
Penkių Dienų Darbo 
vaite.

Toks Tokį Pažino. 
Mainierių Protestai. 
Gyvi Tarp Mirusių.

Rašo M. ž.

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart Į

Nedeldienių 
ill i

Penn. valstijos seimelio yra 
paduotas bilius, įvesti sunkiose 
industrijose tik penkių dienų 
darbo savaitę ir 8 valandų dar-1 _ . I o n v _T
w & jslMvnio ponai nep^ J KOlfflllllStŲ SuaTCStUOta V
ims. Čia %kia pašakyU ve K™ SusllubaVOJO Jo Dukteų! ‘
kas: nors vieną kartą norima j ---------
pervaryti ir geras įstatymas i ROKIŠKIS.— Sausio 8 d. 
darbininkams, kad uždraudus, Panevėžio apygardos teis- 
kad jie daug nedirbtų. Net ir mas nagrinėjo bylą pil. Dru- 
bausmė taikoma. Vadinas, vai- čiūno ir Jūžintų kunigo Mie- 

labai ijaus. Dručiūnas kunigą 
i patraukė atsakomybėn, kad 
jis jo vienturtę dukterį su- 
vinčiavojo su biednu vąiki- 

įnu. Jaunuoliai labai susi-
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enoj Laike
Demonstracijos Prieš Fašistus

9 Žuvo, 18 Sužeista Dinamito 
Eksplozijoj Sovietų Sąjungoj

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re-

težius, o Išlaimesit

Metai XIX, Dienraščio XI

bausmė taikoma.
dininkai mano, kad bus I 
sunku atpratinti darbininkus 
nuo ilgų valandų darbo, net rei
kalinga iš kalno paskirti baus- 

f mė.

apielinkėj, betVIENA, Austrija.— Sek-■ straciją toj 
madienį 40 komunistų tapo ;parodavo turčių apgyventoj

MASKVA.— Ištiko Sovie
tų Sąjungoj didelė dinamito 
eksplozija. Žuvo devyni 
žmonės; 18 sužeista. Nuo
stolių padaryta už 750,000 
rublių (apie $375,000).

Dinamitas del Uralu kasy
klų buvo perkeliamas iš di-:

Bus Rodoma Nauja Sovietą Filmą “Rusija 1928 Metais”
čia suareštuota, kuomet jie j vįet0-i 
surengė demonstraciją prieš ' 
demonstraciją 6,000 fašistų.

Kuomet fašistai, vadovau
jami armijos majoro Pabst,

Karl

Komunist;
darbininkus

atsišaukė į 
surengti de-

Darbiečiai ir simpatikai, 
v . kurie norite tame susirinki-^

nacionalė konvencija prasi- me dalyvauti, pasistengkįtę

NEW YORK.— Darbinin
kų (Komunistų) Partijos

unijų viršinin-: mylėjo ir bandė net keliose ; vieno iš užrųušėjų -----
1 v v’ s susivinčiavoti, LiebknechtoirRoseLuxem- 

tų bernai kalba už "sutrumpini-! bet tėvas užuosdavo ir pa- burg, pareiškė, ——
mą darbo dienos? Lewis, Green I stodavo kelią. Jaunuoliai šuos per Meidling, industri- 
ir kompanija turės galvosūkio,: kreipėsi pas Panevėžio vys- nį Vienos priemiestį, social- 
kaip tai apėjus. Aš neturiu tos; kūpą ir gavus leidimą, pa- demokratai 
iliuzijos, kad turčiai duos trum-1 vjnčiavojo Jūžintų kunigas. Į rengti prieš juos demon- ' rr^ • i • j • •

Bet ką darys _____  , -v - v.
kai, kuomet jau patys kapitalis-i bažnyčiose
1 _
mą darbo dienos? Lewis, Green I stodavo kelią.

kad mar

atsisakė su-

. I dės sekantį penktadienį, ko- išanksto įsigyti tikietus, nes 
vagonų ĮjV0 i su masiniu mitingu, tą pačią dieną bus sunkuĮmonstraciją prieš fašistus. Idžioįo gelžkelio

Kuomet komunistai demon-gelžkelio šaka ir tuo tarpai LU X al SUI«t-.rantai nakirodė. tnoians Ke'£n,. 1. New Star Casino, East 107- gauti - mat,strantai pasirodė, tuojaus (ištiko tokia smarki eksplo- 
policija puolė juos atakuoti • zįja> kad net langai išbirėjo 
ir 40 jų suąreštavo. Tačiaus i perm mieste, už ketvirtada-

o__  . _ tūkstančiai
th St., netoli Park Ave., darbininkų vyks į susiririlęi-

mą. O labai svarbu daly-

pesnias valandas darbininkams 
be kovos, be didelio susikirti
mo. Darbininkai tik galės iš
kovoti per kovą. HpSį

Teismas kunigą pateisino. 
Senis bylą perdavė Tribūno 
lui. • U Moteriškų Drabužių Siuvėjų
NANKINGO VALDŽIAI 

GRĘSIA ŽLUGIMASv Dar nenudžiūvo kruvinieji ta
kai, nenustojo skaudėti krūti
nės motinom, kurių vaikai liko- i 
si nukauti, dar tebekankinasi I 
moterys, nes jų vyrai turi sėdė-j sukilimai pasireiškia centr 
ti kalėjime. Penn. Coal Kom
panijos skriaudų (grievance) 
komitetas nupirko dovaną Cap- 
peliniui — automobilių už $3,- 
775 už jo darbus. Tame komi
tete buvo didžiumoj McGarry 
šalininkai ir kartu artimi šali
ninkai Cappeliniui. Už ką to
kią dovaną suteikė Cappeliniui? 
Už tai, kad jis pagelbėjo kon- 
traktoriams įsigalėti ir už tai, 

f kad jis ištikimai tarnavo ang
lies viešpačiams, o ne mainie- 
riams. Bet mainierių unija ap
dovanojo jį. Mat vėl nori pasi
statyti jį už distrikto viršinin
ką.

Kuomet ėjo šaudymas mainie
rių Pittstone, tai ne tik kad 
mainieriai kaltino jį, bet ir pa
ti buržuazija zurzėjo ir kaltino 
Cappelinį, kad jis to viso yra 
priežasčia. Kad nuplovus jo 
tuos purvinus darbus, pastaro
siomis dienomis suteikė jam do
vaną — automobilių.

A Plymoutho mainieriai pakėlė 
protestą prieš Penn Coal Kom
panijos skriaudų komiteto žygį. 
Ir išnešė rezoliuciją, pasmerk
dami tokį komiteto pasielgimą, 
ir toliaus reikalauja rezoliuci
joj, kad komitetas parodytų, iš 
kur tuos pinigus ėmė, kas juos 
įgaliojo tatai daryti. Rezoliu
cijoj nurodo, kad kuomet dau
gelis mainierių streikavo ir jų 
šeimynos neturėjo ir neturi pa
valgyti, tai to komitetas nema
tė ir nemato. Kuomet daugiaus 
kaip 1000 mainierių neturi dar
bo ir neturi duonos kąsnelio, vi
si jie yra į juodą knygą įrašyti, 
kad niekur negalėtų darbo gau
ti. Tai Penn. Coal Komp. 
skriaudų komitetas to nemato 
ir nesirūpina, kąd tuos maįnie- 
rius sugrąžinus atgal į darbą.

SHANGHAJUS —

enskų Drabužių Muve]
Streikas Los Angeles /

LOS ANGELES, Cal. —
■Kad išvengus sutarties su

komunistams pavyko prasi
veržti į fašistų eiles ir suar
dyti jų demąnstraciją.

Prašė Prie Prostitutės 
Palaidoti

VARŠAVĄ. 
wany Kurjęr

- “Iliustro-
Codzienny”

Kitų miestų mainieriai ir tu
rėtų tą pat} padaryti, kaip ply- 
mouthiečiai ‘ padarė — išnešti 
protesto rezoliuciją, pasmerkti 
tokį pasielgimą to komiteto.

b Per kelias savaites Wilkes 
Barre ant S. Main St. vienoj 
krautuvėj buvo rodoma visų 
žymiausių prasikaltėlių krimi
nalistų stovylos. Jų tarpe yra 
Sacco ir Vanzetti/ Nors visas 
svietas žino, kad tie du nebuvo 
kriminalistai ir kad jie buvo ne
teisingai sudeginti elektros kė
dėj. Taipgi yra žymiausias 
traukinių rabavotojas, Chicagos 
milionieriukai žmogžudžiai ir 
eibė kitų. Stovi ir pre'ž. Cool
idge stovyla; ir pasižymėjęs 
kaipo streiklaužys. Stovi juod- 
marškinis Mussolini, kuris pra
liejo daug nekalto žmonių krau
jo ir tūkstančius darbininkų 
sugrūdo kalėjimudsna, žinoma, 
buržuazija tuos du ponus garbi-

lio mylios. Ekspertai sako, 
kad dinamitas eksplodavo 
vagonuose del to, kad jis bu
vo išimtas iš šaltų vagonų ir 
sudėtas į palyginamai šil
tesnius vagonus.

Trockis Atsisakė Kalbėtis 
Su Korespondentu

Nauji j Adatos Amatų Darbininkų praneša apie1 vieno mirusio i Konstantinopolis. Turkija 
^ntra-1 industrine Unija, kuri čia i žydų rabino baisų testamen- Šeštadienio vakarą čia

linėj ir šiaurinėj Chiniioj,; veda streiką moteriškų dra- 
apart plėtimosi sukibmo. siuvimo pramonėj, 
Shantungo. pusiausaly Pie- Los Angeles Cloak Manu- 
siama nacionalistine Chim- facįurers Association (darb- 

davių susivienijimas) pada- 
~ ^'”?:rė apgavingą sutartį su

Platkinu, kuris atstovauja 
c • r • -1 • International ClothingSovietų Laivas Klaipėdoj ; Workers Uniją, kuri tar- 
KLAIPĖDA.— Vasario 3 i

d. į Klaipėdos uostą, atvyko i 
su cukrum Sovietų laivas! 
“Krąsnvj . Profintern.” Jau | 
senai Klaipėdos uostą yra 
lankęs Rusijos laivas. Lai
vas atvežė iš Odesos 1020 
tonu cukraus į Ryp’os ir 
Klaipėdos uostus. Laivas 
apleido Klaipėdos dostą va
sario 6 d.

jos “vienybė,” ;
Chiang Kai-shek, eina prie 
subirėjimo.

nauja darbdaviams.
Tačiau tas streikierių ne- 

I sudemoralizavo. Schlesin- 
1------ —savo manev
rais negalėjo jų apgauti.

300 Žuvo Chinijos Kare
CHEFOO, Chinija.— šio

mis dienomis Shantung pro
vincijoj. netoli nuo čia įvy
ko didelis mūšis tarp Nan- 
kingo valdžios kareiviu ir 
buvusios Pekino valdžios 
kareiviu. komanduojamų! 
Chang Tsung-chaneo. kuris 

i karta buvo militariniu

tą Komorovo miestely. Sa
vo testamente rabinas įsako, 
kad jo kūnas nebūtų padė
tas į karstą tokiu būdu, kaip 
dedamas kitų maldingų žy
dų, bet kad jis būtų įmestas 
į duobę už rankų ir kojų. Be 
to, kapuos vieta jam turi 
bųt parinkta prie kapo žino
mos Komorove nusidėjėlės 
ir paleistuvės. Vaikams sa
vo uždraudė eiti paskui kū
ną, nes jį lydėsiu velniai. Sa
vo testamente 'rabinas pa
reiškia,! kad gyvendamas jis 
išmėginęs visus nusidėji
mus, kurie yra tik žemėje, 
ii* amžiams prakeikia savo 
vardą.

Rabinas, kaip buvo įsaky
ta testamente, taip ir palai
dotas. Testamentas Komo
rovo žydų tarpe padarė mil
žinišką įspūdį.

čia 
ant gatvės francūzas kores
pondentas susitiko Trockį, 
kuris buvo išėjęs pasivaikš
čioti. Trockis ėjo su vienu 
draugu, o paskui juos ėjo 
Turkijos detektyvas. Ko
respondentas užkalbino 
Trockį ir norėjo su juo pa
sikalbėti. Trockis pareiškė: 

“Aš neturiu nieko pasaky
ti ir nenoriu turėti inter 
viu (pasikalbėjimą).”

Slapta Sutartis
AMSTERDAM, Hollandi- 

ja.— Sekmadieni čia laik
raščiai išspausdino slaptą 
militarinę sutartį, nadarvtą 
1920 metais tarp Franci jos 
ir Belgijos. Joj abi valsty
bės pasižada viena kitai 
teikti militarinę paramą iš
tikus karui.

New Yorke.
Masinis mitingas bus su j vauti tokiam susirinkime 

puikia programa, 
kartu bus parodyta nauja 
Sovietų filmą, ’ 
“Rusija 1928 metais.” 
paveikslai, kuriuose parodo-: 
ma šių dienų Sovietų Sąjun- 
ga. Taipgi bus muzikalė 
programa. Prakalbas paša- Į 
kys žymūs kalbėtojai.

Šiame mitinge taipgi bus!

Pirmu
VI V U<% 11 Lt I CV •• ••

užvardinta Y.enciJ°s..s?s11J°s- ..rp j žinoma, šioj konvencijoj da-

Kovo 2 d. prasidės kon-
Kiek jau

|lyvaus ir lietuvių delegatų 
Į iš įvairių miestų. Iš San.
Francisco, Cal., bus drg. 
Čaplikas, veiklus Partijos 

! narys.
i šioj konvencijoj bus pa-~ t' J V V *’ ■*

; paminėjimas dvimetinių su- \ tiektas sumanymas pakeis- ||
kaktuvių nuo drg. Ruthenkaktuvių nuo drg. Ruthen- ti partijos vardą: vietoj 
bergo mirties. Kovo 2 d. su- Amerikos Darbininkų (Ko- 
eina du metai kaip numirė munistų) Partija užvardin
tas žymus Amerikos komu- ti Amerikos Komunistų 
nistų vadas, i i Partija.

Uždraudė Rodyti filmą;Kaune Areštai Laike 
“Mainieriij Streikas” Moterą Demonstracijos

KAUNAS.— Vasario 5 dCLEVELAND, Ohio. — 
Ohio valstijos valdininkai apie 10 vai. nemažas skai- 
uždraudė rodyti Darbininkų čius darbininkių moterų (jų 
Tarptautinės Pašalpos filmą tarpe nemažai žyd^rtį), su- 
“Mainierių Streikas.” Fil- rengė Kaune demonstraciją, 
ma parodo mainierių kovą,'Duonelaičio gatvėj, ties mi- 
parodo, kaip vargingai gy-jnisterių kabineto rūmais ir 
vena mainieriai, kaip jie'policijai pareiškė, kad jos 
narsingai kovoja prieš darb- nori matyti ministerių pir- 
davių mušeikas. mininką Voldemarą, kuriam

nori įteikti reikalavimą, 
Voldemaras sutiko priimti 

' i demonstrančių delegaciją, 
v Jos skundėsi del Kauno sun
kiųjų kalinių bado streiko,

Lietuvos (Banko biuleteny prašė, kad jų vyrams būtų 
N r. 3 paskelbta apie firmų suteiktos geresnės sąlygos, 
bankrūtus 1928 met. Pasi- Taipgi jos ir sau prašė duo- 
rodo, kad per visus 1928 m. nos.

