
KRISLAI
Massachusetts.
Pranešimėlis.
Ar vien tik Prakalbom?
Coolidge’iaus Karjera.

Rašo L. Pntseika

Gavau laišką iš d. Taraškos, 
kuris smarkiai darbuojasi A.L. Į 
D.L. D-jai Mass, valstijoj. Ji-; 
sai man prisiuntė Biuletiną, ku
rį išleido ALDLD 
Biuletinas apskričio

Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių. 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

No. 50 Telephone, Stagg 3878
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reikalams 1
yra naujenybė mūsų organiza-: 
cijoje. Jame daug ir sumaniaiį 
rašoma apie apskričio reikalus.;

Naujosios Anglijos apskritys;
pasistatė savo tikslu: 1,000 na-į
rių 1929 metais!

Vyrai už tai. Bet /f

ti. Jau dabar, i
reikia verbuoti nauji nariai, komunistinių įvairaus turi- 
šiomis dienomis kuopos gaus nio proklamacijų. Jos pate-

l knygą “Karų ir Revoliucijų Ga-
Vdynė. ” Tai bus dar pereitų me

tų knyga. Gerai išgarsinkite 
sekantį kuopų susirinkimą ir 
prašykite narius, kad, atsiimda
mi knygą, pasimokėtų už šiuos 
metus. rr y*----------siuntęs Kostas - , . . , .

su kuriuo jis tarnaudamas! Pasakojo apie sudegimą n j , . _. . . “Vrimne” arivninictropnna vkariuomenėj susipykęs. J
Kazlauskas gyveno Žarė-■ 

nu valsčiuje. Policija gavu
si iš kelių asmenų Kazlaus
ko rašytus laiškus ir pada- cija ir gaisrininkai pripažįs- 
_L.j ekspertyzą nustatė, ta.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Pernai Telšių karo ko

mendantūroje kario Pociaus 
. .-ikia dirb- vardu gautas storas laiškas, 

metu pradžioj,1 Atidarius rasta apie dešimts

. Vėl gavau visą eilę pakvieti
mų pasakyti prakalbų, šiuomi 
pranešu, kad kolei kas mane su 
prakalbom nekviestumėt. Del 
visos eilės svarbių aplinkybių 

V. prakalbi^ sakyti negalėsiu bent 
v tūlą laiką.

POLITIŠKI PRIEŠU UZDEGE "VILNĮ
Du l o* p J' SOPOTU VADAS NORI ĮGRŪSTI

RAqT NF IR R taiRrT.AKRA 'mente Apie Kelloggo Paktą wr., _ . .. .rr)mvn4.n

I’
t)

ko komendantui, o vėliau 
! kriminalinei policijai. Už- 
: klaustas Pocius aiškiuos, 
;kad jis nieko nežinąs, bet j 
.manąs, kad iš keršto jam; 
tas proklamacijas bus pri-

Padaryta Dideli Nuostoliai; Dedamos Pastangos, Kad 
“Vilnies” Leidimas Nesusitrukdytų

Drg. N. Katiliūtė, buvusi

KALĖJIMAM KETURIS KOMUNISTUS
“Daily Workeris” Talpina Aprašymus, Paremtus Teismo,. 

Rekordais, Apie Socialistų Finansines Machinacijas

PARYŽIUS.— Antradienį i 
i Franci jos atstovų bute bu r- • 
| žuasiiniai atstovai sakė pra- • 
! kalbas už Kelloggo “taikos” ; 
[paktą, ragindami jį ratifi-į

o jiems išėjus lauk tuojaus; kuoti. Jie sakė, kad tai esą [ 
bLlo " “Vilnies” knygvedė, trečia- užsiliepsnojo ofisas. Mato-! “taikos planas.” 

Kazlauskas, mab Te apl^stė ofisą tam
kad Ij " Vilnios” administracijos 

j ofiso, t
Tai yra politinių priešų 

darbas, sako ji. r

chemikalais, 
įsmarkiau degtų. Vienas ar

rius
kad vokas adresuotas Po- 

“Tėvynė,” “Naujienos" ir tū-'ciui rašytas Kazlausko.Kaz- 
, Ii kiti laikraščiai, paprastai, va-. Jauskas suimtas, bet jis kai- i

dina mane vadu lietuvių komu- ,įu neprisipažino. O polici 
mstų. Kuriais tikslais tas da
roma — aš nežinau. Tarpe lie-

. tuviu komun. nėra nei vieno vi-\. . v
pripažinto vado. Man išrodo, i <caiUniStU žmogus.

kad mes turime kolektyvę vado- 1 ta byla.
vybę, kuri, per Ameriką, susi-! Kariuomenės teismas ne
deda iš kokių 20-30 žmonių
Paprastai, visuose svarbesniuo-: nubaudė kalėti dešimts mė
sė reikaluose mūsų tarimai pra- tų sunkiųjų darbų kalėjime. ' 
eina vienbalsiai, arba beveik 
vienbalsiai. Taigi, vieno drau- 

ę go sušlubavimas ar bandymas 
iškilti nieko nereiškią^ , Daleis- 
kim sau, kad nebūtų, kurio bent 
“Laisvės” ar “Vilnies” redakto
riaus — judėjimas eitų ta pačia 
vaga. Pas mus nėra personalio 
režimo. “Naujienos” be Grigai
čio — mirusi gazieta net jųjų 
sriovei. O “Laisvė,” be manęs, 
eina 5 metai ir eina gerai.

Apie 5 vai. 
matant. 

! Baltūsiui, ;
i ja jau iš seniau turėjusi ži-LX^n^es Pamo’duiis įsivei - 
niu, kad Kazlauskas esasize Per _sPeM (ręvolveiį at-

4, 7 i. •

NEW YORK.—Trečiadie- kų pinigų, ant kurių turėjo 
Bet Marcei Cachin, komu-^į po pietų dar warrantai kontrolę ponas Hillquitas ir 

nistas atstovas, pareiškė: nebuvo įteikti “Daily Wor-jįo sėbrai, bet Hillquitas į 
........ .......... . k™n” “Freiheit°’’redak- / . ni k neatsakė - jis,

■ telefonu pranešta “Lai-1 tur?da,?,as S?rus, 
svei,” kad kuriuo laiku tre- i buržuaziniais teisėjais ir

’ distnkto prokuroru, kreipė-

Kas dabar yra rengiama, Ikerio” ir
, . ..... . tai karas, o ne taika. Ame- toriams

ulc^u S’aisl^n^n7ab pribuvę ge- rįRos senatas "ratifikavo tą rio” 
Ta ir poli-1sinti> nuo n4°dingų chemi- paktą karinėj atmosferoj.

1-1” Milžiniškas susikirtimas H
Itarn Anglijos ir Amerikos tai Robert Minor ir William I?1 Jlie ^lan.cl u(?z^1.es’ Pia , /uigHjos ii AmeiĮAUb WnvVm-in” sydamas apkaltinti komum
f vis arčiau ateina kiekvieną Dunne, . Daily . Woikeno ypdnkfnriną už “an. 
i diena. Niekad nebuvo to- redaktoriams; jie laukia^ .v.

Milžiniškas

i
susikirtimas'Padienį bus įteikti warran-;kalų dujų apalpo.

Nuostoliai padaryti dide-1 
. Vilniečiai*deda pastan-j 

išleidi- ^į0 rengimosi prie karo, 
kaip nuo to laiko, kuomet 
tas paktas tapo pasirašytas.

pirmadienio P1- _ , .
dženitoriui I &as’ bad Vilnies 

per užpakalines mas n e susitrukdytų.
Kad tą niekšišką darbą 

atliko politiniai priešai, apie 
statę) du užpuolikai, įpuolė tai netenka abejoti. Veda- 
į ofisą, viską drasko, daužė, ma tyrinėjimas.

Nuo Audros Pietuose žuvo
28 žmonės

ių. senai Šiauliuose Kazlauską Išbadėjęs Žmogus Sugrąžino Rengiasi Išvyti Amerikonus
in. ' nnhonrln Irolnti aPcimfa _ _________________ __ - ...

Krepšelį su Pinigais Iš Argentinos Marketo

are§to " ; šmeižimą.” Grand džiurė
Morris Hillquitas, Sociali- Asklausė jo pi ašymą.

stų Partijos bosas, nori su-. “Daily Workeris” trecia-? 
grūsti kalėjiman komunistu 'dieni pradėjo talpinti straip- 
laikraščių redaktorius už!snius, paremtus oficialiais 
aprašymą apie socialistų fi-1 teismo rekordais, apie socia- 
nansines transakcijas. |listų bizniavojimą moteriš- 

“Dailv-Workeris” ir “Frei-įkų drabužių siuvėjų unijos 
! heit” atkartotinai reikalavo I banko Šerais. “Daily Wor- 

dabar reikalauja pono koris” nurodo, kad socialis-
• I •Vi • . • 1 t ’ 1 • 1 J •

i

Nusižudė Pašto Darbininkas, 
Padaręs Klaidą ant $20

Yra draugų, kurie sako: “Su
rengtame prakalbas, tai gausi
me daugiau narių. Tai netie
sa. Narių į mūsų kuopas dau- 
Sausia galima gauti, kuomet 

rba eiliniai nariai. Montrealy 
*' daug buvo prakalbų? Per 

metus tik vienos. O ALDLD 
kuopa smarkiai pakilo. Detroi
te prakalbų būna mažai. O ten 
kuopa turi 310 narių. Brookly- 
ne prakalbų būna daugiausia, o 
Williamsburgo kuopa neturi nei 
20ę narių. Apsukrumas, žvalu
mai ir darbštumas eilinių na
rių — tai geriausias agitacijos 
instrumentas.

Tūli susirūpinę, ką darys 
Coolidge’ius po 4 d. kovo. Jį 
kviečia būti redaktorium, kvie- 
čia prie tūlos enciklopedijos 
štabo. Vargiai jis galėtų para- 

V- syti lemtesnį straipsnį. Bet ga
lima išanksto pasakyti, kad to 
žmogaus gyvenimas bus puikiai 
aprūpintas. O už ką? Savo 
karjerą nacionale kryptim jisai 
pradėjo laužymu Bostono polic- 
manų. streiko...

Šiais metais ALDLD nariai 
sausio mėn. geriau mokėjosi 

<mokesčius į Centrą, negu pernai 
jausio mėn. Pereitą sausio 
m. įplaukė bene 700 dolerių.

Lai bus mūsų obalsis: mokė- 
kimės anksti! Rūpestis iš gal
vos, o Centro iždui gera per
spektyva.

HARRISON, N. J.—Kuo
met valdžios inspektoriai 
apsilankė čia pašto skyriuj, 
Arthur J. Kubler, štampų 
pardavėjas per dvidešimts 
metų, greitai surokavo už 
Štampas gautus pinigus. 
Skubindamas padarė klaidą 
ir nurokavo $20. Jis parašė 
bevertį čekį padengti tą 
trūkumą.

Kuomet visi darbininkai 
išėjo pirmadienio naktį, 
Kubler pasiliko. Jis parašė 
raščiukus savo pačiai ir sa
vo sūnui, aiškindamas, kaip 
jis pirmą kartą savo gyve
nime “taip žemai” nupuolė 
ir papildė “tokia piktadary
stę,” už kurią “tįnri gyvas
tim atsimokėti.” Pasiėmė 
revolverį ir nusišovė. Ant
radienio ryta, kitas pašto 
darbininkas, John Campion, 
atėjęs į darbą rado lavoną 
ir pranešė policijai.

Kubler buvo 64 metų am
žiaus.

Antradienį po pietų pašto 
inspektoriai vėl peržiūrėjo 
štampas ir už jas gautus pi
nigus ir surado, kad Kubler 
nadare klaidą vokuodamas. 
Jo stalčiuj buvo, 21 centas 
daugiau, negu rokunda rei
kalavo.

Amanullah Arti Kabul

PEEKSKILL, N. Y.—Wil- 
liam Rurel, suvirs 30 metų 
amžiaus-^*atėjo- čiąjį-^olici- 
jos stotį prašyti nakvynes. 
Sakė, kad jis išbadėjęs, ne
turi darbo, neturi nei cento 
pinigų. Tuo pačiu sykiu po
licijai pridavė krepšelį, kurį; 
jis rado ant gatvės Tame Anglijos kapitalistai planuo- 
krepšely buvo $25 pinigais, ja vesti kovą prieš Ameri- 
pasirašytas čekis ant $280, į kos kapitalistus per du me- 
brangus branzalietas ir au-'tus. Planuoja surengti Au
tomobilio operuotojo 
mas.

BUENOS AIRES, Argen
tina.—į Angino s fabrikantai 
rengia " ol’ganizuOtą ataką 
ant Amerikos biznierių Ar
gentinos markete, kad . iš
mušti amerikonus iš Argen
tinos marketo į du metus.

leidi-1 glijos Pramonių Parodą, ku- 
įri bus laikoma nuo gruo-

■ Jį pametė panelė Marv džio, 1930 metų, iki vasario 
Harris, 963 Eastern Park- 1931 metų.. Mano tuo būdu 
way, Brooklyn. Policija pra- patraukti j 
nešė savininkei, kuri sura- pirkėjus daugiau pirkti An- 
dėjui davė $5. Gavęs penki- sflijos tavorus, negu Ameri- 
nę. Rurel nuėjo nusipirkti • kos.
valgvti. i

(argentiniečius

LIETUVOS IR LENKIJOS I
SUSIKIRTIMAS

VARŠAVA.— Trečiadie
nį gauta pranešimas, kad 
įvykto lietuvių ir lenkų susi
kirtimas parubežy, netoli 
Grany (?). Vienas vyras 
tapo užmuštas, keli sužeisti.

Sakoma, grupė Lietuvos 
šaulių palydėję lietuvius 
valstiečius, skersai rubęžių 
kirsti malkų Lenkijos teri
torijoj. j .Lenkijos rubežiaus 
sargybiniai įsakę pasitrauk - 
ti, o lietuviai pradėję į juos 
šaudyti. Įvyko susikirtimas. 
Po susikirtimo lietuviai pa
sitraukę, palikdami vieną 
negyvą; kelis sužeistus šu 
savim nusigabenę. Keletas 
lenkų taipgi sužeisti.

Čekoslovakija Neįsileidžia 
Trockio

Londonas. — Laikraštis 
“Daily Mail” praneša, kad 
Čekoslovakijos vidaus reika
lų ministerija atsisakė iš
duoti Trockini vizą ir įsilei-

Memphis, Tenn.— Pirma
dienį nuo didelės audros Mi-' 
ssissippi, Arkansas ir Texas ir dabar reikalauja pono [ keris” nurodo, kad-socialis- 
valstijose žuvo 28 žmonės. Hillquito paaiškinti, kas at- tai susuko nuo tos unijos 
Suvir’š šimtas sužeista. . jsitiko su $150,000 darbinin-> darbininkų apie $150,000.

Antisemitai V AmerikąLaivą^sikūlė w ■ 
" į Uolą Juodose JūroseMogiliovą^ -— G e 1^ kelio 

darbininkas J. Korsakovas 
sutikęs prie traukinio žydą 
konduktorių apibėrė jį karš
tomis garvežio žarijomis ir 
apipylė vandeniu. miesto, kad Amerikos laivas

Mogiliovo stoties gelzke- susikūlė i uola Juodose jū- 
liecių profsąjungos komite
tas antisemitą Korsakovą!
išmetė iš profsąjungos. Apie Export Steamship Korpora- 
,]o darbus pranęse tardymo 
ti • I Ai n m ay i o f n i n*c 1 d — - - •

BUCHAREST, Rumunija. 
— Trečiadienį čia gauta 
pranešimas iš Constanza

rose. Laivo vardas paduo
tas Extavia, priklausantis

ir teismo Įstaigoms.

