
KRISLAI
Už Monarchiją.
Prelekcijos.
Camden, N. J. draugėms. 
Bostono Katzenjamer Kid 
Springfield, Ill.

Rašo L. Pruseika

Plačiai žinomas savo raštų 
kompetentiškumu Anglijos libe No. 34 Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Vasario (Feb.) 9 d. 1929
ralinis Manchester Guardian 
sako: “Anglijos Darbo Partijo
je, kaipo tokioje, ir visose jos 
sriovėse šiandien beveik nei 
pėdsako neliko republikonizmo. 
Kad Anglijos Darbo partija sto
ja už monarchiją, tai yra nuo
pelnas dabartinio karaliaus, ku
ris visuomet laikėsi konstituci
jos dėsnių.”

Karalius Jurgis, matomai, už
hipnotizavo Anglijos menševi
kus. Mes tam tikim. Jojo sū
nus Edvardas dar labiau juos 
sužavės.

Jei Smetona pasiskelbtų ka
ralium, tai socialdemokratai 
prisitaikintų ir prie monarchi
nės tvarkos.

ALDLD. antro apskričio su
važiavime buvo kalbėta apie 
tai, kad kuopos rūpintųsi ap- 
švietos skleidimu. Tuoj po mi
tingo, arba šiaip prie progos, 
reikia rengti paskaitas, ar dis
kusijas ar prakalbėles. šiuo 
tarpu yra trys prelegentai. Drg. 
V. Paukštys jau pasižadėjo kaip 
kur skaityti savo lekciją apie 
bolševikų ir kunigų valdžią. 
D-ras A. Petriką skaitys pir
mai kuopai apie rūkymo nenau
dą, aš pats akėju trockistus. 
Visos apskričio kuopos dabar 
turi progos gauti prelegentų, o 
greitoje ateityje jų, be abejo
nės, ir daugiau atsiras.

Klausykit, draugės, iš Cam
den, N. J.! Tai ligi šiol dar 
vis viena Darbininkių Susivie
nijimo kuopos nesutvėrėt. žo
dis duotas, tai reikia ir ištesėti. 
Man pačiam dabar didele' gėda, 
kad parvažiavęs namo aš pasa
kiau d. E. Jeskevičiutei, jog 
jau kuopa yra.

Drg. S. J. rašo iš Los Ange
les, Cal., kad ten lietuvių dau
giau nėra, kaip keli šimtai, o 
prie ALDLD. kuopos priklauso 
103 nariai. Gerai darbuojasi!

į Waterbury buvo atsibalado- 
jęs iš Bostono Katzenjamer Kid 
(Bagočius) ir pasakė bašibuzu- 

^Ušką spyČių, apie kurio turinį 
^f/kvienas gali spręsti, kuris 
Turi supratimo apie tai, kuo 
yra tasai ponelis.

Mūsų draugai waterburieciai 
nusprendė, kad su to asmens 
pliauškalais reikia labai rimtai 
skaitytis ir jie tuoj padarė pla
katus, kuriuose pranešta, kad 
sekamą nedėldienį Pruseika at
sakys į Bagočiaus šmeižtus. Bet 
aš negavau jokio laiško su pa
kvietimu ir nedaviau jokio su
tikimo. Tir tris dienas prieš 
prakalbas vienas “Laisvės” šta
bo narys per telefoną kalbėjo 
su vienu draugu waterburieciu 
ir pranešė jam, kad Pruseika 
negalės būti, nes sekamą nedėl
dienį turi dvi konferencijas.

Kuo tas viskas pasibaigė— 
aš nežinau, bet taip ant greitųjų 
prakalbas neverta rengti. Ne
sverta perdaug reikšmės priduoti1 
pliovonėms Bostono Katzenja
mer Kid’o. Amerikos lietuviai 
perdaug gerai tą asmenį pažįs
ta. O jeigu pas ką dar yra iliu
zijų del Bagočiaus padorumo, 

’ tai tuos sunku bus išgydyti.

ALDLD. Centras nutarė įsi
kišti į ‘Springfield, Ill., kuopos 
reikalus. Kuopa begėdiškai 
nupuolė narių skaičium, o tai 
labiausia todėl, kad jai labai 
rūpėjo susikrauti didelė kasa. 
Del pinigų dabar ir eina vaidai. 
Centras nuskyrė dd. J. Daujo
tą ir V. Andriulį padaryti ge-. 
neralį ištyrimą ir nuosprendį. 
Visi ištikimi kuopos nariai, be 
abejonės, padės Centro įgalioti
niams. Mūsų Draugijoj yra 
daugiau, kaip 230 kuopų, bet 
tokio gešefto dar neturėjome 
niekur. Surado žmonės idea
lą—krauti iždą!

LITHUANIAN DAIDM

Darbininkai Visą Salią, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėait, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XĮ

Kruizerių Bilius Perėjo 
ir per Kongresą

Jei Prezidentas Norės Ve
tuoti, Tai Paskui Abu Butai 
Tikisi vėl Gauti Reikiamą 

Škaičių Balsų

Kardinolas Gaspari Padarė Pranešimą 
Diplomatam del Savo Laimėjimo Derybose 

su Italijos Fašistą Valdžia
Papos “{kalinimas” Pasibaigė ir Jis Naudosis Visomis Pa
saulio “Marnastimi,” Kokiom Naudojasi Svietiški Valdytojai

1 •  ‘ ’ r r
WASHINGTON.— J. V. 

žemesnysis kongreso butas 
perleido, galima sakyti, be 
jokio pasipriešinimo kruize
rių bilių. Skubiai galva
trūkčiais šis bilius bus pri
duotas prezidentui Coolidge 
pasirašyti, padarant jį įsta
tymu. Jei pastarasis vetuo
tų, tai, kaip sako politikai, 
abu kongreso butai, greit 

j po to, perleistų jį iš naujo, 
■ gaudami reikiamą skaičių 
i balsų ir tuomet jis pataptų 
(įstatymu ir be prezidento 
parašo. Tačiaus spėjama, 
kad Coolidge bilių pasirašys 
kaip jis stovi ir kuoveikiau- 
siai bus griebiamasi statyti 
naujų kruizerių ir ruoštis 
prie naujo karo.

---------------.----------- (

Baisi Žmogžudyste į
(Nuo mūsų koresp.)

TRUSKAVA (Panevėžio 
apskr.).— Sausio 4 dieną 
kažkur dingo Pašilelės kai
mo gyventojas Motiejus Po- 
vylaitis.

Kadangi jis išvažiavo pas 
savo sūnų ir posūnį, gyve
nantį kitam kaime ir iš ten 
nebegrįžo, tai kilo įtarimas, 
kad jis nužudytas.

Ir ištikrųjų policija bety
rinėdama išaiškino, kad Po- 
vylaitį nužudė jo paties 19
metų sūnus Jonas ir posū
nis Antanas Marozas. Tar
domi abu prisipažino ir nu
rodė kur paslėptas lavonas. 
Užmuštasis buvo paslėptas 
klojime po šiaudų prėslu. 
Galva buvo su kastuvu nu
kirsta. Sūnus prisipažino, 
kad jis pats nukirtęs tėvui 
galvą.

Tėvas gyveno, išvarytas 
iš užkurinės žemės, kitur. 
Kaltininkai suimti.

Vyrai, nesiženykit su naš
lėmis, turinčiomis sūnus.

Trumpickis.

Šiandien Būsiąs Nužudytas 
Jose Torai

MEKSIKA. — Federalio 
distrikto gubernatorius, se- 
njor Puig-Casaurance, skel
bia, kad šiandien, vas. S), bus 
nužudytas prezidentę Obre-? 
gonp užmušėjas, Jose de 
Leon Torai. Prie riužudy* 
mo bus prileisti oficiališki 
liudininkai ir laikraštinin-, 
kai. • . - ~ ♦

Sakoma, kad Afganistane 
Verda Smarkūs Mūšiai
Iš Maskvos pranešama, 

kad tarpe buvusio kara
liaus Amanullaho ir esamo 
valdytojo šalininkų prasidė
jusi didelė kova už valdžią. 
Priešingus Amanullahui ele
mentus smarkiai remia ir 
palaiko Anglų imperialistai.

Balutį jau šlovina tie libera
lai, kurie bažijosi, kad jie nie
kuomet, niekuomet nesutiks pri
pažinti smurtininkų valdžios. O 
dabar tos teroristų valdžios at
stovą jie ant rankų nešioja.

O JEI NEPAJĖGSI NEI 
ĮKĄSTI TAI NORS 
APLOSI TAIP KAIP 
KAD AŠ DARAU.

AUKLE  JAM TAVE IR TIKIMĖS 
KAD TU SUDRASKYSIBOLSEVIZMA, 
O JEI NE TAI NORS 1 KO JA JAM 
SKAUDŽIAI [KASI.

Numirė Dzūku Kunigas Virš 15,000 Sukniasiuviy Randasi
Julius Čaplikas

Pereitą ketvirtadienį, va
sario 7 d., numirė Worces
ter™ antrosios parapijos 
(“dzūkų parapija” vadina
mos) , prabaščius, kun. Ju
lius Čaplikas. Sirgo plaučių 
uždegimu ir influenza. Į 
kunigus išsišventino 1916 
metais Kanadoj. Klebonau
ti naujoj parapijoj pradėjęs 
keli metai atgal. Biznis, sa
koma, Čaplikui sekėsi labai 
gerai, nes mokėdavęs prisi
taikyti prie parapijonų ir 
kerpant jie tylėdavę.

Kunigas Čaplikas paeina 
iš Samuniškių kaimo, Mer
kinės valsčiaus, Vilniaus ap
skrities. Tai vidutinio ūki
ninko vaikas. Tėvas nebū
tų galėjęs leisti mokytis į 
kunigų “stoną”, bet esant 
Bostone bagotam dėdei — 
garsiajam karčiamninkui 
Petrui, Čaplikui—pastarasis 
suteikė pinigų. Nepabaiguš 
“mokslo” Lietuvoj, jis atvy
ko į Jungtines Valstijas ir 
čia žmonių pragertais pini
gais pasiekė • “dievo ' tarno”; 
“mokslą”. Į ...

Reporteris.
»

Trockis Teesąs Sovietą 
Sąjungoj

Patikimos žinios iš Mask
vos skelbia, kad Trockis dar 
vis randasi Sovietų Sąjun
goj ir kad jis į Turkiją nė 
nebuvo manęs keliauti. Va
dinasi, visi tie keletos dienų 
kapitalistinių žinių agentū
rų “tikrinimai”, būk Troc
kis bėgąs iš Sovietų Sąjun
gos, būk nuskendęs laike 
audros J uodo jo j’ jūroj, pasi
liko paprastu blofu. 1

Kovos Lauke ir Skaičius dar vis Auga
Arti Šimtas Ašmeną Buvo Suareštuota; Keletas-Labai 

Smarkiai Apmušta Policijos ir Šnipą Buožią
Dresių (suknių) siuvėjų 

streikas New Yorke su kiek 
viena diena plečiasi' ir vis 
darosi pavojingesnių darb
daviams ir išnaudotojams, o 
viltingesnių darbininkams. 
Jau virš 15,000 darbininkų 
—sukniasiuvių — užsiregis
travo, kaipo streikieriu. Bet 
tikimasi dar išvesti kovos 
laukan daugelio dirbtuvių 
darbininkus taip, kad greitu 
laiku streikas apims 20,000 
darbininkų.

Pirmomis dienomis strei
ko darbininkai sudarė pui
kias masines pikietų linijąs, 
kuriose vaikštė gatvėmis, 
aplink dirbtuves. .Policija— 
viešoji (ir slaptoji—dirbo iš
sijuosusi, kad tik pakenkus 
darbininkams ir, pagelbėjus 
bosams, j Daūg .- istreikierių

Lenkijos Seimas, Užgyrė
■ ■ Kelloggo Paktą

VARŠAVA.— šitos šalies 
Seimas užgyrė Kelloggo tai
kos paktą rir todėl Lenkija 
pasilieka prie “taikos mylė
tojų” oficialiai, nors fakti- 
nai jinai yra viena iš impe
rialistinių valstybių, trokš
tančių pulti Sovietų Sąjun
gą. 'įr: ■
\ •' Moteris—Selšovieto

- p Pirmininke
Bytčos kaime, Borisovo, 

rajone, sovietą pertenkant, 
praėjo išimtinai biednūome- 
nės kandidatai. Sovieto pir
mininke ; išrinkta valstiete 
Jaronkevič. > , / 

buvo apdaužyta, apmušta; į 
įpie 80 su viršum jų suareš
tuota; kai-kurie pastatyti 
no belą. Amerikos Darbo 
Federacijos vadai, su socia
listų lyderiais, deda viską, 
kad tik sulaužius šį streiką; 
vieni per kapitalistų spau
dą visaip apie jį meluoja, o 
kiti organizuoja mušeikas 
daužymui .galvų darbinin
kams; treti ėjo pas majorą 
Walkerį prašyti, kad jis im
tųsi griežčiausių priemohių 
kovai prieš streikierius. Ma
joras ir miesto policijos vir
šininkas davę pažadą remti 
biurokratus su fabrikan
tais.

Tačiaus joki gązdinimai 
kovojančių' darbininkų neiš-i 
baido, iš., ppzi<pjU? bet jie lai
kosi stipriai. ,ir patvariai. > •

.....L., , ■■ ,*■ t-.................................. .. 7a.:

Mažėja Spaustuvninkams 1 
Darbai-Kas Daryti?

—)------  ' J

WASHINGTON. — šioi 
mis dienomis čionai įvyko 
Allied Printing Trades As
sociation konferencija, ku
rioje svarstyta, kas daryti, 
su bedarbiais spaustuvės j 
darbininkais. Esą, nauji 
procesai spaustuvėse — šu- 
jungimas vienos spaustuvės 
su kita; ir kt. tam panašūs 
įvykiai — išmėtė iš darbų 
daugelį darbininkų, ir net 
gerai palavintų. Kaip su
teikti bedąrbiąmš vietas — 
nesusitarta. '• ? . r < ■ * i t • • -ii • i.

ROMA.— Pereitą ketvir
tadienį Vatikane įvyko kas 
tokio nepaprasto. Susirin
ko apie 22 valstybių atsto
vai ir jų akyvaizdoje kardi
nolas Gaspari — Vatikano 
valstybės ministeris — pa
skelbė, jog papos “įkalini
mo” laikotarpis jau pasibai
gė; kad Vatikanas padarė 
draugišką sutartį su Italijos 
karalija, kuri pripažįsta Va
tikano valstybę ir netgi at
lygina gerą sumą pinigų už 
padarytas “skriaudas” lai
ke pastarųjų keletos dešim
tų metų.