Siūlo Cool’do’e’ui $75,000 už 
Redaktoriavimą

DENVER. Colo.— Ponk- 
tadieni prezidentui Coolidge 
pasiūlyta $75.000 alga me-j Shantungo gubernatorium, i 
tos už reda^avima prie Mūšis tesėsi dvi dienas; 
“Denver Post” išsibaigus Į prasidėjo ketvirtadienio rv- 
nrezidenta vimn terminui, j tą.
Fred G. Bonfils, laikraščio i buvo 7,000. Chang Tsung
savininkas ir vienas wnau- -chane* spėkos siekusios v .v . . — ------- ... .. . , z « . . v
siu aktorių Teapot Dome iki 26.000 vyrų. Bet na- zlotų. Į aferą įmaišyti keli ! nuomone ilgai negalės gv- 13.7 muionų htų ir grynu ■ pamatuotas, daromas

padarė ciona listai ėmė viršų. Na- stambūs miško pirkliai,, ku- venti, kadangi pas visus tris Į kreditoriams ^ nuostoliu apie i timos,” “i 
pasiūly-; cionalistu kareiviu

Bankrotai Lietuvoj

Mišku Afera Vilniuj į {domiausi Apsigimėliai
VILNIUS— Vilniuj 

Nacionalistų kareivių sekta milžiniška miškų
su-' Nesenai Argentinoje, Stra- 

afe-1 ducio m. užgimė suaugę 3 
ra, kuri galėjo padaryti vai- j vaikai. Jie yra 
stybei nuostolių apie 10 mil. įgyvena. Tačiau

subankrutavo arba neišsi- Tas labai nepatiko krau
sveiki ir mokamon pade tin pateko gėriui Voldemarui. Jis pa
gydytojų firmos su bendra

aliejaus skandale, 
nonui Coolidge’ui 
ma.

Bonfils yra senas Cool- cionalistai nelaisvėn suėmė; 
idge draugas. Kartu su 
Teo Stack. Denverio politi- 
kierium. jis. turėjo padaręs 
kontraktą s.n Harry Sinc
lair. Teapot Dome aliejaus 
šaltiniu randuotom. Bon
fils nrisinažino, kad jis an- 

(laikė $250 000.’ Jis gavės 
tuos pinigus už, nerstoiima 
atakuoti Sinclairį per savo 
laikrašti.
$1 Už žodį, $25,000 Algos

Horace L. Hayward, pre
zidentas Amerikos Korpo
racijos, kuri leidžia naują 
enciklopediją (Encyclopedia 
Americana), siūlo preziden
tui Coolidge’ui $25,000 į 
metus už ėjimą pareigų re
daktoriaus patarėjo ir $1 už 
kiekvieną žodį rašinio, po 
kuriuo tik Coolidge pasira
šys. _______ _____

Chefoo, Chinija.— Chini
jos nacionalistai sako, kad 
Japonija remia Shantung 
provincijoj sukilimą.

žuvo nie bandė nelegaliai įsigyti yra tik vienas bendras nil-|^ milionus litų. Subankru-
i 100, sukilėlių žuvo 200. Na- valstybinių miškų.

• • i • L1 • l

300 sukilėlių; užgriebę tūk- s lrll . i- v j
stančius šautuvu ir penkio-1 Vilkai Užpuolė Kanadą

! vas. Jokia operacija, kad' tąvusių firmų skaičius dau- 
juos išskirtų, neįmanoma. į gjaV tenka provincijai, bet 

i Mokslininkai ir šiaip įvairiu!

suma: reiškė, kad jų prašymas ne- 
’ i “sve* 

,” “užkulisinės” įtakos.
Demonstrančių delegaci

jai nieko negavus nuo fašis
tų ministerio, gatvėj kilo

na, kaipo ištikimus tarnus ir jų 
reikalų gynėjus. Darbininkai 
turi priešingai žiūrėti.

lik a kulkosvą i'džių.
Sakoma. Chang Tsųng- 

chąng mobilizuoja spėkas 
pradėti nauią ataką.

Šiame mieste na’skelbta 
karo stovis. Netoli nuo čia 
randasi trys Japonijos nai- 
kintoiai, ir vienas Abulijos 
ginkluotas laivas. Taipgi 
nribuves Amerikos kreiseris 
Trenton.

Emigravo 987 Asmenys iš 
Lietuvos

menKaunas. Sausio 
imigravo į Argentiną 410, 
Braziliją 206, Afriką 122, 
Kanadą 33, Uraguajų 114, i 
Amėriką 78, Meksiką 3, Ku
bą 3, čilį 3. Iš viso 987 as
menys. 1928 m,. sausio mėn. 
emigravo 503 ir gruodžio 
mėn. 590 asmenys.

Brussels, Belgija — Belgi
joj yra daug bedarbiu. Sau
sio mėnesį suvirs 100,000 
bedarbių gavo bedarbių ap- 
draudą. ‘! : ; * h .

WINNIPEG, Kanada. — 
Pranešama) kad dideli pul
kai vilku i užplūdo Kanadą. 
Iš priežasties didelio šalčio 
ir stokos maisto - vilkai už
puldinėja farmerius plačioj 
srity j/šiaurės Kanadoj.

j Trūks 20,000 Centnerių
■ * Sėmenų

Kaunas.— Dabar 'apskai
čiuojama, kad pavasario sė
jai Lietuvoj trūks virš 20,- 
000 centnerių sėklinių sėme
nų. ' z'

X. . .......... .. x^|skolų ir gryno nuostolio at- protesto demonstracija. Po.
kolekcijų mėgėjai tikėdamo-:žvilgiu apie 80% dalyvau- licija jas užpuolė ir nemažai 

Tr )iu suareštavo ir nugabeno
Miškų gatvėn į krim. polici
ją; ten vedė tardymą.

si, kad vaikai netrukus mirs,; jaJKaunas. 
ju tėvams išanksto net no 
200 tūkstančių dolerių siūlo.

Lindberghas Nuskrido
; i Meksikon

į Mexico City. — Lakūnas 
Lindberghas atlėkė orlaiviu 
čia .iš Eagle Pass, Texas, į 
11 valandų ir 13 minutų. 
Pribuvo nedėldienio vakarą.

Tokio, Japonija.— Sekma
dienį gaisras sunaikino arti 
2,000 stubų mieste Kisennu- 
ma, šiaurės Japonijoj.

Daugiausia firmų bankru- 
tų ivvko 1928 m. paskutinį 
ketvirtį, per kurį nusigyve
no apie 30 firmų ir kurių 
bankruto suma siekia ligi 
11.4 miL litų-ir grynas nuo
stolis kreditoriams ne ma
giau kaip 5 mil. litų.

Toliau L. B. biuleteny pa
brėžiama, kad dalį bankru- 
tų reikia laikyti tyčios ban- 
krutais. Bet vis dėlto tyčios 
bankrutų esama ne per 
daug.

Boksininkas Stribling Susi
žeidė šonkaulį

Rabinai Sveikina Smetoną

Didelė Dienraščio “Vilnies” Nelaimė-Su 
H degė Administracijos Ofisas

r Pirmadienį po pietų gavo 
me iš Chicagos nuo draugu 
Vilniečių telegramą, kad tą 
dieną, apie 5 vai ryto, mū
sų dienraštį? f‘Vilnį’! patiko

lidelė nelaimė — sudegė ad
ministracijos ofisas.

Platesnis pranešimas pri
siunčiamas laišku.

. Telegramoj pažymima, 
kad presai išliko* sveiki.

KAUNAS.-— Vasario 5 d. 
žydų gimnazijos “Ivne” bu
te įvyko rabinų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 28 
asmenys. Suvažiavimą ati
darė švietimo ministerijos 
vardu fašistas Daniliauskas.

Rabinų suvažiavimas kar
štai pasveikino fašistų pre
zidentą Smetoną, kuris gina 
jų ir kitų Lietuvos parazitų 
interesus.

Miami Beach, Fla.— Bok
sininkas Stribling, kuris da
bar rengiasi kumščiuotis su 
Jack Sharkey, buvo susižėi- 
dęs šonkaulį pereitą savai
tę, ir del to, sakoma, vos tik. 
nepanaikinta jo kumštynės 
su Sharkey. Jo susižeidi- 
mas buvo laikomas slapty
bėj, bet jo tėvas tatai iškė
lęs. Jis susižeidęs (iš vietos 
išvaręs) vieną šonkaulį be- 
kumščiuojant sunkų maišą. 
Bet dabar šonkaulis atsteig- 
tas į vietą ir jis rengiasi 
susitikti Sharkey trečiadie
nį arenoj.

Nanking, Chinija.—Chini
jos nacionalistų valdžia ra
tifikavo Kelloggo anti-kari- 
nį paktą. ;
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APVERKTINA MINKŠTOSIOS 
ANGLIES KASĖJU PADĖTIS

Nors gyvename taip vadi- jduoja 36 tonus ir išrenka iš 
namą “gerbūvio gadynę”,; anglies akmenis. Gal dauge- 

\ tačiaus prie dabartinės tvar
kos angliakasių padėtis yra 
baisesnė, negu kelias de- 
šimtstmetų tam atgal. Ma
šinerija *bei technika pro
gresuoja visu smarkumu. 
Diena iš dienos praktikuo
jama nauji būdai išėmimui) 
anglies su mažesnėm išlai- Eisim toliau. Sudėję kon
doro. Sudėtos naujos lio- vertis, kompanijos palieka 
duojamos mašinos į anglia- prie kiekvieno, kaip minėta, 
kasyklas, kurios išmeta de-| po 2 angliakasiu, o kitus at- 

iš darbo. Sakysim 
angliakasy klo j dirbo 500 

Įdėjus 100 kon-

lis pamanys, kad Koduojant 
po 36 tonus į 8 vai., anglia
kasiai gerai gali uždirbti, 
nes kaip pirmiau buvo saky
ta, jie gauną po 70c. už to-: 
na. Toli nuo to. Jiem mo
kama po $8.04 už 8 v. darbo 
dieną.

sėtkais ir net šimtais ang- leidžia 
liakasių iš darbo.

Idaht būtų aiškiau kitų{mainierių.
industrijų darbininkams, tai verų, tik 200 angliakasių te
nors paviršiai paduosiu nau- bępaliekama darbe, o 300 
ją sistemą angliakasyklose. ! atleidžiama. Bandoma da- 
Kuomet šiandien anglies ryti pamainos. Pusė darbi- 
baronąs įdeda į mainą vieną ninku dirba vieną savaitę, o 
Koduojama mašina, tai ji iš- antra — kitą, jei esti darbo 
meta :iš darbo apie 18 ang- normališkai ir pakankamai, 
liakasių. Viena lioduojama Nesant jo, gerai kad gauna 
mašina per 8 vai. iškasa 220 P° dvi tris dienas į mėnesį, 
tonų anglies, kuomet ranko- Gaudamas mokėt į dieną po 
mis kasant 22 angliakasiam $8.04, gyvenk žmogus, kad 
reikėtų—iškasant po 10 to-j nori.
nų į "dieną kiekvienam—iš- i 
kasti ^tokį skaičių tonų. Už 
toną * angliakasys gaudavo

“Jūs Unijistai”
Gal daugelis iš kitų indus- 

70c^ taip°kad vidutinė 'jo’al- darbininkų mum pasa
ga būdavo $7 į 8 valandas. kYs: Jūs unijistai, palaikote 

Pažvelgkime, kiek su ma-savo organizaciją ir todėl 
ginų pągęlba anglies baro- lengvai galit tiem blogumam 
nams lėšuoja vienas tonas pasipriešint. Taip. | Anglia- 
<«i iokevovi. Prie maši- kasiai unijistai, ypačiai III. 
nos dirba,trys angliakasiai, 'valstijoj, bet tas nereiškia, 
Mokėt jie gauna j 8 vai. se- kad mūs unija” rūpinasi 
kančiai:1: angliakasių reikalais. Lewi-
' . . A j so unijos viršininkai šian-Mašinos operuotojas .. ......

<To pagelbininkas 
Liuosuotojas anglies .... 7.00

nams lėšuoja 
anglies iškasti

Viso .. 26.00
k Kiti, dirbantieji prie ma

šinos,; tik ne prie vienos, ale 
didžiuma jų turi atlikti dar
bą prie trijų mašinų, gau
na sekančiai:
Vagonėlių vežėjas ir pagel- 
" binipkas per abu gauna 

už 8 valandas ......... $13.10
Bėgių’taisytojai du už 8 va

landų* darbo dieną ... 12.05 
Ramsčių statytojai du už 8

> vaL darbo dieną .... 12.05

Viso anglies baronas už 
iškasimą anglies su mašinos 
pagelta 220 tonų išmoka 9 
darbininkams (iš kurių šeši 
dirba prie trijų mašinų) 
$63.21 Vadinasi, mašina 
jam sucėdina $90.73. Trys _ V • >' iv . ♦ v i i r' -ą

.. $10.00 j ^įen turį gau tikslą tik 
“ ‘ ‘ ) pasiimti iš angliakasių ge

ras algas ir daryti planus, 
kaip su anglies kompanijų 
pagelba prašalint iš unijos 
tuos narius, kurie drįsta pa
sipriešinti prieš neteisingus 
viršininkų žygius. Kad išme
tus, pirmiausia jiem nepa
tinkamas narys apšaukia- 

[mas “Maskvos agentu,” 
“bolševiku,” etc. “Geri” na
riai jiems tie, kurie tyli, 
matydami kaip juos biuro
kratai parduoda. Randasi 
suniekšėjusiu gaivalų, kurie 
būdami patys darbininkais, 
tačiaus, neigia eilinių narių 
reikalus, tarnaudami parda- 
vikams. Randasi tokių ir 
tarpe lietuvių.

Kuomet pereitų metų ba
landžio mėnesį Unijos Gel
bėjimo Komitetas (Save The

įpa^davikiškateisingas, jo ; ipa^davikiška 
Lewiso mašina juos apgavo.

Viltis Nepamesta
Nežiūrint tų.yisų sunku

mų, kurie slegia šių dienų 
ypatingai minkštosios ang
lies kasėjus, viltis nėra pra
rasta. Pereitų metų 9 d*, 
rugsėjo, Pittsburgh, Pa., 
susiorganizavo nauja Nacio-
nalė Mainierių Unija. Jos 
tikslas: organizuot neorga
nizuotus; 6 v. darbo diena ir 
5 d. į savaitę; prieš kapoji
mą mainieriams algų; už vi
suotiną sutartį ir streiką; 
unijos vadams nedidesnės 
algos už vidutines paprastų 
mainierių algas; neilgiau 
palaikyti ofise viršininką, 
kai vienus metus, 6 po to, iš-' 
dirbus jam 2 metu anglia- 
kasykloj, vėl galės jis kan
didatuoti. Šitoki yra tuo
jau tiniai mūs programoj 
reikalavimaii, Juos vykinant I 
gyveniman, biurokratijos 
heišauklėsim; nereikės mo
kėti po $12,000 algos vie
nam. ;
bar mokama Lewisui (ir dar 
pridedami visoki “iškaš- 
čiai”).

Taigi visi angliakasiai pri
valo susirūpinti tvėrimu 
Nacional. Mainierių Unijos 
lokalų kiekvienoj vietoj, kur 
tik randasi angliakasių. Or
ganizuoti būdami, greit nu
galėsi m pardavikišką Lewi
so šaiką ir iškariausime iš 
darbdavių žmoniškesnį gy
venimą.
Remiąs N.M.U. Angliakasys.

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUCIUS 

541 Walnut Street, Newark, N. J

Geltonosios Demes
Brangus drauge gydyto 

jau! Aš esu daug pasimo

rimų. Bet aš, rodos, da nie
kur nepatemijau apie odos 
ligą, vadinamą mūsiškai — 
padlica. Būk toks mielašir- 
dingas: patark man, kaip iš
sigydyti ta nelemta liga. Ji 
jau mane kankina,, kokie ke
turi metai tupj sueis. Kuo 
tolyn, tuo labyn mane išbe
ria tokiais gelsvais plėtmais. 
Iš sykio buvo tik pečiuose ir 
krūtinėj tarpe kakų, o da
bar jau beveik palei visą kū
ną išsiplatino. Niežtėjimas 
neišpasakytas. Ir kuo tolyn, 
tuo einu silpnyn.