Bedarbė Didėja Anglijoj

Laivas apgudintas. Apsi
stojo Constanza prieplaukoj 
.skendimo padėty.

Paskyrė Milionus Doleriu

Cui‘.tis Naudos 365 Mėty _ - 
Bibliją Savo Prisiekai

... . ■■■' 11 ■■ J, 
WASHINGTON.— Prane

šama, kad senatorius Char
les Curtis, užimdamas vice 
prezidento vietą ir daryda
mas prisieką, naudos vokiš
ką bibliją, 365 metų senumo. 
Biblija priklauso Ed Geis iš 
Salina, Kansas. Sakoma, ta 
biblija buvo išleista prie im
peratoriaus Ferdinando, 
Pressburge, 1564 metais. Į 
Ameriką tapo atgabenta 
1841 metais ir Geis šeimynoj 
išbuvo per penkias gentkar- 
tes.

*4 /V 1 * * * l ei eitą . Medžiojimui Būtlegeriu i Ta biblija buvo siūloma
savaitę Anglijoj bedarbiu, -------- Hooverio įrisiekai, bet Hoo-
skaicius _ padidėjo * 115.495, WASHINGTON.— Antra-Įveris pareiškė, kad jis naū- 
asmemmis, pasak pi anesmio jjenį atstovų butas perleido į dos savo bibliją, kurią nau- 

biliu paskyrimui $2,988,144 ;do ja Hooverių šeimyna per 
vykinimūi blaivybės įstaty-: keletą genjJCarčių. 
mo. vietoj $24,000.000, kaip i Kovo 4 d. Curtis ir Hoo- 
reikalavo demokratai. iveris, vardan dievo, prisieks

antradienį. Dabar Anglijoj 
viso bedarbiu v ra 1.458,000. 
Bedarbė Angliioi didėia.

1926 metais, balandžio mė
nesį, už. mėnesio nirimą ge- 
neralio streiko, bedarbių bu
vo priskaitoma 996,645. ‘

Darbininkų Partijos Konvencija Atsidarys 
su Paminėjimu Dešimtmetiniy Komunistų 

Internacionalo Sukaktuvių

reikalavo demokratai. i
Paskyrimui daugiau pini-! ištikimai ginti Amerikos im- 

gų tam tikslui'"•priešinosi iž-Iperialistų interesus, 
do ministeris Mellon, no ku-1 
rio priežiūra eina blaivybės | 
vykinimas; bet sakoma, kad 
jis pats yra stambus degti
nės išdirbę j as.

Chicagos Rinkimai be Susi
šaudymo

Svarbu Patersoniečiams
ALDLD. 84 kp. rengia pa

skaitą temoje: “Rūkyt ar 
Nerūkyt.” Prelegentas bus 
Daktaras Petriką. Paskai
ta įvyks nedėldienį, 3 d. ko
vo, 2 vai. po pietų, svetainėj 
62 Lafayette St

Kviečia Komitetas.

KABUL, Afganistanas.— 
Pranešama, kad nuversto 
Afganistano karaliaus Ama
nullah spėkos randasi už 25 
mylių nuo Kabul miesto, 
Afganistano sostines. Jo ka
riuomenė užgriebė Maidan 
miestą antradienį ir ataka
vo priešo armiją toj apielin- 
kej. Proklamacijos, išmė
tytos sostinėj, sako, kad da
bartinė Amanullah vyriau
sia raštinė yra Ghazni mie
ste, už apie 80 mylių į pie
tus nuo čia.

Nužudė Minyšką

Belgrade, Jugoslavija. — 
Vyriausia minyška Marijo
na Planemač iš Ostrog klio- 
štoriauš, netoli Damilograd, 
Juodkalnijoj, tapo peiliu nu
durtą nežinomo asmens, ku
ris pabėgo.

Paryžius.— Ekspertų ko
mitetas rišimui Vokietijos 
reparacijų klausimo dabar 
laukiąs pasiūlymo iš Vokie
tijos puses.

NEW YORK.— Masiniam 
mitinge sekantį penktadienį, 
atsidarant Darbininkų (Ko
munistų) Partijos šeštai na- 
cionalei konvencijai, taipgi 
bus paminėjimas dešimtme- 
tinių sukaktuvių nuo įstei
gimo Komunistų Internacio
nalo.

Dešimts metų atgal, po 
vadovybe Lenino, tapo įs
teigtas Komunistų Interna
cionalas. Nuo to laiko Kom- 
intemas vadovavo revoliuci
nę klasių kovą visam pasau
ly.
^Masinis . mitingas ;įvyks 

New Star Casino, 107th St.

ir Park Ave., New Yorke. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Kovo 2 d. sueina du metai 
nuo C. E. Ruthenbergo mir
ties. Masiniam mitinge 
taipgi bus pagerbtas Ru- 
thenbergas, kaipo pasižymė
jęs Amerikos darbihinkų 
vadas.

Bus rodomi krųtami pa
veikslai iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo. Paveiksluose pa
rodoma įvairios gyvenimo 
fazės.

Kalbėtojai bus ĮLovąstone, 
L :reto- 

ir

Chicago.— Antradienį čia 
įvyko aldermanų (miesto 
tarybos narių) rinkimai. 
Stebimasi, kad nebuvo nei 
vienas šūvis iššautas, nei 
viena bomba išsprogdinta. 
Tai nepaprastas įvykis Chi- 
cagoj. Čia visada laike rin
kimų priešingos politikierių 
grupės veda kruviną kovą, 
susišaudo.

Kalbėtojai bus Kovęs 
nacionalis Partijos sek 
rius, Wiliam Z. Fosteris 
kiti.

Įžanga tik 50 centų.

. Paryžius.— Taip vadina
mas ekspertų komitetas, ku
ris Čia svarsto, kaip ir kiek 
Vokietija turi mokėti kon
tribucijų, dar neprieina prie 
jokio konkrečio plano; sako
ma, kpd gal planas bus iš
dirbtas ūž menesio laiko .U

Išrado Nedegančią Popierą

BERLYNAS. — Praneša- 
ma, kad Fritz Frank, vokie
čių chemikas, išrado nede
gančią popierą. Sakoma, ta 
jo išrasta popierą nedega 
700 laipsnių (Centigrado) 
temperatūroj.

Buvo padarytas bandy
mas. Iš tos popieros pada
rytam konverte buvo pridė
ta paprastos, laikraštines 
popieros. Ko n vertas buvo 
laikomas ant liepsnos per 
tūlą laiką, bet nei konver- 
tas, nei jame esanti popier
galiai nedegė.

Frank dabar darbuojasi, 
kad išrasti nedegantį rašalą.

Viena, Austrija.— Atras
ta lavonai dvylikos Čigonų, 
kurie nesenai sušalo miške 
netoli miestelio 
munijoj. ?

Seaca, Ru-

■t«



v

Puslapis Antras ’ KetviMdd., Vasario 28, 1929 i

LITHUANIAN DAILY. LAISVE A
Published by

Lithuanian Co-operdtive Publishing Society, Ine.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

SUBSCRIPTION RATES: .
$6.00 į Per year, Brooklyn, N. Y. —„—$8.00
$8.00 I Half year, Brooklyn, N. Y.___ $4.00

fer year ________
Foreign Countries__

yeat

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

KREIVA POLITIKA
Amerikos Darbo Federaci-; bės jausmus yra paprastas 

jos Pildančioji Taryba nese-; tradicinis apsireiškimas pas 
nai atlaikė savo kvartalinę ■ tuos žmones, kurie stovi Fe- 
konferenciją Floridoj. Vie-Aeracijos priešaky. Bet iš 
THujš klausimų, kuriuo tie i tų pelų nebus grūdų. Pir- 
ponaį visuomet domėjosi ir'mas žingsnis — pagerinti 

darbininkų būvis — rei
kia juos organizuoti. O or
ganizuoti nępajėgiama ir 
nenorima. Kiek, paveizdan, 
suorganizuota automobilių 
darbininkų ?

Kuo Federacijos Pildan
čioji Taryba visuomet susi
rūpinus — tai alaus ir vyno 
klausimu. Šiuo žvilgsniu ji 
nori pasirodyti liberališka. 
Ji norėtų gauti vietos toj 
komisijoj, kurią paskirs p. 
Hooveris studijavimui šla
pioje klausimo. Galima iš- 
anksto pranašauti, kad ir 
čia ji nieko nelaimūs, nors 
jai ir tektų vieta toj komi
sijoj. Iš tos komisijos išeis 
fiasko. Pastarasis senato
rių balsavimas už n’aujas 
katorgines bausmes sąryšy 
su laužymu įstatymo apie 
vadinamąją blaivybę aiškiai

kuriuo, jie buvo susirūpinę 
ir šiuočės yra klausimas 
apie ateivius. Federacijos 
biurokratijai išrodo, kad į 
Ameriką dar 'vis perdaug 
ateivių atvyksta, tai yra tų 
ateivių, kuriuos apima kvo
tos. Jie yra šalininkai seno 
šovinistinio obalsio “Ameri
ka tik del amerikiečių!”

Bet mums išrodo, kad šiuo 
laiku Amerikos darbininkų 
judėjimui ne iš ateivių grę- 
sia pavojus, bet iš pačių 
amerikiečių. Juk tie milio- 
nai darbininkų nordikų (ku
riais taip didžiuojasi pieti
nės valstijos), pelnančių sau 
duoną Alabamoj, Carolinose 
ir bendrai “Šautuose,” dir
ba už mažesnes algas, negu 
šiaurinių valstijų ateiviai. 
Tai jiems trūksta klasinio 
apsišvietimo, tai jie varo 
konkurenciją su ateiviais ir parodo, kad Amerikos poli- 
muša algas žemyn. O kur 
dar pietinių valstijų negrai?

Čiagimiai nordikai, ypač ■ politikierius ir jų 
pietinėse valstijose, yra ne- remia, jeigu i 
išsemiamas rezervuaras la
bai pigaus darbo.

Federacija nusistačius ir 
prieš meksikonus> kuriems 
ligi šiol nėra kvotos. Bet 
faktas yra faktu, kad Mek
sikos darbininkai yra nepa- 
lyginamaPgeriau suorgani
zuoti,; negu Amerikos darbi-; 
ninkai.

Labai didelę atsakomybę 
už tai, kad didžiuma čiagi- 
musių darbininkų nėra or
ganizuoti, ima pati Federa
cija. Ar daug ji spėkų pa
dėjo tam, kad juos suorga
nizuoti? Gi negrų darbi
ninkų organizavimas visuo
met buvo ir yra sabotažuo- 
jamas.

M. Woll, Pildančiosios Ta
rybos susirinkime, lošė to
kią jau svarbią rolę, kaip ir 
paprastai. Tas faktas, kad 
jisai yra Civic Federacijos 
aktualis pirmininkas jam 
visiškai nekenkia Federaci
jos bosų akyse. Tas faktas, 
kad apie jo ištikimybę dar
bininkų judėjimui abejoja!

i ’ VĖL chinijos vulkanas verda
‘ i ' > I ; »i ši ' 1 1 • . > ; • . h s ’

Nesvietiškai džiaugėsi i voliucija uždavė smūgį. Jos 
buržuazinė spauda, kai me-- auklėtinis Chąng 'Tso-linas 

• 'tapo nuverstas ir nugalabin
tas. \ , ; ' : . .

Ir štai dabar prasidėjo tų 
; įvairių interesų veržimasis 
j priešakiu. Japonija organi
zuoja sukilimą Shantungo 
provincijoje po vadovybe 
generolo Chang Tsung- 

Cantono

7.jos buržuaziją. . New York 
-’“Times’o” korespondentas 
Henry F. Misselwitz vasa
rio 27 d. su didžiausiu iš
gąsčiu kalba apie pasirody
mą “raudonųjų.” Sukilimas 
įvairių generolų prieš 
Chiang Kai-šeko valdžią 
esąs menkniekis, sulyginus 
su komunistų sukilimais, 
kurie jau prasidėję.

Teisybę Misselwitz sako. 
Pamatinės permainos Chiųi- 
joj nebus, jeigu vienas kru
vinas generolas nuvers kitą 
generolą, arba jeigu vietoj 
Anglijos bei Amerikos im
perialistų pirmenybės, įsiga
lės Japonija. Bet viskas at
rodytų kitaip, jeigu darbi
ninkai ir valstiečiai . paimtų 
galią ir įsteigtų Sovietų val
džią. Tada būtų galas vi
siems ’ budeliams, visiems 
imperialistams, ■ • i visokiam 
buržuazijos viešpatavimui 
Čhinijoj. Vietoj senosios

APŽVALGA
tai atgal susivienijo Chini-I 
jos generolai, Chinijos bur
žuazija ir užsienio imperia
listai skerdimui ir galabini- 
mui komunistų ir šiaip re
voliucinių darbininkų ir val- 
stiesčių. Darbininkų krau
jas liejosi upeliais. Buržua
zija šaukė, kad nauja saulė chang. Pietuose, 
užtekėjus ant apsiniauku- ir Honano provincijose, An- 
sios Chinijos padangės. Na- glija pakelia galvą ir reika- 
cionalistinė valdžia esanti lauja savo senųjų privilegi- 
tvirta, kaip ta garsioji Chi- jų, kurias pagelba naciona- 
nų siena. Jinai sėkmingai listinės valdžios buvo pa- 
apsidirbusi su bolševizmo veržę Amerikos imperialią- 
pavojum ir dabar demokra- tai. Vėl maršuoja armijos, 
tinę kapitalistinė tvarka vėl mūšiai. Nankingo na-. 
Chinijoj bujote bujosianti, cionalistinė valdžia svyruo-

O virš visko, vėl Chinijoj 
i augštai iškeltą 

raudona vėliava. Vėl atbu?. 
kaip mūsų lietuviški | do revoliucinis darbininkų

" ir ir valstiečių judėjimas prieš^Chinijos, gimtų nauja Chi-
• • ’ 1 Tl* • V • r I • • 1 1 1 •“J _ Z 1 _ _ -- *

Socialdemokratai taip pat ja. 
sveikino -kruvinąjį Chiang 
Kai-šeką ir’paskelbė jį Chi- pasirodė 
nijos išvaduotojų. Atsime
name, I 
menševikai iš “Naujienų” : 
“Keleivio” katutes plojo visus budelius, prieš - visus 
Chiang Kai-šekui ir pakrik- imperialistus ir prieš Chini-J

tikieriai darosi vis didesni V1- 
hipokritai. O kas gi tuos 

" į mašinas 
ne tie ponai, 

kurie, stovėdami Darbo Fe
deracijos priešakyje, nei 
kalbėti nenori apie savos 
Darbo partijos įsteigimą!

■iL/P.--
! i i . f ‘ :

Sunki Padėtis Skalbyklų . 
Darbininky J

Amerikos negrų darbinin
kų laikraštis “The Negro 
Champion” turi skyrių, ku
riame rašoma iš dirbtuvių. 
Vieiras juodveidis darbinin- 
kąsjrašo apie skalbyklą, ku
rioje jis dirba:

Kad sąlygos baisios ir ne
pakenčiamos, visi sutinka. 