Sutartis oficiališkai bus 
pasirašyta sekantį sekma
dienį Laterano Palociuje,

Marty Nebus Išleistas iš Kalėjimo
PARYŽIUS.— Komunis

tų darbuotojas Marty, kurį 
aną sekmadienį balsuotojai 
išrinko į parlamentą, nebus 
išleistas iš kalėjimo. Kalėjp 
man jis Uusmerktas’ 4 met. 
ir ten dabar randasi. Pa
prastai, tękiuose atsitiki
muose, kuomet asmeniui iš
reiškia. pasitikėjimą balsuo
tojai jo išrinkimu, visuomet 
esti, išleidžiamaę iš kalėji
mo eiti tas pareigas, kuriom 
buvo išrinktas. Bet šiuo 
kartu parlamento didžiuma 
atstovų buržujų—320 prieš 
161—nutarė neišleisti Mar
ty iš kalėjimo, nes esąs la
bai didelis prasižengimas 

kur dalyvaus kardinolas 
Gaspari ir darbininkų mėsi
nėto jas Benito Mussolini; 
Pirmasis atstovaus*papą, o 
antrasis—karalių Emanuelį. 
Mussolini netgi eis į bažny
čią išklausyti šventų mišių; 
kurias papa atlaikys atžy*; 
mėjimui to įvykio. /

Po pranešimui, daugelio 
buržuazinių valstybių dele
gatai ėjo bučiuoti žiedan 
kardinolui Gaspariui, sv.ei* 
kinant jį už kalbamo žygio 
atlikimą.

(Plačiau apie šią sutartį 
“Laisvėje” tilps straipsnis, 
analizuojantis turinį. SkaL 
tytojai raginami jį perskai
tyti.) 

padarytas (Jis agitavo jū
reivius neklausyti imperia-' 
listinių admirolų ir neiti žu
dyti pavergtų žmonių).

Marty buvo išrinktas į 
parlamentą jau net 42 sy
kius, nors dar 'yra jaunas 
vyr'as. Tas parodo, kad jo 
įtaka darbininkų klasėje 
kasmet vis.didėją. , , -

15 SLAUGIŲ IŠĖJO 
STREIKAN X

CRESTON, la.— Penkio
lika slaugių-mokinių, dir
bančių Greater Community 
ligoninėj, išėjo streikan, rei
kalaudamos priimti atgal iš
vytą iš darbo superinten
dentą.
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visą apleistas.

AMBRIDGE, PA.

jie teuždarė apie 7 mažas

JUOKAI NE JUOKAI

Mokslininką
• /

Ištikrųjų, V^salijus pasirodė

wr

mas! Kunigas negalėjo pakai- i Nežiūrint, kas Lietuvoj jis bu

tai

ri skebų verbuotojai. Jie

ŽINIOS IŠ LIETUVOSsusivienijimu, kad jie tuo-

šitos tai yra didesnes grupe-

02

.nemažesnis-jis ir kumščio “did-hjr Ąrjstotelio raštai-. .
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ŽINIOS Iš LIETUVOS
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Pasidairius po Kanados Lietuvių 
Kolonijas?

KRUVINAS TERORAS PRIEŠ 
STREIKUOJANČIUS DRESIŲ SIUVĖJUS
Didysis dresių (suknių) (bandys trukdyti tas šapas, 

siuvėjų | streikas, kuriam va-j1 kurios su mumis turi pada- 
dovauja nauja Adatos Amą-i 
tų Industrinė Unija, išjudi
no visą New Yorką. Visos 
reakcinį j 4p^kos; susivieni
jo kovai prieš darbininkus 
ir pradėjo savo kruviną te
rorą. 'Policija ir požeminio 
pasaulio razbaininkai pasi
leido dąfban.’ Tik per vie
ną ketvirtadienį’ 67 ’ strei- į 
kieriai* suareštuota, o dau
geliui J galvos suskaldytos, i 
Kailiašiuviui Rosemandui, 
juodvdidžiui, vienam iš šio 
streiku vadų, policija buožė
mis t^aip suskaldė galvą, 
kad tąpo* nugabentas į li
gonbutį. Jį brutališkai už
puolė jpikieto linijoj ir tol 
daužė/kol apsvaigo, nebete
ko žado ir sudribo ant že 
mes. ’ i

Tai pavyzdys amerikoniš- Wear 
k&s kapitalistinės' laisvės! 
Tai p( švaistė kapitalistinės 
demokratijos! v—

Į streiko laužymą sujudo socialistiniais vadais seno- 
visi darbininkų neprieteliai, sios unijos), sulyg kuriais be 
Senųjų darbo unijų biuro- mažiausio vilkinimo bus už- 
krataiįfr TOcįalistai, iš ^sykio ? pji^ytos visos sustreikavu

sių darbininkų vietos. Su pa- 
gęlba ‘dešiniųjų’, darbas eis 
visose šapose. kurios 
klauso prie* ’ sitaivHnij 
taip pat visose kitoje 
mose, kurios parašys r 
susivienijiimo pakeltyos.’

’ Matote, * “dešinieji”, i

i rę sutartį, tai mes dėsime 
suvienytas pastangas, idant 
gavus policiją tų šapų apgy-i 
nimui.”

Vadinasi, Schlėssirigdriš 
su savo skebine unija reika
lauja policijos apgynimui 
darbdavių nuo streikuojan
čių darbininkų.

Pasirodo, <kad unijų biu
rokratai ir sbcialistiniM 

jskebai su Schlešsingeriu 
priešakyje yra padarę kon
spiraciją su darbdavių su
sivienijimu prieš dresių siu
vėjus. Tam yra neginčija
mų įrodymų. Tai mes ga
lime įrodyti lūpomis pačių 
darbdavių. Štai ką pareiš
kė darbdavių susivienijimo 
galva, F. C. Rogers, darbda
vių organe “The Women’š 

”, vasario 6 d. laido
je: ;

“Mes sudarėme planus su 
‘dešiniaisiais’ (tai yra, su

nudavė nekreipiu atydos į 
naujos; revoliucinės unijos 
vedamą d^esiu' siuvėjų strei
ką. Pirmą jstreiko dieną 
garsiair • jie pareiškė, ■ kad 

saujele bolševikų
darbą ir r išėję streikuoti: 
Pavyzc ziui, menševikas 
Schlesdingeris sakė, kad iš Į
viso sustreikavo nedaugiau/ra? senosios,
kaip 3(^ .dr 400 ^siuvėjų ii- at£
jie teuždarė apie 7 mažas S -
šapukes. Bet tuojaus fak- Pa4al,e sutartį su darbdaviu 

r , 4ii susivienijimu, kad jie tuo-
Tuoiaus Jaus Pristatys užtenkamai 

Schlešsingeris buvo privers-i i sustreikavusių dre- 
tas atmainyti savo kalbos j siU siuvė^ vietas- 
toną. Nes antrą streiko die
ną jau 15,000 siuvėjų buvo 
kovos lauke ir užsiregistra
vo naujos unijos streiko ko
miteto raštinėj.

Persigando ne tik Schles- 
singeris, bet ir daug augš- 
tesni Amerikos Darbo Fe
deracijos biurokratai. Fe
deracijos newyorkiškės ta
rybos prezidentas Ryan ir 
sekretorius Quin keliais nu
šliaužė pas miesto majorai 
Walkerj iF policijos komi- 
sionierių Whaleną, prašyda
mi jų pagelbos dresių siu
vėjų streiko- laužyme. Po 
konferencijos sp majoru ir 
policijcį kotoisioniėrium, 
Ryan įspaudai džiaugėsi, 
kad anpe pHžadėję visokią

tai parodė melagingumą ši
to pareiškimo.

Kanada, tasai milžiniškas že
mės plotas -7-^ geografiniai dik- 
čiai didesnis už Jungtines Vals
tijas — stovi lūpose tūkstančiu 
Lietuvos varguolių, trokštančių 
pabėgti iš po fašistinės prie
spaudos. (Ne visi, deja, gali 
pasiekti Kanadą.) Kad ir ne
didelis skaičius patampa tais 
“išrinktaisiais,” vis tįk šiandien 
Kanados plačiose provincijose 
surasime arti 10 tūkstančių; 
lietuvių. Jie išsiblaškę; < Skait
lingiausios jų kolonijos tačiaus 
susibūrė Quebeco ir Ontario 
provincijose, kuriedvi yra in- 
dustringiausiomis.

Montreal miestas bene bus 
nuę seniausiai lietuvių pradėtas 
apšigyventi. Čia jų '• užsiliko 
nuo keliolikos ir daugiau metų. 
Atsiminus, kad savu laiku bu
vusi skaitlinga Škotijos lietuvių 
išeivija šiandien veik visiškai 
pakriko, tai savaime aišku, jog 
daug jų pribuvo tiesiai čionai ir 
apsigyveno. Palaikomas lietu
vių kliubas, kuriame randasi 
daugiausiai senesni amerikonai. 
Nuo seniau šiaip taip gyvuoja 
lietuviška parapija. Tik nese
nai smarkiai montrealiečius 
“apšienavo” tūlas kun. Daknys, 
kuris po to į Pietų Ameriką nu
sidangino.

Bet Montrealio lietuviai dar
bininkai, nežiūrint, kad nuo se
nai susipratusių čia buvo ir jie 
veikė, nebūtų pakreipę mūsų 
domės tiek, jei čia nebūtų pri
buvę naujo kraujo, naujų ma
sių, išguitų iš Lietuvos. Pasta
ruoju laiku lietuvių darbininkų 
čia gyvena virš poros tūkstan
čių, kurių didžiuma yra naujo
kai — jauni darbininkai-ės.

Seniau gyvenantieji mūs vei
kėjai susirūpino darbu tarpe 
naujokų. Jis pradėtas ir varo
mas visu galimumu. Apie trys 
mėnesiai jrtgal čia man, , tek<^ 
lankytis ir,. prisižiūrėtLesamai 
padėčiai, .^kuri gan reiklminga 
ir teikianti vilties. H Ivj < 
• Lietuvių, priklausančių^Ka

nados Komunistų Partijai, tię- 
sa, nedaug, bet tom esama prie
žasčių. Gyvuojanti Am. Lietu
vių Darbininkų Literatūros kuo
pa, man esant, jau turėjo virš/ 
60 narių, o šiandien—kaip gir
dėjau — virš 100. Tai svarbus 
reiškinys. Organizuojamas dar
bininkų dainos kolektyvas — 
choras. -Randasi veiklių drau
gų. Nors iš moteriškų kol kas 
aktyviai dalyvaujančių draugių 
nesimato, bet yra vilties, kad il- 

, gainiui ir jos bus galima įtrauk- 
įti judėjiman.

bet į Montrealą mes turime

l klaidą padafę, nes, k»sgi lanky
sis į visus vakarus. Jie buvo 
teisingi. Kiekvieną vakarą bu
vo šimtai klausytojų—svetainė 
net su kaupu. Aišku; ne visi 
jie darbininkiškų pažvalgų žmo
nės: randasi tamsių; yra ir są
moningų fašistų agentų, kurie’ 
iš esmės priešingi darbininkiš
kam judėjimui. Bet tai maž
možis: pažangieji juos nustelbia 
savo skaičiumi ir įtaka.

Akyva ir tas, kad savu laiku 
čia, buvo lankęsi jau minėtas 
kun. Daknys su dr. Bielskiui 
Abu bandė sutverti parapiją, į 
kurios steigiamąjį susirinkimą 
šaukė "“geriausius Katalikus.” 
Besiaiškinant ir besikalbant, 
kunigėlis taip užšikarščiavo, 
kad pradėjo susirinkusiuosius 
negražiais vardais vadinti, del 
ko pastarieji išvijo abu “kalbė
toju” ir mitingą užbaigė triukš
mu. Pasibaigus mūs prakal-, 
bom taikiai ir pavyzdingai, net 
keletas asmenų priėję prie ma
nęs ir sako: “Tai kokis skirtu-

klausimai, liečianti kanadiečių 
problemas.

i Kai kurie draugai kelia klau
simą; ar jau ne laikas įbūtų su
tverti ALDLD. apskritį Kana
doje. Dar peranksti. Kuopos 
persilpnos, atsižiūrint į plotį, 
skiriantį vieną nuo kitoš. Nė 
buinesnio suvažiavimo nebūtų 
galima sušaukti. < • |

Kas liečia savišalpą ir1 ap- 
draudą, tai kanadiečiai veikiau
siai negalės naudotis Amerikoje 
esamomis organizacijomis. Čia, 
mat, jau biznio įstaigos ir todėl 
jos kiekvienoj šalyj tam tikrais 
įstatymais pagrįstos ir supan
čiotos. Prisieis jiems patiems 
susirūpinti kūrimu 'naujų, bei 
praplėtimu esamų savišalpos 
organizacijų, .kurios > ypačiai 
naujokynuose vaidina ne tik 
ekononiiniame; 1 bet ir 'Kultūri
niame! gyvenime žymų vaidme
nį., ; ’ ;•

' Nė valandėlei nereikia pamir
šti tarptautinės darbininkų,kla
sės kova ir ' visas judėjimas. 
Kiekvienas lietuvis imigrantas 
privalo turėti omenyj, kad jo 
buities gerumas ankštai suriš- > 
tas su viso krašto ir net viso 
pasaulio proletariato buitimi.

MOKSLAS APIE ŽMOGAUS KŪNįlR 
M KATALIKŲ BAŽNYČIA : >1

“Mis ? pasakėme 
ui”|giHĮsi Ęyan, 
streikas- • yrą piąkas

Tai su šitokiais judesiais1, 
streikuojantiems darbinin-j 
kams prisieina kovoti. - .. ........ ..... .. ..... .
dresių siuvėjai _ nepasiduos, kreipti ypatingai daugiau do-
Pirm negu išėjo į streiką, 
jie puikiai pažinojo savo 
priešus. Jie išankšto buvo 
prisirengę prie to viso. Ir 
tie kruvini policijos, val
džios, unijų biurokratų ir 
socialistų puolimai ant 

• jų tik dar daugiau su- 
j vienija jų eiles ir tik dar 
kiečiau užgrūdija jų plieni
nį pasiryžimą laikytis tol, 
kol 'kova bus visai laimėta. 
Dresių siuvėjai žino, kad 
jiems pritaria ir su jais šio
je kovoje eina tįsi klasiniai 
susipratę darbininkai visos 
Amerikos.

Remkime kovojančius suk
nių ^iuvėiūš. Padekime 
jiems ilaimetj šitą sunkią ko
vą. PatodyKime jiems savo 
klasinį Mi.danimą4 t'

kierius:
major? 
šitas JI , v , ,»
daugiatį -įkąi|; ikdntunijstų. 
mirštancioš i pastangos ’ 
griebti adatos} amatų darbi
ninkus ir paskui įsibriąuti į 
kitas pramones.”. Ryąnąs’ 
nebūtų Anj^rikps. Darbų Fe-? 
deracijos NeW Ybr)<b Tary
bos prezidentu, jeigu jis be
gėdiškai nemeluotų. Toliau: 
“Mes žriomt, kad policijos 
departmental padarys ata
tinkamus žingsnius, ... - ...apgynus dresių siuvėjus”!°^lsius ir ^le tris ^udonas i u m • M- i vėliavas su užrašu šalin kru* (tai yra,, skebus). Tai “;vjnasaj Voldemaras,” “šalin fa- 
sa: policija jau pradėjo sa- j§įzrnasTas viskas gerai, bet 
vo kruviną darbą prieš to neužtenka, 
streikieriu's.

