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KRISLAI
Mišios Už Skaitytojus
Vieton “Tegul Bus Pagar

bintas”
Skundžia
Prahos Laikraštis
Detroito 52 Kuopai

/

Rašo L. Prūseika

Ne taip senai Telšiuose ei
nantis klerikalų laikraštukas 
“Žemaičių Prietelius” paskel
bė, kad už visus jo skaityto
jus bus laikoma mišios. Ku
nigas atlaikys mišias ne už 
kiekvieną skaitytoją skyrium, 
bet už visus sykiu. Ši mišiau-! 
no biznio racionalizacija, ma- 

produktas 
psichologi-

laikraštis,

sinės mišios yra 
naujos bažnytinės 
jos.

Kitas klerikalų 
“žvaigždė,” dar daugiau ža-

Ida. Jis rašo: “‘žvaigždė” 
jau ne vienam apšvietė kelią, 
kad galėtų, prieiti prie Dievo... 

^‘Žvaigždės’ nurodymu galima 
tapti ir visai šventu.”

O magaryčiom dar žadama: 
“Tėvų Jėzuitų bažnyčioje už 
visus ‘žvaigždės” skaitytojus 
ir platintojus per ištisus metus 
dar bus laikoma 12 šventų mi
šių.”

Dvasinio opiumo šinkuoto- 
jai, matomai, prastą biznį da
ro. Ne iš gero plaukia tos vi
sos indulgencijos. O reikia ži
noti, kad Lietuvoje nėra lega- 

j lės darbininkų spaudos. Jei
gu ji būtų, klerikalų biznis 
dar labiau susmuktu. c

žal- 
drg.

Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apari

' Nedeldienių

No. 58

z

Telephone, Stagg 3878

k> Darbininkai Visų šalių,

Vienykite*! Jū» Nieko
Nepralaimėsit, Tik Re-

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

r?
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Lietuvoj vieton “tegul bus 
pagarbintas Jėzus Kristus” įei
na madon kitas pasveikinimas. 
Mokytojas, įžengęs mokyklon, 
sako: “Gelbėkime Vilnių!” 
Mokiniai į tai atsako: “Priža
dam gelbėti Vilnių.”

Ši agitacijos rūšis susiveda 
prie tų pačių poterių, o su po
teriais galima nuvažiuoti tik 
į Romą su persėdimu Varšu
voj !

Patriotai skundė drg. 
doką. Patriotai skundė
Bimbą. Patriotai skundė “Lai- 

Patriotiški gengsteriai 
**padegė “Vilnį.” Gi dabar pa

triotinis “Brazilijos Lietuvis” 
prašo Sao Paulo policijos, kad 
ji neįsileistų Brazilijon -'Komu
nistų “Rytojaus.”

Denunciacijų ir teroro kelias 
yra kelias, kuriuo eina mūsiš
kiai patriotai. Tai desperaci
jos kelias. Nepakels jie tuo 
savo įtakos žmonėse!

Prahos (čechoslovakijoj) 
nacionalistų “Narodni Listy” 
tfijpa J. Vienožinskio straips- 

apie Lietuvos kultūrą, apie 
meną.. Pradeda nuo Vytauto 
“didžiojo,” baigia Galaune, 
Čiurlioniu, sulietuvintu Micke
vičium ir šiaudinėm pastogėm.

Lietuviškas patriotizmas “iš 
praeities savo stiprybę semia.” 
Vytauto laikų baudžiava buvo 
prakeiksmas Lietuvai. Sulietu
vinimas Mickevičiaus yra isto
rinis melas. Čiurlionis buvo žy
mus dailininkas. Man teko 
matyti jis Petrograde 1909 
metais. Jisai labai prastai žiū
rėjo į lietuviškus patriotus. 
Patriotiniai prielaidiniai neda
vė tam žmogui žmoniškesnio 
pragyvenimo.

A. L. D. L. D. 52 kuopa 
Detroite turi 310 narių. Skait
linė kalba iškalbingai. Bet 
mums turi rūpėti ne tik kie
kybė, bet ir kokybė. Kaip na
riai rūpinasi visuomenės reika
lais, kiek jie aukoja, kiek jie 
dalyvauja bendrame darbinin
kų gyvenime?

Girdėjau, kad labai mažai. 
O į tai kaip tiktai reikia at
kreipti kuo didžiausia dome.

“Grigojienos” rašo, kad 
“Vilnį,” veikiausia, padegę po
litiniai gengsteriai. Daleiski- 
me, kad taip, tai kas tuomet? 
Gengsteriai yra republikoniš- 
ki ar demokratiški. Bet juk 
tai tie patys žmonės, kuriems 
“Grigojienos” organavo laike 
rinkimų. “Grigojienos” buvo 
jų ideologinė tvirtovė ir pro
pagandos instrumentas. Ar 
“Grigojienos” nori pasakyti, 
kad priešakyje demokratiškų 
gengsterių stovėjo Jurgis diu 
dysis, o priešakyje republiko- 
niškų tūlas daktaras, Hoove- 
rio pakalikas?

Auta.biĮiai 2,582 LENKIJA IR RUMUNIJA SUDARĖ 
Žmones New Yorko Valstijoj SUTARTĮ PULT SOVIETU SĄJUNGA

Sudegė Ūkininko Trobos
1 i Ir Vestuvninką Arkliai

Dalis Slaptos Militarinės Sutarties
KAUNAS.— Oficialis Lie-

ALBANY, N. Y.— Char
les A. Harnett, motorinių1 
vežimų komisionienus, pra- Lietuvos Fašistą Organas “Lietuvos Aidas” Paskelbė Tūlas 
neša, kad pereitais metais 
New Yorko valstijoj auto- • 
mobilių nelaimėse žuvo 2,-; 
582 žmonės; sužeista 99,302.
Pereitais metais sužeidimų tuvos fašistines valdžios or- 
ir užmušimų buvo 160 dau- ganas “Lietuvos Aidas” ket

virtadienį paskelbė dalis 
■ slaptos Lenkijos-Rumunijos 
militarinės sutarties. Ta su
tartis yra atkreipta prieš 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą, 

i Sutartis datuota spalių 1 d., 
i 1928 metais, papildanti Len
kijos-Rumunijos 1926 metų

giau, negu 1927 metais.

Hooveris Tarėsi su Karo 
Ministeriu Meksikos

Klausimu
WASHINGTON. — Ket

virtadienio vakarą prezi
dentas Hooveris laikė kon
ferenciją su karo ministeriu 
Good, valstybės sekretorium 
Kellogg ir senatorių Borah 
Meksikos klausimu.

Ką jie diskusavo, neskel- tų Sąjungai, jeigu būtų reį- 
biama, bet manoma, kad jie -----------------------------------

Ištikus pavojui Lenkija ir 
Rumunija, sulig tos sutar
ties, sudaro bendą ofenzy
vą; taipgi dešimties dienų 
ultimatumą pasiunčia Sovie-

niw AmerikoslmŲos fpt Trauk*nys per Žmogll 
ku EI Paso mieste, Texas, . Bet ŽmOgUS Liko GyVdS 
del intervencijos Meksikoj Į 
PO Panemunėlio stoty sausio 

pabaigoje vienas pik, gerai 
įkaušęs, gelžkeliu ėjo namo. 
Pavargo ir sumanė pasilsėti 
ant gelžkelio. Atsigulė tarp 
bėgių. Užėjęs traukinys pi
lietį pribudino ir keletą me
trų patęsė. Perėjo visas 
traukinys, o pilietis nekan- 
tantas, kad pabudinę, par-j 
svyravo namon. < ■ ; ■

priedanga apsaugoti 
amerikonus Juarez mieste ir 
kituose parubežio punktuo
se, prasidėjus ten mūšiams 
tarp Meksikos valdžios ka
riuomenės ir sukilėlių.
Trys žuvo Vokietijoj Susi

kirtime Su Fašistais 
BERLYNAS.— Ketvirta

dienio vakarą mažam mies- i 
tely Woehrden įvyko komu-\ 
nistų susikirtimas su f ašis- | Washington.— Preziden

tas Hooveris ketvirtadienį 
išleido proklamaciją, kurioj 
jis pareiškia, kad ekstra 
kongreso sesija šaukiama 
ant balandžio 15 d.

tais. Trys asmenys tapo už
mušti, keletas sužeista. Fa
šistai surengė prieš komu
nistus mitingą; komunistai 
oaskelbė fašistams kova.
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Mūšis Tarp SnHefiy ir Valdžios Kareivį

JUAREZ, Meksika.-Penk- 
tadienį čia ištiko mūšis tarp 
valdžios kareivių ir sukilė
lių, kurie atakavo miestą.

Šis miestas randasi visai 
prie Jungtinių Valstijų ru- 
bežiaus. 6 valandą penkta- 

idienio rytą valdžios karei
viai, sulipę ant namų viršų, 
iš kulkasvaidžių šaudė į su
kilėlius, kurie artinosi lin
kui miesto. Apie tą patį lai
ką netikėtai 200 sukilėlių 
pradėjo atakuoti miestą iš 
šiaurvakarinės pusės., Pra
sidėjo šaudymas.

Kaip mūšis ėjo, buvo 'ga
limą aiškiai matyti iš Ė1 
Paso, Jungtinių Valstijų pu
sės.

Valdžios kareiviai atmušė 
sukilėlius. Sukilėliai pradė
jo antrą ataką. Sakoma, 
sukilėliams pavyko užimti 
kalėjimo namą ir Hidalgo 
fortą, 'dvi iš svarbiausių val
džios tvirtovių. Bet jie vėl 
liko atmušti.

Aprokuojama, kad val
džios kareivių Juarež mies
te yra apie 600; gi sukilėlių 
yra 2,000 ar daugiau. .

Mūšy nemažai krito. Sa
koma, kad iš Jungtinių Val
stijų pusės (El Paso, Tex.) 
buvo galima matyt lavonus 
ant gatvės.

Penkiolika civilių savano
rių, kurie gynė miestą Jua
rez, prasidėjus mūšiui leido
si bėgt per 'Parptaut. tiltą į

Jungtinių Valstijų pusę. Jie 
tapo sulaikyti Amerikos pu
sėj. Iš jų atimta amunici
ja.

Valdžios kariumenė pra
dėjo ataką prieš sukilėlius 
šiauriniame fronte. Sukilė
lių vadas generolas J. Esco
bar, pasitraukęs iš miesto 
Monterey, sukoncentravo 
spėkas Coahuila valstijoj. 
Valdžia sumobilizavo spėkas 
jį ten atakuoti. ■ •

Valdžia praneša, kad prie 
sukilėlių prisidėjo Chihua
hua valstijos gubernatorius 
Marcelo Caraveo ir Duran
go gubernat. Juan Gualber- 
to Amayo. 1 ’,

Valdžia įsakė konfiskuoti 
nuosavybę visų sukilimo va- 
<lų- <■ ;
Amerikos Armija Prirengta

Veržtis į Meksiką
Jungtinių Valstijų karei

viai pastatyti su kanuolemįs 
ant Tarptautinio Tilto, prie 
EI Paso miesto. Fort Bliss 
mieste Amerikos kareiviai 
apginkluoti ir laukia įsaky
mo veržtis Meksikon. Armi
ja veržtųsi į Meksiką po 
priedanga saugojimo ameri
konų gyvybės ir nuosavy
bės.

i Taipgi pranešama, kad 
Jungtinių Valstijų armija 
pasiuntė 9,000 diržu amuni
cijos Meksikos valdžios ka-! 
reiviams.' * • ' ■ ’ ’ 7
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kalinga, rašo “Lietuvos Ai
das”.

Kilus karui tarp Lenkijos 
Į ir Sovietų Sąjungos, Lenki- 
ija, sulig tos sutarties, turi 
teisę užimti Lietuvą.

Laikraštis pažymi, kad do
kumentas gautas iš patiki
mų šaltinių.

Lenkija, kuri turi Ameri
kos finansinį patarėją ir 
yra po Francijos militarine 
priežiūrą, neperstoja darius 
planų prieš Sovietų Sąjun
gą. Lenkija ■ taip pat vis 
daro planus užgriebti Lietu
va.

Vasario 12 d. Simno vals. 
Etešninkii k. pas Antaną 
Krasnicką apsistojo vesel- 
ninkai pakeleiviai. Greitai 
pradėjo degti kluonas, nuo 
jo užsidegė, tvartas. SSu 
kluonu ir tvartu sudegė 8 
avys, 5 antys, 4 žąsys, tely
čia ir ūkio mašinos. Nuo 
ko kilo gaisras, nežinia. 
Greičiausia veselninkai ne
atsargiai elgdamiesi su ug
nim pakūrė. Nuostolių esą 
padaryta 9665 lit. Trobos 
buvusios apdraustos valsty
binėj apdraudimo įstaigoj.
Su trobomis drauge sude

gė veselninkų 2 arkliai 
rogės.

ir

Sustreikavo 1,500 Gurno
Dirbtuvės Darbininkų

DETROIT, Mich.— Strei
kas plečiasi U. S. Gurno 
Kompanijos dirbtuvėj. Jau 
sustreikavo 'virš 1,500 dar
bininkų. Streikierių mitin
guose svarstoma, kaip išves
ti į streiką dar 7,500 dar
bininkų, kurie pasiliko dirb
ti.

• Streikas iškilo1 savąimiai. 
Darbinihkai sustreikavo 
prieš nepaprastą Įskubinimo 
sistemą, prieš darbą nuo 
šmotų ir mažą: mokestį.

Streikieriai išrinko strei
ko komitetą ir. atmetė Ame
rikos Darbo Federacijos va
dovybę. Streikieriai pir
mam masiniam mitinge en
tuziastiškai pasveikino 
“Daily Workerio” atstovą 
Siegler, kuris pasakė jiems 
prakalbą.

Darbininkų (Komunistu) * 
1 Partijos Distriktas išleido 
atsišaukima, kuriame svei
kina streikierius už atmeti
mą: išdavikiškos Amerikos 
darbo Federacijos vadovy
bės ir rągina darbininkus 
stoti i Automobiliu Darbi
ninkų Unija. Atsišaukimas 
ragina darbininkus tuojaus 
suorganizuoti dirbtuvių ko
mitetus.

Du Vyrai Pabėgo iš Subma- 
rino 200 Pėdų Gilumoj

KEY WEST, Fla.— Ket- 
virtadienį leitenantas G. B. 
Momseh ir vyriausias tor- 
pėduotojas ; Kalinowski sėk
mingai pabėgo iš submarine 
S—4, kuris buvo jūrose pa
nertas 200 pėdų gilumoj, ne
toli nuo čia.

Jie pabėgo' su pagelba 
tam tikro saugumo įtaiso,

AMERIKOS DARBININKU (KOMUNIS
TU) PARTIJOS KONVENCIJA

Lovestonas Paruošė Puikų Konvencijai Raportą, Perbėgda- ' 
mas Mūsų Klaidas ir Nuveiktus Darbus

Rockefelleris Nuvertė 
' Indiana Aliejaus

Kompanijos Galvą j kai-kurie
rvškpani

letarinių elementų į Jaunųjų 
Komunistų Lygą. Perdaug bu
vome savo akis nukreipę į kai 
kurias tam tikros rūšibs (leng
vesnės išdirbystės) dirbtuves, 
nekreipdami pakankamos aty- 
dos į pamatines industrijas, 
plieno, anglies, etc., kur dirba 
daug jaunų darbininkų.