Buvau pas kelis angelskus 
daktarus, bet anie nieko ne-

prezidentui, kaip da- įsmano, kas tai do liga pa-

Kas rytas susivilgykite 
sau tas dėmes tuo skiedi
niu. Galima medvilnės ga-

NE VISAI TEISINGA 
PASTABA

“Laisvės” Nr. 44-tam, po ant
rašte “Draugo A. Gilmano Ka
rikatūros," draugas Kuršėnų 
S—tas daro pastabą iš drg. 
Gilmano karikatūros, tilpusios 
“Laisvės” Nr. 41-mam ir sako,

GRAND RAPIDS/ MICH.
iš Lietuvių Veikimo

Vas. 3 d. šv. Petro ir Povylo 
parapija buvo užsikvietus p. 
Lukšį, kad parodytų- parapijo- 
nams judamuose paveiksluose 
Lietuva.

Suprantama, parapijonai ma
žai laikraščių tebeskaito, o jau
atsiskyrę nuo savo gimtinio 
krašto per daugelį metų ir dė
lei savo ekonomiškų sąlygų ne
begali nuvažiuoti ir atlankyti 
savo gimtinį kraštą, tėvukus, 
brolius, gentis ir pažįstamus 
draugus. Tai, žingeidumo delei, 
prisirinko žmonelių pilna šv. 
Jurgio svetainė, idant pamatyti 
Lietuvą, ir joje žmonių gyveni
mą. Bet, deja, visai ką kitą 
mato. Susirinkę norėjo matyti, 
kaip Lietuvos ūkis vedamas, so
dininkystė, bitininkystė išvysty
ta, kiek dirbtuvių yra pristatyta, , 
kaip pramonė vedama, • koks 
mažažemių ir bežemių žmonių ' ■ 
gyvenimas, žodžiu, norėjo1 maty- Y 
ti 'Lietuvos būklę. Bet to nei 7’1 
krislelio tuose paveiksluose ne
buvo rodoma. /

Matomai, p. Lukšis- ir Ame- i
rikos lietuvių kunigai turi du 
tikslu rengime tų paveikslų.
Viena, tai pasipinigauti tarpe ■->
katalikų, o antra, tai pasitar
nauti Lietuvos fašistų valdžiai. 
Taip ir rodoma perdėm Lietu
vos ponija, kunigai su j u baž
nyčiomis, pulkai davatkų, ka
riuomenė, šauliai, geležinis vii- 
kas, milicija, policija, kariški * 
pabūklai, parodos ir Smetona su 
jo ministerija.

Matomai, tiksliai nori įskie- . '-Z 
pyti, per judamus paveikslus,. ♦ j 
Amerikos lietuviams katalikams' 
vergijos dvasią garbinimui Lie
tuvos dykaduonių, kurie tunka 

biednų1 žmonių prakaito.

vilgyti, kur tik yra dėmių. 
Susivilgius, palūkėkite porą 
minučių, kolei skystimas 
apdžiūna. Paskui sau apsi
renkite/ O vakarais ir vėl 
taipo pat susivilgykite tuo 
skystimu, ir, kai jis nudžiū
vo, tai lengvai apsiteplioki- 
te da ir ta balta mostele. 
Taip darykite, .kas ,diena. 
Kas keletas dienų gerai šil
tai išsimaudykite, su šepe
tuku muiluotu išsibrūžyki- 
te, o paskui tuo skystimu iš- 
sivilgykite.

Už poros trejeto savaičių 
ims Jums tos dėmės nykti, 
nusilups, nusišers, menkai 
jau beniežės. Tai Jūs tada 
nenustokite tuos vaistus 
vartojusi. Vis tiek pat vil- 
gykitės ir vakarais tepkitės 
mosčia da kita tiek, da ke
lias savaites, kad ir jau ne
bebūtų tų dėmių. Tai yra 
reikalinga daryti tam, kad 
išnaikius ne tik pačius ligos 
parazitus odoje, bet ir jų 
perus (sporus-kiaušinėlius). 
Mat, šie pastarieji vaisto 
taip labai neboja: jie labai 
atsparūs. Todėl priseina 
atsidėjus vaistai vartoti, 
tepliotis, kol tie perai-sporai 
pavirsta suaugusiais grybe
liais; tada juos vaistai leng
viau įveikia.

Ten kur oda labai plonutė, 
apie akis ar kum kitur, gali
ma vilgytis silpnesniu skie
diniu. Galima perpus van
deniu, jo sau atsimiežti — 
toms vietoms vabtoti.
? Kai dienos-'} esti gražios, 
saulėtas, tai pabūkite ant 
saulės; vadirias, kad 
ant^apnuogintų kūnų dalių tąj'

lą. Jei kambaryj švitintis, 
tai atsidarykit langą. Sau
lės šviesa abelnai yra geras 
parazitų bei bakterijų nai- 
Idntojas.'. Ji ir odą padaro 
atsparesnę. .

Manau, kad Jums už ke
leto savaičių pranyks tos 
įkirios ligos pėdsakai. Jei 
norėtumėt, tai, išsirašę ligos 
vardą, parodykite jį savo 
vietiniam gydytojui, — ką 
jis sakys. Tai likitės svei
kutė.

mento išreiškai bei ne typingai 
nupiešta.

Kad drg. Gilmano piešiniams 
trūksta tam tikro typingumo, 
minties išreiškos — nebandysiu 
užginčyti, nes nėra abejonės, 
kad ir patsai piešėjas tuos trū
kumus mato. Tačiaus labai kei
sta, kad drg. Kuršėnų S—tas 
neatskiria šunies nuo katės, nes 
jisai sako: “Gerai: vienas ‘Ke
leivio’ leidėjų pasigavęs ‘šunį’ 
(ar katę?) už uodegos” ir tt.

Matote. Drg. Kuršėnų S—tas 
šunį deda į svetimženklius, kas 
reiškia abejojimą, o kabėse 
klausia “ar katę?”, kas reiškia, 
kad jisai nepažįsta, kas ten per 
sutvėrimas, — šuo, ar katė? 
Vienok ant kalbamos karikatū
ros šuo taip aiškus (jei bent 
uodega perdaug ištęsta?), kad 
ir kūdikis pasakys, jog tai “do- 
gis,” o ne “pusi ket.”

Paskui, drg. K. S—tas tvirti
na, kad kalbamos karikatūros, 
šuo susičiaupęs, o turėtų būt iš
sižiojęs, nes rėkia. Aš gi sa
kau, kad tas šuo net perdaug iš
sižiojęs ir rėkia taip garsiai, 
kad jo apatinė lūpa nusikorus 
net iki kalnieriaus. Gi drg. 
Kuršėnų S—tas sako, kad šuo 
susičiaupęs.

Toliaus drg. Kuršėnų S—tas 
sako: “Karikatūroje ‘šunies kū
no’ išsitempimas liudija tą, jog 
jisai nori ištrūkti iš nelaimės, o 
galvos išreiška rodo visai ką ki
tą. Nar sakysime, jisai tėmiją 
medyj tupinčią katę.” •

Nejaugi drg. Kuršėnų S—tas i 
mano, jog ir šuo tiek daug su-' 
pranta, kad jisai, tuč-tuojaus,' 
turės atsisveikinti su galu savo { 
privatiškos nuosavybės uode- draugė Ona šiuksčiūtė apsive-

Jeigū dtg.-K- ‘Sr-t-as-ži- dė su savo nūfriylėtirtiu, :tūlh '/m 
I ir šuo nusivokia, kiek igvetijntaučiu, kurio pravardės v™ 

; j apie priyatišką^ liuoša\ybę, tai {beteko nugirsti. ;
■ saule; g-ai būt galima būtų sutikti su { , v.' /y”“'*1,1 i Netik kad pažįstami drau- yy

stačiai sviestų, ne per stik-i jog'jo uodega bus nukirsta, beti^ai.» nei gimines nezi-- • ’ ’ . s, ... . i £u0 tokįinojo Onos meiliškos slaptybės,

dlica. Duoda tepti kokio 
karboliuoto skystimo, bet 

{tai man tik labiau vidun li
gą varo ir da slobniau daros 
ant širdies, ypač kai sušylu.

Rodos, gyvenadama ant 
ūkio, ir maistą šviežią val
gau, ir mėsos lyg vengiu. 
Esu vedusi, sveriu apie 120 
sv. Aš pilnai tikiu,s kad gy
dytojas atsakysite per “Lai
svę,” už ką tariu ačiū.

Atsakymas.—
Vargu yra tikrai tarti, 

kas tai Jums do liga įsipo- 
navojo taip labai. Mat, nie- 
žinčių odos ligų yra daugy
bė, ir dauguma jų vis yra 
parazitinio paėjimo. Vadi
nas, dažniausia jos paeina 
nuo tam tikrų augmeninių 
parazitų, lyg kokių grybe- 

. lių,. kurie įsiveisia odos pa- 
; viršutiniuose sĮuogsniųose;

MVpl turiu'kiek keblumo’ sū! 
Jūsų “krajavu” vardu — pa
dilbą. Girdėjau daugelį len
kų taip vadinant tam tikrą 
niežulį, moksle žinomą, kai
po pityriasis versicoloris. 
Man regis, kad veikiausia 
Jums ir bus ta liga.

n . . ) Jei iš tikrųjų Jums būtu
redaktorius, tiek susmųiino; ta kaip ‘aš sprendžiu,

tai ji taip pasireiškia. Ant 
odos atsiranda šian ir ten 
gelsvų šlakelių, kurie po 
truputį skleidžiasi ir krūvon 
susilieja. Dėmės lyg kiek 
blizga. Niežti, ypač kai su
šyli, sukaisti. Ir vasaros 
metu jos labiau pasisklei- 
džia ir įkiresnės pasidaro. 
Jos limpa, pereina nuo vie
no žmogaus pas kitą, ypač 
artimai susigyvenant. Kai 
pasikasai, tai nusikaso lyg 
kokių sriegelių. Muilu ar 
kuo nenusiplauna, nes tos 
dėmūs įaugę odos sluogs- 
niuose.

Jei Jums, Draugu te, ta 
Jūsų “padlica” taip, ir pasi
reiškia, tai šĮąi .{Jums ir “ro
dą.” Parsineškite iš vaisti
nės tam tikro' fapysniarkio 
skystimo, vadinamo forma- 
linu. Paprašykit:; Formalde
hyde, 2% solution, ‘ 1 pint. 
Be to, gaukite da ir Raitųjų 
gyvsidabrio nubsę^lų' t nioš- 
tiesj paprašykit — \vhite 
precipitate ointment, 2 
ounces.

‘Tėvynės’ Redaktoriaus 
Kaulai ir -Gyvybė

“Tėvynės” Nr., 5-tam pir
mam pųslapyj rašomą:

“Sovietų Rusijoje j bedar
biams mokama pašalpą. Tos 
pašalpos kiekvienas nedir
bantis darbininkas gaunąs 
15 rublių. Tų pinigų, esą 
užtenka tiek, kad darbinin
kas vos-vos tegalįs palaiky
ti kaulus su gyvybe krūvo
je”.

Ponas Vitaitis, “Tėvynės”

iš

Progresyviai Žmonės 
Nustebinti

šiomis dienomis netikėtai

gos? ;
no, kad

aš labai abejoju, 
supratima turėtų.

Man rodos, jog kitokios iš- . s , ...
reiškos jis, kaipo šuo ir negali sciutė apsivedę.^
parodyti, kaip tik temptis, kad 
ištrūkti ir su nusistebėjimu žiū-i 
rėti, kaip į katę medyj, kas. čia 
su juom daroma. Kalbamas 
karikatūros šuo taip ir nupieš
tas ir ko drg. Kuršėnų S—tas 
daugiaus iš to piešinio nori?

Jei ten piešėjo yra klaida, tai i 
bene bus tik tame, kad šuo iš
sižiojęs (o ne susičiaupęs, kaip 
d. K. S—tas sako) dar ne 
laiku, nes dar jam uode
ga nenukirsta ir jis, norėda
mas ištrūkti, privalo tik urgsti, 
ar cypti, o ne rėkti. Atsirėks į 
valias, kaip neteks uodegos.

Tai taip) drauge Kuršėnų 
S—tai. Jūs pirma atskirkite 
šunį nuo katės, išsižiojusį, nuo 
susičiaupusio, supraskite pieši
nio mintį, o lik-tada darykite 
pastabas piešėjui, mokinkite jį.

Mano supratimu, su Kalba
muoju piešiniu draugas .Gilma- 
nas bene lik tiesiausia ir, patai-

kuriam širdį buvo pažadėjus.
Todėl visi nustebo išgirdę,

į kad apsivedė, juk visi ir Visos 
veda. Tačiaus, dabar randa
si tokių jaunikaičių, kurie be
laukdami, progą pražiopsojo 
ir dabar gailisi.

Kiti žmonėm turi y tin kito-^- 
kių išrokavimų delei Onutės®, 
apsivedimo. Gailisi, manydaA 
mi, kad šiurkštesnės vedusių 
žmonių šeimyniškos aplinky
bės nedaleiš Onutės žavėjan- 
čiam balsui skambėti ir links
minti vietos lietuvius koncer
tuose ir parengimuose.

Draugė Ona šiuksčiūtė yra 
ytin gera dainininkė-solistė, 
kuriai lygią nelengva būtų su
rasti Amerikos lietuvių tarpe. 
Ji nuo jaunystės savo dienų 
iki dabar prigulėjo. prie cho
ro. Virš metų laiko atgąl mo
kydavo A. ž. V. Draugijėlės 
Chorą, taipgi privatiškai mo
kydavo tūlas mergaites dai-

kaulais ir gyvybe Rusijos 
darbininkų, jog’ “užmiršo” 
pasakyti, į kiek laiko bedar
bis tą 15 rublių gauna: į 
savaitę, į mėnesį, ar į me
tus. Labai aišku tik tas, 
kad p. Vitaiciui nereikia rū
pintis palaikymu krūvoje 
savo kaulų su gyvybe, nes 
jis gauna riebiai apmokėti 
iš SLA. iždo už šmeižimą ir 
niekinimą Sovietų Sąjuhgos 
darbininkų ir valstiečių.

Antra, labai gerai, kad 
“Tėvynės” redaktorius įžiū
ri taip toli ir mato, kas de
dasi už tūkstančių mylių. 
Jis turi tokias geras akis, 
kad mato, kaip Sovietų Ru
sijoje bedarbio kaulai laiko
si krūvoje su gyvybe. Bet 
labai peiktina, kad tas po
nas nemato, kaip bedarbiai 
badaują čia pat, Amerikoj, 
už desėtko ar šifntelio my
lių. Pavyzdžiui, pereitais 
metais, išstreikavę anglia
kasiai p r a d ė j o gau
ti pašalpos po $2 į sa
vaitę, o jų vaikai tik po 50 
centų į savaitę. O vėliau, 
kada Lewis’as suvarė mai- 
nierius į barakus, tai strei- 
kieris begaudavo po $1 į sa
vaitę, o'jo laikas nuo 15 iki 
25 centų. Be to, beveik kas 
ketvirta, savaitė ir to dole
rio neduodavo, sakydami, 
kad reikia mokėti už bara
kus bei už ką kitą. Ačiū 
Pennsylvania-Ohio Miners 
Relief komitetui, kuris tuo 
laiku mainierius šelpė, kad 
mainieriai nemirė badu. 
Jeigu ne tas komitetas, tai 
žmonėms būtų buvę visai 
riestai. Na, o tas pats “Tė
vynės” redaktorius tuomet

SCRANTONO ŽINIOS
Nelaimė Kasykloj

Sausio 30 d. kasykloj pulda
mas akmuo sužeidė Mikolą Banį. 
Jis nuvežtas į ligoninę. Reikia 
pasakyti, kad Banis žadėjo pri
sirašyti prie ALDLD. kuopos. 
Bet dabar patiko nelaimė.