Socialistas Schlesąingeris priešfašistinę eiseną — demon* 
pareiškė: “Jeigu Adatos straęiją. 
Amatų ' frfdfiHvihė1

.į . ■; i tJi^ir, :^Ies ;,
UTeNA.— Fašistai rugpjū

čio mėnesy sušaukė valstiečių 
suvažiavimą, kurian atvyko pats 
Voldemaras. Vietos komunistai 
plačiai skleidė valstiečių tarpe 

idant antifašistinius atsišaukimus ir

Reikėjo atvirai 
išstoti prieš fašistus, suruošti

Draugė.

bėti nė vieno vakaro be kelio
nių ir triukšmo, o bolševikų 
kalbėtojas net tris vakarus iš
drožė prakalbas ir publika jam 
dėkavodama skirstėsi namon.”

Vargas bus su Toronto ir vi
sa Toronto provincija, jei bus 
palaikytas patvarkymas, kuriuo- 
mi draudžiarha sakyti prakal
bas kitomis kalbomis, be angliš
kos.

Wiwnipege, 'Manitobos pro
vincijos sostinėje, taipgi randa
si geroka sauja lietuvių, kurių 
skaičiaus neteko sužinoti, nes 
nebuvo progos atsilankyti. Gy
vuoja ALDLD. kuopa ir randa
si veiklių draugų.

Hamiltone, Ontario provinci-' 
joj, lietuvių randasi' arti šim
tas^ Palaikoma Sūnų ir Duk
terų Draugijos (esančios Toron
to]) ’skyrius ir gyvuoja S.L.A. 
Hųopą. ALDLD. kuopos nesi- 
įranįią, nors esatn'a feljų, driu- 
į^ų',/kurie galėtų Ją'1 “palaikyti. 
'Tik-reikia pradėti darbas, šis 
miestas arti nuo Buffalo' ir to
dėl vasaros metu, kurie draugai 
turi automobilius, .'turėtų nuvyk- 

l'ti į Hamiltoną, . ųžmegsti arti- 
mesrdus ryšius su vietiniais lie
tuviais darbininkais.

Windsor* ir Ford, Ontario, 
prie paties Detroito, čia lietu
viai nepasilaiko ilgai, bet vis tik 
jų esama. Gyvuoja ALDLD. 
kuopelė. ’

Albertos provincijoj lietuvių 
lauko darbininkų randasi apš- 
čiai. Net savo Kanados Lietu
vių Darbininkų Susivienijimą 
turi, prie kurio; sakoma, pri

mes ir padėti lietuviams darbi- klauso, apie 80 narių. Gyvavo 
ninkams patiesti stiprius pa- kadaise ten ALDLD. kuopelė, 
grindus judėjimui.

Toronto, Ontario provincijoj,'lės lietuvių. Tokioj .milžiniškoj 
tai antra kolonija savo skaitliu-'žemės plotmėj kai Kanada, aiš- 
gumu. Arti tūkstantis lietuvių 
darbininkų čia randasi ir milži
niška didžiuma jų nesenai atvy
kusieji, t. v. naujakuriai. Ran
dasi Jaunų, miklių ir prasilavi
nusių draugų, pažįstančių orga
nizacijos reikšmę ir net dalyva
vusių darbininkiškam judėjime 
anapus Atlantiko.

Keli metai atgal čia buvę lietuj 
vįų komunistų organizuota gru
pė. Tik sąlygoms sunkėjant ir 
išvažinėjus tuliem į-kitus kraš
tus, ji likvidavosi, šiandien 
randasi keletas senų, amerikonų, 
sukalbančių angliškai, artimų 
simpatikų Trečiajam' interna
cionalui, bet dai’ nesančių Ka
nados Partijoj. J Veizėtų įstę- 
ti.) Nuo senokai’gyvuoja Sūnų 
ir Dukterų Draugija Kanados 
Lietuvių su virš dviem šimtais 
narių. Tai savišalpos ir apdrau- 
dos pažangi organizacija. Pa
našiu vardu berods gyvuoja ir 
katalikų tikybiniais “pamatais” 
pagrįsta draugija, kuri tačiaus 
vos kojas tevelka.

Randasi, jaunutė, bet jau su 
geroku būriu na^ių, ALDLD. 
kuopa ir Jaunuomenės Ratelis, 
užsiimantis vaidinimais. Buvo 
įsikūręs šioks toks mišrių balsų 
choras, bet neturint gero moky
tojo—‘likvidavosi.

Pribuvus į Toronto, draugai 
pastebėjo, kad jie rengią pra
kalbas trimi vakarais pavymui 
ir toję pačioj svetainėj. Nuster 
bau ir sakiau, kad bene bus

vo — ūkininkas ar proletaras—- 
čia, naujoj šalyj, jis patampa 
lygiu: darbininku, pelnijančiu 
duoną iš penkių pirštų, savo 
sunkiu ir įtemptu darbu. Tik 
susibūrus į profesines: sąjungas 
ir bendrai kovojant su kitatau
čiais darbininkais prieš išnau
doto] us-darbdavius jo darbo są
lygos galima bus pagerinti, dar
bo valandos sutrumpinti ir al
gos ’ padidintų

Be kovojančios revoliucinės- 
politinės darbininkų organizaci
jos, kuri šviestų teisingą kelią 
darbininkų kovom už kasdieni-, 
nius ir galutinus jų laimėjimus, 
kuri teiktų^ įkvėpimą, vadovybę 
ir direktyvas—-negali būti ir tų 
pačių profesinių sąjungų. To
kia organjzacįja šiandien yrą 
Kdmunistįnes , . Parfijo^-rydalis 
Komunistų Interpacionajo. (štaį 
ikodeį šitos, gadynės fabriko (ąi; 
lauko dar.binįųkąs pavalo ,Vjij 
suomet atsiminti, kad reikia dė- 
tiš ’ir koVotr yišais frontais, 
štai ką turėtų žinoti kiekvienas 
lietuvis darbininkas, gyvenąs 
Kanadoje! ,

R. Mizara.

“Geležinio Vilko” “Didvy
riai”

ŠIAULIAI.-^- Daug kas kal
bėjo, kad Šiauliuose yra įsikū
rusi fašistinė teroristų grupė, 
kuri čia pat Šiauliuose ir pro
vincijoj važinėja valdžios auto
mobiliais ir terorizuoja esamam 
rėžimui priešingus asmenis. 
Tos grupės “didvyriai” dažnai 
pasirodo savo žygiais ir dienos 

šalies politiniame nė šviesoj. Vienas žymiausių jų 
Bet tai yra šaulių rinktinės vadas 

jei tie tūkstančiai būtų klasi- Kupriu, labai panašus į caro 
niai apsišvietę, susirištų tamp-jlaikų Kudirkos raštuose vaiz-^ 
riai su vietiniu revoliuciniu dar-'duojamą Kruglodurovą. Krug- 
bininkų judėjimtų tai jau 'būtų —
didelis reiškinys ir lopas. S&- 
vištovio lietuviško judėjimo ka
nadiečiai dar taip greitai nepa
jėgs pradėti. Tai yra kaip jau 
sakyta,, del šalies geografinio 
pločio, nepastovių' darbų !(ne vb 
si gali gauti darbus mięštuofeb; 
ir pastovius). pąugelįs paver
sti . po ūkius trankytis, kiti po 
girias, treti iš miesto įtniiėstąV 

,Bet veikimas, kokis Jis;šian
dien yra, palaidoti negalima. 
Kanadiečiai turi kol kas ankštai 
susirišti su Jungtinių Valstijų/ 
lietuviais darbininįaįs kultūriš
kais ir apšvietos ryšiais. Rei
kia plėsti ALDLD. kuopos it 
bendrai su CK. leisti knygas. 
Privalo būti steigiami choraį,, 
dailės ir meno rateliai, kurie 
turėtų susirišti su Amerikos; 
Lietuvių Proletarų Meno Sąjhp- 
ga; moterys darbininkės laikas 
traukti j Lietuvių Darbininkių 
Susiyienijimo Amerikoj^ kuo
pas. Bet už vis svarbiausia— 
nepamiršti platinti darbininkiš
kus laikraščius — “Laisvę, ’ ’ 
“Vilnį,” “Darbininkių ’Balsą.” 
Būtų galjmą, pa v,, “Laisvėje” 
įsteigti Met- ©riidps; 
kuriame .turėtų būti rišami

lodurovas prisigėręs darydavo 
gėdą nieku nekaltom aksomi
nėm kelnėm, tą patį daro ir 
fcupris. Tik Kapris, pasirodo, 
lųoderniškcsnis, pas jį, jei kas 
atsitinka . kelnėse, tai taip pat 
ddroši -iy1 valgomojoj ’ (bdi'riojj *: 
į^ądėdU plfestii .yištakiais bjau
riais jžpdžiąį^ į Jei-, jo .prašmat
numas pasireikštų tik žodžiais, 
fe įdari pu^ė bėdos, bet

X

Kartos nuo1 karto klerikalų Inkvizitoriai Nužudė Didį 
laikraščiuose pasirodo straips
nių, bandančių įtikinti žmones, 
kad katalikų bažnyčia, jos po-j ant'tiek drąsus rir atvangus, ant 
piežiai ir kunigai, buvę ir esą i kiek jis buvo gabus ir tolentin- 
mokslo šalininkai. Stengiama- i gas, nenuoaisus. Jis ir padėjo 
si netgi įkalbėti, kad katalikų;mokslinį pamatą anatomijai, 
bažnyčia stačiai padėjus moks
lui kilti ir bujoti.

■ * { \ i

Bet tai didelė neteisybė. Pa
imkime tik vieną mokslo šaką, 
būtent tyrinėjimą žmogaus kū
no bei anatomiją. Katalikų baž
nyčios atsinešimą j linkui šio 
svarbaus mokslo puikiai nušvie- ; 
Čia, mokslininkas Rekęlis savo ' 
■garsiojoj knygoj “PąsMio Ste-, 
būklei, ” kurią lietuviškai išdės
tė Dr- Kaškiaučius, o išleido 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
LiteratūrosDraugija, štai to 
garsaus mokslininko išvedžioji
mai: ■ i ž >■•.) i i j '

r “Patys pirmŪtihiai žmogaus 
sūdome j imo .sav^oj kūno sudėtim 
ženklai pradėjo reikštis sąry
šyje su medicina, su higiena, su 
jo sveikatos reikalais, žmogus 
pradėjo tyrinėti savo kūną ar
ba kitų ! žmonių ik- gyvūnų kū
nus, kad persitikrinus, kas juo
se dėdasi, sveikam tebesant, ir 
kas įvyksta susirgus.” Dar 
apie 2,000 metų pirm Kristaus 
buvo tyrinėjama žmogaus kū
nas . “Tačiaus tokie ankstyvi 
žmogaus kūno tyrinėjimai ne
paliko mums jokių esmingesnių 
pėdsakų. Tokių pėdsakų mes 
pradedam rasti tik iš penkto— 
šešto šimtmečio ’ prieš Kristui 
gimstant. Iš tų laikų daėjo net 
iki mūsų dienų tam tikros mok
slinės yertės rekordai. Jų mums 
paliko tūli senovės Graikijos 
mokslininkai—Empedoklas, De
mokritas, Hipokratas rir Aristo
telis... ! ylsi šįę senovės anato
mai turėjo pažinties su šituo 
mokslu, bet Jie jpš įgijo, pjaus
tydami ne žmogaus kūną,; bet 
artimiąusių jami gyvūnui kūną. 
Mat, įstatymai neleisda1 
Vo mirusio žmogaus kūną .pjau
styti, :toj senovės gydytojai mo- 
kydaVosi ant' bėždžionių, šūnų, I 
kiaulių. Tuo būdu jie įgijo- pa- 
lyginamosios anatomijos pradi
nių žinių.’

Jis pats asmeniškai išdrįso su
pjaustyti ir išnagrinėti moksliš
kai bent kelius numirėlių kū
nus.' Tokis lavonų niekinimas 
skaitėsi neapsakomai sunkia 
nuodėme, ir tuojau juodoji Is
panijos inkvizicija pasmerkt jį 
nniriop, kaipo pavojingą burti- 

e~ į ninką ir raganią. Ir, tik tos ap-, 
T/'įlinkybės dėka,, kad Vesaįijus 

buvo tuomet ir paties karaliaus 
gydytoju, pasisekė jam gyvam 
išlikti; Kad' išvėngus laužo, 
jam tada prisakė atpirkti savo 
nuodėmes, atliekant vargingą ir ■ 
pavojingą kelionę į Jedužolimą, < 
kurioje jis ir. žuvo, pažemintas 
ir

Sausio 28 d. patiko nelaimė 
Kazimierą Pikčiūną. Jis su sa
vo draugu išėjo į darbą. Jiems 
belaukiant buso, toj vietoj bu
vo labai slidu. Tuom tarpu 
važiavo ekspresinis busas ir 
toj vietoj, kur jie du stovėjo, 
taip smarkiai slydo, kad K. 
Pikčiūną prispaudė prie sie
nos. Pastarasis už pusės va
landos numirė, nespėjo nei į 
ligonbutį nuvežti.

Velionis turėjo apie 60 me
tų .amžiaus, bet išrodė stipriu, 
raudonu vyru ir galėjo dar il
gai gyventi. Paėjo iš Lietu
vos, Kauno rėd., Tauragės 
apskr., Gaurės parapijos, Ei
mučių kaimo, šioje šaĮyje; iš-, 
gyveno apie 30 metų. Buvo 
vedęs, bet jau, virš 20 metų, 
kaip persiskyręs. , .