Su pastaraisiais metais mes : 
tačiaus savo nusistatymą ta 
kryptimi pakeitėme ir šiandien 

: jau darbas pradėtas. Jau nema
žas skaičius iš pamatinių indus
trijų jaunų darbininkų 
įtraukta į mūs eiles, nors 
toli gražu nepatenkinantis

yra 
dar 
rei-

CHICAGO.— Ketvirtadie
nį Whiting, Ind., netoli Chi- 
cagos, įvyko Indiana Stand
ard Aliejaus Kompanijos še- 
rininkų susirinkimas. John 
D. Rocjkefelleris Jr. jau nuo 
seniau rengėsi prašalinti iš 
tos kompanijos direktorių 
tarybos pirmininko vietos 
pulkininką Robert W. Ste
wart ir paimti kompaniją į 
savo šalininkų rankas. Roc- 
kefelleris'Teik alavo, kad 
Stewart geruoju pasitrauk
tų iš tos vietos, bet Stewart 
atsisakė. Rockefeleris su
mobilizavo savo šalininkus, 
ir tame susirinkime 5,519.- 
210(balsavimas Šerais) prieš 
2.954,986 balsus nubalsuota 
Stewart prašalinti iš pirmi
ninko vietos.

Iš Bado Vogė, Gavo nuo 10 
iki 20 Metą Kalėjimo

NEW YORK.— Trečiadienį 
vakare, įvyko ketvirtoji šešto
sios Darb. (Kom.) Partijos 
Konvencijos serija, kurioje iš
davė raportą Partijos gen. se
kretorius Jay Lovestonas. Tar
pe griausmingų aplodismentų ir 
dainavimo “Internacionalo” jis 
pasirodė estradoje ir ten pradė
jo savo darbą. Pranešimas tę
sėsi net virš 3-jų vai. ir visą 
tą laiką delegatai atydžiai klau
sėsi,.

Lovestono raportas susidėjo 
dviem klausimais: politinis ra
portas ir raportas apie deši n li
mo pavojų. Tai gilus ir visa-

■ pūsis analyzas esamosios situ- j kalą skaičius. 
! acijos ir Partijos veikimo. Re- 
Įporteris mano, kad jo paimtieji 

iš kalbėtojo kalbos 
ryškesni dalykai nesudarys pa
kankamai gero perstatymo viso 
to, kas buvo pasakyta. Geriau 
palaukti, kol pranešimas bus 
priruoštas spaudai, tuomet ga
lėsime pasinaudoti, paduodant 
jo svarbesnes dalis.

šitoj sesijoj buvo nuskirta 
komisija paruošti planus darbui 
tarpe negrų ir komisija nagri
nėjimui kovos su trockizmu. 
Pirmąja! komisijai vadovauja į viršyja studentus ir tas liūdija, 
negras Otto Hali, o antrajai—;kad tasai trūkumas, kurį jau- 
negras Otto Heiswood. įtėme del permažo nuošimčio

Sesija Penkti------- ;4wMnįnky buvimo,pyksta.-- -
Be Jaunųjų Darbininkų Ly-

; Penktoji sesija prasidėjo pe-įgos, turime visą eilę Jaunųjų 
Pionierių grupių, kurios kai ‘ 
kur pasirodė smarkiai veikian
čiomis. Ne visur pajėgėme - ir 
mokėjome atlikti darbą, kaip 
reikia. ’Padarėme paklaidų ir 
stambių paklaidų. Frakcinė ko
va ir pas mus kliudė darbai. 
Tūlais atžvilgiais pas mus ftak- 
cionizmas kenkė labiau, begu

paJaunų Darbininkų Lyga 
staraisiais metais smarkiai 
augo nariais, nors jų dar 
palyginamai nedaug, šiandien 
Lygoje turime arti keturis tūk
stančius narių, kurių tik mažas 
nuošimtis yra neveiklūs. Šocia- 
lė sudėtis kol kas nepatenkinan
ti, nes didelis nuošimtis yra stu- • 
dentų-moksleivių. Reikia kreip
ti kuodidžiausios domės j dar
bininkių skaičiaus padidinimą. 
Tiesa, darbininkų skaičius su 
kiekvienu mėnesiu savo augimu

vis
4

rėitą ketvirtadienį, vakare, pir
mininkaujant plieno darbininkui 
William J. White. Veik porą 
valandų užėmė pranešimas 
Jaunųjų Darbininkų Lygos ge- 
neralio sekretoriaus, Herbert 
Zamo. Jis nušvietė esamąsias 
sąlygas, kuriose tenka veikti 
Amerikos jauniems komunis-

jtain. Pasak d. Zamo, iki šiol; Partijoj.
mes nemokėjome pakankamai į Sekė diskusijos.* 
domės kreipti į traukimą pro-. (Bus daugiau)

PHILADELPHIA, Pa.— 
James Klein, 22 metų am
žiaus, ketvirtadienį tapo nu
teistas nuo 10 iki 20 metų į 
kalėjimą už pavogimą 91 
cento. Teisėjas Frank 
Smith sakė, kad jis jam pa
skyrė didelę bausmę už tai, Į 
kad jis turėjo su savim r\ 
volverį, kuomet padarė už
puolimą.

Klein įėjo į vieną čevery- 
kų krautuvę ir pareikalavo, 
kad krautuvės manadžerius 
atiduotų pinigus. Jis pasiė
mė 91 centą iš manadže- 
riąus kišenės ir pabėgo, bet 
vėliau tapo, suareštuotas.

Klein nusiskundė teisėjui, 
kad jis padarė užpuolimą 
del to, kad buvo išbadėjęs 
ir kad taipgi jam reikėjo 
pasiųsti pinigų savo žmo
nai į St. Louiš.'

su kuriuo dabar yra daromi i Vilkai SiirlracLč Knniaa bandymai šiuose vandenyse. ’*lKdl OUUIdbKt NlIUgg
Leitenantas komandierius 

P. H. Dunbar, kuris vado
vauja tuos bandymus, sako, 
kad tasai įtaisas yra pasek
mingas.

Bandymai 'daromi, kad su
rasti būdus, kaip iš gelbėti 
žmones nuskendus submari- 
nui. ( . *

Londonas.— Vasario 4 d 
Anglijoj buvo užregistruota 
bedarbių' 1,369,500. r- i , i

VARNA, Bulgarija.—Ket
virtadienį rogėmis važiavo 
namo iš miesto Chumen ku
nigas Dimitri lodorof, 80 
metų amžiaus, ir du valstie
čiai.

Arklys, persigandęs vilkų 
kaukimo, šoko bėgti; apver
tė roges. . Kunigas ir su 
juo važiavusieji: valstiečiai 
išvirto ant sniego. Juos api
puolė vilkai ir sudraskė.

Sukniasiuviu Streikas Užsibaigė; 400 Dirbtuvių Suorgani
zuota; 40 Vai. Darbo Savaitė Laimėta

NEW YORK.— Ketvirta- mui nepakenčiamai blogų 
dienio vakarą sukniasiuviu darbo sąlygų toj pramonėj. 
Generalis Streiko Komite- Išdirbta planai organizavi- 
tas paskelbė, kad streikas mui 
tapo užbaigtas.- juos vykina gyveniman In

. v. . .v jdustrinės Unijos Sukniasiu Pei galingai si stieiką is-|v-u Departments. Bus de 
de nauia Amatu Darbi- □ /__ __ A____vedė nauja Amatų Darbi

ninkų Industrinė Unija. Tai

skebinių dirbtuvių

damos pastangos prieiti 
prie kiekvienos neunijinėsbuvo pirma atvira kova j{vLit,„So• - j u 4* u n 4. dirbtuves, kad suorganizuo-rlvnhiioni + o K \r o f-ii o ' . nprieš drabužių fabrikantus 

ir jų agentus, vadovus kom- 
paničnos unijos — Interna
tional Ladies Garment Wor
kers.

Streikas buvo paskelbtas Į 
keturios savaitės atgal. į 
Streikieriai solidariškai, en-l 
tuziastiškai. vedė streiką, j 
Masinėmis demonstracijo
mis pikietavo dirbtuves. Del 
to pavyko streiką laimėti. 
Sukniasiuviai laimėjo uniji
nes darbo sąlygas: laimėjo 
40 valandų, penkių dienų 
darbo savaitę. Suvirs 400 
dirbtuvių tapo suorganizuo
ta. Tūkstančiai neunijistų 
darbininkų, vyrų ir moterų, 
suorganizuota į uniją.

Nors oficialiai streikas 
atšauktas, tačiau Generalis 
Streiko Komitetas praneša, 
kad ir ant toliaus bus veda
ma kampanija suorganizavi
mui . drabužių pramonės 
darbininku į karingą adatos 
amatų uniją ir panaikini- :

ti darbininkus į uniją, kad 
iškovoti jiems tokias pat 
darbo sąlygas, kokias turi 

junijistai darbininkai. *
Nors streikas nebuvę jl- 

;gas, bet kova buvo viena iš 
' aštriausių. Streikieriuspuo- 
jlė policija, mušeikos ir so
cialistai. Darbdaviai, socia
listai ir policija sudarė ben
drą frontą prieš streikie
rius. 1,500 streikierių bu
vo suareštuota už pikie- 
tavirųą. Bet nežiūrint 
puolimo, darbininkai didvy
riškai laikėsi ir laimėjo 
streiką.

VILKŲ ATSIRADO
SKAURADAI, Raguvos 

valse.— čia vilkai savo J 
skurdžiu staugimu naktimis 
gąsdina žmones, nors dar | 
jie nemėgino žmonių pulti. 
Praėjusį rudenį skauradie- j 
čiams vilkai kelias avis ir 
žąsis sudraskė.

♦

>1

i ■I



■<

51

B

Puslapis Antras Šeštadienis, Kovo 9 d., 1929

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by

J LdihuaruaD Co-operative Publishing Society, Ine.
Cvery day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. . I

; 8UBSCR1BTION RATES.
16.00 Per year, Brooklyn, N. Y.-------$8.UO

_$8.00 I Half year, Brooklyn, N. Y.___ $4.00

Muravjoviniai Laikai Torohtoj, Kanadoje

re/ ______ __
foreign Countries-_

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

MEKSIKOS DARBO ŽMONĖS
Keliais pastaraisiais me-1 sos nori pasirodyti labai ge

tais Meksikos gyvenime įvy
ko stambių permainų. Da
bar jau negalima kalbėti 
apie Meksikos buržuaziją, 
kaipo' apie spėką, kuri revo
liuciniai nusistačiusi, kuri 
kovoja prieš Amerikos im
perializmą. ' Jeigu seniau 
Meksikos buržuazinė vai- i

Mūs dienrašty j jau buvo 
rašyta, kad Toronto mieste, 
Kanadoje, prasidėjęs sve- 
timkalbių persekiojimas. A- 
pie tai plačiau praneša Ka
nados Darbininkų Apsigyni
mo Lyga — organizacija, 
panaši savo struktūra ir 
darbais į mūsų Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą.

Toronto mieste ir jo apie- 
linkėse, sako ši organizacija, 
ne angliškai kalbanti dąrbi-

•1 mišką ■ * jau visiškai baigia 
! naikinti: kerta ir plonas 

_____ ’ eglaites ir kitokius medžius 
ir gabena prie Verknės 

no mirties sukaktuvių, ir upės. Sakoma, kaip tik le-
kuomet Komunistų Partija 
norėjo padėti kalbėtojų pa
sakyti keletą žodžių apie Le-; 
niną ne angliškomis kalbo
mis, tai policija įsikišo ir už
draudė. Nepaisiusį įsakymų 
vieną žydą kalbėtoją suareš
tavo.

Andai buvo suareštuotas 
finų darbininkų dienraščio 
“Vapaus” redaktorius tik už 
tai, kad jis Anglijos . kara-

TIK PALYGINKITE KOVA SU DŽIOVA '
< > lift

6 4 ...........  ' , 1 ‘ ,
Pirm dviejų Mietų panelė 

Jessamine S. Whitney, kuri 
Tautiškai Džiovos Draugystei 
daro visokias statistikas, anali
zuodama džiovos mirtis sulig 
amžiaus, rado, kad mirimai 
nuo džiovos abelnai sumažėjo 
apie 36 nuošimtį bėgyje perei
tų 10 metų. Bet mirimai jau
nuolių nuo 15 iki 25 metų am
žiaus per tą dešimtmetį suma
žėjo tiktai 18 nuošimčių. Di
džiausias mirimų sumažėjimas 
pasirodė tarp dar jieturinčių 
5 metų amžiaus kūdikių, 'o su
augusių žmonių mirimai nūo 
tos ligos, tarp 25 ir 44 metų 
amžiaus, sumažėjo net 42 nuo
šimčiu.

Mažiausia progreso kovoj 
prieš džiovą, kaip matome, 
padaryta tarp jaunuolių nuo 
15 iki 25 metų amžiaus. Ypa
tingai bloga su to amžiaus 
mergaitėmis. Sekdamos ma
das, jos stengiasi būti ląibo-’ 
mis, nedavalgo; be to, nesilai-: 
ko reguliarių poilsio valandų^ 
o dažnai besitrankydamos peri 
naktis nuvargina kūną., Ma- ' 
žiau jos žiūri, kad drabužiu 
apsaugotų kūną nuo šalčio; bi-, 
le tik būtų madingas, to joms 
ir užtenka. Tokiu būdu, jos 
ir nusilpnina savo jaunus kū
nus, kurie jau dažnai nebepa
jėgia atsilaikyti prieš džiovos 
perus. O drūtas žmogaus kū
nas gana lengvai atsikrato nuo 
džiovos gemalų arba nugali 
juosius.

Bet ką mes galime daryti? 
Per augščiau minėtus metus, 
ar berniukas bei mergaitė bū
tų mokykloje, kolegijoje arba 
jau dirba, reikia atsargiai pri
žiūrėt sveikatą. Dantis neturi 
apleisti, reikia leisti gydytojui

Nepaisant, kokioje šalyje, 
kur yra buržuazinė valdžia 
bei tvarka, ten yra ir skir
tingos klasės žmonių tarpe, 
kur vieni pertekliuose išdy
kauja, o kiti sunkiai dirbda
mi skursta, badauja.

Kapitalistiniuose didla- 
piuose virš mėnuo laiko at
gal tilpo pranešimai apie 
Jugoslavijos nederliaus vie
tas, kur žmonės deda šiau
dų ir pelų priemaišas į duo
ną del skalsos...

Bet argi tas reiškia, kad 
jau maisto stoka visiems vi
soje šalyje? Kas tau. Tur
tingi žemvaldžiai ir buožės 
to nejaučia,, tik tie mažaže
miai ir rankpelniai.

Tą liudija aprašymas ves
tuvių pokilio, tilpęs Wa- 
shingtono savaitiniame laik
raštuke “Pathfinder”, iš ku
rio čia ištraukas paduodu:

“Praeitą rudenį Serbijos 
(Jugoslavijos dalies) Sotina 
kaime turtingas žemvaldys 
surengė vestuves savo sū
nui Antanui Saideliui. Į 
vestuves atsilankė 550 sve
čių užkviestų ir 2200 ne
kviestų, kurie patys save 
užsikvietė, ir visi buvę pri
imti į pokilį, kur nepaliau
jamai tęsėsi dainos, muzika, 
šokiai bei žaislai dieną ir 
naktį.

“Bet daugiausia tai valgė 
ir gėrė, kur buvo suvarto
ta: šešios karvės, 46 paršai, 
16 veršiukų, 600 vištų, 300 
žąsų, f* 
kvortų slyvinės degtinės, 
10,000 kvortų vyno ir 20,000 
kvortų alaus.

“Jaunavedžiai, svečiams 
nepatėmijus išspruko sau ___ _ .......... ........... ...
kur ramiai praleisti medaus sįu jr daržovių; reikia vengti 
mėnesį, o likę veselninkai j vidurių sukietėjimo, ir turėti 
nusikamavę, pavargę, suvir-Įtinkamo poilsio, su gerai ba
te kluonuose, klėtėse beijansuotu valgiu ir šviežiu oru, 
šiaudų kupetose, per porą 
dienų ir naktų ilsėjosi, be- 
išsipagiriodami”.

Kas iškelia panašias ves
tuves, tas blogų laikų neat
jaučia ir šiaudų bei pelų į 
duoną nemaišo.

Darbininkų šalyje S. R. 
panašių dalykų, tokios ne
lygybės, nėra.