Linkėtina M. Baniui kuo grei
čiausia pasveikti

Susižeidė Konduktorius

Kairys Kalėjime

Kaunas. — “Socialdemo
krato” redaktorius inž. St. 
Kairys pasodintas dviems 

!savaitėms kalėjimah.,; f,.,

;kė į cielių Phvi&ų savo piešinių. )riuoti duetus irj^olo. Apait -tb, 
i O drg. KursŪųų S-į-tas kaip tik i kuomet L. D; Clwrb mokytojas 
ir užkliuvo už to, pie^inro, kuĮrjs | pasitrauki ‘ -
mažiausia pasiakįoBįreikąia^j iri ’ 
užkliuvo už : tb- piešinio,' kuris 
mažiausia pastabos}reikalavo ir 
parašė pastą^į, nępąsižiurėjęs 
gerai į piešipį.' ■ *' į ■ š.

- • ^>ewa,s - Vincas.
i A. •• r * * \ \

Vilkaviškis.— Vilkaviškio i praeityje, tai yra kitas klausi- 
■ j mas, į kurį ateitis atsakys.

širdingų linkėjimų jai ir jo
sios numylėtiųiam draugui, ge
riausio pasisekimo ir laimės 
jų visuose užmanymuose ir 
darbuose. >

■ . Krislas.

maširtps išmetą jš darbo 51 Union Committee) šaukė 
angli^casį.^ Atsiminus, kad angliakasius streikan, tūi 

unijos biurokratai darė vis
ką, kad tik prie to neprilei- 
dus. Ėjo bendran frontan 
su darbdaviais ir šaukė an
gliakasius 4 dirbti. Kuomet 
pažangieji pradėjo pikietuo- 
ti mainas, tai darbdaviai pa
šaukė ginkluotą iki dantų 
policiją ir pasipriešinimą 
pavyko sulaužyti. c

Pereitų metų rugs. mėn. 
11 d. nukramtyta angliaka
siam algos. Tačiaus dauge
lis lengvatikių ir šiuo tarpu 
patikėjo unijos viršininkų 
skelbimams, būk, kuomet al
gas numažins, tai susidarys 
pastovaus nuolatinio darbo 
pakankamai. Tikrumoj gi 
pasirodė sekantis: ne >ik, 
kad angliakasiai negauna 
daugiau mokėti, bet net vi
siškai iš darbų pašalinami. 
Dabar tie patys angliakasiai 
jau pripažįsta, kad Unijos 
Gelbėjimo Komitetas buvo

| „6 darbininkai atlieka prie 
| trijų Jmašiųų darbus, todėl 
į dviejų mašinų iškasama 220 

tonų anglis atsieina pigiau,
I negu $63.27. ,
f Bedarbė Didėja

Bedarbių pasidaro jau di- 
i dėlė ^armija. Kiekvienas 
k dirbantysis stengiasi kuo- 
į labiausiai įtikti darbda-į labiausiai 
r viams, kad tik nepraradus 
t darbą, f rie kelių darbinin- 
| kų statomi užveizdos, kurie 
r rėkia/ versdami angliaka- 
| sius dirbti, kai vergus. Kad 
f tik kiek, tuoj tau atidaro- 
į mos durys ir eik laukan.
Į Dar .ne viskas. Kompani- 
į jos įieško būdų, kad dar su 
| mariau iškaščių daugiau lai- 
I mėjus. Pradėta dėti į ka- 
I syklas taip vadinami “kon- 
| verai’- (mašinos), kurių vie- 
I nas lėšuoja $150. Vienas ši- 
L tokia ^konveris” su dviem 
L darbininkais nėr 8 v. užlio-

bjauriai šmeižė irniekino 
tą komitetą’, ir visais būdais 
kenkė jo rinkimui aukų 
mainieriams šelpti. Tuomet 
tas ponas nematė ..mainierių 
kaulų ir gyvybes,-kuri buvo 
dideliam pavojuje. Tai ma
tote, kiek pas tą žmogų są- 
žiniškumo.

Sovietų Rusijos bedarbis 
gauna pusę savo algos, o A- 
merikos bedarbis bei strei- 
kieris negauna tie cento iš 
valdžios. Jiš * išmetamas 
gatvėn -badąutHh žūti. H., L

Numirė Jurgis Kubilius
Sausio’ 14 d. lidmirė Jurgis 

Kubilius, 75‘metų' aihžiaUs. Bu
vo geras žmogus ir laisvų pa
žiūriu, skaitė darbininkiškus 
laikfašČius. Palaidotas tapo 17 
d. sausio, ant tautiškų kapų, be 
jokių bažnytinių ceremonijų. 
Pasiliko du sūnai — Kazimieras 
ir Andrius.

Nors mūsų mieste lietuviu 
randasi nemažai' bet sunku ką 
nors nuveikti. Jeigu užeini į 
stubą ir pakalbini užsirašyti 
darbininkišką laikraštį arba 
prisirašyti prie Literatūros 
Draugijos, tai • tuojaus atsako, 
kad iš to duonos nevalgys; Bet, 
žiūrėk, tuojaus iš kampo ir vel
ka ilgakaklę, pripildyta naminė- 
le. •

Laikas būtų darbininkams su
siprasti ir .mesti girtuoklystę į 
šaiį.y: . , ;
Al;: . s. -... Kūmos Sūrus. 1

stoty atėjus traukiniui ir 
dar nesustojus iš traukinio 
iškrito konduktorius K. 
Jurkšaitis ir susižeidė deši
nę ranką. y _ '

Nubaudė Pabėgusį Naujoką

Kaunas. — Kariuomenės 
teismas nubaudė Leoną Ru
peiką, kilusį iš Telšių apskr., 
6 mėn. paprasto kalėjimo už 
tai, kad pabėgo iš kariuome
nės tuoj po priėmimo į pul
ką, - i,;,:;;: . *.::

įsitraukia* . viBuppidt-'w jįiė- 
tks dapilclydavb Oha šiukščiū- 
tė, užimdavo chorą vpdoyaūti 
Iri surengė net kelis kįncėrtid. 
žodžiu sakant, drg. Orią Sluks- 
Čiūtė buvo pažiba dailės srj- 
tyje vietos ’progresyvių lietu
vių tarpę, t'

Ar ir tdliaus Onutė (taip^ 
veiks dailės srityje, kaip kad
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LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

SCHOOL
St., N.Y.

už jų širdin 
va.

Greitai—Pigiai
Pinigus Siunčiame 

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American line
80 BROADWAY, NEW YORK

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

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

ir pro 
tik Brook 

•vism

Room 32, Weitzencom Bldg.
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

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.

praktikavosi di 
miestuose EurO'

Paminėjimas 11 Metų Nepri 
klausomos Lietuvos

Įvyks Nedėlioj, Kovo (March) 3 d., 1929
PULASKI SVETAINĖJ, 607 State St., New Haven, Conn 

Pradžia 1:30 vai. po pietų

AntracL/ Vasario 26 d., 1929

kad lyriečiai įvertina meno 
svarbą. . >

Lyros Choras labai dėkin
gas minersvilliečiams ir wil- 
kes-barriečiams 
gumą, suruošimą i 
karienės po lošimui

S. V. Ramutis

Iš Lyros Choro Susirinkimo

Vasario 15 d. įvyko Lyros 
Choro susirinkimas. Išklau
sius valdybos raportus, eita 
prie “Grigučio” komisijos ra
porto. Komisijos narys drg. 
K. Narovas turėjo sutaisęs 
puikų raportą. Iš anksto par
davinėjo tikietus net 33 drau- 
gai-gės. Daugiausia tikietų. 
pardavė šie: M. Tuleikienė 36, 
A. Naravienė ir Kazys Nara- 
vas 33, S. Reikauskas 20, S. 
Kuzmickas 18, M. Vylonis 18, 
J. Deneys 14, A. žemaitis 10. 
Kiti po mažiau. Nors publi
kos “Grigučio” pažiūrėti bu
vo daug, bet kad įžanga buvo 
maža 50 ir 75c, o išlaidos di
delės, tai pelno chorui liko 
mažai, tik $38.33. Bet už tai 
minersvilliečiai gerai uždirbo.

Nors Lyros Choras ižde pini
gų turi mažai, bet neužmiršo 
Lietuvių Proletarų Meno Są
jungos Centro Biuro, aukojo 
$5.00. Nors tai maža auka 
(pagal išgalę), bet tas parodo,

F. STANKŪNAS, vienatinis lietuvių bassas Amerikoje, kuris 
dainuoja amerikoniškuose teatruose

MENKELIUNIUTĖ ir STANKŪNAS dainuos solus ir duetus 
■ELENA RETIKEVIČIUTĖ, pianistė, akompanuos dainininkams 

ir duos piano solų
Bus visa eilė ir vietinių scenos talentų

Waterbury, Conn.

Įvyks Nedėlioj, Kovo (March) 3 d,, 1929
V«NTA SVETAINĖJ, 103 Green St., Waterbury, Conn.

Pradžia 7-tą valandą vakare

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

o dainavimo nuo 3 
po -pietų. Dainuoti 

mokyto- 
drg. V. Medonis.

Komisija.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
(išlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKO!’ PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 600 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmą’ 
AROMATIŠKAI kvępį.”

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

veikėjus. Svečiai, 
korespondencijas ra- 
daugiau dalykus su
tik tada vardijimus 
Nepersenai Montel- 

Laisvėj,” nei iš šio nei 
išgarbino sau mylimą 

draugą. Dabar R. R., apsau
gok majestote, nekartosiu var
dus, štai į kokį kritingumą įsi- 
klampoja. Sako: “T. D. A. 
kuopa silpnai gyvuoja,” o var
dus surašydama ir apvainikuo
dama darbščiais ir veikliais, 
neapleido nei tokių darbštinin- 
kų, kurie pasitraukė. iš T. D. 
A. kuopos del tam tikrų am
bicijų. Ir daugiau panašių ne
tinkamumų prirašyta. Todėl, 
svečiai, rašykite tik apsipaži- 
nę su dalykais.

T. D. A.) 13 Kp. Kor.

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

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

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

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

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

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas sn 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamo*

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

A. ž. V. Draugijėlė rengiasi 
prie didelio koncerto, kuris 
įvyks 21 d. balandžio. Todėl 

kad visi vaikučiai lankykite pamo
kas reguliariai, nes tas rei
kalinga del gero prie koncerto 
prisirengimo. Taipgi ir tie 
tėvai, kurie turite vaikučius, 
tai leiskite į mokyklėlę. Vi
siems yra gražu matyt vaiku
čius lošiant ir tas labai svar
bu del vaikučių. Pamokos 
būna kas subatą po pietų, 
Draugijų svetainėj, 24th ir 
Mich. Avė., lietuvių kalbos ir 
gramatikos nuo 2 iki 3 vai. 
po pietų, 
iki 4 vai 
mokina Aido,f Choro 
jas

Į IR Iš 
LIETUVOS 

PER HAMBURGĄ 
mėgiamais mūsų 

laivais
Neprilygstamas Patarna
vimas ir Valgiai Visose 

Klesosė

^—$203—n 
Iš N. JYork į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

M. J. J. Urbszo 
Street 

Lawrence, Mass., 
i j savo, krautuvę 

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

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

Todėl, draugai darbininkai 
gresyviški biznieriai 
lyne, bet ir kituose miestuose 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose, ant Balių ir štoruose bei 
kituose bizniuose 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 pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo 
nems, daug ar mažai, vis tiek, ir lė 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:Naujoku Cigarij Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

iš New 
Aprinko 
Kadare 
Choras 
jau visai skystutis 
skamba 
kino 
ir principialis kalbėtoj 
konis nebus del tūlų 
čių, todėl reikėsią 
vietiniais 
jai apsigyvenusį jauną 
katuką, K. Tamulionį. 
if^albos, nei energijos prakal
boms sakyt neturi. V " 
apie pusę valandos, bet kaipo 
profesionalas, nieko rimto ne
pasakė ir prakalba į publiką 
nepadarė jokio įspūdžio. Ant
ras kalbėjo J. J. Gerdauskas. 
Jis stengėsi visiems pataikau
ti. Neva pakritikavo tūlų 
bendrovių tvėrėjus 
geliavimą šimtų 
darbininkų sudėtų 
tuom pačiu kartu

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

ro. Nedėldieniais nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th

valdžios, kokia dabar Lietu
voj yra. Tuo tarpu visi gerai 
žinome, kad didžiuma Lietu
vos gyventojų nusistačius prieš 
dabartinę Lietuvos valdžią ir 
ji pasilaiko tik vartodama fa
šistinę diktatūrą. Net gi ir 

Rengimo pačią valdžią pasigriebė smur- 
fašistiniai ■ to keliu.

garsina

Vasario 17 d. buvo sureng 
ta paminėjimas 11 metų nepri 
klausomos Lietuvos, 
iniciatoriai buvo 
sandariečiai. Buvo 
ma, kad kalbės miesto valdi
ninkai ir kokis ten Krukonis 

Haven. Publikos pri- 
apie 500. Programą 

sandariečių Varpo 
su himnais. Varpas 

prastai 
Pirmininkas paaiš- 

kad miesto valdininkai 
as Kru- 
priežas- 

ipsieit su 
Ir perstatė čia nau- 

advo- 
Jis nei

“Laisvės” num. 36 Raudo- 
inoji Rožė, rašydama ką ma
čius ir girdėjus Worcesteryj, 
daro nemažai klaidų ir apsi
lenkia su teisybe, minavodama 
darbščius 
norintieji 
šyti, turi 
žinoti ir 
pliekti 
lietis

u z n usm li
tu ksta učių 

pinigų, bet 
pasakė ir 

keistenybių, kad didžiuma Lie
tuvos gyventojų nori tokios

Mes išmokiname taisyti ir valdyti, 
autohiobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam 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- 

iki 2

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

). BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

. Boston 0304 W.

Pavyzdinga Vakarienė
Vasario 10 d. Suvienytų Lie 

tuvių Draugijų Namo 
tuvių Svetainės įvyko 
nė. Tai metinis tos 
parengimas ir šiemet 
ma pavadinti pavyzdingu ir 
pasekmingu. Apart rengimo 
komisijos, nemažai pasidarba
vo ir svetainės patriotai, kad 
viską tinkamai prirengti. Sve- Į 

kad sekantis kalbės i tainė buvo gražiai išrėdyta, iš-į 
vieni pradėjo ■ vainikuota. Programoje ne

mažas skaičius dailininkų da- 
>. Valgių skanių ir ga

nėtinai prigaminta; patarna
vimas tinkamas. Viešnių ir J 
svečių prisirinko apie pustre- 

nusi- čio šimto. Vardų pasidarba-į 
vusių šioj vakarienėj neminė-į 
siu, nes perdaug ilga litanija,' 
pasidarytų. Rengimo komisi-1 
joje vyriausiais pasidarbuoto-’ 
jais buvo Agota ir Vincas; 
Motiejaičiai. Ypatingą daly
kėlį pažymėsiu, kaipo įspūdė-, 
IĮ, tai kad šiemet žymesniųjų ■ 
profesionalų neatsilankė į Lie
tuvių Svetainės bankietą; net! 
tūlų biznierių, kurie paprastai; 
dalyvaudavo, nebuvo, 
jie visi laiko gedulas 
Čaplikui numirus?

žymėtiniausias šios

Šiuomi pranešu “Grigutis” 
operos komisijai ir jos pašali
niams darbuotojams, kad se
kantis, ir tai bus paskutinis, 
komisijos susirinkimas įvyks 
kovo 1 d. (penktadienį), 8 v. 
vakare, 2538 McHenry St.

Todėl malonėkite visi galu
tinai susitvarkyti su tikietais 
bei apgarsinimais, kad po tam 
neįvyktų, nesusipratimų; laiko 
tam yra užtenkamai.

Jei del kokios nors priežas
ties draugai bei draugės nega
lėtų matyti tuos asmenis, 
kurių tikietus pasiėmė, tai 
lonės atnešti Į viršminėtą 
tą pažymėtu laiku.