>. Mokestis mizerniška. Vidu-

nei vienas darbininkas neži
no, ką jis gaus savo algos vo- 
kelyj. Dažnai darbininkai 
esti išmetinėjami iš dirbtuvės 
ir nepasakoma, kodėl. Kitais 
žodžiais, darbininkai gauna, 
ką tik bosas panori jiems 
duoti.” 1
Darbo valandos ilgos: dir- 

net švaresni liberalai, mato-.bama po 11, 12rir daugiau 
mai, suteikia jam dar dau-; valandų, be viršlaikinio už- 
giau autoriteto Pildančio- i mokesnio. Rašytojas ragi- 
sios Tarybos akyse, nes jį na laikraštį ir visus negrus 
su kitais dviem ponais išrin- i susipratusius darbininkus 
ko į apšvietos reikalų ko-į pagelbėti organizuoti skal- 
mitetą. Tas reiškia, kadįbyklų darbininkus, kurių 
Brookwoodo kolegija galu- (labai didelį nuošimtį sudaro 
tinai pralaimėjo kiek tai lie- juodveidžiai.' 
čia paramą iš Federacijos ' j A
administratyvės mašinos. ' ' t ’ u • ^7.;'; r

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
trustas velei nukapojo algas; ■ < • ; 
daliai savo darbininkų^ pa-, •
darė į Pildančiosios Tarybos c- Trinkai, Fort Whyte, Ką- 
narius liūdno įspūdžio. Taip nada-—beverta kreipti domės 
bent praneša New York; j4 
Times. Susirūpint jie galė
jo, bet ar jie galės kuom 
nors prisidėti prie suorga
nizavimo plieno darbininkų, 
tai mes labai ir labai abejo
jame. Net tūli iš Federaci
jos vadų skundžiasi, kad jo
je jau išgaravo pasišventi
mo dvasia. Kovos paskelbi
mas ateiviams — yra vienas 
dalykas, o kovos paskelbi
mas trustams — tai jau vi
sai kitas dalykas. Rokuoti 
plieno trusto pelnus ir ape
liuoti' į kapitalistų labdary-

"Keleivyje.” Laiškų autoriams 
būtų didelė garbė, kad męs. į 
juos atsakinėtume.

Girios Paukščiui, Toronto, 
Kanada.—Tam “Dirvos” ko
respondentui jau buvo atsaky
ta. Plačiau vesti polemiką su 
tokiais gaivalais neverta.

Choro Koresp. No. 1, Phila
delphia, Pa.—Talpiname ank
sčiau gautas. Atleiskite, kad 
negalėjojne sunaudoti.

Parapijonui, Lowell, Mass. 
Aprašyme paduoti faktai išro
do į pasakiškus arba per ke
lius liežuvius perėjusius. Ne
galime sunaudoti, i

hi ja. Sudrebėtų visas kapi
talistinis pasaulis.

štijo jį “didžiuoju patriotu.” 
Juo daugiau komunistų! 
kraujo liejosi, juo žvėris-; 
kiau nacionalistinė valdžia j 
naikino revoliucinį darbi-1 
ninku judėjimą, tuo garsiau 
džiaugėsi pasaulio socialde
mokratai. Antrasai Socia
listų Internacionalas oficia
liai užkvietė chiang kai-še- 
kinius budelius dalyvauti jo
jo kongrese.

Bet dabar vėl užvirė Chi
nijos vulkanas. Ta vienybė 
kruvinųjų generolų, buržua
zijos, feodalų, imperialistų 
ir socialdemokratu buvo tik
tai vienybė, kaip jau sakė
me, vienam vyriausiam tiks
lui, būtent, kad sunaikinti 
darbininkų ir valstiečių ju
dėjimą. Mes tą numatėme. 
Mes nurodėme, kad Chinijoj 
nei klasių kova, iš vienos 
pusės, nei kova tarpe tani 
tikrų imperialistįųių intere
sų — iš kitos- puses, nepasi-

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
LIGOS KASOS

PANEVĖŽYS. iš Ligos kasos 
tarybos darbuotes. Vienas ki-_ 
tas iš kairesnių darbininkų rū- 
pinosi savo deklaracija, bet ji 
nebuvo paskaityta. Kairesnie
ji neišdirbo tikro savo veiki- 
mo plano ir darbuotės linijos, 
ir pradėjo daryti klaidų. Vie
nas net prisišliejo prie social
demokratų frakcijos. “Social
demokrate” buvo rašyta, kad 
kairiųjų frakcija susijungė su 
darbo federantais. Tai melas. 
S. d. panaudojo komišką vieno 
senuko federafitp] padėtį, kuris 
atsisėdo pas darbininkų frak
ciją ir vėliau kartu su ja bal
savo. ' i

I 1 •.Kairieji1 turėtų ištaisyti savo.
klą'i^aš ir pradėti aštrią kovą. 
Hąi£; pjridŠ! darbininkų mulkin
tojus r social-dcmok ratus, ',■< taip

ityti nutarta po 2% nuo dar- 
' biriukų. Kairiųjų siūlymas, 
kad išskaityta būtų tik iš sam
dytojų ir kita tiek reikalauta 
iš valdžios,>—buvo atmestas.

Valdybą išrinkus, Kybartų 
darbininkui reikalaujant ir ki
tiems palaikant, buvo leista 
perskaityti Vilkaviškio darbi
ninkų atstovų frakcijos dek
laraciją. Įspūdis darbinin
kam buvo didelis. Baigiant 
skaityti samdytojas Tabariš- 
kis ėmė kliudyti; ir pulti. De
klaraciją perskaičius, Kybartų 
darbininkai siūlė ir bedarbius 
įtraukti į ligos kasas, norėjo 
ir kitais darbininkams būtinais 
deklaracijos punktais išsitarti, 
bet samdytojai ir prezjdiumb 
pirmininkas paskelbė posėdį

Kaip “Keleivio” Garsina- | 
mas Agentas “Darbuojasi”?

“Sandaros” num. 8-tam 
telpa žinutė iš Lorainė, 
Ohio, apie tai, kaip “Kelei
vy j” skelbiamas tūlas agen
tėlis “pafiksinęs” vietinį gy
ventoją, Danavičių. Esą bu
vę sekančiai:

Koks tai A 1 e x a n d e r S. 
Lewis, Tourist Agent iš Mon
treal, ^Canada ir kitas ponai
tis Geo. Kaupas, pasidavęs 
Steamship, Ticket Agent ( iš 
Walkerville, Ont., Canada, 
P. O. Box 44. žmonės, pa
matę lietųviškąmę laikrašty
je apgarsinimą tai.' , ir nepa- 
,manė, kad tai būtų apgavys
tė ir kad “Keleivis”,, garsintų

■ kokių apgavikų reikalus. Tad 
turėdami reikalo parsitrauk
ti į Kanadą savo gimines pa
rašė laišką tam Geo. Kau
pas ir sutarė viską, kas link 
partraukimo „merginos iš Lie
tuvos į Kanadą. Bijodami 
pasiųst pinigus stačiai per 
paštą tai užsiprašė ponaitį 
Geo. Kaupas atvažiuoti į Lo
rain, Ohio. Kaip bematai 
Kaupas ir pribuvo; atsivežė 
daug visokių prirodymų, viso
kių popierių, išdrukuotų, pil
nus visokių pavardžių vyrų ir I 
merginų, kiek esąs partrau-| 
kęs ir kiek dar partrauksiąs, | 
o kitas dalykas: labai gražus 
lietuvis, sakosi'kalbąs apie 5 
kalbas, išrodo tikras biznie-' 
rius. žinoma, kaip lietuviui 
ir dar “Keleivyje” garsinasi, 
tai reikia tikėti; priėmė kaip 
tikrą svečią, pataisėm gerus 
pietus ir pradėjome biznį.; 
Tai Feliksas; Janavičius, iš- 
ėmė $125.00" ir padavė ponui 
t- ' tr t- s • 1 a

nė pasiliko pasiųst per banką 
kitus $125.00, tai sulaukus 2 
dienas < ir pasiuntė kitus 
$125.00. Geo. Kaupas pri
ėmęs pinigus tuojau atsiuntė 
dailų laišką su padėkavone 
už pinigus ir nuo to laiko, 
liepos—July 28 dienos, 1928 
metų, ligi šiol nei jokios ži
nutės nebegirdėti. Nei mer
ginos iš Lietuvos nei pinigų.
Be kitko, viršminėtas san- 

dariečių draugas prisipažįs
ta, kad jis ir jo vienminčiai 
manė, jog “lietuviui ir dar 
“Keleivyje” besigailinan
čiam”, reikia tikėti. . Ar ši 
lekcija jį įtikins, kad lietu
vių yra geru žulikų ir ran- 
dasi lietuviškų , laikraščių, 
kurie juos i palaiko, liekasi 
palaukti ir pamatyti.. •. X

Kėlimas žemės ūkio— 
Vyriausias Klausimas 
Sovietuose.

‘‘Raudonasis Artojas” (nr. 
5-tam) rašo:

Minske 26 sausio atsidarė 
visos.Baltarusijos žemės ūkio 
specialistų pasitarimas. Šis 
pasitarimas svarstys žemės 
ūkio kėlimo klausimus. Drau
gas Červiakovas, sveikinda
mas žemės ūkio specialistų 
pasitarimo dalyvius, pabrie- 
žė: “Jeigu mes dabar nepa- 
jėgsim nugalėt mūsų atsiliki
mo žemės ūkyj, jeigu mes ne- 
padauginsim mūsų laukų der
liaus, tuo pačiu mes užtęsim 
visų kitų socialistinės staty
bos klausimų išsprendimą. 
Komunistų partija ir Sovietų 
valdžja kviečia, kad jūs visas 
savo jėgas jtemhtumėt irt pa- >

Kaupui, o; Kaupas su linksma ‘ liaudotur/iėt vi'sus moksli ir J 
mina piri’gus haėmė,‘ išdavė technikos Užkariavimus 1 žet • 

rezjdiumd t ant $125.00, o Balie-

baigtą, o tuos klausimus žade-, . 
Jo svarstyti valdyboj. ? r \

mes ūkiui pakelti.

prieš buržujus.ir už visų dar- VILKAVIŠKIS. “Veikėjai.” I
1........... K............ j.......i. jęuovajo padėjėjas Valiukai-’baigė. Mums buvo aišku, i bnnnkų ir tarnautojų dratidi ---------- --------

kad Chinijos darbininkams san}dytojų lėšomis. Dar-jtis turi dvi tarnystes: viešoj ir 
ir valstiečiams nacionalistų 
“revoliucija” nieko nedavė, 
kad jinai, prasidėjus su pla
čiųjų masių pagelba, atsi
skyrė nuo tų masių, išdavė 
tas mases ir pasibaigė tokia 
kruvina reakcija, kokią pa
saulis vargiai kada buvo 
matęs. Bet tos masės, po 
vadovybe Chinijos Komunis
tų Partijos ir Komunistų 
Internacionalo, ginklų nesu
dės. Jos vėl ir vėl pakils ir 
šauks į dvikovą kruviną na
cionalistinę valdžią, Kuo- 
mintango budelius, kurių ne 
tik rankos, bet ir ausys su
teptos komunistų krauju. 
Sakėme, kad nacionalistinė 
revoliucija pasibaigė, anks
čiau ar vėliau prasidės pro
letarinė revoliucija.

Tai viena pusė Chinijos 
situacijos medalio. Antroj 
pusėj taip pat matėme dide
lį įvairių interesų susikirti
mą. Nacionalistinė valdžia 
tapo suklijuota iš budeliškų 
generolu su tam’ tikromis 
asmeniškomis ambicijomis 
it su savotiškais interesais. __ ___
Kaip greitai darbininkų ir Tik Vilkaviškio atstovai buvo 
valstiečių revoliucinis judė
jimas tapo apsilpnintas, tie 
generolai, aiškus dalykas, 
turėjo pradėt kovą už val
džios vadeles. O tų genero
lų užpakalyje stovi įvairių 
Šalių imperialistai. Chiang 
Kai-šeko laimėjimas buvo 
maž daug laimėjimas Ame
rikos imperialistų. Juk 
Washingtonas. tuoj aus puolė 
ir pripažino Nankingo reži
mą. Anglija taip pat pase
kė Ameriką su pripažinimu, 
bet jinai nebuvo patenkinta 
Amerikos imperialistų įsi
galėjimu nacionalistinės val
džios užpakalyje. Japonija 
buvo visai nusivilus. Jos in-

bininkai gi prjvalo spirt .kai-Slaptoj policijoj. Trankosi 
resnius atstovus dirbt tikrą naktimis po miestą, stabdo ir 
darbą. Ikrato darbininkus gatvėj, mu-

Rinkimai j ligos kasų tary-jša, kur sutikęs silpnesnį, po 
bas. Dabar puikiai išsiaiški- ’ langais šnipinėja, seka, be to, 
na, kodėl mūsiškiai negalėjo I vaikščioja į dirbtuves pas savi- 
organizaciniai sutvarkyti ligos j rinkus prikalbinędamas atleis- 
kasų tarybos rinkimų. Jeb 
Montvilo darbininkai reiškė 
didelio aktingumo, tai mūsiš
kiai beveik sutiko su tuo, kad 
jiems jau nėra ko kištis. Kan
didatus statė patys darbinin
kai, o mūsiškiai snaudė. Del 
to snaudimo ir. organizuotumo 
stokos kaltas raikomas. Jis, 
pavedęs darbą vienam drau
gui, manė, kad jam nereikia 
jau kištis. Vėliau raikomo 
buvo susigriebta, bet jau po 
laiko. Del šito kairioji frak
cija susidarė silpna ir daro 
klaidų.

Panevėžyj rinkimų metu, 
matyt, mūsų, draugai pasida-| 
ve gaivalingumo ligai ir už-Į 
miršo apie kompartijos vado-| 
vau j amą rolę. , Kas tą už
miršta, tas ant kiekvieno 
žingsnio daro klaidų. ( r ,

VILKAVIŠKIS. Ligos kasų 
tarybos pirmasis posėdis įvy-' 
ko lapkričio 4’ d. Dalyvavo 
28 atstovai su samdytojais?

. ti iš darbo jam nepatinkamus 
darbininkus, kaipo komunis
tus. Valiukaitis jieško kitų 
judošių ir stengiasi papirkti, 
kad tie ką išprovokuotų ar į- 
duotų, kaip komunistus. Ben
drai jis—karjeristas, girtuok
lis ir mušeika, kandidatas į 
augštesnę budelio vietą. Nese
nai už paleistuvavimą ir pilie
čių mušimą buvo del akių nu
baustas keliems mėnesiams.

Kantaitis, alinės savininkas, 
buvęs kepėjas, šnipinėja alinės 
lankytojus ir ima iš žvalgybos 
atlyginimą už svarbesnes ži-1 
nias nuo galvos.

aps-
1928 m.

DRABfiU ŽINIAI '■ f
Rašo P. Buknys* l^s pei' teismą išreikalauti pa- 

šelpos, kada įstatai bus aiš
kūs teisėjui.

" 7 į \ į , ! 
Darbininkų Kalendorius ‘ ūž 

1929 metus išėjo visas. Tai 
puikus pasidarbavimas darbi
ninkiškos literatūros platinto
jų ! Dabar jau esame tikri, 
jog ir 1930 metų Darbininkų 
Kalendoriaus kaina bus 25c.