J. K. DeČkus.

Sakoma, kaip tik le
das nueis ir upė patvins, tai 
tuos medžius varys Verkne 
iki Nemuno, o paskui Vo
kietijon. Iš gražaus, tan
kaus miško, tik ploni mede
liai paliekama. Ir vilkam 
nebus kur “prisiglausti”...

Žmonės kalba, kad tai vys
kupai “ėda” miškus. Mat, 
dabar Lietuvoje priviso 
daug vyskupų, tai dabartinė 
Smetonos valdžia juos apdo
vanojo miškais. Gi vysku
pai, kaip ir jausdami ką, 
skubiai pardavinėja ; me
džius į Vokietiją.

Prie miškų kirtimo mes 
kai kada gaunam uždirbti, 
veždami medžius į Verknę. 
Uždarbis tokis: per 'dieną 
su arkliu uždirbi' tik 3 litus. 
Tai yra labai mažas ’ uždar
bis, bet kai nėra kur geriau 
uždirbt nors ant druskds, 
tai kamuojamės per ištisą 
dieną su arkliu už 3 litus.

Apie mus pasirodė gripo 
epidemija; pradėjo sirgti ir 
mirti daugiausia jauni žmo
nes. Tai yra prasto maisto 
ir šalčio pasekmės.

Daugelis iš mūsų žmonių 
turi Amerikoje brolių, sese
rų, sūnų. Kurie amerikie
čiai dar neišsižadėję savųjų 
ir retkarčiais sušelpia, tai 
gal nors nuo tikro bado at
gins. Bet yra tokių, ką A- 
męrikoj nieko neturi, neku- 
rie ir turi, bet jųjų ameri
kiečiai jau išsižadėję, nei 
laiškų nerašo. Tokiems mir
tinas badas jau visai prie 
duru...

ninkai atsidūrė.. šiurkščiose liaus Jurgio ligą savotiškai 
sąlygose.Policija uždraudė palygino su milionų bedar- 
bent kokios tautos darbiniu- bių darbininkų likimu; Re- 
kams laikyti masinius mi- daktorius nubaustas šeše- 
tingus, jei juose būtų įkalba- riėms mėnesiams kalėjimo 
ma ne angliškai. Ir šis ka
tegoriškas įsakymas yra iš
siuntinėtas visųt svetainių' 
savininkam, draudžiant 
jiem išnuomuoti. svetainę 
tiem susirinkimam, kuriuose 
būtų kalbama neangliška 
kalba. Neklausant, bus at
imta teisės laikyti svetaines.'

Šiose nepastoviose sąlygo-i Ukrainiečiai daibininkai 
- - pasistatė savo puikų liau

dies namą (Royce Avė.), 
(pusiau'“proletaru) Y.erta vil? I.0,0’.?00, d?1®™!' 

1 c/ Gražus ir didelis budinkąs.
Įtaisyta lošimam, prakal
bom, masiniam mitingam^ 
vieta, o taipgi mokyklom, 
gimnastikom Ir kt. reikalam 
kambariai. Bet valdžia at
sisakė išduoti leidimą nau
doti svetainę. Atsisakė, ne
žiūrint, kad svetainė buvo 
pastatyta sulyg visais mies
to techniniais reikalavimais.

Sausio mėnesi, 1929, kuo- 
jmet buvo suruoštas masinis 
; mitingas paminėjimui Leni-|

ros Amerikos Dėdei Šamui. 
Tačiaus tas faktas, kad savo 
tarpe jos labai smarkiai rie
jasi, tas faktas, kad klerika
lai toli gražu neatsisakė nuo 
savo obalsio “Meksika Kris
tui,tas faktas, kad Ameri
kos imperialistai vis labiau 
suima savo replėmis Meksi-

džia galėjo manevruoti tar-|kos ekonominį gyvenimą, 
pe kejių lygiai stambių im-i kelia labai didelių abejonių 
perialistinių klikų, derėtis del tos šalies politinės stabi- 
su viena iš jųjų ir "kovoti su lizacijos. Joje dar visko ga- 
kita, tai dabąr 'Amerikos im- Ii įvykti, 
perialistiniai interesai yra f ‘ 
vyraujantis motyvas Meksi-: se Meksikos darbininkų kla- 
kos politikoje. Jeigu seniau, sė ir keli milionai sodžiaus 
Meksika galėjo būti ir dali-:peonų f ’ J
nąi buvo vadu ispaniškai negali būti pasyvūs, negali 
kalbančios Amerikos jos ko- Į būti žaislu buržuazinių gru- 
voje prieš jankių imperializ-) pių rankose. Sutirpusi poli- 
mą, tai dabar tos rolės ji, tinėj ir ekonominėj impo- 
jau nebelošia. Iš visų di- > tencijoj GROM’o organiza- 
džiųjų valstybių fok Ameri- cija negali būti vadu miestų 
ka likosi pačiu stambiuoju ir sodžiaus biednuomenės. 
ekonominiu, vadinasi, ir po- Pagaliaus, ji buvo įtakoje 
litiniu faktorium. , buržuazinės ideologijos ir tą

Darbininku judėjime tail>plinkybęgudriaĮmokėjoiš- 
pat įvyko kibai stambių per-T^udoti jau sems Gomper-

I

Tai kas reikėjo daryti?
• Atsakymą į tai duoda na- 
cionalė konferencija darbi
ninkų ir sodžiaus rankpel
nių, kuri sausio mėnesio pa-

_ . ! įvyko Meksikos 
Mieste. Ši konferencija ne
ja. Josios tikslas buvo, tas, ūkdavo matyt Wil, 
kad sudaryti rimtą, pastovų !s sia.u^es Lietuvį, fejasr: 
ir galingą bloką, tikrą polbl1? aP* dlde11 trukumą; mai
tinę sandara visų Meksikos V0’, tiesiog . lasoma, .kad 
darbo žmonių. Toje konfe- fazazemiai ir bežemiai, ten 
reneijoje dalyvavo 450 dele- Jau badauJ.a' Pu. k?l vaik« 
gatu, kurie atstovavo beveik J1' suaugusių pasileido per

mainų. Pirm kelių metų 
stambiausia Meksikos darbi
ninkų organizacija buvo 
Darbo Konfederacija 
(GROM). Ji sakėsi turinti 
virs miliono narių ir ta 
skaitlinė nebuvo labai per-'baigoje
dėta. Nors industrinio pro
letariato Meksikoje yra 700,- 
000, račiaus ' GROM’ui pri- 

^^gUlėjo gana didelis skaičius 
JK si* aiic iv*ir sodžiaus bežemių ir peo- 

nų. Darbo Konfederacija 
turėjo labai artimų santikių 
su valdžia. Ji rėmė valdžią, 
o valdžia ją. Tai buvo prie 
Calleš’o. Tačiaus 1927-28

darbo žmonių. Toje konfe-

t

>

___ ... . pusę viso industrinio prole- 
metais GROM’o įtaka pra-j tariato, kuris yra Meksikoje, 
dėjo pulti. Daugelis tos or- ir šimtus tūkstančių sodžiaus 
ganizacijos vadų labiau žiū- bežemių ir mažažemių. Iš 
rėjo savo asmeninių intere- sodžiaus pribuvo šimtas de- 
sų, o ne darbininkų gerovės. ■ legatų, kurie atstovavo taip 
Be to, vis labiaus pradėjo vadinamą Compensinos Ly- 
keistis ir pačios valdžios po- gą (ši organizacija yra pu- 
litika. Juo labiau buržuazi- siau proletarinė). Iš viso, 
nes viršūnės pradėjo drau- neperdėjus, galima pasakyti, 
gauti su Amerika, tuo la- kad konferencija atstovavo 
biau jos šalinosi organizuo-;
to darbo. Šiuo laiku GROM’o 
organizacijoje pasiliko apie 
kokie du šimtai tūkstančių 
žmonių. Tas rodo, kaip žy
miai susmuko tos organiza
cijos įtaka.

Meksikos politinis gyveni
mas toli gražu nėra nusisto
vėjęs. Nors Amerikos kapi
talistams padaryta stambių 
koncesijų, nors konstitucijos 
27 punktas (apie žemės ir 
jos fturtų nacionalizaciją) 
Virtoįįnegyvd ’ raide, bet to 
dar hegaųa. Amerikos ka
pitalistai šiuo laiku , y ra la
bai gerose strateginėse po- 
zįcijošel Žibalo jie 'turi ne 
tiktaf pas.; save namie, bet 
taip Jpąt ir Colombijoj ir 
Venežuėloj — o tose šalyse

• jie yra dar labiau įsivyravę, 
negu Meksikoje, štai kodėl 

1 jie tujų daugiau x galimybių 
diktuoti {leksikai, negu ka
da nors praeityje.

• Meksikos buržuazinės par
tijos yra susiskaldžiusios. 
Klerikalų ir stambiųjų žem
valdžių partija taip pat dar 
nėra sumušta Kleras dar 
turi įtakos tarpe pasiturin
čių klasių, kurioms buržua
zinė revoliucija neatėmė 
nuosavybės. Jeigu neskai
tyti klerikalų, tai tarpe įvai-! ninkais gali sulošti labai di
nų buržuazinių grupiu nėra | dėlę rolę Meksikos darbo 
pamatinio skirtumo. Jos vi- ) minių gyvenime. Tačiaus,

apie pusę miliono Meksikos 
rankpelnių.

Skaitlingai buvo atstovau
ta mainieriai, gelžkelininkai, 
audėjai ii\ naftos darbinin
kaikai. Dar tiek reikia pasa
kyti, kad didžiuma jų dirba 
įmonėse, kurios priguli sve
timtaučių kapitalui. Tame 
yra pusėtinai didelė svarba.

Konferencija ne tik tarė
si apie tai, kaip Peikia gintis 
nuo darbdavių ir jau pasi
reiškiančio fašizmo, t kaip 
reikia kovoti prieš policijos 
ir baltagvardiečių terorą so
džiaus distriktuose, kur 
prieš bežemius vartoja visas 
teroro priemones, kaip rei
kia organizuoti tuos darbi
ninkus, kurie prie jokių-;uni
jų nepriklauso, bet ji užėmė 
aiškią poziciją ir politiniais 
klausimais. Ji pasisakė už 
žemės nacionalizaciją, už 
įmonių nacionalizaciją (po 
darbininkų kontrole). Ji iš
rinko savo žmogų, kuris bus 
farmerių ir darbininkų kan
didatu į prezidentus sekan
čiuose rinkimuose. Ji pada
rė ir daugiau svarbių nuta
rimų. <

Tas bendras frontas so
džiaus biednuoipenės su su
sipratusiais miestų darbi-

ir pinigine pabauda, kubios 
neužsimokėjųs, turės sėdėti 
dvejus metus kalėjime. :

Tas viskas-rodo, kad Ka
nadoje reakcija kelia galvą.

Tas parodo, kad Toronto 
miesto policijos. viršininkas 
hori būti to miesto Murav
jovu. Bet jis turėtų žinoti, 
kad draudimas darbinin
kams vartoti savo kalbą 
darbininkų judėjimo nesu
naikins. Atpenč, tas tik la
biau sukiršins darbininkus 
(svetimkalbius) ir juos varu 
varys į revoliucines darbi
ninkų organizacijas kovoti 
už savo ir visos darbininkų 
klasės reikalus, už nuverti
mą kapitalistinės sistemos.

Kairysis Kanados darbi
ninkų judėjimas eina kovon 
prieš tokius policijos žygius, 
Lietuviai darbininkai turi 
jam padėti.

R. M.

300 kajakutų, . 200 peržiūrėti tonsilius ir adenoi-

Baisi Žiema Dzūkijos Krašte
Iki šiol Lietuvos laįkęąš-jbęt už ką?

kaimus ir miestelius prašy
dami duonos—ubagaudami! 
Prie to prisidėjo negirdėtai 
šalta žiema. Tokios šaltos 
žiemos ir seneliai neatmena. 
Didelė bėda biedniesiems su 
malkomis. Tai yra žinios 
iš šiaurinės Lietuvos dalies, 
nuo Šiaulių, Biržų ir kt.

Štai tik ką aplaikiau tie
siogines žinias (laišką) iš 
Dzūkijos, tai yra Trakų ap
skrities, bažnytkaimio Užu
guosčio. Laiškas rašytas va
sario 19 d. Tarp kit ko ve 
ką rašo apie pasibaisėtinai 
sunkią žiemą:

“Praeitoji vasara buvo la
bai lytinga, tai del to, gali
ma sakyti, visas vasarojus 
dingo, supuvo. Retas kuris 
iš mūsų apielinkės turės ge
ros sėklos vasarojui užsėti. 
Kurie ir prisikūlė kiek dau
giau neprinokusių Ir neiš
džiūvusių grūdų, tai ..dabar 
maišuose ar aruoduose suak
menėjo, sulipo. Tokie grū
dai sėklai bus negeri. Va
dinas, sėkla: reikės pirkti,

Tavo švogeris.” 
Tai matot, kokie sunkūs 

metai Lietuvoje. Kuomet 
i < anais metais saulės kaitra 

išdegino javus- tūlose Rusi- . r , .. . • t . , ,

I buožių laikraščiai vėrtė vi
są' nelaimės ; bėdą i ant. 
bolševikų tvarkas; gi kuni
gai per pamokslus tiesiog 
meluodavo žmonėms, kad 
tai dievo bausmė bolševi
kam už nuvertimą caro. Ta
da Sovietų valdžia dėjo di
džiausias pastangas gelbėti 
badaujančius. Bet ar nors 
kiek rūpinasi užeinančiu ba
du Lietuvos fašistų valdžia? 
Iki šiol teko matyti tik už- 
reiškimą, kad badaujanti 
galės pasiskolint pinigų “ant 
lengvesnių išlygų” bankuo
se. Bet kaimo biednuomenė 
apie tas “ant lengvų išlygų” 
paskolas nei nekalba. Ne
senai man draugas rašė, kad, 
norint gaut banke paskolą, 
reikia pristatyt ūkės stovis: 
kiek žemės, kiek trobų, kiek 
gyvulių ir tt. Tą visą turi 
patvirtint valsčiaus valdyba. 
O juk tas ne uždyką atsiei
na. Ir, tokįu būdu, norint 
pasiskolint banke 500 ar 
1,000 litų, reikia išleist iki 
200 litų. Na, o kur nuošim- 

n ^w:xJčiai? Taigi, kaimo mažaže- 
Dvc /, ak s, ^iams; paskola neprieinama.

Pinigų ’veikpas jos gubernijose, tai Lietuvos 
r ji 1 ! < • * ’ -» az • V X/ • 1 . • 1 * i VJY • _ * i  *•

reikės daug energijos, daug 
takto, daug kantrybės, kad 
atlikus tikrų žygių nužymė
tam kely. j

L. Piuseika.
f

Nuo Redakcijos, šis d. L. 
Pruseikos' straipsnis, per
spausdinamas iš “Darbo,” 
buvo parašytas pirmiau nei 
prasidėjo klerikalų ir stam
biųjų žemvaldžių sukilimas, 
apie kurį pirmosios žinios 
atėjo pradžioje šios savaitės. 
Prie Amerikos valdžios šlie
jasi tiek sukiliifio šalininkai, 
tiek dabartinė administraci
ja. ?

pĮękąhėi’a.
rę: gyvuliams^ neš daug šie
no; supuvo. 'Pačiam Užu
guosty j, galima šakyti, de
vyni iš dešimties duonos jau 
neturi; jau net nesisarmati- 
ja pasisakyti, kad duoną pa
baigė. Mat, pirmiau dau
gumas slėpdąyo savo duo
nos trūkumą. Bulvių irgi 
retas kuris turi. Tuo tarpu 
baigiama valgyt vasarojaus 
javai: miežiai, žirniai, avi
žos. Tuoj aus ir to pritruks. 
Prasidės tikras badas,./ 
Žmonės labai nusiminę ir 
laukia nežinia ko.

