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kad šis komunistų valdomas redaktorius, ir M. J. Olgi- J politikieriais, jis galėjo sav<f*—-

Sovietai Pasirašę Kontraktą

pskascims Tas bihus, jeigu išg(įlbgjoJ pereitais metais

Perleido Biliy Aštriai Turkija Priėmė Sovietų j

i prieš sumanymą stabilizuoti 
j anglies pramonę mainierių

mūsų
Auko-

LAISVIEČIAI EINA 
PAGELBON VIL

NIEČIAMS

$
ii®

NEW YORK. — Robert!gerus santikius su Tamma- 
, “Daily Workerio’Lny Hali (demokratų šaikos)

• n/r t /ai „.t 1 ,n • . • • **• __

kad profesorius 
Samoilovič, vadas

TOKIO, Japonija.—Penk
tadienį čia gauta praneši
mas, kad pakilusių jūrų

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo (March) 2 d., 1929

VIENA, Austrija.— Pra
nešama, 
Rudolf
Sovietų ledlaužio Krasino 
ekspedicijos, kuri surado ir

Vokiečiai Pabūdavo j o Sovie
tams žuvavimo Laiva

Kiekvienas darbininkas, 
kuris tik išgali, turėtą pasek
ti laisviečių pavyzdžiu ir pa
remti mūsų draugą dienraš\į 
“Vilnį”, kurį užpuolė juoda
šimčiai.

U

MASKVA.— Atsakydama 
į užkvietimą, pasiųstą Tur-

Jis nori užsmaugti komunis
tų laikraščius kapitalistinių i talpina aprašymus, parem^ 
teismų pagelba. Jam į pa-Aus teismo rekordais, apie 
gelbą ateina distrikto pro-' Hillquito ir jo sėbrų finari- , 
kuroras. Kaipo palaikantis i sines machinacijas.

raščio “Freiheit” redakto- 
| rius, ketvirtadienio rytą 

Rengs Nauja Ekspediciją įį1,0 atgabenti pas teisėją

Pirma* Lietuvių Darbi'

. ninku Dienrašti*

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykite*! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-
Pasidarbavus darbininkų 

neprieteliams ir sudeginus 
“Vilnies” ofisus ir daug jKir- 
to, laisviečiai tuojau sukruto 
pagelbon. Vakar jie sumetė 
kelis desėtkus dolerių 
draugams Chicagoje. 
jo sekančiai:

L. ‘ Pruseika $10; Po. $5: 
R. Mizara, P. Buknys, A. 
Bimba, S. J. Balčiūnas; po 
$3: A. Matulis, P. M. šolom- 
skas, V/ Dvariškis, Walter 
Žukas; po $2; E. N. Jeskevi- 
čiutė, Elena Vaitaitienė, J. 
Siurba, J. Uądžius, J. Visoc
kis, C. K. Briedis; po $1: V. 
Paukštys, J. Barkus, J. Nau
džius, J. Valatka, 'J. Baniu
lis, I. J. Bartkus, K. Būga, 
E. Butkus.

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldieijų
težiu*, o Išlaimesit 

Pasaulį!

į p • • |V| * » Į • • uae-i Nacionalė Mainieriy Unija Prisideda
r jo Miestus Japonijoj i _ , . . ir .. » I

■ netoli Choshi, Nippon salos, 
• padarė daug nuostolių. Išti
si miesteliai liko sunaikinti. 
Apie žmonių žuvimą bei su
žeidimą dar L

: nes nežinomos.

PITTSBURGH, Pa.—Ke- vizuotose mainų srityse, 
lios dienos atgal čia savo IJau desėtkai organizatorių 
posėdy Nacionalės Mainie-i randasi kasyklų srityse, 
rių Unijos Pildančioji Tary-, Unija instruktavo visus or- 
ba" vienbalsiai priėmė rezo-v ganizatorius k ir pasekėjus 
liuciia. kurioj pareiškiama,: kovoti streikais prieš algų

pilnos''skaitlį-'kad ta organizacija priside- riukapojimą. į Konferencijos 
da prie Raudonojo Darbo ir susirinkimai bus laikomi 
Unijų Internacionalo, kuris daugely valstijų sąryšy su 
turi 17,000,000 narių. Jo vy- organizacinių vajumi. Unija 
riausia raštinė randasi Mas-: ypatingai koįicentruos savo 
kvoj, Sovietų Sąjungoj. ! spėkas vakarinėj Pennsylva- 
. Pranešant apie tą nutari- inijoj, West Virginia ir Ken- 
mą, Patrick Toohey, sekre-! tucky valstijose. 
torius-iždininkas Nacionalės' Pildančioji'Taryba nutarė 
Mainierių Unijos, pareiškėsmarkiai kovoti prieš Wat- 
“Mūsų nutarimas yra žings- 'sono Coal Bilių, kuris dabar 
nis linkui suvienijimo karin- patiektas kongrese, kaipo 
gų pasaulio darbininkų spė
kų del bendros kovos tarp
tautiniai prieš išnaudotojus. 
Amerikos Darbo Federacija 
yra supuvus ir mirštanti įs
taiga. Naujas, karingas 
darbo unijų judėjimas kyla 

jvisdm pasauly. Mes norime 
. Iki šiol Deterd^oalie-^^^o‘W-;;pil. 
jaus^ .interesai vede; kovą. , .. „ Ta ba igdirb’ Ia. 
pries Sovietų aliejaus trustą in'ten6yviai vesti orga- 
uz konfiskavimą Deterdingo! . . , npol.p.a.
kompanijos nuosayybes So-! ~Te ° \
vietų Sąjungoj. I“

Anglijos aliejaus intere- i 
sams dabar bus atdaros du- i 
rys į Kaukazo gausius alie-1 
jaus šaltinius. ■ • ’ d ( 

Anglijos aliejaus interesai 
. L L v. nusileidę Sovietams del kon-1 

to įstatymo, uzdrau- fiskuotu nuosavybių, 
dziama atidaryti naujas biz- '
nio vietas pardavinėjimui i done ^Deterdingov . * • i • svaigi- i pareiškė, kad jo b
nancių gėrimų mdustn 
niuose miestuose ir mieste 
liuose. Taipgi uždrausta < 
pardavinėti alkoholinius gę- v; $ eicnnnnnn Kanitalic- ti. 
rimus tokiuose miestuose ir v,rs< UO.UUV.VVV RapitailS to biliaug, prasjkaltu- 

tai Praleido Kampanijai—Įsieji butlegerystėj galės būt 
--------  I baudžiami penkiais metais 

' WASHINGTON.— Sena-.kalėjimo i’r užsimokėti $10,- 
to ' naskirtas Kampanijos ,000. Bet sakoma, kad. tokios 

1 ” * l’ "3 bus taikomos

su Anglijos Aliejaus 
Interesais

MASKVA.— Pranešama, 
kad Sovietų valdžia -pasira- 

Maškva.— Stettin, Vokie- šė trijų metų kontraktą su 
Anglijos-Amerikos4 Aliejaus 
kompanija, kuri yra po įta
ka Sir Henri Defending, An
glijos aliejaus karaliaus. Su
lig to kontrakto, Sovietų 
aliejaus trustas parduos! 
apie vieną miliorįą tonų alie- ’

tijoj, tik ką tapo užbaigtas 
statyti Sovietam^ didelis žu
vavimo laivas. Sovietų 
Šiaurės Žuvavimo Trustas 
tą laivą naudos Murmansko 
vandenyse.

n . v ru • v ii ,aus metus ^n8*djos mar
Griežta Kova Prieš Al- key _ _ _
koholį Sovietų Sąjungoj

MASKVA.— Nesenai So
vietų liaudies komisarai 
užtvirtino įstatymą, kuris 
aprubežiuoja degtinės ir ki
tokių svaiginančių gėrimų 
pardavinėjimą. Sovietų Są

jungoj pradėta griežta ko- 
prieš alkoholį.

Buržuazija Bijo Komunistu 
Valdomo Miestelio

ATHIS-MONS, Francija. 
!— Šis pramoninis miestelis 
su 10,000 gyventojų yra ko
munistų valdomas. Komu
nistų valdoma miesto val
džia nupirko Avaucourt na
mą del miesto salės. į

Paryžiaus buržuazija rijo, Minor,

miestelis yra ’ netoli- Par v- n^s, žydų komunistų dien- v • t »zC i z-v IP U/'\i L /m tzi aus.

MINOR IR 0LG1N TAPO PAL1U0SU0TI 
IŠ KALĖJIMO PO KAUCIJA

Teisme Klausinėjant Jie Pareiškė, kad Jie Nekalti ir kad 
Hillquitas Be Pamato Sudarė Prieš Juos Kaltinimą

Jieškojimui Dingusią 
“Italios” Žmonią

skundą prieš komunistus 
redaktorius tiesiog pričfhoti 
grand džiurei, kuri tuojaus 
išnešė apkaltinimus. Kitaip 
jis būtų turėjęs eiti į magis
trato teismą, kur kaltinamų
jų advokatai būtų turėję 
progą savo pusę perstatyti 

j ir kur būtų viešai iškelta

taptų įstatymu, suteiktų j 
darbdavių kontroliuojamai 
komisijai teise nustatyti al
gas, darbo valandas ir dar
bo sąlygas mąinieriams.

Nacionalė Mainierių Uni
ja tapo suorganizuota ant 
griuvėsiu United Mine Wor
kers of America Unijos, 
rugsėjo 9 d., 1928 m.

Mulqueen, Part 1, Generalių 
I Sesijų teisme, ir buvo klau- 
'sinėjami. Jie pareiškė, kad 
jie nekalti Morris Hillquito, 
Socialistų Partijos boso, su
darytam kaltinime prieš ' Hillquito užsipuolimas. Hill- 
juos. Jie pareiškė, kad jie ' quitas vengė tokios proce- 
neprasižengė išspausdinda- duros. Warrantai tapo iš- 
mi faktus apie tai, kaip Hill- duoti. Suareštuoti koiiiuni- 
quitas su savo sėbrais susi- ' ' 
šlavė $150,000, priklausan-Italijos dirižablio “įtalios” moteriškų .drabllžių siu. 

dali įgulos nanų, da lai si,-,v--u unjjos nariams.
sitaręssu generolu Nobile, HillQUįtas yra milionie.

„boSuSir’us advokatas, galva Ame* 
-- -- - rikos Socialistų Partijos ir 

narys Antrojo Internacio- 
vusumoj naj0 .pildančiojo komiteto, 
o n n n 11 n n _ J

nauja ekspedicija j ieškoti 
kitų dingusių “Italios” žmo
nių, kurie buvo ' 
■dirižablio daly ir tapo nune
šti su balionu, susikūlus di
rižabliui. Jie mano, kad tie 
žmonės dar yra gyvi. !

štai neturėjo progos persta
tyti savo dalyką pirma, ne
gu warrantai buvo išduoti.

Po išklausinėjimo teisėjas 
nustatė kaucijas. Tarp tau
tiniu! Darbininkų Apsigyni
mui užstačius kaucijas, Mi
noras ir Olginas tapo pa- 
liuosuoti.

“Daily Workeris” dabar

Bausti Bū tlegerius Taikos Sutartį

Pra-

Karo Pavojus
cicnara ivirioivv/v. i įdvud, .« • «« , v j m * v u* 
James- Sovietų Sąjungos Komunis-: dOCiallSty Vadas NOH Koafr

organas, rašo, i cjnjjs Valdžios Vokietijoj
BERLYNAS. — Kandę-

Vokietiją yra gerai žinomas
Kad

Nužudė 16 Banditų

Užklupo Nuogąją Sektą

10,000 Metų Senumo Britva

jos valdžia auklėja fašizmą.Svarbu Patersoniečiams
Numirė Seniausias Anglas

Gyveno 8 tūkstančių 
, Kristaus.

Buenaventura, Colombia.
Anglijos Donaldson linijos

Suareštuoti Teisinasi 
Nekalti

Numirė nuo Beždžionės 
Įkandimo

Eksplodavo Laivas; žuvo 3 
žmonės

WASHINGTON.— Ketvir- 
• tadiėnį atstovų -butas 288

tartys dabar yra iškeltos. į rius Muelleri ‘ Vokietijos' 
. vn'sų- Ir. Pabrez’a> ,kad T?u- socialdemokratu vadas, ra 

įkalino Austrijos Komunistų ^’n?as,.t.okllJ sutaraų pnes c ■ Vokietiją yra gerai žinomas.
Tas .„reiškia 'kad Locarno |da^F^ollici^?“^^)

gina visus buržuazinių par- 
’ tijų lyderius susitarti ir su-

/ Renublikonu partija, išlei- 
sjdo $9,433,604.30. Demokra- 

! tu Partija išleido $7,152,- 
511.43.

MASKVA. — ^Pravda,”1
šė. kad Demokratų ir Re-jriams.” 
pųblikonu Partijos pereitų

60 Suareštuota už
'.t

Komunistinį Veikimą
Tariaus ketvirtadieni Lon- i balsais pries 90 balsi! perlei- kijoą valdžiai per 1 Sovietų 

- - , atstovas''do Jones-Stalker bilių del ambasadą Angoroj pereitą
jv, i padidinimo bausmių už blai- antradienį,; trečiadienį Tur-

sutarties su Sovietu jvybės įstatymų laužymą, kija pranešė,’ kad ji sutinka 
v • Dabar bilius pasiųstas pre-! prisidėti prie Sovietų taikos 

___________ izidentui Coolidge "pasirašy-i protokolo^ kad tuojaus įeitų 
'galion Kj&įloggo anti-karinis 
paktas.

► atstovas i do Jones-Stalker bilių del
!" j pareiškė, kad jo bosas nepa-
1_, daręs

valdžia.

miesteliuose laike švenčui ir 
a®gu išmokėjimo dienose.; 
Uždraudžiama garsinti .bile' 
kokius alkoholinius gėri-'_ ............. .......
n?us; Uždrausta jjardavinė- poncįo Tyrinėjimo komitetas'bausmės — ----------
ti alkoholinius1 gėrimus vie- ketvirtadienį senatui prane-1 “stambes n i e m s butlege- 
šose vietose, teatruose, kliu- i .
buose ir ligoninėse. >

Atidaroma anti-alkoholi- rinkimu kampanijai nralei- 
nės įstaigos įvairiuose mies- do viso $16.586.115.73. 
tuose su tiksiu kovoti mpks- jnjauku viso turėjo $17,282,- 
liniai prieš girtuokliavimą. 79^.79/ 
Daug aludžiu bus uždaryta 
o vieton ju bus atidaryti 
arbatinės ir kafėjos. /

Valstybės Planavimo Ko 
misijai pavesta surasti bū
dus nakeirimin mokesčiu 
nuo alkoholio kitais įplaukų 
šaltiniais.

Bedarbiai Neduoda Ramumo 
Anglijos Parlamentui

„ ..... .v kini, kuris c
Tarptautinis Apsigynimas Is- sovietų Sąjungą, 
reikalavo Neišduoti Crouch- - - - - - - - -

Baltagvardiečiai Prašo Ge
rai Prižiūrėti Trockį

Komstantinonolis, Tyrkiia.
— Baltagvardiečių kolonija 
Konstantinopoly, susidedan
ti iš 2,000 asmenų, atsikrei
pė prie Tųūkiios valdžios su 
prašymu, kad Turkijos val
džia neleistu Trockini liue
sai gyventi Turkijai. Sako, 
ieip'u kas bloan atsitiktu su 
Trockiu, tai būtų baltinami | veikime — ‘ 
baltafrvardiečiai. o jie nieko; prieš valdžią, 
blop’o nemana darvti Tree-! Policija įsiutusiai darbuo 

dabar atakuoja! jasi, kad dar daugiau darbi 
Įninku suareštuoti.

f bangas Paskelbė Savo 
Valdžią Shantunge

BUDAPEST, Rumunija.— 
Trečiadienio vakarą ir ke
tvirtadienį vietos policija 
suareštavo 60 darbininkų. 
Kaltina juos komunistiniam 

“konsprracijoj”

^Mexico City.— šešiolika 
meksikiečių tapo sušaudyta 
jGuanajuato valstijoj. Jie 
f buvo apkaltinti kaipo ban
ditai, kurie nužudė W. M. 

Underwood ir G. C. Ales- 
thrope, Amerikos kapitalis
tų mainų .viršininkus.

Du kiti, laikomi įkalinti, 
taipgi bus nužudyti.

Havana, Cuba.— Dr. Ale
jandro Vergara Leonard, 
vienas iš» suareštuotų už 
suokalbį nuversti dabartinę 
Cubos valdžią, pareiškė, kad 
suimtieji visai nekalti jo
kiam suokalby, kad jie neor
ganizavę jokio sukilimo.