Jei kai kurie literatūros pla
tintojai dar turite neišpardu<^| 
to šių metų kalendoriaus, sk\>f 
biai darbuokitės, kad išleisti 
visą. Būtų labai negražu, jei 
užsiliktų, kuomet lengvai ga
lima išleisti.

rinkti, o kitur buvo tiesiog 
samdytojų skiriami. Pirmi-' 
ninkavo safnd. atst. Kotleris.

s Veik visas ligos kasų kūri
mas ir tvarkymos pasilieka 
samdytojų rankose. : Išskiriant 
Vilkaviškio darbininkų frakci
ją iš 4 žmonių, griežtai atsi
skyrusią nuo samdytojų, visi 
kiti įvairiais klausimais eina 
bendru frontu su samdytojų 
atstovais. z Vilkaviškio darbi
ninkų frakcijai nedavė, balso 
ir visus jos siūlymus atmetė. 
Samdytojai taip spekūliavo ir 
maišė rinkimus į valdybą ir 
revizijos komisiją, kad tik ne
patektų kairesni darbinihkai. 
Į trečiųjų ir revizijos komisi
jas išrinkta po 1 ir nuo kairi*ų- 

—. t--------- ------- - jų darbininkų ’ sąrašo, bet 'Lį
teresams nacionalistinė re- valdybą tik kandidatu. Išskai-

NAUMIESTIS. (šakių 
kričio). Provokacija 
14-tos gegužės naktį draugai 
aktyviai pasidarbavo—d a u g 
išplatino atsišaukimų. Jų bu
vo pilnus gatvės ir sienos nu
kabinėtos. Policija lakstė, 
kaip padūkus, bet tikrų platin
tojų sugauti nepavyko. Užtyt 
vienas pasienio policistas, Kra- 
vėnas, prisirinko nuo gatvės 
atsišaukimų, nusipirko', knop-

Labai didelę klaidą daro tos 
draugijos, kurios paveda kon- 
stitucijas-įstatus parašyti to
kiems savo nariams, kurie ne
moka taisykliškai rašyti. Pa
daro iš įstatų tokį mišinį, kad 
skaitydamas turi pečius trau
kyti iš nuostabumo, kaip susi
rinkimas galėjo priimti ir pa
vesti spaudai žargoną, kurio 
niekas negali aiškiai suprasti, 
kąs norima pasakyti. Kita 
klaida, tai prasti vertimai iš 
lietuvių kalbos į anglų kalbą. 
Dažnai tokius vertimus daro 
čia gimę žmonės, gerai nemo
kanti lietuvių kalbos, prastai ■ 
rašanti anglų kalboje ir nie-j 
ko nenusimaną aibe pašelpi- 
nes draugijas liečiančius šios 
šalies įstatymus. Su tokių 
žmonių rašytomis bei versto
mis į anglų kalbą konstituci
jomis, jei atsidurtų draugija 
su kuriuo iš narių į teismą, tai 
teisėjas tik pasijuoktų iš kon
stitucijos ir padėtų ją į šalį.

Nors išlaidų' pasidarytų de- 
sėtkas ar daugiau dolerių, pa
vedus kompetentiškafn, žmogui 
parašyti įstatus^ negu rašanti 
patiem draugijos nariam, bet ; 
< _ 
ji gali pilnai nia^ręmtr Jsajvb ’ • . I 1 • .•* i. * A : i
tinkamai draugijom patdvnaU-' L. D. S. A. f>3 <Uuopa pir- 
’ ? Hmeppiame savo susirinlo|ne pa-

“Laisvė” dar turi keletą eg
zempliorių Baltgudijos Lietu
vių Valstiečių Kalendoriaus. 
Jame rasite puikiausių raštų 
žymiausių revoliucionierių; 
matysite svarbių paveikslų iš 
išdustrįjos ir žemdirbystės; 
yra paveikslu keleto ZvarbiU 
suvažiayiftių^delepatų ir pavie
nių žymių ypatų. t Kalbamas 
metraštis.iurljnąas.daile ir li- 
tęraftįrhi I |as$ų.

- ---   « ™ i H H 1 t į • 
draugija tada būtų tikra, Ka.djl : KI į , i A L-. 
..------------------------- • U Ii 1 ' F l p. ‘ Auka Nack^nalęii ĄtĮdejų
įstatais. Tokiūcjseį tyąi^kjiidsh;. į j > -n jį {l |:

ja “Laisvė.” 1 1 j

’ Pavedant darba_______  tink&mai aiikojo ^$5 del būčfavojimo
kių, nunešė pas valdybos sar- sutaisyt konstituciją Jreikia naujos audėjų ujijofh Tai la--
go moterį Suodaitienę ir susi
tarė išprovokuoti E. Gruzins-" 
kaitę, kuri buvo tuo. laiku pas 
drauges. Taip ir padarė :< kai 
E. G. ėjo namo, rpinėtas poli
cininkas sulaikė ją ir nusivedė 
kratyt pas Suodaitienę, kratos 
metu įsuko minėtą medžiagą 
E. G. žvalgyba dar pasikvie
tė provokatorių šmajų, ir tas 
įrodinėjo, kad pas Gruzinskai- 
tę, būdavo komunistinių, susi
rinkimų. Tuo pasiremdama 
žvalgyba sudarė bylą.

1928 m. 8 lapkričio karo 
teismas pripažino ją kalta ir 
hūbąudė 5 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. 1

Balsas”

taip daryt: parašykite-, patys bar puikus L. D. S. Ą. 63 ku4J 
taip, kaip geriausia galite, ta J poš'darbas. Veik kiekviename^ 
da prisiųskite “Laisvei.” Mes, Į susirinkime kuopa kam nors 
taisydami kalbą, kur reikalin
ga, radę neaiškiimij-, siisiraši- 
nėsime su draugijos komitetu 
ir sutaisysime taip, kaip drau
gija nori, kad būtų; Kada 
konstitucija sutaisytą, nurašę 
ją ant rašomosios mašinėlės, 
pasiųsime draugijos pąskirtam 
komitetui perskaityti ir už
tvirtinti. Jei viskas gerai, tai 
tik tada spausdinsime^ Tada 
konstitucija bus tinkama ir 
draugija bus tikra, kad ją su- 
1 '■ ~ 7 •
katas ir teisėjas/ Narys, su-; 
laužęs. dMūgijds įstatus? hega-l

paąukoja del darbininkiško 
judėjimo. Iš jos turėtų ir ki
tos kuopos imti pavyzdį. Taip
gi nantikietės veikia gana ge
rai. Nesenai turėjo balių, ku
ris daVė geras pasekmeš. Ir 
kada tik jos ką rengia, tai turi 
geras pasekmes.

Kiek man žinoma, tai L. D. 
S. A. kubpa sekančiame susi
rinkime vėl, sako, paaukos ne
mažai del Agitacijos Fondo 
ir kitoms mūsų įstafgoms. Tai 

pras, reikalui esąnt, irf advo- labą; gerai, kad draugės taip 
L-atdc iv +aieaiQa / NTovxrc. cn_ duosniai rūpinasi remti darbi 

n i nkų j u d ė j imą. ’ ' N. Rep. >
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K. MENKELIUNIŪTĖS IR F. STANKŪNO

KONCERTŲ

w

WILKES-BARRE, PA

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

RETIKEVIČIUTĖ, garsioji Brooklyn© pianistė

kurį nu- 
socialde- 
susirinko

ir vedė
Ji pirmi-

Reikia

sudaryti 
vien tik is pačiu kunigų, be 
darbininkų.

VISI AUGŠČIAU SUMINĖTI 
COLUMBIA REKORDAI 

dabar parsiduoda visose musų 
krautuvėse.

Per laiškus reikalą greit išpildome.

MAH ANOJ AUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevicius 
Jaunikio Polka 
Žuvininkų Valeas, Mahanojaus Lietuviška Orkestrą,

Palangos Polka

Tarnaitės Polka

ANTANAS VANAGAITIS
(Su Piano Akompan. M. Yuozavitas) 

Nepažintum Tos Vietos 
Du Bėga

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
(Su Orkestros Akotnp.)

Močiute Širdele
Ispanė (La Spagnola)

ANTANAS VANAGAITIS
Su Piano Akomp. M. Yuozavitas

Trys Jaunikiai
Mudu Du Broliukai

Antanas Vanagaitis ir K. B. Kriaučiūnas

Leader

by A. šaukevicius)

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Kalakutų Barškalai, Polka
Nekaltybės Valeas

SCHOOL
St., N.Y.

M. STRUM SKIS, Soprano 
su Orkestrus Akompan.

Dukružėle
Kad Aš Našlaitėlė

SKI SVETAINĖJ, 607 State Št., New Haven, Conn.
Pradžia 1:30 vai. po pietų

MATIANO.TAUS ______  ____
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

(Fr. Yotko,

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais i trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi' duodame važinėjimo lekci- 

, i jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka- 

11 iki 2

uz-
savo turto buvusiai savo gas-’darbis apie šeši doleriai į die- 
padinei “už gerą 
mą” (apart $3,000

Bridgeport, Conn.

įvyks Sabalo j, Kovo (March) 2 d., 1929
LIETUVIŲ JAUNŲ VYRŲ SVETAINĖJE

407 Lafayette St., Bridgeport, Conn.
Pradžia 7:30 vai. vakare

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko,
Tėvuko Polka 
Kūmos Polka (Singing

Gastroles
• f < . ■ d I

PO VISĄ CONN. VALSTIJĄ

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

York Storea Į
I 243 Wc»t 34th St.
I Bet 1th «f 8th Aueį. I

A. VANAGAITIS. K. B. KRAUČIUNAS
IR M. ŽEMAITE 

su Piano Akompan,
Netur Pledo
Gieda Gaideliai

Waterbury, Conn.

įvyks Nedėlioj, Kovo (March) 3 d., 1929
- VENTA SVETAINĖJ, 103 Green St., Waterbury, Conn. 

Pradžia 7-tą valandą vakare

LIETUVIŠKA

Leader)
Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka

• •• 3

WORCESTER, MASS metų amžiaus. Nors kasyklos 
______  1928 metais dirbo labai pras- 

Kartą ant Visados Turėtų Su-!^’ kai kuri°® ^^0 120
T> - rn TA A ‘ * " dienų per metus, bet nelaimiu-Drg M. Bučiene, T. D. A. i prast. I įvyki(J skajtlings pasibaisg.

Wilkes-Barre ir apielinkės Naujosios parapijos kunigui ftinos. Iš šio skaičiaus darbi- 
sekretorė, pranešė, kad L. D. Čaplikui numirus, labai daug j ninku užmušta, 17; našlių mo- 
S. A. 53 kuopa užsimokėjo parapijonų gailėjo, kaipo ge-jterų liko 14; našlaičių 31. To- 
metinp dunklp i T D A Tai riausio žmogaus. Laidotuvių i kių sužeidimų, kurie negalėjo Pirma or Jlnizaci'ia Wilkes-Parinko tiek daug Į dirbti, sirgo 60 dienų, arba 
_ ...... rp .. . žmonių, kad netilpo nei jo daugiau, buvo 154; lengvesnių

aire apie in ej. ą pa į u- “§ven^oje»» bažnytėlėje, ne vie-isusižeidimų 1,272. Kaip skait-
re ų padaryti n i os orgam- nas ^ajeno dantimis ore styp-Į lines parodo, tai iš 358 anglia-
zacijos. sodamas, kol vyskupas mišias j kasių vienas užmuštas ir vie-

Draugystės Laisvės Lietuvių atlaikė. Bet dabar, kuomet i nas iš keturių sunkiai
sėly. P. Alyta prisiuntė seka- spauda paskelbė, kad gerasis i lengviau sužeistas, 
matūrinio laišką: “Draugystė klebonėlis daugiausia palikoį Vidutinis angliakasį 
Laisvės Lietuvių, suprasdama 
sunkų padėjimą darbininkų, 
vienbalsiai 'nutarė likti nariu 
Tarptautinio Darbininkų Apsi- 

' gynimo (I. L. D.) ir nutarė 
mokėti ant metų $10, kaipo 
metinę duoklę.“ Tai pirma or
ganizacija iš Shenandoah bei 
iš tos apielinkės.
darbininkiškų
kai$ Shenandoah, 
api«Jinkėse, kurios 
imti pavyzdį iš 
Laistės Lietuvių ir 
A. nariais.

> J. Kazį, pridavė
tų aukų dei T. D. A. už kalė
dines Štampas. Jis visuomet 
pasidarbuoja po Plymouth ir 
apielinkės. Turėtų tą patį da
ryti ir kiti draugai.

T. D. A. būtinai reikia su- 
budavoti ir gana tvirtą šioj 
apielinkėj. Turėtų būti ne tik 
lietuvių kuopos, bet ir tarptau
tinės^ Kelios dienos atgal ga- 
Vžųjp laišką nuo drg. Branner 
iš Ashley, Pa. Jis praneša, 
kad bus suorganizuota I. L. D. 
kuopa iš vienų amerikonų. Tai syk los distrikte, yra 14 kasyk- 
svarbus ir didelis darbas. Tat lų, kuriose dirba 6,087 darbi- 
visi ir visur budavokime T. D. ninkai, iš kurių penki šimtai 
A. M. Ž. su viršum yra tarpe 14 ir 21

patarnavi-i ną. Tai kaip gi galima pra- 
pinigais,;gyventi su šeimyna, išdirbus 

dar paliko visus brangius ra-įtik 120 dienų arba uždirbant! 
kandus, įskaitant ir naujutėlį)720 dol. per metus? Tai. la-| 
brangų pianą), tai visi garbin
tojai nuleidę nosis pyksta už 
tokį kunigo pasielgimą.

Daug yra Man rodos, ko čia pykti ? 
organizacijų, Juk didžiuma kunigų, jei ne 

taip ir jo visi, taip pasielgia. Geriau 
turėtų pa- kartą ant visados pasimokinti, 
Draugystės. paliekant parapijas 
likti T. D.

i bai apverktini “geri laikai.“ ;
Kitas dalykas, darbininkui 

'susižeidus, kompanijos verčia į 
eiti pas jos pasamdytą gydy-i 
toją. Jeigu eisi pas kitą, tai i 
pats ir apmokėsi už priežiūrą.' 

i Tie kompanijų daktarai, kad ■ 
.ir del menkučio susižeidimo,1 
’išlaiko žmogų namie, nepave-Į 
dina eiti dirbti per 10 dienų,; 
nes per 10 dienų nereiekia su
žeistam darbininkui mokėti 

(kompensaciją arba pašelpąį 
i (Nuo 1 d. sausio, 1929 m., tasį 
laikas sutrumpintas iki 7 die-i 

, . :nu). Arba sunkiau sužeista, rankiai lnn-zuazmej spaudoj,vo‘s ti]. dgjus tai ti a. 
tenka matyt, aprašymus ap>eisveikti daktaras verčia kuo 
angliakasių gerus laikus T ai j reičiausiai eiti dirbti. Dau. 
čionai bandysiu nurodyti tuos ma verčjamu išei bet . 
“gerus la.kus skaitlinėmis, |dh.b (]iena kjta h. ne algda. 
paimtomis is s,o distrikto ka-|mj vgl nusįoja. Bet tokie ne.. 
sykių inspektonaus uz 1928 t(Jnka kompensacijoS( 0 tan.| 
m<?U3- , kiai ir darbo. "
.šioj apielinkėj, arba 21 ka- Turime -jmto procentų uni. 

ją, bet tos unijos viršininkai 
šimtą prosenių kompanijoms 
tarnauja. Vietoj kovojus prieš 
visokias skriaudas ir sutarčių 
laužymus, tai uždraudė mums 
streikuoti, atėmė ir tą vienin
telį darbininkų apsigynimo 
ginklą. Dirbk ir prieš “bosą“ 
tylėk. Jeigu tave nuskriaudė, 
tai gali pasiskųsti unijos virši
ninkams, kurie prižada viską 
sutaikyti gražumu. Taip, su
taiko, bet kompanijų naudai.