Prie to, šiemet pas mus 
negirdėti šalčiai. Žmonės 
sako, kad tik “francūzme- 
tyj” buvo tokia žiema. Užu- 
vėjoj ilgai stovi 37 laipsniai 
šalčio, o ant vėjo pasiekė 
net 42 • laipsniu. Aš tyčia 
padariau bandymą: išnešiau 
puoduką šalto vandens lau
kan, ir liejau į viršų, tai ant 
žemės krito jau ne vanduo, 
o ledo šmotai; Tokio šalčio 
ir seniausi mūsų gyventojai 
neatmena. 7 
laiku tvarte sušalo trys kar
vės; ’žydo dvi karvės sušalo. 
Gi daugelis žmonių \ atšalo 
nosis, ausi?, kojas. Aš. pats, 
bemalkaudamas miške,’ 
nepajutau, kai atšalau' kojų- 
pirštus. - Dabar ne‘i(paeiti 
negaliu—pirštai pąjųo/ię. ii’ 
negyja, labai skauda..., Stu- 

, bose pas daugelį sušalo pas
kutinės bulvės, sėklai laiko
mos. Net vanduo viedruose 
bei kitokiuose induose nak
ties laiku sušąla; atsikėlus 
reikia dėt į pečių, kad atšil- 
džius ir gaut vandens nusi- 
praust. Šulniuose vandens 
irgi trūksta. Kol atneši į 
stubą porą viedtų vanden, 
tai pusė pavirsta ledu.

Su malkomis taipgi dide
lė bėda. Dabar tai ne ka
daise (prieš karą), uždyką 
nei šakutės negali gauti. 
Gi pirkti neturim už ką. 
Mūsų artimiausią Vareliū

PITTSTON, PA.

miestelio naminis karas
Štai pėtnyčioj, ko

dus, ir jeigu blogame padėji
me, duokit išimti, tegul taipgi 
akis ir ausis išegzaminuoja. 
Neturi būt užleidžiamą, užsen- 
dinama slogos. Turi būt mais
tingas valgis su užtektinai vai-

taip kad sustiprint mūsų kūną 
ir visą sistemą, kuri lengvai 
tuomet galės nuo ligų atsikra
tyti.

Jeigu sveikatos taisyklės bus 
praktikuojamos pat jaunystėj, 
tai bus daug lengviau sekti 
gerus sveikatos papročius ir 
vėlesniame amžiuje.

JUOKAI NE JUOKAI

Oi__

Gana Gyvas Miestelis
Mažame, ramiame miestely

je atsilankė pas savo pažįsta
mus tūlas didelio miesto gy
ventojas. Besikalbant, svečias 
pastebėjo: “Sprendžiant iš tos 
tylos ir ramybės, kuri čia nuo
lat viešpatauja, išrodo, jog čia, 
pas jus, niekuomet nieko neat
sitinka.”

Vietos Gyventojas: “Na, 
jau, taip nesakykite!' šiame 
miestelyje, sulyg' jo didumo, 
gana daug visokių prajovų'į- 
vyksta. štai dar nei pora sa
vaičių nepraėjo, kaip mes net

šio 
nesiliauja.
vo 1 d., lygiai metai sukako 
po nušovimui Alex Campbell 
ir Peter Reilly (Saudargas), 
geriausių unijos kovotojų.

Šiandien mirtinai likosi per
šautas Peter Duma, buvusis 
mainų kontraktorius, dviejų 
savo sėbrų—Joe Privvi ir Ba
tone. Šovikai dar nesugauti. 

Peter Duma randasi Pitts
ton; State Ligoninėj kritiška
me; padėjime. Kulkos suva
rytas į sprandų ir per rankų.

pirmiau Joe Privvi, Latone, 
Diįma ir Ross buvo kontrakto- 
riąį; if difbb Hoyt Shaft, 
Ev^ėn • Colliery. Viršminėti l 
tryl^ sudarė jam darbe tokias 
blogas sąlygas, kad P. Durna 
biįvb priverstas apleisti kon- mėnulio užtemimą turėjome!” 
trakto darbų, šiuo laiku jis 
niekur nedirbo.

;Kaip Latone, PrivvLir Du-j 
ma susitiko'ant Main St., jie‘ 
pradėjo bartis. Privvi supy
kęs spjovė Durnai .į veidų. Pa
starasis pradėjo imtis su Priv
vi ir tuom tarpu Latone pra
dėjo į jį šaudyti.

Viršminėtas atsitikimas ne
būt įvykęs, jeigu būtų gera 
mainienų unija, vietoj Lewiso 
supuvusios, kuri leidžia kon
trakto sistemai plėstis.

Draugai mainieriai, atbuski- 
te! /Jau laikas jums įstoti į 

kuopa turėjo 14 narių 1927 iNacionalę Mainierių Unijų, 
rrtetafe, o ne 1928 metais. A.nt' kūjuos lokalas po lokalui yra 
vietos stovėti mes nenorime ir .tveriami mūsų apielirtkej. Tik 
nestovime. Kad ir phlen^va, su jos pagelba jums pasiseks 
bet vis žengiame pilmyn. 'padaryti geresnes darbo są- 

? 225 Ėp, Raštininkas, lygas ir išvaryti kontraktorių
J. P; Chėpulis. Isistemų. Špokas.

, t Užuguosčip Petras.
- 4 * • - ’■

A. L D. L. D. ŽINIOS 
KLAIDOS! ATITAISYMAS 

, A. L. D. L. D. IIL Apskričio 
sekretorius J. Valaitis padarė 
klaidį kduodamas raportą mi
nėto apskričio ’ konferencijai. 
Jis savd raporte1 pažymėjo, 
kad 225 kuopa, Southbury, 
Conn., 1928 metais turėjo 14 
pilnai užsimokėjusių narių.

• Kadangi raportas tapo pa
skelbtas spaudoje, tai ųiat'ome 
būtirių reikalą tą klaidą ati
taisyti. Atitaisydami klaidą, 
turime pasakyti, kad 225 kuo
pa 1928 metais turėjo ne 14 
narių, kaip sekretoriaus rapor
te“ pažymėta, bet 18. Mūsų

Atlygins f •
Mergaitė nuėjus kepyklon 

sako: “Mano motina sakė, jog 
ji rado musę tame pyrage, ku?| 
rį ji vakar čia nusipirko.”

Pardavėjas: “Pasakyk mo
tinai, tegul ji atneša tą pačią 
musę, o aš duosiu jai už tai 
didelį razinką.”

“Too Bizi”
Senmergė (meilindamasi 

prie pagyvenusio vaikino) : 
“Ar jūs manote, jog galėtu
mėt išmokti mane mylėti?”

Senbernis: “Nebaderiuok 
mane su savo meile. Aš da
bar dienas naktis dirbu jieš- 
kodamas- naujų būdų, kaip iš
valyt prohibišinų užnuodytą 
alkoholį!”

Surinko J. Barkus. i



t
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PLYMOUTH, PA. Tūlas lenkas, begerdamas 
karčiamoj su savo draugu, pa
starajam pardavė savo pačią, 
už penkius dolerius ir čia pat' 
padarė raštišką sutartį. Pir-

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

PLYMOUTH, PA. CASTON ROPSEVO

JONĄ

Lietuviška Akušerė

idelį išvažiavimą, kur ir moteris už grotų

Gaspadorius, nieko
—.4

GERAI PATAIKOT
PATERSON, N. J.

patda

Jei norite, kad
Mass.

| Naujausios Mados Žemiausia Kaina

nei

už

NOTARY

BALTIMORE, MD PUBLIC

Telefonas

Stagg

6043

Informacijų teikia mūsų agentai, ar

25 Broadway, New York City

'A

Al
to

Plymouth© Jaunuoliai

Treji metai atgal čia buvo

vis-
tuos

darbininkų reikalus. 
Jaunuolių Narė, 

Darata Zdaniūtė.

kambarį, kuriame buvo van
duo. Bet čia staiga atkišo 
prie jo revolverį ir' sukoman
davo rankas augštyn pakelti.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

) dykai 
vai. vaka
11 iki 2

Mūsų sekamos asmeniškai vadovauja
mos ekskursijos:

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

Tel., Greenpoint 5765

į automobilių nuvažiavo sa
vais keliais. Tas viskas įvyko 
200 E. Baltimore St.

Pušyno Gvaizdikas.
_______________ ___________i______  ______

' "-T j!i

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

tuves raKanaus į vyro Kūną. 
Kilo tikras karas. Pribuvus 

i už 
Paskui teisme moteris

pradėję pertoli kišti savo no- kokį teatrą del kapitalis-
sis^į parapijos reikalus, todėl niekados nebus kovotojai
kunigas liepęs vargonininkui Pr. niekados nekovos už darbi- 
nenuoramas prašalinti iš cho-in^nku klasę, o bus priešai pa-|^'

Vargonininkas nesutiko tys sau, nes jie plačiau daly-

Jegelevičienės pasakojimą, ku- silaikyti. 
ris 4“Laisvėj” dar nebuvo mi- kaip 
nėtas. Kaip pirmam, taip ir tyti. 
antram tardyme' ji sakė, būk ra. 
kadaise Grinkevičienė nuvy-rus.

DETROITO LlEbJVk DARBININKŲ APTIEKUS
Čia randasi dvi lietur^os ayti«ko». kuriose galima pirkti van- 
r.u- JHiiv prieinamesne oegn kur kitur dabartinių

A. M. KISHON. Aptiekorh’* Savininką*
47MI JOS. CAMPAII A V K.. ir W46 CHfcNE ST., DETROIT

SCHOOL
St., N.

i “TARPININKAS,”
332' W. Broadway, So. Boston,
i Leidėjas

A. J. KUPSTIS

LIETUVIS GRABORIUS

Eį Baisi dievo rūstybė krito 
£nt vietos katalikų; visos pa- 
rapijonkos likosi nevaisingo
mis Kunigas ir misionierių , . „ , ,
pasikvietė, kuris išaiškino iš mūsų laikas ateis kovoti

=
♦ LAWRENCE, MASS

■ Suokalbininkai Atiduodami 
Grand Džiūrei

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

„ . SŲ SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS
Paskui iŠ kasos pasiėmė pini-j 40 Puslapių, Didelio Formato 
mm kuriu buvo $140 ir išėdė “Tarpininkas” duoda $200.00 arba gus, kuiių puvo įpilu ir jseaę iajvakort,ę Į Lietuvą ir atgal dovanų.

■4
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Pereitą seredą buvo vėl tar- susitvėrus Ateities žiedo Vai- kėjas atvyko pasiimti savo pil
domi Grinkevičienė, Jegelevi- kų Draugijėlė ir tūlą laiką gy- kinį ir įteikė dokumentą. Bet 
čienė ir Renkauskas del šuo- vavo gražiai, kad tik būtų jau- čia moteris sukėlė tokį lermą, 
kalbio nunuodyt Petrą Jegele-'nuolių tėvai ėję jiems į pagel-|kad pirkikas turėjo neštis lau- 
vičių. Pirmas jų tardymas bu-, bą geriau. Bet kada patysjkan palikęs ir pirkimo doku- 
vo užpereitą pėtnyčią. Tuo-'tėvai pavargo, jau nerėmė irįmentus. Moteris, pasilikus su 
met Grinkevičienės advokatas! pradėjo neiti į jų pamokas, j vYru» paleido darban visus vir- 
prašė teisėjo atidėt tardymą (statydami priežastį, kad mo-jtuvės r'akandus į vyro kūną, 
ant seredos, 6 d. kovo, kadjkytojo gero nebuvo ir svetai- 
dMVus Grinkevičienei 1 _ .
pastatyt savo liudininkus. Ka- liko, 
dangi teisėjas šiuo sykiu nu-Į pairti. .. 
sprendė pavest tardomuosius i iš. mūsų tų jaunuolių apgailės- į dč tą dokumentą, 
grand džiūrei, tai Grinkevičie- j tauja tą paįrimą.

, nės advokatas nestatė jos liū-;
dininkų klausinėjimui, nors sa-j tėvai dirbo energingai, 
kėši turįs jų gana daug. Reiš-ijome virš 30 jaunuolių, 
kia, nori juos gerai prirengt su draugijėlė turėjo kelis pa- 
grand džiūrei. rengimus,

progą nė kainavo, o pinigų kasojiiie- policiją jibudu nugabeno 
tada turėjo jaunuoliai Ki’otų. -------- __T----  ____

Ir girdėtis, ne vienas j perstatė visą dalyką ir paro-
. Teisėjas* 

i nubaudė vyrą užsimokėti $11.- 
Bet aš matau kitaip. Kada H5 ir Pastebėjo, kad jeigu jis 

ture-1 dar ^Tą sykį taip pasielgs, tai 
įgaus trejus metus kalėjimo.

Antras panašus atsitikimas, 
kurie atnešė pelno, tai pas tūlą moterėlę atvyko 

Čia pažymėsime dar vieną iš kurio draugijėlė galėjo pa- du meilužiai ir norėjo ją išsi- 
” Ten mus mokino, vežti pasivažinėti. Kada mo-

lietuviškai rašyti ir skai- teris sėdo automobiliun, tai, 
Sutvėrėm jaunuolių cho- vyras ją pagriebė už rankos 

Ten praleisdavome vaka- ir ištraukė laukan. Meilužiai 
Kur būdavo kokie norsįtaip supyko, kad iššokę iš au- 

kusi pas Jegelevičius ant ūkio parengimai, tai visada užkvie- tomobiliaus vyrą sumušė ir 
ir užtaisiusi nuodingos popie-1 sdavo jaunuolių chorą, kad pastarąjį tuojaus reikėjo ga- 
ros del musių. Ji liepusi Je- padainuotų keletą dainelių. jbenti į ligoninę, 
gclevičienei surinkt pastipu
sias muses, sutrint ir dėt vy
rui valgin. Ji tvirtinusi, kad 
nuo to Jegelevičius^ palengva 
apsirgs ir numirs taip, kad nei 
daktaras negalės pasakyt nuo 
ko jis mirė. Jegelevičienė, ta- moutho jaunuolius. 
Čiaus, to nedariusi. ”

JVisi trys tardomieji sakosi! ką 
lŲLnekalti.

Tiek šiuo sykiu.
Koresp. Biuras.

Balandžio 6 d., subatos va
kare, A. L. D. L. D. 97 kuo-' 
pa perstatys teatrą ir koncer
tą, Polish Alliance svetainėj, 
204 W. Main St.

Teatras susidės iš trijų juo
kingų komedijų: “Tarnas Į- 
painiojo,” “Jaunikis” ir “Bran- 
gusai Pabučiavimas.” Vai
dins Wilkes-Baire meno gru
pės geriausi aktoriai.

Koncertą užpildys dainomis 
ir muzika. Visi gėrėjomės, 
kaip draugai shenandoahrie- 
čiai, Kuzmickas ir Grabaus
kas, dainavo lošiant “Grigutį.” 
Šį vakarą jie pas mus dainuos 
duetus ir solo, jiems pagelbės 
J. Surdokas.

Ulinskutis, smuikininkas, ir
gi bus tą vakarą. Rengimo 
komisija laksto rinkdama ge
riausius dainininkus ir muzi
kantus del šio vakaro. Kitą 
kartą paskelbsiu kitų vardus.

Visi draugai įsitėmykite die
ną—6-tą balandžio. Svetainė 
lengvai privažiuojama: iš

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-

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvertais:
1218 So. 10th St.. Camden. N

Dabar vyras i Wilkes-Barre Plymouth© gat-
Dveji metai atgal jaunuoliai randasi ligoninėj, o meilužiai i vekariai ir busaij iš Nanticoke 

turėjo 
daug publikos iš visur šuva-,i 
žiavo ir turėjo gražią progra
mą, kuri visiems patiko.

igatvekariai ir busai; iš Ed- 
i Wardsville—Larksville karas.