Kadangi PikČįūųas buvo, ne
turtingas ir čia giminių netu- i 
rėjo, ;|ąi buyo pranešta jo gh 
minėme? j Ęjįtsburgh, pa., ku-; 
rię pasiėmė pas save ir rūpi- 

] uosi' laidotuvėmis. Tapo pa
laidotas 31 d. sausio.

i

Užėjo Krikščioniškasis 
Barbarizmas

“Na, o paskui? Paskui užė
jo krikščionybės gadynė su jos 
paslaptingomis dogmomis; stebu
klais, prietarais ir panašiomis 
savybėmis. Ir tuoj visi gana 
gražiai pražydę mokslai ėmė 
vysti ir merdėti. Anatomijai ir
gi lemta buvo tokio pat likimo 
susilaukti. Įsigalėję popiežiai,. 
kaip ir visada, virš visko užsi
spyrė palaikyti žmoniją akloj 
nežinystėj ir klaikią prietarą 
ūkuo'sė. Jie griežtai užgynė 
tb.et 'kok{ ‘svietišką' mokslą, o 
leido klestėti ir bujoti tik tiky
binėms usnims ir samanoms. 
Tyrinėti, pjaustyti žmogaus kū-

S. L. A. 169 ir 247 kuopos, 
bendromis jėgomis, rengia ba- 

: lių svetainėj 308 Maplewood 
Ave., 9 d. vasario. Pradžia 
7 :30 vai. vakare. *

J. Kinderis.

“Gud Nait!”
tūlas kunigužis sa- 
nuobodų ir ilgą pa- 

Klausytojai, vienas
lyriuęu, pjausuyvi uu-
na slfetė didžiausia nuodėme,' mokslą. -------v --j—, ----------------

taip W kaip ir bet kokie gam-!P<> vieno vis stypčiojo laukan, 
tptyitį mokslai. Akivaizdoje ko* galy gale nei vieno nebeli- 
tokiųįį/ięlogingų apystovų, perimo. Zakristijonas parašė ką 
ištisi^ 13 šimtmečių, per visą Įękio ant popierėlės^ ir pri-

vyris’1’.' 1 Vieną1 kartą Jonišky 
būdamas gerokai išsigėręs, su
sitikęs visai nekaltą žmogų su 
brauningu primušė iki krąujo. 
Praeitam mėnesy panašiai atsi
tiko ir Šiauliuose, z Šiauliuose 
Kupris užpuolė ant mokinių. 
Jis la^da ėmę vaikyti mokinius 
ir bjauriausiais žodžiais keikti. 
Kai kuriuos mokinius nusivijo 
net į bendrabutį, šaukdamas: 
“Aš jus pamokysiu, jūs socia
listų lizdas!” Tą pačią diėhą 
Radviliškiu* nuvažiavęs, ingį Vi
sokių šunybių' pridarė. ;Be tų 
savo “prakalboj” pasakė:- ‘‘ftadį 
viliškis—tai , bolševikų diždasi 
Aš juAiiš visus suvaikysiu! ” 
Matot, koks jis galingas!

t Antj popierėlės zakristijonas 
parašte: ’ '• •

/.‘Kai -užbaigsite pamokslą, 
malonėkit užsukt šviesas, už
raktoji duris ir raktų pakišti 
po slenksčių. >Good night.”

: <&■ I- 
“Raišas”

l’opicžijai Ragai Tapo ‘ , 
V Apdaužyti

“lįjtik šešiolįktani Šimtmetyj 
pradaro vėržtįs jaukesni abšrcįs 
spinąiįlidi. ir įradėjj jie skros
ti 'arhžiais sloginusią viduram
žių AaWį. Tuo būtent Jaiku 
dvasinė įopiežijos tironybė su
šilau
popierių ? galybei kiek sumažė
jus, Išdrįso ir žmoniška min
tis.... Aešioliktom šimtmetyj pa
sirodę . ir keletas įžymią anato- 
iiių, kurių vardus ligšiol su pa-

pasaulis. Wesalijus, E u stoki jus, 
Falojpijus didžiulės padarė pa* 

žinogHps; kūno sudėties 
moksle. °

i * M ' Pamokino
v Vienas kunigužis mėgdavo 
triukšmingai’ pamokslus sųky-< 
ti,įužj^ų jd labii nekentė t kė- 
lėtos/’snaudalių.|>Jie sumanė' 
jam sekamai atkeršyti: Pa
samdė šimtą pereivų ir įsakė 
jiems' artimiausia nedėldienį 
nueiti bažnyčion ’ir kaip tik 
kunigas pradės savo triukš- ■ 
minga pamokslą, tuoj visiems 
“surpigti” ir imti garsiai' 
knarkt.

Taip padarius, kunigužis, 
nei dešimties minutų nerėka-

lipo iŠ sakyklos.' Ateityje ji
sai Ihiovėfei 'nesavu balsu rė
kauti sakykloje, i j t - i 

Surinko J. Barkus

$arbąjnini visas kultūringasis■‘Vęs, sustojo ir nusispjovęs iŠ- ' J 
''V7z^ciaK4iia fnoK-oVC Ino lt..— - X ’ —_____ __ A a. 'J___ • se '

ra
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

JOIN THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA
There is only one organiza-(farmers government in 

tion of workers’ children thati United States, 
fįjjhts for the interests of the! The Xoung pi<>neers 
Working class and c. — 
workers’ children and that or
ganization is 
PIONEERS 
This 
against the child labor , 
against the bad

" and anti-labor propaganda in 
the schools, against militari
zation of the children.

At is an organization of 
workers’ children that organ- ____ „ _______
izes the workers’ children to Young Pioneers of America, 
fight along with whole work-, 43 East 125th ^St.,
ing class for a workers and | New York City

i POEMS FOR WORKERS’ 
CHILDREN

the THE INDUSTRIAL WORKERS’ 
THE WORLD

By Laura l ayne Emerson
I stood by a city prison.are

OF

Of the n0W undertakin& to organize In the twilight’s deepening gloom

the YOUNG 
OF AMERICA, 

organization fights

................................ . -... -—■■r— ' ■' ........................ .

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (ast^-. . 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist?“ 
žolių, kurios jums sugrąžius sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą,1 tai atsiųsk 85c, o gau- 
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii- t 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS t i
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y«

mūsų pareiga yra: juo daugiaus CASTON ROPSEVICH 
įtempti savąsias jėgas, juo ar- “ ą ■
čiau glausti petį prie petifesjir 
nesitraukti iš mūšio lauko tol, 
kol lietuviškojo savo priešo ga-: 
lutinai neišmušime iš jų pozici
jų, iš darbo žmonių minių!

I Prie darbo, Naujosios Angli- 
ijos draugai!... Ypatingai krei
piuosi į So. Bostono draugus ir 
drauges. Atminkite,, draugai, 
kad į jus žiūrj visos jūsų apie- 
linkės provincijos, nes jų esate 
tos apielinkės, tenaitinio veiki
mo, širdis ir visas veikimas nuo 
jūsų, sobostoniečiai, priklauso. 
Jūs privalote pas i pro vyt i ir pra
dėti dirbti iš peties ir širdies. 
Jūs esate atsakomingi už visą • 
veikimą. Stokite prie darbo, o 
provincijų draugai jums padės

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.
a delegation of workers’ chil- Where men and women languished 
dren to the Soviet Union that we™Tn’KingA„7biheir
will be an aid in the job of voices
mobilizing the children for the, Seemed to weave a wreath of light, 
defense of the Soviet Union.

Support the children’s del 
egation to the Soviet Union. ■

Workers’ children in 
Boy Scouts! Leave the 
Scouts! Smash the 
Scouts! Join the Young 
neers of America!

| As the words came clear with 
j meaning:
, “Workers of the World, unite!”

1 Yet with spirits still unbroken 
And with hope for future years 
They are calling to their fellows: 
“Come arise and dry your tears. 
Wake, ye toilers, get in action, 
Break your bonds, exert your

might—
You can make this hell a heaven, 
“Workers of the World, unite!”

Hail! ye brave Industrial Workers, 
Vanguard of the coming day, 

j When lobr’s hosts shall

Stand Back of The Strike of The Needle Trade Workers! And shall dash their chains away.How the masters dread you, hate 
--------------- I you,

The needle trades workers Gast years that the leaders of they C°«Pinmyou a menace, 
are on strike. The dressmak- the old union instead of lead- Threatening soon their overthrow, 
ers went on strike because of ing them in a militant fight 
the miserable conditions in against the bosses , have,1 
their shops. They are strik-' worked for the bosses and so 
ing to organize the whole in- helped make the conditions of 
dustry into the NEW NEEDLE the workers worse than ever 
TFfADE S WORKERS UNION. | before. 
The children must fight side ‘ This strike is the first of Brapgūs idėjos draugai 
by side with the needle trade the NEW UNION. All children 
workers. must help the needle trades

Altho the New Needle workers to win the strike, paačiuoti už jūsų širdingą drau- 
Trades Union is a new union When the workers will need giškumą, su kokiu jūs pasitiko- 
it has the support of 
rank and file workers 
needle trades industry, 
workers have learnt

conditions
the 

Boy 
Boy 
Pio-

cease to

all the 
in the 
These 

in the

relief we must be ready to 
give it to them—*so that they 
can hold out, and fight on to 
victory.

SMASH THE BOY SCOUTS WE’LL GET THERE! YOU BET!

  But comrades! >xYou’ll have to put 
m, , _ „ , ■ ! your shoulder to the wheel! TheThe week of February 8th YOUNG PIONEER didn’t oome out 

to 14th has been set aside as , for two months! It must come^ out 
National Boy Scout week, i1 
wring this week efforts will on you. 
be made to fool more work- getting subs, 
ers 
thd^fcoy Scouts

In the schools and every
where the bosses and their 
agents tell us that the Boy 
Scouts is just an organization 
for good deeds, for sports, a 
movement to develop “better 
boys.’* BUT WHAT IS THE 
TRUTH ABOUT THE BOY 
SCOUTS ?

The Boy Scouts of America1 
is a movement organized by 
the jhest and most powerful | 
b<W the country. It is a 
mw nt that is backed 
by- tlfiT government which 
the agent of the^e bosses.

regularly every single month from 
now on. Comrades, we’re counting 

. Get busy i collecting money, 
‘ . Go. to sympathetic or-

sjchildren into the ranks of g“™. ‘?f The YOUNG' 
e^Boy Scouts. NEER. >

BUILD THE “YOUNG PIONEER’ 
SUB 
YOUNG PIONEER.

43 East 125th St.
New York City, N. Y.

Enclosed find 50c for one 
subscription to the YOUNG 
NEER.

year
PIO-

PUZZLES
many of you answered 
puzzle! It certainly 
Here is the answer.

up
is

Name .
Address 

i City----- State

LETTER BOX
Comrades:

Not 
week’s 

> hard! 
To kill. 
One part- of the 
shoe.
Neither rain, nor 
from the sky, 
Too weary. 
A part of the

last 
wasn’t

1.

3.

bottom of a

falls
and

leg.6.

LENIN.

hail, but 
is white.

The answer is ______
Here’s a dandy puzzle paster! See 

how many of you can work it out. 
Seend in your answers to YCC, 43 
East 125th St., N. Y. C., N. Y.

Put the “Yotfng Pioneer” Drive ‘ 
Over the Top!

Who said we wern’t going to go 
over the top in this Drive!
“.8,000 new subs—$1,00 in cash— 

more copies sold in bundle

ir darbas eis sėkmingai, sutar- Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
fihui sklandžiai | servatorijfj, duoda lekcijas ant snuii-iinai, SKianaziai. I , ; , ! ■ .kos. Norintieji,»kad jūsų vaikai būt

Baigdamas kalbėti į jus, tų gerais smuikininkais, kreipkitės į
Naujosios Anglijos draugai ir mane» 0 gausite tikrai profesibnalę I pagelbą. Kreipkitės >siuo adresu:

4715 Nj 5th Street : '■
PHILADELPHIA, PA.

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

Atviras Laiškas Naujosios 
Anglijos Draugams

ir draugės!
Matau reikalą viešai jums

draugės, dar kartą ačiuoju 
jums už draugiškumą, bet tuom 
patim kartu kviečiu .jus 
gyvesnio darbo, reikalauju 
jūsų veiklumo plačiame N. 
glijos plote.

Tuom patim kartu turiu tarti | 
žodį ir Providence, R. I., drau
gams, kuomet jie, per “Laisvę,” 
apgailestauja, kad pas juos ne
įvyko prakalbos. Prakalbos 
pas jus, draugai, neįvyko todėl, 
kad jūs pranešate drg. Aleksiui, 
jog ant tos dienos nerengiate 
prakalbų, kurią drg. Alekšis 
jums paskyrė. Drg. Alekšis, i 
gavęs nuo jūs tokį pranešimą, 
patvarkė mane, kad aš tą dieną 

‘vietoj važiuoti į Providencą, 
važiuočiau į Brooklyną, Conn., 
kalbėti, ką aš ir padariau. Ta- 
čiaus, kada jūs permainėte savo 
mintis ir < surengėte prakalbas 
ant tos pačios dienos, abidvi; 
vietos, gulinčias platokame at
stume viena nuo kitos, vienu ir 
tuom pačiu vakaru nebuvo gali
ma patenkinti.

Su širdingiausiu draugišku
mu visiems Naujosios Anglijos 
draugams ir draugėms, pasiti
kėdamas draugais ir laukdamas 
jūsų ūpo pakilimo—liekuosi 

Senas Vincas,

prie 
nuo 
An-!,

j Lietuvaitė Fotografiste' Į 
I Fotografuoju, Didinu ir Nmnalia-I 
I vojų Visokiom Spalvom ■ 
« Paveikslus
I Studija atdara kiekvieną dieną 
I nedaliomis nuo 9;30 iki 
I 5 vai. po pietų.
I MARGARETA VALINČIUS ■
| Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

irl

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, ‘ 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S I 
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, 
____ Oak street,
tyWESW Lawrence, Mass., 

i savo krautuvę 
k&s m®nesis P° 
kelioliką šimtų 
parsitraukia, Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

Tel., Gv^enpoint 5765

Lietuviška Akušerė

Dear
Another example of the hatred 

the schools toward the Pioneers was 
shown recently in P. S. 89 when the 
diplomas of two Pioneers were wit- 
held because they distributed leaf
lets showing up the rotten conditions 
in the schools. This is only in line 
with the policy which the school 
officials have adopted. In order to 
terrorize the children and the Pio
neers they are taking severe actions 
against the Pioneers. This is noth
ing new to a Pioneer—we expect 
this from boss controlled principals.

We meet with these obstacles all 
the time. However, we’re not going 
to be scared. Just the opposite! 
We’re going to fight harder. The 
Pioneers are going to build stronger 
groups in schools wherever there 
are workers’ children. ♦

> Comradely,
D. M. YOUNG PIONEER, N. Y.

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-4 po pietų 
6-8 vakare 1

Nedėliomis pagal sutartį. 
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN.

of

PROLETARIATAS
Aitriausia kova buvo tarp darbo ir kapitalo Peterburge, kada caro 

valdžia šaltu krauju davė įsakymą šaudyti darbininkus 
• vyrus, moteris ir vaikus

Galingiausia drama iki šiol suteikta žmonijai, tai judis
“THE LASH OF THE CZAR”—CARO BIZŪNAS

dabar rodoma CAMEO TEATRE, Broadway ir 42nd St.,— 
Sovietų paveikslas su geriausiais Rusijos artistais—

KACHALOV, kaipo gubernatorius 
PETROVSKY, policijos viršininkas 
CHUVELEV, policijos šnipas.

te mane savo kolonijose ir dė
jote pastangas, idant šis prakal
bų maršrutas būtų sėkmingas, 
kas ir tapo atsiekta.

Nors sugrįžau iš ilgos kelio
nės pusėtinai nusikamavęs, vie
nok, kuomet visas darbas, gali
ma sakyti, gerai pavyko-;—par
važiavau su geru ūpu, dviguba 
energija ir dar' kietesnių pasi
ryžimu dirbti darbo žmonių mi
niose plunksna, darbu ir žodžiu. 