New Haven,

įvyks Nedėlioj, Kovo (March) 3 d., 1929 
pu

Vasario 17 d. įvyko Laisvės 
’Lietuvių Draugijos susirinki-i 
mas, kuriame buvo skaitytas 
laiškas nuo 4rg. M. žaldoko, 
kuriame kviečiama, kad ši 
draugija prisidėtų prie T. D. 
A. Apsvarsčius laišką, nutar
ta prisidėti su metine mokes- 
čia $10. Ši draugija iš pašel
pimų, tai vienintelė, kuri ne
praleidžia pro šalį darbinin
kiškų atsišaukimų ir, pagal iš
galę, paremia finansiškai. Dėl
to gerai ir laikosi. Nuo jos 
turėtų imt pavyzdį kitos drau
gijos bei kuopos.

Girdėjau, kad keli draugai 
darbuojasi, norėdami čionai 
sutverti Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje kuo
pą. . Gerų pasekmių.

Silpnutis.

Poslapis Trečias
* 1 *

LIETUVIS GRABORIUS

■Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

123-I*'

16118-F

16120-F

these records from,your toad'deafer or orderly 
tMai! from rearest dea/er and ask for Compete Crfcdogue.

•^COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, Inc
New York City

Columbia Records
"NE^k^OCJESS"

Viva'-'fona? Recordinff^Thp withnuT Scntr'h

Two Ntw 
111 East 14th St. 
Near Union Square

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.Tel.,

' Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

$1,000 Tik až 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi‘visokį 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- 

; m o, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 

i ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 
■ tinę, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist* 

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

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

• širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

1 mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
i ga yra labai blogas dalykas, bet mū* 
; sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

1 miestuose.
M. ZUKAIT1S . ;

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

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

; džiuosiuose 
po j e.

Reikale

praktikavosi di- Į 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

g Band Instrument Co. v*
Brooklyn Store 

1225 Broadway 
Near Greene Are.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
[R EGZAMINAVIMAS .DYKAI .

DR. ZINS
110 EAST 161h ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

\ «

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

gumoj, lietuviai. Tas rodo, 
kad lietuviai klasiniame susi
pratime ir kultūroj žingsniuo
ja sparčiai.

Dar daugelyj kolonijų turė
tų būt suorganizuota J. D. L. 
kuopelės. Tam darbui mūsų 
organizacijos turi gelbėti vi
sais galimais būdais.

mo normos 1,700,000 ktm. 
miško bus pagaminta į sor- 
timentus 251,000 ktm., pre
kybos ir pramonės reika
lams stačių medžių iš var
žytinių numatoma parduoti 
413,000 ktm.

ELENA
Ji akompanuos dainininkams ir duos keletą piano solų.

MENKELIUNIUTė su STANKŪNU dainuos solus ir duetus.
Tai mūsų geriausi dainininkai, kurie dainuoja ir lošia 

amerikoniškuose teatruose.
Bus visa eilė ir vietiniu scenos talentų

Ką Veikia Jaunų Darbininkų 
Lyga

Nors dar nesenai J. D. L. 
pradėjo daugiau ar mažiau sa
vistoviai veikti -ir ji jau pasi
rodo visuomenei savo veikimu. 
Vasario 16 d. surengė vakarą 
su programa paminėjimui drg. 
Liebknechto mirties, 
galabino Vokietijos 
mokratai. žmonių 
nedaug.

Programą atidarė 
Aldona Kaspariūtė. 
ninkavo gana gerai1,
pasakyti, kad Aldona dideliais 
šuoliais žengia pirmyn; Trum
pą prakalbą pasakė Shopec, 
E. Gardos, A. D. P. subdis- 
trikto organizatorius, ir Miller. 
Lady Lobasko smuikavo. Taip
gi buvo sulošta trumpas vei- 
kaliukas, kuriame perstatė, 
kaip jaunuoliai, jieškodami 
darbo, su didžiausia panieka 
nusižemina prieš darbdavį. Lo
šė : Shopec, Novak, Pačiukai- 
tis ir Elen Užupiūtė. Lošimą 
visi gerai atliko. '

Wilkes-Barre jaunuolių kuo
pą sudaro, daugumoj, lietu
viai jaunuoliai. Tai puikus 
darbas, kad žengia pirmyn 
klasiniame veikime. Ir visoj 
kietųjų) anglių industrijoj >' su
daro jaunuolių grupes, dau-

Kas bus kovo 17? Niekad 
nebuvo gavėnioj jokių paren
gimų šioj apielinkėj. Progre
syviai lietuviai visados pasnin
kaudavo kartu su katalikais. 
Tas man nepatiko, taipgi ir 
kitiems, šį kartą L. D. S. A. 
48 kuopa rengia vieną iš šau
nių vakarienių, žinoma, bus 
ir gera prqgpma, kaip ir pir- 
miaus būdavo. Tat visi nepa
mirškite kovo 17 dienos. Ti- 
kietus išanksto įsigykite.

Svečias.

Kiek Bus Iškirsta Miško 
Lietuvoj 1929 Metais?

KAUNAS.— Miško staty
bai, pramonės ir prekybos 
reikalams visose 37 miškų 
urėdijose 1929 metams nu
matyta iškirsti 1,700,000 
ktm. Iš to kiekio, viešam 
pardavimui (į kurį įeina ir 
150,000 ktm. naujakuriams) 
numatoma 1,000,000 ktm. ir 
prekybos bei pramonės rei
kalams 600,000 ktm.

Iš skirtos 1929 metų kirti

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734. Grand Street
Brooklyn. N. Y.

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

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



Puslapis Ketvirtas

BOSTONO IR AP1EL1NKES ir deklamacijos. t • Kviečiame 
” 1T1 n o z-J Lx i Ir 1 z.

ŽINIOS
NORWOOD, MASS.BOSTON, MASS.

J

CLEVELANDO ŽINIOS

PHILADELPHIA, PA.

CASTON ROPSEVICB
koncerte au.St« narSmis ir, bojt'J tvjrta

BINGHAMTON, N. Y.
L. D. S. A. 23 kuopos mė-

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS
v

Ir Spiritiniai Gėralai
JAU GATAVA

A

W. PHILADELPHIA; PA
A. L. D. L. D. 105 Kuopa Rengia Svarbias taipTai

ĮVYKS

e

Pradžia 2-rą Valandą po Piety

PA.,

VILNIS

3116 So, Halsted St Chicago, III. :

MM MMj MM M

turėti
17 d.
Visų

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

visas darbininkes atsilankyti.
Delegatė.

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.

kai 
su- 
ku- 
su-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

tarptautines Į 
kovo, 
tautų 
turėtų

PHILADELPHIA, PA.
*Se|redorhis ir ketvergais: 

1218 So. 10th St., Camdeni N. J.I

šiuom 
populiariš-

‘GERAI PATA1K0T

644 Driggs Avenue, Broo
Ridge woo d o Skyrius: 253 Grove St.

KALBĖS DRAUGAI— D. M. ŠOLOMSKAS IŠ EASTON, 
IR SENAS VINCAS IŠ GIBBSTOWN, N. j.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

CRESCENT THEATRE SVETAINĖJE: 
84th STREET IR EASTWICK AVENUE

i dideliu ratu su- 
Tųdel rengiama prakalboj, kad pažvelgti

roa

c

Ketyirtąd., Vasario 28, 192$

k Vasario 24 d. Naujosios An
glijos Darbininkių Federacija 
turėjo metinę konferenciją 
Bostone. Delegačių pribuvo 
41 nuo nuo 22 organizacijų. 
Po išrinkimui prezidiumo, se
kė raportai. Raportavo iš 
darbininkių protesto demon
stracijos prieš ponių taikos 
konferenciją ir Kelloggo pak-

. tą Washingtone.
Buvo klaustos ---- - . . I ,

apie kolonijų veikimą, unijų, I Mineikiūtė, lyriškas sopranas, 
jaunimo organizavimą. Rapor
tavo po vieną delegatę iš or
ganizacijos.

Priimtos rezoliucijos 
riais klausimais, 
spaudoj.

Nutarta 
prakalbas 
po pietų, 
ninkės moterys 
vauti.

Išrinktas komitetas 
draugių.

Tik iš S. Bostono buvo delega
tės nuo Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo. Kodėl kitos ko-i 
lonijos neprisiuntė delegačių 
nuo Lietuvių Darbininkių Su-; 
sivienijimo? Kaip pranešė ko-1 
mitetas, tai kvietimas buvo iš 
siuntinėtas visom kolonijom. iro

Lietuvių Darbininkių Susi-j 
vienijimo 13 kuopa rengia ‘ 
tarptautinę darbininkių dieną; 
kovo 3 d., 8 vai. vakare, 376 
Broadway, So. Bostone. Bus, 
paskaita; po ta seks muzika mėsinis susirinkimas įvyks ne-

L.L.R. Choro Puikiausias Kon
certas Jau Čia Pat

3 d. kovo, 7 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėj, įvyks cho
ro koncertas. Pats L. L. R. 
Choras labai rūpestingai ruo
šiasi prie šio koncerto ir ga
lima užtikrinti,, kad L. L. R. 
Choras pasirodys labai gra
žiai, nes dabartiniu laiku cho
ras yra gerai paaugęs daini- 

! ninku skaičiumi. Taipgi šia- 
delegatės me koncerte dalyvaus A. J.

'iš Montello. Norwoodieciams 
Mineikiūtė buvo mylima dai
nininkė 4-5 metai atgal, dabar 

. _ . vėl bus galima gėrėtis Minėi- 
v .• IX 1 Įkiūtės maloniu balseliu. Ig; 

ūmos 1 Ps ; Kubiliūnas, visų mylimas, kai- 
; po talentingas .komikas ir dai- 
Įnininkas, dabar prisirpošęs 

“ va‘įduoti naujų komiškų dalykė- 
1-' lių. O kas bus svarbiausia, 

c|u nauji chorai, kurič da
is jlyvaus programoje; tai bus 

merginų ir vaikų chorai, kurie 
.dainuos už dovaną—kurį cho
rą publika pripažins geriaus 
dainuojant, tas choras gaus 

'gražią dovaną.
Bus ir dauginus

dalyvių, bet apie juos neturė
jau progos patirti. Todėl ne
kėlioj visi ir visos marš į cho- 

koncertą. J. G.

J. čepdnis.VOKIEČIAI KAIME PLĖŠIKŲ ROLEJE

dėlioj, - kovo 3 d., 2 vai. po 
pietų, pas drg. M. žvirblienę, 
346 Clinton St.

Draugės, šis ^ susirinkimas 
yra svarbus fūon^i, kad yra 
rengiamas teatras “Blinda,” 
kuris įvyks 16 d. kovo. Todėl 
visos draugės privalote daly
vauti šiame susirinkime, nes 
reikės apsvarstyti teatro rei
kalus. Taipgi yra ir kitokių 
reikalų, kurie turi būti gręitai 
atlikti. Todėl visos draugės 
nepamirškite atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

Kp. Org. M. Žvirblienė.

kime tufęt paskaitą, kaip pa
minėjimą darbininkių dienos. 
Susirinkimas įvyks 13 d. ko
vo, Grdinos švetainėj.

L. D? S. A. 24 kuopa rengia 
silkių vakarienę 3 d. kovo, 
Grdinos švetainėj, 6021 St. 
Clair Ave. Tai bus viena iš 
geriausių vakarienių, kokios 
Clevelandas dar nėra matęs.

Paaukota $5 “Daily Worke- 
riui.”

Kuopa nebūtų padarius klai
dos paaukodama daugiau taip 
svarbiam reikalui. “Daily 
Workeris” dabar randasi kri
tiškame padėjime. Mūsų par
eiga gelbėt vienatinį darbinin
kų (komunistų) dienraštį, ei
nantį anglų kalboj.

Darbietė.

lykų, kurių oficiąįėse mokyk 
lose nemokina. Pamokos bū
na pėtnyčiomis, 7:30 vai. va
kare, ir nedėldieniais, 1 vai. 
dieną. Pamokos įvyksta skan
dinavų kliube, kampas 8th St. 
ir Fairmount Ave. Mokyto
jauja gabios mokytojos—se
serys Balčiauskaitės. Viena 
mokina lietuvių kalbos, kita— 
dainų.

Dabar vaikučių draugijėlė 
rengia puikų pasilinksminimą, 
kuris įvyks 3 d. kovo, 3 vai. 
po pietų, augščiau . minėtoj

svetainėj.,- . Programą išpildys 
patys jaunuoliai, dalyvaus ir 
Lyros Choras, bus solistų ir 
kitokių pamarginimų. Todėl 
visi ir visos atsilankykite.

Komisijos N airy s.

Scranton, Pa. — Maksi- 
mum algos didžiumoj šilko 
dirbtuvių Scrantono distrik- 
te nupuolė vidutiniai iki $13 
ir $9 į savaitę.

Lietuvaitė Fotografistėjį
Fotografuoju, Didinu ir NumaWj./ 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9;80 iki 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA. ’

/

13 d. vasario įvyko L. D. S. 
A. 24 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė nemažai. Bet. 
visgi reikia pasakyti, kad 
kurios draugės retai lanko 
sirinkimus. Yra draugių, 
rių nesimato jau kelintas
sirinkįmaįJ , ^Draugės,; ; pi ūsų : 
pareiga lapkyti kuopos susi
rinkimus ir temyli visą L. D. 
S. A. veikimą. Susirinkimai, 
tai yra mūsų mokykla,‘ Mes 
lavinamės diskusuoti įvairius 
klausimus, kurie kasdien išky
la prieš darbininkę moterį. Jei 
mes norime, kad mūsų kuopa

tai turime visos bendrai dirb
ti.

Komisija išdavė raportą, 
kad drg. Šmitienės paaukota 
lovai užklodė davė pelno 
$22.10. Drg. Šmitienė nese
nai prisirašė prie L. D. S. A. 
24 kuopos, bet daug gelbsti 
kuopai įvairiuose darbuose.

Nutarta’ sekančiame susirin-

' (kiaulės). Keli kareiviai, vado įsakymu, 
juos pasigrobė ir nutempė prie duobės, o 
mums jau anksčiau buvo įteikti kastuvai 
ir sakyta sekti paskui. Nusileidę į griovį, 
pasmerktuosius jau radom pastatytus ant 
duobės kranto, ir aštuoni kareiviai pasi
rengę laukia komandos.