- i Kovo 2 d. du jauni vyrukai! priveža prie durų.
Bet užėjo į audeklų krautuvę ir, į A.L.D.L.D.97 Kp. Kor.

dabar nei negirdėti apie Ply- radę vieną gaspadorių, papra-i 
šė, ar jis neleistų jiems ran- 

Buvome išsimokinę veikaliu- kas nusiplauti, nes mainę au- 
i (“Dunos Bejieškant”) ir,tomobiliaus ratus ir labai išsi

muš jaunuoliai jautėsi labai purvinę.
i dideli, kad galėjo išsimokinti nemanydamas, nuvedė juos į
i lietuviškai lošti ir laukė tos ' ’ ' 1 ’
■ dienos, kada galės pasirodyti, 
ką gali. Bet tėvai pasibijojo, 
kad pasekmių nebus ir neį- 
vykdino to veikalo.

Nuo to laiko visi išsiskirstė. 
! Čia tėvų yra kaltė, kad neno- 

piauvjv aK1-rtėjo palaikyti tą draugijėlę, 
jo bažnytinis1 Abelnai pasirodo, kad ply-

Lietuvaitė Fotografistė Į
Į Fotografuoju, Didinu ir Numalia-
{ ‘ vojų Visokiom' Spalvom
J Paveikslus Į
į Studija atdara kiekvieną dieną ir 
j nedeliOmis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS 

u
I Room 32, Weitzencorn Bldg.,
| PUBLIC SQUARE
I WILKES-BARRE, PA. I

Puslapis Trečias 
=======5

$1,000 Tik až 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

^tebūklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
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 ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenore valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

į tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vai st- 

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

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

■ , si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
. į mus “Nervų Preparatas.” Nervų li

ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Susitvėrus Laisvės Chorui, 
net ir mūsų klebonas Petrai
tis nusigando ir pradėjo agi
tuoti, kad ir „ 
choras liautųsi streikavęs, 'mouthiečiai nenori palaikyti 
grįžtų prie darbo ir neitų prie (jaunuolių draugijėlę. Jiems 
Laisvės Choro. Mat, pereitą perdaug darbo rūpintis jau- 
vasarą, kada kunigas atleido į nuolių ateičia. Nemanykite, 
nuo darbo vargonininką J. Au- brangūs tėveliai, kad jūsų, jau- 
4^ų, tuoj ir choras sustreika- nuoliai, kurie eina į. mokyklą 
w. Priežastis, sakoma, bu-tir priklauso mokykloj prie ko
vus ta, kad tūli choro nariai1^10 kliubo arba lošia mokyk- 
pr^ėję pertoli kišti savo no- kokį teatrą del kapitalis-

ro. _
tą padaryti ir pats tapo praša- ^ų nesupras, 

(jūsų jaunuoliai būtų organi
zuoti ir būtų kovotojai, tai or
ganizuokite vėl iš naujo A. ž. 
V. D. ir leiskite visi savo jau
nuolius į tos draugijėlės mo
kyklėlę.

Dėlto aš prašau jus, tėvai 
laisviečiai, kąd pasirūpintu
mėte mūsų, jaunuolių, išauk
lėjimu. Vietoj duot pinigų 
ant visokių buržuazinių pasi
linksminimų, kaip tai: kruta
mu paveikslų ir tam panašiai, 
tuos pinigus paaukokite del 
palaikymo draugijėlės ar cho
relio, kuris los svarbią rolę 
mūsų ateityje. Nes tik maža ( 
dalelė jaunuolių mato, kas 
mus laukia ir ką mums kapi
talistai žada. Būkime užtik
rinti, kad kapitalistai uždės 
daug sunkesnį jungą ant mū
sų pečių, negu mūsų tėvai ne
ša. Dėlto būkime prisirengę j 
visi jaunuoliai palengvinti tą 
jungą. Tik per tokias drau- 

' gijeles mes išaugsime darbi
ninkiškoj dvasioj, plačiau su- i 
prasime, kas mus laukia ir bū
sime geresniais kovotojais, i

lintas.
Gal ir tas teisybė, bet svar

biausia priežastis, tai vargoni
ninko alga. Mat, Aučiui rei
kėjo 80 dol. į mėnesį mokėti, 
kuomet kunigo seselė Marijo
na padūduoja už daug ma
giau. Tiesa, parapijonai zur- 
za, sAko, kad “bobos balso 
nei čjūevas neišgirsiąs,” 
chorą vesti negalinti, 
tiesa, prie vargonininko 
kas kitaip eina. Bet kur
pinigus gausi? Patersone lie
tuvių neperdaug, o ir tų pa
čių du trečdaliai nei kepurę 
nepakelia eidami pro bažny
čią. Išlaidų yra, o pajamų 
labai mažai. Geriausių para- 
pijonų dukterys ženinasi su 
protestonais. šliūbus ima pas 
bambizą. O ką jau kalbėti 
apie krikštus? Jeigu ir to- 
liaus taip bus, tai kunigas vi
sai užmirš, kaip juos ir atlik

švento rašto apie nevaisingą 
medį, kuris niekam nevertas, 
kaip tik degančiam laužui. 
Po misionieriaus pasidarbavi-! 
mui, pravirko pora mažyčių, 
beragaujant šventą druską. 
Befi^abai mažos pasekmės. 
Juk^ael poros krikštų neapsi
moka misionierių šerti.

Žinant kun. Petraičio sunkią 
padėtį, Laisvės Choras nors ir 
simpatizuoja streikieriams (tik 
del to, kad jie neturi gero mo
lėtojo), bet nieku būdu ne- 
n&ri pakenkti kun. Petraičiui. 
Laisvės Chorui vadovauja ga
bus mokytojas. Todėl, jeigu 
vienas kitas iš tikinčiųjų dai
nininkų panorės pasinaudoti 
proga ir prasilavinti dainuoti, 
prisidedant prie Laisvės Cho- 
'jįfrmes užtikriname, kad jo 

' W jos tikėjimui niekas ne
kenks. Todėl gali drąsiai at- 
en\ ir prisidėti prie choro.

Vaikas.

Kada jus netenkate 
svarumu ar spėkų

Žmonės, kurio netenka svarumo ar spėkų, 
turi imti Nuga-Tone nors per keletu dienų 
ir pastebėti greitai sekant) pngerojim^.' Sis 
pastebėtinas preparatas per pastaruosius -10 
metų atliko tikrus stebuklus dėl sergančių 
ir liguistų. P-as Gottfried .Schilling, i Pre-, 
scott. Wis., sako: "Prifft imaht NugS-Tone 
mano sveikata buvo menkų. Mano pilvas bu-t 

, vo pairęs ir rytais, kada aš keldavaus, aš 
jausdavaus labiau nuvargęs, negu vakarais. 
‘ j svėriau 130 svarų. Dabai* aš sveriu 155 

j svarus ir vėl labai gerai jaučiuos, ačiū pui-j 
i kioms pasekmėms, kokių susilaukiau iš Nuga-
Tone.” : ,

Kiekvienas žmogus, kuris yra silpnas, li
guistas, ar sergantis, turi pasinaudoti patyri
mais p. Schilling ir tūkstančių tij, kurie ėmė 
Nuga-Tone ir dabar džiaugiasi' gera sveikata. 
Jūs galite gauti Nuga-Tone kur tik vaistai 
yra pardavinėjanti. Jeigu jūaų vertelga kar
tais neturėtų stake, paprašyk jj užsakyti del 
jūs iŠ urmo vaistinės.

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams $1.00, vienas numeris 10c; 
užsienyje—metams $1.50, pavienis 
num. 15c. Užsirašykit sau ir ki
tiems. Sausio numery, telpa labai 
puiki daina “Pumpįs,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokioj negirdėjo, j “Tar
pininkas” pagelbės jums apmokėti 
bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
tai • sužinosit, kaip tų galima pada
rytį.

DIDŽIOJI PAVASARIO EKSKURSIJA 

| LIETUVĄ 
Greičiausiu pasauly laivu.

MAURETANIA

Gegužės 1-nią Dieną 
Iš NEW YORKO I KLAIPĖDĄ 

per SOUTHAMPTONĄ
Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslu rodytojas

p. A. T. RAČIŪNAS
Po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko

p. Stepono Bergen’o
Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
krutančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS

Taip -sako pilietis Ant Tacilauskae 
užlaikyto jas. Restorano po num. 999 
Grand St.. Brooklyn, N. Y “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS 
Kau i mepesj laiko po 500 JOHN'S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes 'geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
A ROMATIŠKAI kvepį.”

M J. J Urhsz< 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
|cas. mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo

John Naujokas nis, 2759 Arsenal 
St., nuolatos parsitraukia savo kos 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue. 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, 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> 

į Todėl, draugai darbininkai ir pro 
j gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—visu* 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose, ant Balių ir štoruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pieštą, o gausite-eiga 
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga 
rantuojami. Cigarus pasiunčiame an’ 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmu 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

Baigus mokslą ir praktikavusi' 
prie Dorpato universiteto. Vė-i 
liau per kelioliką metų savo į 
profesijoje praktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro
poje.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET^ | 

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

Čia pora agentų, kurie par-' 
davinėjo žmonėms anglis, už
sisakė iš anglių kasyklų kom-i 
panijos kelius vagonus, už ku
riuos pinigų nemokėjo ir pra
dėjo žmonėms anglis pardavi
nėti pigiau, negu kitur. Kuo
met žmonės sužinojo, kad jie 
parduoda daug pigiau, tuojau 
viską iš jų išpirko. Kurie jau 
negalėjo gauti anglių, pradėjo 
duoti rankpinigius, kad vėliau 
pristatytų. Bet tuos agentus 
kompanija suareštavo ir da^- 
bar randasi kalėjime už apga
vystę. Reikia pasakyti, kad 
jie per daugelį metų pardavi
nėjo anglis ir vietos žmonėms 
buvo labai gerai žinomi.

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

GRAB0R1US
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimu 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.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS '
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedaliomis: 9 iki 4 no pietų.

Mes išmokiname taisyti ir valdyt 
automobiliais į trumpiausį laiką 
Mes gyarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis h 
vakarais. Informacijos 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. NedėkUenUis nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO
228—2nd Avė., cor. I4th

FORNICIAI 
| PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
j PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
Į Iš priežasties daugumo stako parduoda 
|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
Į statome į namus visoje New Yorko ir 
j Brooklyno anielinkėie.
I Turime didelj štorruimį, kuriame laiko- 
Įme daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Į

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 atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



Puslapis Ketvirtas šeštadienis, Kovo. 9 d;, 192! )

S. R. Maptunas.

GYVENIMO BANGOS
(Tąsa)

Liudvisė sako: “Ponia Švartsienė, aš 
norėčiau dirbt nuo savaičių, nes aš esu ve
dusi; turiu vyrą ir užlaikau kambarius; aš 
noriu vakarais eit namo.”

“Gerai,—atsako švartsienė,—tamsta' 
turėsi dabot mano kūdikį. Gausi dešimts 
dolerių į savaitę; o jei tamsta būsi tinka
ma, laikysi burną užčiaupus, ką matysi ir 
girdėsi, ir būsiį kaip nematanti ir negir- ■ 
dinti, tai aš pakelsiu algą iki 20 dolerių į! 
savaitę. O jeigu pasielgsi prieš mano norą,

Vaikinas įeina per užpakalines 'duris į Švar
tsienės kambarį ir išbūna ten po kelias va
landas. Tada ji sukrato, kas per slapty
bės yra Švartsienės namuose. Bet Liudvi- 
sė mano sau: “Nagi, vis, taip ilgai nebus; 
vis kada nors sugaus vyras tą zuikį ir iš
kils viskas aikštėn.” Bet nereikėjo ilgai 
laukt.

Vieną kart Švartsienės vyras parva
žiavo namo iš darbo 12-tą valandą dieną. 
Tuojaus jis marš į Švartsienės kambarį, ir 
užklumpa, kaip zuikį kopūstuose, tą savo 
pačios jaukintinį. švartsas, nieko nelaukęs, 
pradeda šaudyt kumščiais tą zuikį. Bet 
zuikiui prisiėjus riestai, jis šoko pro langą 
nuo antrų lubų, ir bėga šlubuodamas., < ’

Liudvisė ir sako: “Še, kvaily, ko norė-

TORONTO, CANADA
Ne Visų Svajones Išsipildė
Per praeitus kelius metus

dirbus kultūrinį darbą arba 
nors nuėjus į lietuvių parengi
mus. Daugiausiai iš lietuvių 
naujai atvažiavusių yra jauni 
vyrai ar merginos, tarpe 20 ir

tai atsimink, kad aš esu dešimties bravorų,^ įaį įr gavai; nelysk pas vedusią mbte- 
’Savininkė. j.rį!” ' f H

Vasario 28 d., Locust Moun
tain ligonbutyjp, didelėse kan
čiose, mirė Anthony Vench, 
35 m., vedęs; liko našlė mote
ris su trimis kūdikiais. Velio
niui dirbant Wm. Penn kasyk
loj, ištiko gazo eksplozija ir 
labai jį apdegino, nuvežtas li- 
gonbutin, pasikankinęs devy* 
nias dienas, mirė.

Silpnutis.

Keliaujančių Lietuvių

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto j
420 BOLIVAR RD. į 

Cleveland,. Ohio

daug lietuvių jaunuolių atke- 
liavo į Kanadą. Daugiausiai 
iš jų yra vidutinių ūkininkų 
vaikai. Nes tėvas, turėdamas 
judomąjį ar nejudomąjį turtą, 1 
parduodamas karvę ar arklį, 
dar gaudamas kur pasiskolinti 
pinigų, išleidžia savo sūnų lai
mės jieškoti. Kiekvienas Lie
tuvos žemės ūkio darbininkas 
—vaikinas ar mergina, tar
naujantis pas ūkininką už ke
lius šimtus litų per jnetus, no
rėtų išvažiuoti bile kur geres
nių gyvenimo sąlygų pajieško- 
ti. Bet deja, nėra pinigų, o 
iš savo mažos algos vos tik 
gali pragyventi ir apsirėdyti, 
tai apie išvažiavimą nėra nei 
kalbos, viskas lieka svajonė
mis. Paskolinti' pinigų niekur 
negali1 gauti, nes nėra jokio 
turto, kas už tai atsako.

Nors, dalinai,’ kitas Lietuvos 
ūkininko sūnus galėtų, pasida
ryti sau pragyvenimą namuo
se, bet laimės, laisvės vilioja-

tiktai dirbti ir pragyventi, bet 
trokšta ir kitokio dvasios pe
no. Už tai daug lietuvių, bė- 

jga į miestus, ir jų nemažai 
atvyksta į Toronto. Bet žie
mos metu čia darbas labai 
sunku gauti. Jeigu kurie yra 
geri amatninkai, tai šiaip taip 
dar papuola gauti darbas 
dirbtuvėj. O paprastam dar
bininkui, žiemos metu, visai 
nėra galimybės darbą gauti. 
Toronto miestas labai auga. 
Miesto centre daug seno sti
liaus namų griaunami ir sta
tomi nauji, augšti, siekianti iki 
30 augštų ir daugiau. Taip
gi į kraštus miesto vedamos 
naujos gatvės ir statomi na
mai. , Pavasarį, orui atšilus, 
kaip pradės eiti namų staty- 
bęs dalbai, tai-šiek tiek dar
bininkų paims 'prie statybos. 
Jeigu kur papuola gauti dar
bas pas gerą kontraktorį, tai 
galima išdirbti kokius šešius 
mėnesius. O jeigu pas. kokį 
menką kontraktorį, tai užten
ka ir kelių savaičių ir vėl eik 
kitur darbo jieškoti. Prie na
mų statybos mokama po 40 

, iki 45 centus į valandą. Iš 
lietuvių, atvykusių Kanadon 
du ar trys metai, gyvenančių 
Toronte, veik pusė yra be dar
bo. Dauguma jų lanko vaka
rinę mokyklą, kur, įmokėjus 
vieną dolerį, galima eiti visą 
Žiemą, tris vakarus į savaitę. 
Knygas, popierą duoda veltui. 
Jeigu per visą mokinimosi se
zoną atlankysi 80 nuošimčių 
pamokų, tai pavasarį tą dole
rį grąžins atgal. Tai norin
tieji gali pramokti anglų kal
bos ir rašybos. Taipgi kai ku
rie lietuviai lankosi į vakarinę 
technikos mokyklą, kur reikia 
tris dolerius įmokėti. Čia ir
gi mokiųa tris vakarus į sa
vaitę. Išėjus tam tikrą laiką 
pamokų, tie trys doleriai grą
žinami atgal. čia galima pra
mokti įvairiausių amatų.