į Map labai smagti žymėti tas 
faktas, kąd nors mūsų veikimas 
nekuriose vietose yra atslūgęs, 
drauguose ' apsireiškęs dvasios 
nupuolimas ir visas darbas su
verstas ant kelių draugų pečių, 
bet mūsų lietuviški fašistuojan- 
ti priešai, nepalyginamai yra 
susmukę ir įveikti. Nors jų ir 
randasi kur-ne-kur po kelis, bet 
labai nedrąsūs ir jeigu ir daro 
kokius užmetimus ar stato klau- 
simusr—taip nedrąsiai, lyg bijo- Kolchozą sudegino bllO-
damiesi, lyg nepasitikėdami pa- keršydami už savo sėb-•
. ............. ra Kuznecova, kurs buvo ! gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 

. v i , v' vi „ lyne, bet ir kituose miestuose—visur, SUSaudytaS UZ nuzudvmą reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
' valstie Č i o-visuomenininko Kliubuo«e, ant Balių ir Storuose bei 

kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
• draugų cigarų, viršminetais vardais,

-------------- --------------- ------------------- pa]<eiiant pirštą, o gausite ciga- 
------------------------------------------------ —- rą, kuris visiems patinka, jog rūky

damas džiaugsies. Mūsų cigarai .ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokįt:

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

Buožes Sudegino 
Kolchozą .

Naktį į 7 sausio sudegė ’ 
geriausias Viazmos apskri
ty Bezsonovo kolchozas, ga
vęs antrą premiją Visos Są- , 
jungos kolchozų konkurse. 
Kolchozas buvo padegtas iš 
karto iš kelių pusių. Sude
gė didesnė dalis turto, tame 
skaičiuje ir traktorius.v- i i j— „ j. • ryra geri lietuviai ir išmintingi aar- Buozes trukdė gesyt gaiš- bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge-

tys savimi.
Darbo žmonių minios eina su 

mumis. Mūsų laikraščiai visur i 
ima viršų ir mūsų privalumas, j v‘ I Volkovo.

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

I Brooklyne ii’ kituose miestuose, kur 
lyra geri lietuviai ir išmintingi dar- 

riausi cigarai Amerikoje po 10 cen-
■ tų, arba po vardu Petro Cigaras.
i Todėl, draugai darbininkai ir pro-

DIDŽIOJI PAVASARIO EKSKURSIJA 

j LIETUVĄ 
Greičiausiu pasauly laivu 

MAURETANIA

Gegužes 1-mą Dieną 
Iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ 

per SOUTHAMPTONĄ

Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodytojas 
p. A. T. RAČIŪNAS 

Po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko 
p. Stepono Bergen’o

Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
krutančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS

Mūsų sekamos asmeniškai vadovauja
mos ekskuršijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8
. . . puikiu didlaiviu AQUITANIA . . .

. ...... . 1 ........ .. ............. .................. ’"į ’K""1" I* .......... ...

Informacijų, teikia mūšų tagentai, ar-

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

25 Broadway, New York City

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Stagg

5043

Telefonas:

GRABORIUS ,
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimiį Jr tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
t i Brooklyn, N. Y.

, jį

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

LIETUVIŠKĄ AUTOMO-
BIĘIŲ ThQITOA , ,. fejvawuoi^ ir

»kl f

lomus, i Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi ddodame važinėjimo lėkei-, 
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th StM N. Y.

/

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
tižiuosiuose 
po j e. y

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedčliomis: 9 iki 4 po pietą

iFORNICIAI
I
 PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 J SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 

I statome į namus visoje New Yorko ir
Brooklyn© apielinkėie. I

(Turime didelį štorruimį, kuriame laiko-1 
I me daugybę puikių rakandų del pasirin- 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

i Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

-Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

i < Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



(šeštadienis, Vasario 9, 1929• Puslapis Ketvirtas . , ' < DiXtBVt’

BALTIMORE, MD. Tūla mergina, 20 metų am
žiaus, bandė nusižudyti, kad STAMFORD, CONN REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Vasario 1 d. čia užsidegė S. 
Frederick matracų dirbtu
vė. Gaisras taip greitai išsi
plėtė, kad vos spėjo iš dirbtu
vės pabėgti 40 merginų ir ke
li vyrai. Daugelis merginų iš
bėgo pusnuogės, nespėjo nei 
savo drabužių pasiimti ir to
dėl turėjo kentėti didelį šaltį. 
Suvažiavę ugniagesiai kelias 
valandas darbavosi, kol gaisrų 
likvidavo.

Ant N. Eutow St. blaivybės 
agentai užpuolė kabaretą, 
kuriame rado labai daug gir
tų svečių ir patį savininką ge
rai įkaušusį. Suareštuota 
daug svečių ir savininkas. Pa
starasis sako, kad jis nelaikąs 
degtinės, bet svečiai ateidami 
atsinešu. Toj vietoj buvo su
sirinkę biznieriai ir kiti “gar
bingi” piliečiai.

. , Per vietinį laikraštį jau 410 
paskutinio karo veteranų rei
kalauja darbo. Jau patys lai
kraščio bosai bėdavoja, kad 
vargiai jiems pavyks surasti 
del tokio skaičiaus žmonių 
darbą.

negalėjo niekur darbo gauti ir 
jau už kambarį gaspadinei bu
vo nemokėta už penkias savai
tes. Nuvežus į ligoninę, gydy
tojams pavyko išgelbėti jos 

' gyvastį ir ji dabar randasi li
goninėj.

Dabar pas mus tyrinėja bal
suotojus, kurie laike rinkimų 
neteisingai balsavo. Daugelis 
moterų net keliose vietose bal
savo už republikonus, nes jų 

įstatomi viršininkai žadėję 
i joms atsilyginti, daug gero 
I padaryti.

Pas mus kiekvieni metai lai
ke rinkimų būdavo daug suk
tybių, bet šiemet jų matosi 
daugiausiai.

Tūlas Bladas Leonardas, 20 
metų amžiaus, 3200 Philadel- 

įphia Avė., susiginčijo su savo 
j patėviu, stūmė jį laiptais že
myn ir pastarasis taip susižei
dė, kad greitu laiku numirė. 
Dabar Leonardas suareštuotas 

! kaipo kaltininkas, o jo motina 
laikoma kalėjime kaipo liudi
ninkė.

Lietuviškas Skaptukas.

Sausio 28 d. numirė J. Va- 
lonis, palikdamas moterį ir 6 
vaikus, kurių vyriausiam 19 
metų ir jaukiausiam 5S,metai. 
Velionis turėjo 52 metus am
žiaus, paėjo iš Suvalkų guber
nijos, Punsko parapijos, Aš- 
kinių kaimo. Jis buvo vietos 
senas gyventojas ir per 17 me
tų dirbo Yale spynų, dirbimo 
kompanijoj. Subatoj, užbai
gęs darbą, sumanė nedėldienį 
pasilinksminti, pasikvietė sa
vo draugų ir pažįstamų. Be
silinksminant, staiga susirgo. 
Kuomet jį paguldė į lovą pa
silsėti, tai ;ant rytojaus pati 
rado jau’ negyvą. Pašaukus 
policiją, prasidėjo tardymai, 
iš kur buvo gauta gėrimų ir 
t. t. Tapo areštuota: keli lie
tuviai, pas kuriuos padarė 
kratas ir surado'degtinės. Vi
si jie padėti po 500 dolerių 
kaucijos. Suareštuotas ir vie
nas svetimtautis, kuris įmaišy
tas į jų šeimyniškus dalykus.

Velionis tapo palaidotas 30 
d. sausio. ~ •

Kuomi tie visi dalykai už
sibaigs, tai dabar sunkų pasa
kyti.

Grinorius.

IŠ NUOTIKIŲ SU VILKAIS 
DZŪKIJOJ

Žaibas.

TRAUKINYS

Žąsino Kostumieriui, New 
Haven, Conn.—Koresponden
cija labai asmeninio pobūdžio, 
aprašoma grynai šeimyniškas 
dalykas. Todėl negalime su-į 
naudoti.; Dienraštis j 
virsti šeimyniškų nesutikimų 
aprašymų organu.

Pijui, Paterson, N. J.—Pa
davėme spaudon 
gautą korespondenciją ir pa
kartoti neapsimoka, 
te, kad negalime sunaudoti.

Katalikui, Lewiston, Me. — 
Klaidų visur pasitaiko. Todėl 
ir “Kalendoriuj” jų įvyko, šv. 
Jurgio diena 23 balandžio, o 
antru sykiu per klaidą pakar
tota 23 gegužės.

Vilijos Choro Narei, Water
bury, Conn.—Pastabos žval
gui menkos vertės. Patalpi
nus, išrodytų, kad mūsų akto
riai labai bijo pastabų. Antrą 
dalį korespondencijos talpina
me.

Viską Girdėjusiam, Water
bury, Conn. — Apie to sorki- 
ninko prakalbas net dviejų 
korespondentų buvo rašyta, 
todėl jau užtenka, pakartoti 
neapsimoka, nes laikraštyje 
vieta brangi.

Toronto Jaunesniam, To
ronto, Canada.—Apie drg. R. 
Mizaros prakalbas jau buvo 
dviejų korespondentų rašyta 
ir užtenka. Juk negalima 
apie tą patį dalyką rašyti per 
kelius numerius ir vis pakar
tojant.

reguotiems nariams . paaiškinus rius, kurie jųjų politikai- ne- 
organizacijos stovį, ji plūsta ir pritaria ir visąme laikytųsi 

konstitucijoj nurodytų dėsnių. 
- S. L. A., 241 kp. valdyba:

Pirm. S. Aleksa. 
Seki*. V. Varnelis. 
Ka^. A. Bagdonas.

visaip niekina juos. Gi orga
no redaktorius p. Vitaitis net 
banditais išvadino tuos S. L.

kurie daugiausia 
rei-

Keliaujančių Lietuvių

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60A. narius, ne su-! ., > _.negaii Į susidomėję organizacijos 

kalais, ir
Kadangi

j elgesiu eina pertoli> tai S. L. 
an sciau 241 kp. savo susirinkime, 
Atleiski- kibytame gruodžio 30 d., Lie

tuvių salėje, Kulpmont, Pa., 
vienbalsiai nutarė protestuoti 
ir reikalauja, kad ji (P. T.) 
liautųsi niekinus S. L. A. na-

P. T. tokiu savo v SKAITYKIT IR PLATIII-

KIT “LAISVĘ”

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

DETROITO L1ERJVIV DARBININKŲ APTIEKOS ’ 
į čia randasi dvi lietuviškos aptukos, kuriose galima* pirkti vale- 
į tus daug prieinamesne kaine, negu kur kitur dabartiniu laiko.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
? jos. Campa u avė., ir me chenb st., Detroit

Rašo Užuguosčio Petras

' (Tąsa) ’ • .
Ilgai nelaukęs, Mikas nupirko už dvi 

asminkas rugių Jaskui ilgą strielbą (šautu
vą). Pats turėjo dubeltuvką ir pištalietą. 
Jiedu nusprendė praleist visą žiemą ant 
palevonės (medžiojimui). Didžiausis jųjų 
noras, tai nušaut vilką. Ne tiek tos nau
dos iš vilko, kiek garbės! Pamislyk sau, 
tuoj visos parapijos merginos sužinos, kad i 
Mikaliukas, padedant Jaskui, nušovė vilką.' 
Kokia garbė!...

Tuoj po>kalėdų, pačiam žiemos gilume, 
ųžsismaugė tvarte žydo Ickaus dikta kar
vė. lekus pasamdė vietinį zakristijoną, 
kuris nulupo karvei skūrą ir čielutėlę išve
žė už miesčiuko į dvaro sodą šunim suėst. 
Mikas su Jaskum nusprendė pasinaudoti 
žmogaus nelaime. Jie pasikinkė arklį, nu
važiavo prie karvės lavono, perkirto-jį pu
siau, o paskui pasturgalį dar per pusę, ir 
nuvežę “Čvertį” Varelių miškan, kuris ran
dasi apie pusę versto nuo Užuguosčio, pa
kabino ant medžio šakos taip, kad vilkai 
negalėtų nuo žemės dasiekt. Kitą “čvertį” 
parsivežė namo kitam sykiui vilkus prisi
viliot.

Tuch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch! 
i Traukinys per kudlotus miškus,
Per rasotus slėnius,
Per gėlėms nusagstytąsias pievas,
Per miškus, per laukus, per slėnius— 
Traukinys tuch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch!

Priešaky nei risčia, nei žingsniu— 
Paukščio aro sparnų greitumu 
Garvežys—plieno žirgas lakus 
Bėga prunkšdamas ugnim
Per miškus, per laukus, per slėnius— 
Tuch-tuch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch,, 

tuch-tuch-tuch!

Apačioj, kaip gyvatė raina, 
Pasišiaušusi Volga vingiuoja; 
Skuba, bėga pirmyn tekina, 
Lyg pabūgusi tilto linguojant, v 
Kai ant kupros jo plieno arklys 
Sudundėjo—lakus garvežys— 
Tuch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch, tuch-tuch;tuch!

šnypšdamas, prunkšdamas ugnim 
Garvežys—plieno žirgas lakus 
Iš Maskvos, darbininkų sostinės, 
Veža, traukia vagonų šimtinę, 
Į Sibirijos tolimą kraštą,
Kur kas rytas dangaus rausta kraštas,

“ TARPININKAS ” j 
, (The Mediator) t i

VAIZBOS, DAHLĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS , - i

■ ’ I . j < <Pašvęstas naudingiems patarimams < 
apie Real Estate,. Apdraūdą, M»rgi-!< 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei- i 
kalus. Pajvairintas eilėmis su gai-|; 
dom, sveikatos skyrium, legali'ŠkaiSij 
patarimais, juokų skyrium ir anglų;, 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne J 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata : 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu- • 
meris/ 10c; užsieny—metams $1.50, j 
pavienis num. 15c / Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
jsigykit šį numerį.

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

s Leidėjas
A. J. KUPSTIS

S. L A. Klausimu s
Rezoliucija

Kadangi P. T. SLA. nomina- Į 
cijoms atsibuvus davė užklau-i 
simus-narių, gavusių daugiau
siai balsų, ir apsiėmusius tik po 
iškvotimo statė ant blankos bal-1 
savirno. Kas parodo, kad J. J. ’ 
Gerdauskas buvo kompetentiš- j 
kas užimti SLA. iždininko vie-;

. Kadangi numirus SLA. iždi-' 
ninkui T. Paukščiui, P. T. kvie-

< A (tė net du sykiu valdžios accoun- 
terį perimti organizacijos turtą 
iš vienų .rankų ir perduoti į

Lietuvon ir iš Lietuvon
PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiau 
šio Vokiško laivb

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos
Laivų tik Astuonias Pienas

i : j > Ant :JĮūrų ' i 
Puiki Trečia, fclesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie .vietinį, agents 

. arba ’ < 'I
57 Broadway1 - ■keW’’ Y
NORTH GERMAN

ant

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

§ulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo » 

užsakymus (orderius).

žai lėšų. < -
Kadangi P. T. vietoje suinte-1

kitas net pakartotinai, kas, be T T 
abejonės,! pridarė SLA. 'Lema- X A-Z

Ant rytojaus nueina jie pažiūrėt;, ar 
būta vilkų prie mėsos. Oje, tu brolyti... 
Aplink kabančią mėsą, kaip čielos veselijos 
per naktį šokta! Sniegas vilkų išmintas 
iki žemei. Na, gerai, to tik ir reikėjo. Da
bar reikia rengtis prie pavaišinimo vilkų 
šratais bei “grankulkomis”.