(Pabaiga) Atėjęs-vadas davė mums suprasti, kad
k b 7 eitume pas draugus pasakyti paskutinį

Pasmerktuosius mirti paliko kalėjime, “sudie”. Priėję pabučiavome į jų išblyšku- 
o mus išvarė lauk. Nulipus laiptais žemyn, sįus įr beveik sustingusius, veidus ir, atsi- 
vokietis prie durų mums dviems įteikė po ■ traukėm j į šalį—jie stovikaip stulpai.i. ;Vie- 
kastuvą, trečiam—pikę. (kirką) ir vedasi; nas būrip pribėgęs vpJM^Vs skubiai, sku- 
per dvaro sodą į šiaurius link gelžkelio. durais užrišo jiems akis ir atsitraukęs cfa- 
Eidamas manau sau: “Varo kur nors pa- ženklą, kad viskas jau prirengta. Va- 
dirbėti, ledų atkapoti ar ką.” Jokio supra- das su ironiška šypsą surikiavo kareivius į 
timo neturėjau, kad einame draugams duo- gretą ir suriko: 
bę prirengti. Tjk pagaliaus nuo kalnelio ramiai). .
msileidę į griovį, pastebėjom ant sniego įr jau pamačiau, kaip aštuoni šautuvai tai- 
paženklintą. duobei vietą. ^ Vokietys ko į jų jaunas krūtines. Negalėdamas žiū- 

nusįsupatl į §aiį įr kad neišgirdus zal- 
po šūvio, rankomis užspaudžiau ausis. 
Pasigirdo šūvis; atsisukęs žiūriu, kaip ma
no draugai kankinasi skausmuose; vienas 
įkrito į duobę, kitas ant kranto, tamposi ir 
šaukia kūdikio garsu.

me. Griaudu prisiminti, kas tuomet buvo: Budeliai skubiai pribėgę dar pakartojo
draugai verkia mus apkabinę, prašydami . po gūvį ir šį nuo kranto šautuvu kulbėmis 
dovanoti jų “prasižengimus”. Sako: uTai įstūmė i duobę. Budeliai atsitraukė, o jie 
jau paskutine musų gyvenimo valanda, ir vjs tik teberodo gyvybės ženklus:, kūnai 
duobę prirengėt del mūs.” virpa, tamposi, lūpos kruta, lig norėdamos

Man paklausus, ai; buvo kūnigas (ku- ką ištarti; gi mes, vokiečio raginami, sū
rio pavardės neatsimenu) ir ką jis sakė, šalusius žemės gabalus beriame ant ju šil- 
pasakė: “Kunigas! ah, draugužiai, jis dar:tu, dar gyvybę rodančių kūnų.
gyvus mus pasiuntė į ‘dangų’ ir mokino ne- Palaidoję draugų lavonus ir lig nusto- 
sipriešinti ‘viešpačiams’ vokiečiams, nes ję sąmonės, stovime pasirėmę ant kastuvų, 
esanti tokia ‘dievo valia.’” Vokiečiai juokdamiesi būriais žingsniuoja

Mums su jais apsimainant paskuti- atgal į dvarą, likusieji ir mus ragina eiti, 
niais žodžiais, prasivėrė kalėjimo durys ir; 
įėjo nežmoniškos išvaizdos vokietys, neši
nąs du virvės šmotu. Priėjęs prie pa
smerktųjų, abiems atskirai užpakalyje 
kryžium sudėjęs rankas, tvirtai surišo ir 
vėl išėjo. Toks vokiečio pasielgimas jų 
širdis dar labiau sužeidė: jie iš gailesčio 
pradėjo alpti. Atsikėlę ir šiek tiek nusi
raminę, jie mums pasiūlė iškraustyti jų ki- 
šenius ir tuos dalykėlius, kurie randasi ki- 
šeniuose, parnešti jų namiškiams. Išraus- 
tę jų kišenius, bendrai surinkome f ;porą 
pirštinių, kišeninį peiliuką, keletą vokiškų' namiškių, tai skubiai žengiame, mes pirma, 
ostmarkių ir skepetaitę (nosinę). K. B. vokiečiai—paskui. Nepraėjo nė pusė va- 
turėjo ant kojų, naujus, batus; verkdamas landos, mes jau ir kaime kiekvienas sau, 
prašo nutraukti juos ir parnešti, už ku-‘o vokiečiai susirado nužudytų bakūžėles, 
riuos sesutė nusipirksianti duonos, pa- >išplėšė jų paskutinį turtą: išvedė karvę, 
reikšdamas, kad jis ir basas nueisiąs prie; išgaudė' vištas, f 
duobės. Tik mums jo sumanymą atmetus, 
sutiko su batais eiti prie duobės.

Jie prašo mus pranešti jų namiškiams, daugiau jau jų nematėm, 
kad jų lavonus perkeltų į kapines ir tt. Tiv n‘- — •
Dar neišklausius galutinai jų paskutiniu v 1 V • • •• 1 1 l*V**l T«a»** •**!

na skubiai iškasti duobę. Mes kasame, bet 
darbas nevyksta gerai, nes iš baimės vir
pame su mineia, o gal ir mes su pasmerk
taisiais sykiu turėsime gulti...

Šiaip taip užbaigę darbą, vokiečio ge
nami atsidūrėm pas savo draugus—kalėj i- 

Griaudu prisiminti, kas tuomet buvo:

“Štil geštand!” (tykiai, 
Vėliau dar kokius tarė žodžius

Priėjom prie dvaro palociaus, vokietys 
paėmė iš mūs kastuvus ir įsakė pastovėti, i 
Stovime, laukiame, bet nežinom ko, o čia 
visi kareiviai, lig priešo užpulti, skubiai • 
rengiasi, tvarkosi, savo daiktus, į vežimus; 
kinko arklius, susikraūna į. mantą ir tt. • 
Pagalinus priejęš ^lietuviškas” vokietis■ 
mums sako: H ■ j • ; u • {

'“Veskite mūs artimiausiu-keliu į jūsų; 
kaimą, o,'parėję i į kaimą, galite eiti kiek
vienas sau.” Kddangi jau trya paros kaip 
varginami vokiečių, be to, dar labai išsiilgę

išnešė cĮuonos kepalėlius, 
patalines, ir padegė. Palūkėję, kol gaisras 
gerai įsigalėjo, vokiečiai apleido kaimą ir

Už dienos, kitos atėję-bolševikai tuoj 
_ _ _ sutvėrė komitetus neturtingiems šelpti

žodžių, ir vėl du vokiečiai kalėjime, kurie (nes tuąmet neturtingi kentė‘labai didelį' 
ragina mus visus išeiti laukan. Einame skurdą) ir nužudytų namiškiams davė me- 
ir leidžiamės laiptais žemyn, o čia visa džio pasistatymui bakūžėlių. v 
gauja vokiečių priešaky laukia aukų. Pa-| Tik vėliau buvo pasiklausta tam tikro 
smerktieji puolė vadui po kojų, kad dova- i bolševiku• korųiteto ir nužudytų .lavonai, 
notų gyvybę, bet tas žiaurusis į jų krūtines| dalyvaujant laidotuvėse viso kaimo jaųni- 

aatsake ’ batu ir dar išstenėjo: “švein”|mui, buvopereiti į‘ kapines.* ; { ;
- i • > t i I ‘

Čia randasi įsteigta lietuvių 
mokyklėlė, kurioje mokinami 
vaikučiai lietuvių kalbos, ra
šybos įr /Lietuvos istorijos. 
Taipgi jiems aiškinama ir dar
bininkų klasės reikalai. Todėl 
visų tėvų pareiga leisti savo 
vaikus į mokyklą, neš čia jie 
prasilavina, išgirsta tokių da-

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

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskat 
užlaikytojas Restorano po t num. 991 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko pO 600 JOHN’f- 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myh: 
nes už penkių blokų nuo niaho bizni< 
kostumieriai ateina ir saujoms p< 
penkis cigarus ir po daugiau pasi 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyra 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmą' 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo
187 Oak Street 
Lawrence, Mass, 
į savo krautuve 
kas mėnesis pc 
kelioliką šimU 
parsitraukia. Nei 
į tolimą St. Louit 
(Mo.) A. Lepo 
nis, 2759 Arseną'John Naujokas

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

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

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
re \ ■

267 Division Avenue, Brooklyn, N: Y.

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

. ! “RAUDONASIS ARTOJAS” yra vieniritėlis Sovietų Sąjungoj j 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių žinių iš lietuvėj 
kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams daug ^inių 
iš 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 ii' eilių. 

F tAmerikos 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 v

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

• \

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

pirmutinė knyga lietuvių kalboje 
svarbiu visiems klausimu. Dr. Kaškiaučius, 
kas straipsnių apie sveikatą rašytojas, yra visų mūsų laik- 1 
raščių skaitytojų labai mylimas, šioj knygoj jūs atrasite 
jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir gražume 
lietuviškos kalbos. J

*

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

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

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

K. M. S.

V. J akstys—Senas Vincas
/Gerbiamieji! Svarbūs gyvenimo įvykiai 

kasi aplink mus. ___ ___,.x.__ _
plačiai į gyvenimą ir. pažinti tas kliūtis, del klišių mes, darbi
ninkai, vargstame, čia turėsite laimės girdėti- ir matyti mūsų 
g’arsų rašytoją, SENĄ VINCĄ. Atsiminkime ir tai, jog dar 
tik pirmas prakalbas turėsime S. W. Philadelphijoje. Todėl 
būkime jose iš arti ir toli.;

ĮŽANGA veltui
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Svyrūnėlis.

PHILADELPHIA, PA.

1
f

negalėjo surasti.

Visas •

baigsime didžiuosius 'žiemos 
parengimus.

Vakarienės K-jos Narys.

iš jo atimtos pilietinės popie 
ros. Zaretskiui buvo reiškia 
ma pasigailėjimas, nes jis, esą,! 
“nežinojęs, ką darąs.”

Laisvė,” “Keleivis,” “Vieny-
Darbininkas.” Ateityj 

užprenumeruot dar

. . . .f'f!

! pelė ne politinė, tai buvo nu-
1 tarta išrašyti visokių ’pažiūrų 

j*, -r > i • . laikraščių, tai į skaityklą par-ŠIS Tas >s Toronto Lietuvių'is šie laikrašiiai: iš Lietuvos 
Draugų, Darbuotes 'žurnalas “Kultūra” ir “Jauni- 

Toronto Lietuvių Jaunimo mas”; iš Amerikos—dienraštis; 
kuopelė vasario 10 d. susirin
kime įsteigė prie teatralės ko- bė,” 
misijos “teatro mėgėjų sekei- manoma 
jĄ.” Prisirašė keliolika jau- daugiau laikraščių, 
nuolių, iš kurių galima tikėtis 
sulaukti gerų darbininkų mūsų I 
teatralėj dirvoj. Už kelių die
nų sušaukė teatro mėgėjų sek
cijos susirinkimą, kuriame nu-1 
tarta statyti keturių veiksmų 
dramą “Vergijos Griuvėsiuo-I 
se.” Roles pasiskirstė, sulyg į

Mūsą Veikimas
Jau beveik baigiasi žiemį- 

galimybės, pritaikant prie as-inis veikimo sezonas, mažėja ir 
menų. O roles išrašyti apsi-lmųsų draugijų parengimai, 
ėmė teatro mėgėjų sekcijos i Reikia pasakyti, kad šiais me- 
sekretorius, kuris dabar dar-1 tais mūsų parengimai, abelnai 
buojasi sušilęs. 'paėmus, nebuvo tokie pasek-

Tik vienas dalykas torontie-jm.ingi' .,kal> M peretit?“: 

kad” neturi svetainės’'V'išran-iiširiltį gaMma Padaryu tiros 
-a,., aizi^iz. Chorui, kurio parengimai bu-

vo pasekmingi. Jis turėjo po
rą gerų parengimų. Bendras 

‘Veikiantis Komitetas, kurie su-j 
sideda iš vietos draugijų, ne-| 
turėjo gerų pasekmių, kaip; 

j kad pirmiau turėdavo. čia Į 
reikia kaltinti save. Mes esa
me labai apsileidę ir mažai 
darbuojamės organizacijose, 
kad savo parengimus padarius 

i skaitlingais. Mes mažai lan
komės į draugijų susirinkimus. 
Mažas būrelis draugų darbuo
jasi, o didžiuma ranka numo
ja ir sėdi namie; jie neprisi
deda prie organizacijos dar- 

!bo. Taip elgiantis, negalima 
norėti, kad mūsų parengimai 
būtų pasekmingi, kad mūsų 

Įveikimas duotų geras pasek-j 
mes.

Nors jau žiema eina prie 
pabaigos, bet mes dar turime

^davoti gerą didelę svetainę nė-j 
Yra galimybės, nes dar maža

kolonija. Daugiausia jeigu 
‘ ^atsilanko į kokį parengimą, 

virš pusantro šimto žmonių. 
Tai nebus galima su mažoms,' 
pajamoms padengti didelių iš-Į 
laidų. O jeigu paimam ma
žesnę, prasčiau įrengtą svetai
nę, tai prasta scena, nėra jo
kių dekoracijų ir negalima, 
sulyg reikalavimo, išduoti pil
no scenos vaizdo. Paskutiniuo
sius du Jaunimo Kuopelės per- 

, statymus turėjom atlikti be 
i jokio dekoracijų pakeitimo, 
^kaip tiktai užtemptom ^aplin-1 

~'xjkui palom. Statant geresnį:
veikalą, daug reikia padėti! 
darbo įrengimui scenos vaizdo, 

*■ kad būtų šiek tiek panašumo 
sulyg veikalo reikalavimo.

Svarbiausią torontiečiai tu
rėtų atkreipti domę, kad įsi
gijus nuosavą svetainę, nes tas

* daug palengvintų apšvietos 
darbą ir būtų galima prie sve
tainės įsteigti knygyną irskai-'

* tykią ir būtų Toronto lietuvių 
kultūros centras. Ypač nau
jiems, atvažiavusiems .lietu-- 
viams žiemos laike, ’neturint 
darbo, būtų galima’, sąsiį-inkti, ( 
praleisti laiką’prie laikraščių,: 
knygų, tokiu būdu pakiltų 
tarp mūsųį apšvietę] ir ęųma->

i^tįėtų girtuokliavimas.

FaJapIs Penktas

ROCHESTER, N. Y.
Darbininkų Partija rengia 

draugišką pasilinksminimą, su 
programa, nedėlioj, 3 d. kovo, 
7 vai. vakare, Ukrainų mažo
joj salėj, 975 Joseph Ave. 
Programos išpildyme dalyvaus 
dvi mūsų žiedietės, L. Poškiū- 
tė ir E. Andrišiūniūtė; bus ir 
kitų tautų jaunuolių. Darbi
ninkų Partija dirba darbą vi
sų darbininkų naudai, bet pa
sekmingam dirbimui, leidimui 
literatūros ir organizavimui 
neorganizuotų, reikalingi pini
gai. Partija neprašo iš jūsų 
aukų, tik paremti jos darbus 
savo atsilankymu į šį ir kitus 
parengimus. Todėl, kurie jau
čiasi partijos draugais, daly
vaus sykiu su mumis.

Kviečia visus—

Liepė pakeisti’ jam savo ad
resą, . nuduodant, būk jis gy
venąs. Bronke ir ten teisme jie- 
škoti pilietinių pfibpierų. Bron- 
xe, mat, teisėjai ant tiek geri, 
kad mažai aplikantus klausi
nėją. Zaretskis ten, sakoma, 
ir gavęs popieras. Tik vė
liau, iškilus šitam dalykui į 
aikštę, tapo patraukti teisman 
Schwartz, Zaretskis ir tūlas i 
Abraham Horowitž, kuris turi 
plumbuotojo biznį po num. I 
404 S. 2nd St., Brooklyne. Pa-| 
starasis dalyvavęs, kaipo tar
pininkas.