Dauguma naujai Į atvykusių 
į Torontą stoja jį Toronto lie
tuvių pašelpines irį kultūrines 

niame -veikime ir. stengiasi, i draugijas. Bet.yfą dai daug 
kaip galėdami padėti Lietuvos, 
darbininkams pasiiiuosuoti iš 
fašistinio jungo. Treti, va
žiuodami į Kanadą, manė per 
kelis metus uždirbti kelis tūk
stančius^ dolerių/ po kelių me-i 
tų gfįžtLį Lietuvą, nusipirkti 
ūkį ar užsidėti kbkį biznį, pri- 
šisamdyti tarnų, mažai dirbti, 
daug pelnyti. Ketvirti, tai 
tikri laimės jieškotojai. Jie, 
važiuodami, manė, kad pasie- 

įkę tą laimės šalį, lengvai 
dirbs, daug pelnys, gražiai ap-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

Švartsienė duoda suprast Liudvisei, 
kad ji yra galinga; ji gali visaip su Liudvi-

Į į: pą pasielgti. u ,
į J ■ Liudvisė sako: “Sutinku su viskuo ir

išpildysiu.” „ \ ‘
Bet Liudvisė vis manę, kad čia kas 

; >< nors yra slaptinga ir nepaprasta, kad 
Švartsienė taip reikalauja užlaikyt viską i 
slaptybėje, bet “kas man galvoj? jei tik bus 

' man gerai, tai jūs galite visi pasikarti,” 
mano sau Liudvisė. ’

Šyartsienė sako: “Dabar eikite į virtu
vę; jums duos visas informacijas virtuvės 
mergaitės, kaip kūdikį daboti. Bet nepa- 

j mirškite: vakare kaip 4 valandą kūdikis 
turi būti virtuvėje, kad mano vyras nepa
matytų. O kai bus kada svečių, tai ir jūs 
turėsite patarnauti ilgiau vakarais; turėsi
te padėt dirbti virtuvėj.

Liudvisė nueina į virtuvę. Tarnaitės 
jąi išrodo viską apie kūdikio užlaikymą.

Liudvisė tą kūdikį išprausia, aprengia, 
pavalgydina ir išsiveža su vežimuku lau
kan; nuvažiuoja ant gražios pievos ir žai
džia, bovijasi su juom. Diena graži, šilta. 
Tarp turčių gyvenamų namų, visur išpuoš
ta, gražu, gėlės žydi. Liudvisė ir pasiten- 
kiną ir liekasi ramesnė. Vakare ji grįžta 

' namo su kūdikiu; o po vakarienei Liudvisė 
,; eina į savo gūštą pas Antaną.

Antanas jau senai jos laukia išeinant; 
į. jis pasitinka Liudvisę ir klausinėja jos, 
.. kaip einas, kaip patinka darbas. Ji atsako, —- --------- --------- . _ .. .. , . . , .
į; kad viskas gerai. Liudvisė atrodo rames-|Pien% nuodų, ut liepė Liudvisei duot kūdi- Sko
.; .nė, bet namie ir vėl nerimsta, vėl verkia sa- i kini. Liudvisė pirma davimo paragauja to .

vo Jonelio. [piėno: nagi, bjMausias ^rdumasJ .Ji
Ant rytojaus-iiiudvisė Antaną išlei- lp°Jaus ir išpylė ląuK tą pieną, o susitaisę1 

d džia į darbą; apsisyanna savo stubelę ir 
vėl eina į tarnystę. Dirba dieną ir kitą, ir 

' savaitę. Liudvisė vis kas kart daugiau įsi- 
myli tą kūdikį, o sava j į Jonelį vis daugiau 
pamiršta, ir kas kart jinai darosi ramesnė, i

Vieną kart Švartsienė surengia puotą.1 
, Svečių privažiuoja, kaip varnų. Liudvisė 
; ir turi dirbt ligi vėlumai. ” Ji dirba ir pa-
* tarnauja prie svečių, ir tėmija, kaip turčių;

klasė elgiasi. Bet Liudvisei išrodo keista, i 
; nepaprasta: visi išsipūtę, susiraukę, lyg
• devynių pėtnyčių priėdę. Visi valgo, geria,,

tik skamba šampanų bonkos ir stiklai. De- ’ 
vintą valandą vakare jau visi ūžia, dainuo-

” ja ir visokias baikas krečia; o dvyliktą va
landą visi girti, nebemato viens kito. Jie i

- pradeda elgtis, kaip gyvuliai, nebeturi nei i 
sarmatos, neųžmoni^kumo, nei proto; viens i 
kitą gaudos, \grabgiėjas, ’ pliauškia kuo; 
bjauriausia. Bobos pusnuogės pradeda j 
šokt, kaip beprotės. Iš to pasidaro baisi; 
scena. Liudvisei bežiūrint į tokią sceną, 
plaukai stojos ant galvos. Iš tokio pasi
bjaurėjimo ji ir sako kitoms tarnaitėms: 
“Ar visuomet taip elgiasi tie svečiai, kaip

' ir dabar?”
Tarnaitės pradeda juoktis:

' “Ęalauk dar; jei pagyvensi ilgiau, tai į 
dar grąžiau'pamatysi.”

Liddvisė sako: maniau, kad pas.
žmones užsilaiko kuo gražiausia ir'

. I . 
j • t j ■

arnaitė aiąkipa: “Visur tas pats pas 
turčius. Šampanas ir orgijos tai jų kas
dieninis maistas, bet tu užlaikyk viską tą 
slaptybėje, ba ji gali mus padėt ten, kur 
gyvi supūva; ji yra milionierka ir visaga
linti.” t

“Taip, ir aš tą suprantu; turime tylė-1

Po to iškyla baisi kova tarp ;švartsų. 
Vyras keikia savo moterį: “Tu pąleistuvė, 
girtuokle; pasidarei vidną bęnkaną, o- da
bar' vėl užsilipi ’su kokiu j Valkata, vėl nori; 
pasidaryti kitą. Tau yra duodamas pas
kutinis žodis—ar liaukiš, ar eik šalin nuo 
manęs, ba aš jieškosiu persiskyrimo.”

Ponia Švartsienė gi atkerta savo vy-
rui: “Matai, kai tau, tai valia paleistuvau- mas, pradeda nebetilpti savo 
ti, o man tai nevalia. O kai aš sugavau ta- ■ parapijos ribose, vien tik 
ve su Brauniene, tai jum nieko nesakiau; (trokšta pamatyti platų pasau- 
o tu dabar ant manęs pragarą verti.”

Švartsas atsako: “.
lį ir tą “garbingą” kontinen- 

Aš nepagaminau tą, tai šiaurės ar Pietų Ameri- 
nei vieno benkarto, ir niekas nežino apie Kiek man teko patirti va- 
panašius mano žygius; o tu jau turį,; apie žiuojant į Kanadą, išsikalbė- 
tave visas pasaulis jau žino, kad esi paleis- 3VUS, su !aimes
tuve. Dabar man nėr kur akis dėt nuo stytiJf keturias g.ruJpes. Pirmi 
sarmatos. Jeigu nori su manim gyvent, bus tie> kurie spaudžiami eko. 
tai nešk tą benkartą tam savo meilužiui ar- 'nominio skurdo ir trūkumo, 
ba pasmaugk jį, nes aš negaliu žiūrėt į jį: įvažiuoja jieškoti sau geresnių 

[gyvenimo sąlygų. Jų tikslas: 
abu geri dirbti, kovoti už geresnį būvį,

man nervai genda.”
Iš jų argumentų pasirodo, 

paukščiai, tik tiek yra skirtumas, kad vy- kad pasidarius žmonišką pra- 
rą tik niekas nežino, o jo moteris turi nele-, gyvenimą. Antri, tai dabarti- 
gališką kūdikį, ką visi žino, ir ji yra dau- n.cs; iosT S™™
giau nukaitinta. .........

Švartsienė pamate, kad kito išėjimo 
ir nebėra; reikia kas nors daryt su tuo kū
dikiu: tas kūdikis ardo jų gyvenimą. Ji 
pradėjo savo kūdikio nebeapkęst, nes jai 
jau nusibodo peštis su savo vyru del to kū
dikio. i

Vieną kartį Švartsienė įpylė į kūdikio .

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

“RAUDONASIS-ARTOJAS” yra vienintelis Sovietų Sąjūdį 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių žinių iš lietoji 
kolonijų * gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams daug Mnių 
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 fl 
klausimais naudingų Žinių, feljetonų ir eilių.

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

Užsisakyt metams Amerikoje ir šiaip užsięnyj kainuoja ’ 
2 doleriai, pusei metų—1 doleris j. «

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

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

, kito ir girdo KUf
, sienė ir kla/isia 

kas?” , v* i
Liudvisė atsako: “Taip, sveikas.” 

(Tąsa bus)

iniai, nepakęsdami Lietuvos 
J režimo, trokšdami žodžio ir 

politinės laisvės, apleido Lie
tuvą. žinoma, jie buvo labai 
persekiojami politinės žvalgy
bos, pabūgę žiaurių žvalgybos 
kankinimų ir Varnių logerio, 
laikinai turėjo pasitraukti iš 
Lietuvos darbininkų tarpo ir

L Paskiau ateina Švart- 
rkaip kūdikis, ar svei-

PIRMASAI SNIEGAS
Iš Cikliaus “žiema Kaime”

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS
Ir Spiritiniai Gėralai

Liudvisė pripranta prie visko; ji dirba, 
nieko nepaisydama. Ji tiek įsimyli tą kū
dikį, kad suląukus vakaro ji nebegali atsi
skirti su jyo, o savąjį dingusį kūdikį jau 
visai pamiršta. Ji pasilieka normąliška, 
sveika, rami. Antanas jau nebenori leist 
ją dirbt, bet Liudvisė nesutinka; ji sako: j 
“Šimtą kartų geriau dirbti, negu'vienai na- ■ 
mie būti. O dabar dar pranešu, kad gau-' 
siu dvidešimt doleriu į savaitę, ar nege
rai?”

Liudvisė vėl tęsia savo darbą.
. Liudvisė pastebėjo, kad vięnas jaunas

Apieaušry, anksti iš ryto, 
Po lygumas, slėnius ir kalnus 
Baltoms puokštėmis sniegas iškrito, 
Tartum gulbės skrist ištiesė sparnus.
Tartum dangus, staiga, atsivėrė 
Ir rieškučiomis į visus šonus 
Peteliškių baltų milijonus, 
Senas aitvaras skrisdamas bėrė.
Užsnigo išniurkytą kelią, 
Žiema patiesė patalą-guolį, 
Nepapratusią akį dar gelia, 
Kai pažiūri į baltąjį tolį. ,
Vos tik aušta, jau kaimas nemiega: 
Vyrai girion, su rogėm, važiuoja, 
Gi vaikai, ties mokykla, iš sniego 
Nusilipjdė pilvotą .buržujįi ■ / 1 [ į
Buožes bernas per ištisą dieną 
Kerta sniegu apsnigtas qaljkas, ; .•■■■ 
Gi iš gurbo sitį milžtuve pietoj 
Brenda Katrė, paŽkėlti& padalkas....i; į
Agronomas, tasai kone dykas, 
Jįjį žiemą darbąį mažai- kliudo, ♦ 
Jis medžioti paleido skaliką, 
Uždūdavęs į žalvario dūdą.
Sniegas priminė man anuos laikus, ■ 
Kuomet priespaudos retežiai trūko, 
Kuomet pirmojo sniego sulaukus, 
Gaidamakai Ukrainoj dūko.
Buvo tyrlaukiai balti, snieguoti, 
O buržujų pakinkliai drebėjo: 
Darbininkai nuplyšę, vyžoti— 
Į raudonąją gvardiją ėjo.
Ir nevieną drąsuolį' kapuose, 
Kuris narsiai ils laisvę kovojo, 
Ukrainos ii\Dono laukuos^— 
Baltoms puokštėmis sniegas užklojo.

Vardūnas.

kaip metai Torontę ir nepri
klauso nei jokiai ; draugijai. 
Užtai, gerbiamieji ’draugai ir 
draugės, visi stokime į pašel- 
pines ir kultūrines draugijas, 
pagelbėkime vienas kitam ne
laimėj, dirbkime apšvietos 
darbą, patys švieskimės ir ,ki
tus švieskime, lankykime pri
einamas mums mokyklas, pra- 
simokinkime anglų kalbos ir 

i’amatų. Kada pakilsime ap- 
švietoj, paimsime vietos pa-

JAU GATAVA

Lapkritis, 1928 m.
Maskva.

sirėdys, skaniai valgys, laimin- pročius, tada bus mums visur 
' ■ . lengviau gauti darbas. Nema-

Bet paskutinie- nantieji grįžti į Lietuvą, išgy- 
' " . Atvy- venę penkius metus, stengki- 

t tapo nuvežti į tės įgyti Kanados pilietybę ir
tolimas Alberto ar Saskatche- bendrai su Kanados progresy- 
v/ano prerijas; patekę pas vląis --------.-------
farmerį, turėjo sunkiai dirbti prieš dabartinę kapitalistinę 

į mėnesį, sistemą, kad pagerinti
—kelmus rauti, krūmus kirsti, būvį, 
akmenis lupti, arba kitus ūkio 
sunkiuosius darbus dirbti. Ne-[ 
'mokant kalbos, patekus tarpe 
svetimtaučių, tiesiog gyveni- 
mas pąsidarė liūdnas, nepa
kenčiamas, ypač tokiam žmo-

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

gai gyvens ir tikrai bus že
miškas rojus.
ji dveji labai, apsiriko.
kę į Kanadą. 1

wane prerijas;

už 20 ar 25 dolerius

lengviau gauti darbas. Nema-

darbininkais kovokime

savo

Svirunelis.

SHENANDOAH, PA.
Kovo 3 d. L. D. S. A. 62-ragųi, kuris ne tokios laimes 

jįęškojp. Tuojaus šaukiasi į!kuopa laikė savo męnesinį su- 
Jūngtihes Valstijas pas savo sirinkimą.. Iš dvidešimts pen- 
gimines ar pažįstamus, kad kių narių, priklausančių kuo- 
gelbėtų iš tos vergijos ii’ pri- pai, šiame susirinkime buvo 
siųstų pinigų, kad kaip nors] dvylika. (Nors tai ir negali-siųstų pinigų
pasiekus rytų Kanados pramo
nės miestus, kad uždirbti pini
gų kelionei ir grįžti į Lietuvą. 
/Katrie žmonės pabėgę iš Liė- 
tdvos del ekonųminio skurdo 
arba del fašistinės priespau
dos, tie sako: kaip gyveni, vis 
geriau, negu Lietuvoj. Jie, 
pažindami darbininkų kovos

ma pasididžiuoti tokiu nuo
šimčiu atsilankiusių, bet i tas 
visgi duoda pavyzdį vyrams ir 
A. L. D. L. D. 17-tos kp. na
riams, kurie nesudaro nei to
kio nuoširųęio savo susirinki
muose.