Komisijos Sekretorė,
O. Kučiauskaitė

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

Trečią perstatė fašistuojan 
tį sandariečių tūzą J. Miką 
lauską. Tik pirmininkui su 
minėjus 
Mikalauskas, vieni pradėjo 
keltis ir eit laukan, kiti susto
ję būriais tarpe savęs kalbėtis lyvavo 
ir svetainėj pasidarė toks ūži
mas, kad ir norint nebuvo ga 
Įima girdėt kalbėtojo.
mat, kaip Mikalauskas 
gyveno bepardavinedarnas 
sokius Šerus ir 
gauti žmoneliai 
nenori klausyti.
dalykas labai vargino publiką, 

Kalbėjo ;tai pirmininko atkartojimas 
kiekvieno kalbėtojo beveik vi
sos nuobodžios prakalbos ir 
dar beveik prie kožno sakinio 
pridėjimas savų komplimentų. 
Rinkta aukos Basanavičiaus 
gyvajam paminklui; surinkta 
60 d oi. su centais, priskaitant 
ir vieno patrioto $10.00 auką. 
Tai labai mažai iš tokios 
skaitlingos publikos. Mat, ne 
visuomet galima žmones pri
gaudinėt.

Lietuvaitė Fotografiste 
Fotografuoju, Didinu ir Nuinalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

bonus. Ap-
dabar visai 
Dar vienas

patarnavimo
K kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- I ~ 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- . —------- --------——y---- - -----
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- T**c-ę.- c -s-
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į . e
mane, o gausite tikrai) profesionalę lel., Greenpomt 5765 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA

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

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
džiuosiuoseGERAI PATAIKO!' ™'e-

Reikale

vakari e 
nės įspūdis, tai kad laike 
gramos J. Skliutas karštai 
siminė savo prakalbėlėj, 
negalima pasitenkinti, 
mes čia susirinkę pabaliavosi- 
me, bet reikia atsiminti ir sa
vo brolius, politinius kanki
nius, po fašistiniu Smetonos 
jungu. Ir, prašalinimui to 

W S' y Z^ B HP W Y jun&0> neikia agitacijos, reikiaS S ft H—*4 ® m I finansinės paramos AgitacijosIV 1 V/ £3 rC I 
a Ir štai, vakarienės dalyviai 

sumetė net $22.16 tam reįka- 
lui. Čia talpinu vardus po 
daugiau aukojusių. Po $1: 
M. Juodsnukis, E. Dovidonie- 
nė, V. Jančius, A. Stalulionie- 
nė, J. špakauskas; po 50c: A. -r> ., , „ Maižius, Ig. šupienas, J. ža-Bridgeport, Conn. Hmas> R ^vick!X(,( F Klaston>

. Įvyks Subatoj, Kovo (March) 2 d., 1929 Jumanienė, p Bakšienė, f z J x 7 O. Vaivadiene, L. Sodeikiene,
LIETUVIŲ JAUNŲ VYRŲ SVETAINĖJE j K. Ivanauskas, J. Juodaitis,

<W7 Lafayette St., Bridgeport, Conn.; K. Gasparonis, H. Liksis; M.
* Pradžia 7:30 vai. vakare Tamošiūnas 30c ; po 25c: J.

Alisauskas, F. Kalanta, L. ža
limas, V. Gurskas, A. Vencius, 
M. Žukauskienė, F. čiubrins- 
kas, M. Daugėla, D. Jusius, F. 
Mačiulis, M. Stalukonis, M. 
Jucienė, S. Petravičia, V. Re- 
pečka, Z. Dvareckas, A. Dva-i 
reckienė, D. Razgevičiūtė, J. 
Sabaliauskas, O. Tamutienė, 
A. Meliauskas, J. Zakaras, D. 
Skliutas, A. Granickas, A. i 
Rutkauskas, J. Raulušaitis, J.: 
Dovidonis, A. Katkauskas", K.1 
Cenys. Viso su smulkiomis! 
$22.16. Aukos pasiųsta Liet.! 
Sekcijos Centro Biurui. Pa
kvitavimas randasi pas mane. 
Tariame visiems ačiū.

Taipgi T. D. A. 13 kuopos' 
sekretorius J. Lukas šioje va-1 
karienėje rinko aukas del 
“Daily Worker.”, Sakė, su-; 
rinkęs $13.30. Tai puikus pa- , 
vyzdys. Taip turėtų būti' 
kiekvienas mūsų gražus ir j 
skaitlingas susirinkimas ar pa- į 
rengimas paremtas aukomis 
del darbininkiškų reikalų.

D. G. Jusius.



- Puslapis Ketvirtas

MONTELLO, MASS.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

BOSTONO IR AP1EL1NKĖS 
ŽINIOS

Jieškojo Kitų Klaidų, bet 
Surado Savo

Lietuviška patarlė 
“Nekask duobę kitam, 
pats gali įpulti į ją.
ėjo ir su tais knygų žiūrėtojais 
—patys įpuolė į savo klaidas. 
Mes jiems sakėme, kad nesi- 
karščiuokite, nes jūs tuomi 
nieko nelaimėsite, jei bent sa
vo klaidas surasite. Vadinasi, 
mes jiems teisingas pastabas 
darėme, bet jie neklausė. Ir 
užtai per savo žioplumą dabar 
turi patys atpakutavoti. . .

Antradų Vasario 26 d-, 1929

Tačiaus, neužtenka to, rei
kia plačiau pakalbėti tuo 
klausimu, kad tie “mūsų” 
žmonės su savo tokiomis “va
gystėmis” daugiau negalėtų 

(mulkinti žmones ir draugijų 
susirinkiuose kelti anarchijos, 

(kaip iki šiol iš jų locno žiop-
sako :! huno atsitikdavo, 

nes 
Taip iš-

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė, kaip ir kitos, daro 
kas metai metinę atskaitą. 
Prie knygų peržiūrėjimo drau
gija pati paskiria tris žmones. 
O kitos draugijos, kurios pri
klauso prie Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovės, dar kiek
viena, mažiausia, po vieną 
žmogų prisiunčia. Ir tai susi
daro, taip sakant, čiela “grand 
džiūrė” iš įvairių pažiūrų. Ir

peržiūrėti.. Tai neapsirikta. 
Nors tie žmonės organizavosi, 
kvietė ir “ano kiemo” žmones 
prie savo “pulko.” Tačiaus, 
jiems tas neišdegė. Nes jiems 
nepavyko tas tikslas atsiekti, 
kad netifci savo darbams. Ir 
nors tie vyrai per 6 mėnesius 
su tomis knygomis kankinosi, 
o tik subado 10 dolerių iš kvi
tų knygutės neįtraukta į fi
nansų knygą. Tai ta klaida 
padaryta prieš pat metinę są
skaitą 6 d. gegužės, 1924 me
tais, kur prie knygų peržiūrė
jimo tada buvo, apart kitų, 
Andrius < Kireilis (keleivinis 
socialistas) ir K. Venslauskas, 
katrie vadovauja šį knygų žiū
rėjimo “sumą!” 
, Tai jau antrą didelį antausį 
gavo tie pagarsėję knygų žiū
rėtojai, kurie savo klaidas su
rado! Juk, jie tada buvo nu
skirti sekretoriaus klaidas su
rasti, o nė vieni kitiems į vei
dus pasižiūrėti ir į knygas pa
sirašyti, kad su viskuomi su
tinkame. Juk visur ir visose 
draugijose sekretoriai metinės 
atskaitos komisijai pasiduo
da. . .

Dabar, kurie liekasi kalti ir 
katrie turėtų atsakyti už tas 
klaidas? Suprantama, dar 
šiandien nėra tokie stebuklingi 
sekretoriai, kad nedarytų klai
dų. O jeigu jie būtų tokie 
stebuklingi, tai nereikėtų nei 
metinę apyskaitą daryti su į 
knygų peržiūrėjimo komisija, 
nes sekretorius vienas galėtų 
tą steitmentą padaryti. Ir to
kiu būdu, jeigu išnešti apkal
tinimą senam sekretoriui T. 
Bartkui, tai daug lengviau bū
tų sudaryti apkaltinimą ant 
tos knygų peržiūrėjimo komi
sijos. Nes vienam žmogui 
dirbant galima lengvai pada
ryti klaidą, bet labai nuostabu, 
kuomet keli žmonės nesuran
da tos klaidos, kurie ištikrųjų' 
buvo tik ant to. Ir tokiu bū
du, ta knygų žiūrėjimo ko-j 
misija yra kalčiausia ir jinai l 
turėtų atsakyti už tas klaidas, i 
jeigu tatai reikalautumem, | 
nes yra faktas, kad jinai iš 
savo tokio žioplumo daro to- 
;kį- “apkkltinimą” ir nesusipra- 

kime viefiąs Jcnygų žiūrėtojas 
.reikalavo,; kad Bartkui būtų 
ib’alsąs suspenduotas ant 6-ių 
Imėnesių, tai komisijai galima! 
balsą suspenduoti ant ilgesnio' 
laiko, nes jinai yra didesnė 
kaltininkė.

Kireilis su savo “frentais” 
i sako, kad tais metais S. Smi-j 
■ tas nedavęs tas knygas pilnai 

. ... ..v .. „ XT. . (išžiūrėti. Gerai. Betgi kaip;savo draugus—bolševikus. Nieko gėrės-,jOs pasiraš5te j knygas, 'kad I 
.“su viskuomi sutinku?”...) 

rosi per kaimą, įsakydami į užpakalį ne-1 Vadinasi, meluojat? ir tuo!

šitokia -skaitlinga komisija 
kryžiškai finansų knygas iš
varto ir tada padaro atskaitą. 
Tada tie žmonės apie knygų 
žiūrėjimą išduoda raštišką ra
portą apie visą finansų stovį 
draugijų susirinkimuose. Ir 
tokie raportai visada būdavo 
priimami, kad viskas gerai. . .

Betgi tie “mūsų” žmonės, 
kerštu apimti, ėmė rėkti, kad 
reikia knygas kelių metų' vėl 
naujai žiūrėti, nes ten yra 
daug “vagysčių” ir kitokių 
“žulikysčių” padaryta. Ir 
ypatingai keistai kad tie pa
tys žmonės, kurie buvę prie 
knygų žiūrėjimo; ėmė organi
zuoti naują knygų reviziją; Ir, 
su mažu pasipriešinimu; sutik
ta duoti jiems tynygas naujai, ) i » i I ? ; * r1 ' * .■ ' .

J. Čeponis. grasindami karvę rekvįząyo.l į Vokiečiamsir/xwrin * « vr a wwwfy m - i to ir užteko. Rytojui; -išąuŠuš, . vokiečiai, - VOKIEČIAI KAIME PLĖŠIKU kaiP i pilnm a^Uvę šautuvais, i vai ii Mb * Y | revolveriais, granatomis ii* Kulkasvaidziais,F II? išsidangino atakuoti R. kaimą ir išgaudytiklvLEJL '“bolševikus.”
  i Kaimo gyventojai; nenujausdami jokio 

(Atsiminimai iš 1917 m. Lietuvoje) ■ besiartinančio pavojaus, paskendę naujose 
t r i™.,;™-;,' ivr; !svajonėse, triūsia apie savo namus, o tie
Į sipu uis su y JJ 7 ’ keli išdykę vyrukai dar vis tebežaidžia su

šautuvais, tai j paukščius, tai i erdvę šau
dydami. Štai žinia, kad iš už kalnelio at- 
marušuoja vokiečiai, kurie išgirdę šūvius 
pasiskleidė į grandinę ir atidarė ugnį ata
kuodami kaimą. Gyventojus apėmė baisi 

1 panika: moterys, vaikai verkdami glaudžia- 
;si kampuose; vyrai, kad nepatekus į nelais- 
į vę, slepiasi kur giliau; o tos kulkos skersai 
I kaimą kaip lietus krinta, pergręždamos 
triobėsių sienas, tvoras ir tt. Pašaudę ge- 

i roką valandą ir nepastebėję iš kaimo pusės 
jokio pasipriešinimo, akies mirksniu vokie
čiai įsibriovė j kaimą. Scena dar baisesnė: 

'kaip žvėrys įsiutę, pragariško karo suvar
gintus gyventojus, ypatingai vyrus, revol
veriais muša, kojomis spardo, reikalauda
mi ginklų ir išduoti bolševikus; sykiu ir 
turtą grobia, gryniausius maisto produk
tus, ypatingai merginų kraičius: servetas, 
šilkines skareles ir įvairius mezginius.

Ištevioję kaimą, “paglamonėję” jo gy
ventojus; prisikrovė porą ^gurguolių (veži
mų) įvairaus grobio ir buvo; besirengią iš
sikraustyti, bet dar bi^d i iriėgąsitęnkinę, 
kad nepavyko sugauti neit^ąfeįs. 
vyras—“bolševikas.” ■ Senelius’^ pįlikjami 
“ramybėj,” nusprendė padarytį nuodughes-

darbus-klaidas iškėlė aikštėn. 
Net vienas ir apsirgo iš to. Ta- 
čiaus, nenoriu tyčiotis iš žmo
gaus nesveikatos, bet kad taip 
išpuola, tai galima pasakyti.

Tai dabar turi būt aišku ir 
tiems, kuriems dar nebuvo, 
kodėl tie “mūsų” žmonės taip 
ilgai žiūrėjo tas devynių me
tų knygas ir kiekvieną kartą 
skirtingai raportavo. Juk sa
vo klaidas nelabai smagu iš
duoti. Ir jeigu ne čia augęs 
vaikinas, katras lankė augš- 
tesnę mokyklą, tai jie nebūtų 
ir tą padarę.

Kalbant apie tuos knygų 
žiūrėtojus, turiu omenyje tuos, 
kurie ėjo ant tokio šumo del 
atsimokėjimo. Tačiaus, nesma
gu kalbėti ir apie juos, bet 
kuomet jie nesiliauja ir del jų 
tokio šumo susirinkimuose be 
reikalo laiką leisti, tai kodėl 
šičia nepasakyti, kas ištikrųjų 
yra kaltininkais tos anarchi
jos. . .

$168,252.28. Iš tokios sumos 
kunigai gali gerai gyventi. Jie 
važinėja puikiausiuose automo
biliuose, gyvena geriausiuose 
namuose, užlaiko gaspadines, 
armiją minyškų. O tiems skur
džiams, kurie sudeda kas metai 
jokias pinigų sumas, žada po 
mirties dangaus karalystę. Ku
nigai netiki į dangaus karalys
tę, bet patys stengiasi čia, ant 
žemės, turėti rojų. Vienok pa
rapijonai nesusipranta.

Čia Antano šemeklip sūnusį 
14 metų amžiaus, parapijiniu^ 
mokyklos auklėtinis, pasivoki/ 
nuo tėvų 1Ų0 dolerių ir nežinia. į 
kur dingo. ' Dabar pplicija jieš-: j 
ko, bet, kol kas, dar nesuranda*' J 

♦ ♦ ♦
Philipas Jordanas, važinėda

mas automobiliu, nusirito pa?: j 
krantėn 250 pėdų žemyn ir ant 
vietos užsimušė. Jo draugas 
sunkiai sužeistas ir randasi 1U 
goninėj.

Alba/nietis,

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ

LEWISTON, ME.

“RAUDONASIS ARTOJAS” nuo naujų metų pradėjo eiti kas 
savaitė ir teikia savo skaitytojams dvigubai daugiau jvairiz svarbių 
žinių; negu pirtna. ir. .ju

“RAUDONASIS ARTOJAS” yra vienintelis Sovietų Sujungi 

lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių žinių iš lietuvių 
kolonijų gyvenimo. , 1 -V :

“RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams daug žinių 
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 kainuoja^ 
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”

tik ką užbaigė būdavot-' iš

Newarke Naujiena

Nauja Daktaro Kaškiaučiaųs KnygaALKOHOLIS
•tiihąL' Kąip pereitame susirin- 7

Ir Spiritiniai Gėralai

JAU GATAVA

nius drabužius, vienok vokiečiai juos gena limitas gyvena Chicagoj, todėl 
j! • *1 . • v i j • 1 nnin 11 viooin xrolin Ir o 1

Kireilio

g.