Džiūrė surado visus tris kal
tais. Ir todėl teisėjas Fred
erick II. Bryant nusmerkė 
Schwartzą metam ir dviem, 
mėnesiam į Atlantos kalėji-, 
mą; Horovžitzą—-septyniems' 
mėnesiams kalėjimo, o Zar’ėts- 
kis negavo eiti kalėjiman, tik

Kiclęvienam vietiniui ir atvyks
tančiam į New^(rką žinotina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa-> 
valgę nesigailėsite, nes visuomdt 
šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te! pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žemd kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

189 Ferry St. Newark, N. J.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bel Oregon 5136

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS Bell Phone, Poplar 7545

Bus Saiagi Vakarienė"
Vietinė Darbininkių Susivie

nijimo kuopa 10 d. kovo ren
gia smagią vakarienę. Ji bus 
be mėsos (sulyg Dr. Kaškiau- 
čiaus patarimų). ' Apart va
karienės, bus dar gera muzi- 
kalė programa. Įsigykite ti- 
kietus išanksto. Įžanga tik $1.

Rengėjos.

Schwartz Gavo Virš
Mėty Laiko Kalėjimo

Vakar šitoj vietoj , buvo mi
nėta, «kad Brooklyno' federa- 

pauaigos, uu™ uiU i liame teismabutyj tęsiasi byla
keletą žieminių parengimų iri | ______  UI .
todėl mūsų visų pareiga Pasi-L 
darbuoti, kad tie parengimai ' "

■ būtų pasekmingi. Mes turi
me daugiau kreipti domės į sa
vo parengimus ir neatsidėti 
ant kelių draugą, kad jie vis-1'

i ką atliktų. Turi pasidarbuoti ; 
ir mūsų trėmėjai, kad parengi- 

imai būtų pasekmingi.
Vienas iš didžiausių paren

gimų, kurį rengia vietos ir 
•apielinkių draugijos, tai bus 

’ vakarienė su programa ir šo-
Mintis įsigijimui 'svetainės kiais. Ji įvyks 6 d. balandžio, 

praeitą rudenį kilo tarp visų Vakarienė bus rengiama pla- 
keturių Toronto lietuvių drau- čia papėde, todėl visų parei- 
gysčių ir visos jos tam darbui ga prisidėti prie to darbo, kad 
išrinko komisijas, kad bendrai! ji būtų ir pasekminga. Vaka- 
susitarus būt galima parauda-1 rienei tikietai jau dabar par
rot arba papirkt svetainę arba siduoda ir todėl visų pareiga 
nors kambarį įsteigimui skai-jne tik juos nusipirkti, bet pa
myktos, kad žiemos metu ture-j įstengti ir kitiems parduoti, 
tų kur susirinkti, lavintis ir Tikietų galima gauti sekančio- 
šviestis.

Bet tos komisijos tarėsi, ta-

asmenų, kaltinamų ne- 
bandyme patapti 

piliečiais. Vyriausiu kaltinin
ku buvo tūlas Irving Schwartz, 

I gyvenąs po num. 94 * Union 
Ave., Brooklyne. Schwartz 
yra politikierium—republiko- 
nų bernu—ir todėl jis imda
vęs pinigus iš kai kurių asme
nų, norinčių gauti pilietiškas 
šalies po,pievas ir jįems už tai 
padėdavęs. Taip antai, nese
kai' jis’ paėmęs iš tūlo Zarets- 
kio, 29 Attorney St., /Manhat
tan, $150 kyšį. Zaretskis ne
mokėjęs nei rašyti, nei skaity
ti (jokioj kalboj) ir tačiaus 
Schwartz bandęs jį padaryti 
piliečiu

’ se vietose:
Pas K. Daulenską, 182'3 

ojo kambario ir nie- Newkirk St.; pas Tautiškos 
Ar tai Svetainės gaspadorių A. Kup- 

komisija ištikro negalėjo rasti, ronį, 928 E. Moyamensing
ar visai mažai domės į tai Avė.; pas Dulinską, republiko- 
kreipė? Rodosi, visgi Toron- nų kliube, 1011 Fairmount 
te galima buvo surasti sve- Avė.; pas Bendoravičių, 5121 
tainę arba nors kambarį del; Funston St.; pas Galečkienę, 
skaityklos-. 530 N. Marshal St.; pas Dijo-

Per kelius praeitus draugi- kienę, 501 N. Franklin St.; pas 
jų susirinkimus ėjo apie tai šapranauskienę, 461 N. Da- 
svarstymas. Išduoda komisi-Įrien St.; pas R. Merkį, 5123 
jos raportus ir nieko nenuvęi- i Funston St. Tikietai bus iš- 
kia. Turėtumėm, draugai, tuo į anksto pardavinėjami tik iki 
dalyku labiau susirūpinti, nes ,30 dienai kovo, todėl pasi- 
tas darbas turės būti atliktas Į stengkite visi juos įsigyti, 
anksčiau ar vėliau. Nėra ką Kurie tikietus turi pardavi- 
vilkinti, reikia stengtis grei- nėjimui, tie juos turės sugrą-1 
čiau pradėti, žinoma, pradžia žinti 30 d. kovo, kad galima 

L bus sunki, bet nėra ko bijotis,, būtų sužinoti, del kiek vaka-1 
nes į mūsų koloniją vis dau-'Henę turime rengti, 
giau atvažiuoja ir apsigyvena! Kaina tikieto $1.50.
naujų lietuvių ir ateityj mūsų nuo vakarienės pelnas skiria-' 

Hįkolonįją stiprės, o pradėtas mąs «(ĮeĮ Lietuvos;politinių ka-; 
’’’darbas palengvės. ' ♦ linių.- ’ Todėl1 štoj vakarienėj i

Praeitame susirinkime Jau-įturi dalyvauti kuo skaitliu-! 
njmo kuopelė matydama, kad giausiai žmonių ir tuomi paro-'Į 

■ : praeis žiemos sezonas, bejieš- dyti, kad mes rūpinamės Lie-' 
kant visoms draugijoms skai- tuvos politiniais kaliniais.

durklai kambario, nutarė pa- Į 
®randavoti nors’ant trijų m.ė-Į 

nėšių kambarį ir atidaryti 
skaityklą. Tam darbui buvo 
išrinkta iš trijų asmenų komi
sija. Bet ir toliaus manoma 
bendrai dirbti su kitomis drau
gijomis įsigijimui svetainės ir Į kaip tik ir kalbės apie Argen- 
jsteigimui bendro Toronto lie-jtinos lietuvių gyvenimą, o tas 
tuvių knygyno ir skaityklos. 
Kambaris jau paimtas—192 
Claremont St.; nuo vasario 16 
d. atidaryta Teatralės Lietuvių 
Jaunimo Kuojelės skaitykla. 
Skaitykla atdara nuo 10 vai. 
rytfe iki 10 vai. vakare, išski
riant pirmadienius ir penkta
dienius, nes tas dienas užima 
teatro mėgėjų sekcija repeti
cijoms. Kadangi mūsų kuo-

Antras mūsų parengimas į- 
vyks 7 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų. Tai bus svarbios 
prakalbos, kuriose kalbės drg. 
R. Mizara, kuris nesenai su
grįžo iš Argentinos. Jis čia

mums kaip tik reikalinga ži
noti, nes dabar iš Lietuvos la
bai daug važiuoja į Argenti
ną. šias prakalbas rengia At 
L. D. L. D. 10 kuopa bendrai 
su L. D. S. A. 11 kuopa.

Trečias mūsų didelis paren
gimas įvyks- 27* d. balandžio, 
kurį, rengia vietos D. O. B. K. 
Tai bus didelis ir smagus ba
lius. Su šiuo parengimu uz-

DETROITO LIETUVIU: UARBlNHIKĮJ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviuos aptiokos, kuriose galima pirlrti vais- f 
run daug prieinamesnė •'ainį?., negu kur kitur dabartiniu laiku,

A. M. K1SHON, Aptiekorips Savininkas i
M7«Ji JOS. CAMPA U AVĖ., ir M46 CHENE BTJ ’ DETROIT

» ir . 1
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS I
A. F. STANKUS

f 1

•t*:®:' aBMSBBHBt

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kmy Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintą
Havanos Tabakų |

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba ' 1

STANLEY PAUL u-!, i
526 N. 11 th $t. \ Philadelphia, Pa.

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

užsakymus (orderius).

Apsisaugokite Peršalimų
PERŠALIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa

vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerklė, Reuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda
mas kūno dalis; jis suteiks jums tokį palengvėjimo jausmą, 
kokio nesitikėjote.

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Išsitempimų, Nusi- 
mušimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškasčiai 
yra visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti geras, jei —

Praeitą Metą Viršaus Milijonas
Nusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Inkaras 

butų ant pakelio, kuri perkate!
35 ir 70 centų už bonką

PARSIDUODA VAISTINĖSE 
arba užsisakykite stačiai iš mus.

Brangi savo turiniu knygutė pridedama su kiekvienai bonka 
PAIN-EXPELLERIO.

Bonkų Parduota.

"Th e Laho^os'ie^ cyp

BERRY AND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN,

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

prietelius ir draugas.
, KAINA $1.25c

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

< >

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) /

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) ’

yrą; tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina-/ląug rūpesčių ir sunkių hgų.

i Lietuviškų,: Bulgariškų, Romeopatiškų ir 
kitokių ■ vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue t Brooklyn, N. Y.

Telephone:-Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________ ORDER BLANK: ___________
žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už 

kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’!? COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ------------ --------------------------------------------- --------
No______________________________________ St. or Ave,
Miestas --------------------- State.

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 31774H74 “Mokykla so Repitaclja
Būkite Savystovūs—išsimokinkite Automobilių Biznio

IVĮūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, ioferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

’ PIRTIS TURKIŠKA*1

FYTRA! Ląik<? bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n LiAllui. nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c 5V LCDlŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai dalei išsiperimo: 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
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Puslapis šešias Ketvirta^., Vasario 28, 1929

VIETOS ŽINIOS
Tarptautinio Darbininkų

Apsigynimo Bazaras— 
Tikras Tarptautinis

apie 60 metų tampa kūdikiu ir 
daug kitokių stebūklų. Juoko 
bus iki sočiai ir atsiminsit per 
visą metą. Prie to dar, po lo
šimui bus šokiai prie geros Re- 
tikevičiaus orkestros.

Įžanga vien tik 50c ypatai.
R.I Darbininkai Nušvilpė ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trockistų Kalbėtojus Pamišęs Žmogus Subadė
Pereitą antradienį, Labor 

Temple (New Yorke), Ameri
kos trockistai buvo surengę 
prakalbas plūdimui Sovietų 
Sąjungos. Kaip žinoma, šian
dien Trockis objektyviai nuė
jo su buržuazija prieš Sovietų 
Sąjungą. Jis bendradarbiau
ja pasaulio kapitalistinei spau- 

!’ dai ir niekina Sovietij Sąjun- 
? gą. Jo pasekėjai visur, kaipo 
’[buržuazijos bernai, rengiasi 

Trockį palaikyti.
Ir štai, iš Amerikos Komu-

Penkis Asmenis

NORWOOD, MASS'.
L. L. R. Choras rengia šaunų kon-. 

certą nedėlioj, 3 kovo, Lietuvių Sve
tainėj, 13 St. George Avė. Pradžia 
7 vai. vakare. Programoj dalyvaus 
trys chorai—merginų choras, vyrų 
choras ir L. L. 
lįstų, duetii ir 
yra pasirengęs 
komis dainomis, 
kantį nedėldienį 
gėjai.

Bus so-
Ig. Kubiliūnas

R. Choras.
tt.
su naujomis komiš- 

Tat visi būkite sė
tame koncerte. Ren- 

50-51

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

namas, bamė ir vištininkas. Ran
da labai žema. S. Jacikas, 888 
Union Ave., Room 5, New York, 
N. Y. , (47-52)

Bazaras (fėrai), kurį ruošia 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas, bus tikroj to žodžio 
prasmėj tarptautinis, nes daly
vaus daugybės tautų darbinin
kų. Tarpe kitų tautų, sekan
čios turės savo būdeles: lietu
viai, lenkai, pietų slavai, finai 
vengrai,* žydai, italai, rusai, 
armėnai, japonai, čechoslavai, 
graikai, etc. Visų kalbamų 
tautų darbininkai dabar ruo-j 
šiasi urmu, kad pasirodyti, kas! 
kuo gali. jmentai buvo surengę šį neva

Bazaras bus turtingas j protesto masinį mitingą. Ta- 
daiktais. Viskas pigiai u pu- gjaus j svetainę tiksliai susirin- 
emamai >us galima gauti taip ų0 ^į^žiuma darbininkų, kū
jam

Bus puiki koncertinė pro- 
programa.

Atsiminkite laiką ir 
kovo 
New 
Park

rie priešingi buvo kontr-revo- 
1 liucionierių trockistų 

Kai tik Cannono 
y\e^?‘‘nas” Abern pradėjo 
c • ’ tai iš visų kampų 
kt- irįšaukti: “šalin buržuazijos ber

nai ir priešai Sovietų Sąjun
gos!” Dainuota darbininkiškos 

. vv, dainos ir trockistai likosi nu-;
Galite Gauti Naujy Laikrasciy [švilpti nuo pagrindų.

  j Nors Cannonas pasikvietė | 
* . . . ._________ . i virš pusę šimto slapti] ir uni-

šiomis dienomis atėjo visas :forinuotų policijantų, tačiaus 
glėbys naujų laikraščių: Til- jje negalėjo situacijos išgel-į 
žės “Balso,” • “p---'1---- - - • -
Artojaus 
tojaus.” Galite gauti 
vės” administracijoj.
skubinkit!

mėn. 6, 7, 8, 9 ir 
Star Casino, 107th 
Ave., New Yorke.

žygiams, 
“enčma- 
kalbėti, 
pradėta

Pereitą antradienį, apie 6 
vai. vakare, kuomet pati kim- 
šatis prasideda transportaci- 
joj, nes žmonės važiuoja na
mo iš darbo, įsisukęs į minią 
tūlas pamišėlis pradėjo vars
tyti peiliu, kas tik pakliuvo 
po ranka. Toji traginga sce
na buvo Times Sq. subvės sto- 
tyj. Penki asmenys pavyko 
subadyti. Keliais atvejais bu
vo bandytas sugauti, bet pa
mišėlis vis išsprukdavo.

Vėliau 
dus į 
kui į 
kėjo, 
Kipt, 
metų
žastimi jo susirgimo proto li
ga, nežinoma. Tik du metai, 
kai Kipt atvyko iš Vokietijos 
ir labai mažai kalbąs angliš
kai. Nabagas ir jis pats bu
vo sunkiai primuštas, pasidar
bavus policijai, kol buvo su
gautas.

PLYMOUTH, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo susirinkimas bus nedėlioj, 3 ko
ko, A. Stravinsko svetainėj, 42 Fer
ry St., 2 vai. po pietų. Visi nariai 
ateikit ir naujų narių atsiveskit. Ko
mitetas.

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus 
taisom senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant greit pribūname.—J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y, 
Stagg 0452. I

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 
", Tek, 
(44-68)

50-51 PAJIESKOJIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Ž. V. Draugijėlės puikus 
bus nedėlioj, 3 kovo,

vaka- 
Švedųrčlis

Kliube, 8th St. ir Fairmount Ave. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Bus ska
nių valgių ir įvairių pamarginimų. 
Kviečiame visus atsilankyti, 
tetas.

Komi-
50-51

suėmus, jį ir'nuve- 
policijos nuovadą, o pas- 
Flower Ligoninę, paaiš- 
kad jo vardas yra John 
mašinistas iš amato, 28 
amžiaus. Kas buvo prie-

EL1ZABETH, N. J.
L. D. S. A. 4 kuopa rengia prakal

bas paminėjimui 8 kovo, įvyks nedč- 
lioj, 3 kovo, L. D. P. kambariuose, 
69 S. Park St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kalbės' S. Kazakevičiūtė 
(riorsė-slaugė) j apie.'į sveikatą. Ji 
daugiausia kalbės apie moterų ir kū
dikių sveikatą. Taipgi kalbės F. 
Abekas apie pasaulinę darbininkių 
šventę 8 kovo ir karo pavojų; Kvie-, 
čiame visus atsilankyti, -v ' 
svarbių dalykų. Rengėjos.

išgirsit^ 
50-51

YONKERS, N. Y. '
A. L. D. L. D. 172 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 3 kovo, po num. 
252 Warburton Ave., 1:30 vai. po 
pietų. Visi nariai susirinkit

Jodeikis.

PAJ1EŠKAU DRAUGŲ Mikolo, Do- 
miniko ir Augusto Grigų, visi trys 

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

tuviškos farmos netoli New Yorko, 
N. J., arba Conn, valstijoje. Pra
nešdami apie vietą, praneškite ir kai- 
nąį kiek rokuosite už pragyvenimą. 
John Bbndokas, 825 W.' 178th St., 
Apt. 50, New York, N. Y. 49-51

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

J.
laiku.
50-51 PARDAVIMAI

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
Raudonojo nes kurįe buvo i .

ir Argentinos “Ry- isusirinkę, turėjo griežtą nusi-i^ Vienam Neverta Apleisti 
“Lais- statymą prieš trockistus. J Nepamačius Airways, Inc.”
Pasi-[ iš v,so žmonių galėjo būti Į ^toj vietoj jau buvo minė- 

i keletas šimtų, kurių tik ^ad New Playwrights Te-
' nuošimtis buvo “bepartyviški,” i a^re (22 Grove St., New Yor-

Partijos Konvencijos įcius rengėjus.

Atidarymo Vakaras

o visi kiti nusistatę prieš pa-i^e) Vya vaidinama puiki dra-
: . ______ r»... ’ma iš Amprikna darbininkuRep.

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 11 kuopos susirinki- 
bus panedėlį, 4 kovo, Liaudies

L. 
mas 
Name, 1214 Spring Garden St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visos narės susi
rinkit laiku, turime svarbių reikalų. 
Atsiveskit ir naujų narių. Org. Alek- 
siejienė.

PASINAUDOKITE PROGA
Parsiduoda namas ir bučernė. 

mas mūrinis, dviejų šeimynų ir 
ras.

50-51

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

Tel., Stagg 9105

Dr. . A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

. JUNlFiER 7646 ' j.

■<’ RALFO . KRUCH '

FOTOGRAFAS
.‘r -' «->> ' <7

65-23 ‘GR AN D Ą VEN UE?i
/ . ; A t'’^A^SPĖTH. -KLYjk

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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.

Sekantį penktadienį, kovo 1 ; 
d., New Star Casino salėje, 
prasidės Amerikos Komunistų 
Partijos konvencija. Bus pra
kalbų, koncertas ir judžiai 
‘‘Kelionė Per Sovįetij Sąjun
gą,” dar niekur Amerikoj ne
rodyti. Kiekvienas darbinin
kas bus čion įleidžiamas. Kal
bės Lovestone, Foster, Wein- 
stohe ir Gitlow. Pradžia 8 
vakare.

Visi kviečiami dalyvauti.
Įžanga nebrangi.

Central Brookįyne

Miestą Besivaikščiojaht!Po
Andai užeinu į Juškos ava- šytojai-artistai. 

lų krautuvę. Būrelis draugų

ma iš Amerikos darbininkų 
gyvenimo*. Šis teatras ir jame 
atliekami vaidinimai nėra pa
laikomi del pelno, bet pakėli
mui darbininkiško meno. Te- 

■atrui vadovauja žymiausi šių 
laikų Amerikos radikališki ra-

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos susirin-, 

kimas bus nedėlioj, 3 kovo, Lietuvių 
Kliubo name, 339 Et 4th St. Pra
džia 2 vai. po. pietų. Visi nariai su
sirinkit laiku, turime sutvarkyti ren
giamo teatro reikalus, 
naujų narių. T*

Na- 
što-

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

J. LEVANDAUSKAS

Airways, Inc.,” veikalas la-
ginčijasi apie suloštus veikalus Lai geras, suprantamas ir nau- 

Džiaugėsi jgerai su- ju būdu perstatomas.
1. _ 9 9 Z'x 1. “ T_ .. _ . . . _ > * ■

praeityje, 
lošta “Pepita.” Onytė sako: 
“Aš dabar nepralenksiu nei 
vieno pažangiųjų parengimo, 
nes dabar žinau, ką jie gali.” 

Nesiginčiju del to. Bet ašį 
paklausiau, kas yra su Central 
Brooklynu, kad jis miega? 
Praleido “padėkavonės die-icija kiekvienam. 
,ną, kurią kasmet ruošdavo! 
ką nors, o šiemet nieko. Klau
siu, kodėl taip? Gaunu atsa- 

- v kymą, l$ad svetainės negalima
1 KllOpOS uUSinnkiniaS gauti. Daug veiklesnių drau-Į 

_  !gų persikėlė į kitas kolonijas. į 
Kiti išmirė ir mes del to ne-j 
galime nieko veikti.

k ____ _ ,! Iš dalies tas ir teisybė. Beti
vasario 28*<L), 8 vai?vakare’,'mes turėtum žinot, kad kitų' 
“Laisvės” svetainėj, įvyks A. kolonijų draugai neatsisakytų 
L. D. L. D. 1 kuopos susirin- mums padėt. Tik mums pa-, 
kimas, kuriame kiekvienas na- tiems reikia turėt daugiau gy-1 
rys gaus naują drg. L. Prū- vum°, ° pasekmės būtų. , 
seikos knygą, “Karų ir Revo- Seniau, draugai, mes gau- 
liucijų Gadynė.” visi nuupus ----- ----------  ------
nariai privalote ■ dalyvauti su-. ninkiškiems reikalams, o da- 
sirinkime. Taipgi kviečiame 
atsilankyti pašalinius darbi
ninkus ir įstoti į organizaciją. 
Seni nariai, nepamirškit, kad 
reikia užsimokėti metines duo
kles už 1929 metus.

J. Jankūnas,
Org.

v.

. Parašė 
garsusis Amerikos rašytojas 
John Dos Passosį autorius 
“Three Soldiers” (Trys Karei- 

;viai) ir kt.
Ypatingai patariu pamatyt šį 

vaidmenį mūsų, liet., darb. me
nininkam. Tai bus didėlė lek- 

R

Šį Vakarą A. L D. L D

Pasiimkite Naują Knygą

Šį vakarą (ketvirtadienį

. Atsiveskit ir 
narių. Sekr. P. Kašarauskas. 

50-51

EASTON, PA.
A, L. D. L. D. 13 kuopa rengia 

bakšiukų vakarėlį subatoj, 2 kovo, 
Wanderveer Hall, 9th ir. Washington 
Sts. Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžan
ga dykai. Draugai darbininkai, Kvie
čiame visus atsilankyti smagiai pa
silinksminti. Bus daug įvairumų, 
skanių valgių ir gėrimų. Rengėjai.

.50-51

Šaliapinas Pradės 
Dainuoti Operoje

Sekantį pirmadienį 
ras šaliapinas pradės dainuoti 
Metropolitan Operoje. Tą va-į 
karą bus lošta “Boris Godu- 
nov.” Beje, penktadienį, po

Feodo-

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

GRABORIUS

N EPAPR A STAS PARD AVI MAS
Iš priežasties nesveikatos, parsi

duoda bučernė ir grošemė, prie dide
lių dirbtuvių, biznis įdirbtas per & 
metus. Biznis eina gerai, sveikas 
žmogus gali padaryti puikų pragy
venimą. Jeigu nupirks nemokantis 
to biznio, tai aš išmokinsiu. Parsi
duoda pigiai, tik už $2,000. Jeigu 
norėtų pirkti su namu, tai kaina 
$6,30Q. Pasinaudokit šia proga, nes 
su taip mažai pinigų retai pasitaiko 
gerą biznį gauti. A. Pakrosnis, 78 
Main St., Thompsonville, Conn. 
_________ ________ I 50t61 
PARSIDUODA grosemė ir delikates- 

sen; geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Gera proga pigiai 
pirkti. Kręipkitės po num. 235 Leo
nard St., kampas Powers St., Brook- 
!yn, N. Y.___________________49-52
PARSIDUODA barbernė, yra 3 kė

dės, viskas puikiai įtaisyta. Prie 
barbernės yra kambarys gyvenimui. 
Randa tik $25.00. Daroma geras 
biznis. Pardavimo priežastis—turiu 
apleisti miestą. Mike Bonell, 123 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 48-50
PARSIDUODA 8 šeimynų namas, po

4 kambarius, yra- visi naujausios 
mados įtaisymai. Randu 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)
PARSIiDUODA~ČEVER YK Ų 
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 
forničiaus neturėtų, tai ir forničių 
galės gauti del 4 kambarių. Kreip
kitės sekamu adresu:

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

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

(45-69)

į , ■■ i Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0788

Telephone, Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUSNufotografuoja 

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 
.į Kreipkitės šiuo adresu:
Į JONAS STOKES
J173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y

(Undertaker)
1 r it

K y N. MOCKUS CLEVELANDE
Panedelį, 4 kovo, Collinwoode, Slo- 

yenų Svetainėj, 15810 Holmes Ave., 
7:30 vai. vakare, kun. Mockus kalbės 
temoje: “Collinwoodo nauja parapi
ja.” Rengia A. L. D. L. D. 190 kuo- 

! pa. Važiuokite St, Clair-Nottingbam 
i karu iki E. 162nd St., ten rasite 
į Holmes Ave.
j Utarninke, 4 kovo, Clevelande, Lie- 
| tuvių Svetainėj, 6835 Superior Ave., 
tema: “Dievas žmogų ar žmogus die
vą sutvėrė?” Pradžia 7:30 vai. va
kare. Rengia L. D. P. Draugija.

50-51
NAUDAS DALYKAS CLEVELANDE

Silkių vakariene rengia L. D. S. 
A 24 kuopa nedėlioj, 3 kovo, Grdina 

‘ Sve- 
, vakarienė bus 

duodama 8:30 vai. vakare.
Gerbiamieji lietuvių darbininkų vi

suomene! Kviesdamos jus į šią va
karienę, mes užtikrinam, kad tai bus 

' vienas iš puikiausių parengimų šį 
j sezoną. Rengėjos. 50-51

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
11 V • JLJ J \_z f Lll IY v C 4 V4 1 V 11^ j j J V # A •' t '

pietų, ten pat. bus vaidinta
“Faustas,” kurioje Šaliapinas 
Mefistofelio rolę turės.

Visi kuopos šiai aukojome įvairiems darbi- Civic Repertory Teatre
Andrejevo “Katerina”

bar jau ;mūs iždas tuščias.| Pereitą pirmadienį Civic Re- IŠRANDAVOJIMAI
Kitaip jo negalėsime atpildy- pertQry buyį vaidinta ------------
ti, turime pradėt veikti. Andrejevo veikalas “Kateri- PASIRANDAVOJA bučerne Eas

Kitų kolonijų moterys savo ,, v-o -v . New Yorke. Biznis įdirbtas pe:

214 Perry Avenue,

užeiga

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

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

J. IR O. VAIGINIS

Numirė

Frances Demeter (Zarevi- 
čiūtė), 24 metų, 107 Union 
Avė., Brookįyne, mirė vasario 
26 d« Bus palaidota kovo 1 
d. Mt. Olive kapinėse.

Laidotuvėm rūpinasi grabo- 
rius J, Levandauskas.

darbštumu ir sumanumu net 
vyrus pralenkia, o Central 
Brooklyno draugės nekreipia 
domės į tai. Sakyčiau, miega, 
bet jų dauguma dirba vaka
rais, iki pusiau naktų, valyda
mos ofisus. Gauna mažą at
lyginimą. Dalis moterų “ke
pa” mūnšainą. Tai negerai. 
Jūs kaltinai dažnai vyrus už 
girtuokliavimą, o pačios gami- 
nat tuos nuodus ir kitus jais 
nuodinat.

Želvabalės Pempė.

“Gyvieji Nabašninkai” 
Bus Suvaidinta Maspethe

del pa- 
priimti.

Pamatykite ir išgirskite pirmą di- 
didelę ištisai kalbamą komediją

(Dabar)
“THE CARNATION KID”

Pamatykite Chicagos padykusį 
vaikėzą išsivedant ‘paveŽiot’ geng-

sterius ant typewriterio.
’ Tai riaušės!

Murtagh Vargonų Giesmės 
Boneilli—Movietone

PAUL ASH
ir jo linksmuolių grupė žaismėj 

“Jazz Cocktail”
Kokį sujudimą tas viskas daro!

Brooklyn Paramount'
DeKalb ir Flatbusht Avėnues

Brooklyn

Kas nori matyti “Gyvuosius 
Nabašninkus,” tai sekantį sek
madienį, 3 d. kovo, būkite Na
tional Svetainėj, kampas Clin
ton ir Willow Avės., Maspeth,, 
kaip 5:30 vai. po pietų; ten 
vaidinsis ’“Gyvieji Nabašnin
kai.”

Aš manau, kad kiekvienam 
yra žingeidu, kas tai tokie tie 
“Gyvieji Nabašninkai.” Taigi 
būkite paskirtu laiku svetainėj 

. ir matysite, kaip žmonės palie- 
ika tokiais nabašninkais. Senis

na.” šis teatras pasižymi sa-i 
vo įžangos pigumu ir tuo, kad 
jo direktorium yra Eva Galle- 
ine. “Katerinoj” Ivanovuos 
rolėj vaidina A. Nazimova.

$2,850 Už Bernardo Shaw 
Knygą

f Pereitą antradienį Amerikos 
Dailės Susivienijimo galerijose 
buvo parduota anglų drama
turgo Bernard Shawo dramos 
kritikos pirmo leidinio viena 
kopija, už kurią gauta $2,850. 
Knygos vardas “The Quintes
sence of Ibsenism.”

East 
Biznis įdirbtas per 

daugelį metų. Randa nebrangi. Del 
platesnių informacijų kreipkitės pas 
savininką: J. Samuolis, 578, Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., Sthgg 
4023. 49-52
” fATrAsTKorji^

REIKIA
PASIRANDAVOJA forpiŠiuoti kam

bariai ant dienos, savaites 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
3481 Third Ave., , arti 168th St. 
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.

(47-58)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

Maspeth

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

A. L. D. L. D. 6 kuopos susirin
kimas bus panedėlj, 4 kovo, L. T. 
Namo mažajam kambary, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite atsi- 
*lankyti, turime svarbių reikalų ap
tarti. Be to, galima pranešti, kad 
jau parėjo nauja knyga, kurią šiame 
susirinkime gausit. Tat ateikit visi 
ir naujų narii; atsiveskit. Org. G. 
Shimaitis. 50-51

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 nuleišime dešimtą procentą,

į WALTER GARŠVA
3194 Fultpn Street Brooklyn, N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!1
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi Viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie nąminiąi 
vaistai. Mūsų žinončs taip pigiais rtaniiniais vaistais' gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdarųas mūsų yientiaučiams ku<H 
geriausiai patai-nautL pargabenau iš jietųvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių (
Aviečių uogų
Anižių sėklukių

> Brolelių • >
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
Čobrių ,
čyščių
Dobilų j
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių t
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.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

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

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 7S CENTAI
J * ; » < - t —

Phone: Gfefenpoint 2017, 2360, 3514.