Kaip paparastai, tai taip ir 
šiame susirinkime, 62 kp. na- 

kelius, stoja į vietines darbi-;rėš pasižymėjo nors menka, 
ninku unijas, bendrai su vieti
niais Kanados darbininkais ve
da griežtą kovą su darbda
viais del geresnių darbo "sąly
gų.

bet naudingam tikslui, auka, 
pasiųsdamos penkius dolerius 
Agitacijos Fondui. Vasario' 
mėnesį ši kuopa aukojo 
dol. “Daily Workeriui” ir 
dol. T. D. A.

io
10

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

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

VILNIS

3116 So. Hoisted St., Chicago, III

Toronto Lietuvių Ateivių 
Padėtis ir Darbai

Audringas miesto gyvenimas 
kiekvieną jauną žmogų vilio
te vilioja, kad i tik atvažiavus 
į miestą, gavus kokį darbą, 
apsigyvenus ant vietos, susipa
žinus su vietiniais lietuviais ir 

' t ■ •

Kasyklų Aukos
Vasario 25 d. Shenandoah' 

City kasykloj akmuo pulda-: 
mas užmušė Boleslavą Japke- 
wicziu, 47 m. amžiaus. Velio
nis buvo nevedęs; iš tautybės 

'■—lenkas.

s Tel.: Greenpoint 9632

I K. M. S.
LIETUVIŠKI KQNTRAKTORIAI

Būdavo jame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau 
ji, moderniški, I 
Mes pertaisysime j w

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

3 Tarkitės su mumis del kainus.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu ^dręsu:

K. M. S.

krautuvių langai pakelia kiekvieną bini|. 
le jūsų langus už visai žemą kainą. 'yįj

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.
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PHILADELPHIA, Pl

Į

Rep.

nizatorių, drg.

Sekr. J. Siurba.

Childsa

VIETOS ŽINIOS

zy- 
ro-

Elzbieta Grab, 35 metų, 28 
mirė 7 d. kovo;

Childs 
n no

madą 
valgių
ir per 
ir la-

ną kalinį, mokant po penkius vės” i 
dolerius į mėnesį. Tai labai vakaro, 
pagirtinas darbas. * '

Kuopa išrinko naują orga- susirinkimą.
nizatorių, drg. J. Dubinskį, me bus diskusuojama Partijos 
kuris žada mūsų kuopą dvigu- šeštas suvažiavimas.

f

< >
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’ > i šeštadienis, Kovo >9 1929
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> Mūsų Tarptautinis Veikimas
Vietos pirmeiviškos draugi

jos, ypatingai T. D. A. 9-ta 
kuopa, neblogai j veikia. Kuo
pa turi apie 150 narių ir dau
gelis narių energingai veikia 
del politinių kalinių ir viso 
darbininkiško judėjimo. Ypa
tingai svarbu, kad mūsų kuo
pa dalyvauja tarptautihiame 
judėjime. Pavyzdžiui, nese
nai vietos centralinis komite
tas pareikalavo, kad mūsų T. 

f D. A. 9-ta kuopa sukeltų 25 
Į dolerius ir tą atliktų greitai.

Mūsų kuopa, su pagelba kitų 
draugijų, tą padarė. Kadan
gi ji pradėjo tą darbą, tai jai 
priklauso ir garbė.

Dabar kuopa prisidėjo prie 
T. D. A. rengiamo bazaro, ku- 
ris įvyks 12 ir 13 d. balan- 

’ džior> Kuopa turės savo sky
rių tame bazare. Todėl visų 

. vietos 'ir apielinkių lietuvių

ThiJapIs Penktai

(Park Ave., New Yorke. Kai-(dalininkų, turinčių 
i bes Karl Reeve, redaktorius ( 
Į Labor Defender; Juliet Stuart 
Poyntz, New Yorko Moterų 
Federacijos atstovė; Max Be- 
dacht, Darbininkų (Komunis
tų) Partijos atstovas, ir kt.

Bus vaizduojantis šokis “The 
i Struggle,” kuris perstatys dar
bininkų klasės kovą;, tą šokį 
atliks Naujovinių Mokyklų 
mokiniai.

Šiandien, šeštadienį, bazaro 
popietis bus pašvęstas darbi
ninkų klasės vaikams, kurie 
pasirodj's programoj su įvai
riais vaidinimo ir kitokio me
no gabumais; o vakare įvyks 
didelis tarptautinis kostiumų 
balius, kur įvairių tautų dar
bininkai ir darbininkės bus ap
sirengę savo tautų liaudiškais 
drabužiais.

vąigj^hį kompaniją I daugiau mėsiškų valgių tose210,000 Childfe
(šėrų, kuomi Barberis ir paėmė dabar vyriausiai kontroliuos į valgyklose, ir tuom atitaisyti 
j viršų ant Childso. Tuo būdu, Barberis, kuris ketina patiekti I biznį. JUOZAS

VWWWV'I rmvmyvwrryrynvr

KAVALIAUSKAS
IJETUVIS GRABORIU8

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

NORTH GERMAN

PRANEŠIMAS
EXPRESINIAJ GARLAIVIAI

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bei ...

Keystone . .

TELEFONAI:

Oregon 5186

Main 9669

ff pareiga pasidarbuoti, kad mū- Barrett St., mirė 7 d. kovo; 
sų skyrius būtų turtingas daik-. bus laidota 9 d. kovo, Alyvų i 
Aais, kad mes neatsiliktume Kalno kapuose.
Tnuo kitų tautų ir kad jis at-f ‘Laidotuvių apeigomis rūpit1 
neštų gerą pelną. Kuopa kvie- naši graborius J. Garšva, 
čia visus ir visas pasidarbuoti.! _______________
Jeigu tik mes visi ir visos pa- DARBIEČIŲ F5 BRANDUO- 
sidarbuosime, tai pasekmės iIO‘SUSIRINKIMAS 
bus geros. ______

Reikia pažymėti, kad mūsų. I Susirinkimas įvyks sekantį 
kuopa yra apsiėmus šelpti vie-'pirmadienį, kovo 11 d., “Lais- 

, _j” name; pradžia 8-tą vai.
, Visi šio branduolio 

nariai būtinai atsilankykite į
, Šiame susirinki-

bai padidinti. Aš tikiu, kad 
jis tą padarys ir linkiu jam j 

geVientSse dalykas svarbus, tai i^Usite DaUgiaU MėSOS 
vietos ir apielinkių darbinin- Pas Childsa 
kiškos draugijos rengia vaka-l
rienę, kuri įvyks 6 d. balau-1 Childso valgyklų kompani- 
džio. Tikietai platinasi labai1 jos direktorių mitinge paėmė 
gerai. Nesenai nuvykau į viršų Wm. Barber prieš kom- 
Chesterį. Ten radau prakal- panijos įkūrėją Wm. 
bas, kuriose kalbėjo Senas Tų valgyklų manadžerium pa 
Vincas. Priėjęs prie P. Šia- staruoju 
jaus, pasiūliau jam vakarienės 
tikietų. Jis paėmė dešimtį ti- 
kietų ir pasakė, kad už trijų 
savaičių sugrąžins $15. Jei- 

T gu chesteriečiai taip elgiasi, 
tai mes, philadelphiečiai, turi- 

. me neatsilikti pardavinėjime 
tikietų. Tikiėtūs tvarko A. F. 
Galkus, todėl prie jo ir kreip
kitės.

Balandžio 7 d. rengiamos 
prakalbos, kuriose kalbės drg. 
R. Mizara. Reikia tikėtis, 
kad jos pilnai pavyks.

Prakalbų Komisija.

kuku buvo Barber. 
Jis, sako, patėmijęs, kad kom
panijos prezidentas 
darąs šėrininkams daug 
stolių, nes Childs įvedė 
kuo mažiausia mėsiškų 
gaminti tose valgyklose, 
laikraštinius garsinimus 
Epelius pačiose valgyklose pa
skleidė tą nuomonę, būk 
C h i 1 d s o valgyklos esančios 
d au g i a u šia vegeterioniškos. 
Tuo būdu Childs ir atšalinęs 
daug kostumerių, kurie labiau 
pripratę prie mėsos valgių.

Besirengiant į minėtą kom
panijos direktorių m i t i n g ą, 
kaip Wm. Childs, taip ir Bar- 

( ber prakaitavo, kad tik savo 
. pusėn patraukt kuo daugiau- 
' šia šėrų bei šėrininkų. Galų 
! gale, Barberis prisikolektavo

Pereitą penktadienį du 
dai su ilgomis barzdomis, 
dos, rabinai atsilankė i dirb
tuvę, kurioj aš dirbu. Mat, toj 
dirbtuvėj dirba apie 50 žydų 
darbininkų; tai rabinai sten
gėsi pasipinigauti, siūlydami 
kokius tai Šerus, arba planus 
kokių tai kapinių Jeruzolimoj.

v *5iPUV0 darbo laikas, ir bosas 
neleido jiems biznio daryt, 
kad darbo nesutrukdytų, nes 
kapitalistui pelnas pirmiausia 
rūpi, nors jam taipgi rūpi, kad 
monelninkai mulkintų darbi-;

- ninkus ir darytų juos nuolan-j 
I kesniais.

Bet laike nietų įeina dvi mi- 
nyškos. Tuojau viena žydė 
darbininkė už mašnos ir iš
ėmus paduoda kelis centus;

• j (bosas; žydas, irgi kvoderį iš
metė; šalia manęs sėdintis 
darbininkas-žydas duoda mi- 
nyškoms dešimtuką; pasiklo-

• -■ mojus minyška ir į mane ran
ką atkišo, o aš parodžiau pirš-

į dangų, kad prašytų ano. 
> Tai jinai ir nusinešdino šalin.

Bosai ir klasiniai nesusipra
tę darbininkai palaiko tikybi- 
ninkus, o religija paturi tą 
tvarką, kurioj vieni pelninin- 

i kauja, o kįti jiems* pasiduoda.
D. B.

Paryžiaus Komunos 
Apvaikščiojimas Bazare

11’

DIDŽIAUSI ir. .GREIČIAUSI GARLAIVIAI

CENTRAUNĘ. EUROPĄ
Iš New York o į Cherbourg 
Iš New Yorko į Bremen . 
Į Lietuvą Greičiau negu į

Y- DIENAS
6 DIENAS
7 DIENAS

Pirma Kelionė iš New Yorko S, S. Bremen, Liepos 27 
Spartus Plaukimas, Patogumas, Puikus Valgiai, 
Moderniški Įtaisymai, Kaip Namuose* Atmosfera 

Viršys Jūsų Tikejimąsi

REGUULIAR1A1 PLAUKIMAI-----------------
u COLUMBUS, taipgi su populiare grupe atskirų kam

bariukų laivais—BERLIN, ;MUENCHEN, I DRESDEN, 
STUTTGART ir KARLSRUHE. Kiekvienas Lloyd gar
laivis turi garsiuosius turistų trecioš klasės kambariukus.

1 f V i - . r : .J , . , ' » ■•!.»*>

Informacijas Gausite Vietinėse Agentūrose

H GERMAN

57 BROADWAY NEW YORK

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVISKAI-ANGLISKAS

i
ir

ANGLISKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

kas- 
Bile

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANK

Graborius-Undertaker
f

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 ka 
cuogeriausiose vietose ir už i 
tainą.

1023 Mt. Vernon Stręėt
PHILADELPHIA,

DAKTARAS
JOHN S. . STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-4 po pietų 
G-8 vakare

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.
B9KacaunmiJ

.416Hea1cy Bldg.
. . ..............65 štate St.
. 130 West Randolph St.

. .982 Union Trust Bldg. 
1215 Washington Blvd.

. . . .Marine Building 
756 South Broądvvay 
..........734 Union St. 
.... 1711 Walnut St.

ATLANTA, GA..............'.... .416 Healey BIch;.
BALTIMORE, MD. Charles and Redwood Sts.
BOSTON, MASS... ----
CHICAGO, ILL. . .
CLEVELAND, O..
DETROIT. MICH.
GALVESTON, TEXAS 
LOS ANGELES. CAL.. 
NEW ORLEANS, LA..
PHILADELPHIA, PA.

PITTSBURGH, PA.............616 Empire Bldg.
SAN FRANCISCO, CAL......... 626 Market St.
SEATTLE, WASH.............. 5506 White Bldg.
CRISTOBAL, C. Z..................Royal Mail Bldg.

Canada
MONTREAL, QUE..........1178 Phillip* Place
WINNIPEG, MAN..................654 Main Street
REGINA. SASK ...............1724—J 1th Ave.
EDMONTON, ALTA..........10235—101»t St.

▼BvOvtzvV'AzA5ALI

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurty Jūs Pageidavo!MENDELO•ti

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų , .

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTV'IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

•’ Paryžiaus Komunos sukak
tuvės bus minimos rytoj, sek- 
madienį, 2-rą vai. po pietų di- 
džiajame bazare Tarptautinio' 
Darb. Apsigynimo, New Star1 -

įf 'Casino svetainėje,'107th St. ir Ą. M. Balchunas, Savininkas.
Varpas Bakery, 54 Maiijer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stage; C>5:i

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šhVOS cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinejame, . kaipo 

užsakymus (orderius).

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) • 

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

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

• Lietuviškų, BulgarišUųp ilomeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

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

Telephone: Greenpoint 1411 <
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
________________ _ ORDER BLANK:------ - -------------------

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

Vardas 
No------
Miestas

____St. or Ave.
State

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONH, RKGKNT Z17Y-M74 “Mokykla an Repwtacija1
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

{ėjimas is 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A IjAIIuI. nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J u UCIllŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

atdarA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Fanedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

utarninkais

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

Ties Broadway ir flushing avė., Brooklyn, n. y. 
• r ’ •• Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
Vakarienė

kesnio pragyvenimo; ne tik 
ekonominiai kovojančius kem
ša į kalėjimus, bet iir politi
nius, ir už kiekvieif% darbinin
kišką pasijudinimą grūdžia į 
kalėjimą. O T. D. Apsigyni
mas gelbsti, užstato kaucijas 
ir veda teismuos tų darbininkų 
bylas; taip pat kiekviena kuo
pa šelpia kokį kalinį, kuris yra 
nuteistas ilgiems metams ka
lėjimo.

Mūsų kuopa taipgi siunčia 
kas mėnuo po $5.00 vienam 
streiko vadui, kuris yra įka
lintas 10 metu.

Taigi, drauge darbininke, 
ar neverta tau prigulėt prie 
šios organizacijos ir paremt 
tuos kovojančius darbininkus? 
o gal ir tau prisieis kada būt 
tokiose kovose, ir tau reikės 

tais, kurie eina jieškot žmoniš-pagelbos ? 1 ;

Šiai organizacijai gali pri- 
gulėt įvairių pažiūrų darbinin
kai. Taigi, ateik ir prisirašyk. 
Mokestis tik 15c į mėnesį. Pri
klausyt Tarp. D. Apsigynimui 
gali ir pavieniai ir organiza
cijos.

Svarbus Susirinkimas V. Januška.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 2. kambariai, vie

nas del vienos ypatos, o kitas del 
dviejų ypatų. Kas norite gero kam
bario, kreipkitės po No. 109 Hop
kins St., pirmas floras, po dešinei, 
Brooklyn, N. Y. (56-60)

“TAf TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON
3481 Third Ave., arti 168th St. 
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.

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

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)Trečiadienį, kovo 

“Laisvės
d., 

svetainėj bus Tarp- 
giama vakarienė^ Prie vaka- tautinio Darbininkų Apsigyni- 
rienės gaspadinės rengėsi la- m0 17-tos kuopos mėnesinis 
bai rūpestingai, todėl užtikri- susirinkimas.
name, kad atsilankiusieji busi 
pasitenkinę.
v Apart skanios

Rytoj, vakare, įvyksta L. D. 
S. A. pirmos kuopos senai ren
giama vakarienė. L.._ .......

o

Draugai ir draugės, mes lig 
šiol mažai domės kreipėme į 

vakarienės, T. D. Apsigynimą; veikiausiai 
bus gera muzikalė programa, nepermatėm jo svarbos, bet 
kurią išpildys geriausios mū- dabar kiekvienas gali paste- 
sų. spėkos. Apart česnavičiū- bet, kaip kapitalistai persekio- 
tes. ir Kavaliauskiūtės,. pasiža-! ja streikuojančius darbinin- 
4§jo padainuoti brooklynečių kus, kaip žiauriai elgiasi su 
įpylimą dainininkė Konstanci- 1 ‘ x x
ja Menkeliūniūtė. Bus links* 
ma—smagu. Įsigykit tikietus 
išanksto. Įžanga tik 1 dol.
vh! ‘ vai I Ii TEATRASOAINOSMUZIKA

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

M A SPETH, N. Y.
S. A. 91-mos kuopos 

bus panedėli, 11 
Hali, 91 Clinton Ave.