VILNIS

Chicago, III

X

(Tąsa bus)

k

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

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.

t (F.Ad, ftBCtlTKft. & <co 
OSHHYANQ COUTH FIFTH &Y«.

OPOOKL.YN. tM.M

nelabai senai rašė 
” kad Kriaučiūnas 

ir K. Venslauskas kelia bolše-
Mes su baime ty- jvikų, darbus aikštėn. . . z 

Dvaras dar už poros kilo-!

DETROITO LlET/JViy DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviuos aptiokos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekoriuą Savininkas
, K7RI JOS. CAMPA U AVĖ., ir CHtaNE ST., DETROIT

penkiasdešimt :netu
INKARO yaisba 

kelio apsaugoja jus. 
kų parduodama kas

Knygutė, kurioje pilnai nurodo-
ma kaip vartoti PAIN-EXPEL- ' 
LERIS, pridedama prie kiekvienos 
‘ ‘ .......................... ~į

‘fce.’Atz

bonkos. Minimoj knygutėj taipgi 
išaiškinama smulkmeniškai kokiuo* 
se atsitikimuose galima naudoti šis 
linitnentas. i

Visose Vaistinėse \
35c. ir 70c. už bdnką.

Arba užsisakykite 
stačiaiziš

I9KEMEN -r E0JROPA

kės sostas, aptilo pasaulinio karo banga; 
skaitlingesni vokiečių-plėšikų kariuomenės 
pulkai apleido Lietuvą, tik kur-ne-kur dar 
pasilikę mažesni būriai išlėto traukėsi, api- 
plėšdami žmones ir neva prilaikydami at
matuojančius bolševikus. Tai buvo 1917 
m. gruodis.

Kaip kitų, taip ir mūsų (Panemunėlio) 
valsčiaus žandarai savo sėbrams pasakę: 
“liben zivol” (liksite sveiki), su dideliu ir 
gausingu grobiu išdūmė į gimtąjį kraštą. 
Rodėsi, Lietuva jau pasiliuosavo iš žiaurių
jų pasaulinio karo nasrų ir pasiliko tvar
kytis savotiškai.

Didelio Roblių kaimo gyventojai, ypa
tingai vyra1’, renkasi į būrius, diskusuoja 
ir stato klausimus: Kas dabar bus, kokios 
valdžios susilauksime? Kiti nuo seniau bu
vę del kokios priežasties susipykę, grūmoja 
atkeršyti ir tt. Keletas kaimo vyrukų, pasi
ėmę kareiviškus šautuvus, prisikimšę kiše- 
nius šovinių, vaikščioja po kaimą ir šaudo 
ant medžių viršūnių nutūpusias varnas.

Vienas iš vyrukų išsitarė: “Kad dabar 
mums pasigavus nors vienas žiaurus vokie
tis, ypač kaip Panemunėlio žandaras Lu
kas, tokį tuoj, kaip šunį, ant vietos nu- 
dėtum.” Paskutinėse vokiečių gyvavi
mo dienose del kokio menko neišpildyto nę kratą, kad sugavus noirs’ kelėtą jaunuo

lių, kurie įtariami “bolševikais.” L • , ; '.
Tatai jiems pavyko. Belandžiodami 

po triobėsius iš viso kaimo sugavo tik pen
kis: mane, L Kvederą, K. Balaišį, P. Na- 
gurką ir K. Švalkūną. Suvarė į būrį, gra
sino sušaudyti, “vaišino” kumščiomis, ko-

įsakymo, minėto kaimo biedno valstiečio, 
.didelio būrio vaikų tėvo, A. V. buvo rekvi
zuota paskutinė karvė ir atiduota Voduvų 
ponui Kazielui.)

A. V., pasitikęs su šautuvais praeinan
čius vyrukus, užklausė: “Gerbiamieji, mes 
dabar nebeturime jokios valdžios, o kokia jomis, reikalaudami ginklų ir išduoti kitus 
bus—tai dar nežinome? Būkite tokie geri, 
pagelbėkit man nuvažiuoti pas Voduvų po- nio iš mūsų neišgavę, revolverius atkišę va- ; 
ną ir atimti man taip brangią karvę, be ku- i ’ 1
rios aš su būriu vaikų nei dienos negaliu žiūrėti. Mūsų visų namiškiai seka verkda-1 klausimu. 

» gyventi.” Vienas iš vyrukų, L K.., pareis-z 
kė: “Tėvai, aš mielu noru sutinku, o dau
giau ir nereikia, jei ponas geruoju karvės 
neatiduos, mes paimsime prievarta.” Įsili
pę į vežimą ir nuvažiavę, nuėjo į tvartus 
persitikrinti, ar tikrai ten yra to žmogaus 
karvė. Persitikrinę, kad randasi, nuėjo pas 
poną geruoju prašyti, kad atiduotų jam 
taip brangią karvę. Ponas tokiu mužikų 
atsilankymu likosi nepatenkintas ir norėjo 
išginti laukan iškoliodamas ’ 
kalės vaikais ir tt. Girdi, aš jūsų visai ne- 
Ipažįstu ir jokios mužikiškos karvės netu
riu. L K. išėjęs iš kantrybės sušuko į po
ną: “Mes pilną teisę turime, karvę pasiim
ti, bet delei mandagumo užėjom geruoju 
pasiprašyti. Jei geruoju neduodi,, tai mes ^kur-ne-kur* dvaro pakraščiuose, aplūžųsiose 
paimsim sauvališkai ir jei mėginsi iš mūs ’kumečių bakūžėlėse buvo matytis menku-, 
atimti, tai štai (rodydamas^ šautuvą) aš čiai šviesos spinduliai ir girdėtis garsus šu

nų lojimas. Suginė muą ant *anįrq augšto

mi, prašydami paliuosuoti bei įteikti šiltes-, Ak, dabar tas nelabasis Į . 1 1 v • . 1 1
tolyn, grąsindami sušaudyti. !aPie Ji visaip valia kalbėti,

Naktis užstojo. Vokiečiai apleido kai-1 ^Kireilis
Keleivyje,mą ir genasi mus link Panemunėlio dvaro. , 

Pakilęs žiaurus šiaurys vėjas galanda mū
sų pašiurpusius veidus.
liai žengiame. Dvaras dar už poros kilo- j Tačiaus, iš jų prasti darbuo- 
metlm, gi mes jau esame pusėtinai suvar- 'tojai ir pranašai. Jie ne tik 
ginti šalčio ir baimes. Vokiečiai pasuko į' savo, bet kartu ir 

valkatomis, kitą kelią ir pasiklydo, o mes nebegalim pa- j--------- ---------------
kęsti šalčio, virpame, dantimis kalename— 
vokiečiai keikiasi.

Tik mum,s supratus, kad pasiklydo, nu
vedėm į reikiamą vietą. Dvaro rūmai 
snaudžia paskendę nakties tamsumoje, 'tik

oną pavaišinsiu šalto švino kulka.” Be jo- rių lojimas. Suginė muą ant -anįrg augšto 
:ių pono tolimesnių p a s i p r i e š i nimų, į seną dvaro palocių ir uždarė jį šaltą-kam* 

|r barį-Kaiėjiįiią, kuris bųVo,Ą^ątyt; kalėjimų 
įrengtas nuo baudžiavos laikų. Langas 
mažutis ir tas geležų štangomis užtaisytas. 
Apsipažinę su nauju “butu,” supratom, kad 
pro langą pabūgti nėra galimybės. Sienos 
storo mūro, o duris laužti vėl būtų kvailas 
darbas, nes už jų gyveno vokiečiai. Susto
ję ratu virpame nuo šalčio,ir patyliai skun
džiamės: už ką mus-areštavo? I. K. jau
tėsi kalčiausiu, kad jis neturtingam valstie-

pasiėmę karvę, parvažiavo namo 
Kaime rado ta pačią sceną: žmonės, 
pasijutę laisvesniais, vis daugiau ir dau
giau interesuojas apie busimą naują val
džią; vieni pranašauja gražią ateitį, o dar 
kiti džiaugiasi, kad ateis bolševikai ir at
skleis teisybės lapus.

Besitęsiant toms visoms ceremonijoms, 
iš kažkur atlėkė žinia, kad paskutinis išsi- 
kraustydamas vokic-čių-plėšikų būrys, susi
dedantis iš apie poros šimtų kareivių, ap- čiui padėjo atimti nuo pono karvę. K. B. 
sistojo Panemunėlio dvare. Nors žinia : irgi jautėsi kaltu, kad su šautuvu vaikščio- 
prasta, bet į tai ramūs kaimo gyventojai i jo po kaimą. Gi mes, likusieji trys, visiš- 
nekreipė jokios domės, nes manėm, kad kai nesijautėm prasižengusiais. Mums be- 
pernakvos ir nešdinsis toliau link Vokieti- aimanuojant, prasivėrė kalėjimo durys ir 
jos. Bet kas tau, jie apsistojo net kelioms įėjo du vokiečiai sykiu įvilkdami kulkasvai- 
paroms. Ponas Kaziela, pasijutęs mužikų dį. .Apvalė kulkasVaidį, įpylė į tūtos šaldy- 
jžeistd, be to, dar praradęs už dyką gautą tuvą vandens, ir, vienas iš jų į mus atsisu- 
karvę, nuvyko ir pranešė vokiečiams, kad, kęs, prabilo:
"irdi, R. kaime iš vietinių gyventojų ran- Į “Rytoj ryte visi būsite sušaudyti.”girdi, K. kaime is vietinių gyventųjų ran- ;
dasi susidaręs ginkluotas bolševikų būrys,! Taip pasakęs išėjo, 
kuris net jį (poną) atlankė ir šautuvais

Čia 
francūzai katalikai mūrinę baž
nyčią, kuris kainavo 300,000 do
lerių. Šią sumą turės sumokėti 
suskurę parapijonai, kad tik sa
vo dūšias išganius. Trys para
pijos turi 17,564 parapijomis 
ir jie per metus yra sumokėję

Kiekvienam vietiniui ir atvyks
tančiam į Ncwarkq, žinotina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa
valgę nesigailėsite, nes visuomel 
šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žema kaina. Antrašas

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

189 Ferry St. Newark, N. J

Naudojamas Išlaukiniai nuo 
Skaudamų muskulų 
Reumatiškų skausmų 
Strėnų diegimo 
Galvos skaudėjimo 
Influenzos z
Išsinarinimų 
Nusimušimų. 

Nusipirkite originalį — viršaus 
senumo I 
enklis ant pa 
Milijonai bon 
metai.

M

/į DIENOS ANT MARIŲ
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Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais Ir greičiausiais vokečlu laivais

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ
Nupigintos į abi pusi laivakortės, pdrankūs ir tiesūs 

gelžkelių susijungimai į by kurį kraštą Europos
Reguliariai Išplaukimai

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

Ml II < LI A4AS
LLOYD

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip 
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 graž'lme 
lietuviškos kalbos. ’

3116 So. Halsted St

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

• Maliavojaine budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

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

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.



JUOZAS KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street

TELEFONAI

Oregon 5136

Main 9669

Bell Phone, Poplar 7545

PAULINE LORD Graborius-Undertaker

151

Ave
State.Miestas

RUSIŠKA

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien
MOTERIMS

Pančdčliais i 
utarninkais

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

ir streiką 
kavalkini

Pas Kriaučius— 
Kaip Stovi Darbai?

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.
Asockio 

dirbtuvė 
bet k a 
darė, kad pridėjo 
darbininkams algų, 
paėmė ant tos dirbtuvės 
kimą i 
ir dar 
nunešė

PHILADELPHIA, PA

laiku organi 
ant tų firmų 
skaitytis si 

daug yra f ir

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE”

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Pauline Lord
Populiare 

aktorė, dabar 
marorutuojanti 

«u “Strange 
Interlude” “LAISVE”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N
ft-VCKV 
VRiKfįi

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsi unijinėj ame, kaipo 

užsakymus (orderius).

LIETUVIS GRABOR1US
IR BALZAMUOTOJAS 

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

Panedėliajs nuo 12 vai. 
dieną per visą, naktj 

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

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

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

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

0 1929,
The American Tobacco Co., Manufacturers,

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT E17T-M74
Būkite Savystovūa

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savy stovūs 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 
{ėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip {steigta New York City

Juos išdirba

■ STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Ra

pirmesnių laikų 
biskį dirbinėjo, 

s tam darbdaviui pasi- 
kad pridėjo nemokėti 

tat ofisas 
vei- 

dirbtuvė nuėjo vėjais 
tūliems darbininkams 
algos po keletą dole-

Pranas Vebelis, 33 
Hudson Ave., mirė 20 d. 
sario. Buvo laidotas 22 d 
šario, šv. Jono kapuose.

Laurin as* Dudavičius, 
metu, 87... Hudson Ave.,

Karvelio dirba visai mažai 
ir štukinis darbas.

Mičiulio po biskį dirbinėja. 
Bosai reikalavo nuo darbinin
kų visokių koncesijų, kad bū
tų daleista visai dirbtuvei 
dirbti štukinis darbas. Bet jie 
liko apmalšinti ir tik tūli sek
tinai dirba nuo kavalkų.

Kaspercko dirbinėja po bis-

to neturi 
bas
kyti 

į nuo 
dirbinėja visai mažai, gai

(Tąsa iš pereito num.)
Palionio pradėjo dirbti, bet 

-bosai patys pradėjo sau tvar
kantis ant darbininkų algų ir 
nesiklausia darbininkų atstovų 
numušinėjime darbininkams 
pigų. Delegatas sustabdė tą 
jų tvarkavimą ir darbininkams 
algos sugrąžintos.

Diržio po biskį dirbinėja, 
bet įvyko nesusipratimų tarpe 
prosininkų. Mat, prosininkai 
buvo paskelbę streiką už ge
resnes sąlygas. Bestreikuo- 
jant, teko užsigerti 
pralaimėti. Dirba 
darbą.
< Zarlondos dirba 

■Stėnomis įšjygomis.
Sadausko dirba gerai; buvo1 

nesusipratimų kas liečia tri- 
merio.

sVlAMS! Gana jau svetimiems 
$ tarnauti! Remkime patys save, 
< keliaudami per vienintelę Lietu
-vos prieplauką, Klaipėdą.
s Kurie manote šį metą atlan- 
skyti, pamatyti , savo gimtinį kai- 
^melj, pasveikinti savo seną tėve
li} ' ir motinėlę, tai, ši Eltškursiją 
Spatogiausias ' laikas keliauti. Lai
ško nedaug. Ruoškitės dabar. Del 
švisu informaciįif.kręipkitūs sekan
čiu ’ adresu:JUOZAS AMBRAZIE- 
3JUS, 168-Grand .St., Brooklyn, N. 
sY„ Lietuvių Laivakorčių Agentų 
‘Draugijos Amerikoje pirmininkas.
N

■ į pasaulinį priešfašistinį kon- eitų metų 
i gresą, kuris Įvyks Berlyne, Vo- 
! kieti joj.

šiame susirinkime paaugo
me dviem nariais. Drg. K.

I Lietuvaitė, kuri iki šioliai pri- 
I klausė prie A. L. D. L. D., kai- 
I po pavienė narė, prisidėjo prie 
I kuopos. Drg. O. Kvedariūtė 
; persikėlė iš 176 kuopos, Mt. 
•Carmel, Pa. Ir jau šiais me
tais turime pasimokėjusių na
rių 29. Teisybė, didžiuma 
kuopos narių jau pasimokėjo 
už šiuos metus. Tačiaus yra 

į geras skaičius, kurie nėra pa- 
'simokčję ir raginami draugai 
prie, pirmos progos pasimokė- 

kad galėtume ne tik.per- 
itų metų narių skaičių turėti, 

ir pirmyn pažengti. Ku
rie dalyvavo šiame susirinki
me', tie aplaikė paskutinę per-

Jcra dirbamas pagal tūlų sek
cijų. Buvo vienai darbininkei 
alga numušta, bet dirbtuvė su
stabdyta ir. darbininkei alga 
sugrąžinta.