Priešais tą vietą, kur kabo karvės la-, 
yvono dalis, buvo išvirtus didelė eglė. Be- 

giriūvant, milžiniškas medis savo šaknimis 
; išplėšė gana gilią ir plačią duobę, o pačios 
• šaknys su stora velėna pakilo kokį desėtką 

pėdų nuo žemės ir padarė kaip ir stogą ar
ba būdą po savim, šią vietą Mikas su Jas
kum ir pasirinko, kurioje, sėdint lauks vil-

- kų. Jie prikirto apystorių medžių, apstatė 
įėjimą į tą šaknų padarytą būdą^ apdengė 
eglių šakomis ir net sniagu apibarstė, kad

- atėję vilkai nedasiprotėtų, jog ten, už tų 
. šakų, sėdi “strisičiai” ir laukia jų. Atvil

ko iš namų didelį našulį virkščių, ir pasi
taisė sau gana puikią vietą laukimui vilkų.

. O. kad nebūtų kojom šalta, Mikas pasivogė 
.iiuo savo močekos kelis kuodelius pakulų, 
į kurias, atsisėdus, kojas įvels. Viskas ga- 

Itąva. j ;

Į saulėtekio tyrus plačius
Per kalnynus, slėnius, per miškus— 
Tuch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch, 

tuch-tuch-tuch!

Štai Uralo ąugštasai kalnynas
Siekia galva žila debesynus, 
čia tik vėjas—šiaurys atkaklus 
Ir arelis—didvyris drąsus 
Tegalėjo kadaise skraidyti... 
O dabar tu žiūrėki tiktai;
Darbininko tvirtieji nagai
Geležim štai apjuosė kalnynus
Ir pakinkę garus į ratus,
Skrieja lekia per kalnus miškus— 
Tuch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch!

į

BUvo laikas, kuomet darbininkas patsai, 
Kaip ir šis garvežys, pakinkytas tvirtai 
Kapitalo Vilkt jungą turėjo...

‘ Bet didžiojoj Spalinėj, audroj 
žūtbūtinen jis stojo kovon—: 
Kieti pančiai ; ūmai rsųbvrėjol į
Garvežys ;gi tada' jAu tąrh&hti pradėjo ■ 
Darbininkų valstybės kūrybai.
Jis į Sibiro kaimus plačius /

Dar nesutemus jie greit pavalgė vaka
rienę, užsitaisė šautuvus ir pištalietą; del i 
viso ko dar ir kirvį pasiėmė. Nusiskubino Į 
girion, kad kol visai sutejns, jie galėtų vis
ką susitvarkyti. Mėsą nuėmė nuo šakos 
ir padėjo ant žemės, kad vilkai, supuolę 
prie jos, laikytųsi ankštai vienas prie kito,! 
tai pasiseks kokius tris ar keturis ant syk 
paguldyt. Dar sykį pertikrino, ar drūtai 
viskas laikosi, kad vilkai, užuodę žmogieną, 
neišdraskytų jų apsaugos namą ir neapsi
dirbtų su jais pačiais, kuonąet karvienos 
pristigs. Viskas gerai. Jie pakėlė vieną į 
pastatytų rąstagalių, įlindo, o paskui,1 bū- 
daftii būdoj, tą medį vėl pastatė ant įėji
mo spragos. Jie atsisėdo; šautuvų vamz
džius iškišo pro šakas laukan tiesiai į tą 
vįetą,*kur karviena guli.

(Tąsa bus) *

Veža traktorių būrį valstiečiams.
Tegu dirbą ir jiems mašina,
Tegu aria laukus tekina,
Tegu veda kęmundn juos tiesiai 
Per slėnius, per laukus, pei’ miškus— 
Tuch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch, 

tuch-tuch-tuch!

Tuch-tUch-tuch, tuch-tuch-tuch, tuch7tuch-tuch! 
Garvežys—plieno žirgas lakus 
Bėga prunkšdams ugnim.
Nei kudloti tampieji miškai,
Nei kalnynai,, nei upes, laukai, *
Nei audra,;nei galingas šiaūrys
Jam kelidnės negal sutrukdyt, 
Kai jis lekia keliu plieniniu 
Paukščio aro sparnų greitumu— 
Tuch-tuch-tuch, tųch-tuch-tuch, tuch-tuch-tuch! . 
i ' ' ‘ (“Raudonas Artojas”)

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. 1 Tel. Stagg 6533

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

Maliavoj ame budipkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

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

.P ' • K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo SkyriYis: 253 Grove St.

Brooklyn, N. Y.

Platintojams, imantiems ne mažiau 
5 7 egzempliorių, duodame už 15c 

tkopiją. Tai didelis nupiginimas. 
< Laukiame naujų užsakymų su dide

liu susidomėjimu.

1929 METAMS

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 250 
egzempliorių. “L.” Administracija be pa<£ 
gelbos visų platintojų nebegalės išleisti f 

svietą tą visą skaičių.

Knyga Kaina

200 25c
Puslapių Kopija

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus, tuoj aus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertės. 
Knyga labai svarbi. Daugybę 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 Darbįninkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams.

Uaisvės” Administracija
46 Ten Eyck Street,
Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome 
siųsti ir mokestį. Taip pat prašome draugų 
atsiteisti ir už pirmesnius užsakymus. Nes dabar 

“Laisvei” labai reikalingi centai.



nSininkįi literatūros draugijos žinios
kb agitacijai už A. L. D. L-nešaunami), senų, shrti^iju^ių j VISA1 ĘILe MUZIKALIŲ I 

tina šį sumanymą kuopoms 
Įvykinti.

Nutarta likusį “Grigučib”,; 
pelną paskirstyti sekamai 
$100 Scrantono kuopos bylps' 
vedimui; $20 “Laisvei” ir $25 
45c Apskričiui. ;

43 kuopos įnešimas, kad ap
skritis laikytų tris konferenci
jas į inetus, vieton dviejų, at
mestas 17 balsų prieš 13.

43 kuopos įnešimas, kad ap-
Fin. sekr< J. Kuncevičius sa-<skričio komitetas rengtų ap- 

vo raporte pažymėjo, jog Ap- į švietos paskaitas arba kad pa- 
skritin yra i 
kuopų, sudarant 309 narius. 
Dvi kuopos dar neužsimokėję 
už pereitus metus ir jų narių 
skaitlius neįskaitytas, j 
tas priimtas.

Iš 12-kos Apskričiui

L. PROSEIKA. Ploaininkas /. A LĖK818. Sokretoriua
16 Union Square. New York City 167 McKinley >va., Brooklyn, N. T.

IG. BACHUS, Iždininku, Box 36S, Union Co., Union, N.

Metinės Konferencijos 
Protokolas

įvyko 20 d.
Butler Alley,

Konferencija 
sausio, 1929, 51 
Pittston, Pa.

Konferenciją
^rTričio organizatorius G. Sta
lgioms, 10:30 vai. ryte ir pa
skyrė Klevinską, Pagiegalą ir 
Kazlauską peržiūrėti delegatų 
mandatus. Pakol mandatai 
buvo peržiūrimi, M. žaldokas 

. pasako trumpą prakalbėlę.
Delegatai atvyko nuo šių 

kuopų:
12 kp., Pittston, Pa.,—D.

atidarė Aps-

Atvyko delegatai nuo 
kp., Nanticoke, Pa.^—J. 
kūnas, J. Kareckas ir B. 
leckis.

Išklausyti raportai Apskri
čio org. G. Stanionio ir seku. 
A. Valūno ir vienbalsiai pri-1 
imti.

135 
Vit- 
Za-

kanuolių, ir, žinoma, negalėjo' 
“apginti” New Yorką. Tuo
jaus laikraščiai paskelbė, kad 
Ne*w Yolko apgynimas yra 
prastas, žmonėms grūmoja pa-j 
vojus nuo priešų užpuolimo, j 
Ponai ir ponios pradėjo piš- 
kinti telegramas Washingto- mados ir visų dainininkų.
nan savo ątstovaips, reikalau- nj]<os> Triūbos, Būbnai ir dauk kilo
dami, kad paskirtų dideles SU-. kių daiktų. Prisiunčiam į namus, 
rnas pinigų geresniam apgink-i baisom ir tūnijam Pianus ir Grama- 
lavimui New Yorko.
mės tuojaus pasirodė, 
džia paskyrė milionus 
padidinimui ginklų.

Ir daugybę kitų militaristų i

' INSTRUMENTŲ
Pianai ir gramafo- 
nai visų kompani- 

\ jų—Victor, Colum
bia, Okeh ir kitų. 
Roles ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

’ ., Taipgi 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros ,Armo-

Prisiunčiam į namus.

, fonus.Pasek-į Savininkas:
,b.u,ain :' JONAS B. AMBROZAITIS
a M 560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg, 9942
jug i ' „ ---------— — ~-------~ t— ir uaugyoę Kitų muiiansių i

užsimokėję 10 Į gebėtų rengti pačioms ‘kuo- šunybių d. Pershingas iškėlė!
porps, priimtas vienbalsiai. [aikštėn savo prakalboje.

43 kuopos įnešimas, kad ap-j . ■
skričio komitetas rūpintųsi su- Susirinkimas priėmė ir tele

B. ---- - --------------------------- - ji---------------- c----. j — . TTT' T • 1 ' I

Rapor- rengti daugiau,, negu d.vi biz- grama pasiuntę Washington©,i
•vi ' ♦ __ i * f j * • 1 rl 171 n i vi /si c-L n nvi'nS 1 "Vnnn_ !

pri- 
Gudišauskas,* j" Grabl'iauskas; klausančių kuopų raportus 

prisiuntė tik 7, b 5 kuopos sa- 
Binghamton, N. Y., \o veikimo raportų neprisiun-

A. Radišauskienė. prisiuntė tik 7, b 5 kuopos sa

gaidžiai protestą ppeš1 Vene- 
zūelos komunisto Montehegro 
nužudymą. Pasveikinimo te

niškasĮ pramogas į metus, pri
gimtas vienbalsiai.

Nutarta, kad apskričio ko- legrama tapo pasiųsta Vene- 
mitetAs daugiau rūpintųsi silp- zuelos darbininkams ir valstie- 
nij kuopų sutvirtinimu. ‘ ~' *

L. D. S. A. IV Rajono at
stovė J. Tamulionienė prane-, 
šė, kad jų rajono konferen
cija nutarė kviesti A.L.D.L.D.I

; Duncan Garsiosios Šokikės!
Šoks Phihdelpliijoj

te. Perskaityti-kuopų raportai
ir priimti. Už Scrantono kuopą
raportavo Klevinskas, už Mi
ners Mills kp.—Ąresonas. _____ _____  ________

Komisija ištyrimui incidento Dvyliktą Apskritį rengti ben-į 
Plymouth, Pa., kuopoje išdavė dras bizniškas pramogas ir, 
raportą, kuris tapo priimtas ir agitacijos-apšvietos susirinki-!

mus. Sumanymas priimtas | 
Knygų peržiūrėjimo komisi- 18 baJsų prieš 2. f

čiams, kovojantiems prieš A- 
merikos imperializmą.

Rep.
.—S. Jasilionis, A. Pagiegala.

39 kp., Scranton, Pa.,—P.
Kručas, V. Valukas, J. Gluok-
snis, J. A. Klevinskas, F. M.
Indriulis ir R. Janušaitis.

97 kp., Plymouth, Pa.,—J.
V. Stanislovaitis, J. Vasiliaus-į ..... ,
kas, M. D. Stanislovaitienė, J.! koiniSJja pahuosuota.
Kazlauskas ir M. Ručienė. . .v, _

■43 kp., Wilkes-Barre, Pa.,— Jos narys Stankevičius išdavei
-- ------  • - ~ < • 'raportą, pažymėdamas, jogl ----------  ------------ -r-- -

i Apskričio ižde šiandien randa- 'Šančius apskrityje organizato-
si $51.11. Raportas priimtas, rius. Tačiaus-, po diskusijų,, „,.nc,;jso „„..cSAoin

! • Komisija 'atgavimui laisvės; nepadaryta jokis rimtas tari-.f“1®
žodžio Scrantone pranešė, mas.
kad turėjo sunkenybių darbe, Nutarta, kad A. L. D. L. D 
bet darbas dalinai davė gei- vUOpOS pasirūpintų suorgani- 
daujamų sėkmių. su zuoti “Laisvės” išnešiotojus ir
Scrantono miesto valdyba dar.^a(j - pavįenįų numerių pir- 

sija tame reikale panaikinta j ngg mokestys už laikraštį.
15 balsų, pries. 5 v Darbas pa-

,Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
. LIETUVIS DENTISTAS
• - \ , ? t

X-Spiųdulių Diagnoza 
(Priešais“Bridge tlaza” 

221 South ,^th Streęt 
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.

Bell Phone, Poplar 7545
• j , i , ' *Labai Parankus Kišeninis

LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS

.. /F-
ANGLISKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IB BALZAMUOTOJAB 
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausia* ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell____
Keystone.

TELEFONAI i
---------------Oregon S1M
-------------- Main >6ft

A. E STANKUS
. 1 I ‘

K. Miškinis, J. Senkus ir S. į pažymėdamas, jog (
Zubrickas.

170 kp., Miners Mills, Pa.,—
C. Ąresonas, A. Zigmantas.
,z203 kp., Inkerman, Pa.,—
A. Kemežis ir I. Saudargas.

229 kp., Lee Park, Pa.,—
M. žaldokas.

Apskričio komitetui suteik
ta įsprendžiamas balsas. Da
lyvauja komiteto nariai: J. V- 
Stankevičius, G. Stanionis, A.! 
Valūnas, Valūnienė, O. žiū-! 
rienė ir Kuncevičius.

Di^potvarkiui pagaminti pa
skirta Jasilionis, žaldokas 
Zubrickas.

Konferencijos pirmininku 
rinktas V. Valukas—11 
prieš Stanislovaitį, gavusį 8 b.

Pagiegalą—5 b.
\ Dienotvarkis perskaitytas ir 
priimtas.
/ /Konferencijos sekretoriumi 
apsiėmė tik vienas—S. Jasilio
nis. Balsuota už—vienbalsiai.

Rezoliucijų komisijon pa-|t..,------- - ---- __rr-------  .
skirta: Pagiegala, žaldokas ir rengtų prakalbų maršrutą Se- 
Ručienė.

‘Protokolas
konferencijos 
priimtas.