Visos

vai.*, šokiai—:6-tą vai.
Kviečia Rengėjos.

Reikia Bedarbiams ir 
Jų Vaikams Čeveryku ir 
Drabužiu

Tarptautinė Darbininkų Pa- 
gelba (Workers International 
Relief), 2311 Second Ave., 
New Yorke, atsišaukia aukot 
if siųst jai. vyrų ir vaikų če- 
verykus ir drabužius. Dauge
lis darbininkų turi atliekamų 
bei tuojaus nereikalingų čeve- 
rykų bei drabužių. O tie da
lykai dabar labai reikalingi 
tūkstančiams pusnuogių ir pus
badžių bedarbių ir jų vaikų 
New Yorke. Juos tai ir dali
na bedarbiams ir jų vaikams 
Tarptautinė Darbininkų 
gelba. \

Šposai

Pa-

PARAMOUNT
New Yorko Paramount te

atre šiandien prasideda vaidi
nimas įdomaus, slaptingo kru-Į kalbamas, 
tamojo-kalbamojo pave ikslo 
“The Canary Murder Case.” 
Vyriausią rolę lošia Louise 
Brooks, kaipo “Canary” (Ka- 
narka). šeši vyrai ir viena 
moteriškė turi priežasties bei 
tikslo, nužudyt tą “Kanarką” 
ir daro įvairius suokalbius. Tai 
detektyviška istorija, parašy
ta garsiojo slaptingu apysakų 
rašytojo S. S. V. Dine’o. Apart 
šio 
tų, 
kų

gabumais. Su jąja lošia dar 
tokie- garsūs ■ 'aktoriai, kaip 
William Boyd, Jetta Goudal ir 
kiti, šiame veikale taipgi pa
kankamai yra paslaptingų si
tuacijų. Meiliškose intrigose 
figūruoja ir francūzų impera
toriaus Napoleono mylėtinė. 
Vietomis judis yra garsinis, 

. Judžio muzika pa
ruošta paskubusio kompozito
riaus ir orkestrų kondukto
riaus Hugo Riesenfeldo; gra
žiai skamba Irving Berlino 
daina “Where is the Song of 
Songs for Me,” kurią dainuo
ja pati Lupę Velez; ji dainuo
ja čia ir kitas dvi lipšnias dai
nas.

L. D. 
rinkimas 
National 
džia 8-tą vai. vakare. ____ , _____
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti.

< Org. K. Linonienė.
“LAISVĖS” 1)1 R EKTORIAMS

Antradienį, Kovo (March) 12 d., 
įvyks “Laisvės” Spaudos Bendrovės1 
direktorių susirinkimas. Pradžia pa
prastu laiku. Direktoriai, nepamirš
kite dalyvauti jame. Yra svąrbių 
reikalu aptarti.

J. NALIVAIKA, Sekr.
(58-60)

Atydai Visų Kriaučių
i

susi
kovė, 
Pra

na res

vai.

didelio judžio, yra dar ki- 
mažesnių, ir visokių dailiš- 
pamarginimų.

RIALTO

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus 
tąisom senus, ‘ visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus.
Jaunant greit pribūname.—J. S 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452,

PARDAVIMAI

namus, 
atlieka-, 
taisome
Reika-' 

114, 
Tel.,’ 

(44-68)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininkė

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
su visutini.škais įtaisymais, geroje 
biznio vietoje. Parduosiu pigiai, nes 
einu j didesnį biznį. 42 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. (58-60)

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
su <1 aro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Užvakar siautė viesulingas 
vėjas New Yorke ir apielinkė- 
se, su 60 mylių smarkumu per 
Valandą. • Nuvertė dvyliką to- 

sveriantį metalinį kaminą j 
nuo viešbučio Claridge, ties 
44th St. ir Broadway, New 
Yėrke. ‘ Kaminas, krisdamas 
Ant Sūri kafeterijos 
pradaužė stogą ir 
pėnlęetą darbininkų.

Vėtra .pridirbo ir 
Šposų; vieną didelį laivą nu
bloškė į seklumą, taip kad jis 
prisvilo prie jūsų įlankos dug
no; Springfield Gardense, 
Queense nunešė vieno sandė
lio stogą 1,400 ketvirtainių pė
dų dydžio; du darbininkus, 
vięną New Yorke, kitą Brook- 
lyne, dirbusius ant namų sto- 
gų/nusviedė žemyn. Tie dar
bininkai taip pavojingai sužei
sti, jog kažin ar išliks gyvi.

, Guvemantka
Pavogusi $4,000

virtuvės,; 
sužeidė

daugiau

šį šeštadienį pradedama ro
dyti naujas judis dLady of the 
Pavements” (Gatvių Poniutė) 
Rialto teatre. Svarbiausią 
vaidmenį vaidina meksikietė 
aktorė Lupę Velez, kuri pas
kutiniu laiku taip ūmai pagar
sėjo Amerikoje savo gyvumu, 
judrumu ' ir kitokiais scenos 
■ ' ■ ................................. it-----------

Į Lengviausias Būdas Pramokti 
Anglų Kalbos, ‘Tai Yra Be
siklausant Krutamojo-Kal- 
bamojo Paveikslo “Speak
easy” Roxy Theatre.

RIVOLI
Douglas Fairbankso “The 

Iron Mask” (Geležinė Kaukė) 
jau dvi savaitės buvo rodoma 
Rivoli teatre, New Yorke; vei
kalas paliekamas trečiai sa
vaitei; o kadangi publikos vi
suomet kupinai prieina Juomi 
pasigrožėti, tai šis krutąmasis 
paveikslas veikiausia dar il
gai pasilaikys tame pačiame 
teatre. Apart paties Fair
bankso, vaidinime dalyvauja 
Marguerite de la Motte ir visa 
eilė kitų pirmos rūšies artistų.

Roxy Theatre, New Yorke, 
7th Ave. ir 50th St., dabar ro- 
dofna kalbamasis-krutamasis 
paveikslas “Speakeasy” su 
smagiausiais anglų kalba dia-

. Naminė vaikų mokytoja 
elyn Matnick, 21 metų, po 
įneriu 243 So. 2nd St 
lyne, areštuota už tai, kad ji j 
išvogusi deimantų ir kitų bran-. 
gųmynų. $4,QQ0 iš namų 
Ant. Šistienės, New Yorke, ku-! 
rios vaikus mokindavo.

Pašėlęs Senis

Ev- 
nu- 

Brook-

m Louis de Salvo, 56 metų vy
ras, >tųrįs pačią su > vaikais 
Nj&jyarke, N. J., pašovė Hazelę 
Eva^nsienę, 25 metų gražuolę, 
Ir pats pavojingai, gal mirti
nai, persišovė. Tai todėl, kad 
Evansienė'atsisakė pamest sa
vo ‘ vyrą ir pabėgt su tuo se
niu? Jis, apleidęs savo šeimy
ną, gyveno Neiw Yorke, 
East 80th St.

įeit Lengviau,

Šam Rebach, 19 metų 
žiaus, yaštinės t a r n a u

443

į am- 
toj as, 

New Ybrke, gyrėsi esąs didelis 
magiškų štukų s p e c i a listas. 
U&sidarė į plieninį “seifą,” ir 
tikėjosi žinąs, kaip iš jo išeit. 
Bet nepavyko. Jeigu kiti, iš
girdę jo bruzdėjimą t “sęife/” 
nebūtųr.išgelbėję, tas “magi- 
kas” būtų greit užtroškęs.

I •*''

Graborius - Undertaker ftįh 
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.

Subatoj, 9 d. kovo, 
po piet, Irving Plaza, 
Place, kampas 15-tos 
tarpe 3rd ir 4th Ave’s 
Yorke, įvyks milžiniškas 
sinis mitingas Amalgameitų 
unijos narių, kurie nebegali 
pakelt neapsakomai sunkios 
naštos, uždėtos ant jų spran
do darbdavių suokalbyj su 
Amalgameitų Unijos parsida
vusiais vadais, veidmainingai 
privedusiais Amalgameitų. uni
ją prie galutino bankrūto ir 
pavedusiais darbininkų likimą 
pilnai į darbdavių rankas.

Tas mitingas bus pirmas iš 
eilės; kituose sekančiuose bus 
gvildenama klausimai subūri
mo spėkų, išblaškytų po visą 
New Yorką, kurios pamatiniai 
priešingos bendram darbdavių 
ir unijos išdavikų vadų san- 

Jdarbininkavimui; priešingos į- 
vestoms n e u n i j i n ėms sąly
goms dirbtuvėse, nusistačiu- 
sios prieš štukų darbą, prieš 
prailginimą darbo valandų, ąl- 
gųUJtappjimą ir t. t.
|; Visi lietuviai kriaųčiaį,, bų-, 

New tinai turite* ęląlyvaūt, ' jeigu.N; Y- ' ; \ ' 1 ., .
^norite turėt, geresnes darlio ir PARSIDUODA čEVERYKŲ 

gyvenimo . sąlygas.
T. U. E. L. Komitetas

simpatijas reiškiančių ; trauki
nių griausmingas dundėjimas 
ir svieto • bangavimas 
Yorko Grand Central stotyje; 
požeminių gelžkelių scenos ir 
garsai, ir t. t.

1 Visas judis-—gyvių gyviau
sias melodramatiškas veikalas. 
Apart kitų garsių aktorių, ja
me vaidina ir Paul Page ir 
Lola Lane, kurių paveikslus j Pradžia 8-tą vab vakare. 
augšČiau matote.

■ i&įį

1 Paul page ir lola lane 
logais, iš ko ateivis gali leng
viausiu būdu įsitėmyti, kas, 
kaip ir kokiuose atsitikimuose 
sakoma, kokie išsireiškimai 
vartojama, kaip žodžiai taria
ma. Veikalas yra pagamintas 
Fox’o Movietono; jame piešia
ma įvykiai iš miestinio New 
Yorko gyvenimo su visokiau
siais jo įvairumais. Taip an
tai, 20,000 trukšmaujančių 
žiūrovų, tėmijančių kumščia- 
koVą Madison Square Garde- 
ne ir visaip savo jausmus ir

gatves, 
New

C. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24-tos kuopos susit 

rinkimas bus panedėlj, 11 d. kovo, 
Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave.

Visi na
riai malonėkit susirinkti laiku, turim 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir naujų 
nariu.- Sek r. M. Beal.

(57-58)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PARSIDUODA DIDELĖ FARMA
152 akrai žemės, 100 suvirs dirba

mos žemės. Stuba 7-nių kambarių, 
vanduo stuboj, taipgi rakandai ir ki
ti reikalingi budinkai, kaip tai gy
vuliam ir javam sudėti. 4 arkliai, 8 
melžiamos karvės, 1 bulius, 2 tely- 
ios, 6 kiaulės ir 150 vištų. Taipgi 
isa reikalinga mašinerija del apdir

bimo žemes. Taipgi ir automobilius. 
Parsiduoda labai pigiai, tik $10,500, 
reikia įnešti $4,500, likusieji ant len
gvo išmokėjimo. Farma labai pui
kioj vietoj, 2 mylios nuo stoties ir 
miestelio, Hampton, N. J. Kreipki
tės prie savininko. A. Staniulis, Box 
14, Hampton, N. J., 
Sheralis, 120 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. , (58-68)

K.

Biz-
Ge-

PARSIDUODA jūreivių užeiga, 
nis išdirbtas per daug metų, 

ra proga norinčiam pasidaryti pini
gų. Kreipkitės po No. 175 E. 22nd 
St., Bayonne, N. J. 57-62
PARSIDUODA groseme ir 2 šeimy

nų namas, po 6 kambarius,, yra 
visi įtaisymai, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daug metų. Gera pro
ga pigiai pirkti. Kreipkitės į “Lai
sves” ofisą.
________________ i_________ (56-61) 
PARSIDUODA bučemė ir grosernė, 

labai geroje biznio vietoje. Gali
ma daryti puikų pragyvenimą darbš
čiam žmogui Pardavimo priežastis 
-t—savininkes važiuoja į Lietuvą. 
431 Lorinyer St., kampas Ten Eyck 
St., prieš “Laisvės!’ ofisą, Brooklyn, 

(58-60)

i KRAUTUVĖ
I

Gera proga pirkti gerai įdirbtą 
biznį per daug metų, geroj vietoj 
ant Main gatvės. Pardavimo prie
žastis—rmoters mirtis; noriu važiuo
ti Lietuvon. Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš toliau atvažiavęs nupirktų ir 
forničiaus neturėtų, tai ir fęmičių 
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)

; ' NORWOOD, MASS.
A. L. D. L. D. 9-tos kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, kovo (March) 
10 d., Lietuvių svetainėj, 13 St. 
George Avė. Prądžia 1-mą vai. po 
pietų. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti. Visi gausit po 
naują knygą “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė.” Atsiveskit ir naujų niarių.

Org. J. Grybas. (

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97-tos kuopos su

sirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 10-tą, 
2-rą va], po piet, pas Jurgį šimo- 
kaitį, 211 E. Main Št. Visi nariai 
ateikit laiku. Knygos “Karų ir Re- 
yoliucijų Gadynė” jau parėjo ir šia
me susirinkime buš nariam dalina
ma. Taipgi kurie dar nesimokeję . 
esat savo metinių duoklių už šiuos.' 
metus, meldžiu ateiti pasiimti per
eitų metų knygą ir už šiuos metus 
užsimokėti. Atsiveskit ir naujų drau
gu.

A.L.D.L.D. 97-tbs kuopos
Fin. Šekr. M. D. Stanislovaitienč.

(57-58)

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tesen krautuvė, lietuviais apgyven
to j vietoj. Yra 3 kambariai gyve
nimui. Pardavimo priežastis—senat
ve. Kreipkitės po No. 106 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. J 54-59)

NEPAPRASTA S PA RD AVI MAS
Iš priežasties nesveikatos, parsi

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

50-61

PAJIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui drauges. Aš 

esu našlys. Norėčiau susipažinti 
su tokia motere arba mergina, kuri 

, mėgsta linksmą ir švarų gyvenimą 
ir nevartoja svaigalų. Rašykite, aš 
kiekvienai duosiu atsakymą.—A. Gal
iais, P. O. General Delivery, Middle
sex, N. J.. (56-60)

Tel. Foxcroft 8523
< {SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue, 

(Gates ‘ /e. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

ĮSITEMYKITE NAUJĄ ANTRAŠĄ!
Plačiai žinomas lietuvis advokatas, Alfred J. Vencius (Wentz), pasta
romis dienomis perkėlė savo ofisą į naują, patogesnę ir gražesnę vie

tą. Tat, reikalui esant, malonėkite kreiptis sekančiu antrašu: /

ALFRED J. VENCIUS-WENTZ
LIETUVIS ADVOKATAS

219 South Fourth Street ( Brooklyn, New York
TELEPHONE:. ^TAGG 7177

(Williamsburg Bridge Pla^a—-arti kun. Š. Remeikos bažnyčios)

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslčs nesmagumų ir reu
matizmo, Šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iŠ mano keturių deSimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didele ja ligoninėje).

MANO YPATIflKA ATY-(T»-f /A AA 
DA IR PATARNAVIMAS I IM III 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 19 ryto 
iki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

1U4, BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

-k- .................................. . •

4

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 1
(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
madieniais tik sulyg sutarties.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

r t
-I—Lt. AuJib'*1- r*-><5'

DR. A. L. CEASAR
J ' J * . » V . | 1 > ' - .

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

Telephone, Stagg 440

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

a

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

1

y Avenue

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

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

J. IR O. VAIGINIS .
Maspeth, N. Y.

■ ; 1 Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš’mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 

, vąistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriaufsiai 'patarnauti, pargabenau, iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuvišku žolių, šaknų ir kitokių žinoniiį gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. C
, Apynių

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

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokią lietuvišką

d

grote