Šimaičio dirba pilnai ir se
nom išlygom.

Petronio dirba visai mažai 
ir štukinis darbas.

Budraičio dirbtuvėj darbas 
užbaigtas ir dirbtuvė uždara.

Progress dirbtuvė dirbinėja 
visai mažai ir nuo kavalkų. 
Taipgi buvo nesusipratimų del 
vienos darbininkės, bosai nu
mušė jai algoą, bet dirbtuvė 
sustabdyta ir alga sugrąžinta.

Bieiis Brothers įio biskį dir
binėja.
f Gaigalo irgi po biskį dirbi-

Iš A, L. D. L. D. 23 Kuopos 
Susirinkimo

Pereitą sekmadienį įvyko.A. 
L. D. L. D. 23 kuopos susirin
kimas, kuris, reikia pasakyt, 
buvo gyvas ir iškelti klausimai j ti 
svarstyta rimtai

Iš Tarptautinio Darbininkų ’ bet 
Apsigynimo prisiųstų tikietų 
del bazaro didžiuma nupirkti. 
Priešfašistinio judėjimo dar
buotės klausimas diskusuota 
gyvai ir mūsų kubpa pagei- 

ja, kad ir lietuvių Priešfa- 
Taipgi bus vi- šistinis Centro Komitetas pasi- 

pąsiųsti savo atstovą

Mokykla au Reputacija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

Pauline Lord
Garsi Scenos Zvaiga

knygą, parašytą 22 d 
drg. L. Prūseikos, “Karų ir,jj 
Revoliucijų Gadynė.“

Paskutinis šių metų sezono _ 
parengimas įvyks 21 d. balau 
džio, toje pačioje svetainėje, į 
ir bus puiki programa.

Dz. Rep

Tas kavai kinis dar- 
nėra taip lengva sutvar- 
kaip tūli mano, kadangi 

kavalkų dirbimas, ypatin- 
kontrak torių dirbtuvėse, 

kad toje yra sunkus ir dar būna, kad 
kontraktoriai reikalauja patys 
nežinodami ko.

J. Stakvilevičius, 
Lokalo Korespondentas.

TAI yra Šiandienine išmintinga priemone— 
imk Lucky vietoj riebinančio saldumyno. 
Tūkstančiai tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko 

savo sveikatą ir drūtumą, o moterys išlaiko savo 
figūras dailiai laibas. Lucky Strike, puikiausi 
tabakai, mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui 
apkepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smag
iai pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo nes
varumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, saky
dami, kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją, 
negu kiti cigaretai. Štai kodėl žmonės sako: 
“Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies/’

KXTkAT LalRe bedarbes pirties kaina nupiginta iki rn f* „u. 
LiAlitrl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v LvUlŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

‘As atranda, kad yra tikros sveikatos 
Lucky Strike Cigaretuose— gerai yra 
rūkyti Luckies.. As nepripažįstu bad- 
miriavimo kankinimosi delei kūno rie
bumo sumažinimo. As rakau Luckies, 
kuomet, mane vilioja riebinanti valgiai. 
Puikus Luckies apkepinimo kvapsnys 
patenkina mano skoni ir isgelbsti mano 
figūrą nuo nutukimo. Lucky niekad 
nepadarė mano balsą ‘cigaretiniai 
gergždžiančiu’ ir niekuomet neerzino 
man gerkles. ”

anai 
11:1 i ili >!h-?!ššI H:

Kas subatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą tokias 
“Melodijas, kurios Broadway padarė Broadway. ’’ Ta muzika po visą sali, 
nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcasting Com

pany, tinklu.

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų , 

f ■ 1 '

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

vasario. Palaidotas 25 
vasario šv. Jono kapuose. 
Beny Maiga, 39' metų, 148 
•19th St., mirė 22 d. vasario.

Bus laidotas 26 d. vasario iš 
un. Pakalnio bažnyčios, šv. 

Trejybės kapuose.
Pranas Grovišius, 39 metų, 

303 Water St., mirė 22 d. va
sario. Palaidotas 25 d. vasa
rio šv. Jono kapuose.

Kastantas Kopčikas, 54 me- 
391 Grand St., mirė 24 

vasario. Bus laidotas 28 
vasario iš kun. Kuodžio 

bažnyčios, šv. Jono kapuose.
Laidotuvių apeigom rūpina

mi rė si grab oriu s J. Garšva.

Gužo
buk ofisas sužinojo
Šiq«uvėje darbininkai nusilei- 
aV^algas. Delegatas norėjo 
sušaukti dirbtuvės darbininkų 

(susirinkimą, bet kol kas neį
vyko. Kol kas dar taip ir sto
vi. Kai bus proga, tai pats 
delegatas atsives darbininkus į 
susirinkimą. .* ■

Lėlio po biskį dirbinėja.
Purvėno dirbtuvė parduota.
Augūno kol kas stovi ir ne

pradeda dirbti.
Delegato Raportas

J Pats raportas buvo pranėši- 
j mu visos organizacijos stovio, 
i kaip dabartiniu 

zacija ims veikti 
jp.kurios atsisako 
jĮr unija. Kadangi

‘ mų, kurios numušinėja kainas 
’?■ nuo švarkų, tat paliečia dar- įfauj 

‘ bininkų algas
. si nariai sužinota, kiek katras (rūpintų 

Į .. yra sfccflingas į uniją ir bus 
visų narių knygutės surinktos 
ir'perduotos į Joint Boardą.

> imto, kad yra dabar nauji 
jį^nadžeriai Joint Board e, tat 
we tvarkys dalykus kitokioj 

į, rormoj, kaip buvusis ponas 
Beckermanas.

Po delegato raporto, buvo 
A pakeltas klausimas, kad mūs 
\ ofisas nesutvarko dalykų, ku

rie liečia darbininkus dirbtu- 
^Evėse, kas liečia dirbimą štuki- 
™nio darbo. Po trumpų pasi

kalbėjimų, prieita prie išva- 
•dos, kad dalykai yra neblo
giausi ir darbininkai, dirbanti 
dirbtuvėse, geresnes algas už
dirba nuo kavalkų, kaip savai
tinį darbą dirbant. Tas pa- 

A lodo, kad yra geriau darbi- 
• jiinkams, -kaip buvo pereitais 

metais, kuomet visiems kriau- 
čiams buvo numušinėta algos 
huo 2 iki 5 dolerių, bet šiemet

arėtų paeina iš pagerinimo Cigaretų dirbimo 
proceso, pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, kad 
1928 metais Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon 
sudėjus. Tatai tikrai patvirtina, kad publika pa
sitiki didesniu Lucky Strike gerumu.

ANGL1ŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS I

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA 
yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j gfabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

URBO LAX TABS
> (25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžipą; .-žmogaus priešą—vidurių 'Už
kietėjimą—kuris žmogui pagaminą daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. 1.
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 POWDEItS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ____ ——------------ - ------------------------------- --------

metų, 42 ■ tų 
va-; cl. 
va- id.

linkite 
Lučky 
vietoj 
saldu
myno.

į LIETUVĄ j
Visiems savo: draugams, koštu-< 

mariams, pažįstamiems, kaimy-e 
|nams ir plačiai visuomenei bend- ? 
Irai, tūrių garbūs pranešti, kao’ į 
šį metą rengiu Ljetuvon. Ekskur-> 
siją, kuriai pats asmeniškai vado-£ 
yausiu. Išvažiuosiu Gegužė'| 
18-tą Dieną, Baltic Amerikos Li-< 
nijos laivu “Lituania,” iš New^ 
York/ tiesiai, be jokįo persėdimo * 
j vienintelę Lietuvos Respublikos j 
•prieplauką, Klaipėdą. |

Ši Ekskursija tai pirmutine A-| 
Amerikoje, kur ištisas didelis lai-č 
vas bus pavedamas VIENIEMS^ 
LIETUVIAMS. Todėl prašau vl-s 

i atkreipti įxšį faktą didelę domę^

Jau Antri Motai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie\Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruętaa 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei____ Sl.SO
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įs’domekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Cnlle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina
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VIETOS ŽINIOS
AR ŽINOT KAS BUS 
3 D. KOVO?

Keliolika Šimtu Vaikučių 
Apnuodinta

lai jau dabar rėkia už jį. 
koma, dideli grafteriai 
šitą politikierių.

Dar Apie Lietuvių 
Komunistu Frakcijos 
Susirinkimą

Kovo 3 d. Maspethe bus ne
paprastas dalykas. Ten bus 
suvaidinta juokingiausia ko
medija “Gyvieji Nabašnin- 
kai.” Vaidins East New Yor
ko aktoriai-mėgėjai. Kas ma
tė šią komediją, turėjo užtek- 

' tinai juoko ir dar rengiasi at
silankyti, kad pasijuokus. Tai
gi, kurie dar nematėte, nepra
leiskite progos, visi ir visos at
silankykite. Komediją stato 

i scenoj" A. L. I). L. D. vietos 
: kuopa. Perstatymas įvyks vi- 

Parti-(s^erns £era* žinomoj vietoj— 
j svetainėj, Maspethe. 

(Pradžia 5:30 vai. vakare. Po 
perstatymui bus šokiai. To
dėl nepamirškite 3 dienos ko- 

Organį- 1 vo. Vienas Rengėjų.

Sa- 
remia

Einant gatve pereitą ketvir
tadienį, vasario 21 d., Brook- 
lyne, ant Lewis Ave., tarpe 
Willoughby Ave. ir Hart St., 
apsistojau ant kampo, žiūriu, 
iškaba su užrašu: “St. Jonh’s, 
College. Classical Course, . Amerikos Komunistui ] 
Scientific Course, Engineering i°s. lietuvių frakcija savo su-;/-n<0 
Course, Pedagogical Course, 1brinkime, .laikytame 20_d. va-' 
Commercial Course.” Besto- ■ sar’°» Laisvės svetainėj, pla-.
vint, -tik ant syk urmu pasi-lčiai <bskusavo jaunuolių orga-i 
pila ant gatvės vaikučiai iš, davimo klausimą. 
namo antroj pusėj Lewis Ave., - zav^mo. darbas Jau pradėtas, 
ant kurio užrašyta “Parochial' pasekmingesniam plėtinnn to 
School” (parapijinė 
lą)jie bėga pietaut.

Vaikučių labai daug: ber-Į .... 
niukai ir mergaitės, visi beveik susirinkimams 
vienodo didumo, kaip rinkti- a..c
niai. Išeina ir 1 
rys. Būrelis vaikučių apsistojo 
ties manim, 
pabaikavot 
Prisitaikęs 
jų: “Ar čia ir žydų vaikai 
mokinasi?” “Nesu patėmi- 
jęs,” atsako man ir dar pri
dūrė, kad “aname, gretimame, 
name yra augštesnė mokykla 
(high school),, ten lankosi ir 
žydai.”

Klausiu toliau: “Ar bibliš-j - - ,
kų pasakų jus toj mokykloj gJinizficijoj netoleruotina. Pri- tistai-mėgėjai važinėjo 
taipgi mokina?” “O kodėl "’4'' .....
jūs apie tai žingeidaujate ?” 
klausia jis manęs. Sakau, tu
riu vieną vaiką ir noriu leist 
jį į tokią mokyklą, kur vaikų 
protus nenuodina tikėjimiškais 
nuodais apie nebūtus dievus 
ir velnius.

Sako, čia, mūsų mokykloj, 
visi būtinai turime ne tik turėt organizavimas, jų švietimas, o 
biblijas, bet ir mokintis iš jos aktyvis dalyvavimas tokioj 
Visą istoriją. darbuotėj ištikro ir yra ko-j Ledlaužio “Krassino” eks-
. Tai taip iš pat mažens dar- munistiniu darbu. Kalbini-:pedicija judžiuose bus rodoma 
bininkus nuodija valdančioji mas darbininkų stot į darbi- Film Guild Cihemos Teatre 
"kapitalistų klasė. D. B.

giOrnis pinigų sumomis, dėda
mi dolerį prieš dolerį. Ta
čiau, norinčių eiti laižybų 
skaičius esąs visai mažas. O 
tai dėlto, kad niekas nesąs 
ypatingai užinteresuotas prisi- 

k muštynėmis, 
pačių kumšti-

ANTANAS LUKAVIČIUS jieško 
draugo Liudviko Juškos, Krakiškių 

vienkiemio, Šimėnų valsčiaus, Uk
mergės apskričio. 1920 metais jis 
gyveno Chicago, Ill. Dabar nežinau 
kur randasi. Meldžiu jį patį atsišaukti 
arba kas žinot praneškit. Rašykit taip: 
F. Brunan, 552 W. 52nd St., New 
York, N. Y. 48-50

1ŠRANDAVOJIMAI
TAI TAS, KO JUMS 

REIKIA
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai ant dienos, savaitės arba 
mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON
Dabar, girdi, Sharkey-Striblin- rp^{JhpjJr'^e

kurie keletas-

artinančiomis 
neišskiriant nei 
ninku.

Bostoniečiai, 
dienų atgal dėjo už Sharkey
8 prieš 5, dabar eina laižy
bų lygiomis. Jie pirmiau tikė
jo, jog Sharl^ey nugalės Strib- 
lingą, bet kuomet patyrė, kad 
kumštynės eis sulig New Yor
ko Atletikos Komisijos taisyk
lių, tai savo nuomonę pakeitė. arti 168th St.

BRONX; N. Y.
(47-58)

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

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

go kumštynės gali pasibaigti
lygiomis, nes jos gi eičiau bū- pą^jranDAVOJA farma ant 5 me- 
siančios panašios į “augštos tų, 65 akrai žemės, 14 kambarių 
klasės bokso rungtynes,” negu namas, barne ir vištininkas.
• 1 vi 1 Du l JUDUI Z^Jj tikras kumštynes, kuomet un|on ^ve., 
kumštininkas eina r ringą pa- N. Y. 

Įsiryžęs nugalėti savo priešinin- 
I ką knockoutu arba būti prie-į karpENDERIS?
i šininko nugalėtu. Mes budavojame naujus

Abiejų kumštininkų, mana-Itaisom senus, visokį darbą 
džeriai sutiko su pasiūlymu, j me gerai ir pigiai. Taipgi 

Pereitą šeštadienį aidiečiai, j ^ac^ trečiadienio vakaio kum-; )aujant greit nribūname.—J.
ufiečiai ir Newarko imtynėse būtų naudojamos bal-junion Ave., Brooklyn, N. Y. 

j sietyniečiai lankėsi Patersone. it°s pirštinės. ^ur būt, šios į stagg 04.>2. 1
(Koncerto pasižiūrėti susirinko Ikumštynės bus įrašytos į bok- ~

certą ir šokius naudai lietuvių I tiek daug svieto, kad daugelis istoriją, kaipo “Baltų Pirš-
> Lietuvių Svetainėn. 1 tinių Kautynės. Iki šiol buvo 

Gaila, kad nebuvo paimta di- (naudojamos rusvos spalvos 
desnė. Visi pasitenkinę dai 
nomis.

TEATRASDAINOS-MUZIKA

Ran- ; 
dd įlabai žema. S. Jacikas, 888 : 

Room 5, New York,1 
(47-52) I

mokvk-1 darbo padaryta keletas tari-į 
imu: nutarta turėt viena “Lais- 
Įves svetainių susiejimams ir, 

> jaunuolių, su- Brooklyn© Dailininkų 
delei palaikymo Gastrolės 

minyšku bū- jaunuolių kliubo, rinkt pinigus, 
per organizacijas ir rengt pa-1 lyriečiai. 
silinksminimo vakarus ir tt. 

