai nuspręs jo karjeros aU- 
“kėlėsi iš nupurusių” iš tos girną.
pačios būdukėš, kurioje visuo
met laikomas ir visi mato,tkad 
jisai nelėkė, bet padedamas 
vėl toje pačioje vietoje tupėti 
iki kito išėmimo. Nespėjus 
pasibaigti tom ceremonijom, 
patsai kunigėlis pasileidžia 
dolerių medžioti. Jau velykų 
kolekta skirtingesnė nuo pa
prastų nedėldienių. Kiekvie
nas parapijonas aplaiko kon- 
vertuką ir tūri į jį įdėti ma
žiausiai dolerį.

Well, parapijonai ir visi ti
kintieji, kurie dar sekate jūsų 
taip vadinamus šventus vado-

'Pereitą penktadienį Madi
son Square 
rungtynės 
boksininko 
su Johnny 
kai sako,
daug kuo panašus į Dempsey. 
Ne tik išvaizda, bet ir savo 
akcija esant arenoje. Ir kad 
tą panašumą užtvirtinti, 
Schmelingas parbloškė Risko 
ir devintam raunde laimėjo 
kovą. Risko buvo nusmeig
tas ant matraco net penkis 
kartus, bet vis pajėdavo atsi
kelti ir laikytis. Tik devinta
me raunde pagaliaus pripažin
tas laimėtoju Schmelingas.

Daugeliui šitos kovynės bu
vo įstabiomis tuomi, kad 'lai- 

Prisi- jmėtoju pasiliko ne Risko.

PARSIDUODA GELEŽŲ 
KRAUTUVĖ

Hardware Store For Sale
Full line of Hardware, 

Paints, Glass, Rubbers .and 
House furnishing, in the cen
ter of a very fast growing 
town, corner of two main 
highways. All cash trade. 
Will sell on easy terms.

Stako yra už $9,500. Par
duosiu labai pigiai, nes delei 
mirties turiu tuojau važiuoti 
Lietuvon. ' Parduosiu su namu 
arba be namo. Yra krautuvė 
ir 3 šeimynų namas. Kaina 
$22,500; įmokėti—kiek galit. 
—-K. Svidris, 405 Hillside 
Ave., Hillside, N. J. Teh Ter
race 2875. 27-32

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
* BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

ŽINOT apie mano moterįKAS
rijoną Litvinskienę-Zalskiutę ? 

metai laiko kaip ji prasišalino

Ma- 
Jau 
nuo 

manęs. Dabar girdėjau, kad ji esan
ti mirus Pennsylvania valstijoj. Ji 
yra balto veido, linksmo būdo, gerai 
kalba angliškai, čia telpa ir jos pa
veikslas. Kas suteiks apie jų tei
singas žinias, gaus gerą atlyginimą.

>J. Litvinskas 
7207—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

‘(28—30)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mokiname Piartb, Balso ir 

Muzikos Teorijos
, L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

M
214 Perry Avenue,

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

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

l'elephone, Greenpoint 2320

GARŠVA
' z < •» i • • > I - i

Graborius - Undertaker >
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Jack Sharkey pereitą savai- 
Į Miamį Beaįh, 

Florida, kur jis greit rungsis 
su boksininku Striblingu. Sto- 
tyj buvo pasitiktas didelės-mi
nios sporto mylėtojų. Su Shar
key sykiu pribuvo Dempsey ir 
kt. šią sav. Sharkey pradės la-

REIKALINGAS pusininkas prie res- 
tauranto. Turi turėt apie $300 ii’ 

būt geras virėjas arba pardavinėto
jas valgių už baro. Kreipkitės 
pas Mr. Stras, 68 W. 116th St., New 
York City. 29-31
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KAZYS SAKATAUSKAS 
(CHARLES SADUSK) 

7912J Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y.

SMUIKŲ MOKYKLA 
Buvęs profesorių didžiųjų teatrų 

virš 20. metų

f ĮGindroto, Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienais iš hiūsiį gerai ižįnO, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 

, kaos mūsų vientaučių Vartojamos žolės, šaknys i£ kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais .gydo beveik 

’ kiekvienų Ji'gą? Žinodkirtas tą ir noJėdaipą®' mūsų vientaučiame kuo- 
geriaūsiai patarnaūti, pargabenau iš Lietuvos į Vai riaušių, tikrai. Jie- 
tųviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žeriiiau ^paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Laikraščiai praneša, tačiaus, 
tą įdomybę, kad laižybininkai 
deda už Striblingą septynis 
dolerius prieš Sharkey’o pen-, 
kis. Tai turi įsitėmyti lietu-f 
viški laižybininkai. ,

MALONEY NUGALĖJO 
O’KELLY

kad 
tar- 

su

Iš Bostono pranešama, 
ten įvykusiose rungtynėse 
pe boksininkų Maloney 
O’Kelly, pirmasis buvo laimė
toju. Kovėsi 10 raundų.

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė
Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

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

TAISQM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
' AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atkreips su šiuo skelbimu, 
ant perkartų daiktų nuteisime dešimtą procentą.

WALTER GAfi&VA h '
3194 Fultoh Street Brooklyn, N. Yi

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

t • J *• Ji
Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokŠčiukių 
šalavijų 
JSeneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynęrių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų 
šalmėčių

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių a ' 
Dobilų ■ ’ J 
Daržų našlelių 
Devihmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagiliu 
Debesilų 
Garstyčių/

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba'vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 7S CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514,




