
KRISLAI Pirmas Lietuvių Darbi'

Vienybė.
Traškantis Speigas ir An

glies Stoka.
Skandalų Mylėtojai

Trockį.
Sherwood Anderson.
Lietuviai Darbininkai Vo 

kietijoje.
Rašo L. Pt useika

U Z

Kaip sako d. J. Lovestone, į 
80 nuošimčiui Darbininkų Par-; 
tijos narių pasisakė už partijos 
Centro Komiteto poziciją. Pas
kutinis pareiškimas d. W. Fos- 
terio taip pat daug ką pasako 
tiems, kurie nori vienybės. Vi
sa tai rodo, kad partija šiuo lai
ku labiau vieninga, negu ka_„ 
nors praeityje. Paskalas apie 
partijos byrėjimą į 

tie, kuriems vienybė 
nerūpi arba tie, kurie partijos 
reikaluose nieko nenusimano.

New Yorko distrikte (antra
me) mes turime apie keturius 
tūkstančius draugų, kurie yra 
gerame stovyje ir dar kelius 
šimtus, kurie ne taip gerai sto
vi su mokesčiais, 
d i strik tas auga.

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldieniy

i Afrikos Negrai Parda
vinėjami į Vergiją

BERLYNAS. — Vokiečių- -- . ,, 
penktadienį patalpino ilgą

ka‘da laikraštis “Lokal Anzeiger 

gali ’skleisti I aprašymą apie Afrikos neg- 
visiškai Irų pardavinėjimą į vergiją.

Yorko

Anglijoj ypatingai, o dalinai 
Vokietijoj, Francijoj ir Lenki
joj pasireiškia anglies o ve r pro
dukcija. šimtus tūkstančių to
nų anglies “dumpuoja” j jūrą 
ar į upes, kad tik palaikyti ang
lį augštomis kainomis. O pas
kui rėkia, kad anglies nėra.

Negirdėtos pusnys, pūgos ir 
šalčiai visoje Europoje tūkstan
čius žmonių nuvarys be laiko į 
kapus. Jeigu biedni žmonės bū
tų aprūpinti anglim, tai jiems 
būtų daug lengviau pakelti tie

.Kuomet kapitalistinė anarchi
ja ateina į pagelba pašėlusiai 
gamtai, tai labiausia nukenčia 
biednuomenė.

Berlyne, Vienoj, Budapešte, 
Konstantinopoly ir Varšavoj 
daugybė žmonių serga gripu ir 
influenza. Ttj didmiesčių bied- 
nųomenei, be abejonės, trūksta 

ką įsigyti

Rašytojas sako, kad jis ga
vo informacijas apie vergų 
pardavinėjimą ant licitaci- 
jos nuo tūlo Anglijos laivy
no oficierio, esančio šiauri
nėj Afrikoj.

Arabijoj yra reguliariai 
vergų marketai miestuose 
Midi, EI iBirko ir Taif, kur 
savaitė po savaitės tūkstan
čiai Sudano (Afrikos kraš
to) gyventoji! parduodama 
į vergiją. Visi sudaniečiai 
yra Anglijos pavaldiniai.

Vergų prekyba yra puikiai 
suorganizuota, kaip butlege- 
rystė Amerikoj. Vergų pre
kybos šnipai yra išsimėtę 
po visą Sudano kraštą, Ita
lijos Critrea ir Francijos 
Somaliland; visose tose ša
lyse labai retai balti žmonės 
matomi. Kartais risi kaimo 
gyventojai būna sugauti ir 
retežiais surakinti apsigin
klavusių vyrų būna varomi 
į vietas išgabenimui del 
pardavimo vergijon.

Vergi] gaudytojai ir pirk
liai labai įsigalėję tose šaly
se Afrikoj.

Telephone, Stagg 3878
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Metai XIX, Dienraščio XIPavienio Numerio Kaina 4c

vienbal-

Socialistų pjovynes su sandariečiais

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

LITHUANIAN DAIDM

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Vasario (Feb.) 18 d., 1929

SUKNIASIUV1AI STREIKIERIAI 
VIENBALSIAI UŽTVIRTINO SUTARTĮ

Šiandien Įvyks Milžiniška Pikietavimo Demonstracija Išve
dimui j Streiką Neunijinią Dirbtuvių

Visoms New Yorko ir Apielinkės Lietuvių Sak Policistai Nužudė 
Septynis GengsteriusDarbininkiškoms Organizacijoms

šilumos. Nėra už 
anglies.

Kovoti su gamta 
lengviau, jeigu būtų 
parazitiška sistema.

būtu daug* 
nuversta ši

’ • • . t

35 Žuvo Meksikoj
Apie vidurį kovo mėnesio Berlyne įvyks tarptautinis 

kongresas kovai prieš fašizmą. Dalyvaus atstovai iš 
įvairių šalių: iš Italijos, Lenkijos; Lietuvos, Vengrijos ir 
iš kitų šalių. ; ’ , ■ f '

CHICAGO. —Fred D. Šil
to way, prohibiciios adminis
tratoriaus pagelnininkas, sa-
loway, prompiciios admi 
tratoriaus pagelnininkas 
ko, kad ne gengsteriai poli- 
cistų drabužiais apsirengę,

Juo mažiau trockizmas reiš
kia politikoj, tuo daugiau stam
bioji buržuazinė spauda rašo 
apie Trockį. Didelio čia daik
to, kad Trockis yra Konstanti
nopoly! Del mūsų jis galėtų 
būti net ant Ararato kalno!

°* Tos sensacijos apie Trockį 
k italistinei spaudai reikalin- 
k'gvs tam, kad diskredituoti So

vietų Sąjungą.
žmonės, kurie nieko gero ne

velija Sovietų Sąjungai ir kurie 
su dumblais maišo Komunistinį 
Internacionalą, Trockį kelia į 
padanges.
Jiems rūpi 
cijos.

MEXICO CITY.— Prane
šama, kad netoli Magdalen 
miestelio, Jalisco valstijoj, 
ivvko valdžios kareiviu susi
kirtimas su maištininkais. 
Žuvo astuoni kareiviai ir 25 
maištininkai. Taipgi du 
maištininkai liko užmušti 
kitam susikirtime su karei
viais, netoli Nopal.

Susikūlė Du Orlaiviai

rūpi?Kas jiems 
skandalai ir sensa-

lietuvių kolonija 
davėCliffside, N. J., davė “Daily 

Worker’io” parėmimui $35. Tai 
visiškai geras rekordas. Kitos 
kolonijos galėtų taip jau gerai 
pasirodyti.

Mount Clemens. Mich. — 
Skraidant su šešiolika kitu 
orlaiviu, du armiios orlai
viai susikūlė 5 000 pėdu 
ankštumo ore. Bet lakūnai, 
išliko gyvi. Leitenantas 
Morvan. 22 metu, nerasiu tu 
nušoko ir nesušildė, o ki
tas lakūnas. leitenantas 
Scheenlein taip suvaldė savo 
apgadinta orlaivi, kad juo- 
mi sėkmingai nusileido.

Amerikos darbininkai taipgi rengiasi siųsti savo at- bet tikri policistai sušaudė 
stovybę į tą kongresą, nes tai bus labai svarbus dnti-fa- septynis gengsterius, užpuo-
šistinio judėjimo atstovų suvažiavimas, kuriame bus iš
dirbti planai, kaip tarptautine papėde kovoti prieš fa
šizmą.

Amerikos Italų Anti-Fašistinis Susivienijimas, Tarp
tautinis Darbininkų Apsigynimas ir Tarptautinė Darbi
ninkų Pagelba, didžiulės trys darbininkų organizacijos,

lę garadžiuj ketvirtadienį.
Vadai Moran gengės laikė 

konferenciją James Clarko 
garadžiuj, kuomet policijos 
automobilis su dviem vyrais 

v. - policistų uniformose ir
šaukia New Yorke plačią konferenciją. Joj bus apkal-j dviem vyrais paprastuose 
būti planai kovai prieš fašizmą ir išrinkta atstovybė į drabužiuose atvažiavo; poli- 
tarptautinį kongresą Berlyne. , cistai juos areštavo, sustatė

Konferencija įvyks vasario 22 d., 3 vai. po pietų, prie sienos ir paleido į juos 
‘Labor Temple svetainėj, 14th St. ir Second Ave., New šūvius. Tarų nužudytų bu- 
Yorke. Visos lietuvių darbininkų organizacijos Newivo įr garadžiaus mechani- 
Yorke ir apielinkėj pasiųskite po porą savo atstovų į tą’kas, kuriam pasitaikė tuo 

Bei- laiku garadžiuj dirbti.

cistai juos areštavo, sustatė

svarbią konferenciją. Taipgi prisidėkite su auka.
kalinga pinigų pasiuntimui atstovybės į Berlyną. -W •• • •• •
mykite ir nepamirškite pakelti tą klausimą savo organi
zacijų susirinkimuose.

Kurių organizacijų susirinkimai neįvyks pirma va
sario 22 d., valdybos gali paskirti atstovus.

AD(K)PLF Centro Biuras.

. .. . , - . v.’ • i - x i. - • Silloway sako, kad šiĮvairių organizacijų ir kuopų viršininkai tatai jsite- žmogžudystė įvyko del but- 
legeryštės. Policija tuos 
gengsterius nušovė del graf-

socialistiniai viršininkai, ku
rie dabar atvirai tarnauja 
kompanijoms ir tą uniją pa- 

trinės Uni- vertė kompanična unija, 
departmen- Vietoj išbandyti darbininką 

per dvi savaites, nauja su
tartis reikalauja, kad išban
dymo periodas būtų tik vie
na savaitė; išdirbęs darbi
ninkas daugiau kaip savai
tę bile dirbtuvėj negalės būt 
atstatytas nuo darbo, kaipo 
“netinkamas." Sutartis taip
gi uždraudžia prašalinti 
darbininką be unijos sutiki
mo. Taipgi sutartis nusta
to 40 valandų, penkių dienų 
darbo savaitę ir minimum 
algų skalę.

Šį rytą įvyks milžiniška 
streikie- (pikietavimo demonstracija 
dideliais išvedimui į streiką darbinin- 

kompanijų kų iš neunijinių dirbtuvių.
Penktadienį penkiolika 

dirbtuvių išvesta į streiką.
Nežiūrint, kad sutartis

NEW YORK.— Penkta
dienį streikierių mitinge 
Charles S. Zimmerman, ma- 
nadžerius Industrinės Uni 
jos sukniasiuvių i 
to, perskaitė sutartį, kuri 
tapo išdirbta vedant dery
bas su darbdavių sąjunga— 
Dress Manufacturers Pro
tective Association, kuri at
stovauja didelę dalį tos pra
monės fabrikantų. Streikas 
privertė tuos fabrikantus 
padalyti sutartį su nauja 
unija.

Sutartis buvo skaitoma 
punktas po punkto ir po 
perskaitymo tapo 
šiai narių užgirta.

Nepaisant, kad 
riai susiduria su 
keblumais, su 
unija, policijos teroru, griež
tu darbdavių nusistatymu, 
tačiaus naujai unijai pavy
ko priversti didelę dalį pasirašyta su tūlais darbda- 
darbdavių suteikti darbinin- viais, streikas vedamas fo
kams geresnes darbo saly- liau, kad suorganizuoti vi
gas, negu kad jie turėjo su- sas skebines dirbtuves, kad 
lig senos sutarties, ka buvo visus tos pramonės darbda- 
padarę International Ladies vįųs privertus padaryti sū- 
Garment .Workers Unijos tartį su nauja unija.

liau, kad suorganizuoti vi

Sovietų Prekyba su Pie
ty Amerika Plečiasi

Europos Miestuose Sto
ka Anglies ir Maisto

RYGA. — M. Černovas, 
pirmininkas Sovietų Preky
bos Korporacijos Pietų A- 
merikoj, sugrįžo į Maskvą 
iš Buenos Aires išduoti ra
portą apie Sovietų prekybą 
Pietų Amerikoj.

Jis pareiškė, kad bėgy 
1928 metų Sovietai importa
vo tiesioginiai iš Pietų A- 
merikos tavorų už $17,000,- 
000. Importai iš Pietų A- 
merikos už 1926 ir 1927 me
tus siekė $5,976,461 ir $14,- 
759,194; eksportai per tuos

žinomas Amerikos rašytojas 
Sherwood Anderson rašo “Va
nity Fair” apie savo sielos bė
das ir apie jį apėmusias abejo
nes. Kuomet jisai pamato ban- 
kierių, tai jam norisi jį pa
smaugti, bet kada jisai pamisli- 

tja, kad tas bankierius turi 
daug pinigų ii’ kad už tuos pi
nigus galima įsigyti daug pui- 

Jkių dalykų, tai tas noras pas jį 
prapuola. “Pinigai—tai puiki 
idėja. Aš apsvaigstu, pamisli- 

k jęs apie juos.”
Tas rodo, kad Sherwood An- 

derąon yra pinigų ir kapitalistų 
vergas. Kaipo atstovas viduri- 

Į nės klasės, jisai klaupiasi prieš 
■ kapitalizmo majestotą. ’ k

Tilžės “Balsas,” cituodamas 
mano straipsnį, tūpusį “Laisvė
je”—prieš organizavimą ameri
kiečių komunų Baltarusijoj, pil
nai pritaria to straipsnio dės
niams. Jisai mano, kad ameri
kiečiai lietuviai, kurie iŠtikrųjų 
yra revoliucionieriai, turi liktis 
Amerikoje.

So far so good.

Nužudė Pačią, Kam Ji Ne
pagamino Laiku Vakarienės

Detroit.— Romin Mosuk, 
29 metų amžiaus,. ketvirta
dienį tapo paimtas į kalėji
mą ant viso amžiaus. Jis 
nužudė savo žmoną, kuomet 
sugrįžęs namo nerado laiku 
pagamintą vakarienę.

Pasirodo, kad Vokietijoj — 
Hamburge, Karaliaučiuj, Tilžėj, I 
Eitkūnuose ir kitur—yra pusė
tinas lietuvių darbininkų skai
čius. Visuose tuose miestuose 
įvyko susirinkimai, kuriuose 
buvo kalbėta apie Lietuvos rei
kalus ir kuriuose buvo renka
mos aukos Lietuvos darbininkų 
nelegalei spaudai.

Prie gerų santikių ir prie ge
ro noro ten būtų galima įsteigti 
ALDLD kuopelės ir aprūpinti 
išeivius darbininkus gera lite-

Išgyveno Apsivedęs 50 Metą, Žuvo Trys Žmonės Nuo Eks- 
Dabar Jieško Divorso plozijos Parako Sandėly

to. Mat, policija varo būtie- metus siekė $25,000 ir $400,- 
gerystės biznį su tais, kurie į D00.
duoda kyšių. Moran šaikos! . .. ~
gengsteriai nedavę policijai Pasauly Dll BlllOIiai ZmOIllŲ 
kyšių, ir del to policistai siu
to ant jų, ir pasitaikius pro
gai jiems atsilygino.

Kitas dalykas, del ko tie Šimu, pasaulio
WHITE PLAINS, N. Y.— 

Išgyvenęs 50 metų vedęs, 
Domenico Giro'dna, 75 metą 
amžiaus, nusprendė ’persi
skirti su savo 71 nfetų an> 
žiaus pačia. Jis užvedė di- 
vorso bylą aukščiausiame 
teisme. .1 . *

Jis savo skunde nurodo', 
kad jo pati mylisi su kitu 
vyru per penkis metus ir jis 

j negali to pakęsti; del to 
ri nuo jos atsikratyti.'

NORFOLK, Va.—Penkta
dienį ištiko eksplozija armi
jos sandėly, Pig Point, neto
li Portsmouth; Eksplodavo 
parakas.' Žuvo trys civiliai. 
Penki asmenys tapo sužeis
ti.

no-

Planuoja Tiltu Sujungti
Ispaniją su Afrika

PARYŽIUS.— Tarptauti- 
Inio statistikos biuro prane- 

. , ... . * ’* • gyventojų
gengsteriai tapo nužudyti, skaičius nuo 1910 padidėjo 
sako Silloway,' tai kad poli- ,24%. Dabar visam pasauly 
ciją eina ranka rankon su i yra 2,000,000,000 žmonių. 
Scarface Al Capone geng- Daugiausia gyventojų padi- 
sterių šaika West Side. Mo- dėjo Japonijoj, 
ran šaikos gengsteriai už
puolė alaus vežimą, ką pri
klausė Al Capone saikai, ir. 
atėmė. Capone esąs partne- ‘ 
rys Chicagos policijos. Sa
koma, kad del tų dalykų po
licija Moran gengės narius 
nudėjo.

BERLYNAS. — Europos 
įvairiuose miestuose iš prie
žasties didelių šalčių užėjo 
stoka anglies ir maisto.

Breslau mieste, Vokietijoj, 
darbininkai surengė didelę 
demonstraciją ir reikalavo 
kuro. Užpuolė tavorinių 
traukinių stotis, kad gauti 
anglies. Policija brutališkai 
juos užpuolė vaikyti.

Berlyne tam tikromis da
limis duodama bulvės ir an
glis. Biednųjų distriktuose 
eilės žmonių stovi gatvėse, 
kad gauti maisto ir kuro.

Čekoslovakijoj ir Austri
joj žmonės į didžiausias ei
les sustoję po policijos kon
trole eina gauti anglies, bet 
gauna labai mažai.

Daugely vietų traukiniai 
negali vaikščioti iš priežas
ties dideliu pusnių sniego.

Penktadienį nekurtose vie4- 
se Italijoj temperatūra nu
puolė iki 22 laipsnių žemiau 
zero. * r-

Sako, Vokietija Prasiskolinus Amerikai;
Del To Negali Išmokėti Kontribucijų ?

Salaveišių “Faitas”

Londonas.— Prašalintas iš 
vadovo vietos Salaveišių Ar
mijos vadas, . generolas 
Booth, pareiškę, kad jis per 
teismus kovos prieš genero
lą E» J. Higgins, kurį armi
jos augščiausia taryba išrin- 

ratūra. Aš paprašiau ryšių pas^O jo vieton. Booth Žada 
tūlus draugus, žiūrėsime, kas Į per teismus atsigriebti tą 
iš to išeis. vietą. /i : ' '' : 1

MADRID; Ispanija,—Fer
nando Gallego Herrerą, is
panas inžinierius, viešųjų 
darbų departmental patiekė 
planą pabudavojimui milži
niško tilto, * kuris sujungtų 
Ispaniją su Afrika per Gib
raltaro jūrų susmaugą.

Prašo Pakelti Muitus ant 
šiaudinių Skrybėlių

600,000,000 iki $4,800,000,-

Benton, Ill.— Surirš ' 800 
mainierių išmesta iš. darbo, 
užsidariuš! Old Ben Coal 
kompanijoj kasyklai. ( ■..

Washington.— S. George 
Wolf ir Leslie Moses iš New 
Yorko, skrybėlių fabrikan
tai, prašė kongreso komite
to pakelti augštus muitus 
ant šiaudinių skrybėlių.

Tam priešinasi skrybėlių Jungtiniu Valstijų, tarp 15,- 
importuotojai. Jie taipgi 000,000.000 ir 20.000,000,- 
patiekė savo pareiškimą. 000 auksinių markių ($3,-

PARYŽIŲS.— Reparacijų
ekspertų konferencijoj Vo- 000), už ką nuošimčių reikia 
kieti jos atstovai nurodinė
ja, kodėl Vokietija neišgali 
mokėti jai užkrautų karo 
kontribucijų.

Dr. Hjalmar Schecht, gal
va Vokietijos delegacijos, 
nurodė, kad tarų 1924 ir 
1928 metu Vokietija užtrau
kė paskolų, daugiausia iš

kasmet užmokėti 1,000,000,- 
000 markių ($240,000,000). 
Sumokėjimas to nuošimčio 
užsieny, jis sako, apart mo
kėjimo 2,500,000,000 markių 
karo kontribucijų, labai ap- ’i 
riboja Vokietijos mokėjinto ' 
galią. Jis sako, kad Vokie
tijai yra labai sunku išsimo
kėti; del to reikalauja, kad 
būtų sumažinta kontribuci
jų mokėjimas.
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KAIP EINA NEW YORKO 
SUKNIASIUY1U STREIKAS?

Nepaisant priešų galybės, šiolei sekė, dabar stato sau 
New Yorko sukniasiuviai 
kovą laimi. Jau dalis darb
davių, keli šimtai jų, pasida
vė Adatos Amatų Industri
nei Unijai ir pasirašė su ja 
sutartį. Darbininkai gauna 
40 valandų ir 5 dienu darbo 
savaitę, algų pakėlimą ir 
unijos pripažinimą. Tai la
bai didelis jų laimėjimas.

Bet, kaip sakėme, tik da
lis darbdavių, kurie atskilo 
nuo senojo darbdavių susi
vienijimo, tenusileido suk- 
niasiuviams. Kiti tebekovo
ja prieš darbininkus. Su tais;

klausimą: “Kam mums su 
senąją unija eiti, kuomet 
naujoji kovojo ir laimėjo 
daug geresnes sąlygas del 
savo narių?”

Tie biurokratai mato, kad 
jie netenka pasekėjų. Spau
doje jie niekina naują’ uniją 
ir sako, kad testreikuoja 
saujalė sukniasiuvių. Bet 
tarp savęs jie labai susirūpi
nę streiko sėkminga eiga. 
Jie puikiai žino, kad į strei
ką išėjo nemažiau kaip 15,- 
000 darbininkų. Tai didelė

darbdaviais eina socialistai ididžiuma organizuotų suk- 
ir senosios unijos biurokra- P.iafluY1!į nepaįnirš
tai. Jiems padeda valdžia kad *s apie 40,000 New 
ir policija. Todėl streikas Yorko sukniasiuvių kibai 
dar nepasibaigė ir greitai: daug nepriklauso prie jokios 
nepasibaigs. Priešingai, i umJOs> dirba neorganizuoto- 
streikas plečiamas kožną dirbtuvėse. Senoji unija 
dieną. Pereitą penktadienį begyje paskutinių kelių me- 
į streiką išėjo dar 15 dide-|^ nesistenge suorganizuoti 
lių dirbtuviii sukniasiuviai. ^organizuotus sukmasiu- 
Šiandien, pirmadienį, unijaiVlus* Naujoji umJa dabar 
yra sumobilizavus skaitlingą vąro kampaniją del suorga- 
pikieto demonstraciją, kad nizavimo^neorganizuotų. Ii 
išvedus daugiau darbininkų pai sekasi.
į streiką. i Vadinasi, pirmieji žings-

Policijos teroras prieš niai sukniasiuvių yra sek- 
streikierius tęsiamas. Kiek- mingi. Bet kova dar anaip- 
vieną dieną desėtkai strei- tol neužbaigta. Juo toliau, 
kierių areštuojama ir bau--tuo darbdavių, socialistų ir 
džiama. Daugelis sėdi kalė-1 valdžios įtūžimas aštrės, 
jime. i Vis despčratiškiau ir despe-

Socialistiniai biurokratai ratiškiau jie puls streikie- 
iš senosios unijos įpuolė į rius. Reikia būt prisirengu- 
didelę desperaciją. Prilipo siems prie visko. Mūšų už- 
galą jų išdavikiška politika. ,uo j auta ir parama suknia- 
Darbininkai meta juos ir(siuvių streikui labai reika- 
stoja į naują uniją. Ypatin-ilinga. Jie laikosi solidarin- 
gai dalies darbdavių nusi- gai ir kovingai. Kitų pra
leidimas naujai unijai ir iš--monių darbininkų pritari- 
pildymas streikierių reika- mas jų didvyriškai kovai 
lavimų įvedė juos į "didžiau-i priduos jiems daugiau ener- 
sį pasiutimą. Tie darbinin- gijos atmušti priešų bendrą 
kai, kurie paskui juos iki frontą.

labai

SENA APGAVINGA DAINA
. Anglijos imperialistai vėl pirmyn darbą prisirengimo 
pragydo apie apribojimą, prie naujo karo, 
arba net apie sumažinimą --- 
karinių laivynų. Amerikos 
imperialistai jiems pritura- 
voja. Girdi, už kelių mėne
sių ar už metų sušauksime 
konferenciją delei apdisku- 
savimo karinių laivynų 
klausimo.

Juk tai bjauri apgavystė. 
Jungtinių Valstijų kongre
sas tik kelios dienos atgal 
nutarė statyti 15 naujų ka
rinių laivų. Tuoj aus’Angli
ja nusprendė pasibudavoti 
dar du milžinišku kariniu 
draskūnu. Vadinasi, čia di
dina laivynus, o Čia veidmai-

žinimą.
Imperialistų pacifistinės 

frazės visuomet esti dalimi 
prisirengimo prie karo. Jos 
reikalingos užnuodijimui 
darbininkų ir valstiečių pro
to. Ve ir dabar: Jie nutarė 
sustiprinti kalines spėkas, 
bet žada kada nors sueiti į 
konferenciją ir pasikalbėti 
apie sumažinimą tų spėkų. 
Klasiniai nesusipratę darbi
ninkai lauks tos konferenci
jos ir visai užmirš tai, kad 
Amerika ir Anglija sušilę 
budavoja naujus karinius 
laivus. Jie ramiai miegos 
ir sapnuos saldžiai, o tuo 
tr.rpu ‘ imperialistai varys

Pasaulio socialistai uoliai 
padeda imperialistam šitam 
apgavystės darbe. Jie irgi 
maitina darbininkus pacifis
tinėmis frazėmis apie viso
kias imperialistų nusiginkla
vimo konferencijas ir liepia 
jiems atsiduoti savo kraštų 
valdžioms. Pavyzdžiui, ne
senai Anglijos socialistų va
das MacDonaldas maldaute 
maldavo, kad Anglijos ir 
Amerikos “išmintingi atsto
vai” susieitų ir apkalbėtų tų 
dviejų šalių santykius, ku
rie dabar yra labai įtempti. 
Tuojaus po to Anglijos im
perialistai pragydo apie“ sa-

Ringai gieda apie jų suma- vo pritarimą tokiai konfe-

APŽVALGA
kad

Laimi.
Argentiniečių “Rytojus” 

savo num. 3-čiam rašo:
“Rosarijos darbininkų vie

nybė ir solidarumas kovoje 
apgynimui savo tesiu, dar kar
tą parodė buržuazijai,
darbininkai moka tvirtai sto- 

j vėti už savo reikalus.
• “Buržuazija matydama dar

bininkų griežtus nusistatymus, 
priversta buvo sutikti ant dar
bininkų išstatytų teisėtų reika
lavimų ir 17 d. sausio m. š. m. 

t Tramvajų Kompanijos darbi
ninkai grįžo darban.”

Rosarijos mieste proleta
riatas pastaruoju laiku bu
vo vienu iš karingiausių. 
Keliais atvejais buvo skelb
ta visuotinas streikas del! 
pagerinimo vienos arba ki
tos šakos darbininkų reika-1 
lų ir visuomet jis buvo pa
vyzdingas. Šis laimėjimas 
tatai dar labiau paliudija.

Kalbamam mieste ir jo 
priemiesčiuose lietuvių dar
bininkų randasi arti 
tūkstančiu.

poros

pa- 
So- 
ko-

Lunačarskis apie 
Socialistinę Kūrybą 
Sibire

“Raudonasis Artojas” 
duoda sutrauką kalbos 
vietų Sąjungos švietimo
misaro d. Lunačarskio apie 
Sibirą, kuriame jis nesenai 
lankėsi. Ji seka:

“Man teko, duodant valdžios 
atskaitą, kalbėti skaitlinguose 
miestų ir kaimų, susirinkimuo
se. Kai kuriuose kaimuose su
sirinkimai prasidėdavo 5-6 vai. 
vak. ir nusitęsdavo lig 1 vai. 
nakties. Visur susirinkimų 
dalyviai dėkojo valdžiai'dž tąi> 
kad atskaitą duoda pfttyš 
džios atstovai ir pageidavo, 
kad tokios atskaitos būtų duo
damos reguliariau. Bendbas 
įspūdis iš kaimo toks—valstie
čiai puikiai supranta buožių 
machinacijas (gudrybes). Vi
dutiniai ir biedniokai ląbai pa
lankiai žiūri į kolektyvius 
ūkius. Daugelyj apygardų 
jau organizuota daug kolekty
vių ūkių. Jie ir toliau smar
kiai plečias. Kaimų bernai la
bai skundės ant vietos valdžios 
organų. Darbininkų susirinki
muose visas dėmesys buvo 
kreipiamas į Sibiro industria
lizacijos tempo pagreitinimą. 
Darbininkų rajonai rūpestin
gai ‘padeda kaimui pravesti 
rinkimus. Aktyviai padedą 
kaimui ir raudonarmiečiai, 
siųsdami į kaimus šimtus laiš
kų apie rinkimus ir reikalin
gumą kovos su buožėmis.”
Šiandien visoj SSSR eina 

griežta kova tarpe stambių
jų ūkininkų (buožių) iš vie
nos pusės ir smulkesniųjų 
valstiečių — iŠ kilos. Vidu
tiniai ūkininkai dažnai su
svyruoja, nors dedama pa
stangų patraukti juos į 
biednuomenę; Buožės tu
rės kovą pralaimėti, nes 
biedniesiems gelbsti Sovietų 
valdžia ir darbininkai. La
biausiai, kaip matome, buo
žėms nepatinka kolektyviai 
ūkiai, praktiškas darbas į 
socializmą.rencijai sd Amerika. Ir da

bar spauda puęia tą Mac- 
Donaldo paleista ir imperia
listų palaikomą' ore muilo 
burbulą^ • .

Komunistai sako: Darbi
ninkai neprivalo, pasitikėti.donasis Artojas” paduoda 
jokioms imperialistų konfe- 'visą eilę' atsitikimų, kur 

valstiečiai nutarė uždaryti 
cerkves ir jose įkurti mo
kyklas, bei kitokias visuo
menei naudingas, įstaigas. 
Tatai laikraštis apibudina 
sekančiai:

Aštuoni Bogušovo selsovieto 
buožės, popo Rudovo prikalbė
ti, padavė pareiškimu, kad bū
tų atidaryta Bdguišėve nauja 
cerkvė. Tas buožių parėiški-

rencijoms. Jos nieko neda
vė ir nieko neduos. Impe
rialistai nenori ir negali nu
siginkluoti. Juos nuginkluos 
tiktai proletarinė revoliuci
ja. ____________

Mexico City.— Grąsinan- 
čius laiškus aplaikė prezi
dentas Emilio Portes Gil ir 
buvęs prezidentas Callėš.

j Garsi, Nėra Ko Ir Besakyti [ KorCSpOndcnCljOS iŠ LlCtllVOS
Nesenai “Vilnis” pranešė, 

kad ponia Zosė Krasauskie
nė buvus negarbingai išįira- 
vodyta iš vieno lietuviško I .
bankieto UŽ triukšmavoji- Maskvos Gramofono Plokštelė. reikalauja, darbo ii 

mas sukiršino viso rajono val-'mą, at, kaip amerikiečiai pa- 
stiečius. Daugely kaimų įvy- prastai sako, užu “kreizavd- 
ko valstiečių sueigos, kuriose jimą.” 
buvo priimtos rezoliucijos 
prieš cerkvės atidarymą.
. šapkovo : 
apygardoj, valstiečiai savo su
eigose nutarė i” ’ 
esančias selsoviete cerkves.1".’ __ v
Vienoj bus įsteigtas gydymo 
punktas, kitoj—veterinarijos F. . , _ . - - T . J
gydykla. Įnminkė dalyvaus Lietuvių prie

Buchatovo kaimo, Dubrovnos '- 
rajono valstiečiai, padavė ri-iinetu sukaktuvėse, 
kui pareiškimą, kad būtų už- j

Dabar žiūriu išvertęs akis 
į “Sandarą” ir pats savam

Ligos Kasos , juos vaiko ir areštuoja. Bedar
biai apgulė valdžios įstaigas ir 
’ ’ • •-> duonos, o
i valdžia siunčia prieš juos poli- 
;ciją. Sausio 8 d. ant valdžios

,i ir Gervickas
KAUNAS. Pirmame Kauno į įsj.aį ų durų ir mieste ant sie- 

ligos kasų tarybos posėdy dar-j - -
ibininkų frakcijai peri 
savo deklaraciją, žodį paėmė s.-

a.y Į nu plačiai buvo išrašyti obal- 
skaicius Įsjaį “darbo ir duonos bedar-

selsoyiete, Ofsos dūkui netikiu ._  sapnas’, ąr Į d- frakcijos narys M. Gervickas,
J? .T- " 7 • teisybė? Bet ta pati ir po- Pats įr kitus norėjo įti- lioj-a skusti# 

uzcaiyti dvi n|a zos- «r Krasauskienė binti, kad darbininkų^ frakcija!

biams.” šitų obalsių užrašytų 
raudonais dažais policija neva-'

__ - Maskvos gramofono plokš-!
v. . i v -j . itelė. Gervickas Mikas 1923 iržinoma ir visų mylima dai-!1924 mctais buvo prisjšHejęs

.. . 1 prie revoliucinio darbininkų
Auditorijos Bendroves 5-kių judėjimo. Rodos, 1924 metais 
-----  ---- —* žvalgyba jį areštavo.

. i Juo ilgiaus gyvename, tuo .'Žvalgybos parėjęs, jis gyrėsi, 
daryta. , Mor^ęševičių cerkvė.' geipąus persitikriname, kad kad tardymo metu, juokėsi iš 
Valstiečiai; reikalauja, kad pas tautiečius, klerikalus ir'žvalgybininkų, bet kartu pasa- 
cerkvė būtų perdirbta į klubą socialistus garsaus visuome- kė, kad daugiau niekur neisiąs 
ir, ten įrengtas Dubrovnos fab- ngs veikėjo , <1^;.....^ ' ' ’ ” ’ ' " ’ ’ '
riko darbininkų atsiųstas radio 4ag Į;urjs koki nors špo- 11 
priimtuvas. _ ■ . sa iškerta, ar . iš ‘ švaresniu'šBuchatovieciu reikalavnna v v ’ ,. .v j ,v
palaiko gretimųjų Nariadų ir hzn,.Oniy 'tarP° esti Įsmestas Ir 
Babičiu kaimu valstiečiai. 'kaip tas nelegahs tinksas ,

ir ten įrengtas Dubrovnos fab- nes veikėjo , diplomą gauna jr nieko nedirbsiąs.

Babičių kaimų valstiečiai. ,v ~ .
Oršos apygardoj šapkovo1 mėsos. ToklS ne tik ,UZ- 

selsovieto valstiečiai nutąrė sipelnd “visuomenės veikė- 
uždaryti vieną iš esančių ten 
dviejų cerkvių ir atidaryti jo
je medicinos punktą. Tuo pa
čiu laiku šapkų ir Obuchovo 
valstiečiai nutarė uždaryt ir 
paskutinę cerkvę ir pavesti jos 
rūpią septynmetei mokyklai ar
ba veterinarijos punktui.”
Ar neaišku, kodėl popai, 

kunigai ir kitoki darbininkų 
protų temdinto jai ir išnau
dotojai taip agresyviškai ko
voja prieš Sovietų Sąjungą?

Kapsiškai-Zanavykiška
Trejanka

jo” diplomąį bet dar ir “po
nas” tampa jam prisegta, 
kaip katei pūslė prie uode
gos.

Išlindo Yla Iš Maišo
Kolei Lietuvos žmonės 

kentė ir tylėjo, tai ponai ba- 
žijosi, kad bado Lietuvoj ne
bus, bet tik duonos stokuo- 
sią. x

Bet dabar, kuomet Lietu
vos liaudis pradeda neri- 
ųiaiiti, pradeda ūžti, kaip 
jūra prieš audrą ir reikalau
ja darbo ar duonos, jau ir 

i ponai sako, kad blogai. Mat, 
kada jau litų ‘pas žmones 

t . neliko, ponai kyšių iš nie
kur negauna, Jmugęliuoti 
nėra kuo ir. ponų karvutę

. Nuo to lai
ko jis užveda plačias pažintis su 
Šančių žvalgybininkais,, karei
vių kliubuose rengiamos vaka
ruškos pasidaro jo gyvenimo 
tikslas. ,Su juo buvo nutraukti 
visi ryšiai. Taip dalykai trau
kėsi iki 1926 m. “demokratijos 
laikų.” 1926 m. s.-d. pavyksta

Darbininkė.

Bedarbių Skaičius Auga
RADVILIŠKIS.— Pas mus 

užregistruotų bedarbių yra dau- 
Nors iš 150’ Bedarbiai turi orga- 

Inizuotai kovoti už savo būvio 
pagerinimą.

Jau Važinėja Darbininkais
ROKIŠKIS.— Rokišky buržu

jus A. ščiukas pasistatė didelius 
namus šu krautuve. Jo Rokiš
ky didžiausia geležies krautuvė. 
Dabar—n ė d e r 1 i a u s me-, 
tai, pašaras brangus, tai ' 
buožė ir sugalvojo, kad ark
lio laikyti jam neapsimoka. 
Kai reikia vežti spalius ant pa-

IclllYU. XČ7ZuU 111« O. “VI. p<X V V i ... * v. y •ij •
suorganizuoti Šančiuose «žiežil.. Įstatyto namo aukšto užpilti, -
bos” skyrius, tame skyriuj atsi
duria ir M. G. Jis rodo norą 
suorganizuoti kairiųjų žiežirbi- 
ninkų sparną. Po fašistinio per
versmo, kaip ir kiti panašūs 
soc.-dem., paskendo fokstrotų ir 
“bubličkų” sukūry. Atėjus li
gos kasų rinkimams, s.-d. pri
kalbėjo jį būti kandidatu.

Šitą charakteristiką duodu, 
kad parodyčiau, kokie žmonės 
randa sau vietos s.-d. eilėse.

Darbininkas.

Ligos Kasos
PANEVĖŽYS.—' Pas mus 

praėjo ligonių kasos rinkimai,

tai buožė pasikinko 2 savo par
davėjus į tačkę ir jais veža. 
Darbininkai, kovokim prieš to
kį bjaurų išnaudojimą!

Sunki Padėtis
Miestely yra 6 batų dirbtu

vės. Jose darbdaviai labai iš- " ‘ 
naudoja darbininkus. Daugiau- 
šia kenčia mokiniai, kurie mo- 
kosi amato, ir jaunesnieji dar
bininkai, kurie dirba už mėne
sinį mokestį. Mokinius, siunti
nėja visur ir namie išnaudoja, 
o kai reikia jiems duoti darbo, 
kaip išmokytiems darbininkams, 
tai atstato, sakydami: nėra dar
bo, dažnai net neišmokėdami

Valstiečiai Uždarinėja
Cerkves

Sov. Baltarusijos lietuvių 
valstiečių savaitraštis “Riau

“Nežino,” Ką Tas Reiškia?
“Sandaros”, num. 5, ant ’Ja,J ,uz uodegos . reikia _ pri- 

pirmo puslapio, dešiniame kėlti,. nes pati -nabagute jau 
kamputyj, skaitome šitokį nepajėgia ątsikejti ' ir jie 
Įnįgalviuką: “Tik. Lietuvoj s?suko, kadjau badas! . 
Suprantama Naujiena.”<| i
Paskui pacituoja iš “Lietu- W^ite, fikri, kąd ^netrukus 

!vos Aido,” “Sandaros” i re
daktoriui “nesuprantamą” 
naujieną, kuri ve kaip aiški?

“Vaikščiosime per visą 
naktį! Kauno karo komen
dantas leido vaikščioti per 
visą Naujų Metų naktį.”

Ši paslaptis tik smetonlai- 
žiams gal nėra žinoma, ar 
jie nenori žinoti ir prieš tei
sybę užsimerkia. Visas svie
tas jau žino, kad “laisvoj” 
Lietuvoj ne tik nevalią pa
prastam darbininkui vaikš
čioti gatvėmis po 10-tos va
landos vakaro, bet daugiaus 
dviejų ypatų nevalia kalbė
tis miesto gatvėse 'dienos 
laiku. Už kalbėjimąsi dau
giaus, k^ip dviem žmonėm 
gatvėje dienos laiku ir už iš
ėjimą į gatvę po 10-tos va
landos vakare, žmonės areš
tuojami, baudžiami pinigi
nėmis ir kalėjimo bausmė
mis. Ponai, kunigai, žval
gybininkai ir geležinio vilko 
nariai gali trankytis per iš
tisas naktis. •/.

Tokioj tai nelaisvėj esant1 
Lietuvos žmonėms, ' Kauho 
karo; komendantas ' padarė 
“mielaširdystę”! (o gai žyal- 
gybįnįąi, ir areštavo, kad uą 
jų bausmes galėtų pe^syen- 
tes palatravoti?) ir paveli
jo vaikščioti Kauno gatvėse 
per ištisą naujų metų naktį. 
Žinant Lietuvos1 ponų rėži
mą, ta žinia aiški, kaip die
na ir suprantama, kaip pat
sai Lietuvos vardas. Tačiaus 
“Sandara” ant tiek pasida
rius žliba, kad skaito, varto, 
slebizavpja, akis trina, gal
velę kraipo ir “nesupranta*’ 
tos naujienos — paveda pa
čiai Lietuvai suprasti, anot 
jos; “Tik Lietuvoj Suprarn 
tama Naujiena.” .

Viena iš dviejų: Ar čia 
jieškoma mulkių Amerikos 
lietuvių miniosė, ar pits 
mulkių karalius- sėdi hSan- 
dardlkos”' rednfcėįjoj ? ''; x

pradės švaistytis tarp jūsų 
ponai ir ponios iš LietūVos' 
su didelėmis valizomis Lie
tuvai'aukas' rinkti. , Bet... 
kur nuėjo visokių bendrovių 
pinigai už Šerus, ten atsi
durs ir šios aukos..

Senas Vincas.

BOSTONO IR APIEL1NKĖS
ŽINIOS

CAMBRIDGE, MASS.

išrinktoji valdybai jau ima nuo- sunkiai uždirbtų grašių.
šimčius nuo darbininkų. Darbi
ninkai nerimauja: žiūri, kas to
liau bus. Jie nepatenkinti tais 
rinkiniais, ir reikalauja apšaukti JUODUPĖ (Rok. apsk.). — 
juos. Rinkamų metu; darbinin- Mūsų fabrike įvestos baus- 
kai, nesinaudojo spaudos, susi- mės. Jeigu mašina bedirbant 
rinkimų, ir žodžio ląisvėmis. 'sugadino audinį, baudžia audė- 
Darbininkams nebuvo, gąlima jųS. _ Baudžia ir už kitokius 
plačiau paaiškinti apie ligos ka- meniniekfdš. Nors darbininkų 
sas, nei apie rinkimus.

Reakcijos viešpatavimu pasi
naudojo yįsokio plauko darbi- nesiorganizuoja ir darbda- 
ninkų mulkintojai, pradedant ,v^u\ nesipriešina. Turime or
imo socialdemokratų iki fašistų, i S^-nizuotis ir apsiginti nuo darb- 
Vis tik, mažai ką jie laimėjo. pax 10 Pu°limų.
Panevėžy buvo išstatyta eilė • Jonas,
sąrašų: kairesnių darbininkų, _ ;
“bendras,” dar antras “ben- Neorganizuotumas Padė- 
dras,” lenkų, žydų, atskirų dirb
tuvių, federantų ir nekaltų mer
gelių.
sudarymas.

Darbininkė.

Trejaus Audimo Fabrikas

; įvestos baus- 
Jeigu mašina bedirbant

dirba nemažai ir darbo sąlygos, 'yt 
kasdien sunkėja, bet darbinin-

jo Administracijai Mus 
Išnaudoti

Vasario 2 d. įvyko vadina
mas vagių balius, kurį suren
gė L. D. S. A. 27 kuopa. Pel
nas buvo skirtas J. Karsono 
sušelpimui. žmonių susirinko 
neperdaugiausiai. Bet kurie 
buvo, tie, pilnai pasitenkino. 
Pasilinksminus, buvo pakvies
tas ir pats Karsonas, kad pa
sakytų prakalbėlę. Pirmiau
siai jis nušvietė dalyką, kaip 
jį patiko nelaimė ir kaip jis 
negalėjo prie gelžkelio kom
panijos prikibti. Paskui ačia- 
vo .publikai, kad- atjaučia jo1 
nelaimei. 
organizuotis; ir kovoti prieš iš- rųtkimai, tai 
naudotojus. ...... susiblokavo su lenkais ir žydais

, Draugė' Reinardienė papra
šė, kad; kas kiek išgali, paau
kotų Karšono sušelpimui. Su
aukojo, rodos, $6. Girdėjau, 
kad nuo r parengimo' liko apie 
$20. Bet komisija žada šią 
sųjną kukiu nors būdų pa-s 
dvigubinti. ■ "

L vUvl dll LLI 11 Įlendi uu IIk;I.-| _

Įdomiausiai ėjo 2 Nr. KURŠĖNAI, šią vasarą apie 
____„mas. Pora socialdemo- Kuršėnus dirbo bemaž 120'1 
kratų suagitavo vienoj dirbtu- darbininkų, darbas buvo išski 
vėj statyti visokių pakraipų lytas tarp grupių. Buvo akw 
žmonių sąrašą, taip sakant “be- dieninių grupių. Akor-
partyvį.” Pasisekė sutraukti 
daugumą. Bet ne taip išėjo. 
Darbininkai suprato, kas tai per 
sąrašas. [ 
tik s.-d. ir fašistai. __ _____
praėjo rinkimai, paaiškėjo, kad ^i darbininkus: ji vieną

Buvo akw *

diniai ne visi vienaip gaudavo. 
Vietoj 10 litų gaudavo 5—6 li
tus. Mažiau gaunantieji pradė- 

Pamatė, kad ten vien J° ^ikalaut pakelt užmokestį.
Ir kuomet Tada administracija ėmė skal- į sa- 

darbininkų dauguma balsavo už vakę duodavo daugiau vienai 
kita sąraša.l Rezultatai tokie: [grupei, kitą savaitę kitai. Jei 
s.-d. gavo 4 vietas, kairieji dar- . bu^,^u'
bininkai—5, lenkai—3, žydai— 
2, federanta—1 ir tt.

skirstyti grupėmis, tai adminis
tracijai nebūtų taip lengva su- 

’po balsavimų ”2’"Nr. aiškiai ardy'-‘ darbininkų sutarimą.
pasivadino socialdemokratiniu.) ' Balsas
Daugelis darbininkų tik tada ____ 1________

....... ..................  .. Pamatė. tad buvo apgauti Ka- KIEk KUR GALI AT. 
Kvietė darbininkus da atėjo!ligos >kasų Valdybos' VAŽIUOT AMERIKON

“Balsas’

socialdemokratai

ir* išrinko 2 s.-d. -po vieną nuo 
lenkų ir žydų (tai iš darbinin
kų pusės). Paskui nustatė mo
kestį: darbininkai turi mokėti 
2 nuoš., b darbdaviai—1 1-3 
nuoš. Nuošimčius nutarė rinkt 
nuo 1 lapkr., o pagelbos ligonių 
kasa neteiks iki 1 sausio. Ma
tyti, nieko gero iš tos ligonių 
kasos laukti negalima,—daugiau

a ^iyS AU°T)On t i bus išlaidų tarnautojams, negu
ir h-D- S- ku0.;l Muturi™ re^lahti, kitu 

K.,K„ a/1"11;,.irinkimy prie visiškos—spaudos,balių, kuris pavyko gerai ir 
liks keletas dolerių pelno, ku
ris, rodos, bus skiriamas T. D.
A. Ten Btivęs.

Y . ./ .

Falsifikuotas Sviestas

Taurage.—Pastaruoju lai
ku turguje visai nebegalima 
gauti nęfaisifikuoto sviesto/

VAŽIUOT AMERIKON

žodžio ir Susirinkimų—laisvės. 
Turim reikalauti, kad įnašas 
mokėtų tik samdytojai, o ne 
darbininkai.

• j
Svarbiausių šalių Kvotos
Austrija 785
Bulgarija 100
Čekoslovakija * t • l 3,073
Danzigas 288
Danija 2,789
Estonija 124
Finlandija 4,47X1
Franci j a 3,954
Vokietija 51,227
Didžioji Britanija 34,007
Graikija. 100
Vengrija 473
Airijos Nepr. Valst. 28,567
Italija 3,845 r
Latvija * 142^
LIETUVA s 344
Norvegija 6,453
Lenkija 5,982
Portugalija 503
Rumunija 603
Rusija 2,248 ‘S
Ispanija 131
Švedija . 9,561
Jugoslavija 671
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Darbininkų Gyvenimas
padas Ragina Darbininkus 

i Eiti Gatvėn
BiržUdš’ė Apie * 300 bėdarbhj

. BedAr-
c? . , y , / 1, X » 1 oiizįuuse apie ovv ueuaiuių
Zni'One^ - jcį nupirkę dąznai .šėimyhų keųciabadą.. BedAr-

1 l < I birtb renkasi gatvėse. Policijaliet Suserga; t
• ' I i V

B ’
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GERAI PATAIKOT

11 iki 2

St., N.Y.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

•4

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-

“Solidarity forever,
Solidarity forever,
Solidarity forever,
For the Union makes

strong.”
This was the song that rang! 

out from a number of police &an • 
wagons that wizzed thru the; 
sJJeets of New York Monday

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

rmad., Vasario 18 d., 1929
• k

PUZZLES

18-21—

the sport fieldIn
to 122

*■—

y

3

se-

LETTER BOX

st.

put backBernard was

two comrades

O

and so developed a grėater and ers government!

Reikalingas Choro VedėjasWorkers Defy Police by Mass Picketing

not

CORI- . Still in the fight, see advancing be-
NOTARY

PUBLIC

Telefonas:
1

Stagg
J. Paulius.and

5043
are REDAKCIJOS ATSAKYMAIto their sorrows

GRABORIUSsee our brothers

and in which we the future work
ers will have to die for the bosses. 
When we saw the leaflet we imme-

get 
he 
be

Comrades:
our school, Junior High School

it 
society of

Whirlwinds of danger are raging 
around us,

O’erwhelming forces of darkness as
sail/

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

734 Grand Street
Brooklyn* N. Y.

Į terrorism 

in this fight, 
only against the school authorities, 
but a fight against the bosses and 
their military organizations.

LENIN GROUP—J. H. S. 61.

Telephone, Greenpoint 2372 
' I

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

komisija:
J. M. • Kaminskas, 
Nellie Katiliūtė,1
J. Gasiunas.

weak 
with markets. WE 
FIGHT AGAINST

Kandidatai gavo balsų 
karnai:

M. Bacevičia—886. V. 
drulis—885, V. V. Vasys- 
869, St. Strazdas—840,

into her regular class.
cause of We call upon all workers’ organ- 

I izations, all workers’ children’s lan- 
the guage schools, all working class stu

dents to fight with us against this 
/ i in 61. We must show 
the authorities that we are not alone 

This is a fight not

TARPT. DARBININKŲ AP
SIGYNIMO LIETUVIŲ SEK
CIJOS J BIURĄ PILDOMOJO 
KOMITETO RINKIMŲ PA

SEKMĖS 1929 M.

world shall be free!
Women and children in hunger 

calling,
Shall we be silent

and woe?
While in the fight 

are falling, .
Up, the united and conquer the foe!

Repeat Chorus.
Off with the crown of the tyrants 
of favor,
Down in the dust with the prince 

and the peer!
Strike off yoUr chains, all ye brave 

sons of labor,
Wake all humanity, for vict’ry is 

near!
Repeat Chorus.

were de- 
Revolutionary and Civil Wars, moted. A few weeks ago a leaflet 

was distributed to the school au
thorities asking them to support the 

1?____ This is a mil
itary organization which trains the

The convention for February 
build a Junior Section of the Labor.: 
Sports Union is going to be a great 
success from all appearances. Many 
clubs of workers’ children are an
swering the call. We urge all clubs, 
athletic, sports, or any other kind, 
all teams to write immediately to 
H. Kusher, 26-28 Union Sq., New 
York, N. Y., so that they too may 
be represented at the conference.

Build a mighty workers’ children’s 
sports organization that will fight 
against bosses’ sports especially in 
the Boy Scouts!

land and neers, and the fight to put Lebe Bldg., Wilkes Barre, Pa. Smul
kesnės informacijos bus suteik
tos laišku.

ing to have a program for Lincoln 
and Washington. And we will sing 
and recite about the free country 
America, and the wonderful flag. 
This is all lies, we know.

The negroes and the white work
ers are not free! We still must 
fight and “Nevei* stop till we get 
our rights,” as Comrade Lenin said.' 

Your Comrade, I
VIRGINIA BURT.

Berkley, Cal.

what? This veiy j

workers THIS OPPRESSION!
Our heroes are the workers

BUILD THE “YOUNG PIONEER” 
THE ONLY WORKERS’ i 

CHILDREN’S PAPER!

The YOUNG PIONEER

ions. This shows how much “free-, 
dom of expression” there really is 
in bosses’ schools.

Now Jeanette is forced to leave 
school, because her father can’t af
ford to keep her in school another- 
term, as she was supposed to go into 

(the graduating class. That shows 
'how much “equal opportunities there 
are for everyone.”

But Lebe Taft and other Pioneers

Dear Comrades:
Im am writing to tell about the i

™ kartoti neapsimoka.'we have to sing songą of Jesus, God, v. . .
and the other Foeries that all com- Vikucim, New Britain

The new GREATEST OPPRESSOR OF 
soldiers WEAKER NATIONS! It holds Dęar 

and sold-! in subjection million* of work-1 
;ers in the Philippines, Nicara- 

life Wash-: gua, Cuba. It hits killed the

fore us,
Red Flag of Liberty that yet shall 

prevail!
CHORUS:

i men lorwara, 
awaits you,

__ I the sea.
U7' On with the fight for the 
an i humanity,

Senam Parapijomis, Yon
kers, N. Y.—Apie tuos visus 
įvykius jau vienas korespon
dentas panašiai rašė, todėl pa-

we have to sing songsj of Jesus, God,, _v. .
and the other Fogies that all eoną- j Vikuciui, 
radęs and the Pioneers do not be- Conn.—Apie jaunuolių kon-

Padavėme spaudon ank- 
do, by moving my lips. We are go- SCiau ga.utą korespondenciją:

Puslapis Trečias

ftTHE YOUNG

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

LINCOLN AND WASHINGTON
I

Over The Top in The 
“Young Pioneer” Drive!

This whole month the work-Į greater need for slaves. This 
ers’ children in the public' society in the South was called! 
spools will be told of the gio-Į a slave society—and it was; DRlvE has been extended to 
nes of Washington and Lin- different from the society of 
coin. Who are these men? Are the North which was a capital-

' they really the leaders of the ! ist society, 
workers’ children?

MARCH 15! This will give 
every comrade some time to 

. . get subs and money for our 
paper—and a better chance to 
win a dandy prize! How do 

I you stand in the Drive? Have 
you done your share to put this 

|Drive over the top?
anC May 1st will be the 5th ann- 

liversary of the YOUNG PION
EER. For two months our 
paper was not able to come out 

■because there was not enough 
money! Are you going to let 

After the Civil War the Ne-jthis happen again? By May 
’’free”. It only j 1st our paper must be a regular 

' freed them in this sense—it! monthly paper! But comrades, 
jgave them a chance to take jthis is your task! Every one 
; part in the workers’ movement Į of us must get on the job dur- 
'for the overthrowing of cap-, ing this last month of the 
italism. Today even more than i Drive— and put the DRIVE 
the white workers and their'OVER THE TOP!

(Children, is the negro and his j 
child exploited. Lynchings are 

VY? h- ; permitted, seperate schools for įdebtors’ rebellion, that we stu- 
djjr in school, are only a few of į 
them. The rich people saw that; 
if they were going to hold the j 
workers down, they needed a i 
strong government which would 
be the best tool of the exploi
ters against their slaves . That 
was what the new government 
was i.......................

The southern sys- 
workers’ children? Item hindered the North. ,

To understand the part that so a struggle for the control of 
Washington played we must the government started between 

—-study his deeds in connection ' the North and the South. The 
with the story of the American I Civil war was really a struggle 
Revolution. The First Revol u-į between a slave society i— 
tion was a revolution of the modern capitalist society where i 

inev/ American bosses against;the worker sells his labor 
the 'ruling classes of Great power, but is not owned body I 
Britain, and its government; and soul by his boss. This we | 
which hindered the growth of į call wage slavery, 
the American colonies. The!
workers and farmers of Amer-į ,- ,. . ... ... gro becameica fought in this revolution, I .
and so in a way it was a real; 
revolution. After the Revolu-! 
tion the differences between the; 
rich and poor became veiy sharp. ■ 
The rich were the oppressors 
of the poor. In many places‘ 
the poor rebelled against the! 
rich. Shay’s Rebellion, the;
j . . . . r „ i negro children,dvr in school, are only a few of . y - , ,,, ,, ... Lincoln altho he was a repre-them. The rich people saw that; ... - .. XT <.t i__ ____ A,. _1 sentative of the Northern boss

ies many times saw the needs I 
;of the workers. In this respect 
he was different from Wash
ington.

And
__ (the Constitution gives country which fought for its 
right only to the rich, and pro- į freedom in 1776, is now the 
tects their property), 
government sent 
against the workers 
iers that rebelled.

Thruout his whole
ington was the representative leader of the Cuban workers— 
of the rich, the rich southern Julio Melia, it has stifled the 
lav! and slave owners, as well strike of thousands of brave 
as the rich merchants of the plantation workers in Col-

Here is a number puzzle, a 
is 1, b is 2. The whole stands 
for a leader of the American 
workers. After you find out 
his name, write us what you 
know about him.

3-8-1-18-12-5-19 -5- 
20-8-5-14-2-5-18-7.

CASTON R0PSEV1CB

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

|| žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, Saukite? 
pas:

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais; 1
121R So. loth St.. Canidem N

LIETUVIS GRABORIUS $1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 

; si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
i mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

I WANT TO HELP THE 
DRIVE OVER THE TOP!

Send me a years’ subscrip
tion to the

YOUNG PIONEER.
I am enclosing 50c.
•Nam e ....................................
Address .................... '............
City ....................................
State......................................

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom
į Paveikslus
Į Studija atdara kiekvieną dieną ir
j nedėlibmis nuo 9;30 iki
| 5 vai. po pietų.
;margareta valinčiusį
I Room 32, Weitzencorn Bldg., | 
I PUBLIC SQUARE I 
i WILKES-BARRE, PA. I

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

Reikale

i In! 61, there is a very strong Pioneer 
group, and we have accomplished 
much work. Last may Day a large 
campaign was carried on, and many 
of us were arrested. During the 
Miners’ Relief Campaign we held 
two Tag Days. i

But comrades, in. a country where 
— tt v ii- » j -x • • r . the bosses .control the schools, thingsHe himsedf was one of ombia. And it is grasping for do not so smoothjy ft)r’ active 
the^richest men of the time. | more and more power. Its Pioneers. At the beginning of the 

with term we distributed two leaflets and 
our bulletin called the “Young 
Spark.” We exposed the rotten 
school conditions. Immediately two 
comrades, Harry Eisman and Bern
ard Kaplan, werę suspended. After 
a long fight Harry was transferred 
to a' school 20 blocks from where 
he lives, and 
a class.

Now again

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
An- užlaikytojas Restorano po num. 999 

Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
'PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500' JOHN’S 

Kuraitis—835, A. Yuris—787, CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
p 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 kvepi.”

M. \T. J. Urbszo 
187 Oak Street.

' Lawrence, Mass., 
į J savo krautuvę 

, kas. mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia, Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 

John Naujokas nis, 2759 Arsenai

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 
jvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

J. V. Milleris—704,
Bendokaitis—687, Dr. A. Gus- 
sinas—674, F. Stasiukelis— 
636, J. K. šarkiūnas—604, A. 
Deikienė—595, V. Linkus^— 
536, P. Morkūnas—520.

Kandidatai į alternatus:
P. Puodžiūnas-^—804,

Smith—803, Ona Remeikienė 
—699, G. Pakaušis—672, M. 
Klebonas—634, Ona •Garsins- 
kienė—631, J. Elmonas—595, 
P. Naveckas—551.

Daugiausia balsų gavę yra 
išrinkti į biurą sekantiems, i 
1929 m., Šie draugai: V. An- $t., nuolatos parsitraukia savo kos- 
drulis, M. Bacevičia, V. V. tumieriams John’s Cigarų, ir be jų ■xr n! i A negaus apsieiti. Taip pat drg. S.Vasys, St. Strazdas, G. Kūrai- Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
tis, A. Yuris, J. V. Milleris. | \

Tai yra atsakomingi draugai 
už T. D. A. Lietuvių Sekcijos 
organizaciją ir sekantis posė
dis bus šaukiamas jau naujo 
Pildomojo Komiteto.

Patikrinimo ir sutvarkym 
balsų

the 'richest men of the time, more and more power.
Washington is no hero for the;greed is leading to, a war 
American workers or the work-j the other nations that are out 
er$’ children. The American jhunting for the same 
Revolution was only one step nations 
in the progress of history—it i MUST 
freed the American 
from the British rulers, but did 
not free them from the Amer- and farmers who fought in the 
lean bosses.

Slavery was already in ex-1 but gained nothing. We
istance during the Revolution- must follow their brave ex- junibr Navai Strike, 
ary wąr. At that time the main amples and make another real - - ,
produrtW the South was to-.tlult wiU do millE
bacco. /The invention of the with all slavery! Just like the 
cotton gin made extensive cult- workers in Russia did—and est- 
ivation oi cotton more possible, atmsh a real workers and farm-1 aiately issued our own leaflet, call- 
and so developed a gTėater and ers government! ing upon the workers’ children not

to join, because it is a military or
ganization, and to join our ranks, 
and fight with us against !(bosses’ 
wars. While distributing, Lebe Taft 
was pulled up, and was threatened 
with demotion. On the same day 
Jeannette Rubin, another Pioneer 
was told ’by her tedcher that she 
was not. going to be promoted be
cause she was reported by some 
monitor. Both are good students. 
The monitor only wanted to 
next to the principal, and so 
recommended that the Pioneer 
demoted on that basis.

On promotion day they were 
promoted. They were told to write 
statements which were not accepted , tvirtas choras. Taip pat yra ir j 
hpr»niiciA th p ’PinnAA-Tft wvnt.A th nt. thnv i . . • Z' i i t

Į All workers’ children must 
j stand by these militant strikers. 
i Their fight is our fight,! We us , , ,jmust help them win! “Solida
rity forever!” that is our slo-

WILKES-BARRE, PA.
Jau tūlas laikas, kaip reika

lingas Wilkes Barre ir jo apie- 
linkese choro vedėjas'. Senas 
mokytojas Girnius prapuolė ir 
niekas nežino, kur jis dingo. 
Šioj apielinkėj yra gana daug 
jaunimo, iš ko galima turėti

negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. , , 2__ Z.U/l.U J___ j,
| Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-_—.-i.—i-a-į jr pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 

, riausi cigarai Amerikoje po 10 cen- 
Į tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gresyviški biznieriai, no tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—vism 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo^e, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtąis vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga- 

irą, kuris visiems patinka, jog rūky- 
i damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
1 rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
Į pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškidms žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpinusi laiką. 
Mes gyarąntuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci- 

. jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldien’ais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW ?ORK AUTO SCHOOL
228—2nd Ave., cor. 14th

Sorning, bearing militant pick- March Song of The Red AlTOV 
ets to the Jefferson Market'1 
Court. Jails did not down the 
spirits of these workers—for in 
jail they kept on with their 
songs!

While these workers were in 
jail—221 strong, their 
radęs held their ranks in the 
needle trades district of New 
Yorfc/ On Monday morning

because the Pioneers wrote that they dauffiaifq kolnni in   Pittstonns were willing to abide by all laws Iglaus Kolonijų 1 Ittstonas,
and rules, providing they did not Scrantonas ir tt. Turiu pasa- 
conflict with their personal opin- kyti, kad geram mokytojui yra 

gera dirva, čia labai daug yra 
jaunuolių, kurie mokinasi ir no
ri mokintis ant smuiko ir pia
no. Galima būtų suorganizuoti 
keli vaikų choreliai, orkestros 
ir tt. Jei kur randasi choro 
mokytojas, tuoj auš atsišaukite 
šiuo antrašu: 109 S. Washing-

IFORNiClAI 
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
Į PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
I" Iš priežasties daugumo stake parduoda- 
ame negirdėtai žema kaina ir veltui pri
llstatome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkeie.
ĮTurime didelį štorruimį, kuriame Jaiko 
i me daugybę puikių rakandų del pasirin 
I , kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

thousands of ’ workers turned;Thena workers- mJ?'4®" St- R»°m 304, Commerce
out to the big picket demon- o’evr all the world on jhe ................................ ..................
stration held for the dress Į _ th® sea.
Strikers. They recited a.., nUmamvy, 
attempts of the police who had March, march. ye toilers, 
been mobilized from all parts I 

to guard the section 
dress making shopswhE 

are.
The Union is beginning to 

build a strong children’s Aux
iliary for all the children of 
the Needle Trades workers. 
Tfyis Auxiliary will -be great 
hehp'to the workers in all their 
fijftts against the bosses. Ev
ery needle trades workers’ child 
iW»t help build up this auxi-

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
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Nauja Daktaro Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS
Ir Spiritiniai Gėralai

JAU GATAVA
BALTIMORE, MD.

4 Kidney Plaster

1Jaučiasi gerai ant nugaros

VILNIS

3116 So. Hoisted St., Chicago,

ii

J. Aiekšis,
A.L.O.P.S. Centro Sekr.

Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del 
“kompanijos,” del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje kny
goje surasite rezultatus, kokius jūs gausite.—žodžiu, čia 
surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus sveikatai ir^iek 
jis ir kada gero daro. ' '

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

svietą tą visą skaičių.

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

peržiūrėjimas centro knygų 
nutarta pavesti vietos priešfa- 
šistiniam komitetui.'

• Atsižvelgiant į tai, kad da-

Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu 
prisiuntimu tiktai $1.00. Siųskite užsakymus sekančiai-r

A. L. D. L. jD. 28 .kuopos su- i““ 
sirinkime ibuvo pąkęltąs klau- *7-

nors surem 
isuomet pu ■ 

ai atsilanko/*< 
Kirvis-KaralitlS.! Įaugdavo ir išplėšdavo .turtą. y Grobė valstiečių Ameriko5 Lietuvių Organiz

jo bendradarbius.

WILKES-BARRE, PA

“KiėkVienas vienaip ar kitaip nukentėjęs

“KOLČAKOVŠČIZNA”

Brooklyn, N. Y.^
Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti ir mokestį. Taip pat prašome' draugų greit 
atsiteisti ir už pirmesnius užsakymus. Nes dabar 

“LaisveiT^iąbai reikalingi centai.

a- 
cijų Priešfašistinio Susivie
nijimo Centro Komiteto Su
sirinkimo, Laikyto 27 Dieną 
Sausio, 1929 Metais, po Nr. 
221 S. 4th St., Brooklyn,

Užsieny—metams $1.50, 
num. 15c Užsirašykit sau 

Sausio numery telpa la- 
chorui ke- 

Dar nie- 
Būtinai

Pushpig Ketvirtas

F. LIBLIKMAN. • nugaros, kardavo ant telegrafų stulpų ir degin
davo gyvus. Kankino bjauriausiais būdais. Įsi-

I reikmenis, duoną, arklius, gyvulius ir t.t. Gė- 
Idino moteris ’ir merginas, išdegino ištisus so- 

kaip džius. Pas juos buvo nusistatymas: “Geriau lai 
žūva 100 nekaltų darbininkų, negu lieka vienas 
bolševikas.” Girtuokliavo, valstiečių gyvulius 
pjovė ir kepė, lakė svaigalus ir šoko “kazačką.” 

Revoliucija sunaikino carizmą, kolčakiniai, 
baisiai teriedami gyventojus, grąžino jį atgal. I 
Belaisvius raudonarmiečius supjaustydavo gy
vus į šmotelius.

Oficieriai, kazokai ir činovnin]kai prisiegą
: “Ištikimai pildysim paliepimus ir... kauskas

_ ' Popai ir kunigai be perstoji- Weiss, V. Paukštys, V. Jakš-
“Var-|tys, Ig. Baches ir J. Aiekšis; 

tvirtos” ir dan viešpaties dievo ir Jėzau Christaus, sūnaus;R. Mizara dalyvavo kaipo sve- 
monarchistinės valdžios, i dievo, pasiduokite valdžiai,., čia pakentėkite, čias,.. su patariamuoju balsu.

' Praėjusio susirinkimo proto-

Sukanka devyni metai nuo to laiko, 
darbininkai ir valstiečiai sibiriokai sugavo ad
mirolą Kolčaką, išnešė teisingą nuosprendį ir su
šaudė jį. Bet negalima užmiršti tas laikas, ka
da darbininkų ir valstiečių kraujas upe liejosi, 
negalima užmiršti tuos kaltininkus, ant kurių 
proletariato prakeiksmas nepertraukiamas.

Nuo pirmų dienų proletariato laimėjimo— 
lapkričio revoliucijos, buržuazija buvo susidomė
jusi tuo, kaip nuversti Sov. valdžią. Eserai, men- ■ užbaigdavo: “F 
ševikai, kadetai ir anarchistai bendrai su užsienio dieve man padėk, 
buržuazija ruošėsi išpjauti Rusijos proletariatą, mo kartojo į valstiečius ir darbininkus: 
Dėjo visas pastangas organizavimui 
tikrai juodašimtiškos, 
Atsidavęs kapitalistų reikalams ir monarchist!-!tai danguje jums bus atmokėta šimteriopai.” 
niam surėdymui admirolas Kolčakas pasiėmė » 
ant savęs pareigas svarbiausio budelio ir pra- rašė 
džioj 1919 m. paskelbė save “;

| Susirinkimą atidarė komite
to pirrpininkas A. Jankauskas 
'8 vai. vakare.

Susirinkime dalyvavo sekan
ti komiteto nariai: A. Jan- 

, K. Petrikienė, J.

» Nekarta pačių baltagvardiečių laikraščiai ^°^as perskaitytas ir priimta: 
■ 1 -TT1 A U n 1 n. 1

> Muvjcixv px <x-j i I “rkien vi vilus vivutup tu Kivtup iiuiicn tėjęs
augščiausiu” vai-’nuo bolševikų, rokųoja, kad jo pareiga skusti _ 1 i i _ i ' Ui1 ii v*. • ■ •

vienbalsiai.
Komiteto ; pirmininkas A. 

, , .. m . . . . _ , ,, v. Jankauskas išdavė platų me-dytoju Rusijos. Tuojaus visos buržuazines vai-.darbininkus, kad tik atkersmūs. Savo asmenį- tinį raportą iš savo darbuotės 
, -• lniųs priėšus išduoda kaipo bolševikus... Taip priešfašistinėje dirvoje. .: Ra-

j bolševikų labai mažai sugauta, o daug nukentė- portas priimtas vienbalsiai.
. x---- ---------------------------------- .• Sekretorius J. Aiekšis taipgi

išdavė metinį raportą iš atlik- 
Pergyvendama žvėriškumus kolčakinių, kru- tų darbų per ištisus metus ii 

abelnai priešfašistinės darbuo
tės eigos. Raportas priimtas 
vienbalsiai.

Iždininkas J. Weiss išdavė 
metinį raportą iš iždo stovio. 
Iš jo raporto paaiškėjo, kad 
pabaigoje gruodžio mėnesio. 
1928 metais, pasiųsta Lietuvos 
politinių kalinių sušelpimui 
$500. Prie to dar pridūrė, kad 
kaip dabar iždas stovi, tat ga
lima bus vėl kokis tūkstantis 
pasiųsti. Raportas priimtas 
vienbalsiai.

R. Mizara ir V. Jakštys-Se- 
nas Vincas išdavė plačius ra
portus iš savo prakalbų marš
rutų. Iš jų raportų ,pasirodė, 
kad prakalbos, kaip rytuose 
taip ir vakaruose, buvo pasek
mingos ir į priešfašistinį judė
jimą įnešė nemažai moralės 
ir materialės naudos. Taipgi 
plačiai aiškino apie veikimą 
atskirų priešfašistinių jkomite- 
įų atskirose kolonijos^. Po 

“ vieno kito paklausimo, rapor- 
Sukilimas tų gaujų be abejo tai priimti vienbalsiai.

Nutarta būsiančiam; Centro

džios pripažino jo valdžią ir teikė didelius kredi-:
tus, kad sunaikinus “bolševikiškus nuodus.”

Sudrutinta kariniai prisirengimai prieš So-!jo taip žmonių, visai nekaltų. Atliekami šaudy- 
, vietų valdžią ir ją ginančią Raudonąją Armiją.'mai pagal teismo nuosprendį ir be to.” 
*■ Sumobilizuota visi oficieriai, sūnai pirklių ir.’ 7

kulokų; pakviesti karo technikai iš buržuazinių vinąjį baltąjį terorą ir pasiutimą kontr-revoliu- 
.. “1 1---- cionierių, darbo liaudis pradėjo organizuotis į 

raudonuosius partizanų būrius ir daryti drąsius 
Tada atlikta prievartinė mobiliza-1 puolimus ant Kolčako armijos dalių iš užpakalio.

šalių. Kad pakėlus “krikščioniškų kareivių
ūpą, buvo pristatyta popai ir kunigai prie kiek-;
vieno pulko.
cija valstiečių, kuriuos suvarė į Kolčako armiją * Paskutiniais Kolčako viešpatavimo mėnesiais tie 
ginkluoti oficieriai. būriai po visą Siberiją augo, kaip grybai po lie-

Kolčakas, sudaręs armiją iš 300,000 durtu- j taus, ir suvaidino labai svarbią rolę del proleta- 
vų (pėstininkų) ir 60,000 kardų—raitarijos,; rinės revoliucijos. Jie ginklavosi medžiojimo 
pradėjo puolimą Volgos fronte ant Sovietų Res- šautuvais, šakėmis, kirviais ir tt. Ištisi sodžiai, 
publikos. Iš pradžios toji kontr-rėvoliucinė spė-' valsčiai ir apskričiai bendrai puolė ant kolčaki- 

. ka ėjo pirmyn. Jaunutė Sov. Respublika vos nių. Kolčako armija vis labiau demoralizavosi, 
pajėgė išstatyti prieš Kolčako spėkas savo ant 
greitųjų mobilizuotus ir sudarytus nedidelius 
būrius. Tiesa, tie būriai turėjo kietus vardus, 
kaip tai, “Plieninis Būrys”, “žaibo Būrys” ir tt.,

Kolčako armija vis labiau demoralizavosi, 
ištisi pulkai mesdavo ginklus, pamatę partizanų 
būrius. Vienas tokis partizanų būrys, kada 
Kolčakas bėgo nuo Raudonosios Armijos, užėmė 
iš užpakalio Kolčakui miestą Irkutsk ir suareš- 

bet jie buvo perdaug neskaitlingi ir stokayo pri- tavo patį Kolčaką. Partizanų Revoliucinis Ko 
tyrusių karvedžių. Laike mūšių nebuvo ryšių, 
organizuotumo ir planingumo. Jie turėjo neor
ganizuotą pobūdį. Tiktai klasinis susipratimas 
ir revoliucinė energija darė tuos būrius galin
gais ir todėl jie buvo pergalėtojais mūšiuose.

Pagalios, Rus. Komunistų Partija ir Sovie
tų valdžia paskelbė obalsį: “Visi į ryty, frontą!" 
Partija meta į frontą savo geriausias spėkas, siu prieš darbininkus, būtent Kolčaką, taipgi ir 
profsąjungos paskelbė 10 nuoš. savo narių mo
bilizaciją, liuosnoriais vyko į!frontą ir buvusieji bus sukriušintas... Darbo liaudis, nenorėdama f
imperialistinio karo kareiviai iš bėdniokų ir pro- vėl atsidurti po budelių priespauda, gali užsi-, SėkretoHui nupirkti rašomąją
Jetarų tarpo. . degti kerštu ii’ sunaikinti daugelį aukų. Revko-1 mašinėlę. Mašinėle bus A. L.

Kolčakinė armija prie mažiausio nepasise- mas perspėja nuo bereikalingų aukų ir nedaleis, °* ?• nuosavybė. ;

mitetas, akivaizdoje to, kad tuo laiku baltagvar
diečiai pradėjo koncentruoti savo spėkas apie 
Irkutską, kad vėl paliuosavus Kolčaką, 7 d. va
sario, 1920 metais, savo sprendime nr. 27 pa
reiškė :

“Mieste yra slapta organizacija, kuri rūpi
nasi paliuosuoti vieną iš labiausiai prasikaltu-

kimo kriko, o Sovietų armija į kelias savaites piliečių karo mieste. Taipgi remiantis medžia- 
laiko iš neskaitlingų būrių išaugo į galingą ir ga Kolčako tardymo ir RSFSR. Liaudies komi- 
baisią kapitalistiniam pasauliui spėką, tikroji; šariato nutarimu, kuris ^skėl’ljė, kad'Kolčakas 
armija—Raudonoji Armija.

Visa darbininkų klasė ir valstiečiai, laukda-'cinis karinis komitetas nutarė: a) buvusį 
mi sprendžiamųjų mūšių, siekė kiekvieną įvykį! “augščiausį valdytoją”—admirolą Kolčakąir b) 
lytų fronte. Balandžio 23 d., 1919 m., 50 vers- buvusį ministerių pirmininką Popeliajevą—šu
tų nuo Buguruslano prasidėjo aštrūs mūšiai, ku-; šaudyti.
rie tęsėsi tris dienas ir nulėmė tolimesnį Kolča-l “Geriau mirtis dviejų prasikaltėlių, senai už- 
ko likimą. 26 d. balandžio Raudonoji Armija,sitarnavusių mirtį, negu šimtai nekaltų aukų.” 
užduoda skaudų smūgį Kolčako armijai, o ge-1 Kaip 4 vai. ryto 8 d. balandžio, 1920 m., 
gūžės 1 dieną paima miestą Buguruslaną ir pra-' šaudant iš kanuolių nuo Inokentejevskoj, Kolča- 
deda pasekmingą puolimą ant priešo. I kas buvo sušaudytas ir jo lavonas įmestas per

Kolčakas gavo smūgį po smūgio ir traukėsi aketę po ledu į upę Angara, kur tūkstančiai bu- 
atgal į Sibiriją. Per prievartą mobilizuoti dar--vo paskandinta darbininkų ir valstiečių, nužudy- 
bininkai ir valstiečiai į Kolčako armiją, atsuko fu per Kolčako budelius.
prieš jį durtuvus ir būriais pereidinėjo į Rau- Į Kolčakas su savo “valdžia” sunaikind Sibi- 
donosios Armijos eiles. Prasidėjo griuvimas rijos turtus, pramonę sugriovė, žemės ūkius api- 
monarchistinės kolčakovščiznos. Oficierių kad- plėšė, arklius užkamavo, gyvulius surijo, taip, 
rai buvo neganėtinam skaičiuje, ir buvo bejėgiai, kad derlingi laukai, kurie būtų suteikę milio- 
Užpakalyje Kolčako fronto organizavosi ir plėtė- nams duonos 1921 m. laike badmečio Pavolgėje, 
si raudonųjų partizanų būriai-iš sukilusių dar-' dirvonavo. Ekonominiai nuostoliai, jeigu ap- 
bininkų ir valstiečių tarpo. Tarpe kazokų ir pa-, skaitliuoti suvogtu auksu, sugriauta pramone, 
prastų Kolčako oficierių ėjo nuolatiniai ginčai, transportu, sandėliais, valstiečių ūkiais, nuosto- 
del kazokų autonomijos.

i ir jo valdžia yra priešai šalies, Irkutsko revoliu- kartinis Centro Sekretorius J. 
Aiekšis dirba be jokio atlygi
nimo nuo pat organizacijos 
susitvėrimo, tai yra, veik per 
du metu laiko ir net savo pri- 
vatišką rašomąją mašinėlę 
naudoja, tat vienbalsiai nutar
ta apmokėti jam $50 už jo 

; dviejų metų darbą ir už nudė- 
vėjimą nuosavos mašinėlės.

Del labai svarbių priežas
čių, rinkimas komiteto šiems 
metams atidėtas ant sekančio 
susirinkimo.

Susirinkimas užsidarė 11 v. 
vakare. \

čia pradėjo organizuotis 
jliais girių, išvogtais gyventojų turtais, ligomis, j moterys ppeš gatvekarių kom- 

kad ji brangiai ima 
už važinėjimą gatvękariais. 
Jos dažnai paroduoja miesto 
gatvėmis. Jos reikalauja, kad1 
už važinėjimą būtų imama 5 
centai, vieton 10 centų, kad 
gatvekarius švariau užlaikytų, 
langus nuvalytų ir suolus .pa
taisytų. Taipgi reikalauja, 
kad gatvekąriai dažniaū Vaik
štinėtų, nes dabar reikia lauk
ti nuo 15 iki 20 minutų, kol 
ateina; kad kompanija neleis
tų tiek daug grūstis' į gatve- 
■kąrius, kaip kad dabar yra ir 
tt. Bet nėra vilties, kad ką 
nors padarytų. Jeigu visos or
ganizacijos ir unijos pradėtų 
kovoti prieš tokį brangumą, 
tuomet ga'l ką nors ir laimė
tų. ;

Į UUIO ^11 11^, V LCUO į

Traukdamiesi baltgvardiečiai be pasigailėji- badu ir epidemijomis, tai viršina 15 miliardų! paniją 
mo draskė gelžkelius, tiltus, garvežius, elevate- rublių. Tai ‘vaisiai kolčakovščiznos, kuri buvo 
rius, fabrikus ir dirbtuves, laužė mašinas, su- suorganizuota, padedant eserams ir menševi- 
rudšdavo traukinių susikūlimus, <’ 
sandėlius, sankrovas ir gelžkelių vagonus. _ 
kino telegrafų ir telefonų stulpus. Savo kely
je išdegindavo ištisus sodžius ir miestelius.

Sunkus gyvenimas buvo darbininkų ir vals-- 
tiečių .po Kolčako letena. Ėjo nuolatiniai ■. masi
niai areštai, šaudymai ir pogromai darbininkų 
namuose. Baltgvardiečių būriai iš oficierių, ku- 
lokų, dvarponių ir spekuliantų lakstė po sodžius 
ir be pasigailėjimo šaudė ir pjovė valstiečius ir 
darbininkus, jaunus ir senus. Tos gaujos užsi- 
imdinėjo baisiais kankinimais, žvėriškai kanki
no, mušė ir žudė. Sukapodavo kardais, mušda
vo nagaikomis, pjaustydavo pirštus, ausis, krū
tis, nosis ir rankas, išlupdavo diržus gyviems iš

degino javų kams, ir paremta užsienio imperialistų durtu- 
gonus. Nai- vais. ■ 1 : 1 -f

L Per šimtmečius Sibirijos gyventojų sukfau- 
i tas turtas ;ir kultūra likosi sunaikinta per im
perialistus jir kontr-revoliucionierius į du metus 
laiko. Kova su kolčakovščižna Komunistų Par- 
tįjąi- kaiįiąvo tūkstančius geriausių draugų, 
taipgi įr ;del Sov. valdžios, tūkstančiai ir tūks
tančiai į kovotojų padėjo savo galvas. Garbinga 
atmintis kritusioms draugams, .didvyriams revo
liucijos! Didelė garbė Komunistų Partijai, ku
ri visada mokėjo ir mokės vesti darbininkų klasę 
ir valstiečius prie pergalės.

Vertė iš “Novy Mir.”
Valstiečio Sūnus.

ir publika likos užganėdinta.
i Publikos prisirinko pilnutė-

Operetė “Grigutis” Scenoj ConcoI.dia Svetainė, kad ki-
Vasario 9 d. buvo suloštas' tiems prisiėjo net statiems sto- 

.visų mylimas veikalas “Grigu-į vėti. Apie aktorius atskirai 
tis,” kurį surengė Aido Choras l nematau reikalo rašyt, bet tu_- 
ir. A; L. D. L. D. 43 kuopa. t iriu pasakyt, kad kiekvienas

Lošimą atliko Lyros Choras savo užduotį atliko gerai, kaip 
iš Shenandoah. Lošimas pa- lošime, taip ir dainose. Teko

vyko visais atžvilgiais puikiai j girdėt . daug išsireiškimų, kad 
už tokį veikalą neperdaug nei 
trys doleriai būt mokėt, vietoj 
vieno dolerio ar 75 centų.

Tai tokį įspūdį shenandoah- 
riečiąi paliko Wilkes-Barriuos. 
Garbė jiems už tai.

A.L.D.ll.D. 43 Kp. Kor.

Vasario 3 d. lietuvės mote
rys demokratės buvo surengę 
balių, bet žmonių buvo labdi 
mažai, veik tuščia svetainė. 
Pasirodo, kad lietuviai nekrei-’ 
•pia ,domės į mūsų moterų de
mokračių jkliubą ir jų paren
gimų neremia.

simas apie sušelpimą “Daily mokratų partijos, o ne del | ganizacij.os ką Pors 
Workerio.” Susirinkimas nu- darbininkų labo, tai ir Dubli- į parengimus’ visuoi 
tarė,iš kuopos neskirti, o tik ka į jų parengimus nesilanko, kos skaitlingai atsilanko 
parinkti aukų, todėl mažai ir geį kuOmet darbininkiškos or- 
surinkta, tik virš dešimties do-;
lerių. ;--------------------------------------- - ------- ---------------- -

Pereitais metais darbininkiš
kos organizacijos rinko aukas 
ir drabužius sušelpimui strei
kuojančių mainierių. Tuomet 
buvo kviesta prie to darbo ir 
lietuvių moterų demokračių 
kliubas, bet jos atsakė, kad; 
kasoj neturi pinigų ir neturi 
noro darbuotis del streikierių. 
Bet kada vietos demokratai 
pirma rinkimų jas pakvietė ■ 
oasidarbuoti už jų partiją, tai 
jtsirado ir pinigų ir noro del 
lemokratų pasidarbuoti.

Kadangi lietuvių demokra
čių kliubas darbuojasi del de-

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas naudingiems patarimams 
ipie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
■ius ir kitus nejudinamojo turto rei
klius. Paįvairintas eilėmis su gal
iom, sveikatos skyrium, legal iškaiš 
latarimais, juokų skyrium ir anglų 
raibos skyrium. Didelio formato, ne 
nažiau 32 puslapių. Prenumerata 
netams Amerikoj $1.00, pavienis nu- 
neris 10c; 
lavienis 
r kitiems.
iai puiki daina “Pumpis,” 
uriems balsams ir pianui.

kur niekas tokios negirdėjo, 
’sigykit šį. numerį.

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

' Milijonai 

Jūsų 

pačių žmonių kalba į 
nėra kito tiokio linimento, ku- ,.a 
ris veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jje naudoja jį nuo 
Peršalimų, $kausmu, Krutinėję, 
taalvos’1 Skaudėjimų, Pečių, Gėli
mo, Skaudamu Muskulų,v Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
ninanšimų, .Rcilmatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t, t. Jr greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna- 
te>tikrajj. INKARO vaisbaženklis 
ant pakelio yra jūsų .apsaugotoju. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra Įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka. 

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

K.B C IMI TER ; 
arnnYAND south fift; 

BROOKLYN, td.'s

Raumenims
skaudant

Red Cr6š§ Ink- 
stahis.Pleist.e-.
•iai '■Gatinarfisf 

^visose apticko-, 
se. Garbintai 
Johnson i r$
Johnson, New- 
Br,uns\vick,N.j.

Brooklyn LABOR
DARBININKŲ IŠTAIGA:

salės dėl Bal,ių, Eoncertųs &W 
Cdetų, Vestuvių, SusirinKimų ir 
IFuikua steičius su naujaisiais italių 
toąiii. Keturios bolių alleys,

KĄINOS PRIEINAMOS.

Willoughby te

Kopija

DARBININKŲKALENDORIUS
200
Puslapių

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

“Laisves” Administracija
46 Ten Eyck Street, .

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip 
svarbiu visiems klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiarioj^ 
kas straipsnių apie sveikatą rašytojas, yra visų mūsų laikt J” 
raščįų s^ąitytojų labai mylimas, šioj knygoj jūs atrasite 
jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir gražume 
lietuviškos kalbus.

k



Į Pirmad., Vasario 18 d., 1929

DETROITO ŽINIOS tai, atėję j darbininkų masi-i Lietuvių lakštingala M. čes-; svetainėje, 
~ ----- ’ 1 ' ' ’ ' ’ | Todėl' visi nariai ir

vai. vakare,'ftbrikui statyti. Tačiaus atvy4 
narės, o kęs Lancia pamatė, kad čia 

ne viskas gerai ir kad nemažai 
pinigų jau prakišta.

' Kuomet Lancia sugrįžo at
gal Italijon ir visi daviniai 
parodė, jog automobilių fabri
ko steigimas—didelė nepasek- 
mė, tuomet Ferrari nupirkęs 
Park Row namą (15-19 Park 
Row, New Yorke), užmokėda
mas puspenkto miliono dole
riu, c.

Greit Ferrari numirė. Tuo
jau paaiškėjo banko bankro
tas.

Einant New Yorko valstijos 
bankiniais padavadijimais, pir
miausiai subankrutavusio ban
ko likučiai turi būti naudoja
mi padengimui visokių skolų; 
paskui seka depozitorįai. O 
vėliausiai atlyginama . šėrinin- 

--- v kams. Todėl manoma, kad iš 
su ria einant,'iš Italijos bus at- kalbamo banko sėrihihkai hie-!

nius parengimus, mano ką su- navičiūtė iš Bi-ooklyno.
demoralizuoti, bet kuomet1 L. Kąvaliauškiūtė iš Brook-'taipgi visi pašaliniai, 

'priklausanti vaikinai 
Visus chorus vadovaus šiai'gaitės, kviečiami dalyvauti.

pielinkei jau gerai žinomas 
dar
T , KAIP SUBANKRUTAVO 
'LUK CITY TRUST CO. BANKAS?

Detroito darbininkiškos or- j’ieiYis nepavyksta, tai jų dar- lyno, 
ganizacijos: A. D. (K.) P. bai išgiriami per “Naujienas.”, "Y 
Lietuvhj Frakcija, A. L. D. L. Fl žmogus,
D. 52-ra kp., L. D. S. A. 17 A- J- Levulis, per “Keleivį

visos kitos draugijos, 1Į1- iškėlė įdomų klausimą, kad ir daugiau artistų.
" ’ ' ’ j nariai Fe Yra darbininkų išdavikai,1

bendrina veikimą ir bet jie viešai to visai nepa-
Jie tik šmeižia A. 

pagelbą. Siaučiant ,D. (Kom.) Partiją, kad savo
O vienok

streikui,! darbininkai tokių ligonių “kai- « ...

ganizacijos: A. D.
apšvietietis

š. chorvedis VI. Žukas. Bus
kp. ir
veikiančios bendrai, jų
ir narės, L
kovojantiems darbi ninkams Reiškia.
ateina į pagelbą. 1________ . v .
Pennsylvania valstijoj ir kitur c^arbus užglosčius.
anglies kasyklose ! ,, . .
viršminėtų organizacijų nariai U ” darbus žino ir turi ži- 
dėjo pastangas gelbėjimui n°ū> kas jie per vieni. Jie 

4 r streikuojančių mainierių.' kenkė

dar ne- 
ir mer-

ZUOZAS KAVALIAUSKAS

Būkit visi 1 Būkit laiku !

Tai ką, ar ne tiesa ? 
tokio šaunaus parengimo 
tersone dar niekad nebuvo! • 
kad ji įvertina Laisvės Choro Į

kad ji įvertina Laisvės Choro i Trust Co. Banką, kuris nunešė 
pastangas surengti patersonie- gibonus darbininkų sudėtų pi- 
čiams tokį koncertą, kokis iki n'8*U- Buvę taip : bankas bu- 
šiol buvo prieinamas 

Nors ir čia darbai ėjo neper- j kasyklų streikuojantiems mai- Brooklynui ir Chicagai.
geriausiai, vieni darbininkai j nieriams; jie išėjo prieš Lietu- tatai galima padaryt neliekant 
buvo ant gatvės darbdavių iš-jvos džirbininkų gelbėjimą jų nei vienam namie subatvaka- 
mesti, kiti dirbo už visai mažą j kovoj prieš fašizmą; jie išnie-rį, 23 vasario, geriaus sakant 
mokestį, kas pas darbdavius, kino angliakasių suorganizuo----- pripildant klausytojais salę,

__  _ Įdomių davinių girdisi apie1 
Mūsų publika turėtų prirodyti, nesena’ subankrutavusį City

kas jie per vieni.
i rinkimui aukų anglių

yra paprastu dalyku nukapoti 
darbininkams algas, bet sąmo
ningi darbininkai rengė pra
kalbas, parengimus išaiškini- 
mui angliakasių padėties, rin- 

Y ko aukas, drabužius, kad pa
gelbėjus toj žiaurioj kovoj su 
anglių kasyklų baronais. Va
rant tą taip būtiną darbą pir
myn, čia atsirado savo rūšies 
žmonių, darbininkų klasės' 
priešų, kurie, prisidengę “kai-j 
rūmo” skepeta, per kelius! 
metus nesiliauja demoralizuoti! 
darbininkų eiles. Detroito vi-j 
suomenė gerai žino tokius ne-Į 
švarius darbus. Nemažai Į 
triukšmo pridarė tie darbinin
kų priešai organizuotuose pa- i 
rengimuose, prisidengdami A. • 
D. A. D. susaidės vardu. Iri 
dar šiandien nesiliauja demo-' 
ralizuoti darbininkų eiles. 
Štai, jų vėliausiai išleistam la- 
pelyj rašoma, kad 17 d. vasa
rio ta susaidė rengia “prakal
bas.” Kalbės kokis tai ang- 
liakasis Pacenka (greičiausiai' 
bus pabėgėlis iš streiko), tai 
išniekins angliakasių suorga
nizuotą uniją, kaip ir pabėgė
lis iš streiko lauko iš Penn
sylvania valst. J. Gugas, kuris 
tos susaidės ekstrinių parengi
me, 30 d. gruodžio, 1928 m..

tą uniją. Dabar jie, susispie
tę Detroite, kaipo iš visų drau
gijų išmatos, nori demorali
zuoti automobilių 
uniją.

Nebūčiau rašęs 
grigaitinės susaidės 
bet kuomet jie nori savo gal
vas ] 
kuose, tai persergsciu 
tusius darbininkus: nesiduoki
te save suklaidinti tokiems 
“kairiesiems,” kurie vieną 
tą patį principą turi, 1 
sidėvėję grigaitiniai menševi 

Darbo Vergas.

darbininkų

apie šiuos 
barškalus,

kai.

tokį koncertą, kokis iki ni8*U-
tik vęs geroj padėtyj keletas mė

nesių atgal. Jo direktorius— 
prezidentas Frank M. Ferrari 
(jis dabar miręs)—tačiau® už
simanė pinigus įvesdinti į vie
ną Italijos automobilių biznį, 
kad jį labiau pakėlus. Ji® pa
darė sutartį su Lancia, auto
mobilių išdirbėjo Italijoj-, ku-

kad net sienom būtų ankšta.
Po koncertui bus šokiai prie 

geros orkestros.
Tai matote, ką padarė mūsų 

entuziazmas ir dailės ; 
organizacija.

Choro Patriotas.

pakelti vietos darbiniu- j PenĮnu Pūdljl Vfc
, tai persergsciu susipra- T z

spėkų gabenta kalbamų automobilių ko nėgaus. De'pozitoriai gal 
y.-. a su-1 atgaus 50 nuoš. Bet tai dar

didelis klausimas. Sakoma, 
nemažai pinigų turi sukišę į( 
v • 1 1 1 1 • V • • J *1 •

, dalys ir čia, Amerikoje, 
'statytos ir automobiliai par
davinėjami. Tos rūšies auto
mobiliai Europoje, mat, yra 
pagarsėję. Nupirkta vieta

šį bankų daugelis žymių italų 
dainininkų ir kt. dailininkų.

KAUNAS.— Kauno apsk. 
ir! Vaišvidavos miške vietos 

kaip nu-1 ūkininkas Paplauskas Juo- V • • 1 v — 1 • 1 •

PATERSON, N/J
Pradedame Vytis Didmiesčius

Gyvendami nepertoli Brook
lyno, kur lietuvių darbininkų 
dailės spėkos didelės ir tan-! 
kiai būna įvairių koncertinių' 
parengimų, mes, Patersono 
progresyvis jaunimas, neretai 
tuos brooklyniečių parengimus 
lankydavome ir iš jų sėmėme 
“įkvėpimą.” “Ak, kad pas 
mus būtų galima surengti nors 
vieną puikų, sakykim, koncer
tą!” tankiai atsidusdavome. 
Palengva įgijome supratimo,

ižas iš Patamulšėlio kaimo 
[nušovė seną vilką 5 pūdų 
svorio. Pardavęs vilko kailį 
gavo 50 litų ir 25 litus iš 
medžiotojų draugijos už vil- 

nušovima.ko

LIETUVIAI DARBIEČIAI, 
NEPAMIRŠKITE VISUOTINO 
SUSIRINKIMO

išplūdo darbininkų spauda—'Ka<^ be dailės spėkų oiganiza- 
icijos nieko nepadarysime.

Sekantį trečiadienį, 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
įvyks visuotinas Brooklyno lie
tuvių darbiečių—Partijos r~ ; 
rių—susirinkimas, į kurį pri-! 
valo atsilankyti kiekvienas,! 
nes turime daug reikalų ap-Į 
tarti. Nesivėluokit!

Sek r. K. P. ‘

ha-j

“Laisvę,” “Vilnį” ir
(Kom.) Partiją. Tas bus ir 
jų šiose “prakalbose” padary
ta. Nes Baltrušaičio tos su-

^skides Cleveland© renegatai, 
iš geltonosios pastogės, susira
dę samozvancą Mickevičių, 
kuris jau dingo kaip kampa
ras. Pereitais metais jį ap
krikštijo “atstovu” ir tas po 
anglių kasyklas streikuojan
čius mainierius demoralizavo, 
rinko aukas iš tamsių darbi
ninkų ir jokių atskaitų neiš
duodami viešai, greičiausiai 
sunaudojo savo susaidės rei-; 
kalams. Kaip jau šių metų 
siusi o mėnesį per “Vilnį” bu-i .

Y'’jk ekstrinių kajieroj (?— ^nikų 
j-MK.) A. Aimanavičius viešai, 

pareiškė, kad A. D. A. D. j 
Centras tyli, net neišduoda ,10’ 
atskaitos ir iš jo 
maršruto.

Gerai ir padarė 
progresyviai darbininkai, 
rie permatė, kad A. D. A. D. .. x ,
iš centro keli gaivalai vilioja')1S pa^s neissoktų is t--tak- 
iš darbininkų centus ir anti-l o! ! tal. susiraukęs imdavo 
fašistiškomis kruopomis lesina •,ei 1<U1>S musų su savo
savo “Gaidį,” išginė juos iš 
Cleveland©. Dabar tie demo- 
ralizatoriai, suvažiavę, kaipo 
streiklaužiai, iš Pennsylvania Į*

I knraS’kraXS’‘‘GaMrkrDe-I^K lai'neatskiriama dalis mū- te socialistų patiektą reika- 
£• troitą, irgi mano už išviliotus Sl*. .keliones ] priešakį mėlio lavintą, kad butų, suteikta 

darbininkų centus lesinti to- __ . visuotina ^amnestija politi-
kiomis pat antifašistinėmis Savo GabunJ^s Parodysi- niams kaljniams. 
kruopomis. Susipratę darbi-, 
įlinkai su tokiais darbininkų j 
klasės priešais nei f 
pirmyn negali žengti.\ Igno-; parodyti darbu. Tiek galima 
ruoti tokius gaivalus, daugiau į pažymėti, kad jau įsidrąsino- 

' nieko. Ką tokie “kairieji” me surengti savo koncertą, ku-
1 gali šviesti žmones, kuomet jie1 ris įvyks vasario 23 d., salėje

pinigų po num. 62 Lafayette St., pra-

Kartą susitinkame VI. Žuką, 
brooklyniečių dičkių Aido ir 
Lyros chorų mokytoją. “Ką 
sakai, broli, ar pajėgtum mū-

| JAUNŲJŲ DARBININKŲ
I VAKARAS
WILLIAMSBURGE

sų, audėjų ir tolygių, gomu
rius taip išskaptuoti, kad suve
dus juos krūvon, pamosuotum 
ranka po nosimis ir suskambė
tų harmoninga daina?”

“Kiek jūs ten yra?” klausia 
Žukas.

“Nemažai.”
Po šios preliminarės konfe

rencijos su Žuku, buvo atlai
kyta dar vienas kitas nefor- 

: malis pasikalbėjimas ir paskui 
, štai įvyksta Patersono daini- 

! “steigiamasis seimas, ” 
kuris įkuria Laisvės Chorą.

Mokinamos be baikų. Iš 
, pamokų laiku, mums 

prakalbų būdavo biskį nejauku, kai Žu- 
I kas, sutaršytais plaukais, tai 

Clevelando ran^omis mosu°davo, tai pia- 
ku_iną skambindamas koja grin- 

Įdis dauždavo (tur būt, kad

Sekantį šeštadienį, 56 Man
hattan Ave., Williamsburge, 
vietinė Jauilųjų Darbininkų 
(Komunistų) Lygos organiza
cija ruošia parengimėlį, kuria
me bus suvaidinta “žmogžu
dystė Chicagoj. 
muzikos, šokių, 
asmeniui,
nieji kviečiami dalyvauti.

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

nieko. Ka tokie *

balseliu “nukeliaudavo” ne 
ten, kur reikia, arba šiaip mus 
“muštruodavo,” lyg kokius

Bus dainų, 
Įžanga 50c. 

Visi jaunieji ir se-

JAUNIEJI DARBININKAI, 
TĖMYKIT!

“Laisvėje” jau tyuvo rašyta, 
kad pereitą antradienį atsigai
vino buvusis Jaunųjų Darbi
ninkų 
eilės 
rytoj,

Kliubas. Jo antras iš 
susirinkimas šaukiamas 
vasario 19 d., “Laisvės”

Paryžius.— Franci jos at- 
kareivius Y.’Bet su tuo viskuo stovų butas .penktadienį 320 
jau apsipratome ir atrodo,!balsų prieš 255 balsus atme-

me 23 Vasario.
Ko mes iki šiol išmokome? 

žingsnio 'Girtis nemanome, žadame pri

g^ana daug darbininkų
^Isurijo ir nei vienos brošiūros

neišleido savo susaidės vardu.
O darbiriinkų spauda jiems ro viešas pasirodymas, 
itgi negera, tai iš ko jie tą Patersono ir apielinkės 
“apšvietą” semia, kuomet per- gpesyviai lietuviai turėtų 

“apšvietie- pasiklausyt šio koncerto, 
tik keli re- bus triumfinga 
pilvu. Mes meno spėkų paroda, kokios 

gi žinome, kiek žmonės gali; niekados dar nėra buvę mūsų ___________________ ____________________ _ .-ii...

dedant 7 vai. vakare.
Tai bus pirmas Laisvės

f

A

visuotina amnestija politi-

sistato tikrais 
čiais”? Reiškia, 
negatai protauja

Cho- 
Visi 
pro- 
ateit 
Tai 

progresyvių

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriy Jūs PągeidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

• . Juos išdirba

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

permatyti nors kokį žinojimą, 
protaujant pilvu. Kitas gi 
svarbus klausimas, tai darbi
ninkai turi gerai ir tą supras
ti, kad A. D. A. D: “kairiųjų” 
susaidė yra menševikų Gri
gaičio įrankis, jų visi darbai 
per “Naujienas” giriami. Tas 
duoda suprasti mums, darbi
ninkams, kad jų keli renega-

mieste. Bet programą pildys 
ne vienas Laisvės Choras. Štai 
dar kokios spėkos dalyvaus:

Didysis Aido
Brooklyno.

Didysis Lyros 
iftaspetho. '

Sietyno Choras
Pagarsėjęs

Ufa iš’ Brooklyno.

Choras 
ę

Choras

iš

iš

iš Newark©.' 
vyrų oktetas

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVE”

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

g WlSl? Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir g 
B ’Ww# per paštą issiuntinėjame, kaipo «
F užsakymus (orderius). g

Tel.: Greenpoint 9632 <

K. M.S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitėš su mumis del kainos, ;
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. B.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

LIETUVIS GRABORIUS
(B BAl.ZAMdOTOJAH 

Užtikrinu, kad mano patarnavimau 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoj® praiau 
kreipti® prie manęs.

TELEFONAI:

Bell-------------------------Oregon ilM

Mate MA

Labai Parankus Kišeninis
LIĖTUVIškAI-ANGLIŠKAS

. [ , ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tiiojaus 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.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA. .

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
< (25 centai už skrynutę)

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

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 DOLERĮ, už 
kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ______ —--------------------------------------------- --------
No.______________________________________ St. or Ave.
Miestas________-_____ ■’--------- ---------- State---------------

151

h

AUTO SCHOOL .
PHONE, REGENT 1177-447M “Mokykla su Rep«taci)a"
Būkite Savy«tovū»—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 Lexingtoh Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip {steigta / New York City

rusjška’ PIRTIS TURKIŠKA
FYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki PA *^*111/1. n1io g v ryto jkj g v vak.: po 6 vai.—75c D v VuIllŲ

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia jtaisyta didėlis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas šu sūru m vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA N
DIENĄ IR

NAKTĮ

■ Panedėiiais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

Utarninkais nuo 12-tos 
vai., dieną iki 12 vai.

.. ‘ nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai,'kambariai delei išsipėrhno: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS Su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debcvoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLASHING AVE., BROOKLYN, N. Y. 
/ ' ’ Telefonas:-Pulaski 1090



’'r^y^pĮjęępBMBR^|B|ra||BH^jBjpK^^ęi 1̂?,*,^*5Į|^ę!j^Ę5P?Ę|W(flPJ!^9^B®P^^^RHP^W®?l3|®R|ip5W
'■ 1' .' /” ' -'' ■ ’’OiSg^np.'^Bk-4?’iK^!ScfS?®Sr'^K!^^MHs^aK«5pSv7'WiKiilTW;''.’i>’i .-j .■*•»* •?.'2^fwl®B!CTS^?XW”!^»k>.Vtr^>;v^j,rhi4M«lBl,Spl,--iW.y.;/•’! i'l'M •♦>■ , ’■■■W.TC' ■?; LibvJi*;-- <■ .■.Y;"'I^'"\’V *•■■. ''-: "h ' ■.’ ' V'■ ■„• ' • i <■ .••.■■'. ’’ - ’> > '■ V^.t^uMSSK^^XtV ' '■ . . . L? •

4

f

J. LEVANDAUSKAS
PARDAVIMAI

A. RADZEVIČIUS

LYR1ECIAMS!

Protesto mitingas, apie ku- lą,

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

(41-42) cįjos žvėriškumus link strei^ciją,
REIKALAVIMAI

DRAUGAI!
dir- J. IR O. VAIGINISLisistrata

Maspeth,

PAJIEŠKOJIMAISPORTAS

pasi-

“RŪKYT AR NERŪKYT?”

Komisijos išdirbtų bokso tai-

del pa- 
priimti.

ŽGRIEBĖ $300,000 
VERTĖS V1SKĖS

350 MU1LADIRBIŲ 
SUSTREIKAVO

POLICIJA SUAREŠTAVO 
TEATRALIO VEIKALO
VISĄ ŠTABĄ

NUMIRĖ ŽYMUS
KAPITALISTŲ
LAIKRAŠTININKAS

DEMPSEY PERSKAITĖ 
SHARKEY’UI IR 
STRIfiLINGUI 
KUMŠTYNIŲ TAISYKLES

Lomskis Nugalęjo Griffithsą
Vasario mėn. 15 d. Detroite 

įvykusiose 10 raundų kumšty

narės, 
išbuvę 
į susi- 
ar tre- 
pasiro-

I

New |
I

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

terų Dienos. Padaryta kele-| 
tas kitų tarimų ir išrinkta dvi' 
naujos “Darbininkių Balso” j 
platintojos.

'• ■i - JUNIPER 7646 ;

RALPH KRUCH- . 
FOTOGRAFAS

V J ■ T ‘ v‘" ‘.. ’ • • \* A’•' •* ’ • *

65-23 GRANd AVĖNŲE:į
■ ~ / .. ■ MASPETH.'Ni.Y.y,. ' ' ?

žemė dirbama ir gera, viršuj 

ir visokie kitokie javai. Kokie 
pėdų nuo girios, yra priklausan- 
kelias įvažiavimui į girią, lau- 
keturkampis, rubežius nuo pie- 
žiemių, rytų ir vakarų. Nuo

PASIRANDAVOJA didelis Trontinis 
kambarys, su dviem lovom, garu 

apšildomas, prie pat Lorimer St. Į 
subway stoties. Taipgi yra gamina- į 
mi namie pusryčiai ir vakarienės. 
Atsišaukite bile kada: 35 Devoe St., 
Brooklyn, N. Y. 40-41

Kreipkitės šiuo adresu:
JONAS STOKES

173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

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

,(21-47)

ŠIANDIEN TAS GARSUSIS 
į- PROTESTO MITINGAS

REIKALINGA stiprių' vyrų pakavi- 
i mui skudurų. Atsišaukit tuojau.
J. Eisenberg Co., 55-57 Montrose 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 

13456. 39-41

’ Tel., Triangle 1450 
Lietuvis Fotografa 

: LR MALIORIUS

PARSTDUODA viena iš mūsų foto
grafijų studijų, pilnai įrengtų, 
Wilkes-Barre arba Pittstone. Kreip
kitės: Valinchius Studios, Pittston, 
Pa., arba Wilkes-Barre, Pa. 39-42

džiausią tos rūšies pasaulyje Kad neįvyktų kokių nesusi- 
įstaigą). Ilgą laiką stovėjo J^atimų paskutinėje valando- 
tos įstaigos priešakyj ir turėjo i je delei kumštynių taisyklių, 
daug ryšių su visokiais kapi- ’ kuriomis einant Jack Sharkey 
talistinio pasaulio valdonais, ir Young Stribling kumščiuo-

Dorgan, |:_______ __ ________ _________

Nugalėjo IŠRANDAVOJIMAI
Nugalėto

jams Jack Dempsey įteikė do-
vaną—ūsų Taurę.

ir.

Puslapis šešias PirmacL Vasario 18 d., 1929

VIETOS ŽINIOS
Petrikai, kalbės dr. Paulonis. 
Paskui klausimai ir gyvos dis
kusijos. < • j

Taigi nepamirškit to vaka- 
1 ro. Būkit “Laisvės” svetai
nėje. Komisija.

ŠEŠIŲ KŪDIKIŲ MOTINA 
NUSIŽUDĖ SAVE IR JUOS

i RENGKIMĖS PRIE 
BAZARO

VAKARIENĖ

Kovo 6, 7, 8, 9 ir 10 d. New
Įsigykite išanksto tikietus 

del vakarienės, kurią rengia

ketvirtą, įvykus parbloškimui 
(knockdown), savo priešinin
ką parbloškęs kumštininkas 
turi pasitraukti į neutrali 
kampą, gi oficialis laiko dabo
tojas tuo tarpu pradeda skai
tyti.

Bet jei kumštininkas atsisa
kytų pasilikti neutraliam kam
pe, tuomet referi sustabdys 
skaitymą ir laikys jį pertrauk
tų iki tol, kol kalbamas kumš
tininkas sutiks pildyti šią tai
syklę,
įsako laiko dabotojam tęsti 
nutrauktą skaitymą.

nėse Leo Lomskis nugalėjo 
Tuffy Griffithsą. Lomskis lai
mėjo teisėjų sprendimą ir ga
vo nuo publikos pakankamai 
baubimu. C

UHWIll VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
siu—Pabandykit!

Tom Heeney Kumščiuosis 
su Jimmy Maloney

Kovo mėn. 1 d. Bostone 
kumščiuosis Tom Heeney su 
Jimmy Malohey. Tikimasi, 
jog Maloney bus geresnis Hee
ney 
vęs

i riuo

Yorke įrengiama Tarptautinio yie^in^ Darbininkių Susiviem- 
Darbininkų Apsigynimo baza- ^1^,° , kuopa, 
ras, kurio visas pelnas skiria
mas gynimui New Bedford©;
665 streikavusių audėjų, kurių 
teismas greit prasidės. Taipgi 
žinome, kad T. D. A. organi
zacija veda daugelį kitų by
lų, kur pinigai skubiai yra rei
kalingi.

Kad 
daugiau 
bazaru, 
kuopa 
Brooklyno ir apielinkės drau- 

fėjus žmoniškiau gyventi. IšĮ#Uas bendrai suorganizuoti 
skurdo ir nedatekliaus šeimy-' lietuviui darbininkų būdelę ir 
ha neišsirito. ,

Tas nervavo Marę. Ji daž-Į 
nai apsidairydavo ir apsiverk
davo pamačius, kad jos šei
myna didelė, gyvena baisiame 
varge, dideliam nedatekliuj. 
Vaikams drabužių stokavo, o 
neretai ir maisto. Kas jai da
ryti? Kaip padėtį išgelbėti?

Marė—motina šešių kūdi
kių ir žmona sunkiai dirban
čio vyro Juozo—nutarė suma
žinti tuos vargus ir skausmus; | 
išgelbėti iš amžino skurdo sa-1 
ve ir kūdikius.

Vyras Dirbo, Bet Negalėjo 
Uždirbti Pragyvenimui.— Tas 
Dedasi Milionieriškam 
New Yorke!

Marė Pasos negyva! Negy
vi ir jos šeši kūdikiai, kurių
vyriausias buvo 13 metų, o 
jauniausias— vienų. Marė bu
vo pati Juozo Pasos, laivakro- 
vio, dirbančio už 27 dolerius 
Lackawanna gelžkelio kompa
nijai. Nežiūrint, kad vyras 
dirba dienomis prie laivų, o 
vakarais “pool-ruimyj,” kuri 
laiko su savo broliu, jis ne-l 
galėjo uždirbti tiek, kad ga-|Bl 
Įėjus žmoniškiau gyventi.

Vakarienė į- 
vyks kovo 10 d. Vakarienė 

i bus be mėsos. Įžanga tik $1. 
Į Prieš ir po vakarienei bus šo- 
ikiai. Įvyks “Laisvės” svetai- 
Įnėj. Tikietus galite gauti pas 
! kuopos nares ir “Laisvės” ofi
se.

Kviečia Komisija.

Tą padarius, referi oponentas, negu būtų bu- 
Paulino Uzcudun, su ku
li orėj o ji suporuoti.

Left Hook.

lietuvius darbininkus 
užinteresuoti būsimu 

tai vietinė T. D. A. 
nutarė kviesti visas

IŠ L. D. S. A. 1 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Pereitą ketvirtadienį, vasa
rio 14 d., atsibuvo L. D. S. A. 
1 kuopos mėnesinis susirinki-1 
mas. Susirinkime padaryta

T "į®,

vieną vakarą turėti lietuvių
■programą. Tam reikalinga su- keletas svarbių tarimų, toli

ai rinkti įvairių daiktų, kad mūsjmesnei kuopos darbuotei ir iš
iri būdelė būtų turtinga ir būtų klausyta raportai iš * veikimo 

.galima padaryti daugiau pini
gų. Mūsų kuopos ir mums 
simpatizuojančios draugijos te
gul išrenka komisijas rinkimui 
daiktų bazarui ir pačiam ba- 
zare padirbėti. Kiek vėliaus 
bus sušaukta tų komisijų po

sėdis išdirbimui planų pasek- 
mingesniam darbui.

Daiktams rinkti blankų ga
lima gauti “Laisvės” ofise pas

įvairių komisijų. Manau, ne
prasižengsiu pastebėjusi tai, 
kad daugelis narių nepaiso 
kuopos susirinkimų ir kitų pa
rengimų. Kitos senai priklau
sančios organizacijoje 
net po keletą metų 
Centro Komitete, bet 
rinkimus, tai vos porą 
jetą kartų per metus 
do. Tas pats ir su kitais kuo- 

. Jeigu kuris 
j parengimas su šokiais, tai dar

Iš ketvirtadienio į penkta- dr^ Vaitaitienę. Taipgi kurie |POs parengimais.
dienį naktį Marė Pasos atsu-j\ur1^ ^okiu atliekamų day e-i ----- o...... ...... ........... „„ —
ko visas gazo triūbas savo ap-^llb kūne butų galima bazare ateina, bet nesant to, jų ne
leistuose kambariuose ii' ten sunaudoti, meldžiame palikti matysi. Tokie pasireiškimai 
visi numirė? Numirė Marė__ “Laisvės” ofise, pažymint, kad nėra pakenčiami organizacijo-
motina; numirė vyriausioji 
dukrelė Cecilija, užtroško Be-j 
tricija, Juozukas, Opelija,; 
Viktorukas ir Alfredukas, pat-i 
sai jauniausias.

Nelaiminga šeimyna gyveno 
po num. 491 West St., prie 
Hudson upės, New Yorke.

Marė turėjo 35 metus am
žiaus, o vyras Juozas 42. Apie
15 metų atgal jiedu apsivedė.

šitokis likimas laukia darbi
ninko šeimyną! Miršta žmo
nės baau, žudosi, žudosi New 
Yorke, turtingiausiame pa
saulyj mieste, kuriame saujelė 
išgverėlių puotose, raskažiuo- 
se skęsta, pertekliuj gvėri. 
. Tai tvarka!

,/ fpn sunaudoti, 
“Laisvės” 
tai bazaro komisijai.

T. D. A. 17 Kp. Komisija:
Kašiuba,
K. Petrikienė, 
Mickūnas.

je. Seninus priklausančios 
narės turi lankyti susirinki
mus ir imti balsą organizaci
jos reikalų svarstyme, tas bus 
geru pavyzdžiu naujom na
rėm. Pereitam susirinkime 
dalyvavo vos tik 17 narių ir 
tai beveik tik tos draugės, ku
rios visuomet susirinkimuose 
matyt. Toliaus tokį nepaisy
mą susirinkimų toleruoti ne
bus gdlima ir kuopa nutarė 
kiekvieną susirinkimą regis-

Pereitą penktadienį buvo 
suareštuotas visas vaidmens 
“My Girl Friday” (Mano 
Mergina Penktadienis) perso-,truęti atsilankiusias nares. Nė- 
nalas ir nugabentas į policiją. 
Kaltinamas vaidinime nemora- 
liško pobūdžio vaidmens. “My 
Girl Friday” buvo vaidinamas 
Republic Teatre, New Yorke. 
Išviso suimta 13 vaidylų. Bus 
teisiami.

sila.nkančios bus pakviestos 
pasiaiškinti priežastis nesilan
kymo.

Kuopa rūpestingai rengiasi 
prie vakarienės, kuri įvyks 10 
d. kovo. Vakarienės komisi
ja deda pastangų, kad ji bū
tų sėkminga, žinoma, turės 
gelbėti ir kitos narės.

Nors kuopos iždas veik tuš
čias, bet, matant būtiną reika-

, paaukota $5 del “Daily 
Workerio.” Išrinkta poyaĮ 
draugių pagelbėjimui rengia
mo bazaro, kurį rengia Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo New Yorko skyrius. Iš
rinkta delegatės į Moterų Fe
deracijos šaukiamą konferen- 

_ prisirengimui prie ap- 
kuojančių dresių siuvėjų. Ren- vaikščiojimo Tarptautinės Mo- 

įgia Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

Lyros Choro susirinkimas
Vyks antradienį, 19 d. vasario, ______
8 vai. vakare, National Hali, i ~ ‘
91 Clinton Ave., Maspethe. . rį jau buvo rašyta, ivyksta 

Draugės ir draugai, visi bū-;šiandien, Irving Plaza Svetai- 
tinai atsilankykite, nes bus iš-Įnėj, 15th St. ir Irving Pl., New 
duota raportas iš atsibuvusios, Yorke. Prasidės 8 vai. vaka- 
operetės. Taipgi yra daug ki-l re. Kalbės geriausi kalbėto- 
tų svarbių reikalų. _ įjai. Tikslas — užprotestuoti

J. T. Bimbienė, Sekr. prieš New Yorko miesto poli-

Jack Sharkey Pakitėjęs j
Suvažiavę į Miami Beach 

sporto rašytojai, kurių skai
čius ten i su kiekviena diena 
auga, sako, jog dabartinis 
Jack Sharkey tai jau nebe tas 
pat Sharkey, kurisi porą me
tų atgal mėgdavp daug apie 
save kalbėti ir girdavosi. Visa 
tai sutirpo karštuose Floridos 
saulės spinduliuose. Bostoniš- 

: kis kumštininkas jungia savo 
darbą su žaisme ir maišosi su 
margiausia publika. Ir kas 
svarbiausia, kad netingi nuo
širdžiai dirbti. Nusitreiniravęs 
iki 190 svarų.

Priešingai gi Striblingas, 
kaip tūli sporto rašytojai žy
mi savo pranešimuose, darąs 
įspūdžio besididžiuojančio ari
stokrato, dedančio savo garbę 
ant juomi besididžiuojančių 
vietos žmonių aukuro. Tokiu 
savo nusiteikimu Striblingas 
kaip tik atstumiąs tam tikrą 
dalį vietos žmonių, kurie pra
dedą linkti Sharkey’o pusėn.

Sako, Sharkey ir Dempsey 
priduoda Miami Beach kumš
tynėms reikalingos spalvos. 
Kur tik jiedu pasisuka, visur 
atkreipia į save žmonių dėme
sį; žmonės sulaiko juodu gat
vėje, kad su jais pasikalbėti. 
Bet didžiuma čion dabar esan
čių žmonių 'yra suvažiavę iš 
šiaurių ir daugelis jų yra 
Sharkey’o rėmėjai.

Kasdien po savo darbo Jack 
Sharkey aplanko spaudos at
stovų centrą, kuris yra George 
Washington Viešbuty j, ir ten 
smagiai’ ir linksmai pasikalba 
ir pajuokaują su sporto rašy
tojais, Čia, esą, galima išvys
ti tikrąjį Jack. Sharkey’o vei
dą ir čia jis pasidarąs sau 
daug drąugų.

Vasario mėn.. 14 d. lošiant 
golfą Jack Sharkey, Johnny 
Grosso, Jack Conway ir Bill 
Cunningham—abu pastarieji
tai Bostono sporto rašytojai— 
nugalėjo New Yorko kvartetą, 
susidedantį iš Ike 
Jack Kofved, Ray 

j ir' Wilbur Wood, 
tik keliais strokais.

(Daugiau New York o žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Jaunuolių lapinei

Utarninke, vasario 19, “Laisvės” 
svetainėj, įvyks Jaunuolių Kliubo su
sirinkimas. Pradžia 7 vai. Gerbia
mi jaunuoliai,, malonėkit visi atsilan
kyti, nes darbas yra pradėtas ir rei
kia realiai vykint gyveniman, kad 
būtų mums iš to naudos. Eidami 
susirinkiman, turėkime omenyj, kad 
reikia kalbinti ir vestis savo dran
ga, draugę bei pažįstamą. Org.
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LIETUVOJ parsiduoda 10 margų 
žemės, kuri randasi šilvienių kai

me, tarpe Ilguvos parapijos ir Plok
ščių, 
juodžemis, apačioj molis; *auga dobi 
lai ’ *.............. ‘ ‘ “ “
600 
tis 
kas 
tų, 
žiemių pusės pi*ie rubežiaus yra ber
žas, ■ turintis 40 metų, ištolo žiūrint 
labai daili išvaizda. Einantis kelias 
pro beržą yra nuo žiemių, galima 
važiuoti į visas puses. 'Puikus gy
venimas prie gražios girios. Nemu
nas irgi netoli. Ta žemė nėra pri
klausanti prie kitų, tik pardavėjui; 
galima pirkti be jokio klapato. Že
mės paskutinė kairia $295.00. Jei 
kas norėtų tą žemę pirkti, tai raš
tus galima padaryti Brdoklyne arba 
New Yorke. Kas mano važiuoti į 
Lietuvą, tai labai geras ir pigus pir
kinys; Pasinaudokit proga.' Dau
giau informacijų suteiksiu laišku. 
J. Aleksa, 43 Wood! Road, Great 
Neck, N. Y. Tel., Great Neck 1278-J. 

4-0-42

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindu!ių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.
5 VALANDOS:

10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir sukatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-1 
madieniais tik sulyg /sutarties.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graboriuš - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

GRABORIUS

Telephone, Stagg 4401

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo- 

i mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

(Darbą atlieku gerai ir pigiai 
fl

GRABORIUS 
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Apie 350 darbininkų, 
bančių Proctor and Gambie 
Soap Co., kur yra dirbamas 
Ivory muilas, pereitą penkta
dieni metė darbą, išeidami 
streikam Protestuoja prieš iš
metimą trijų darbininkų ir 
prieš “speed-up” darbo siste
mą.

Streikas buvo spontaniškas 
—iššauktas be jokios planuo- 
tės, tačiaus darbininkai 
rjžę laikytis iki laimės.

Pereitą penktadienį
Yorke numirė žymus kapita
listų laikraštininkas, Melville 
E. Styne, 81 metų amžiaus. Iš 
amato jis buvo zeceris, bet 
paskui pritapo prie tos gengės 
žmonių, 'kurie įsteigė Associ
ated Press žinių agentūrą (di
džiausią tos rūšies pasaulyje 
įstaigą).

“Sausieji” agentai pereitą 
ketvirtadienį užgriebė už 
$300,000 vertės degtinės. Vie
nas grobis buvo New Yorke, o 
antras Brooklyne. Newyor- 
kiškis degtinės lizdas radosi 
po num. 314 E. 14th St. ir 
buvo pavadintas “Monroe 
Lamp and Equipment Co.” 
Rasta kelios lempos ir apie 
3,000 bonkų degtinės. Mana-

7 džeris Frank Collins suimtas 
ir pasodintas į kalėjimą, rei
kalaujant $7,500 bėlos.

Brooklyne degtinės lizdas 
buvo po num. 634 Prospect 
Ave. ■ Krautuvė užvadintar 

Co.” Rasta 
Suimtas John

“Postal Supply 
daug degtinės.
Spellman, kuris turėjęs ryšių 
su Collinsu.

ir Young Stribling kumščiuo- 
sis 10 raundų Miami Beach 
Flamingo Parke vasario mėn. 
27 d., pasak Jack Dempsey, 
abi pusės sutiko priimti ir lai
kytis New Yorko Atletikos I

Darbininkų Kalendo
riaus 1929 metams dar 
yra 270 egzempliorių? Vi
sų darbininkiškos litera
tūros platintojų prašomfe 
pagelbėti išleisti į svietą 
Kalendorių iki paskutinei 
kopijai.

Tuojau siųskite užsaky
mus, o mes aplaikę pasi
skubinsime prisiųsti Ka
lendorių.
“Laisvės” Administracija 

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

jPAJIEŠKAU Vinco ir Miko Valuko- 
I nių, paeina iš Palazdįjų kaimo, 
j Lazdijų parapijos. Seniau gyveno 
1 Illinois, valstijoj. Meldžiu atsišauk-1 
ti arba kas žinote praneškite. . J. * 
Zaveckas, 533 Sayre Ave., Perth 
Amboy, N. J. 41-43
PAJIEŠKAU ' jiusšeseserės Petronės

Apanavičiūtes, po vyru Demsienė. 
Taipgi tetų Verbnikos ir Anastazi
jos Sabučių. Girdėjau, kad gyvena 
Waterbury,|.Conų.. ^Taipgi ir Onos 
ir Gendirutos * Baltrusičių. Jieško 
Ona Vensloviūte arba Maužiūtė. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žino
te praneškite tokiu adresu: Mrs. A. 
Minakus, T. O., Poolville, N. Y.

39-41

214 Perry Avenue,

Jaunos ipergšės, suaugę mo
terys, bambliukai vaikai ir su
krypę seniai dažnai stato 
klausimą: “Rūkyt ar nerū- syklių.' 
kyt?” 
ko. Visur cigarų ir cigaretų 
skelbimai ir dūmai. Vieni gi
ria, kiti peikia., Vieniem svei
kata—kitiem liga. Patys gy
dytojai rūko, o kitiems sako: 
“nesveika rūkyt.” O kurie ne
rūko, sako “sveika.”

šis klausimas gana įdomus. 
Todėl dr. A. Petriką paruošė 
tuo klausimu referatą,» kurį lįuosuojant iš klinčių; trečia, 
skaitys tekantį ketvirtadienį, kumštininkai turi pasiliuosuo- 
“Laisvės” svetainėje. Rengia ti iš klinčių švariai, kuomet re- 
A. L. D. L. D. 1 kuopa. Po feri pataria jiem skirtis,

dažnai 
Rūkyt ar 

Daugelis žmonių rū-i Dempsey perskaitė abiem 
kumštininkam tas taisykles, 
ypatingai kreipdamas kumšti
ninkų . dėmesį į keturias jų, 
kurių bus 'griežtai laikomasi. 
Pirma, nelegalu yra laikyti 
savo priešininką viena ranka 
ir tuo 'pat kartu kita ranka 
jį mušti; antra, nebus pave-, 
lyta priešininkui smogti pasi-

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve
Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street į Brooklyn, N. Y

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, |aknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas' mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
,tuvi$kų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių į 
jr žemiau paduotus. Qalima gauti už 25c, 50c, 75c,'$1.00-ir .daugiau.

Apynių
Aviečių uogų '

1 Ariižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų , 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų » 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trflkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

Debesuų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj api,e kokią lietuvišką 
gydančią žole arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas'

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.