Perskaityti
komiteto posėdžių; priimti.

ir

is-
b.,

Pakeltas klausimas apie e- • savaitę, prade-
.. x -ivina Točinir* ™ aiaVndiin idant su pirmadieniu, Phila- Raportas priimtas.;nūs. _ Tačiaus-, po diskusijų, i^.^. „,.ncidSQ „al.oinR;ng

| Isadora Duncan’iutės trupes 
šokiai. Jie tęsis Forrest 

’ Theatre. New Yorke šitos i 
šokikes stebino publiką savo 
išlavinta plastika ir tuo ne- 

Apskričio komi-1 k6jų būtų renkamos savaiti- paprastai gražiu skoniu, ku- 
i,~i~ jos interpretavo “Revo-

Nutarta surengti koncertą, i liūtines Rusijos Įspūdžius.”
• liktas vesti pačiai Scrantono ^urį0 pejnas batų skirtas nu-J Tą patį padarys ir Philadel
kuopai.

Išduotas raportas iš suvai
dintos operetės “Grigutis” 
Scrantone. Pelno li^o $145.,- 
45 centai.

Pranešta, kad Jau n. Darb. 
Lygos atstovė Papsonienė ne
sugrąžino atskaitos už 105 ti
kietus -po 75c iš -rengto bend-į 
ro koncerto 18 d. vasario, 
19,28, Wilkes-Barre, Pa. Ap-i 
kalbėjus šį dalyką, nutarta 19| 
balsų, prįeš 12, likiVduoti. į!

Vienbalsiai priimtas 20 kp.' 
įnešimas, kad Apskritis su-i

nam Vincui (Jakščiui). Dar-* 
jš pusmetinės bas pavestas Apskričio komi- 

ir i tetui.
43 kp. įnešimas, kad Apsk- 

iš ričio kuopos savo pramogose 
skirtų bent 10-15 minutų lai-

perskaitytas

4 protokolai

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c
“LAISVE”

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

Graborius-Under taker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą

siau—apskričiui ir dienraščiui iphijoj.
TT? •Laisvei.’

(Pabaiga bus)

VIETOS ŽINIOS
GERAI PAVYKĘ 
PRIEŠKARINĖS 
PRAKALBOS

" Pereitą ketvirtadienį 
Palace svetainėj , įvyko 
karinis masinis susirinkimas. 
Reikia pasakyti, kad susirinki
mas pusėtinai pavyko, 
nių buvo daug, beveik 
didžiulė svetainė.
Brooklyne tiek . žmonių

dai-

^MMYKITE! . TĖMYKITE!
LYROS CHORAS STATO SCENOJ

MEKSIKONIŠKĄ DVIEJŲ AKTŲ OPERETĘ

Nedėlioję, 17 d Vasario (Feb.), 1929
BROOKLYN LABOR LYCEUM

949 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y
Pradžia 3 valandą po pietų 

TIKIETAI: $1.50, $1 ir 75 CENTAI
Po lošimui bus šokiai—tikietai šokiams 50 , centų

C. LEVESKAS—Andriaus Hepworth, 
Amerikoniško milionieriaus rolėje 

operetė turininga viskuo—juokais, harmoningomši
nom, romansais, ir tt. Visi aktoriai ir choras bus apsirėdę 
puikiom meksikoniškom drapanom. Patariam visiem įsigy
ti tikietus iš anksto. ’ .' \

Tikietai parduodami “Laives” ofice, pas d. Jušką, 79 
Hudson Ave., Brooklyn, N. Y., ir pas lyriečius

Visi lietuviai kviečiami at- į 
silankyti. Puse pelno ski-1 
riama “Daily ?-.Workeriu'i.” 
Tikietai iš anksto galim?, 

i gauti Partijos ofise.
Beje, kalbamas teatras; 

randasi Walnut gatvėj, tar
pe 11 ir 12 gatvių.

Royal 
prieš-

<i>

<♦>

<?>

<f>
priešo! •

< •>

><

< I>

J
< >>

151< >

< >

<• >

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. C4RŠV4

kamą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 M t. Vernoh Street
PHILADELPHIA, PA.

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja’ 
visokius pa-|, 
veikslus įvai- ( 
riomis spalvo- ? 
mis.- Atnaų-į 
j i na senus ir | 
kr a javus ir1 
sudaro su 
amerikoniškais • 

| Darbą atlieku gerai ir pigiai 1 
Kreipkitės šiuo adresu: - , '< į

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA 
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jią ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
J ' i f (Miltelius nuo šalčio)

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

. ; ’ URĖO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yiA > tai ' kanuolė > priėš kitą amžinį • žmogaūs priešą—vidurių . _ 
kietėjimą—kuris .žmogui' pagamina. nūpesčių ir sunkių ligų.,
i.. r

uz
I i ivreipicites šiuo adresu: • . f į 

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

Ad ■ No.' E-56 : . : 
Padaro miegą poilsingą 

ir atgaivinantį
ŲrasUis nrtiegas laipsniškdl ■ susilpnina ner

vus. muskulus ir orptanuę ir suardo abcinij 
Tas tankiai priveda prie menko 

virškinimo, sumažėjimo apetito, pražudymo

į ar pūslės suer- 1 
....... . galvos skaudėjimo, kvaitulio ir pana
šių negaliavimtj. Nuga-Tone nugali tuos pa- , 
krikimus, kadangi jie užtveria vaistus, kurie I 

' į sistemas, padaro ■ 
■ priduoda spėkos , 

gyvingiesiems organams.
P-as John Walters, Philadelphia, Pa., ėmė 

I Nuga-Tone ir sako: “Jie yra pastebėtini. 
■ Dabar aš miegu naktimis gerai ir mano vi-

jy I Vlituzmo- sveikatų.
.. virškinimo, suiunwjiniu apeinu, pinr,uuiiuv pilna svorio ir spėkos, prašų ar vidurių ar pilvo iš- 1

pptai lrad'1 PŪtimfi, konstipacijos, inkstų 
učiai ivaua zinimo, galvos skaudėjimo, k

susi
renka Į tarptautines prakal- stiprina nervų ir muskulų

1 riebų, raudonų kraujų ir_ .J — ...S ~ ~ M ..bas.
Vyriausiu kalbėtojum buvo

George Pershing, pusbrolis ’ “„JŠ“,,"H“XX 'rum’.i-1
generolo Pershingo. George Xo.HS, ‘rJSK1
Pershing yra dar jaunąs žmo- i kė tokių pat puikių pasekmių iš Nuga-Tone. |

... .v^ Jūs galite gauti jų kur vaistai yra pardavi-gus, nesenai pasiliuosavęs is Į nėjami. Jeigu vertelga jų neturi stake, pa-Į _ • . . « _ X..K! 4* ..XonboG zlz.1 šCta n»’»v»r» vaisti*kariuomenes, priklauso prie!
Jaunųjų Darbininkų (Komuni
stų) Lygos. Pasakė puikią 
prakalbą. Publika godžiausiai | 
klausėsi jo prakalbos, nors! 
jau gana vėlu buvo. Drg. Per
shing nurodė, kaip Amerikos 
imperialistai ruošiasi prie nau
jo karo. Jis sakė, kad Ame
rikos armija yra Wall Stryto 
įrankis smaugimui 
žmonių. Girdi, 35 
Amerikos kareivių 
buoti iš pataisos 
yra, susideda iš jaunų krimi
nalistų*

Įdomiij dalykų d, Pershin
gas papasakojo apie armijoje 
auklėjamą dvasiu. Pavyz
džiui, kuomet buvo įtempti ry? 
šiai su Chinija, > tai kiekvienas 
kareivis laikę muštro su šti- 
kais, bėgdamas pro šalį ir dur
damas štiku į pakabintą mai-i 
šą, turėdavo sakyti: “Štai tau, j 
chinpalaiki!” Kitą kartą bu-’; 
vo susikirtimas su Japonija ir 
tuomet kareivis, dumdamas šti-' 
ku į prikimštą -maišą, turėda
vo sakyti: “štai tau, japanpa- 
laiki.” . Paskui buvo ruošiama 
dirva užpuolimui ant Sovietų 
Sąjungos ir visiems kareiviams 
buvo įsakyta šaukti, duriant 
į maišą: “štai tau, bolševike!” 

| Visokiais būdais militaristai 
mobilizuoja liaudies opiniją 
militariznio palaikymui, štai, 
kaip elgiasi Nacionaiės Gvar
dijos komandieriai. -. Nesenai 
buvo manevrai New Yorko 
uoste. New Yorką “užpuoli 
priešai” su orlaiviais. Milita
ristai New Yorką “gynė.’’ Jįe 

.šaudė į “priešų” orląiviūs iš’

Į prašyki ,ij užsakyti dol jūs iš urmo vaisti-( 
lfcz nes.

GARSINKITĖS

“LAISVĖJE”.

silpnesnių 
nuošimčiai 
yra suver
žiamų, tai

Graborius - Undertaker
LAIDOTUyiŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapiniif; parsamdo au
tomobilius ir Karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

• < Lietuviškų^ Bulgariškų, Homeopatiškų ir 
kitokių, vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411 '
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___ ________________  ORDER BLANK:________

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

Vardas ______ —______ *______________________ _____
No___  ____St. or Ave.
Miestas State

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius • čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
šit.—Pabandykitl 1

Lorimer Restaurant 
J. MARčIUKIENfi 

Savininkė

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

EMBASSY JEWELRY SHOP
** f J /

Lietuviška Krautuve
Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA , '
3194 Fulton Street - > Brooklyn, N. Y.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 1177-M7* “Mokykla su Rep»taeija"
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. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58tb ir 59th Streets 
21 Mėtai, kaip įsteigta New York City

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

fJYTPA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki
LA k KAI Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai,—7lc'- »Jv LvRIf

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

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

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPBR1MUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR

Panedčliais nuo 12-tos 
valamdos dieną per visą 

naktį
Utarbinkais nuo 12-toa 
vai, dieną iki 11 vai. 

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panediliais Ir 
Ltarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimoi Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cbok ir Debevoise Sts., 
t TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

I • Telefonas! Pulaski 1090

k
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■ Puslapis šešias

VIETOS ŽINIOS
VISI I RICHMOND HILL

Rytoj, 10 d. vasario, visi 
žinokite į Richmond Hill, nes 
ten labai smagiai laiką pra
leisite. Bus puikus kostiumų 
balius ir koncertas, kurį ren-

NEPAMIRŠKITE “GYVŲJŲ 
NABAŠNINKŲ”

va-

D. L. D. 185 kp. 
322 kp. Svetainė 
vai. vakare. Visi 
kite.

atdara 5-tą 
ir visos bū

Šiandien, 9 d. vasario, Co
lumbia Hall, kampas 24-tos 
gatvės ir 3rd Ave., So. Brook- 
lyne, stato scenon A. L. D. L. 
D. 147-ta kuopa komediją 
“Gyvieji Nftbašninkai.” Pra
džia 8-tą vai. vakare. Po lo
šimui bus šokiai. Visi ir visos 
būkite.

Vienas Rengėjų.

PARDUODA DAILĖS 
KORINIUS

* ’• I t | t ■ -r' i ’ 1 *
' Metropolitan Dailės Muzė- 

jus parduoda garsių piešėjų 
kūrinius. Tik vieną ketvirta- 

. dienio vakarą parduota pieši
nių už $35,510. Daugiausia 
ilžniokėta už Hans Makarto 
piešinį “Diana’s Hunting 
Party.” Už jį muzėjus gavo 
$3;500!
v Na, o jeigu Sovietų muzė- 
jai parduotų savo garsiuosius 
piešinius, tai visas kapitalisti
nis pasaulis bliautų, kad bol
ševikai pūstija dailės kūrinius.

INFLUENZA SILPNĖJA

Rengėjai.

reiškė>, 'kad jis nieko bendro 
neturės su streikieriais. Tuo 
tarpu policijos > šnipas-provo- 
katorius meta akmenį į guber
natorių. Tuomet gubernato
rius įsako kariuomenei pulti 
minią. Kareiviai pradeda 
šaudyti. Daugybė vyrų, mo
terų ir vaikų paklojama gatvė
je.

Pranešama pačiam carui 
apie šį “didvyrišką” guberna
toriaus pasielgimą su streikie
riais. Caras siunčia pasveiki
nimą budeliui gubernatoriui.

Tuo tarpu streikieriai su- 
kemšami į kalėjimą. ’ Guber
natorius pats nueina į kalėji
mą ir reikalauja streikierių, 
kad jie išduotų streiko vadus. 
Bet budelis nieko nepeša.

Vakare gubernatorius iške
lia pietus caro ; pasiuntiniui, 
kuris atnešė gubernatoriui pa
sveikinimą nuo ! >caro. 
eina policijos šnipas, 
policijos viršininkas

NUNUODIJO MOČIAKĄ
Otto Schmidt, 18 metų, ku

ris gyvena Jersey City, prisi
pažino, kad jis nunuodijo sa
vo močiaką, kuri buvo 37 me
tų amžiaus. Sako, kad ištisu . v
du metu jinai jį kankinusi, kol t ĮįnP iš_ vietos uz tai, kad jis 
galų gale jis netekęs kantry- išsidavė streikieriams, n įsi- 
bės ir nusprendęs jos amžinai Pra^° gubernatorių.

tų jam vietą, bet veltui.
'met išsitraukia revolverį
I nudeda gubernatorių.

atsikratyti. Otto paprašęs sa
vo broliuko, 6 metų amžiaus, 
kad jis įdėtų nuodų į motinos 
gyduoles.

MIRĖ MIKOLAS 
KALAKAUSKAS

At- 
kurį 

praša-

Jis 
prašo, kad gubernatorius duo-

Tuo-
ir

' Ketvirtadienio vakare,
I., Crown Heights ligoninėj, 

mirė draugas Mikolas Kala-j 
kauskas, palikdamas didžiau-, 
šiame nuliūdime savo gyveni
mo draugę ir dukrelę 9 metų 
amžiaus. Randasi p 
savo namuose, po num. 

susirgimų pen.y j\ve > Maspeth, I.

Miesto sveikatos depart-!vaj 
mentas skelbia, kad New Yor
ke influenzos siautimas silp
nėja. Pavyzdžiui, trečiadienį 
buvo 86 nauji susirgimai, tuo 
tarpu ketvirtadienį tepasirodė 
45. O trys savaitės atgal ket
virtadienį naujų 
skaičius pasiekė 530.

Plaučių uždegimo
skaičius taip pat sumažėjo. ga] sįrg0 sunkiai plaučiu 
Trečiadienį 195 žmonės susir
go plaučių uždegimu, o ket-! 
virtadienį tebuvo 120.
DU PEŠTUKAI SUSTABDĖ
TRAUKINIUS

Subvės 96th St. stotyje su
simušė ; du peštukai, Phillip 
Cajroll, 20 metų, ir David 
Binder, 32 metų.
šė todėl, kad vienas kitą pa- 

—stūmėjo, besigrūsdami į trau
kinį. Penkias minutes kova 
ėjo ir traukiniai turėjo laukti 
kovos pabaigos, nes žmonės 
negalėjo nei įąiti į stotį, nei 
išeiti. Abudu drūtuoliai tapo 
nugabenti į džėlą. Binderiui 
nosis smarkiai nubalnota.

ŽINIOS APIE 
STREIKĄ 

žinių apie 
streiką rasite 
lapio.