Nutarta suruošt gerą kon

KAM REIKALINGAS

kad tarpe savęs 
ir pasistumdyt. 

užklausiau vieno

Iš Ekskursijos j 
Gamtos Muzėju

20Y Ekskursijoj dalyvavo 
ypatų, įskaitant vaikus.

Pirmiausia apžiūrėta mete
orai. Po tam Darwino, ar
ba gyvybės vystymosi skyrius. 
Ant ketvirto augšto apžiūrė
ta dinosaurų liekanos ir žmo
gaus evoliucijos skyrius.

Nors visi su žingeidumu ap
žiūrinėjo istoriškų liekanų iš
kasenas, bet moterys ar vai-1 
kai ypatingai, rodosi, daugiau 
domės kreipė į apžiūrinėjimą.

namus, 
atlieka- 

i taisome
Reika-

. S., 114 |
Tel.,i

(44-68)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
Tel., Stagg 0105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 

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

komunistinės frakcijos. Pusė j netilpo 
pelno nuo to parengimo turės 
eit Agitacijos Fondui.

Vienas blogas apsireiškimas, 
tai narių apsileidimas, ne tik 
į susirinkimus nesilankymas,' 
bet ir jokio darbo nedirbimas. I Sekmadienį eastnewyorkie- 
Tokia padėtis komunistinėj or- čiai su williamsburgieciais ar-

1 Eliza- Juozas Vincą Atvyksta 
eita prie išvados, kad narių (.bethe sulošti “Gyvieji Nabaš-ji 
skatinimas prie veikimo, drau-1 įlinkai.” Ten taip jau žmo-i 
giškas patarimas ir pamokini-;niu prisirinko daug ir visiems’ 
mas būtinai reikalingas. Visųįgerai patiko lošimas. 19
nuomonė vienoda, tai yra, kad Menkeliūniūtė su Stankūnu/] 
visi nariai dirbtų. Dirbt—ne-(buvę New Britain ir Hartford, (į Ameriką, 
reiškia, kad malkas skaldyt I Conn., sako, kad viskas O. K. ’Sario 13 d", 
arba grabes kast. Komunisti-! ---------
nis darbas reiškia darbininkų SakO( NeIeisi?s Triukšmauti 

Sovietų Priešininkams
Ledlaužio “Krassino

PARDAVIMAI
, . v . PARSIDUODA barbernė, yra 3 ke-
I pirštinės. ; dės, viskas puikiai įtaisyta. Prie

Keičiasi laikai,-keičiasi žmo-! barbernės yra kambarys gyvenimui.
ir kortu cn ifiią kpiei-įsi <1<antla tik $25-00- Daroma geras , nes 11 kaitų SU JaiS teicias , ]^znjs Pardavimo priežastis—turiu

ir kumštininkų pirštinių spal-1 apleisti miestą. Mike Bonell, 123 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 48-^0va. Left Hook.

L. ’ « JŪNlPĖR 764'6 .

RALPH KRUČU *
FOTOGRAFAS
• .•-v". ,)*»..• b’ '• • * V » . ; • .

65-23 GRAND AVENUE;
• V • MASPETH.' N; Y? E • Y.

Graborius - Undertaker '
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

ap-j(52 W. 8th St., Nėw Yorke) dasi Amerikoj/ninkiškas organizacijas, 1 
^vietos organizacijas, unijas, j ilgokai. Tūli ■''konti’-revoliuci- 
Komuništų Partiją, platinimas :onieriai, atsilankę į šį teatrą, 
literatūros, jos pardavimas ir 
dykai dalinimas darbininkams 
ir darbininkėms; vedimas su 
darbininkais diskusijų įvai
riais klausimais, rengimas pa-i 
silinksminimo vakarų, rinki-1 
mas aukų įvairiems revoliuci-(prašys laukan kiekvieną ban- 
nės klasių kovos tikslams iri dantį sukelti triukšmą, 
tt., ir tt.; rinkimas žinių, pa
liečiančių darbininkų reikalus, 
rašymas korespondencijų, ypa
tingai, ir šiaip straipsnelių mū
sų laikraščiams. Kalbinimas, įvyks Aido Choro 
darbininkių moterų priklausyt susirinkimas. Visų nariiį par 
Darbininkių Susivienijimui— eiga dalyvauti ir naujų atsi-į priklauso šios kuopos: 48, 14, 76, 
ypatingos svarbos darbas. Ir i vesti. Skaitlingesnis dalyvavi-l 17, 124, 98, 150. Tikiu, kad• - - - - - viso kuopos prisius delegatus. Sekr. J.

‘ ' 48-49

| NAUDOKITĖS ŠITĄJĄ PROGA! |< I
: Nupirkau ant licitacijos keletą ' 
šimtų laikrodėlių visokios rūšies ste- i 

! bėtinai pigiai. Bepirkdamas įsisko
linau, dabai’ parduodu juos kopigiau-

i
. • Kuomet

: atmokėsiu skolą, tuomet laikysiuosi

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUSDR. A. L. CEASAR

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Ameriką
“Lietuvos žinios” rašo:
“ši šeštadienį, vasario mėn. I šiai, kad surinkti reikalingą sumą 
H V mncn nnciyvmčips bnksi- Pini^U skolos atmokėjimui. Kuomet a., musų pasižymėjęs^ ooKsi i^^oįėsiu skolą, tuomet 1—--------

Įlinkas Juozas Vinca išvyksta normales kainos, bet dabar tai par- j 
Trečiadienį, va-'tluodu—i .........a akmenų ant 20 metų auk-laiVU Ameiica IS-1 suotus Swiss’ nuo $1.75 iki $3.50 

plauks iŠ Bremeno. Vyksta ,21 ir 17 akmenų ant 20 metų 
L. Dviratininku S-gos parū-i auksuotus Swiss nuo $2.00 iki $5.00 

. . iii • i-7 akmenų Elgin ir Wal- ,pinta paskola,e kurią yia lai-^ tham nuo $4.00 iki 7.00
davę keliolika mūsil sporto 115 ir 17 akmenų Elgin ir 
vpnipiii ” ' • Waltham nuo $6.00 iki 12.00

' * v. •! Visi laikrodėliai vien tik vidutinėsVadinasi, p. Vincą Šiomis Jr geresnės rūšies; visai pigių Swiss 
dienomis veikiausiai jau ran- i Cylinders, Ingersol ir kitokių suvis 

neturiu savo apyvartoje. Dirbu die
ną ir naktį perrinkdamas ir asortuo- 
damas juos ir stengiuosi , parduoti 
tik tuos, kurie gerąm mechaniškam 
stovyj.

PRANAS VEIVERYS 
4 Ten Eyck Street, Brooklyn, N.Y.

i . j • (46-48)

(DaMgiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)bandė sukelti triukšmą, lieda-j 

mi savo tulžį ant Sovietų vy-(

čiaus teatro direktorius p.l PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
Guild praneša, kad jis toliau ------- -
nepakęs tokių elementų ir iš- A.L.D.L.D. IX APSKRIČIO KONFE.

Konferencija įvyks nedėlioj, 10 ko
vo (March), viršuj Abračinsko što- 

1 ro, ant Coal St., Shenandoah, Pa. 
I Visoms kuopoms, priklausasčioms 
■ prie to apskričio, yra pasiųsta pa- 

, kvietimai, bet jei kurios ir negavo- Vasano 26 d., 8 vai. vakare, te, tai vis tiek malonėkite prisiųsti 
mėnesinis delegatus. Taipgi pasistengkite ir 

mokesčius užsimokėti, prisiųskit sy
kiu su delegatais. Prie apskričio

Aidiečiai, Temykit!

Vienas draugas davė trumpus tokių darbų dirbimui visai, ne-imas priduoda visiems daugiau ipacausjęas>
reikia išduot egzaminą univer- energijos veikti. Vieta—“Lai-į 
siteto mokslo. Tokius darbus 
gali dirbt bile darbininkas ar visi! 
darbininkė, tiktai reikia noro.

Nutarta rengt
Buvusis New Yorko miesto pirmiausia klausimu naujai or- 

majoras, Hylanl kuris dabar .eanizuojamų industrinių, pa-j 
randasi Floridos kurortuose, žangių, karingų unijų; antras] 
ruošiasi išeiti ant politinės sce
nos ir pradėti politikuoti taip, į 
kad išstačius savo kandidatu-Į 
rą sekančiais rinkimais į mies- v,
to majorus. Tam tikri gaiva-Is Aidieciy Vakarėlio

paaiškinimus.
Ten Buvęs.

HYLANAS ANT SCENOS
diskusijas Į

apie tikėjimą.
Frakcijos Koresp.

DIDELĖ PUBLIŠKA APEIGŲ 
SAVAITĖ!

Pamatykite ir Išgirskite pirmą di
delę ištisai kalbamą komediją 

“NOW!”
if. (Dabar)

VEIKIMAS IŠTISAI!

“The Carnation Kid”
(Gėlių Vaikas) 

Paramount Kalbantis paveikslas, 
kurio žvaigždė yra Douglas Mąc- 
Lean. Pamatykite Chicagos pa
dykusį vaikėzą išsivedant “pave- 
Žiot” gengsterius ant typewriters. 
Tai riaušės!

judžiai)

grupė žaismėj

Murtagh Vargonų Giesmės 
Boneilli—Movietone 

(Kalbantieji

Paul Ash
ir jo linksmuolių

“JAZZ COCKTAIL”
Kokį sujudimą tas viskas daro!
Linksma melodija, paskleidimas 
juoko vienu dideliu ir smagiu 

gurkšniu!

Brooklyn Paramount
Vienas iš Publikos Teatrų 

DeKalb ir Flatbush Avenues 
Brooklyn

Jis įvyko pereitą sekmadie
nį, “Laisvės” svetainėj, žmo
nių buvo nemažai, tik, deja, 
pats choro mokytojas nepribu
vo ir todėl koncertinė progra
ma nebuvo galima turėti, ne
skaitant 
šalinių), 
monikos, 
grajino.
ir daugelio aidiečių didelio ne
pasitenkinimo tokiu mokytojo 
pasielgimu. Anot jų, nepatei
sinamas jis yra todėl, kad vi
siems aišku, jog jis tą vakarą 
buvo liuosas ir todėl galėjo 
lengvai dalyvauti. Rep.

poros jaunuolių (pa- 
kurie vienas ant ar- 
o kitas smuiką pa- 
Girdėjau iš rengėjų

APKRAUSTĖ RESTORANE, 
PASIIMDAMI ARTI TRIS 
TŪKSTANČIUS

Pereitą sekmadienį, Inwood 
Restorane, 1382 Inwood Ave., 
Bronxe, kuomet apie 20 sve
čių valgė, jie buvo apkrausty- 
ti. Įsiveržė ąpie 6 ginkluoti 
vagišiai, atstatė revolverius, 
pasiėmė pinigus ir laikrodė
lius, išdūmė. Viso išnešė apie 
trijų tūkstančių dolerių vertės. 
Nesugauti.

svės” svetainėj. Todėl būkit j PHILADELPHIA, PA.
W. K. 1 A. L. D. L. D. 47 kuopos susirin- 
..................  kimas bus seredoj, 27 vasario, Am. 
................ Į.į1 Liet. Ukėsų Kliube, 3138 Richmond 

St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. Ma- 
nome> kad šiame susirinkime gausit 
po naują knygą. Tat atsiveskit 
naujų narių. Sekr, P. Zaleckas.

.................... .......... —_____ 1____

BOSTONIEČIŲ ATYDAI!
Draugąi F. Stankūnas ir K. Men

keliūniūtė 7-tą Balandžio-AprŲ, 2-rą 
vai. iro pietų, dainuos Montello,
Mass. Jiedu lengvai galėtų duoti 
koncertą subatos vakare, balandžio
6- tą ir nedėlios vakare, balandžio
7- tą by kuriose Bostono apielinkės
miesto ar pačiame Bostone. Tuo 
reikalu rašykite tiesiai F. Stankūnui 
ar K. Menkeliūųįūtei, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. (47-48)

SPORTAS
DAR APIE UZCUDUNO IR 
CHRISTNER1O KUMŠTYNES

Paulino Uz- 
Christneris.

i Vasario mėn. 22 d. vakarė 
Madison Square Gardene įvy
ko 10 raundų kumštynės, ku
riose kumščiavosi 
cudun ir K. O.
Nugalėtoju tapo paskelbtas 
Uzcudunas, kuris laimėjęs 
penkis f raundus; • Ghristneris 
pasiėmęš’ ’tris' raundus,1 o du 
raundai išėję lygiomis.

Šių kumštynių pažiūrėti, su
sirinko daugiau 2d,000 žmo
nių. Iš šių kumštynių viso pa
jamų gauta daugiau $96,000, 
arba $81,500 netto pajamų. 
Sharkey-Christnerio , kumšty
nės Gardenui davė netto paja
mų $73,000. • Paulino Uzcu- 
dun už šias savo kumštynes 
gavo $19,246.10, arba 25 pro
centą, o K. O. Christner $17,- 
167,39, arba 221/2 proc.

Sekmadienio naktį Paulino 
Uzcudu'nas su savo manadže- 
riais ir tarnautojais išvyko į 
Miami Beach, kur žada kviesti 
į kovą Sharkey-Striblingo 
kumštynių laimėtoją. / Uzcu
dunas ir jo manadžeris tiki, 
jog Sharkey bus nugalėtoju.

Laižybų Einama Lygiomis
Pastarųjų dienų žiniomis, 

laižybininkai eina laižybų ly-

ir

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU moters arba merginos 

apsivejimui, nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Aš esu našlys, 36 metų, 
tuiliū 5 vaikus. Taipgi turiu nuosa
vą namą. Kuri norėtų gražaus ir ge
ro gyvenimo, malonės atsišaukti.— 
J. Balčiūnas, 110 Greenpoint Ave., 
Blissville, L. I., N. Y. (47-49)

PARSIDUODA S šeimynų namas, po
4 kambarius, yra visi naujausios 

mados įtaisymai. Randų į metus ne
ša $2,200. Kaina tik $13,000, įmo
kėti reikia $4,000. Namas randasi 
po No. 541 Flushing Ave.—Gotthelfs- 
man. 541 Flushing Ave., Brooklyn, 
N. Y. (46-51)
PARSIDUODAčfAERYKŲ 
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 fomičių 
gales 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)
PARSIDUODA ROAD HOUSE
Naujas namas, geras biznis, ne

mažas kavalkas žemės, prie didelio 
kelio, 9 maitos nuo Newark, N. J., 
2 mailos nuo Springfield, N. J. La
bai gera proga pirkti, nes į mėnesį 
laiko turi būti parduota. Rašykit 
arba klauskit telefonu: Trinity, 
2756-R. A; Labanowsky, 264 First 
St., Elizabeth, N. J. (43-48)

214 Perry Avenue,

Telephone, Stagg 4408

GRABORIUS
(Undertaker)

MALONAUS PASIMATYMO

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

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
1 Kreipkitės šiuo adresu:

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

I ,Tel., Triangle 1450 ,
(Lietuvis Fotografasj
1 į IR MALIORIUS Į

UŽEIGA

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

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

A. RADZEVIČIUS

del pa- 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

Mokiname

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Piano, Balso

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

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

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
! . AUKSINIUS DAIKTUS
urie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 

ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iŠ mūsų gerai žino, kokią didelę vertę’I^ipūivoje.'turi-viso* 
kios niūsų viėntaučių vartojamos žoles, ‘šaknys 'ir kitokie naminiai 
vaistai. ’ Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenąu iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šakųų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių 
Gvazdikėlių

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų

1 Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardipų 
Bezdų žiėdų 
Badijonų 
čepronelių į 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našleliui. 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 1
Dagilių 
Debesilų /
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

, PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 Bedord Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514.

Brooklyn, N. Y