Sovietai Gaminasi čeverykų 
Dirbimo Mašineriją

Leningradas. — Nevsko 
.mašinų dirbimo dirbtuvė 
Leningrade pradėjo gamin
ti čeverykų dirbimo maši
nas. Planuoja šiais metais 
užbaigti 230 mašinerijos se-

ALBANY, N. Y.— Tarp- 
j tautinio Darbininkų Apsi- 
i gynimo New Yorko Distrik- 
tas išreikalavo, kad guber
natorius Roosevelt neišduo- 

! tų Massachusetts valstijai 
Paul Crouch, nacionalį se- 

i Amerikos 
Anti-Imperialistinės Lygos, 
del teismo' sąryšy su New 
Bedfordo tekstiliečių strei
ku. ..X,

1 Dvi savaitės; atgal Tarp- 
tautiniui Apsigynimui pa
vyko ■ išreikalauti, Jkad gu
bernatorius neišduotų; Fred. 
Biedenkapp, pagzonalį se
kretorių ' Darbininkų Tarp
tautinės I Pašalpos, kaipo 
kaltinamą “konspiracijoj” 
New iBedforde. .; ,

PEKINAS, Chinija, 
nešama, kad m iii ta ristas 
Chang Tsung-chanį, kuris 
vadovauja sukilimą prieš 
valdžią, -paskelbė savo val
džią Shantungo provincijoj.

Sukilėlių valdžios prezi
dentu paskelbtas maršalas 
Tuan Chijui. Armijos vy
kiausiu komandierium pa
skelbtas. maršalas Wu Pei- 
■fu. O Chan^as pasilikęs sau 
I “Trečios Nacionalės Armi
jos” komandieriaus vietą.

ALDLD. 84 kp, rengia pa
skaitą temini e: “Rūkyt ar 
Nerūkyt.” Prelegentas bus 
Daktaras Petriką. Paskai
ta Įvyks nedėldienį, 3 d. ko-( 
vo< 2 vai. po pietų, svetainėj I 
62^Lafayette St

Kviečia Komitetas.

Remington, N. J.— Ke
tvirtadienį čia panelė Anna 
W. Stout apvaikščiojo' savo 
šimtmetines gimimo sukak- 

įtuves. Per daugeli metų ji 
buvo mokytoja. Dar gerai 
mato be akinių.

LONDONAS.— Keli šim-! kretorių Visos 
tai bedarbių, kurie atmarša- 
vo čih iš įvairių Anglijos da
lių reikalauti, kad valdžia 
duotų darbo ar duonos, ne
duoda ramumo parlamentui. 
Ketvirtadienį dvidešimts be
darbių įėjo į parlamento sa
lę ir (fainavo Internacionalą, 
iki juos policija' per spėką 
išvarė. . :

. BUCHAREST, Rumunija. 
— Trečiadienį policija pra
nešė, kad surado nuogųjų 
sektą. Keli šimtai vyrų ir 
moterų nuogi gyveno ur
vuose. Varkovesty, Bessarą- 
bijoj. S

Policija tuos nepaprastus 
gyventojus užklupo, vy^ai 
ir moterys teisinosi, kad jie 
nėra prasižengę, bet polici
ja kaltino juos/praktikavi
me pagoniško tikėjimo.

! t ___ t-i___

Saratovas. Sovietu Sąjun
gą.— Čia tapo atidaryta 
tekstilės dirbtuvė. Joj dirbs 
1,700 darbininkų. ’

Miami, Fla. — Richard
Meeker, 21 metų, IS L _ _- __
town, N. D., numirė nuo tų Partijos ;
beždžionės įkandimo į ranką kad Francijos-Belgijos-Ang-! 
trys savaitės atgal. Jo krau- i Ii jos slaptos militarises su-' 
jas užsinuodino.

Laikraščio Redaktorių
VIENA, • Austrija.—Kupi

no Seipel valdžią įgrūdo Ka
lėjimai Paul Kohn, redakto
rių Austrijos komunistu 
laikraščio “Rote Fahne” 
(“Raudona Vėliava”), kal
tindama jį “šalies išdavys
tėj.” iri U1 : • ;> į ' J

Jis kaltinamas už patalni- 
nima priešvaldiškų eilių, 
pereito sekmadienio laidoj, 
kada fašistai surengė de
monstraciją. Eilės ragina 
darbininkus nuversti kapi- 

laivasATritonia eksplodavo talistinę valstybę: taipgi 
ir nuskendo Buenaventura iose nurodoma, kad Austri- 
prieplaukoj ketvirtadienį. 
Kiek žinoma,/ trys asmenys 
žuvo ir keturi sužeisti. Lai
vas buvd prilioduotas dina
mito ir gazolino. \ ;

Roma.— Fašistų partiios 
ąųgšpiausia Taryba paskelbė 
vąrdus 400 fašistų, kandida: 
tų ’ > į , fašistinį parlamentą. 
Rinkiniai įvyks kovo 24, d.

Londonas.— William Wal
ker, . Anglijos seniausias 
žmogus. ketvirtadienį nu
mirė. Jis buvo 108 metu 
amžiaus. Buvo sveikas iki 
nereito birželio. 
Nottinghame.

iliuzijos (sutartis tarp Vo
kietijos- ir kitų imperialisti
nių valstybių) dabar yra 
mirusios ir palaidotos. So
cialdemokratų veidmainystė 
kaslink Tautų Lygos kaipo; 
taikos įmonės yra pagaliosi 
iškelta į viršų.

Socialdemokratija atsto
vauja organinę dalį dabar
tinės sistemos daryme slap
tų militarinių sutarčių, pa
žymi “Pravda.”

Paryžius.— M. Dharvent, 
francūzas archeologas. s&ko, 
kad jis suradęs seniausią 
pasauly britvą smėlio iška- 
svnose. Montiers-les Amiens. 
Ji susideda iš kotelio ir ge
ležtės, panaši į moderninę 
britvą. Ji atrasta kartu su 
kitais senovės “įrankiais.” 
kurie priklauso gadynei už

• metų pirma

valdžią. Jis persergsti juos, 
sakydamas, kad gali įsi
steigti diktatūra, jeigu jie- 
vis atidėlios sudarymą koa
licinės valdžios.

Ketvirtadienį po pietų ly
deriai trijų buržuazinių par
tijų — Liaudies Partijos, 
Socialdemokratų ir Demo
kratų -— tarėsi slaptame 
mitinge del sudarymo koali
cinės valdžios. Kanclerius 
Mueller' dalyvavo. Bet ne
prieita prie susitarimo. Sa
koma, nesusitaiko del minis- 

jterių vietų.

Nužudė Savo Advokatą
Centraville, Iowa. -/■

George Damyancich ketvir
tadieni nušovė savo advoka
tą D. Fulton Rice ąnt teis- 
mabučio laiptu. Paskui nu
ėjo į pavieto kalėjimą’ ir pa
sidavė. Jis smarkiai, susi
pyko su advokatu d( 
ten biznio dalykų. ...
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DIENOS KLAUSIMAIS
Sovietų Respublika ir Pasau-j _ Kiek vis0.ki piunksnagrau- 

zos yra prizaumję, buk So
vietų valdžia ir bolševikai 
sutinką ir žadą buvusiems 
savininkams atlyginti už 
konfiskuotus jų turtus ir 
atmokėti visas .carines ir 
kerenskines skolas. Bet ši
tas Sovietų kontraktas su 
Royal Dutch-Shell kompani
ja dar kartą įrodo, kad tie 
plunksnagraužos. meluoja. 
Revoliucija senų skolų ne
pripažįsta.

lio Taika

• Jungtinės Valstijos nuta
rė statyti penkioliką naujų 
kariniu laivų. Anglija jau 
pradėjo statyti tris naujus 
karinius laivus. Franci ja 
budavoja tuziną naujų lub- 

. marinų. Franci j a ir Belgi
ja padarė slaptą militarinę 
sutartį prieš Vokietiją. Vo
kietijos valdžia nusprendė 
padidinti savo karinį laivy
ną. Lenkijos legionieriai' 
laikė slaptą suvažiavimą ir | 
nusprendė praplėsti Lenki-! 
jos rubežius nuo “marių ikii 
marių.” Amerikos kariniai 
laivai" vėl skubinasi į įvai
rius Chinijos uostus, nes ten 
vėl užvirė vulkanas. Musso
lini sakė, kad Italijos armi
ja neturi sau lygios visoj 
Europoj. Ir taip toliau.

Iš antros pusės, Sovietų __  _______  _____
Sąjunga pasiūlė taikos su-;^ew Yorko senosios darbo 
tartį Pabaltijos valstybėms, 
kuri atmeta karinius būdus 
rišimui tautų nesutikimus. 
Sovietų Sąjunga pasiūlė to
kią pat sutartį’Turkijai. So
vietų' Sąjunga reikalauja, 
kad visos valstybės tu o j aus 
visai nusiginkluotų.

. Ar dabar aišku, kas dar
buojasi delei palaikymo pa
saulyj taikos? O vienok so
cialdemokratiniai buržuazi
jos agentai sušilę meludja, 
kad komunistai norį naujo 
karo ir kad Sovietų valdžia 
esąs didžiausias pavojus tai
kai.

Socialistai ir <$150,000

Komunistų “Daily Worke- 
rio” ir “Freiheit” redakto
riai — Robert Minor ir Moi- 
ssaye J. Olgin — pasodinti į 
kalėjimą. Juos suareštavo 
socialistų vadas milionie- 
rius x Morris Hillquitas. p 
Hillquito užpakalyje stovi 

(visa Socialistų Partija ir

<

Kova deiei Žibalo ir Sovietų 
Valdžia

4

Iš Maskvos pranešama,
1 f 1 T V • •

i unijos ir jų biurokratiniai 
vadai.

Hillquitas sako, kad jam 
komunistų laikraščiai nuplė
šę “šlovę.” Tai jis ir einąs 
į buržuazinį teismą tą savo 
‘J^lovę” pataisyti bei sugrą
žinti. Bet kodėl Hillquitas 
nebando" “šlovę” susigrąžin
ti viešai, per spaudą, atmuš- 
damas jam dalomus ūžmetį- 
muŠ, jeigu jis mano, kad tią 
užmetimai neteisingi, nepa
matuoti? Ar tas neparodo, 
kad Jlillqitui rūpi ne savo 
asmeniška “šlovė,” bet ban
dymas nuplauti Socialistų 
Partijos purvinas rankas ir 
sunaikinti komunistų dien
raščius ?

“Daily Workeryj” spaus
dinama teismo rekordai, ku
rie parodo, kad ponai socia
listai, su ponu Hillquitu

Politiniai Banditai Uždegė 
Įstaigą

Anksti pereito pirmadienio 
rytą—galėjo būt i penkta va
landa—“Vilnies” ofise kilo di
delis gaisras, kuris ne tik pa
tį ofisą sunaikino, bet kartu 
pridarė daug žalos ir antra
jam augštui, kur gyvena dvi 
šeimynos,

Gaisras tokiu nepaprastu 
greitumu plėtojosi, kad gyven
tojai ant antrojo augšto turėjo 
nuogi gatvėn išbėgti, nespėję 
dargi reikalingiausių drapanų 
pasiimti. O vienas ir to pa
daryti negalėjo—teko jam iš
šoki pro langą, ant šalinio na- 
Yno.

• Kadangi šių žodžių autorius 
yra vienas tų, kuriam iš de
gančio namo teko bėgti, tat 
jis tiki esąs kompetentingas šį 
įvykį smulkmeningai aprašyti.
Kaip Viskas Atsitiko, Kaip Ki

lo Gaisras
Artimiausiuoju ir vyriau

siuoju šito gaisro liudininku 
yra “Vilnies” dženitorius drg. 
J. Baltušis. Gale ofiso ran
dasi du jo kambariai—kuknia 
ir miegamasis kambarys.

Apie penktą valandą ryte, 
o rasi minutę kitą po penkių, 
kažin kas ėmė barbenti į du-j^ 
ris. Nieko bloga nėmanyda-1
mas, drg. Baltušis atsikėlė iš) 
lovos ir atidarė duris. Jisai,
mat, pamanė, kad turėjo atei
ti kas nors kokį spaudos darbą 
atsiimti, ar lapelių dalintojai, 
ar, pagaliaus, kuris spaustu
vės darbininkas.

Būta tačiaus piktadarių, no
rėjusių aršų darbą atlikti. 
Pradarius duris, į drg. Baltu
šį įremta reVolveris ir paliepta 
iškelti rankas.

Nieko kita drg. Raltušįui.nę- 
liko, kaip pildyt plkjącląriįj 
įsakymą. Priešingam 
piktadariai jį būtų, peršovę ar 
visai atėmę gyvastį. • ;
Baltušis Įvaryta Miegamajam

Kambaryj ’ L
Kadangi drg. Baltūsis anglų 

kalbą nekaip vartoja ii’ buvo 
išgąsdintas, jam sunku buvo 
pagaut viskas, ką kalbėjo pik
tadariai. Vieną dalyką jisai į įesperatas. 
betgi įsidėjo gerai galvon— <■••• ■ ■ •
piktadariai pas jį klausė apie oponentas sunaikinti?

Kad 
liudija 
drg. Baltušį1 buvo pinigų—sa
vų ir “Vilnies”—bet jie nepa
imta. Neigi ofise tų pinigų j ieš
kota.

Ką ir Kur Padare Gaisras
Daugiausia nuostolių gais

ras pridarė ofise, už jo esan
čiame knygyne ir paskui drg. 
Baltušio kambariuose. Jie, ga
las nuo galo,'išdegė. >

Liepsnose žuvo daug, bran
gių knygų, jų tarpe ir Dr. Kaš- 
kiaučiaus knyg'a “Alkoholis ir 
Spiritiniai Gėralai.” Šiuo tar
pu sunku nustatyti tikrą 
skaitlinę nuostolių ųž sudegin
tas knygas. Taip, pat sunku 
pasakyti, kiek tikrai bus ki
tų. nuostolių, už apdegusį na
mą ir rakandus. Vaduojantis 
kontraktorių apskaičiavimais, 
pataisymas namo kainuos ne 
mažiau penkių tūkstančių do
lerių, Tat imant domėn nu
degusias knygas ir kitus daly
kus, toji skaitlinė turės žy- 
miai padidėti. Reiškia, nuos
toliai dideli.'

Gerokai apdegė ir išardyta 
antrojo augšto k a _____
Juos irgi galas nuo ga4o reiks 
remontuoti, taisyti.
Kas Per Vieni Buvo Piktada

riai ir Ko Norėjo?

Kas per vieni buvo tie pik
tadariai ? Ko jie norėjo?

Į pirmąjį klausimą atsaky
ti sunku—piktadariai ištrūko. 
Jeigu policija, apdraudos kom
panijų agentų padedama, juos 
pagaus—dalykas bus išaiškin
tas pilnai. Piktadariai, ne 
kad loska, turės pasakyti,: ke
lio valią jie pildė. Bet įr. da
bar jaus aišku, kad J.ie. buvo 
kepo npr§ pasamdyti gaivalai, 
piitys visko nežinoję. Klausi
nėjimas apie spaustuvę rodo, 
joge! jie i norėjo mūsų spaustu
vę'sunaikinti.1 1
• / Vadinasi, tai yra darbas ne 
paprastojo plėšiko, bet nevi- 
dono-priešo. Kas jis per vie
nas, pirštu į jį parodyti nega
lima—nepagautas.

Bet priešas//kuris -šitokių 
priemonių stveriasi, yra bailys, 

Jisai mano, kad 
šitokiomis priemonėmis galima

tokio tikslo jie turėjo, 
sekamas faktas. Pas

vadas ir apie tuos, kurie troš
ko ir trokšta mums nepasise
kimo ; kuix
mus sunaikinti. Ir ,ta. parama, 
tuo minių pritarimu,' mes di
džiuojamės—aišku 4 juk, ; kad 
žmonės tik gerą darbą tere- 
mia. Vilnis buvo su darbinin
kais iki šiol, ji bus su jais ir 
ateityj. Ne humbugu, ne 
suktybe mes vertėmės iki šiol; 
nesiversime juo ir ateityj. 
Darbininkai tatai mato ir įver
tina. Aišku, jie bus su “Vil
nimi.” . Tegul dūksta mūsų 
pf’iešai—jų mes nepaisome! 
Tų priešų, ir dargi tokių bai
lių, kurie žmonėms miegant/ 
svetimą namą lenda, tėra tik 
saujelė. ‘Prięš tūkstančius są
moningų lietuvių' darbininkų, 
vilniečių, jie nieko nereiškia. 
Mums pridaryta laikinų nuos
tolių, bet'tik laikinų. Drau
gų ir pritarėjų padedami, mes 
juos pergyvensime, ir dauge
riopai . susti plėsime I; i ' į (

bandė ir bando 
Ir ta. parama,

MINERSVILLE, PA.

ariai.

DARBININKŲ SVEIKATA
į Rašo Dr. J. J. KASKIAUCIU 

341 Walnut Street,
Į

Newark, N. J

Abelnas Persišaldymas
(Pabaiga)

Atsigerkite dažnai van
dens neperšalto arba limo
nado. Galima kartais ir so- 
dės bei selcerio. Alkoholinių 
svaigalų vely visai neragau
kite, nebent tik kartais leng
vo vyno ar alaus.

Pietums, jei pertoli na
mon eiti, tai geriau nusi
neškite sau porą-trejetą 
“sendvičių” iš rupesnės 
duonos, apteptos sviestu, 
perdėstytos sūriu arba vir
tų ^kiaušiniu ir keliais lapais 
salotos. Be to, keletą gerai 
prinokusių bananių, apelsi
ną, obuolį. Jei paranku, pra
vartu būtų'da ir kiek pieno.

Jei pietaujate namie, tai 
dar kokių daržovių galėtu
te vartoti: morkų, kopūstų, 
selerijų. Tik gerai visa kas 
reikia kramtyti ir valgyti 
pamažėl, neskubotai.

Vakarienei, kaip ir pus
ryčiams, vely ?apseikite be į vandens ir išgerkite, 
duonos ir be kitokių milti-'neperėjo, 
nių valgių. Suvalgykit sa
lotos gerą gabalėlį, vienos 
arba su grietine; galima da 
ir citrinos rūkšties išsispau- 
dyti. Kopūsto (žalio) ga
balėlį, morkvos, keletą ba-

Imi- pienu arba šiltu vande- 
i niu.

Jokios sriubos kol zkas ne
vartokite, 
ypač riebaluoto, 
tute išsivirti kokių daržo
vių, tai' virkite vien tik van- 
deny j, be jokių uždaralų, ' ■* 
be riebalų, be mėsų. Išsivi
rę, galite dadėti grietinės 
bei sviesto. Ir nevirinkite 
perilgai. Ropučių (bulvių) x 
keptų vakarienei galite kar
tais vartoti. Taip pat ir mė- . 
sos, kaip pirmiau minėjau.

Jei kada užsimanytumėt 
kokių saldainių, šokoladų, < 
medaus, širopo ar šaldyle-1'4*'- 
džio (“aiskrymo”), tai jų 
nevartokite po duonai a A 
pyragui, kad nebūtų iš toz 
rūgimo viduriuose.

Jei kada susidaro per
daug dujų, suremia po krū
tine, iškelia vidurius, tai iš- 
tarpinkite arbatinį šaukšte
lį valgomosios sodės (“ba
king soda”) stiklan šilto 

Jei 
tai už valandos 

tą pat pakartokite. Ką nors 
šilto dėkite prie pilvo, ypač 
kada ima ten daigyti, vars
tyti. Kartais vieton sodės, 
galima nugerti šaukštas ar 
du magnezijos pieno (“milk 

nanių, apelsinų bei obuolių.!!of magnesia). Šiaip šu ko- 
Keletą kiaušinių su sviestu, kiais vaistais nepatariu už- 
pieno. Kartais da galite sidėt 
dadėti džiovintų pamirkytų rylo, 
slyvų arba daktilių (finikų,!
“dates”). Galite porą-tre- kninos eliksiro' (“elixir L, 
jetą šaukštų medaus arba Q & S”), kuijo galima imti 
siropo suvalgyti, užsigerda- po šaukštuką prieš valgį.

jokio / viralo, 
Jei norė-

Kietųjų anglių kasyklose 
darbai mažėja. Nekurios ka
syklos dirba kad ir kasdien, 
bet kitos tik kaip kada dieną 
kitą savaitėje. Mat, operato
riai, turėdami liuosas rankas, 
iš malonės Lewiso unijos, pa
sirenka kur pelningesnės ka
syklos ir tose dirba. Todėl 
kur randasi daugiau tokių ne
pelningų kasyklų, ten žmo
nės. labai suvarginti, nes to
kia sistema jau senai traukia
si.

Tūlas laikąs atgal vietiniai 
unijos viršininkai, eilinių dar
bininkų ^spaudžiami, lankėsi 
pas Reądingo didžiulės kom
panijos prezidentą Maloney, 
neva reikalaudami padalinimo 
darbo visur lygiai. Na, iv ką 
gi jie pas jį išreikalavo? Ogi 
nieko, apart mandagaus pasi- 
k^ilbėjimb, kaipo su unijos vir
šininkais1. 'tAs gorias nusiskun
dė, kad tos‘ir tos kasyklos la
bai didelius iškūščius neša, ir 
jų'negali Teišt lygiui dirbti. i

‘ Tai jbms ir'išreikalavo". Tik 
^parvažiavę lokaluose pasald-, 
liežuvavo, pasiskundė ir* vis-į 
kas.. O jūs, darbininkai, vil
kite skurdą ir badą, čia a|iš- 
kiai matosi, kad jie nenaudojo 
griežtumo unijos vardu, o lik 
darbdaviu^pataikavo.

Tas"pats ir su augštesne uni
jos įstaiga. Kartais ihainie- 
rių su darbdaviais kivirčai nu
eina ir į “conciliation board,” 
kur sėdi tokie pat operatorių 
pataikūnai, žinoma, jie ir tu
ri būt tokie, nes Lewiso par- 
sidavus mašina to reikalauja. 
Todėl mainiėrių naudai ir ne- 
galNišspręsti. O jei kada ir 
būna kokio panašumo, tai tik 
didesniam 
bininkų.

Ir kur 
matosi tik 
Mine Workers of America ka
da tai buvo stiprus įrankis ko
vai prieš kapitalistus, šiandien 
iš to liko tik operatorių žais
las ir Lewiso gaujos aparatas 
vien tik iškolektavimui mai- 

'mierių dolerių, apsimokėjimui 
sau milžiniškų algų.

Tą visą jau šiandien mato 
didžiuma mainiėrių ir juose 
matosi didelė neapykanta to
kios unijos. Bet viešai prie
šintis negalima,-, kadangi bjau
rį le\vįsinė reakcija siaučia, 
ypač po paskutinei Devinto 
Distvikto konvencijai, visur 
Lewiso pakalikai šnipinėja ir 
grąsina,'. jei kas , kalbės .prieš 
uniją ar Lęwisą, bus išmestas 
iŠ darbo, žinoma, jie tą, su 
bosų pagelba, ir padaro.
’ ' Tokiai padėčiai esant, drau
gai mainieriai turi nepraleisti 
nei vienos progos. Kuomet 
progresyvių darbininkų yra 
surengtos prakalbos—eit klau
sytis, duot klausimus, ką su 
tokiu unijos nachališkumu da
ryti ir tt. O visgi yra išeitis, 
kur bus Lewiso .ragai nulaužy
ti.

tfebent kokio stip- 
taus toniko, saky

sim geležies, kininos ir stri-

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
> . * ’I..’

< BAISOGALA. (Ked. apsk.)kų frakcija neapsiribos vien 
i Naujas provokacijos būdas, j pareiškimo skaitymu. Jei ji 
1928 met. gruodžio 27 dieną-norės rimtai kovoti, tai priva- 
buvo areštuotas darbininkas 
V. Kazlauskas ir kaž koks 
šundaktaris Kreiza iš .Baiso
galos valsčiaus. Pastarasis 
yra beprotis. Pas jį esą kra
tos inetu rasta kom. literatui’. 
Kur ji buvo rasta Kreiza ne
žino; iš visų jo aiškinimų ma
tyt, kad pati žvalgyba jam li
teratūros pakišo. Su Kreiza 
sunku susikalbėtų jis nukalba, 
pradeda dainuoti, šokti. Va-; 
dina save daktaru. Iš visko • 
matyt, kad. jokio supratimo! 
apie nelegalią literatūrą netu
ri. Vedant kvotą žvalgyba 
protokolą sui’Ašė taip, kaip jai 
reikėjo..ir vertė Kreiza pasira
šyti, kdf surastąją pas jį lite
ratūrą jis gavo iš Kazlausko. 
Nors jis ir pusprotis, bet tokio 
rašto- nepasirašė. Tada žval
gyba kumščiuodama ir girdy
dama jį “įtikino,” kad pasira-

lės jos pradėtą kovą perkelt 
į fabrikus ir kviesti darbinin
kus griežtai kovoti už frakci
jos išstatytus reikalavimus ir 
prisidėti prie frakcijos pareiš
kimo. O visų darbininkų par
eiga įsitraukt į kovą už tuos 
reikalavimus.

spaustuvę. Aišku, 
įeit spaustuvėn, tik 
eit ofiso trobesio, 
mas, tačiaus, yra 
spaustuvė randasi 
me, galiniame.

Išgąsdintas piktadarių drg. 
Baltušis, žinoma, tikslaus at
sakymo negalėjo duoti ir tai 
buvo laimė. Piktadariai nors 
ir didelių mūsų įstaigai nuo
stolių pridarė, vis tiktai savo 
tikįlo nepasiekė—spaustuvė 
išliko sveika.

Trumpai sakant, vienas pik
tadarių drg. Baltušį įsivarė į 
miegamąjį kambarį, kur . tai 
nakčiai buvo atvykęs miegot 
jo sūnus (nųq Marquette 
Park) Zigmas.

jie norėjo 
pataikė į- 
Ofiso na- 
atskiras— 

kitame na-

PleČkaitininkų ir ĮAaudinink 
Eilėsekad Sovietų valdžia pasira- pasipelnė ant

šė kontraktą su Anglijos į $150,000 lesomis moteriškų 
% Royal Dutch Shell žibalo'

trustu, kurio prezidentu yra I ~ 
tūlas Sir Henri Deterding. 
Paskutiniais keliais metais 
šitas ponas baisiai siuto ant 
Sovietų valdžios ir sakė, kad 
jis ir jo trustas jokio biznio 
nevarysiąs su Sovietų val
džia. Kaip, girdi, mes gali- 
me varyti biznį su tokiais; Faktas yia tame, kad dai- 
žmonėmis, kurie užgriebė bminkai tapo nuskriausti 
buvusių savininkų turtus? ant^l50,000. , ,
Jis taip pat reikalavo, kad;
Sovietų valdžia atlygintų jo - 
trustūi už konfiskuotus tur- muniptų 
tus laike revoliucijos.

Bet dabar, matote, 
' karštas “i
mas iš Deterdingo buržuazi-

lYorko organizacijos eilinių, 
narių. Jie to užsiginti ne
gali. Jie negali nusiplauti 
rankų nuo to purvino dar
bo. Gali jie teisintis, kad 
jie legališku keliu tuos pini
gus “užsidirbo.” Bet tai 
bus mulkinimas, darbininkų.

apmulkinimui dar-

nepažvelgsi, visur 
supuvimas. United

Nesantaika 
tardymo 

ir tų, kurie 
ką tik žino- 
kurie gerai 
kentėti nuo 
sukelia gin-

Chi-

A. Arbačauskas.

Pagaliaus Turkijoj esanti

ant Trockio ir kad jie padės
r

Mes gausime tūtas-

X CVXXXVO • par Jaugiau, /tie. 
tūkstančiai pasidarys savas iš-

i

Hillquitui nepasiseku nu
plauti ponus socialistusi Ko- 

dienraščiai dar 
i daugiau socialistų purvinų 

įas darbų iškels aikštėn. Susi- 
moralis” ’ sajaus- Pr.at« darbininkai rems 

.................... “Daily Worker}” ir “Frei-
nėą krūtinės visai išgaravo, beit,” kad ^atmušti Hillquito 
Taip išgaravo, kad netgi ne-|Par^3°s užpuolimus. ■ 
išreikalavęs iš Soyietų vai-i _________ _

. džios atlyginimo už konfis-. 
kuotūOsius turtus, varys; 
biznį su 'Sovietais ir tiek.' 
Mat, Anglijos žibalo intere-| 
sai pamate, kad jiems mar-! 
ketą baigia paveržti Ameri
kos žibalo interesai. Juk 
jau du metai kaip New Jer-

; sey Standard Oil kompanija 
supirkinėja Sovietų žibalą 
ir tuo. žibalu varo laukan

I Anglijos žibalą iš Europos
ir Azijos. Tai ve kas pri- i straipsnių jis visaip niekina 
Vertė Deterdingą nusilenkti | Sovietų valdžią, Sovietų Są- 
nrieš Sovietus ir pasirašyti jungos Komunistų Partiją, 
kontraktą su jais, užmirš- giriasi ir tt.
tant tuos savo prižadėjimus Pagaliaus Turkijoj esanti 
niekados nesusitenti ranku rusai baltgvardiečiai pareis
iu “pavogtu” bolševikų ži- kė, kad jie jau nebepyksta 
balu. ant Trockio ir kad iie nadės

Trockis Baltagvardiečių 
Liogeryj

Trockis jau paleido savo, 
kakarinę per buržuazinę 
spaudą. Šiuo tarpu pasi
rinko už organą “New Yor
ko Times’ą,” Amerikos 
stambiojo biznio organą. 
Per “Times’ą” visoj eilėj J • ' • • ♦

Park) Zigmas. / Antrasis gi 
piktadaris nuėjo į ofisą. Kaip 
ilgai jis ten buvo, drg. Baltu-, 
šis tiksliai pasakyti negali, bet 
jo supratimu jis galėjęs už
trukti apie penketą ar kiek 
daugiau minučių.

Grįžus jam ir drg. Baltušį 
laikęs piktadaris pasitraukė— 
abudu išlėkė laukan.
Gaisras ir Kėlimas Antrojo 

Augšto Gyventojų
i Išbėgus piktadariams, drg. 

Baltušis šoko prie dui'4j ir jas 
užsklendė. Bet atsigr’žęs jis 
pamatė, kad ofisas jau lieps
nose. Dabar visa paaiškėjo— 
piktadariai buvo atėję padeg
ti narna! > .

jam apsiginti puo bolševi
kų! Mes. taip’ ir sakėm. 
Trockis dirba baltgvardiecių 
darbą. x c s

Tegul Trockis loja. Tai 
tik dar vienas ( baltgvardie- 
tiškas balsas prieš revoliu
ciją, prieš komunistus. Bet 
mūsų darbas eina savu ke
liu

Tai yra klaida ir ji bus įro
dyta. Mes pakelėm milžinišr 
kus nuostolius, vis del. to, mes 
nežūsime. Priešingai, “Vilnis” 
eis, kaip ėjus; mes būsim dar 
stipresni. Apie mus susiburs 
nauji tūkstančiai lietuvių dar
bininkų. Jų materiale ir mo
rale parama mes daugeriopa! 
sustiprėsime. Banditizmas dar 
neužmušė ir neužmuš įsitiki
nimus. Priešingai, jis dar la
biau paakstins žmones savus 
reikalus ginti. Ginti juos ir 
laimėti.
Mūsų Priešai Džiaugiasi, Bet 

Nedrįsta Pasisakyti

Pereitą pirmadienį visą 
cagą jau buyo Aplėkusi ■ žinia, 
kad “Vilnies” namas sudegė. 
Lėkė ji iš lūpų į lupas.'' Re
porteriui teko / girdėiji, joge/ 
kai kurie žmonės esą nudžiu
gę. Jie visokius paskalus lei
džią. Vis delįo,, viešai pasisa
kyti nedrįsta—žino, mat, . ką 
tatai reikštų! Už leidimą pa
skalų galima atsidurt} už gro
tų. . .

Menševikų “Naujienos” ir 
klerikalų “Draugas” taipgi ne
iškenčia—tyčiojasi, kad sude
gė ‘'komisarų ghzietos ofisas.” 
Pavyzdžiui, “Naujienos” švok
ščia, kad dabar prasidėsiąs 
“komisarų vajus raudond va
riui remontuoti.” Išrodo, kad 
“Naujienų” žmonės šito ypa
tingai bijo—baisu jiems ir pa- 
mislyti, kad Amerikos lietu
viai darbininkai mums padės 
atitaisyti tuos nuostolius, kūrių 
pridarė niekingo piktadario 
ranka. '

“Naujienų” ^bionės neklys
ta—jų baimė yra tikrai o ne 
dirbtinė. Męs gausime tūks
tančių lietuvių dąrbipiųįų pą- 
ramos! Dar 'daugiau, tie.

Philadelphia, Pa.— Meto
distų kunigas ■ Samuel N. 
McFadden, iš Chester, Pa., 
sakydamas pamokslą,' besi- 
įšaJūkdąmas prie dievo, numi
rei ‘

Kaunas
PleČkaitininkų ir liaudininkų 

eilėse eina vaidai, 
pakilo tarp tų, kurie 
metu gerai laikėsi, 
žvalgybai pasakojo, 
jo. O kadangi tie, 
laikėsi, turi dabar 
plepių, tai tas ir
čų; be to, geresnieji iš jų mato, 
kaip mes (revoliucionieriai) ko- 

i išdavikais ir kartais 
stato taip klausimą, kaip ir mes. 
Bet kadangi s.-d. CK palaiko 
daugiau plepius — Kedį, Pa- 

prųvokacljos; l)lauskil ir. tai tie švaresni,

syti reikia ir jis pasirašė. Taip v4°fam4 SU 
pat norėjo ir Kazlauską “įti- į . .- 
kint,” bet kumštys nieko ne
padarė, : žvalgyba triumfuoja,; 
suradusi nauja _____
būdą—bepročių pagelba su-.neturėdami daugiau drąsos nu
daryti , reikalingus liūdymus jj-; traukti su jais ryšius, \elkasi 
įskundimus. l)ax ad»iu vedami.

• ‘ Charakteringa, kad beveik iš-
-----— • imtinai tįe, kas per tardymą ge

rai laikėsi, yra valstiečiai ir 
darbininkai, o plepiai — šiokie

’ ŠIAULIAI, Skaitė dįklara- 
ciją. Šiauliuose tilf vieni vi
suotino darbininkų draudimo t°rie vadukai, 
sarašo šalininkai paskelbė ko- ( 

tymui ir kvietė kovot visus i 
darbininkus. Visuotino darbi-' 
Įlinkų draudimo šalininkų 
frakcija ligos kasų tarybos'po- 
sėdyj perskaitė savo deklara
ciją, kurioje protestavo prieš 
fašistinius rinkimus ir reika
lavo paskirti naujus, nuimti 
mokesčius riuo darbininkų ir 
apdrausti juos samdytojų ir 
valstybės lėšomis. Kada buvo; 
skaitomas p a r ei š k i mas, tai 
darbo inspektorius išbėgo, o 
kiti samdytojai ir jų agentai 
ir batlaižiai s. d. juokėsi. Už
tat darbininkai klausė aty- 
džiai. Pareiškimą svarstyti 
buržujų., atstovai* su socialde
mokratais, .atsisakė,

Reikia tikė.tis, kąd darbiniu-

va fašistiniam ligos kasų įsta-\įveniįm Sušaudymo Sukaktuves 
Kaunas K

4 draugų sušaudymo sukak
tuvės buvo minimos visų politi
nių kamerose., 9’/o vai. atida
rant kameras sudainavom lai
dotuvių giesmę. Reikšdami pro
testą tą dieną atsisakėm vaikš
čioti.

Szcšaudytų Minėjimas
VARNIAI.— Gruodžio 27 die

ną badavome, reikšdami protes
tą prieš fašistų terorą ir reika
laudami paleisti internuotus iš 
stovyklos.' Taip pat buvo iš
kelta vėliava. Už tai politkali
niai buvo nubausti 3 paromis 
arešto. Varniškių ūpas pakilęs
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RUTHENBERG—LEADER OF THE AMERICAN WORKERS cTadelthatfal'%onvA,I^ and working for the YOUNG
PIONEER. Before someone

omrade C. E. Ruthenberg fight against the war danger, ! beats you to it__hurry-up and
wws born on July 9, 1882. He 
was the son of a longshore
man, and he himself became must point out to the work- 
in turn a factory worker, ajers’ children, that net he, but 
clerk, newspaper correspond-į Ruthenberg is our Leader. To 
ent and from 1909 till his [follow his example, and - to 
death Comrade , Ruthenberg carry on his fight—we mustj^e 
was ąctjve in the labor move-Į redouble our energies irt fight-i 
ment. 1 ing against bosses’ wars.

Ruthenberg took an active: fcomrade Ruthenberg’s last 
part >n a 1 workers struggle. !w01_dg were ..Comrades_cIose

6 Ladier/11 Č a rm e I ranks!”' To the workers’ FREE CHILDRENS A FREE; narnai uaaies G a i m e n t.chi|dren that means to build 
Workers Urnon, and Was very I str organizatiOn that will 
% Xln ‘ n * |be able to carry on the fight
of trfat organization He also I ()f Comrade K u t h e n b e r g

ta-v6a .in^r?ar against wars. This organiza-1 our readers what they think
, other strikes m Cleveland and . tiQn įs THE Y0UN(, PiO-jcf these stories of the life of 

o er pa s 0 >o. u ,en; neers OF AMERICA. THE .the Russian workers and their I
berg joined the So c:: a 1 i s 11YOUNG PIONEERS CARRY I children. All of you 
Party in January, 1909. Com- QN THE F)GHT QF 
radp Ruthenberg was one yof iRADE RUTHENBERG.
the founders of the Workers, e. .. r
(Communist) Party of Amer-! on the fig o
ica. ' jenberg!

Ruthenberg died March 2, , 
1927, just as the U. S. Sup-i 
reme Court was to pass judge- NEERb __ ------------ -
nr^^t upon his conviction by’ RUTHENBERG APPLICATION į . , ; ' 

,the Michigan courts for his j --------- J \ r?n’
participation in building the ! I WANT TO JOIN THE YOUNG; ac °r>(S, 
Communist Party. PIONEERS. i schools.

At the present time when ?uame 
the bosses of the U. S. are pre
paring for another war Ruth-1 Address 
enberg is shining example to 
the workers’ children in their City

When the. teachers point to 
Washington as our hero—we

get to work for the DRIVE!
While the needle trades 

workers children are out on 
the picket'Hine helping the 
workers and their children— 
you must- STAND READY for 
... j w o r k e r s’ children , by 
building ♦ a strong, 
weapon—the YOUNG PIO
NEER !

LAND

COM-

Ruth-

bosses’ wars!
THE YOUNG 

OF AMERICA!

State

PIO

LENIN AND THE CHILDREN

A. Banevičiūte iš Montello 
Mass.; A. Niukiūtė iš Dor
chester, Mass., ir daininin
kams akompanavo Lilija Za
barauskiūtė iš Montello, Mass. 
Dainos ir’ pianine muzika iš
ėjo visai gerai. Ypatingai 
draugas Kubiliūiias, kaip ir 
visada, savo dainomis puikiai 
pasižymėjo ir šį kartą.

Šis juokų 
bus 
rių, 
del 
tik 
vis

pilnas . veikalas 
lošiamas, tų pačių akto- 
dar ir kitose vietose*, to- 
aktoriai nepasilieka vien 
šiuose pasisekimuose, bet 
dar toliaus gilinasi į vei

kalo turinį ir siekiasi prie 
augščiausio tobulumo. Todėl 
reikia tikėtis, kad lošiant ki
tuose miestuose pasisekimai 
bus dar geresni. Patartina 

lighting vįsoms kolonijoms kviesti šią 
teatralę grupę su šiuo veika
lu.

We want to hear from all !

Vienas iš Temytojų.

BALTIMORE, MD.

Dar Apie “C
Vasario ,17 d., ______ . ... Baltimorės

have lietuviai turėjo proga pamaty- 
heard of the terrible coditions ti puikiausią lietųjų kalboj 

. _ t,” kurią sulo- 
lived before they took Lyfos Choras iš Philadel- 

L. Pa. Lošimas pavyko 
i ir» kurie atsi-

CASTON R0PSEV1CH

Baigęs Philadclphijos muzikos į kon 
servatoriją, duoda lekcijas ąnt amui 
kos. Norintieji, kad jūsų laikai bū 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į ! 
mane, t „ ................_
pagelbą. I Kreipkitės šiuo adresu:

4Ž15 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio ' patar
navimo ir ui 
žemą kainą nu
liūdimo valan

pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

ŠO. BOSTON, MASS.
'• Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

lib billuiKiiiinnuib, K/uipKiLeb j ; r—, - , i •
p gausite tikrai . profesionalę 1 1 e'., Greenpomt o Zoo

J

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-

Lietuviška Akušere i

nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. . Taigi, jeigu jauties esąi 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

. bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
1 atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių liguj 
, vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 

f skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

' žolių, kurios jums sugrąžins sveika-
4 tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą,

i širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
— si mūsų gausius -vaistus, taip vadina; 
2? mus “Nervų Preparatas.” Nervų 1h 

ga yra labai blogas dalykas, bet mū-\
i sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii-A 
gai kt’lfa ir suteikia žmogui ramumą.

1 Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų ^olių pardavinėtojai visuose 4 
miestuose.

M. ZUKA1T1S
125 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Lietuvaitė Fotografistė1 ; ;;|i
tografuoju, Didinu ir Numalia- | j /

T T ■ r-Ir n Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos Ufcų, eczema, odos išbėrimų, 
įsiset^ejusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr. 

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZI-NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

110 East 16th Street, N. Y.
Tarpe 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedčliomis: 9 iki 4 po pietų.

Į Fotografuoj 
! vojų Visokiom Spalvom 
į Paveikslus
I Studija atdara kiekvieną dieną ir 
j nedčliomis nuo 9;30 iki 
’ 5 vai. po pietų.
įMARGARETA VALINČIUS
A

I
R

in which the workers of Rus- operetę “Grigutį, 

power into their hands. Duf-jphia, Pa. Lx" 
the Revolution, and before ,j<uo ’puikiausiai i 
that the War, most everything lankė į svetainę, likosi pilnai 

i was destroyed. But now the ; patenkinti. Reikia pasakyti, 
workers, with the help of their!kad mflSų publika, mačius per-j 

are busy building upjsįatymą operetės “<
good houses, ancįjj niekad neužmirš. Stačiai pub-' 

F jlika stebėjosi, kad tiek daugi 
įlosime dalyvauja ir visi savo į 
I užduotis atlieka kuo puikiau
siai.
į Pats veikalas labai supran- 
|tarnas ir gražus. Kiekvienas, 
(žiūrėdamas į aktorius, prisi
mena senus Lietuvos laikus, 
tuos papročius, kurie giminim 
gi su ukrainiečių papročiais.

Už tokį puikų su |ošimą 
daug garbės priklauso ir reži
sieriui Bulaukai, kuris ne tik 
veikalą sumokino’, bet ir puts 
lošė. ■ ■ < 1 ’■ •

' ) i I r ' I . i i > ! j '

Lyro$ Choras dąyė gerą pa-j 
vyzdį ir mums. Pasirodė, kad 
Philadelphijoj choras' turi 
daug jaunimo, čia augusio, ku
ris visur dalyvauja sykiu ( su 
suaugusiais. , 
čiai, taipgi turėtume

BOSTONO IR AP1ELINKES 
. ŽINIOS

ŠO. BOSTON, MASS.

Lapkus Jau Išvažiavo

So. Bostono Lapkus sutik- 
Recollections of L. a School I did not know what to- do be- ltasur!r Paleistas skaitlingos 

■publikos ir su dideliu pasiten
kinimu. Kaip kitur, taip ir 
čia ši triveiksmė tragi-komedi- 
ja paliko gilią atmintį tarpe 
So. Bostono ir jo. ąpielinkės 
atsilankiusios publikos., •

Kad perstatytas veikalas 
atsilankiusiai publikai gerai 
patiko, tai liudija publikos tie

cause 1 had never seen him 
before. But as hč approached 
us, I recognized him from his 
pictures.

I see even now the noisy 
crowd of little children cling
ing to Lenin, hanging op his 
arms, grabbing at his fur coat, 
and in the center,Lenin, laugh-1 

į ing 1 
the, children 
arms.

What love
i was in the eyes of the chil
dren, and what simplicity and 

I love there was in Lenin’s at
titude toward them. The chil- 

idren brought Lenin to me and 
imir Ilyitch (Lenin) is introduced him.

Grigutis,” i i --
opini nnhJ--------- ---------

Room 32, Weitzencorn Bldg, 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Baigus mokslą ir praktikavusi, 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo

, profesijoje praktikavosi di-, 
miestuose Euro-

Teacher
. Tit was a frosty day in Feb

ruary. The sleepy Kremlin 
Garden, with its trees cover- 
edWfrith hoar frost' and its 
snow dirfts, was sparkling in 
the bright winter sunshine.

I was having our usual walk , 
with the children, to get up 
an appetite for dinner. The; 
children, wrapped in shawls,; 
their heads buried in fur caps, 
felt boots on their feet, were 
gambolling in the snow like 
little bears, and their voices 
filled the air.

Suddenly a boy shouted:
"VI:

cornin’
All the children ran to meet 

a man in a black fur coat who 
was walking rapidly through 
the garden.

‘GERAI PATAIKO! poje
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikyto  jas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKO'!’ PADARYT CIGARUS, 
kad į menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai , ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI šupratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

Reikale patarnavimo, , 
kreipkitės: A

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

kvepį.” '
M. J. J. Urbszo 
187 Oak ‘ Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę i 

'kas 1 tnėnesis po ! 
kelioliką šimtų j 
pąrsjtraukia. Net 1 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo 
nis, 2759 Arsenal

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
idiitomo|jilją;s į trumpiausi laiką. 
Mes gvarantuojaių 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. NedėUieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW^ YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.. N. Y. I

n une center,luemn, įaugn-i* ... . _ . . . .
merrily, and embracing fusing' ir skanus juokai, Ru- 

with Both his rle; tars> audringos bangos, 
pylėsi per visą didelę svetai- 

,, nę po kiekvieno svarbesnio 1OV thOKG ** J J nuotikio, sugabių aktorių per
gyvento scenoje. Jeigu loši
me buvo jaučiamas vienas-kb- 
tas mažas trūkumėlis, tai rei
kia statyti say klausimą, o kur 
tų trūkumų bei klaidų nėra? 
Rasime jų apsčiai ir pas ge
rus profesionalus. Nepriskai- 
tant tų mažų—iš publfkoiS 
veik nepastebimų paklaidų— 
aktoriai savo užduotis atliko 
gerai. Kas pastebėtina, tai 
kad šį veikalą lošė ne So. Bos
tono ąj<toriai, bet Bostono 
priemiesčių. Būtent, drg. Ig
nas Kubiliūnas iš Roxbury, 
Mass., Lapkaus rolėj; drg. J. 
Rudmihas iš Dorchester, 
Mass., Vingilio rolėj; draugė 
K. Zinskienė iš Medford, 
Mass., Matildos rolėj; drg. A. 
Niukiūtė iš Dorchester, Mass., 
Katrės rolėj ir B. Jokobinienė 
iš Dorchester, Plepaitienės ro
lėj. Veikalui režisieriavo drg. 
Ig. Kdbiliūnas. * Suflioravo 
draugas A. Barčius. Prie pri- 
rengimo scenai šio veikalo 
daug pasidarbavo it drg. K. 
Barčiene iš Roxbury, Mass.

Pačiam So. Bostonui reiš
kiasi rimta konkurencija ak
torių profesijoj. Tačiaus, So. 
Bostonas irgi turi keletą ytin 
gerų aktorių ir jam didelis 
pavojus negręsia. Ir kuomet 
southbostoniečiai kovo 10 d. 
los “Du Broliu,” turės įrodyti, 
ką jie gali. Ir įrodyti, ar jie 
gali prilygti savo priemiesčių’ 
konkurentams. Tą visi pama
tysime kovo 10 dieną.

Beje, po perstatymui veika
lo buvo ir koncertinė progra
ma, kurią išpildė šie artistai: 
Ignas Kubiliūnas iš Roxbury; 
--------------------------------- /---- r

and

Mes, baltimorie- 
sekti 

j philadelphiečių pėdomis, kad 
daugiausiai pritraukus, jauni
mo į mūsų veikimą.

A. L. D. L. D. 25 kuopa ta
ria širdingą ačiū Lyros Chorui 
už atvykimą ir sulosimą ope
retės “Grigutis.”

Jonas C. Norkus.
He began to question the 

children about school, their 
work and their games, and 
their answers came thick and 

Taken by sur- fast. The children knew that 
prise, I stood still, surrounded ’ all their problems were his 
by a small crowd of children. I problems too.

WORKERS’ HOMES

We visited a Locomotiveto laugh. She was insulted,
Factory in the city of Lug
ansk.. Then we rode out to 
JJhe' suburbs of the town to see 
jLJ? houses that were being 
bdilt for the workers of this 
factory. One raw w#s al
ready finished. Our translat
or told the workers that we 
were German .children, and 
asked them to let uš see their 
homes. With great joy, they 
took us in, and showed us 
around the dwellings.

Tjrfe rooms were very large 
and beautiful. We all noticed 
that the Russians did not put 
too much decorations in their 
homes, as at home in Ger
many. No more than two 
families lived in each house. 
Each family had as many 
rd^fcs as was needed accord
ing to the size of the family. 
The families we visited, had 
payed as yet no rent, altho 
they had lived here for a few 
months already. They told 
us that the rent has not 
be^n decided upon. One wo- 

told us that her husband 
worked as student at the fact- 
o^—and so she did not have 
to pay any rent at all. When 
we heard this we all started

because she thought we were 
laugning at her. In reality 
we were laughing because we 
were so happy to see that 
every thing was taken into 
consideration.

A few days later we visited 
the homes of the miners in the 
mining region of the Donbas. 
Here too we saw’ new homes 
being built for the workers. 
It is hard to express the joy 
we felt at seeing these work
ers’ colonies being built!

Heinz.

Comrades on the Job In 
Young Pioneer Drive!

Almost 650 yearly subs 
have been gotten by 'the com
rades in this Drive, altogether 
about 600 dollars. has been 
gotten in the Drive—so far! 
We are far from our quota as 
yet, comrades, and there are 
only a ferw more weeks left. 
We decided to' ko over the 
top ir this DRIVE! It’s up 
to ęvery? one of us to get on 
the job TO-DAY!

You should get the dandy 
prizes that are here for the

JOHN S.
Valandos: 8-9 

2-4 
6-8

DAKTARAS
STANESLOW
rytą
po pietų 
vakare

Nedėliomis' pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko)
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—vistu 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bįzniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus- 
biznieriams ir privatiškiems žmo 
nėms, daug ar mažai, vis tiek ir lė 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas . naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su, gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
ųietams Amerikoj'^l.OO, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
jsigykit šį numerį.

“TARPININKAS,” *

W. Broadway, So. Boston, Mass, j *
■ Leidėjas

A. J. KUPSTIS

Mathew P. Bellas i

FORNIClAį
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
I PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
I Iš priežasties daugumo stake parduoda- 
|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
| statome į namus visoje New Yorko ir 
I Brooklyn© aoielinkėie.
Į Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin- 
Į kimo. Užeikite ir persitikrinkite.
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NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER
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DETROITO L1ET0VRI DARBININKŲ APTIEKOS I 
čia randasi Ivi lietuvi’Skos aptkJroa, kuriose galima pirkti valo- | 
tus daug prieinamesne kainCL negu kur kitur dabartiniu laiku į 

A< M. KISHON, Aptiekorip* Savininkas J 
87tl JOS. CAMPAU AVĖ., ir £(46 CHfeNB ST., DETROIT 1

■-■—•—■-Ml—a—

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
** • • *Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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• • šeštadienis, Kovo 2 cL, 1929Puslapis Ketvirtas

PHILADELPHIA, PA. 6.00J. Vaitkų
Keliaujančių Lietuvių

2.30
Sekretorius M.

Užlaiko lietuvis viduryje miesto31.55

raportą
SKAITYKIT IR RLATINKIT

53.03

16.93

41.19

iš lietuvių

25.00
10.00

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

i 1 
daug Žinių

25.00
2.00

44.15

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

“Naujienų” Bendrovės Šėrininkų Mitingas

likęs pelnas, 
Jankausko...$42.50 
likęs pelnas, 
Prūseikos.

Negavęs oficialio pakvietimo, 
bet sužinojęs pei’ kitus, kad 
“Naujienų” bosai šaukia “vi
suotiną” bendrovės šėrininkų 
susirinkimą vasario 23 d., kai
po senas šėrininkas ir aš nuyy- 
kau.

Gerokai po' aštuonių įeinu į 
masonų svetainę. Kadangi bu
vo garsinta, kad mitingas pra
sidės lygiai 7:30, tai eidamas 
maniau esąs gerokai pavėlavęs. 
Bet kokią nuostaba man buvo, 
kai įėjęs jsvetarinėn teradau viso 
labo tik apie 20 šėrininkų. Sve
tainė didelė, o. čia žmonių kur 
ne-kur vienas. Didžiausis “Nau
jienų” bosas Grigaitis labai ne
ramiai dairosi ir vis laukinėja 
daugiau šėrininkų ateinant. Dar 
keli atsilankė. Viso labo susi
darė apie 35 šėrininkai.

Nesuląukdarrras daugiau atei-! 
nant, Grigaitis atidaro susirih- * 
kimą ir įsako sekretorei Gugie-, 
nei perskaityti tuos vardus, ku
rie čia atstovaujami. Po per
skaitymo jisai įsako Gugienei 
perskaityti pereito reitingo pro
tokolą, kuris- daugum'a balsų 
priimtas. •

• Tada bosas Grigaitis duoda j 
bendrovės raportą. _ _________r_________
džįa;>.kąd gęra dūlis šėrihinkų i šiame raporte (Grigaitis: “Nu
yra neveiklus, į susirinkimus1*’’11' —---- •
neatsilanko, todėl ėsti maži su
sirinkimai. Taipgi esą nema
žai Šerų pakliuvę į tam tikras 
rankas. Jis čia matomai turė
jo minty JamontoKŠerus. Pereiti 
mėtai del biznio abelnai buvę 
nekokie, o čia “Naujienos” tu
rinčios gana tvirtus konkuren
tus, ypatingai daug kenkia tie, 
kurie išleidinėją tūlą lapą prisi
dengę unijos lebeliu, bet darbi
ninkams nemoka pilnų algų. 
“Naujienos” jų “bjaurius dar
bus” iškėlusios ir juos numas- 
kavusios, o jie negalėję nieko į 
tai atsakyti.

Pasiskundęs ant blogo biznio,

Grigaitis pradėjo skaitliuoti 
skaitlines, kiek jeigu ir išlaidų 
padaryta. Įeigų buvo virš 
$114,000, išlaidų irgi apie tiek. 
Per visus apskritus metus pa
daryta $288.10 pelųo. Prie 
įplaukų taipgi priskaityta ir 
tais metais parduoti Šerai už 
$14,723. (Šalę manęs sėdintis 
šėrininkas pastebėjo: “čia jau 
ne pelnas, bet apie $14,000 su 
viršum nuostolių.)

Užbaigęs trumpą
skaityti, Grigaitis kviečia šėri- 
ninkus padiskusuoti. Visi tyli. 
Vėl prašo ką nors išsireikšti sa
vo mintį. Vienas šėrininkas 
atsistoja ir pradeda kalbėti. 
“Kas tu per vienas?”, smarkiai; 
sušunka Grigaitis. “Bendro
vės šėrininkas Gdsiunas — lei
site kalbėti.” Jisai tuoj aus .pa
stebi, kad ponas pirmininkas vi
sai ne vietoj savo raportė ^iek 
daug kalbėjo apie svetimas įs
taigas .(vienas iš šalies pa
stebi : “apie bolševikų įstai
gą”). Raportas todėl iškrypsta, 
iš vėžių ir pasidaro melagingas. 
O jei mes paimsime ir pavar
tysime “Naujienų” puslapius,; 
ten kiekvieną dieną rasime nuo- 

Nusiskun-i latinių melų, panašių, kaip ir

tilk, pertoli nueini.” Maliorius: 
“Duok Gasiunui kalbėti.”) Jis 
nurodo, kad “Naujienų” vedė
jai už pinigus parsidavę impe
rialistams, garsina ir republi- 
konų ir demokratų ir fašistų ir 
kukluksų kandidatus, bile tik 
gauna apmokėti. O kai čia at
vyko Lietuvos fašistinės val
džios atstovas Balutis, tai tuo- 
jaus grigaitiniai pasibučiavo su 
juomi. Jis perskaitė ištraukas 
iš “Naujienų,” kurios parodo, 
kaip puikiai ten‘Balutis išgiria
mas (Grigaitis vėl stabdo kai-, 
bėtoją: “Sustok taip kalbėjęs,1 asmenis, 
nes įžeidi inteligentiją”), 1 
kuomet kalbėtojas privedė, kaip į m,o.

“Naujienos demoralizuoja 
darbininkų eiles, keletas' šėri- 
ninkų pradėjo smarkiai ploti.

Grigaitis biskį nesmagiai 
jaučiasi. Kviečia savo šalinin
kus kalbėti, suprantama bolše
vikus paakėti. Bet niekas nei
ma balso, didžiausia tyla. Pa
siima balsą pats Grigaitis ir 
susiriesdamas niekina bolševi
kus. Pirmiausia pareiškia, kad 
tokie kalbėtojai, kaip pastara
sis, reikėtų “ne jojomis, o sta
čia galva per duris” išvyti. 
“Naujienas” puolę bolševikai 
su Jamontu; “samdė apgavikiš
kus, žulikiškus advokatus.” 
Bolševikai esą “didžiausi apga
vikai, žulikai, sukčiai, didžiausi 
šmugelriinkai”. “Kaip erkė kad 
iškabina žmogaus kūno ir čiul
pia jo kraują, taip daro ir Ipol- 
ševikai:- jie čiulpia, darbo' žmo
nių kraują.” Bolševikai, ne
mokšos,- “aš jų laikraščio ne
skaitau, nes paskaičius begali 
valgyti, apetitą pagadina”.

Grigaičiui taip “inteligentiš
kai” atsakinėjant ant teisingų 
pastabų, daugelis ir jo šalinin
kų pusėtinai šaipėsi.

Užbaigęs savo spyčių Grigai
tis paskelbė, kad dabar “bus 

| balsavimas direktorių arba mi- 
nisterių kabineto rinkimas”. 
Tuojaus perskaitė vardus, už 
kuriuos šėrininkai privalo bal
sus atiduoti. Išdalino balotus 
su tais vardais visiems šerinin- 
kams ir vėliau surinkęs paskel
bė, kad kiekvienas Grigaičio 
statytinis gavo 2742 balsų, o 
Lekavičius vienu balsu dau
giau.

Potam Grigaitis paskelbia su
sirinkimą uždarytu ir .pataria 
visiems eiti skiepam

Senas šėrininkas.

Kas Gero Priešfasistinio Susi
vienijimo Skyriuj

Kaip kas sako, kad jau me
teliai senokai pasibaigė, o me
tinio raporto iš vietinio Prieš- 
fašistinio Susivienijimo nema
tyt. Gal sekretorius “miega”? 
Galima visaip sakyti, bet me
tinis raportas gali nustebinti 
tūlas kolonijas. Na, ir ^tai jis. 
Per perfeitus metus turėjome 
sekamų įplaukų:
Prakalbų

(

Senas Vincas.

ALGINIAI VERGAI
' t i , t | .

Havana, Cuba.— Išduota 
warrantai suareštuoti 73 

, kuriuos valdžia 
o kaltina organizavime sukili-

Vaizdelis

se—saldžiai dar šiuomi laiku miega, tarnai 
ant galų pirštų stypčiodąmi ręngią jiems 
pusryčius. O mes, darbininkai, kaip šune
liai pnrakyti prie buities retėžiaus, -kalena
me dantimis po juodū .'debesiu,, kuris pila 
savo šaltus lietaus lašus mums ant galvų, 
tarsi rykštėmis raižo mūsų pečius.

. Vos tik dienai pradėjus brėkšti, algi- Didysis dirbtuvės bosas, besėdėdamas 
niąi vergai, susilenkę, pasigūžinę, įtraukę savo šiltame konto re ir bežiūrėdamas per 

: kaklus į užverstas švarkų apykakles, susi- ’ * ...........
; ’ kišę rankds į kišenius, pasibrukę valgne- 
‘ • sėlius po pažastėmis—slinko darbavietės 
; link. Iš tamsios padangės krito, šalto lie- mas jį ant darbininkų, padiktavo jam: 

taus lašai, dužo ir šalo, ir žemės paviršius 
vilkosi vis storesniais ir storesniais ledi-, ma pakęsti, kad tie mulai (suprask—darbi
niais marškiniais. Telegrafų vielos, me- ninkai) taip nerangiai, tarsi nenorėdami, 
džių šakos, apkaustytos lediniais retežiais, lyg ne su savo rankomis dirbtų? Privalai 

. tarsi į nelaisvę paimti—lėtai . sau siūbavo spustelti juos biskutį daugiaus prie darbo.
; šiaurio šaltais pirštais palytėti. Jeigu kuris iš ju pradės zurzėti, lai nešasi

langą į nerangiai dirbančius darbininkus, 
pasišaukė savo ištikimą šunelį-užveizdą, 
pavobuliavo cigarą savo lūpose ir siundyda^

“Tik prisižiūrėk, tamsta. Ar tai gali

Jeigu kuris iš jų pradės zurzėti, lai nešasi
Klausą skriodžiantis ir duodamas sig- po velniais, nes už dirbtuvės vartų tos die- 

nalą, kad alginiai vergai stotų prie darbo/vo dovanos nestokuoja ir mes galime išsi- 
suriko dirbtuvės švilpukas. Vergų būrys'.rinkti pačius geriausius, tvirčiausius ir .pa- 

; - pasipylė iš šėtros, kuri taip buvo prirūkyta; klusniausius. Už spustelėjimą gausi dides- 
pypkių bei cigaretų dūmais, kad net pa- nį užsitikėjimą.ir algos pūkelima.
tiems pypkoriams trošku darėsi. Tačiaus^ “žinok tą taisyklę, mielasai,“kad mūsų 
ta šėtra taip buvo maloni, taip jaukinęs jo- industrija taip puikiai sutaisyta, jog kylis 
je radosi iki raudonumo įkaitytas pečius, ku- kylį varo, o šlėga visus. Juo darbininkai 
ris traukė prie savęs visus, šitame šiurkš-.'vikriaus dirbs, tuo darbas bus našesnis, 
čiame rytmečio ore, kur vienas lašas lie- kompanija turės daugiaus pelno ir mes, 
taus eina kiaurai per prastą rparškonį dra-, prižiūrėtojai, kopsime augštyn ir mūsų al-

: bužį ir pasiekia^ darbininko _ kūną. . Kaip • gos seks paskui mus. Pakol žievė nuo me- 
jiems visiems būtų malonu sėdėti prie šito clžio lupasi—lupkim, brolaut. Pakol mūsii 
šilto pečiaus, rūkyti. pypkes, šnekučiuotis mulai neorganizuoti, nežino savo spėkos, 
apie savo reikalus bei vargus, bet... . pakol verkdami siūlo muųis,,kad mes tą

į * Dirbtuvės švilpukas kirto jiems, tarsi spėką nuo jų pirktame—špauškime iš jų 
», . baudžia rykšte per plikas^ nugaras ir j paskutinę sultį, o atlikusi kaulų ir skūros

trumpai, storai ir griežtai įsakė: ‘‘Visi prie.maišą mėskime perztyorą,\nes/už:tąi jokia 
darbo! O jei kuris nenori dirbti ir bijosi;atsakomybe ant niūs ( nepupįa. j Kada jie 

tblogo oro, lai susirenka savo skarmalus ir supras savo spėką, tSddom'os ir- Gomėros 
eina po velniais!” dievo rūstybė nubaus mus!

“ Špatų, pikių ir kitokių įrankių kotai,! 
; > aptraukti stora ledo plutp. Darbininkai i 
•ima juos į savo kietus delnus labai neprie- 
h:t lankiai, atšalusiai—nenoriai.

šesnis už baudžiavos darbą, bjauresnis už kasa dirbtuvės fundamentui griovį, j Žemės- 
• caro katorgą. Norisi mesti viską ir eiti paviršius aptrauktas storoka ledo pluta,

Bet tau į ausis atsimuša boso žo- apačia kasamo griovio pažliugus ir šlapias 
Nenori dirbti, bijai lietaus? Eik, molis kimba prie spūtų, kad nė nukrėsti ne- 

atsiimk savo uždirbtus grašius ir eik po galima. Darbininį^i
■ ^velniais!” . . kiasi ir pyksta. Nu<

Prieš .mano akis stojosi vakarykščiame rų garuoja garai, kelinės iki kelių purvinos, 
didlapyj tilpęs šios dirbtuvės-savininko at- apsivėlusios moliu, batai kiaurai permirkę, 
vaizdas, kur jis nuimtas maudymosi drapa- švarkų skvernai purvini, špatų ir pikių ko- 

. nose Floridos pajūryj, o jo moteris su dūk-i tai apsivėlę; gličiu, moliu, kuris net per jų 

. teria Paryžiaus studijoj su naujausios Pa- tarpupirščius Tryška.;
’ ryžiąus mados sukniomis. į Gi pasiundytasai didžiojo boso ištiki--

•u Tie ponai, kuriems mes krauname milio--masai šunelis, apsivilkęs neperleidžiamu 
t;;, nųs po ledinio lietaus lašais, po vakarykš- lietaus ploščium, stovi po lietsargiu ir ska- 
; v , čios;maudynės Floridos šiltose jūrose, popina ant darbininkų: 
/ 4 r žvanginimo taurėmis puikiuose viešbučiuo-j '

Viso įplaukų per
1928 metus................. $689.86

Išlaidos Per Tą Laiką
Centran pasiųsta .... $602.50
Už laiškų siuntinėjimą
Spauda ir delegatų ke

lionė į suvažiavimą.
A. L. D. L. D. 15 kp. 

nuostoliai už sulai
kytą pikniką ....

Įžangos tikietai skubiai plati
nami, ir galima tikėtis nema
žo būrio prijautėjų atsilanky
mo.

Tai vis puikūs užmanymai. 
Pasidarbuokim visi ir bus pa
sekmė.

13.85 
-—’—

Viso išlaidų buvo. . $650.20 
Atėmus išlaidas, dar

ižde randasi ............. $39.66
dar ižde randasi.... $39.66 
Beje, verta tart ačiū varde 

kalinių šiems draugams, kurie 
aukavo ant paskiausių blankų 
ir kurių pinigai'jau yra šioj 
apyskaitoj." Tai' bus draugai 
aukoję po dolerį: J. Tvarkus, 
J. Valiukonis, T. Jeskevičius, 
J. Gasiūnas, J. Vaitkus, J. 
Stankūnas; po 50c.: J. Amb- 
razas, M. Ambrazienė, E. Ma- 
čėnas, S. Kushel, P. Lukas, E. 
Grausinaustienė, A. Gausin, 
A. Vakaliauskienė, Vilas, J. 
Griciūnas, A. A. Galinaitienė, 

Tai vis rėmėjai to

Paryžius.— Amerikos pre
kyba su Franci j a 1928 me
tais nupuolė 12 nuošimčių 
arba ant $33,000,000.

Prakalbų
per L.

Prakalbų likęs pelnas, 
/ per M. žaldoko........

Prakalbų likęs pelnas, 
pef A. Bimbos....

Auka Liet. Republiko-
nų Susivienijimo . . .

Auka L.D.S.A. 80 kp. ..
Auka A.L.D.L.D. 142

kuopos ........
Drg. Galeėkienės auka. 
Blankomis surinkta. . . .
Už laimėjimų knygutes.227.25 
Piknikas geg. 27, 1928.157.52 F. Kench. 
Auka A.L.D.L.D. 10 kp. 10.00 svarbaus judėjimo, kurį veda 
Už knygutes per J.

Benderį ..................
Drg. K. Petrikienės 
prakalbų pelnas . . . 
Likęsnuo ekskursijos >

Ea s t o n a, per S.
Vaitkų .....................

Blankomis surinkta per
R. Merkį ................

Blankomis surinkta per

mūsų draugai ir broliai esanti
1.05 Lietuvoje.

Ir, dar štai kais svarbaus.
19.24 Daugelis draugų rūpestingai 

darbuojasi, kad būtų pasek
minga vakarienė, kuri rengia
ma tam tikslui ir kuri įvyks 
6 d. balandžio, Liet. Tautiš
koje svetainėj, su puikia mu- 
zikale programa ir šokiais.

2.00

7.00

: ’ ( . 1 .

“RAUDONASIS ARTOJAS” nuo nelujų metų pradėjo eiti kas 
savaitė ir teikia savo skaitytojams dvigubai daugiau .įvairiz svarbių 
žinių, negu pirma. . • .

“RAUDONASIS ARTOJAS” yra vftsnintėlis Sovietų Sąjungoj 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių žinių 
kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams 
politinio ir ekonominio Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” bendradarbiauja skaitlingas selkorų 
darbkorų, proletarinių rašytojų ir poetų skaičius. /

Kiekvienas darbininkas ir valstietis, kokiam jis pasaulio krašte 
nebūtų, skaitydamas “Raudonąjį Artoją” visuomet ras sau įvairiais 
klausimais naudingų žinių, feljetonų ir eilių.

Amerikos darbininkai, užsiprenumeruodami sau “Raudonąjį Arto
ją,” tuo pačiu palaikys tamprius ryšius su Sovietų Sąjungos darbi
ninkais ir valstiečiais.

Užsisakyt metams Amerikoje ir šiaip užsienyj kainuok 
2 doleriai, pusei metų—1 doleris

Užsakymus ir pinigus geriausiai siųst tiesiai “RAUDONOJO ARTO
JO” redakcijai piniginiais laiškais šuo adresu:

B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 45, red. ,gaz. 
“RAUDONASIS ARTOJAS”

iš

£

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

DIDŽIOJI PAVASARIO EKSKURSIJA 
j LIETUVĄ

Greičiausiu pasauly laivu

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS
• i / . i. i

Ir Spiritiniai Gėralai
JAU GATAVA

taipTai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom 
svarbiu visiems klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariš- 
kas straipsnių apie sveikatą rašytojas, yra visų mūsų laik
raščių skaitytojų labai mylimas, šioj knygoj jūs atrasite 
jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir gražume 
lietuviškos kalbos.

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 kiek 
jis ir kada gero daro.

Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu į 
prisiuntimu tiktai $1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

VILNIS

3116 So. Hoisted St Chicago, III. ■
V

>■

Informacijų teikia mūsų agentai, ar

ietį t

• »'

25 Broadway, New York City

(Tašą bus)

•• < ■ 
v t

Mūsų sekamos asmeniškai vadovauja
mos ekskursijos:

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

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

Lietaus lašai dar patankėjo ir pasidS 
Darbas ar- į re dvigubai sunkesni.' Būrys darbinink

MAURETANIA
Gegužes l-iną Dieną

Iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ
per SOUTHAMPTONĄ

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

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

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

namo...
džiari a

,i dirba, kamuojasi, kei
ti o jų permirkusių nuga-

Tel,: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkųs ir pertaisome senus. N?a-; 
ji, modemiški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bi|Jt; 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iŠ vidaus. Darbą 
atliekame grėit ir tinkamai.

Tarkitės sti mumis del kainos.
Ypatiškai ai- laiškais kreipkitEs sekančiu adresu:

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

Ridgewoodo Skyfids: 253 Grove St.



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

šeštadienis, Kova 2 d.. 1929

JUOZAS

Bradlčs Senis.Kumštynių Aprašymas

[J GRAND RAPIDS, MICH

I Krislas. Graborius-Undertaker

MRB1NIWI) LITERATUOS DRAUGIJOS ŽINIOS
G.

tįs,

Norint parduoti knygas, 
reikia pačiam gerai su 
susipažinti, o parduoti 
sunku ir pasekmes bus

neatsilieka nuo ki- 
žinoma, ne visi, bet 
myli mėnulio spin-

4Kalbėtojas, kaip visiem ži-

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

adelphijoj ? Jei j 
apie jas, tai , pasistengiate pri
siminti. Left Hook.

vo scenoje pastatyta. keletas 
• suruošta gražių

PUOŠEIKA. Pirmininkai) A. ALKKAI3. Sekretorius
Ifi T’nion Square. New York Cit, 167 McKinley Brooklyn, N.

IG. BACHUS, Iždinlnkaa, Box S4M. Union Co., Union, N. J.

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 
kuogeriausio.se vietose ir už temą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

i VIETOS ŽINIOS

ivisomis pastangomis dirbti! religiją. Kritikuoja biblijines 
key . Dempsey yra tos nuo-j kultūrinį bei apšvietus darbą, kunigu pasakas<jrų,riomis mul- 

P.radėjus įcuopelei gyvuoti, bu-1 kiną , tūkstančiu

kad Sharkey nugalėjo Striblin- kurion pareina keli lietuviški galima pasakyti: turi gerą iš-įvietos progresyvių lietuvių tar- 
. J bpt dar matosi di-jka])3ą ir kritikuodamas religi

geriausias pagelbėtpjas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.2

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

monės, kad Sharkey kartais 
gali laimėti čampionatą.

Taip pat ir kitas buvęs sun-jvęikaliukų ir 
kiašvoris čempionas, Varnės; pasilinksminimų. Taip pat yra 
J. Corbett, yra. tos nuomonės, įsteigta kuopelės skaitykla,

kumštynės, kurios įvyko Phil-jnAlio spinduliais šviečiasi. Lie- 
užmiršote į tuviai irgi 

■ tą tautų, 
dauguma 
dalius.

i PraeitaixS metais’, Toronto Į Vasario 9 d. Lietuvių Lais 
geresniu savo patyrimu jį!mieste (Kanadoje), tapo suor-b'

Iganizuota Toronto Lietuvių surengus
TA i i Jaunimo Organizacijaves Kapinyno Draugija buvo i 

cnrnno-ns prakalbas, kuriose j , čia pastaruoju-laiku vėl at-

(SWRMVWMR

FiiJapIs Penkta®

Pilnesnis Sharkey ir Striblingo ; toju. Pasak jo, Striblingas 
irpataikė Sharkey’ui tiktai 

dviem skaudžiais dešinės ran
kos smūgiais, nuo kurių Shar
key’ui net raiba akyse pasida

irė. Bet Sharkey savo ištver
mingumu išlaikė skaudžius 
Striblingo smūgius ir didesniu j 
ir 
nugalėjo.

Dabarr sako Dempsey, Shar
key atsistojo sunkiasvorių 
priešaky ir jei kuris jų turi no-j darban ne tik atvykusį, bet ir 
ro užimti Tunney’o ; 
vietą, tai turi nugalėti Shar

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
tynės nesutrauks tiek žmonių, 
kad būtų galima išeiti lygio-, 
mis, apie pelną nekalbant. Iš 
pradžių buvo manyta kalba
mas kumštynes atšaukti, apie 
ką ir vietos spaudoje buvo pa- 

” skelbta.
Bet, pagaliau, nutartą,, eiti 

pramintu Tex Rickardo takų 
ir paskirta rengėjais-promote-^/^ 
riais gabų biznierių Bill Carey 
jr buvusį čampioną Jack 
Dempsey. . t

Pradėta garsinti Sharkey- 
Striblingo kumštynės. Vieną 
dieną buvo rašoma, kad šios 

.kumštynės duos Gardenui šiek 
^tięk pelno, o kitą dieną—kad | 

duos nuo $50,000 iki $75,00b

ATSIŠAUKIMAS į AMERI 
KOS IR KANADOS 

LIETUVIUS

atsivežė knygų, tai dar pritrū
ko, o pardavė už 27 dolerius.

šiuos žodžius žymėdamas, 
noriu atkreipti domę mūsų ki
tų. kalbėtojų ir knygų platin
tojų.
pirma
jomis
nebus
geros.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

• O ~ ~ ~ ------ _ v OLH no L 1 CU VCV1 Ui V4. JCUAU V Vi CVU

- Jaunimo Nepartinė Kuopelė, kalbėjo kun. M. X. Mockus iš gijo taip vadinamas Jaunų Vy- 
i]| Kuopelės tikslas sutraukti Chicagos. rų Kliubas, kuris buvo susior-

— * — |U«x„«.. xxxx vx.x wv.j.xxv.xxx, „ v, v x r ^Kalbėtojas, k, a i p visiem ži- ganizavęs
apleistą čionai gimusį lietuvių jaunimą noma daugiausia kalba apie tam atgal. 
.1 Chori;,. v.., ” .... . ....... . n .

ganizavęs apie metai laiko 
Per vasarą buvo 

lyg numiręs, nieko neveikė. 
Dabar, atgydamas', turisi užsi- 

žmonių. < 'brėžęs daug dalykėlių įvykdyt. 
Nors, ir nepaprastai, įžan--Nori surengti šokius, teatrą, 

gos buvo-25c, bet žmonių pri-Įkad pasidarius pinigų^ Ant pa
sirinko pilna svetainė. | vasario nori susiorganizuoti

Apie Mockaus prakalbą tiek;“base-ball tymą” ir tt. Regis,

Bel

Keystone

TELEFONAI:

Oregon 5136

Main 9669

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUSgą didesniu savo patyrimu rin- laikraščiai;
ge, nes jam teko kumščiuotis įdėlis trūkumas skaityklai lite-į j 
su tokiais kumštininkais,, kaip ratūros. Nors yra numatyta u/o. 
Jack Dempsey, Harry Wills, I kuopelės steigti knygyną, bet Į 
Tom Heeney ir kitais, kuomet j tas, mūsų jaunutei organizaci- 
Striblingas kumščiavosi tik su i jai, yra sunkiai prieinama.

į Tat jausdami mūsų tautiečių 
gerus norus apšvietos darbe, 
kreipiamės į visas Amerikos 
redakcijas, knygynus, draugi
jas ir pavienius Amerikos ir 
Kanados lietuvius, prašydami 
paramos mūs užsibrėžtam tiks-

Kas kuo galėdami prisi-

xvxxxv.wmch.xcxo x . x & i- J p e turėtų būti dienos klausimu 
’Iją padaro daug skanaus juo-1suorganizuoti jaunimą—ne tik 

_ Kitas dalykas, tai Moc- vyrus, bet ir merginas. Turė- 
kaus mokėjimas garsinti kny-! darni tokią didelę svetainę, 
gas. Jisai apie kiekvieną kny-j kaip L. S. ir D. Draugijoj, būt 
gą pasako gerą recenziją, del- galima daug ką nuveikti ir pa
to žmonės perka taip noriai kelti progresyvių žmonių var- 
jo tas knygas. Pavyzdžiui, dą. 
kad ir šiose prakalbose: kiek Į

wjai sakė, jog kumštynės, fi
nansiniu atžvilgiu žiūrint, pa
vyks, o kiti, kad nepavyks. 
Rašė, rašė ir rašė.

Suvažiavo į Miami Beach I 
daugybė sporto rašytojų ir! 
pradėjo rašyti apie tai, kaipl 
Sharkey ir Striblingas mank-i 
štiriasi, treiniruojasi, bėgioja, 
maudosi, golfą lošia, prižadė
dami knockoutų ir visko. Dar 
didesniam išgarsinimui, paleis-1 
ta paskalos, būk kokie tai du 

<^įįnepažįstami vyrai įlindę pro 
langą į Jack Dempsey mie
gamąjį ir norėję jį nušauti. 
Paleista iš revolverio kulka 
įstrigus netoli Dempsey’o į sie
ną. »

žodžiu, buvo rašyta apie bū
tus ir nebūtus dalykus. Dau
giausia apie nebūtus. Bet pa
sekmės to garsinimo milžiniš- • _ . . - -- ;jog

; raundus,.
j vienas išėjo lygiomis.

Nors Dempsey’o
[tas ambulansa’s nei vieno iš-i 

0 ze“ į kumštininkų nenugabeno į li
goninę, bet jis beveik buvo rei- 
i kalingas. Striblingas išėjo iš 

. . ; ringo taip labai sudaužytu !
pie| veidu, kad sunku buvo jį pa-i 

žinti. Vieip Striblingo j akis
! buvo sumušta, o po kita pal;a-‘ 

apra- bintą juodai-melsvos spalvos 
kum- lempa. Iš nosies ir iš sukapo- 

štynių raundas po raundo sa- tų Striblingo lūpų kraujas ėmė 
ko, jog Sharkey laimėjo pir-1 bėgti nuo trečio raundo ir be
rną, trečią, pehktą, 
šimtą raundą. Striblingui tekę; 
antras, ketvirtas, 
devintas raundas, 
raundas išėjęs lygiotnis.

“New York Journal” 
jog Sharkey laimėjo aštuonis i tikėjosi, 
raundus, Striblingas vieną 
•vięSias pasibaigęs lygiomis.

Kiti laikraščiai kas link lai- jei Striblingas būtų palikęs 
mėjimo didesnio ar mažesnio persirengimo 
raundų skaičiaus yra įvairių 
nuomonių.

Jack Dempsey savo straips
ny antrašte “Georgia Fighter 
Slows Up After the Fourth,” 
tilpusiam “N. Y. American’e” 
(vasario men. 28 d.), sako, jog gyvas kumštynes, tai aš no- 
referi Lou Magnolia padarė! rėčiau paklausti jūsų štai k’o: 
teisingą sprendimą, \,l 
damas Jack Sharkey nugalė-’ Dempsey

kos. Jack Sharkey ir Young 
Striblingo kumštynių pamatyti; 
susirinko 40,000, ’kurie, sumo-!

• kėjo $400,000. Augščiausiaį 
bilieto kaina buvo $25, 
miausia—$5.

Bokso Žinovų Nuomones 
^Kumštynes ir Pačius

Kumštininkus
“Daily Mirror” savo 

žyme Sharkey-Striblingo

lengvaus sunkiojo svorio kum- 
ištininkais arbit trečios rūšies 
|sunkiasvoriais. Corbett sako, 
jog Sharkey laimėjo teisingai, 

I švariai ir deciduojančiai (ga
lutinai).

Striblingas puikiai pradėjo 
ir gerai kumščiavosi iki ket- lui. 
virto raundo, bet gudrus Shar- dėkite prie to kilnaus darbo, 
key per tą laiką jį tyrinėjo ir Siųskite mūsų skaityklai laik- 
kuomet patyrė jo triksus, tuo- raščių, Įvairaus turinio knygų 
met kumštynės pradėjo eiti ki-Hr tt. Prisiųsdami literatūrą, 
ta kryptim. Striblingo puoli- ne tik paremsite mūsų veiki
mus Sharkey pavertė sali nau- mą, bet ir atliksite gražų dar

bą apšvietoje.
Tikėdami, kad mūšų tautie

čiai atsilieps į prašymą, reiš
kiame iš kalno padėką.

V. Dagilis,
T. L. J. K-lės Sekretorius. 

Antrašas: T. L. J. K. V-ba, 
"’192 

pasamdy-1 Out.,

don.
Kaip Dempsey, taip ir Cor

bett, yra tos nuomonės, jog 
Sharkey gali likti čampionu.

Referi Lou Magnolia sako, I 
Sharkey laimėjo šešis!

Striblingas tris

, šeštą iade-lgo iki kumštynių pabaigos.
Daugelis sako, kad šios 

aštuntas ir; kumštynės, palyginti, buvo ga- 
Septintasjna lėtos ir nelabai įdomios.

Kumštininkai esą nedavė žiū- 
sako, rėtojams to, ko žiūrėtojai iš jų 

'. Gal būt. . . Aš sutin- 
ir’ku, kad šios kumštynės galėjo 

būti ir būtų buvusios geresnės,

kambary savo 
akrobatiškus ir ristiko triksus 
ir drąsiau kumščiavęsis. Puo
limas j klinčius jokiam kum
štininkui garbės nedaro.

Galų gale, jei jau kalbame 
apie įdomias ir, kaip sakoma,

pripažin-|ar labai įdomios buvo Jack 
ir Gene Tųnney

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

< >
11?:

BRADLEY, OHIO
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, Klausime i-uiaiLd p«miUKii, nui leiiuao k<is, nuns jvyKS q (I. rugs

parsigabeno paskelbs, kokias afr£’lų kalba knygas j dieną nieko nerengtumėte.
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Juodus už

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

< >
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Sulig feikalavinlo, šiuos cigarus taipgi if 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius). >

Išbandykite šiandien

<♦>

>

Juos išdirba

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

O

>

o

)

<!.
<»>
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Claremont St., Toronto, j išvažiavimas Forest Parke, Brookly- 
Canada.

Kiek, patyriau, j vienas skaito 
“Laisvę,” o kitas “Keleivį.” 
Apšvietos tarpę darbininkų ki- 

Tolcidis nesimatė, kaib tiTč me-

<i>

(2) Pasiųstas laiškutis sū padėka Me- 

kovojo SU kompąni- laike vajaus mėnesio,' sulosiant veika- 
rp^_ lą apskričio ribose. (3) Jaunuolių 

1 klausime nutarta pįlaūkti, kol centras

Unijistai neatsilai-’ jaunuoliams duos už 1929 metus ir 
tik tuomet pagaminti .atsišaukimus ir 
išsiuntinėti kuopoms.

. rr • • 11 ariniai
Nutarta reikalauti nuo tų kuopų, 

kesčių i visuotiną suvažiavimą po 20

y

r

PROTOKOLAS
A. L. D. L. D. II Apskričio Komiteto 

Posėdžio, Įvykusio 17 d. Vasario

Šiame posėdyje dalyvavo vi^i komi
teto nariai. Iš veikiančio komiteto 
raportų pasirodė, kad darbas varo
mas pirmyn. Veikiantis komitetas 
pasiliko kiekvienas savoje vietose ir 
jokių permainų nėra. f

Apskričio komitetas išdirbo vasari
nio sezono, darbuotės programą pa
rengimų kląusime. Birželio 2 d., ben- 

j (Irai su 185 kuopa^ East New Yorke, 

,ne. B-irteho 23 d., pusmetinė apskri
čio konferencija Cliffside, N. J., ir 

i po konferencijai išvažiavimas. Pa- 
i baigoje, liepos mėnesio, bendrai su 
i Patcrsono , 84 khopa, išvažiavimas ir 
Į 8 d. rugsėjo, Wijlick’s farmoji, Linden, 
; N. J.C mūsų spaudos naudai metinis 

I piknikas, i Į j | ; ' Į •, |
' United Statės’ Coąl.jCo. ang- iKdiifėrfeheijos^Pidiki&omįMui Riaų-) 
-- - -■ ! ■ i sietai: Xp$^4rsty.ti į

- (1) Amsterdamo kųoiĮos: klausimu. 
, o dąbar jau Priimta’ tuo klausimu 'tarimas> kuris 

1927' metais unijis- bus. pasiųstas Scheneptady.-kuopai.
■ l ‘ J Pasiųstas laiškutis sū padėka Me- mail pasaKOJO) nininkų 7 kuopai už pasidarbavimą

ė ■ ■ I ,

liakasyklos buvo unijinės iki U 
pereito streiko, o d^b» 
skėbinės. 
tai t kaip 
smarkiai 
jos mušeikom ir skebais. 
da kompanija 
juodukus, 
kė, kad ir prie daikto gyveno. 
Mat, unijos barakai pastatyti 
prie pat kompanijos stubų. 
Kada pradėjo juodveidziai su kurios nėra pasimokėję specialių mo- 
kompanijos mušeikom imti vir-p . . . .* , • .... . „j-- centu nuo nario ir kad yra būtinas
sų, tai unijistai piadejo -savo reikalas, kad kuopos pasimokėtų po 
pozicijas apleisti, daug išva- 5 centus nuo nario į apskritį už 1928 
žinėjo kitur, kiti ant vietos pa- i metus. Neužsimokėję kuopos aplai- 

. j - , i , t . |kys po laiškuti tuo klausimu.
Sidave, o keletas dai n po Atsižvelgiant į 1928 metų pusmeti- 
Šiai dienai laikosi barakuose, nes konferencijos tarimą laikyti pa- 
Jie gvrėsi gauna pašelpa iŠ įkaitas po kuopų susirinkimų, ir at- 
T . v. " x i sizvelgiant į keblumus gavime prele-Lewiso masinos, O man atrodo, gentų, nutarta sekamam sezonui pa- 
kad melagystė, jie, veikiausiai, .gaminti paskaitas ir išsiuntinėti kųo- 
turi kitokius šaltinius pragyve- i p.°’As ant reikalavimo, kad susi;.__ , » 1 'rinkimui butų skaitomos. Sekami
„ .. draugai apsiėmė pagaminti po pa

skaitą: V. Paukštys ii* Mizara. Reiš
kia, jau turime du draugus, kurie pri- 
ruoš mums paskaitas. Ant toliaus bus.......
dedamos pastangos, kad ir kiti drau- vaistines.

gai pagamintų bent kokiu klausimu 
paskaitas.

Gauta iš Paterson, N. J., 84 kuo
pos duoklių $2.65.

Išmokėjimai
Išmokėta metinės konferencijos 

aukoti pinigai: 50 dol. Agitacijos Fon
dui, $25 Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui, £20 “Daily Workeriui” 
ir $5 už svetainę metinei konferenci
jai. Viso $100.

Draugai ir draugės! Apskričio ko
mitetas pasibrėžo plačią vasarinio se
zono programą. Jisai taipgi ragina 
ir jumis prie smarkesnio darbo. Vie- | 
nas iš tų, bene bus svarbiausias, tai i 
metinės konferencijos tarimas, kad I 
kiekviena kuopa išpildytų apskričio . 
komiteto 1928 metų paskirtą kvotą 
naujų narių gavime. Trumpoje atei-. 
tyj,e paskelbsiu tas kuopas, kurios nė
ra; pereitais mėtajs išpildžiusios pa
skirtos kvotas. Mes šiais metais turi
me padaryti1 apskritį didžiausiu mūsų 
organizacijoje. Pirmas Apskritys tik 
35 nariais didesnis už mūsų, Antrą, 
ir juos turime, gauti. Jūs, be abejo
nės, skaitėte mūsų apskričio paskelb
tus obalsius. Jie yra kilnūs, juos tu
rim studijuoti.

Vieną dalyką kreipiame jūsų do
mėn, tai musų spaudos naudai pikni
kas, kuris įvyks 8 d. rugsėjo, kad tą

Apskr. Sekr. A. MATULEVIČIUS. I

S. W. PHILADELPHIA, PA
(7 ———» ,

A. L. D. L. D! ids' Kuopa Rengia Svarbias

PRAKALBAS-
ĮVYKS

< Nedėlioję, 3 d, Kovo-March, 1929 m

Pradžia 2-rą Valandą po Pietų

CRESCENT THEATRE SVETAINĖJE 
84th STREET IR EASTWICK AVENUE

nimui.%
' Kada reikėjo streiką laužyt, 
tai kompanija parsigabeno 
juodukus ir žadėjo jiem dar
bą ant visados, o kaip tik 
streiką sulaužė ir viskas apti
lo, tai jau dabar kompanija 
maino juodus ant baltų, kaip 
čigonas kumeles.

i mažiaus į prasižengimą depor- 
įtuoja l'aūkan, o baltus priima.

Kasyklos dirba kasdien, bet 
išnaudojimas ir. nepaisymas, 
darbininkų . ;pasibaįsėpnas. 
Anglis žema,- vfržus * (lubos) 
silpnos, visur apgriuvę, šlapia. 
Nuo x vyriausybės, 1 kaip. ; tai, 
mainų inspektoriaus,^ nėra jo
kios p'rięžiūį’os. Vieną darbi
ninką užgriuvo, tai savaitę ar 
daugiau kasė tą užgriuvimą, 
jieškojo, • bet dabar paliovei 
jieškoję, tegul jis. ilsisi ten. Ki
tą- mplderis užmušė, suvažinė
jo; trečią “sleitas” užmušė. Ir 
tas, rodosi, nieko ’nereiškia, 
mainos dirba visu garu. Dar
bininkai tamsybėj ir mūnšai- 
ne paskendę. O jau po mo
kesčių dienos, tai šlykštus re
ginys. Neužtenka, kad girti 
valkiojasi, bet juodukai ir 
britvomis apsipjausto.

Lietuvių čia randasi tik trys

Ad No. E-62 
Sustiprina silpnus nervus į 

ir muskulus
Nusilpnėjo nervai ir muskulai nusilpnina ir 

gaivingąsias jėgas. Tas leidžia susirinkti 
nereikalingoms nuodingoms medžiagoms, kas 
pagimdo konstipaci ją, nevirškinimą, prastą 
apetitą, gasus ar vidurių ar pilvo išpūtimą, 

i prastą miegą, nevirškinimą, galvos skaudėji
mą, kvaitulius, netekimą svarumo ar spėkų ir 
panašias ligas, kurios pagimdo abclną ne
sveikatą.

.■ Nuga-Tone yra labai puikus tokiai padč- 
I čiai, nes turi savyje vaistus, kurie budavoja 
sveikatą, spėką ir jėgas. P-as S. P. Ander
son, Geneva, Pa., sako: .“Aš radau Nuga- 
Tonc labai naudingą. Jis atbudavojo mano 
sistemą ir padidino mano spėką. Del nervu 
jis neturi sau lygaus.“ Milionai žmonių ėmė 
Nuga-Tone su tokiomis pat pastebėtinomis 

i pasekmėmis ir jeigu jūs turit bi kurią iš 
i viršminėtų ligų ar negaliavimų, jūs turėtu- 
i mote tuoj pradėti imti Nuga-Tone. Jūs ga- 

4 lite pirkti kur tik vaistai yra pardavinėjami, 
I arba jūsų vertelga gaus del jūs iš urmo

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

MENDEI.0
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš iipportuotų tabakų.

KALBĖS DRAUGAI— D. M. ŠOLOMSKAS Iš EASTON, PA., 
IR SENAS VINCAS IŠ GIBBSTOWN, N. J.

Gerbiamieji! Svarbūs gyvenimo įvykiai dideliu ratu su
kasi aplink mus. Todėl rengiama prakalbos kad pažvelgti 
plačiai į gyvenimą ir pažinti tas kliūtis, del kurių mes, darbi
ninkai, vargstame, čia turėsite laimės girdėti ir matyti mūsų 
garsų rašytoją SIENĄ-, VINCĄ Atsiminkime ir tai, jog dar šeimynos H. keliolika pavienių. 
tik pirmas prakalbas turėsime S. W. Philadelphijoje. Todėl __ _ ,
būkime jose iš arti ir toli.

ĮŽANGA VELTUI

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tijc 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 ncbijo.1 Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo! , •

URBO LAX TABS
(25 cęptai už skrynutę) t

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną"'Žrhbgaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. 

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue

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

AUTO SCHOOL 
PHONE. REGENT 1177-M74 
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 lietai, kaip įsteigta New York City

Mokykla an Re pit nei j a

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki rn BAlIUi: Nll0 8 v, ryt0 iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J V 16111?

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta RusišRai-Turkiška' Pirtis dabar atidarė haujausios 

. rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Pąnedėliąis nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS
Panėdėliais

utarninkais

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
• Telėfonaš: Pulaski 1090

-jį
>• 1

kuogeriausio.se


z

'■ j Puslapis šešias

PARDAVIMAI

VIETOS ŽINIOS geroje

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

<

1 LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Telephone, Stagf 44M

n

SPORTAS I

RYTOJ MASPETHE BUS 
VAIDINAMA KOMEDIJA 
“GYVIEJI NABAŠNINKAI

riauk kito- 
į namus, 

ir G raina-

8 
A

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

PILNESNIS SHARKEY 
IR STRIBLINGO 
KUMŠTYNIŲ ^APRAŠYMAS

Bekonduktorinei Orkestrai 
Sekasi

eile 
ku-

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

reiškinys: daugelis italų fab
rikantų šiame1 mieste varu ver-, 
tė darbininkus depozituoti pi
nigus Į City Trust Co., per ku
rią buvo stiprinama fašistai.

Na- 
što-

sulošti ir įdomus vaidmuo, i 
Veikiausia jis bus pilnai ga-į 
tavas tik sekančiam sezonui.

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 80 kuopos sūsirinki- 
bus seredpj, 6 kovo, po num.

Visos narės ateikit ir nau-
52-53

L. 
mas

Ri c k ar
kų m- 
Jack 
(ga- 

o W.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ . 

Savininke

PARSIDUODA restoranas^
biznio vietoje, parduosiu pigiai, nes 

važiuojame j kita miestą. 398 West 
St., New York, N. Y. 52-54

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Kurie \dar nesate matę šito j 
judžio—patariame nueiti ir; 
pamatyti. Kalbamas teatras i 
randasi ant 42-rbs gatvės, prie j 

[Broadway, New Yorke.

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DEN,TĮSTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza”

2 2 J South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.

I Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-' 
madieniais tik sulyg sutarties.

mados ir visų
Smuikos, Mandalinos, Gitaros .Armo
nikos, Triūbos, Būbnai ir 
kių daiktų. Prisiunčiam 
Taisom ir tūnijam Pianus 
fonus.

* Savininkas:
JONAS B. AMBROZAITIS 

560 (Grand Street, Brooklyn, N. Y.
! Telefonas: Stagg, 9942 ;

PASINAUDOKITE PROGA
Parsiduoda namas ir bučernė. 

mas mūrinis, dviejų šeimynų ir 
ras. Yra du garadžiai, viskas geram
stovy. Priežastis pardavimo—turiu 
du bizniu i negaliu prižiūrėti gerai, 
todėl turite gerą progą pirkti už la
bai prieinamą kainą, nes noriu grei
tai parduoti. Atsišaukite: 578 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 50-55,

FOreSWiads

IV C • * 1 • ! Miesto policijos komisionie-• Kuopos OUSinUKlinaS 1 Hus Whalen pareiškė rengiąs 
---------- didelį žygį 'gaudymui žfulik’ų 

Pereitą ketvirtadienį įvyko ir vagišių. Esą, pagamintas 
. L. D. L. D. 1 kuopos mė-itam tikras kodas, kuris bus

nesinis susirinkimas, kuris bu-į leidžiamas šviesomis pagavi- 
vo skaitlingas ir gyvas. Svars-jmui bėgančio žuliko. šviesos 
tyta daugelis dalykų ir disku-[būsią išleidžiamos iš policijos 
Sijose dalyvavo daug draugų , nuovados, esančios ant W. 30 
bei draugių.---------------------------------------” ” “

PARSIDUODA 2 šeimynų namas, 12 
kambarių, visi šviesūs, prie Jam

aica linijos, lotas 22x125. Kaina 
$7,800. 2 šeimynų namas, 10 kam
barių, visi šviesūs, lotas 25x100, kai
na $9,500. 3 šeimynų namas, 12
kambarių, visi šviesūs, lotas 22x100, 
steam heat, geroj vietoj, kaina $10,- 
500. Puikus 3 šeimynų namas, eks
tra įtaisymai, lotas 22x100, kaina 

Visi namai prie Jamaica li- 
Norintieji pirkti, naudokitės 

proga. P. Blažaitis, 111-40—118th 
StJ Richmond Hill, N. Y. Tek, Cleve
land 4226. 51-53

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafo- 
nai visų kompani
jų—Victor, Colum
bia, Okeh ir kitų. 
Rolės ir Rekordai 

• Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

dainininkų. Taipgi

Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, Žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS f 
AUKSINIUS DAIKTUS

urie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktu nuleisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 147 kuopos susirin

kimas bus utarninke, 5 kovo, Colum- 
bia..Hall, 8 vai. vakare. Visi nariai 

šytojas yra jį skaitęs ir gan ateikit, yra svarbių reikalų. Taipgi
pasakyti, jog tai bus lengvas; Parūpinkit ir mokesčius užsimokė- 

, v,. . • .j .j . ti. Sekr. A. Bružas. 52-53

PARENGIMAI IR 
^SUSIRINKIMAI 

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, 4 kovo, “Laisvės” 
svetainėj, 8 Vai. vakare. Visi nariai 

[ateikit ir naujų narių atsiveskit, nes 
Valdy- 
4)2-53

1 L. 
mas 
928 E. Moyamensing Aye., 8 vai 
vakare. _  ____
jų narių atsiyeskit, Valdyba,

GREAT NECK, N. Y.
A. L. D. L« D. 72. kuopos ’ susirin- 

[ kimąs bu^ utarninke, 5 kovo, J. Tan- 
' kaus svetainei, 8 vai, vakare. Visi 

Tai jau ir po Jack Sharkey.; nariai malonėkit susirinkti laiku ir 
ir Willi nm T nwrPnrP Strihlin-'atsiimti knygą-*-“Karu ir Re-ir William uawrence btriDlin j voiiucjju Gadynė.” Taipgi pasisteng- 
go kumštynių, kurios įvyko va- ikit užsimokėti už.,šiuos metus. Ko- 

Į mitetas. , ■. , į 51-52

NEPAPRASTAS PARDAVIMAS
Iš priežasties nesveikatos, parsi

duoda bučernė ir grosemė, prie dide- ! 
lių dirbtuvių, biznis įdirbtas per 3 
metus. Biznis eina gerai, sveikas, 
žmogus gali padaryti puikų pragy
venimą. Jeigu nupirks nemokantis 
to biznio, tai aš išmokinsiu.! Parsi
duoda pigiai, tik už $2,000. Jeigu 
norėtų pirkti su namu, tai kaina 
$6,300. Pasinaudokit šia proga, nes 
su taip mažai pinigų retai pasitaiko 
gerą biznį gauti. A. Pakrosnis, 78 
Main St., Thompsonville, Conn.

50-61
PARSIDUODA grosemė ir delikates- 

sen;° geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Gera proga pigiai 
pirkti. Kreipkitės po num. 235 Leo
nard St., kampas Powers St., Brook
lyn, N. Y. 49-52
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

Gera proga pirkti gerai įdirbtą 
biznį per daug metų, geroj vietoj 
ant Main gatvės. Pardavimo prie
žastis—moters mirtis; noriu važiuo
ti Lietuvon. Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš toliau atvažiavęs ‘nupirktų ir 
fomičiaus neturėtų, tai ir fomięių 
galės gauti del 4 kambarių. Kreip
kitės sekamu adresu:

THE MODEL SHOE STORE 
111 Main St., Hudson, Mass.

arba FRANK JOCAS
27 Water St., Hudson, Mass.

: ' (45-69)

i ciuen
j dahar nupigintas įstojimas.

šytojas Senas Vincas gaminai 
naują veikalą iš 1905 metų gy-

šeštadienis, Kovo 2 di/1929

Ar Norit Sveikai Pasijuokti? [Surado Subankrutavusiam
Banke Klastas

bankrutavo, Nunešdamas 
Daug Žmonių Pinigų

Einant tyrimams pasirodė, 
kad City Trust Co. bankas, ku
ris nesenai subankrutavo su vi
sais keturiais savo skyriais, tu- 

Sako- 
- , ma, kad apie milionas dolerių. 
po [ buvo išduota “paskolom” ir 

Tvnntrn kitokiais būdais klastuotais do- 
ikumentais. Tas, sakoma, pri-l 
vedė banką prie bankroto.

nri c • Dabar eina tyrinai ir klau-lInomas Hlann sveikina isinėjimai buvusių banko dAr-Į 
•Tarp. Darb. Apsigynimą^ininkų ir viršininkų, šis ati- 

r r tu c dengimas dar labiau nervuoja
depozitorius, kubių yra apie 
50,000. Daugelis iš jų trokš
ta kuoveikiausįai pavesti da
lyką grand džiūrei ištirti. Kai 
kurie viršininkai nori banką 
parduoti, sakydami, kad šituo 
būdu depozitoriai atgausią 
daugiau savo įdėto skatiko.

Tik Dėlto, Matomai, Jis ir Su-
Visi Maspetho ir apielinkės i 

draugai ir draugės būkite ta
me parengime. Veikalas žin-į 
geidus ir juokingas. SuvaL 
dins East New Yorko aktoriai-į 
mėgėjai, National Svetainėj, Į 
91 Clinton Ave., kampas Wil-> rėj° pridarytų klastų, 
low Ave. Vaidinimas prasidės 
Taiku, 5:30 vai. po pietų. __ 
lošimui bus šokiai, 
tik 50c.

sano mėn. 27 d. vakare, Mia- 

TEATRAS DAINOS-MUZIKAI Į ko arenoje, specialiai šioms 
kumštynėms pastatytoj. šios 
kumštynės buvo taip plačiai ir 
tiek garsintos, kiek jokios ki
tos panašios kumštynės nėra 
buvusios garsinamos, išskyrus 
kumštynes, kuriose rungiama- 
si už pasaulio bokso sunkia
svorį čampionatą? ‘ Kodėl jos 
buvo taip labai garsinamos? 
Nesunku bus atsakyti į šį klau
simą, jei prisiminsime štai ką.

Šias kumštynes sumanė

Pereitą ketvirtadienį Carne
gie Hall svetainėj buvo trečias 
iš eilės bekonduktorinės orkes- 

jtros—vadinamos American
Symphony Ensemble—koncer
tas. Tai didelė pasekmė. Kiek
vienas buvęs 
atsidžiaugti 
mu. Buvo išpildyta\j^sa 
klasiškų muzikos šmotų, 
rie puikiai nusisekė.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

.‘žymus Anglų revoliucinių 
darbininkų vadas, Thomas 
Mann, šiomis dienomis pri
siuntė laišką-pasveikinimą T. 
Darbininkų Apsigynimui, lin
kėdamas darbuotis toje dirvo
je, kurioje iki šiol darbavosi. 
Taipgi linki daug pasisekimo 
bazarui, įvyksiančiam kovo- 6, 
7, 8, 9 ir 10 d., New Star Ca
sino.

salėje . v.e.
šituo (apsireiški- šl;‘s. kl>msty>'es sumanė ir $1?,0oo.

v pradėjo prie jų įvykdymo ruo- bijos.
štiš velionis Tex Ricka.rdas, 
kuris, kaip promoteris, buvo 
čampionų čampionas.
das jau buvo padaręs su 
štininkais kontraktus,
S h a r k e y ’ u i laiduodamas 
rantuodamas) $100,000,
L. Striblingui skirdamas '20 
proc. nuo netto pajamų.

Tex Rickardui mirus, Madi
son Square Garden Korpora
cija, kurios generaliu mana- 
džėriu buvo velionis, atsidūrė

Mat, dau
guma Gardeno korporacijos 
šėrininkų buvę tos nuomonės, 
kad Sharkey-Striblingo kumš-

(Tąsa 5-tam pusi.)

“Ten Days That Shook 
The World” Cameo Teatre

Su šia diena, kovo 2, prasi
dedant, ištisą savaitę Cameo( 
Teatre tęsis rodymas žymaus 
judžio, vadifiamo “Dešimts

'Dienų, Kurios Sukratė Pasau
lį” (Ten Days That Shook the 
World). Veikalas paimtas iš 
Rusijos revoliucijos pirmųjų, nesmagioj padėtyj, 
dešimties dienų. Judis darytas 
Sovietų Sąjungoj, pagal Ame
rikos rašytojo Jack Reed kny
gą tuo pačiu antgalviu. Ree- 
das pirmąsias revoliucijos die-;
nas buvo Rusijoje. Jis ten irt

Tik dabar pradeda aiškėti, 
■kad City Trust Co. banko, ku
ris nesenai subankrutavo, pi
nigais buvo remiama Italų fa- 

išistų spauda-laikraščiai, einan-i 
ti New Yorke ir kituose Ame-!

miestuose. Štai Italo j Gaminamas Naujas Veikalas
---------- .'Falbo, redaktorius “H Pro-1 rp T .• .. •> „ , .. ..........   i — . . _.- ,,r o I T4 t a • ,, • i Teko patirti, kad musų ra- ba.Brooklyno teisėjas W. Bern-jgresso Italo Americano, • 1

ard Vause pareiškė, kad jis į si pažįsta gavęs “paskolą 
stojąs už sugrąžinimą į New;nėtam banke. 
Yorko valst. prasikaltėlių pla
kimo gadynės. Esą, krimina
listai reikia mušti bizūnais, tas 
jiems daug daugiau “gelbės,” 
negu kalėjimas.

Vause sakėsi darbuosiąs, 
kad New Yorko seimelyje tas 
klausimas būtų formaliai įneš
tas ir pervarytas.

Nori Sugrąžinti Kalinių
Mušimo Laikusirikos

Pro-; 
pri-j 
mi-;

.v. . . , , ., Ivenimo Lietuvoj. Tai bus lib-Paaiski dar būtent ir kitas i ... vretto operetej. šių žodžių ra-

i Ruošia Išradimus
Į Gaudymui Kriminalistą

'gatvės, New Yorke. Tačiaus
Be to, šiame susirinkime na- dar nežinoma, ar tos rūšies 

riai gavo už pereitus metusi išradimas neš pageidaujamų 
išleistą L. Prūseikos knygą, vaisių.
“Karų ir Revoliucijų Gadynė.”*; -----------------------
Nemažai narių jau pasimokė- Di(|žiOiO New Yorko Dari).
jo už šiuos metus. K. , J v.

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

*■

MALONAUS PASIMATYMO■

PAJIEŠKOJIMAIVeja Laukan Gatvekarius ■ vyks sekmadienį, 10 vai. ryte, UŽEIGA
Septyniolikos biznierių or

fe

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

IŠRANDA VO.JIMA I

ir

f subvė.

Iš pat

metais,1 (Caras Jonas Baisusis)

Įžanga nuo 50c augštyn

CAMEO THEATRE
Broadway and 42nd St.

pratęs.

www

3481 Third Ave 
| Pirmas Floras,

Didelė simfoniška orkestrą 
20 kitokių patraukimų 

Rusiška muzika—
/ geriausių kompozitorių

bul- 
bu- 
kad 
ma-

“Laisvės” svetainėje. Kiekvie
no komiteto nario užduotis-— Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 

jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Rodoma Subatoje, Panedėlį 
Utarninke

daugiau uždirba,

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

DETROIT, MICH.
D. S. A. 17 kuopos susirinki- 
bus seredoj, 6 kovo, Draugijų 

Svetainėj, 24th St. ir Michigan Ave.
i Pradžia 7 vai. vakare. Visos narės 
i ateikit ir pašalinių atsiveskit, nes 
bus skaitoma paskaita apie R. Luk- 
semburg gyvenimą. N. Astrauskienė; 

51-52

Ten Days That 
Shook The World
(Dešimts Dienų, Kurios Sudre

bino Pasaulį)

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Draugiją Sąryšio Komitetui
Sąryšio komiteto posėdis į-

j

i

ganizacijų atstovai New Yor- pribūti laiku, kad galėtume 
ke įteikė pasiūlymą miesto nors kartą ant visados daly- 
valdžiai išimti iš 8-tos ir 9-tos ^us sutvarkyti ir pradėti prak- 
Avenue gatvekarių linijas ir'tišką darbą'. Draugai, tokia 

suįrutė, kokia dabar yra, il
giau pakęsti nėra galima.

Sąryšio Senoji Valdyba.

padaryti tas gatves lyg ir 
Varais, kuriais vaikščiotų 
sai. Jie argumentuoja, 
gdtvekariai jau “išėjo iš 
dos.” Perdaug darą triukš
mo, o patarnavimas prastas. 
Kasmet Vis daugiau ir daugiau 
žmonių stengiasi važinėti bu- 
sais arba subvėmis, o gatve
karius ignoruoja. Pasak pra
nešimo, pereitais metais New 
Yorke gatvekariai pervežė 
daug mažiau, negu 1923 me
tais, kuomet pervežė net 92,- 
000,000 pasažierių.

Kai žinoma, apačia 8-tos 
Avenue šiuo tarpu yra kasama į

Lankėsi Lietuvos Boksininkas 
Juozas Vincą , 

Pereitą penktadienį “Lais- 
išleistuvėj buvo užėjęs 

atvykęs
Juozas 

į Jung- 
savaitę.

NEI VIENAS
Darbininkas
Darbininkė

' Proletaras
neturi praleisti nepamatę 

tuos du svarbiuosius
RUSIJOS

revoliuciniu^ spektaklius pirmu 
! kartu Amerikoje!

Gimimas Darbininkų Res
publikos nupieštas 

paveiksluose

PAJIEŠKAU DRAUGŲ Mikolo, Do- 
miniko -ir Augusto Grigų, visi trys 

broliai Kadaise sykiu gyvenome 
Henry, W. Va., bet 1910 metais per- 
siskyrėm, aš išvažiavau. ’ Nuo to lai
ko nieko apie juos negirdėjau. Mel-, 
džiu juos pačius atsiliepti arba kas 
žinote praneškit. • Taipgi meldžiu ir 
kitus gerus draugus bei pažįstamus 
atsišaukti. P. Pabalis, 2125 Ballow 
Ave., Scranton, Pa. 50-52

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šahniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates /ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

Ne Taip Yra, Kaip
Korespondentas Rašo

“Laisvės” num. 47 J. Stak
vilevičius tarpe kitko rašo, 
kad Bilakovo dirbtuvėje dar
bininkai
dirbdami štukinį darbą, negu 
savaitinį.
tikrenybe, 
tur.

vės 
nesenai iš Lietuvos 
lietuvis boksininkas, 
Vinča,' kuris pribuvo 
tines Valstijas pereitą
Tai didelio ūgio (6 pėdų ir 2 
colių) vyras, šviesaus būdo, 
rusvų akių. Sveria 194 svarus 
ir turi 22 metu amžiaus.

Boksininkas Vinča yra Gu
bernijos dvaro (netoli Šiau
lių) kumečio sūnus, 
mažų dienų dirbęs sunkius 
darbus. Tik 1926 
esant Kaune, pradėjęs bandytii 
kumščiuotis ir bėbandydamas 
nukumščiavo išsilavinusius 
boksininkus. Būdamas kariuo
menėj tą gabumą' vystė. Vė
liau turėjo rungtynes su vienu 
estų čampioilu, kurį nugalėjo. 
Buvo pasiųstas į Paryžių toli
mesniam lavinimuisi, kur turė
jęs porą rungtynių ir iš jų iš
ėjęs laimėtoju.

Į Jungtines Valstijas atvy
ko metams laiko, čia lavinsis 
bokse ir vėliau rungsis. Jei • V v • i • >

PASIRANDAVOJA puikus,, šviesus 
ir didelis fornišiuotas kambarys, 

frontinis. Yra elektra, maudynė ir 
visi parankumai. Mrs. Kelly, 345 
Gyand St., Brooklyn, N. Y. 52-54 

I PASIRANDAVOJA ~~bučernė East 
’New Yorke; Biznis įdirbtas per 

daugelį metų. Randa nebrangi. Del 
platesnių informacijų kreipkitės pas 
savininką: J. Samuolis, 578 Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 

4023. 49-52

Czar 
Ivan The Terrible

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

! mėnesio; gali randavote vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 

i išanksto užsisakyti.
G. M. KANTON

arti 168th St. 
BRONX, N. Y.

(47-58)

Jei Jūs Kenčiate £
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, Šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos i S mano keturių deširųtų 
metų patyrimo (14’ metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATIŠKA ATY- (p-f M AA 
DA IR PATARNAVIMAS U.UU 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1131 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Tai apsilenkta su 
Gal kur nors ki-

bet ne šitoj dirbtuvėj.
Mūs dirbtuvės darbininkai, pa
matę tokį aprašymą, tuojau 
pradėjo klausinėti, kas- suteikė 
tokias klaidinančias informaci
jas, juk tai netiesa.

•Reikia vengti klaidinančių viskas čia patiks, gal buvimą 
pranešimų. Kriaučius.

PASIRANDAVOJA farma ant 5 me
tų, 65 akrai žemės, 14 kambarių 

namas, barnė ir vištininkas.' Ran
da labai žema. S. Jacikas, 888 
Union Ave., Room 5, New York, 
N. Y. Į______________ ' (47-52)'
KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus 
taisom senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stoęus ir uždedame naujus, 
.laųjant greit pribūname.—J, S 
-Union Avė., T 
Stagg 0452

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
______ T, 114
Brooklyn, N.* Y., Te!., 

(44-68)

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

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezchj žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj ; . ‘ 
gydančią žolę arba vaistą, tėgul 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.

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 
Remunčlių \
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

apie kokią lietuvišką