DRESIŲ

didįjį dresių 
ant pirmo pus- 

Skaitykite jas ir prisi- 
9.30 dėkite prie darbininkų kovęs.

i

I SPORTAS
I

Knute- vyko' iš Italijos įtalų- sunkia
svoris kumštininkas Riccardo 
Bertazzolo, kuriam * Amerikoj 
manadžeriaus Charley Ross. 
Bertazzolo yra dar jaunas vy
ras, 25 metų amžiaus, sveria 
225 svarus, virš 6 pėdų augš- 

. ‘ Jis labiausia pasižymėjo

danų. kumštininkas į
Hansenas, kurį nesenai nuga
lėjo k. o. aštuntam raunde 
šiek tiek pavėlavęs kumštinin
kas K. O. Christnąps, kums- 
čiuosis 10 haundų prelimina- 
rėse pusiau finalo kumštyiiė-; _
se su brooklyniečiu italu Ar-'čio. lJis labiausia pasižymėjo 
thur De Kuh. Jiedviejų kum- Europos ringe nugalėdamas 
štynės įvyks tą pat vakarą, knockoutu belgų kumštininką 
kaip ir Uzcuduno-Christherio, Pierre C’ -
būtent vasario 22 d., Madison mas savo tautietį Ermino Spal- 
Square Gardene. . |la.

Naujas Kumštininkas
Vasario men.» 6 <). White

Star linijos laivu Majestic at-

Charles ir pątiesda-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

\ “LAISVĖS” DIREKTORIAMS
Panedėlyj, 11 d. vasario, įvyks 

“Laisvės” Spaudos Bendroves direk
torių susirinkimas. Pradžia papras
tu laiku. Vįsi būkite, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

, . J. Nalivaika, Sekr.
___ ____________ t_ (34-5)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

LIETUVIO BARBERNB
Kastant, savininkas, po
Washington St., kampas Green S 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain 1128.

(21-47)

PAJIEŠKOJIMAI

Left Hook.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

■ WILKES-BARRE, PA.
■ Kurie esate paėmę teatro 
dos” tikietus pardavinėjimui, 
nėkit neišparduotus sugrąžinti šiuo
adresu: M. Stanislovaitienė, 307 
Plymouth, Ave., Wilkes-Barre, Pa.

(33-34)

“Blin- 
malo-

PAJIEŠKAU brolio Jono Valinčiaus, 
Kauno rėdybos, Janavos valsčiaus, 

Skarulių parapijos. 10 metų atgal 
gyveno Worcester, Mass. Turiu svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote, praneškit. J. ValinČius, 
3354 E. Edgemont St., Philadelphia, 
Pa. (.33-34)

____________________________________t____ J ____________ _ ------------- į.
(XXX>0<X><X>0<XX><XXX>000<>0<XX><X>00<><X><>00<X><><XXXXX>000<XXX>0<>

PIRMAS } ‘ ; DIDELIS

BALIUS IR KONTESTAS F
h I I; i) '

Rengia Sveikatos Kultūros Draugiją
■ y t -f . /

Įvyks šeštadienį '" >. .

. 9 d. Vasario (February), 1929 m.
. Pradžia 8-tą Valandą Vakare

SO. BOSTON, MASS.
D. S, A. 13-tos kuopos susirin

kimas bus seredoj, 13 d. vasario, 
Kliubo kambariuose, 8-tą vai. vaka
re. Visps narės’malonėkit susirinkti 
laiku, turime svarbių reikalų aptar
ti. Po .susirinkimui. turėsime arba
tos ir užkandžių, nes pereitam susi
rinkime draugės pasižadėjo atsineš
ti ką nors, 
rlų. Sekretorė.

(38-34)

L.

( Atsiveskit ir naujų na- 
>

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DŽIAN1TORIUS
Reikalingas pagyvenęs žmogus 

dirbti džianitoriaus darbą. Geistina, 
kad būtų nors A. L. D. L. I). narys. 
Atsišaukite: 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. > , ; \
REIKALINGA moteris arba mergai

te prižiūrėjimui 5 metų vaiko. No
rėčiau, kad atsišauktų tokia mote
ris, kuri neturi vaikų. Matyt, njąrf!' 
galit nuo 8 iki 9 vai. vakare ar
ba nedėlios ryte. Mrs. Thomas, 431 
Lorimer St., ant trečio fipro, Brook
lyn, N. Y. . » ' (34-36)
REIKALINGA mergina arba mote

ris prie lengvo darbo mažam res
torane. Delei mokesties susitaikin
sime. Kreipkitės po No. 235 Avė. 
B, New York, N. Y. , , (34-35)

L ■

t

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

JUNIPER 7646 ’ į /fl

. RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS 

' »•.■.-M• • -v 4

6ET-23 Gran d :A.yenue‘ .
' MASPETH.’ N. Y. IŠRANDAVOJIMAI

J. LEVANDAUSKAS
PASIRAJNDAVOJA šviesus apšildo

mas kambarys, atsišaukite nuo 5 
iki 9 vai. vakarais. 164 Leonard St., 
ant 3-čio augšto, Brooklyn, N. Y.

(34-35)

GRABORIUS PARDAVIMAI
Loughranas ir yęl Nugalėjo 
Armand Emanuelj

Associated Press pranešimu, 
' senai i vasai^° d. vakare Loa

Angeles įvykusiose 10 raundų 
bokso rungtynėse nugalėtojum 
paskelbtas lengvo sunkiojo 
svorio čampionas Tommy Lo
ugh ranas, kuris kumščiavosi 
su Armand Emanuel, San 
Francisco boksininku-advoka- 
tu. Sporto kritikai davė Lo- 
ughranui penkis raundus, E- 
manueliui tris ir du paskaitė 
išėjusiu lygiomis.

Septintam raunde Loughra- 
nas buvo parmuštas, tačiau jis 
pakilo nuo' ringo aslos nesu
spėjus referiui pasakyti “vie
nas.” ! ' . - * ;

j Kadangi abudu kumštinin
kai ėjo į ringą virš savo kla
sės svorio, Loughranas .svėrė, 
182J/2 ir Emanuelis 180 sv., 
tai buvo kumščiuotasi 
čampion atą.

•votas
LL39

I

I.
I Drg. Kalakauskas jau 

aukų sįrginėjo. Virš du metai at- 
i už- 

Pasveiko, bet neišgi- 
Penkios savaitės atgal 

reikia

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
štoras. Gera proga pirkti gerą 

biznį. Kreipkitės po No. 108 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

33-38
PARSIDUODA 5-kių kavalkų front- 

ruimio setas, mažai naudotas, už 
pigią kainą. Taipgi ir Vacuum 
Cleaner del karpetų. Mollyn’s Barber 
Shop, 578 Grand St., Brooklyif, N.Y.

(33-34)
PARSIDUODA restaurantas ir for- 

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

y PARSIDUODA PARMOS
170 akrų Zemčp, 100 akrų dirkV 

mos, likusioji miškas ir ganykla, ant 
State kelio, kuris eina iš New Yor
ko į Bostoną, 2 geros stubos, yra 
elektra, vanduo, maudynės, steam 
heat,' Štoras ir gasoliho stotis. Dvi 

.dideles bames, 9 akrų tabako “še- 
, das” ir kiti budinkai. Netoli miesto.
Gera proga, kas nori įgyti gerą far- 
mą. Mes turime daug įvairių far- 
mų ant pardavimo, taipgi visokių 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 

Ido apielinkėj. Kreipkitės sekamu ad- 
'resuą Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
1 Hartord, Conn. (23-34)

degimu, 
jo.
[daktarai pasakė, kad 
daryti operaciją, idant išėmus 
aplinkui plaučius susidariusią 
materiją. Nuo šitos operaci
jos ir mirė.

Mikolas buvo laisvų pažiū- 
\ Seniau priklausė 

prie Komunistų . Partijos, bet 
nuo partijos persiorganizavi
mo, pasiliko už įjos sienų, ta- 
čiąus visuomet jai simpatiza
vo. Iki pat mirtis nukirto pa-Į1J 
skutinį gyvybės siūlą, Mikolas i 
buvo nariu Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 138-tos kuopos. Mirė 
laisvai, atmesdamas visokius, 
religinius burtus, ir bus palai
dotas be jokių bažnytinių ce- 
remonių Alyvų kapinėse, Mas- 
pethe. šiuos žodžius rašant, 
dar nežinoma, kada laidotuvės 
įvyks, sekmadienį ar pirma
dienį. ,

Reiškiame didžiausią užuo
jautą Mikolo liūstančiai gyve
nimo sankeleivei, draugei Ka- 
lakauskienei.

O susimu-,ro žmogus.

$
36-tas METINIS

BALIUS!

d., 
56

KOMUNISTŲ ATYDAI! 
1, Pirmadienį, vasario 11 
6 vai. vakare, po num. 
Manhattan Avė., įvyks Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
6-tos sekcijos visuotinas narių 
susirinkimas. Visi partijos na
riai būtinai dalyvaukite. Yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos 
reikės aptarti. O vyriausias 
klausimas, tai bus diskusavi- 
mas dabartinio dresių siuvėjų 
streiko ir kaip mes galime pa
dėti šią kovą laimėti.

M. Gordon, 
Sekcijos Organizatorius.

švento Jurgio Draugystes

, Įvykę Sub a toj e

9 Vasario-Febr., 1929
KLAŠČIAUS SVETAINĖJ

(CLINTON PARK HALL)
Rust St., Betts ir Maspeth Av’s

MASPETH, L. L, N. Y.

Kviečiame visus Brooklyno, 
Maspetho ir apielinkės lietu
vius koskaitlingiausiai atsįlan- 
kyti į šį mūsų balių.
Prof. Retikevičiaus Orkestrą
grieš lietuviškus ir ameriko

niškus šokius
Įžanga 5Oc ypatai

Važiuojant Grand St. ir Flushing
Ave. karais, išlipkite ant Maspeth 
Avė., kur randasi polidjos būdukė, 
ten palaikus truputėlį, atvaŽiposj bu
ses, kuris daveš tiesiai iki svetainės 
durų VEIzTuI. Tad nesibijokite 
prasto oro.

ne u z

Gražuoles iš Newark, N. J., bws šiame jbialvuje

Naujoj Gražioj Galileo Temple Svetainėj
17-19 Montrose Avenue, Brooklyn, N. Y

^(Tarpe Lorimer> Street irĄ'bėiluey... . 1

Bus Gėri Muzikantai ir Liefuoiairii Gėrdi 
Žinoma George Kohlmeier Orkestrą

. v .. 1. j '■ • . ? 4 T -f . ) S •’ ,
Publika išsirinks gražiausią merginą ir bus duodama dvį dovanos 
(praisai), pirma ir antra. Taipgi tame baliuje bus ir panelė 
Rae
Dar

Teicher, kuri laimėjo pirmą dovaną 1927 m., New Yorke, 
ir lietuviai atletai (ristikai) prižadėjo būti: A. Brazauskas 

ir Mikas Žilinskas, tikimės ir Jack Gansoną. .

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI
Visus užkviečia RENGĖJAI. .

A

l Telephone,. Stagg 44()t
, 1' ų'U U- M-

RADZEVIČIUS
GĘAROĘIŲS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

■< Brooklyn, N. Y.

Hanseno ir De Kuh 
Kumštynės

Ne-taip-jau i š t v e r mingas

KOSTIUMU BALIUS ir KONCERTAS

■r.i 4 < If*t

AL X

| TEATRAS DAINOS-MUZIKA

tį 

i

JUDŽIAI “THE LASH OF 
THE CZAR”

t d

UŽEIGA
IBs pažįstate mus, mes pažįstame jas, bet

; jau senai ’maUmėsi, Būtą linksma pasi
matyti.

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

,i im O. VAIGINIS ’ I 
pp < tii'JP P' ' 
r Ąveųuo, A Maspeth, N.

MALONAUS PASIMATYMO

MIRĖ
Ona Tekutis, 50 metų, 322— 

29th St., mirė 6 diena vasario. 
Bus laidota 9 d. vasario iškun, 
Pakalnio bažnyčios Jono kapuo- 

Ise. r
Laidotuvių apeigomis rūpina

si graborius J. Garšva.

Keith-Albee Cameo Teatre, 
New Yorke, pradeda rodyti į- 
domius judžius “The Lash pf 
the Czar.M Viskas dedasi se
nojoj Rusijoj. Darbininkai 
streikierrai atvyko pas provin
cijos gubernatorių su peticija. 
Sumobilizuotos policijos ir ka
riuomenės spėkos alginių ver
gų “pasveikinimui.” Kuomet 
susirinko minia, tai gubernato
rius išėjo iš palociaus ir pa-

JIEŠKO KAMBARIO. Reika
lingas geras, šviesus kamba

rys vienam vyrui. Turi būti 
steam heat, elektra ir maudynė, 
atskiras įėjimas, Williamsburgo 
apielinkėj. Kas turit tokį kam
barį, malonėkit pranešti ypatiš- 
kai telefonu arba laišku “Lais
vės” 
Eyck

administracijai, 46 Ten 
St., Brooklyn, N. Y. ‘ 

(34—36)

Rengia L. D. S. A. 111 Kuopa, A. L. D. L. D. 185 Kuopa ir S. L. A. 322 Kuopa

OUR CIVIC CLUB SVETAINĖJE
LIBERTY AVENUE (tarpe 113 ir 114 gatvių) RICHMOND HILL, N. Y.

Įvyks Nedėlioj, 10 d. Vasario-Februa ry, 1929 m.
Pradžia 6 valandą vakare Įžanga 50 Centų

Už gražiausį ir keisčiausį kostiumus skiriamos dvi dovanos 
< Šokiams gries Retikevičiaus muzika

KAS IŠPILDYS PROGRAMĄ? Garsusis Ufos oktetąs; M. i ČESNAVIČIUTĖ, visų mylima 
dainininkė; užkviesta vaikų MANDOLINŲ ORKESTRĄ; šokikės MISEVĮČIUTĖ ir SIRVIUTĖ

Taigi, visi būkite laiku. \ x RENGĖJAI.
Važiuojant Lefferts Ave. eleveiteriu, reikia išlipt ant Greenwood Ave. stoties ir paeiti pirmyn

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys.ir kitokie naminiai 
vaistai. ,.;Mūsų, žmonės taip pigiais naminiais vaistais gy^o beveik 
kiekvieną' ligą,. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

, geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų /žolių, j šaknų ir kįtpkių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių ‘ Grybelių _ < ;Lelijų šaknų
1 Aviečių uogų

Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų

• Badijonų
čepronėlių ■ r
čobrių

. čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinniečių dumropių
Dzingelių
Dagilių . s' >

I Debėsilų- j > • .«
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegali tuojaug kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogręi&ausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
IETUVI5KOS i TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

. )*hone: Greenpoint 2017, 2360, 8514.

Grybelių 
Gvazdikėlių 1 Rūtų .

Imbiero šaknų * r Rožių f 
Juodšaknių 
Kadugio uogų

■ Kaštavolų 
Kmynų < 
Liepos žiedų į 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų > 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių • 
Parušanijos ir 
daugybękt.

RemunSllų 
Seneso plokščiukių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šaffronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių




