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Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

težins, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

LITHUANIAN DAIBM

j «

r*’ Maskvos Komunistą 
Konferencija Užsibaigė

C

MASKVA.— Sov. Sąjun- 
gos Kom. Partijos Maskvos 
konferencija užsibaigė ket
virtadienį. “Pravda” rašo, 
kad konferencija gynė ge
nerate Komunistii Partijos 
liniją ir nubalsavo be pasi
gailėjimo kovoti prieš deši
nįjį sparną ir prieš konsi- 
liatorius (taikytojus). Kon-

I

Pirmas Lietuvių Darbi

Nedeldienių

Prasidėjo Priešfašisti- 
kS1 kon- nis Kongresas Berlyne

niją Maskvos Komiteto.
Molotovas, užbaigdamas 

kalbėti, pareiškė, 1 
ferencija buvo gera ir kad 
konferencijos užgyrimas 
Partijos linijos reiškia už- 
gyrimą visos Partijos or- 

. ganizacijos. 
s Konferencijos mandatų _________ t

komisija raportavo, kad ae- rengiamojo komiteto posė
dis. Kalbėjo Barbusse, pa
sauliniai garsus rašytojas. 
Aiškino apie kongreso reik
šmę ir tikslą. Jis sakė, ne
užtenka protestuoti prieš 
fašizmą. Reikalinga orga
nizuoti platų veikimą prieš 

j fašizmą ir mobilizuoti dar
bininkų ir valstiečių orga
nizacijas kovai prieš fašiz
mą.

Po Barbusse kalbėjo Mi
glioji, buvęs Italijos atsto
vų buto narys ir narys ka
talikų liaudies partijos. Jis 
pareiškė, kad fašizmas au
ga į tarptautinį pavojų, 
prieš kurį reikia kovoti 
tarptautiniai.

Sutartis tarp fašistų ir 
Vatikano padidins fašistų 
galią, bet katalikų darbi
ninkų masės neužmirš fa
šistų priespaudos ir sunai
kinimo liaudies partijos.

Buvęs Albanijos premje
ras Fan Noli kalbėdamas 
pareiškė, kad Albanija taip
gi kčnčia fašizmo priespau
dą. Italija spaudžia Alba
niją kaipo koloniją ir nau
doja kaipo militarinę bazę 
prisirengimui prie karo 
prieš Balkanų valstybes, o 
svarbiausia manevruoja 
prieš darbininkų ir valstie
čių respubliką^—Sovietų Są
jungą, sakė jis.

JįTegatų dalyvavo 2,000, iš 
Kurių 80 nuošimčių buvo 
darbininkai iš dirbtuvių, 18 
nuošimčių sudarė įvairių 
įstaigų darbininkai ir virši- 

. ninkai; valstiečių buvo 
x nuošimčiai.

du

Lietuvoj Badaujanti 
Žmonės Ubagauja

KUPIŠKIS.— Šių metų 
nederlius ir liūtys gana pla
čiai pasiekė ir šią apylinkę. 
Daugelis ūkininkų ir šiaip 
darbdavių gana anksti iš 
rudens atleido (šavo šeimas 
ir menkesnės vertės darbus 
stengiasi apsidirbti patys. 
Dabar jau daugelis iš atleis
tųjų baigė savo vasaros 
taupmenas ir, negalėdami 
susirasti sau darbo, pradė
jo žūtbūtiną kovą su badu. 
'Po kaimus ir pakiemius 
vaikščioja elgetaudami ap
skurę vaikai ir seneliai. Jie, 

^neturėdami nuo vietinio kle- 
' ^"bono “leidimo”, ne tik nieko 

negauna, bet dar yra iško- 
liojami ir ięvadinanji valka

tomis, tinginiais ir tt.
Lietuvos fašistinė val

džia ^nesirūpina badaujan
čiais žmonėmis.

Diskusijos Apie {steigimą 
Tarptautinio Banko 

f

kPARYŽIUS.— Penktadie- 
* ’ dviejose sesijose tarp
tautinis ekspertų komitetas 
rišimui Vokietijos repara
cijų klausimo diskusavo 
apie įsteigimą tarptautinio 
banko, kuris perimtų di
džiumą darbų Daweso or
ganizacijos ir Reparacijų 
Komisijos tvarkyme Vokie
tijos skolų mokėjimo sąjun
gininkams.

Vokietija nesutinka su įs
teigimu tarptautinio banko.

--------------------------- 1-----------

Meteoras Nukritęs 
Latgalijoj

RYGA.— Latvijos spauda 
praneša, kad meteoras nu
kritęs Latgali jo j, bet tikra 
jo nukritimo vieta dar ne
žinoma. Gali būti, kad me
teoras subyrėjo į kąsnelius, 
nes jam nusileidžiant girdė
jos didelis sprogimas. Latvi
jos universitetas siunčia ek
spediciją jieškoti to me toro.

Penktas Sovietų Kongresas 
Prasidės Gegužės 16 d.

BERLYNAS.— Sekma
dienį, kovo 10 d., prasidėjo 
tarptautinis priešfašistinis 
kongresas.

Penktadienį įvyko pri-

Suareštavo Miesto Virši
ninkus

♦

Meksikos Valdžia Siunčia 18,000 Kareiviu 
Nuslopinti Sukilimą Šiauriuose

žemės Drebėjimas Ohio ir 
Indiana Valstijose

AMERIKOS DARBININKU (KOMUNIS
TU) PARTIJOS KONVENCIJA

Juodveidžiu Department Galva Padarė Platu Pranešimą;
Diskusijos Įvairiais Klausimais

NEW YORK.— Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par-* ternacionalo 
tijos šeštosios Konvencijos šeš
ta ir septinta sesijos įvyko pe
reitą penktadienį, o šeštadienį 
tęsėsi kitos sesijos, bet prie už
darytų durų.

šeštajai sesijai pirmininkavo 
mainierys Mike Vritaric, sep
tintąją!—automobilių dirbėjas
■—Geralch. šeštojoj sesijoj
kalbėjo dd. Norai, Bloor, Ha
cker, Toohey, Weisbord, Brow
der, ir Geralch. Vėliau 
pranešimas apie darbą 
negrų darbininkų, kurį 
Otto H u i s wood, negras 
jas ir galva departmento dar-į 
bu i tarpe negrų.

Pranešimas padengė tik pa-! 
starųjų mėnesių darbą, kurį j 
jis, Huiswoodas, tvarkė. Iki: 
spal. mėn., 1928, niekas kalba
mame 
nors vienas 
skirtas.

Praeityje 
karną atydą

tęsėsi 
tarpe 
darė 

veikė-

departmente neveikė, 
žmogus buvo pa-

Partija nepakan- 
kreipė į organiza-

Entuziastišku dainavimu “In- 
>” Konvencija priė

mė kablegramą-pasveikinimą 
Visa-Sąjunginei Komunistų 
Partijai ir jos Centro Komite
tui, vadovaujamu! d. J. Stali
no. Pasveikinimas linki sėk
mingai vykinti užbrieMus so- 
cializacijos darbus, darbus sta
tymo pamatinės industrijos ir 
socialistinių ūkių formavimo; 
Konvencija pažada remti Visą 
Sąjunginės Komunistų Parti
jos Centro Komitetą jo kovose 
prieš trockizmą ir dešinįjį nu
krypimą.

Sovietų Mokslininkai 
Atgaivino Negyvą'

MASKVA.—Sovietų mok
slininkas Theodore Andreje
vas ketvirtadienį padarė pa
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vimą negrų darbininkų Jungti- reiskimą, kad asmenys, pa
nešė Valstijose, sakė kalbėto- prastai vadinami mirusiais, 

į jas, todėl ir nebuvo galima su- į gali būt atgaivinti, jeigu nę-
nėse Valstijose, sakė kalbėto- prastai vadinami mirusiais,
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būna jų gaivieji organai su
žeisti. Jis nurodė, kad So
vietų mokslininkų buvo at
gaivinta negyvos žuvys, šu
va, kuris buvo nunuodintas; 
ir vienas žmogus buvo at
gaivintas per 20 minutų. At
gaivinimo principas tapo įs
teigtas, sako jis, o dabar tik 
reikia išdirbti technikų.

organizuoti daug juodveidžiu. 
Todėl nebuvo reikiamai pasta
tytas aktyvas. Dažnai mes šo
kinėjome nuo vieno darbo prie 
kito. Pav. buvo laikai, kada 
mes perdaug kreipėme domės j 
organizavimą juodveidžiu į 
Amerikos Negrų Darbininkų 
Kongresą, pamiršdami, kad 
reikalinga ir Partija nepamirš
ti, nes tik partijinės kadros ga
lės atlikti darbą toj organizaci
joj prideramai.

Be to, perdaug 
me domės j negrų 
ir buržuazinę 
ažuot kreipus domesį į darbi- j 
ninkus. Tas privedė prie tam, 
tikro siaurumo ir nepageidau- 

’jamų pasekmių. Pereitais me
tais tačiaus mes vis tik daug 

; savo propagandai
Dik

čiai pagelbėjo rinkimų vajus.
Silpnas Unijinis Veikimas
Labai silpnas unijinis veiki

mas tarpe negrų darbininkų. 
Nė paprasčiausio pasiryžimo 
nebuvo padaryta, kad įtraukus 
tuos tūkstančius sunkiai dir
bančių ir išnaudojamų masių į 
profesines sąjungas. Šiuo at
žvilgiu Darbo Unijų Apšvietos 
Lyga (TUEL) visiškai pamir
šo savo pareigas. - Nė jokio 
planelio nebuvo padaryta, 
departmentas ant tiek buvo 
sileidęs šita kryptimi, kad 
nebandė pasiųsti nė vienos 
grų trade unijistų delegacijos į 
Sovietų Sąjungą.

Negrų Darbininkų Kongre
sas, suorganizuotas 1925 me-' 
tais, vėliau buvo veik visiškai 
iširęs ir visos jo kuopos bei 
skyriai pakrikę. Tik pastaruo
ju laiku pradėjome didesnį dar
bą atgaivinimui. Šiuo tarpu 
New YorĮce randasi kuopa su 
30 aktyvių narių, Chester, Pa., 
45 nariai; Pittsburghe—17; 
Chicagoj 70; Kansas City—20.

Pastaruoju laiku turėjome 
visą eilę masinių mitingų prieš 
lynčią, prieš brutališkumą liųk 
juodveidžiu darbininkų. Dau- 
gelyj vietų jie pavyko labai ge
rai, kitur—prasčiau.

Bendrai, mūsų darbas vyks
ta ten, kur kreipiama domės ir 
įdedama energijos.

Septintoj sesijoj kalbėjo visa 
eilė delegatų, kreipdami savo 
domėsį. J pirmiau padarytus į 
įranešimys:

’<i

Hooverio Kabineto Narys 
Priklausė prie “Slapiąją”

mes kreipia- 
intelektualus 
inteligentiją,

COLUMBUS, Ohio.-Penk- 
tadtenį, apie 4 vai. ryto, jau
sta lengvas žemės drebėji
mas įvairiose Ohio ir India
na dalyse. < Du drebėjimai 
jausta Piqua, Ohio, kur lan
gai subarškėjo. Kitas dre- ......... ...
bėjimas, kuris jausta ir In- laimėjome 
diancj, pasireiškė Dayton, tarpe negrų darbininkų.

I
MEXICO CITY.— Plu- 

LAS VEGAS, Nev.—šeši tarco Calles, buvęs Meksi- 
valstijos detektyvai penk- kos prezidentas, dabar pa

skirtas karo ministeriu, 
asmeniniai paėmė vadovau
ti armiją, susidedančią iš 
18,000 kareivių, prieš suki
lėlius šiauriuose.

Calles pasirengęs pradėti 
smarkią kampaniją prieš 
sukilėlių centrus Zacatekas 
ir Coahuila valstijose.

Valdžia praneša, kad 
Calles ir jo štabas įsteigs 
laikiną savo įstaigą Ira- 
quato mieste, Guanajuato 
valstijoj. f .

.Dalis, valdžios armijos 
jau išvyko į Irapuato ir 
maršuoja užimti svarbų 
gęlžkelio punktą prie Cąni- 
tąs miesto, Žacaįtękas Yals- 
.tijoj, kur yra sukoncent
ruotos didelės sukilėlių ‘spė
kos. , ' ' .

Kitas federates armijos 
sparnas, -susidedantis iš 
8,000 kareivių, marinuoja 
ant Torrėon miesto', f Coa
huila valstijoj, kur sukilė- 
lių generolas Escobar ko
manduoja apie 4,000 karei- 
cių.

Federates spėkos, po ko
manda generolo A. Rodri- 
guez, grasina iš orlaivių 
bombarduoti miestą "Noga
les, Sonora valstijoj.' - Ten 
yra sukilėlių tvirtovė. Mie
stas randasi aHi Amerikos 
rubežiaus.

Sukilėliai Užėmė Juarez ♦ ‘
Sukilėlių spėkos, ; suside

dančios iš 2,000’ kareivių, 
penktadienį pt> trijų v&lan-

tadienio vakarą atvykę su 
glėbiu warrantu suareštavo 
veik visus miesto valdinin
kus ir apie 40 paleistuvys
tės ir gemblerystės namų 
užlaikytojų. Jie kaltinami 
konspiracijoj. Tarp suareš
tuotų yra miesto majoras 
J. F. Heffe ir policijos 
misionierius.

ko-

Lietuvos Fašistai Grūda 
Jaunuolius Kalėjimai!

dų mūšio užėmė Juarez 
miestą, kuris randasi prie 
Amerikos rubežiaųs ir su
sijungia Tarptautiniu Til
tu su El Paso, Texas. Val
džios kareivių buvo 600. 
Sukilėlių žuvo devyni, val
džios kareivių žuvo trylika, 
apie 150 asmenų sužeista. 
Amerikos spėkų komandie- 
rius EI Paso mieste, gene
rolas Van Horn Moseley, 
nuvyko į Juares ir privertė 
federates spėkas ir sukilė
lius padaryti paliaubą. A- 
merikos spėkos suėmė ir 
uždarė Fort Bliss mieste 
tris ; šimtus Meksikos val
džios- kareivių, kuriuos su
kilėliai* nugalėjo. Juos ten 
laikys, kol gaus įsakymą iš 
Washingtono, ką... su jais 
padaryti. i

Ohio. Trečias jausta Bell- 
fontaine.

Laikraščių Pardavėjai 
Sustreikavo

WASHINGTON.— Hoo
verio administracija, kuri 
pasisakė, kad grieštai ko
vos už vyki n imą blaivybės 
įstatymo, penktadienį' “nu
stebo”, sužinojus, kad Ro
bert Patterson Lamont, 
prekybos sekretorius, ' yra 
surašė direktorių Associaci- 
jos Prieš Bląivybės Įstaty
mą. Jo vardas atspausdin
tas ant tos organizacijos 
laiškų.

Lamont laikraščių repor
teriams teisinosi, kad jis 
tik del “draugiškumo” pri
klausė prie tos organizaci
jos. Girdi, del draugišku
mo mes kartais viską pada
rome. Sakė, kad jis jau re
zignavęs iš tos organizaci
jos ir padės Hooveriui vy
kinti blaivybę.

$

■
OAKLAND, Calif.— Čia 

sustreikavo pardavinėtojai 
dviejų laikraščių, Tribune 
ir Post-Enqųirer. Jie pa- 
ękelbe streiką prieš numu- 
šimą mokešties.

Jaunųjų Darbininkų (Ko- 
muriistų) Lyga bahdo vado
vauti streiką ir laimėti dar
bininkams geresnes sąly
gas. ■ ■ •'' ' :; 11 4

\

šis 
ap- 
net 
ne-

KAUNAS.—-Nesenai Kau
no fašištinis apygardos teis
mas teise 13 jaunuolių dar
bininkų, kaltinamų komuni
stiniam veikime. Jie buvo 
suareštuoti spalių 31, 1927 
metais.. Buvo iššaukta apie 
20 liudininkų. Apie teismo 
nuosprendį “Lietuvos Ži
nios” praneša:

Po dviejų dienų svarsty
mo (teismas) nutarė Šmui- 
lą-Iciką Meskupą, Giršą Ka
bą, iBerelį Aizina, Urelį Ai- 
ziną ir Abromą Reiboką nu
bausti po 8 mietus sunkaus 
kalėjimo, atskaityta amnes
tiją — pusę bausmės ir ne
pilnamečiams atskaičius dar 
trečdalį, liko kalėti: Mesku- 
pui 4 m.. G.^ Kabui, B. Aizi- 
nui, Ą* ReiSakui ir U. Aizi- 
nui liko kalėti po 2į metų. 
Kitiems teks kalėti tik po, 
kelis mėnesius ir dar kiti vi
sai išteisinti. i

“Trockis Dirba Del Buržuazi
jos,”Rašo “Pravda”

Rumunijos Komunistą Vadas 
Arti Mirties Kalėjime

Leningrado Komunistų Kon
ferencija (už Partijos Liniją

• LENINGRAtJAS.—Voro- 
šilovas, karo komisaras, ra
portavo už Komunistų Par
tijos Čentralinį Komitetą 
Leningrado Komunistų 
Partijos konferencijoj.
\ Po diskusijų konferenci
ja užgyrė Partijos liniją ir 
pasmerkė dešiniojo sparno 
nuomones.

MASKVA.— Penktadienį 
“Pravdoj” tilpo aprašymas 
po 'antgalviu ^Pbnas Troc
kis dirba del buržuazijos.” 

Vaidai laikraščio parda
vėjai' šaukė ant gatvių: 
“Trockis dirba del buržua
zijos”,

“Pravdoj” patalpinta nu
fotografuotas 1 “Trockio” 
raštas, kuri^'tilpo Londono 
“Daily Express”. /Tame 
straipsny ’ - Trockis visaip 
niekina Sovietų Sąjungą. 
\ Jarbblavskis ; “Pravdoj” 
rašo, kad Trockis yra “gy
vas' politinis lavoiias ĮLr re
negatas.? i , Jaroslavskis ra-

BUCHAREST, * Ruąiuni- 
ja.— Rumunijos Komunis
tų Partijos vadas Dobro- 
gheanu-Gerea, kuris tapo 
nuteistas ant 8 metų į ka
lėjimą už darbininkišką 
veikimą, yra arti mirties iš 
priežasties bado streiko, ku
rį jis paskelbė vasario 26 
dieną.

Teisme jis pareiškė, kad 
jis nevalgys iki nebus pa- 
liuosuotas, kad ir numirti 
reikėtų.

Washington.—-70-tas kon- i 
gresas perleido 2,490 bilių 
iš 23,238 patiektų bilių.

šo, kad buržuazija trokšta 
Trockini mokėti tūkstan
čius dolerių už raštus, jsmėi- 
žiančius Sovietų Sąjungą.

įfr MASKVA.— Penktas So-
* vietų Kongresas prasidės 

gegužės 16 d. Tai bus vi
sos Sovietų Sąjungos atsto
vų suvažiavimas. Kongre- 

/ sas išklausys raportą So
vietų Sąjungos valdžios, 

k » taipgi raportus apie penkių. 
W metų pramonės kėlimo nla-‘ 

nūs, apie kooperatyvų dar
bą, apie agrikultūros kėli
mą, karo komisariato ra
portą ir tt.

1
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M1L1ON1ERIU VALDŽIA
Patsai Hooveris yra mi- Amerikoj. Didysis trustifi- 

lionierius. Valstybės galva knotas biznis visu frontu 
jau senai yra savas žmogus 
didžiųjų plutokratų tarpe.

JBesibaladodamas, dar prieš 
karą, po Chiniją, Rusiją, 
Austrąliją ir kitas Šalis, ji
sai, kaipo inžinierius, pui
kiai žinojo, kaip nordikai— 
kapitalistai gali susikrauti i 
sau milioninius turtus eko-

• vi • . • v i dllL* VlCLJL KJJLJL1 J. Al JLY14. XYLCVOtJp • VJV-'T

nomiskai atsilikusiose saly- rĮausįu pavyzdžiu galėjo bū-

ėjo į Coolidge’iaus adminis
traciją. Prie Hooverio ši 
tendencija virto šimtapro
centine realybe. Patsai pre
zidentas milionierius, visas 
ministerių kabinetas suside
da iš milionierių.

Kaip visa tai atsiliepia 
ant darbininkų klasės? Ger

■ ti pastarasis mainierių
Po Hooverio eina Melionas, streikas. Darbo Federacija 

Melionas savo turtu yra ant- siuntė' savo pasius į Wa- 
ras ar^rečias Amerikoj žmo- shingtoną prašyti užtarimo.

• gus. Jisai yra apžiojęs va- Prašyta užtarimo pas Penn- 
karinę Pennsylvaniją. Jisai sylvanijos gubernatorių Fi- 
yra bosas Pittsburgh Coal 
kompanijos. Jisai yra ko- 
mandierius kompaničnos po
licijos, o Pennsylvanijos gu
bernatorius Fisheris yra jo 
pastumdėlis. Melionas pa
naudoja savo ofisą naudai 
tų kompanijų, kur vyrauja 
jo^. interesai (alumino trus- 
taš ir tt.)

Naujas komercijos (pre- „ ... -
kybos) sekretorius Lamont, i ® ž ] [ • k krimina 
chicagietis . Jisai eis parei- į nuozmiausiM. kiminą 
gas tame pačiame depart- i ...... - .

* i i kas dėjosi laike New Bed-iSW-”■*>
didžiojo biznio žmogus —į Kova už geresnį duonos 
taip pat milionierius, vienas i kąsnį Amerikos darbininkų 
iš vadų Amerikos pramo
nininkų associacijos. Nauja- 

laivyno sekretorius 
Adams (iš Massachusetts) 
—irgi milionierius. Taip va
dinamas “darbo”‘reikalų se
kretorius Davis, kilęs iš dar
bo aristokratijos viršūnių, 
yra milionų savininkas. Ant 
naudos jam išėjo bemavi- 
mas kapitalistams.

Visi kiti Hooverio kabine
to nariai taip-pat yra labai 
turtingi žmonės.

Vadinasi, jeigu apie kiek
vieną kapitalistų valdžią ga
lima pasakyti, kad ji yra 
pildantysis komitetas kapi
talistų klesos, tai apie šią 
valdžia reikia pasakoti, kad 
ji yra pildantysis komitetas 
drūčiausia įsitvirtinusios, 
trustais varkalio j ančios plu- ai • i j • ir 
tokratijos. Tai yra didžiojo AlUUlIIK) 10031 3F 1160' 
simple.” Jokių demokrati- kia Žmogaus Sveikatai?

- nių f y gos lapų, jokių kon-'į 
. cesijų smulkiosios buržuazi-

jos sentimentalizmui! “Įs- ‘ Paskutiniais laikais nau

jsherį. Senatas tyrinėjo an
gliakasių padėtį, tūli sena
toriai verkė krokodiliaus 
ašaromis. O kokios to viso 
buvo pasekmės? Pennsyl- 

■vanijos plutokratija, Melio
no vadovaujama, atlaikė sa- 

•vo pozicijas ir prieš strei
kuojančius mainierius buvo 
naudojama visa valstybės 

' galia. Specialė kompanijų _ . 1 • • _ • T _ 1 j • • vL 1S 
._________ _ kriminalinių
i elementų, nebuvo panaikin
ta. Atsiminkite taip-pat,

klasei darosi vis sunkesnė. 
Nežmoniška paskubos dai;- 
bo sistema,—pasekmė racio
nalizacijos ir revoliucijos 
technikoje—vis didėjanti be
darbė, vis aršesnėje formo
je pasireiškianti eksploata
cija... Kova prieš tą velnio
nišką sistemą darosi vis 
sunkesnė, nes reikia grum- 
ties ne tik šu kapitalistų 
klase, bet ir su valstybine 
mašina, kuri visame • kame 
gina kapitalistų reikalus.

Bet ši kova rutulojasi, ne
paisant nieko. Nepasiten
kinimo banga auga, kaip 
auga pasipriešinimas kapi
talistų ofensyvai.

L. Pruseika.

jos sentimentalizmui! 
tatymai ir parėdkas!”

Prezidento Clevelando lai
kais ir vėliau, ligi pat Wil- 
sono laikų, Amerikos val-

dojama vis daugiau alumi
no indų gaminimui valgyt. 

; Nesenai buvo daroma moks-

APŽVALGA
kad

Meksikos Reakcija ir 
Mūsų Klerikalai.

Chicagos “Draugas” 
vo 6 d.) džiaugiasi, 
Meksikoj reakcija pakėlė
galvą ir juodieji klerikalai 
kovoja už įsteigimą fašistų 
režimo. “Sukilėliai prieš 
neteisėtą vyriausybę,” sa
ko “Draugas”, visuomet 
ras pasiteisinimą kovoj ą 
prieš neteisėtumą, už 1 kon
stituciją ir tt. Ir jų kaltin
ti negali, nes už teisybę 
kiekvienam valia stovėti.”

Vadinas, Meksikos reak
ciniai generolai, kurie lieja 
žmoniii kraują, kad atstei- 
gus senąją feodalistinę-kle- 
rikalinę tvarką, kovoja už 
“teisybę”. Nors, tiesa, Gil 
ir Calles pradėjo nusileidi- 
nėti klerikalams ir sustab
dė procesą naikinimo kle
rikalizmo, bet jeigu laimė-j 
tų generolas Escobar ir jo 
klika, tai Meksikos klerika
lai vėl pilnai įsigalėtų ir įs
teigtų fašistinę inkviziciją. 
Todėl “Draugas” ir sveiki
na reakcionierių sukilimą.

Renegatai ir Trockis.
Garsusis renegatas

matų griovimas.” Čia, ma
tote, Hooveris užginamas 
ant šimto procentų. Reiš
kia, kas laužo Amerikos 
streiklaužiškus įstatymus, 
o juos laužo revoliuciniai 
darbininkai, tie griauna 
“valstybės pamatus”1 ir juos 
reikia tinkamai nubausti. 
Štai kodėl ponai socialistai 
padeda valdžiai ir policijai 
areštuoti ir( bausti New 
Bedfordo audėjus irv New 
Yoi;ko suknįasiuvius. Štai 

' kodėl jie paskutinėse dieno
se .atsisakė mobilizuoti ma
ses už paliuosavimą Sacco 
ir Vanzetti. Štai kodėl jie 
neprisideda prie komunis
tų vedamos kampanijos už 
paliuosavimą Mooney ir 
Billings. Štai kodėl Socia
listų Partijos lyderis, milio
nierius Hillquitas, griebiasi 
įstatymų kad sunaikinti 

j komunistų “Daily Worke
rs” Matote, šitai visai so
cialistų akcijai yra filozofi- 
nis pagrindas', būtent, kad 
reikia vykinti kapitalisti
nius įstatymus.

Beje, kitoj vietoj “Nau
jienos” įšvedžioja,' kad įs
tatymų esą ir “pasenusių”, 
arba jeigu, girdi, “ilgesnio

Garsusis renegatas Sa- laiko praktika parodo, kad 
luckis Amalgameitų rūbsiu- tam tikri įstatymai nesise- 

(ko- ha vykinti, nežiūrint visų 
vo 8 d.) sveikina tokį pat! 
renegatą Trockį, o niekina 
d. Staliną ir Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partiją. 
Girdi, “viskas, ko Stalinas 
nori, tai kad pasilaikyti ga
lioje”. O Trockis,1 esą? bai
siui didelis “genijus”. Jo 
rastai, til^ę New Yorkp 
“Times’e”, parodą, kad? dą-i 
bar Trockis “kaitau kaifū) 
laisvas žmogus”. Tstiknj- 
jų “laisvas”, nes parsidavė 
kapitalistams už piųigus, 
kaip kokia prostitutė. Juk 
jeigu pas Trockį buvo dar 
likęs nors trupinėlis revo
liucinės, komunistinės są
monės, tai kaip jis galėjo 
parsiduoti kapitalistų laik
raščiams? Juk “Times” ir 
kiti didlapiai, kurie at
spausdino Trockio straips
nius, bjauriai atakuojan
čius Komunistų Partiją ir 
jos vadovybę, užmokėjo 
Trockini daug tūkstančių 
dolerių.

vių organe ‘‘Advance”
I valdžios pastangų, tai ten
ka pažiūrėti, ar tuose įsta
tymuose nėra kokių nors 
ydų.” O gal manote, kad 
“N.” redaktorius turi min
tyje tuos, streiklaužiškus. 
įstatymus? Nieko pana
šaus. Tie įstatymai jam 
dar nepasenę, nes su gero

mis. “valdžios pastangomis 
i sekąsi vykinti.’,’, > “Naujie-r 
nų”‘ redaktorius susirūpino 
“prohibici j os” j, įstatymu. 
Veikiausia, matyt, jį Šitas 
įstatymas apeina asmeniš
kai. O argi jam g’alvoj 
streiklaužiški įstatymai, 
kurių pagelba valdžia lau
žo streikus ir žudo darbi
ninkų vadus. Šitie įstaty
mai jam niekados nepasens.

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

KADA JĖZUS GIMĖ?
Pas tikinčius žmones, ge

rus krikščionis, ne tik jau 
Lietuvoje, bet ir kitose ša
lyse, randasi visokių abroz- 
dų-paveikslų Marijos bei Jė
zaus Kristaus—įvairių-įvai- 
riausių, vieni su mėlynomis, 
kiti juodomis akimis.

O jau kiek tų visokių šv. 
panelių ! . O vis da stebuk
lingų ir ostrabramskų, ir 
čenstakovskų, ir šiokių i r 
tokių ir dar kitokių.

Aklai tikinti į tuos pa
veikslus žmonės klaupia, 
meldžiasi prieš juos kaipo 
prieš dangiškus agentus, tu
rinčius galę pagelbėt dasi- 
gaut į. dangų. < Tie žmonės 
nė nepamislija, kad tie viso
kį abrozdai-paveikslai, sto-; 
vyl’os, mūkos Jėzaus bei pa
nelių “švetičiausių”, tai tik 
artistų piešiniai. Ir melstis 
prie anų tiesiog stabmeldiš
ka. Štai Ispanijoj Prado 
muzėjuje esą paveikslai: Jė
zus kaipo piemenėlis avis 
gano, Medannos, pan. šv. 
šventa šeima, ir kitokį, ku
rių kopijos randasi krikš
čioniškose šalyse ir yra lai-

BALTIMORE, MD. CLEVELAND, OHIO
Mūsų Veikimas

27 d. vasario, A. L. D. L. D. 
22-ros kuopos susirinkime, įsi

kąsti, kaip dešimtį miliutų. JisiFa^ 8 naUį\ uar’aL* Gražu, 
kad kp. valdybos du nariai: 
dd. Simanauskas ir Mažeika, 
prirašė 6 narius, o d. Simanau- 
skienė 2. Narių susirinkiman 
atsilankė neperskaitlingiausiai, 
'tarpe 30-40. Clevelandiečiai, 
| turėtume pasirūpinti, kad 22 
k p. susirinkimai taptų skait
lingais/ Grįškime į tuos lai
kus, kada buvo mūsų kp. di
džiausia visoj Amerikoj.

Vietos policijos viršininkas 
įsakė savo policistams, kad 
laike pareigų ėjimo jie negali 
ilgiau laiko praleisti užėję ūž

pareiškė, kad kurie nepildys 
šio įsakymo, bus paliuosuoja- 
mi, nes turįs devynius tūkstan
čius aplikantų, kurie laukią jų 
vietos. Mat, vienas policma-Į 
nas buvo kaltinamas, kad jis 
ilgai valgo.

Pora jaunų vyrukų, neturė
dami' už ką nusipirkti čevery- 
kų, išmušė krautuvės langą, 
pasiėmė po porą čeverykų ir 
apsiavę nuėjo savais keliais. 
Vėliaus jie tapo sugauti ir da
bar laikomi kalėjime.

Kovo 3 d. L. D. S. A. 24 kp. 
turėjo silkių vakarienę suren
gus. Svečių buvo neperdau- 
siai, arti 150. Bet tai buvo 
smagus vakaras. Vakarienę 
pavalgius, pirm. Mažeikienė 
pakvietė kebus draugus (pa
kalbėti. Lyros Choro kvarte
tas sudainavo keletą dainelių. 

I Clevelandiečiai, po-vakarie- 
vežiojo po miestą.. Areštuoti ’nes, mačiau sudėjo virš pusę 
trys būtlegeriai. Degtinės pa-! šimtinės “Vilnies” djenraščio 
imta už 35,000 dolerių ver
tės.

i . .
B. and Ohio gelžkelio sto

tyje užklupo blaivybės agen
tai ir pagriebė nemažai deg
tinės, kuomet būtlegeriai ją iš 
vagonų liedavo į trokus ir iš-

! šimtinės 
paramai nuo sudeginimo ad
ministracijos—knygų ir namo. 
Garbė moterims už surengtą 
šaunią vakarienę.

K a r čiamninkė Bagdonienė 
gavo 30 dienų į kalėjimą už f _ ‘
p a r d avinėjimą degtinės. Ji lų, kurie yra’' 100% fašistai, 

komi už šventus paveikslus, daugiausiai biznį darė iš juod-' - 
~ • ■ • ..... . ( veįdžių.

Clevelande yra tokių gaiva-

Kapitalistiniai Įstatymai 
ir “Naujienos”.

Prezidentas Hooveris sa
vo prakalboj, pasakytoj lai
ke inauguracijos, prižadėjo 
ištikimai vykinti visus įsta
tymus. O vienas iš tų įsta
tymų, kaip visiems darbi
ninkams yra žinoma, sutei
kia galią teismams išdavi- 

1 indžionkšinus laike 
Kitas įstatymas

džia triūpavo demokratijos kiniai bandymai ir paaiškė- neti 
obalsiais. Ji kalbėjo prieš j’o, jog alumino indas yra streiko. 
specialius interesus ir bėda- vienaš iš sveikiausių delei yra prieš “anarchistinį sin-
vojo bėdomis . smulkiosios 
biznierijos. Ant to arkliu
ko ypatingu-pamėgimu jodi
nėjo demokratų partija. 
Bet jau pastarojoj prezi
dentinėj kampanijoj Rasko- 
bas ir komp. sujungė demo
kratus su didžiojo biznio in
teresais. Tarpe republiko- 
nų ir demokratų ėjo varžy
tinės, kurie iš jų galės ge
riau tarnauti jaiikių impe
rializmui, Wall street’o 
magnatams, bankinio kapi
talizmo tūAms.

Jau šeštame Komunistinio. z • i | , — C JL' 7

Internacionalo kongrese d.: negu jį gauna piliečiai ger-

virimo valgyti. Įvairios 
■ rūgštys mažiau teklįudo 
jaluminumą, ’negu, sakysim, 
geležinį' beu špižinį puodą 
bei Įlatelnę. Berods, valgio 
rūgštys šiek tiek patirpdo j 
ir alumininio indo< metalą.,- 
Bet tai tokį mažytį nuošim
tį, kad nieko nekenkia svei
katai; milionui dalių maisto 
gal tenka tiktai viena ma
žulyte alumininės druskos 
dalelė. Čia reikia pastebė- 

, ti, kad ir miestų vanduo yra 
' apšvarinamas su pagelba 
aluminumo ir kalkių pirm,

dikalizmą”, kuriuo vaduo
jantis nuolatos areštuoja
ma ir gimdama į kalėjimą 
darbininkų’ veikėjai. Tre
čias įstatymas duoda galią 
buržuaziniams teismams 
žudyti nekaltds darbinin
kus (pav., Sacco ir Vanzet
ti), arba' supūdyti juos ka
lėjime- (pav., Mo'oney ir 
Billings): ' ! Y

Smalavirių “Naujienos” 
(kovo 6* d.) pilnai sutinka 
su Hooveriu, kad reikia lai
kytis įstatymų, tai yra, šios 
šalies kanitalistinių jstaty-,

N. Bucharinas pabriežė, kad 
didysis biznis tiesioginiai 

? susilieja su valdžia. Jis ei
na ir ima į savo rankas val
stybės aparatą. Ši tenden
cija žymi visur, bet ypatin
gu ryškumu ji pasireiškia

ti. Profesorius Albert A. 
Hopkins užtikrina, kad iš 
alumino indų vartojimo ne- 
gręsia sveikatai joks pavo
jus, vis tiek ar juose būtų 
verdama mesa, ar daržoves 
ar rūgštūs vaisiai.

MONTELLO, MASS. 1
Pereitais metais parapijonai 

pradėjo kovoti su kunigu. Pa
starasis pareiškė, kad jeigu aš 
jums nepatinku, tai gausid ki
tą, jaunesnį. Taip ir padarė, 
gavo kitą. Bet dabar parapi- 
jonai jau turi abudu užlaikyti, 
todėl jų užlaikymas parapijo- 
nams gulė dar didesne našta.

Pora savaičių atgal parapi- 
jonai buvo raginami daugiau 
duoti dievui ant garbės, nes 
kunigėliai negalį* su tomis į- 
plaukėmis, kurias ' dabar gaju? 
na, išeiti. Apayt ,tp, girdėjau,

Bet tie paveikslai piešti per 
artistą Murillo Ispanijoje 
Charles V laikuose, o del tų 
paveikslų už modelį stovėjo 
artisto sesuo, kaipo Marija, 
arba “panelė švenčiausia”.

J. Kristaus laikų palikimų 
nesiranda. Nėra nei Jėzaus 
paties fotografijų (nes jų 
da nebuvo), nei pieštų pa
veikslų. Nėra jokio rank
raščio, rašyto paties 'Jėzaus 
ar Marijos ar Juozapo. 
Taip pat nėra metrikų/ ar 
rekordų, parodančių ‘ Jėzaus 
gimimo laiką. ., 
, Tūlos ypatos susiginčijo 
delei Jėzaus gimimo dienos 
ir negalėdamos susitaikyti, 
nusprendė klaušf per ang
lišką laikraštį “The’ Post”, 
kad z atsakytų, kada Jėzus 
gimė. ...

Atsakymas buvo to kis:
“Abelnai manomą, kad į 

Jėzus buvo? gimęs mažiau-; 
šia keturius ar penkius me-į 
tus prieš B. C., tai yra prieš: 
Kristaus laikus.

Jų vienas kitas atlenda į Triūsų 
parengimus. Bet kaip mūsų 
žmonės atsineša link jų ? La
bai draugiškai. Tas negerai. 
Su fašistais neprivalome turė
ti nieko bendro. Turime juos 
izoliuoti ir parodyti, kad jie 

.turi trauktis iš darbininkų tar- 
—. Dabar tuos kraugerių-fa- 
. šistų šunyčius skaitome sau ly- 

Tai yra pasižeminimas

Tūla Barbora Lindamonie- 
nė, našlė, su šešetu vaikų, gy
veno 200 Carey St. Kadangi 
ji viena tik dirbo, tai negalė
jo nei už stubą' raudos užsi-'p0. 
mokėti. Jai esant dirbtuvėj, |fist 
savininkas, pasišaukęs valdžios i giaiš. 
atstovą, išmetė ant gatvės vai-isaVęS įr kartu įžeidimas Lietu
kus ir rakandus. Vyriausia vos dirbančiosios liaudies, ku-
duktė, 17 metų amžiaus, pa
bėgėlė, nevaldo kojų ir strė
nų. Kadangi diena buvo šal
ta, tai kiti vaikai suėjo pas 
kaimynus, o pabėgėlė negalė-’ 
jo paeiti. Tuomet atvažiavo 
policijos vežimas ir ją nuvežė 
nuovadom Motina, parėjus iš.

ri kovoja prieš fašizmą.

Clevelando miesto administ
racijoj iškilo aikštėn visokių 
vagysčių. Miestą kontroliuoja 
Republikonų partija. Miesto 
Tarybos nariai vogė įvairiais 
būdais miesto pinigus. Tary- 

darbo ik radus rakandus iš-[bos nariai vieni įnešdavo, kiti
mestus ant’ gatvės, ant vietos 
apalpo.

» štai jums ir aukso šalis, ku
rioj visko pilna.

Pušyno Gvaizdikas.

PHILADELPHIA, PA.

Ir atėjo del praleidimo tose 
dienose, kad ten išėjo įsta
tymas nuo Cąesar Augus
tus, kad visa ta šalis turi 
būt apkrauta mokestimis..

“Ir tų mokesčių buvo pra
džia kai Cyrenius (gal būt 
Quirinius) buvo valdinin
kas Sirijos.

“Mathew 2:1 sako: Jėzus 
gimė Betliejuje, Judėjos že
mėje dienose karaliaus He- 
rodo.”

Istoriški padavimai žy
mi, kad Herodas mirė 4 B. 
C. Jėzus tur būt gimė ma
žiausiai ketveri metai pir
ma pradžios to amžiaus, ku
riame minima jo vardas, tai 
yra B. C.—prieš Kristų 
(“World’s' Almanac” rodo 
4 B. C.) Daugelis, biblijos 
studentųlaikos' nuomonės,

ry-

Pradėjau reng-
Skubinu, kad 
traukinį. Iš- 

Pamačiau atei-

kaUkuni^kad.-gimimas Jėzaus. įvykęs 
žadi atoštogpnjs siųsti ,į Vę. WW< ™ Fe^al

J J . • D . , * .r v I n ll-cv . i 1 . Mnr rilrvm ymA) 4 . '-'ę -U 1 ‘ ; - * r rtuvą, tai ;ir ;čia, pasidarys ne
paprastų išlaidų. 1 > ■ . - ' ■'

Apart Rymo1 katalikų; čia
dai’turime ir Jietuyių metodis-J 
tų parapiją, jeigu taip galima 
pavadinti. Bet metodistams 
dar (jidesnė bėdau 
daro 
kaip7 buvo jų pustuzinis, taip 
ir pasilieka.' Skaičius/jų ne
auga. Girdėjau, kad jau nu
tarė tik vakarais pamaldas lai
kyti tautiškame name, viršuti
nėj svetainėj ir' tik sykį į mė- 

mu, nes čia kitokiu įstaty-į ?esj’ Vienos,tokios pamaldos 
mu juk dar nėra. Sako: 
“Kiekvienas sveikai pro
taujantis žmogus sutiks

Ką jie ne
kaip nesidarbuoja, o

jungos 17-tos kuopos kai ku
rie nariai, kurie .savo laikais 
buvo nubalsavę, kad dievo ne-

kad įstatymų ! yykiiymas ra> susiSję pasibeldė..
yra vienas pamatinių val
džios uždaviniij. Įstatymų
laužymas yra valstybes pa-1

Ar tai mūsų socialistai ne
progresuoja ? . , ,, . 4 . ’

Ęx-Parapijohas.

prieš B. C. >Bet tikrai nie
kas nežino. Pagaliaus nėra 
įrodymų, kad toks sutvėri
mas, kaip Kristus, visai bū
vą ant svieto.

J. K. D.

LAWRENCE, MASS
Klaidos Atitaisymas

“Laisvės” No. 51, korespon
dencijoj apie, operetę “Repi- 
tą,”' Kur pasakyta: “Tiesa, 
Montelloj nepąprastai puikiai 
pasirodė Steponavičius ir Bar 
nevičiūtė,” St^ponąviČiaus vie
toj turėjo būt Stripinis.

Asmeniškai tų draugų nepa
žįstant, po ilgoko, laiko leng
va buvo, jų vardus sukeist.

Atleiskite man, drauge, Stri- 
p.inį.. : J ; / S. V. ,

Lyros Choro Kelione į 
Baltimorę

Vasario 17, d., nedėlios 
te, atsikėlęs pirmiausia žiūriu,
kaip atrodo oras ir sakau: 
oras labai gražus; saulutė že
me ritinėjasi, 
tis į kelionę, 
nepavėluočiau 
ėjęs dairausi,
nant dvi choristes: linksmos, 
juokauja, rodos, kad jos nei 
kiek nepavargę iš subatos ope- 
peretės “Grigučio” ir pilnos 
energijos važiuoti į Baltimorę 
ir parodyti, ką Lyros Choras 
gali. Nuvažiuoju į stotį, žiū
riu, jau būrys choristų susto
ję juokauja. Priėjau ii’ aš. 
Vienas iš choristų sako: “Tu
rėsime puikią kelionę ir gražų 
orą.” Kitas perspėja jį.~“Ne- 
šidžiaugk diena be vakaro, 
nes gali būt dar visko.” Bet 
jau nebuvo laiko diskusuot, 
turėjom; eiti, į traukinį.

Choras turėjo vieną vagoną, 
tai ir , buvo labai smagu va
žiuoti, iiei. nepasijutorne, kaip 
Baltimęrėj stotyj atsiradome.

Išeiname iš traukinip. žiū
rime, baltimpriečių čielas tu
zinas laukia su mašinomis. Su
sodino visus į mašinas ir nu
vežė į svetainę. Įėjus į sve
tainę, pasirodė,. kad mes atva
žiavome ne “Grigutį” lošti, i 
bet į balių arba į vestuves. į laikraščių. 
Stalai apkrauti valgiais ir gė
rimais, net mus nustebino. 
Mums su draugais bešneku
čiuojant, pakviečia prie pietų, 
žinoma, kai kprie buvo ir ^iš
alkę. Bet baltimoriečiai tur
ėjo skanių valgių ir visus pa
tenkino. Už tai Lyros Cho
ras taria visiems baltimorie- 
čiams ię jų ąugabipms gaspa- 
dinėms didį padėkos žodį už 
tokį malonų priėmimą, kuris 
pasilieka philadelphiečių at
mintyje < ... j , • .

, Choro Koresp. N2.

pritardavo , pirkti žemės plo
tus1 Clevelando miesto žaismių 
vietų įrengimui arba kitokiem 
reikalam. Ir vis, žiūrėk, Ta
rybos nario žemė buvo perka
ma ir du-tris syk jos vertė su
mokama. Vienas Tarybos na- 

I rys ėmė kyšius, tapo išmestas. 
Kitų eilė seka. Bet ar jie bus 
visi prideramai nubausti, tai 
kitas klausimas. Viso labo 
bus atstatyti nekurie todėl, 
kad jau pilnus kišenius 
plėšė miesto pinigų, 
seks eilė.

Prie šitos išnaudojimo 
mos kitaip ir negali būti, 
ji ir yra paremta ant sukimo, 
vogimo ir išnaudojimo masių. 
Tik organizuoto darbininko 
geležinė šluota tegalės iššluoti 
lauk tą visą supuvusį brudą.

Darbietis.

prisi- 
Kitų

TORONTO, CANADA
Iš T. L. J. Kuopelės Skaityklos

“Laisvės” Nr. 50 tilpusioj 
korespondentijoj kas link To
ronto Lietuvių Jaunimo Kuo
pelės skaityklos lavinimosi 
tvarkos, dabartiniu laiku tru
putį yra pakeista. Skaitykla 
atdara nuo 12 vai. dieną iki 
10 vai. vakare, išskyrus ant
radienius ir penktadienius, 
kur pastaromis dienomis at
dara iki 8 vai. vakaro. * '

Skaitykla naudojasi ne tik 
kuopelės nariai, bet ir pašali
niai, norintieji apšvietos. Kol 
kas skaityklą neperdaugiausi^, 
lanko. Turėtų daugiau at^ 
kreipti domės jaunimas ir 
skaitlingiau lankytis.

Skaityklon pareina įvairių 
Taipgi nekurie

draugai atneša skaityklon se
nesni 
Nors įr senesnės žinios, bet ne- / 
skaičiusiems įdomu būtų per
skaityti.

Būtų labai pageidaujama, 
kad prie skaityklos būtų į- 
steigtas knygynas. Atėję skai
tyklon, paskaitę laikraščių, ei
dami į namus galėtų parsineš
ei knygų. Į tą dalyką, kuris 
yra svarbus ir būtinas, Jauni
mo Kuopelė turėtų daugiau 
atkreipti domės. x

Svyrūnėlis.

laikraščių ir žurnaįų.
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link veda ateitis?

Darbininkų matau, į priekį tamsu, GYDUOLĖ, KURIRome-

tt.

Ak,

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

valstiečių revoliu- 
nebuvo, kuri būtų

SCHOOL
St., N.Y

antro 
Romero 
jr mi

sų kar- 
Felipa.

valdyt, 
praeitį toli

kaip naktis.

tarnas Wilsonas, 
būt didžiausiu re-

Myliu praeitį seną, kur ricieriai nar
sūs,

Romansuos paskendę, išdidūs ir drą
sūs,

Kovot nesibijo už meilę ir garbę.
Tat leiskit gyvent ir mylėt, kur žyd’ 

meile ir meilės.

brangų žiedą kas nors 
pergreit.

l mano, negaliu

Mat, 
tai 

tuš- 
visi

turto 
nėra, į i

s dykai.. 
vai. vaka-
11 iki 2

Milionieriai už re- 
Naujiėna.

darkoma gyvenimo

Ei, mergytės, skubinkitės
Pamatyt čia šią baidyklę.
Kas jumis taip subjauriojo, tokioms 

drapanoms apmovė ?
Ai’ jau ta mada vėliausia būtų juo

kingiausia ?
kam sugrįžot šiandien, kad

juoktis reikia mums visiems...

■ - '* profesijoje 
zzssžssro j džiuosiuose 

po j e.
Reikale

gero, 
svajoji 
ir tt.

Karlos, Hepwor-i 
thas, Wilsonas. Pepita. Vai-

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, < ................ ,
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

laimingas likimas
vyno ge- Vienas nekaltas pasimalonėjimas, 

- -- - iKad laikas prabėgtų smagiai;
Tik vienas saldus pasiglamonėjimas,

... . . Tai mūs širdžių geiduliai.“laimingas1
Suprantama, Darbo žmogus yra tik tar-
propaganda. nas Wilsonas. Ir jis “Pepitoj”

los žemės savininkas, kaip ir venimą, jų intrigas del 
Pedro turi mo- grobimo.

tarnas išniekinama.

vergu: “ 
pone.

Baigus mokslą ir praktikavusi | 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 

praktikavosi di- 
miestuose Euro- i

Pagaliaus, eina ekonominė1 
kova tarp Pedro, viešbučio- duoti Hepwortho seserį, 
karčiamos užlaikytojo, ir Kar- žiuoja visi: 
los. Pedro smulkus buržuju-

įĮĮBĮBĮMMĮĮĮM
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Puslapis Trečias

S u

DRAMOS SU MUZIKA
;worthas: “Geriausius kamba
rius del mūs.” Išrodo, kad 
Hepworthas, o ne Pedro yra 
šeimininku. Taip pat ir liau
dis džiaugiasi amerikonais 
milionieriais; choras: “širdin
gai sveikiname jus, mes, 
Meksikos vaikai.” Choro dai
na ragina, kad “vjši, kaip vie
nas, pasitikim svetMįiis.*”

i turi pinigų, 
“pripildys mūs krepšius 
čius,” todėl “stengkitės

Tai dviejų veiksmų meksi- 
koniška operetė, parašyta P. 
A. Hutchirts’o, muzika A. C. 
Knight’o. Sulietuvinta veika
lėlis S. Zavis (Zavišo). Išlei
sta (spausdinta) mimeografu, 
nuosavybė Lietuvių Proletarų 
Sąjungos Antrojo Apskričio. 
giMertimas, neturint ’Originalo,1 aįerfkonai 

neatima spręsti, kiek pilnas, 
kiek šlubuoja. Kalba labai 
šlubuoja. Gramatnumo daug,įjeni' įtikti, 
trūksta.

Operetė “Pepita” prasideda 
karčiamos kieme arba Meksi
kos kaimiško viešbučio sode. 

Vyrai pradeda vaidinimą 
sekama daina:
Kad Meksikoj saulėtoj 
Lainūngas likimas visų, 
Ir sutingęs trokšti vyno 

APo brylium plačiu apsvaigęs 
Ak! Kad Meksikoj saulėtoj

Ka/p matome, tai 
pradžioj, pačioj įeigoj jau pa-; ja‘ jau nauja gaida : 
reiškiama 
visų” ir troškimas 
ro.” Kas pasakoja, kad Mek-' 
sikoj, ar kurioj kitoj buržua
zinėj valstybėj, 
likimas visų”? 
tai buržuazijos 
O merginos vyrams taip pat perstatomas biskį “kvaštelėju- 
atsako: i siu.” Gal po įtaka įsimylėju-

v , .. ;sio Karlos su Pepita, Hepwor-
8aUnaUS’ l‘"k3n’° grlŽtam|tho su Felipa, ir vargšas Wil- 

TaCožmirškime sapnus ir svajones, j s0»as .Pasiūl° savo, meilę Jo- 
Pasipuošę, jaunos, kasos tamsios akį: oei, milionieriaus seseriai. Ta- 

ver’. | čiaus vargšui nevyksta. Nuo
O kas link parėtų, .nieks sulygti I milionierkos gauna per veidą.

mums nega). • O magaryčios . tarnas Wilso-
TX v. , . . . .v. Inas gauna: “Gyvate! Kirmė-Is š.os daineles labai aišku,! Niekše,„ Tai ios

kok’os klases haudrns CTvem-i. darbininkus.
mas Pepitoj va.dinama Ta. k!ad'pakėlus Pedro tur

ine darbo haud.s, bet ta dahs, k užsimokė-
. kūną paredais sulygti niekasran<^ Kar]os sumanymu negali, kuri gena gardų vy-( - -- - -

ną” ir lanko “kilnius poki- / ..... . T .-i- »> x i - • • t . milionieriaus seserį Jonę ir is-lius. O tai Meksikoj ir bet: . v. • r> ™ m, . . v , - ... . . .siunčia į Romero urvą. Tuokurioj šalyj galima tiktai pra-, 
monės, biznio buržuazijai ir 
Iniožiniams ūkininkams. Mek- 
S?Loj darbo liaudis gyvena 
skurdžiai. “Pepitoj” <____
liaudies gyvenimo visai nema-

Taip perdėm eina ragini
mas. vergauti, nuotaikauti A- 
merikos imperializmui, tiems 
milionams Amerikos dolerių, 

: kurie baigia pavergti Meksi
ką. Todeį Hepworthas ir duo- 

įda savo tarnui įsakymą: 
“Wilsone, įrašyk šį namą į mū- 

’sų turto sąrašą.” Prie to, mi-

ginklų mūsų draugams, kovo
jantiems už liaudies paliuosa- 
vimą iš po naudotojų jungo."

Bet kiek vėliau, kuomet mi
lionierius Hepworthas ateina 
gaudyti bandito arba “revoliu
cionieriaus” Romero ir išpirk
ti savo seserį Jonę, tuoj įvyks
ta amerikonų milionierių ir 
meksikonu “revoliucionierių” 
vienybė. Hepworthas laimina 
seserį, kad jinai susižieduoja 
su Romero. Gi Karlos su Pe
pita. Tik bėda, kad Rome
ro yra valdžios gaudomas už 
gelbėjimą revoliucijai. Viskas 
eina greit, milionierius Hep
worthas praneša, kad revoliu
cija laimėjo, o Karlos sušun- 
Ika: “Viva! Viva! Lai gy
vuoja darbininkų ir valstiečiu 
valdžia!” O paskui jau “ga
lime visi be baimės grįžti i 
kaimą ir rengtis prie trilypių 
vestuvių. 
voliuciją!

Labai

reiškia buržujų moterų roman
tiškus geismus:

Taip einama prie užbaigos. 
Garbė ricieriams ir kovoto
jams už meilę! Visi šaukia: 
“Lai gyvuoja revoliucija, pre
zidentas ir Romero—guberna
torius!” Tik darbininkų ir 
valstiečių valdžios jau nėra. 
Gi Wilsonas, buvęs vergu, ir 
pasilieka su savo ponais ver
gauti. Milionierius Hepwor
thas kelia vestuvių puotą del 
visų. Iš darbininkų, ir valstie
čių revoliucjjos liko tik prezi
dentas.

Taigi, revoliucija nėra' dar
bo liaudies revoliucija, kurią 

.bandoma “Pepitoj” atvaizduo- 
Įti. Tai revoliucija, kaip ir vi-Įlionieriui Hepworthui. reikia ir vaidmuo, kuomet tokioje vie-

. jmergų. Jam puola į akį Fe- toje šąukiąma “viva darbinin-'sos meksikoniškos revoliucijos, 
pačioj lipa, karčiamninko duktė. Su ku ir valstiečių valdžia.. . ”j kurios nieko bendro neturėjo 

i Čia įvyko ne darbininkų, ir su darbininkais ir valstiečiais, 
valstiečių revoliucijos pergalė, 
bet Amerikos milionierių ir 
Meksikos buržujų vestuvės. 
Kokia jau ten “darbininkų ir 
valstiečių valdžia,” kad joje 
saugiai jaučiasi milionieriai ir 
dvarininkai ? Pagaliaus, rei
kia žinoti, kad Meksikoj dar
bininkų ir 
cijos niekad 
laimėjusi.

Tačiaus 
kuris turėtų 
voliucijos laimėtoju, pasilieka 
vergu ir po tai “revoliucijai.” 
Milionierius Hepworthas, grįž
damas į kaimą, jį palieka už
statu Romero urve. Romero 
irgi visaip tarną Wilsoną bau-1 
gina. Wilsono ir Romero san- 
tikiai dar pablogėja. Wilso
nas: “Kuo arčiau sueinu į 

i su tuo žmogum, tuo 
daugiau aš jį neapkenčiu” ir 

, . „ . tt. Wilsono ir daina be at-būdu Pedro duos informacijų Į eities> be viities> Po vadina_ 
Hepworthui, kur jo sesuo ran-(mai “revoHucijai” darbininko 

ydasi. Už informacijas gaus aįejįjs visai apsiniaukė: 
darbo lpinigU’ ° vėliaus tie Pin1^1 

teks suokalbio sumanytojui, Praeitis aiški, kaip diepą, bet kur 
Žulikui Karlosui. link veda ateitis?

Pirmas veiksmas baigiasi iŠ-į Jei likimui pasiduočiau, tiktų greit 
sirengimu į Romėro kalnus va-Į elgetaut.

Va-|Jau mano Plotas neišmano, ką pra
dėt veikt, 

Vaidentuvės 
nuskynė

• kas, užlaiko viešbutį, gi Kar- dinimas rodo buržuazijos gy- Suakmenėję galva

dyarininkas. 
keti jam randą.

Pedro, negalėdamas išsimo
kėti randos, norėtų išleisti sa
vo dukterį Felipą už Karlos. 
Bet Felipa atmeta tėvo pirši
mą jaįk Karlos, nes jinai žino, 
kad Varios jau myli Pepitą.

Karlos ir vėl ateina pinigų 
rinkti. Jis mano, kad: “Tur 

• būt ir vėl bus tas pats atsaky
mas: ‘Neturiu pinigų, senior 
Karlos, malonėkite palaukti.’ 
O dabar išsiųs savo gražuolę 
dukterį, kad praminti tam at
siprašinėjimui taką...Jei no
riu gauti pinigus, turiu lošti 
akmenširdžio dvarponio rolę.” 

Taip žemės savininkas Kar
los ir vaidina su Pedro ir Fe- 

i lipa, kad atgauti neužmokėtą 
randą. Tuojaus atsiranda ir 
Pepita. Pedro kieme ji susitinka Karlosą ir prasideda jų 
^neilė, Pepita būk tai pabė
gėlė nuo revoliucijos pavo
jaus. Visi smagūs, tik Pedro, 
smulkusis biznierius, bėdoje. 
Todėl jį ramina Pepita, Feli
pa, Karlos ir pats Pedro pri
verstas dainuoji:

Šokim, kol muzika grieš, 
Praleiskim laiką sukdami ratą, 
Diena greit prabėgs.
Imliai ir gaiviai šokdami, 
StWyj užmiršim bėdas.
Gyvenimas pilnas džiaugsmų, 
Pasaulis yr’ gražus.

Tuoj po šių linksmybių

Kovos vienos grupės buržua
zijos prieš kitą. Minėta “re
voliucija” eina labai naudin
gai del Amerikos milionierių. 
Nes ir dabartinė Meksikos val
džia yra tik agentu Amerikos 
imperializmo.

Dainų “Pepita” turi net 20. 
Daug darbo chorui. Muzika 
ir kalbos turi patraukimo' į 

i klausytojus-žiūrovus. Tačiaus 
visos dainos nulipintos iš bur
žuazinio romantikų molio. Į- 
dėjimas į tokį veikalą kelių iš
sireiškimų apie darbininkų ir 
valstiečių valdžią, nieko nepa
taiso, nes visi charakteriai, 
dainos, kalbos yra buržuazi- 

> nes. Tik vienas darbininkas 
Wilsonas, kuris visų niekina
mas ir laikomasi durnelio ro
lėje. Tat “Pepita” nėra pro
letarinis kūrinys, bet pilnai 
buržuazinis ir gerai sklei- 

'džiantis buržuazinę ideologi
ją.

Vaidinant “Pepitą,” putinai 
reikia išimti netinkamai įdė
tus “darbininkų ir valstiečių 
valdžios” > obalsius, nes dvari
ninkai tokių obalsių neskelbia. 
Prie to, įžangoj reikia duoti 
paaiškinimas, gal pačiam vei
kale prierašas, kokio turinio 
yra veikalas. Publikai reikia 
perstatyti, ką reiškia tokios 
buržuazinės revoliucijos.

V. Proletaras.

CASTON MPSEVKI! LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ ' PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.Tel.,

; Lietuvaitė Fotografistė
BI Fotografuoju, Didinu ir Numalia-
! vojų Visokiom Spalvom J 
į Paveikslus i

| Studija atdara kiekvieną dieną ir J
I nedaliomis nuo 9;30 iki I

5 vai. po pietų. ?
MARGARETA VALINCIUS1 n *

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

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

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

Vaistžoles yra nuo sekančių ligui 
i vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenore- valgyt, strėnų ir pečių 

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

i žolių, kurios jums sugrąžins sveika- 
! tą, panaikins minėtas ligas.
I Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

I širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
i si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
i mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
į ga yra labai blogas dalykas, bet mū

sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAIT1S
' 25 Gillet Road, Spencerport, 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, 
įsisenėjusio 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.

patarnavimo 
kreipkitės:

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Veiksmas II
Scena—kalnų takas, 

ro, kuris “revoliucionierių” 
kontrabandninkas, dainuoja:
Aš—kontrabandninkas Romero, 
Po brylium akys kaip arelio, 
Kalnuos štai šiuos visad slepiuos, | 
Priešų, nesibijau.
Nuobodu čia, klaiki vieta, 
Bet aš karalius sau.

Daug yr’ karalių karūnuotų, 
Kurie pavydi man, 
O aš laisvas jų valdonas ir

Paskiaus Romero kalba, 
kad “ginklai ir amunicija lai
mingai pasiekė revoliucionie
rių rankas.” Tai, esą, “mū
siškiai laimės p&rgalę darbi
ninkų ir valstiečių naudai.” 
Bet šitas “revoliucionierius” iš 
pirmo pamatymo įsimyli į Jo
nę, kurią Karlos suokalbis at
siuntė Romero urvan.

Romero yra Karlos draugas 
arba 
mero 
rodo, 

|šies 
keltų 
valstiečių naudai.

(autorius vargu įdėjo darbinin- 
I kus ir valstiečius į veikalą. Jei 
I ir būtų tai tiesa, tai visai ne
vietoj, nes visa veikalo tenden
cija, visit charakteriai nedar- 

at- bininkai. Romero daina daro 
važiuoja Amerikos milionie-ljį kokiu tai valdonu, karaliu- 
rius Hepworthas ir jo sesuo I mi, bet ne darbininkų revoliu- 
Jone, tarnas ir tarnaitė. Kad ei jos vadu.
į ‘fjfeeksiką važiuoja Amerikos 

‘ milionieriai, nėra naujiena; jie 
deda ten pinigus ir iš to daro 
didelius pelnus.

įvedime amerikonų į šį kū
rinį matosi aiški autoriaus 
tendencija prielankauti Ame
rikos kapitalui, imperializmui, 
r^^ro, viešbučio užlaikytojas,

jo įsakymus pildo. Ro- 
daina ir visas vaidmuo 
kad jisai nebuvo tos rū- 
revoliucionierium, kurie 
obalsius “darbinirtkų ir 

Veikalo

Kaip matėme, Romero iš 
pirmo pasimatymo įsimylėjo į 
milionieriaus seserį. Gi pats 
Karlos visą laiką engia Pedro 
už neišmokėjimą randos. Kar
los, jei jau ne dvarininkas, tai 
šiaip didelis žemės ir namų sa
vininkas, bet nieku būdu nėra 
darbininkas. Vienok, nežinia 

ktins, žinoma, gali turėti ir kokiu būdu, jisai ne savo kla- 
n^hidos iš tokių svečių, puola'sės reikalais pareiškia : “Ir 

'Lenkiuosi prieš jus, tik vienatine kontrabanda 
Gi amerikietis Hep- mes užsiimam, tai gabenimu

Paskutinė scena, sugrįžus iš 
kalnų Hepworthui, turi dar 
daugiau prieštaravimų. Ped
ro, pasikalbėjime su Felipa 
apie revoliucionierių laimėji
mą, išsireiškia: “Bet jie nieko 
nepirks, nes visi nuskurę ir 

ibiedni. O permaina valdžioj 
padaro juos dar biednesniais.” 
Tai ve, kur nuėjo darbininkų 
ir valstiečių “laimėjimas.” Re
voliucija prieš darbininkus.

Darbininką Wilsona įsiveja 
merginos į Pedro kiemą. Visi 
jį niekina. Merginų choras:

Vargšas darbininkas, jį iš
juokia meksikietės merginos; 
jis vėl bandų reikšti meilę sa-< 
vatautei' Jonei, bet pastaroji 
vėl atrėžia : J‘Tu niekše ! Neš
kis lauk iš čia f” Milionierius 
Hepworthas “pasiutėliu” išva
dina savo tarną. Vadinasi, 
ponija, buržuazija be skirtu
mo tautos romansuoja, susivie
nija, bet darbininką visur lai
ko pastumdėliu, niekina. Jį 
stumdo savataučiai ponai ir 
neapkepčia meksikonai.

Einant prie užbaigos, įvyks
ta trejos vestuvės: “Revoliuci
onieriaus” Karlos su revoliuci
jos pabėgėle Pepita, 
“revoliucionieriaus” 
su- milionierka Jone 
lionieriaus Hejbwortho 
čiamninko dukteria 
Revoliucija jau pranyko. Kar- 
loš vėl reikalauja randos' iš 
Pedro. Romero tampa prezi
dento apdovanotas už “revo
liucinį” > pasidarbavimą gu
bernatoriaus vieta. Gi Jone

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules", 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’* 
vardo kiekvienoje dėžutėje. 1

Haarlem oil

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
'Jr-ind St Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
Kad j menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai' myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
TiaiM a ri^h A i pj

M J J Urt. ,/.. . 
<87 Oak Street,1 
Lawrence, Mass., 

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

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

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

Reikalaujant, adresuoki!:

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

. -į-:....... - ' ■-...... - - ----- -

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

hwiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiMiiiiiiiiimiiMM
I
j Naujausios Mados Žemiausia Kaina
B
I

Mes išmokiname taisyti ir valdyt 
automobiliais į trumpiausj laiką 
Mes gvkratttuojam laisnius ir dip 
lomus.- Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 \ 
ro. Nedėl'lieniais nuo : 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO 
228—2nd Avė., cor. !4th

“ TARPININKAS ”
(The Mediator) —-

VAIZBOS IR'DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių, Didelio Formato 

“Tarpininkas” duoda $200.00 arba 
laivakortę į Lietuvą ir atgal dovanų, 
' 1 t , *
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 fbrmato, 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 “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar
pininkas” pagelbės jums apmokėti 
bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
tai sužinosit, kaip tą galima pada
ryti.

“TARPININKAS?’
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

I
" PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome j namus visoje New Yorko ir 

j Brooklyųo apielinkėie.
ITurime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
Bme daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. /vakare

HOU num



- Puslapis Ketvirtas Pirmadienis, Kovo 11, 192$

S. R. Maptunas.

GYVENIMO BANGOS
“O ne, Liudvise, tik tu būk rami, au

gink sau kūdikį ir būk namie.”
Liudvisė linksma ir pasitenkinus. Ta

da ji pradėjo žmonėms sakyt, kad ji vėl 
atradus savo Jonelį: kas tai atnešęs jį at
gal ir prie jų durų padėjęs. Ir viskas pasi
liko slapta, ir niekas iš-pašalinių apie tai 
nežino.

Liudvisė myli tą kūdikį ir augina. An- 
; tanas irgi išmoksta nuo Liudvisės mylėt tą 
i svetimą kūdikį. Abu linksmi ir laimingi.
i * Paskiau Antanas sumanė, kad reikia 
įpirkti namas gyvenimui, nes jie pinigų tu-

(Tąsa)
Švartsienė tik pakraipė galvą ir nuėjo.

Kitą syk ji atėjo; paėmė tą kūdikį ant ran-' 
kų, pasižiūrėjo į jį susiraukus; paskui kad 
mes kūdikį ant galvos į lopšį; Bet nepa-; 
taikė ant krašto lopšio ir perkirto jo kak? į 
telę; ir jinai tuojau išėjo į savo kambarį, j

Z Liudvisė gi verkia ir gailisi kūdikio ir jį r J
tuojau nusineša pas daktarą. Daktaras -. vx , x. .
susiuva kaktelę, apraišioja, ir Liudvisė vėl ri užtektinai. Abu pasikalba ir ji sutinka; 

_ .v neįskili siisnmnrlei iv ancinorlra dinom tūmi.parsinesa namo. ** !
•2 Liudvisė suprato, kad Švartsienė nori i 

nusikratyt to kūdikio; tat Liudvisė jį dar 
geriau daboja ir laukia, kas toliau bus.

- Trečią kart Švartsienė išeina ir vėl j
; - klausia, ar dar gyvas tas gyvūnas? Liud

visė nieko nesako, tik žiūri jai į akis ir da
boja, ką švartsienė vėl nori padaryti. Na-

• ■ gi, ji ir vėl ima kūdikį ant rankų. Liudvi
sė gi rėkt, neduot jai kūdikio: “Nemušk, 
nedaryk jam nieko!” ir pradeda verkt, pra-

<• K šyt Švartsienės: z’ t

i paskui susiranda ir apsiperka dviejų fami- 
!lijų namą, įmokėdami 2,000 dolerių. Susi- 
i krausto j tą savo namelį. Tada jie dar lai
mingesni palieka, nes jie jaučiasi, kad tai 

! jų savastis ir niekas jų nemėtys iš ten. 
Nuo to laiko jų gyvenimas pasilieka pasto
vus, tvarkus. Jie išgyveno vienoj vietoj 15 
metų be žymių permainų. Jų augintinis 
jau buvo didelis, jau užbaigęs pradinę mo
kyklą, ir lanke.gimnaziją (High School).

Antano ir Liudvisės Malinauskų gyve
ninio viltis buvo nukreipta link Jonelio. I ' -v* ~ 1 >1 -v . a •« ■ !

Gelbėkime Kauno Kalė 
jimo Politinius 

Kalinius!
Do-

WORCESTER, MASS. Srooklyn LABOR LVCTįl
DARBININKŲ ĮSTAIGA, 

ftalžs d€l Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinsimų ir M 
Pulkus steičius su naujaisiais Italai 
Maja. Keturios bolių alleys!

KAINOS PRIEINAMOS

-959 Willoughby Akž
Tat WU2 Staiue,

žiene, A. Sarbinta, I. Alionis, 
J. Tarutis, N. Tumanienė, M. 
Jackaitiegė, F. Kalanta, M. 
Šupienienė, J. Lukas, M. So- 
deikienė ir P. Vitkus po 50c; 
E. Motiejaitienė, J. Šimonius, 
P. Bakšjenė, J. Daugėla, P. 
Jucius, J. Sabaliauskas, J. Ki- 
žius, Stankienė, A. Rutkaus
kas ir M. Stankūnienė po 25c.

T. D. A. vardu, visiems au-, 
kotojams ačiū.

T. D. A. 13 Kp. Kor.

/T. D. A. 13 Kuopos Vakarėlis
Kovo 3 d. Tarptautinio Dar

bininkų Apsigynimo 13 kuo
pa turėjo surengus koncertinį 
vakarėlį. Įžanga buvo veltui. 
Publikos susirinko virš šim
tas. Gal būt dauguma manė, 
kad veltui nieko gero negali 
būti, tačiaus reikia pasakyti, 
kad šį kartą apsivylė, jei kas 
taip manė. Programa buvo 
geresnė, negu kaip kada ,už 
50c įžangos. Programos išpil
dyme dalyvavo šie dailininkai: 
O. Sarbintienė >porą liaudies 
dainelių gražiai padainavo; D. 
Vaitelis, akompanuojant jo 
seseriai, smuiką gražiai pa- 
griežė,—tai- pavyzdingi jau
nuoliai; M. Paruliūtė sudaina
vo dyi dainas puikiai; ji1 gej 
roką laiką buvo pasitraukus iš 
viešo dainavimo, del privatinio 
mokinimosi kriygvedystes, da
bar jau galėsianti vėl dažniau 
dalyvauti, nes mokslą užbai
gus. Sabaliauskas ir Tuma- 
nius sudainavo duetą; jie my- I 1 • 1 • • • 1 •

Draugai ir draugės! 
roji visuomene! Kauno ka
lėjimo politkaliniai negalė
dami iškęsti bjauraus kalė
jimo režimo 26 d. sausio pa
skelbė badavimą.

Paskutiniu laiku budeliš
ka Kauno kalėjimo adminis
tracija su žvalgybininku 
Korsakevičium priešaky 
pradėjo visaip tyčiotis iš po
litkalinių ir juos visokiais 
būdais kankinti.

Politkaliniai del bjaurių 
kalėjimo sąlygų,- nuolatinio 
iš jų tyčiojimosi ir kankini
mų įteikė pareiškimą su rei
kalavimais Valstybės Gynė
jui. Jie reikalauja: dides
nės patalpos, pagerinimo 
šviesos, ..pagerinimo maisto, 

i, nevar
toti priemonių išsiuntimo į lomiausi publikos dainininkai

SKAITYKIT “LAISVĘ”

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

“Jei jūs nemylite ir jūs nenorite to kū-;™i’Xh1’“; 'medicinos pagelbos.

fortą, neleisti administraci- buvo Paversti dainuoti gaidų
dikio irerian u man atiduokit- iš ii n7<si ičiau užbaigtU gimnaziją, ir manė leisti jį 
atrinsfu- aš ii mvHu ” 'augščiau, į univeisitetą ir išmokint advo-

, 7 . ,. |katu, o sulaukus senatvės, kad būtų prie
švartsienė lyg susisarmatmo, ko prisiglausti. Bet Antanas visuomet kal- 

nuleido galvą, susimąsto ir sako: •
“Na, tai gerai, jūs imkite kūdikį ir au

ginkite, o aš jums apmokėsiu.”

bėdavo Joneliui:
“Joneli! Gal kada būsi žmogus; gal 

kada užbaigsi mokslą ir dalyvausi visuo-
. Liudvisė atsakoAš neprašau apmo- ,menes politikoj. Nepamiršk, sūnau, kad 

kejimo. As užsiauginsiu jį, kaip savo sū- j į-u esį darbininkų sūnus ir darbo klasės na-
rys. Atsimink, kad darbininkų klasė yra 

ir 
... . i v. «v Tai, sūneli,'

kyši apie tai, niekam.” į kovok, kiek galėdamas už darbininkų tei-
Liudvisė prisiekė. Švartsienė apren-’ses, kad kiekA.nors palengvinus darbininkų 

gia kūdikį, sudeda jo visas drapanėles ir į skurdą. Iš karto Joneliui mažai kas iš to 
dar duoda Liudvisei 1000 dolerių: “Au-j atsimušdavo į jo smegenyną, nes jis mažai 
gink jį, neškis.” i patirdavo ant savo pečių tą skurdą ir iš-

T • V • "I T i 1 • • • > «

'durdavo su išnaudojančia ranka.
Jonelis pradėjo pastebėti mokykloj, 

kad yra neteisybė ir kyšių ėmimas bei pa- 
i pirkinėjimas. Kurie mokiniai turtingi, tų 
■vis geri atsižymėjimai, o kurie neturtingi, 
; tų vis prasti, nors kuris ir geriausia pada- 
' ro. Tada ir Jonelis atsimindavo tėvo ištar
ius žodžius; tada ir jis pradėjo protaut,

_ ... v . rys- •______ z _______ —- ____________ ______________
Švartsienė: “Gerai, pasiimk; aš jum skriaudžiama, išnaudojama, be teisiu, 

jį atiduodu; bet prisiek, kad niekam nesą- skursta didžiausioje vergijoj. *

Liudvisė pasiima kūdikį, slapta pro; naudojančią ranką; bet paskiau ir jis susi- 
užpakalines duris išsineša, kad niekas ne- " 

’ matyti/. O Švartsienė, norėdama sumaišy
ti tas pėdsakas, pati ima kūdikio vežimu
ką, apsirengia ir nuvažiuoja į paupę, kur 

"x? žmonės žaidžia sviedinius (boles). Ji pasi
stato, vežimuką ant kranto upės, atsisėda 
ir žiūri, kaip 
lengva koja pastumia vežimuką į pakalnę,! __
kuris ir įpuola į upę. .O Švartsienė prade-! had reikiama kovot su išnaudojąnčia klase, 
da veidmainingai rėkti: i Jonelis besimokindamas pradėjo skąityti

“Gelbėkite! kūdikis įpuolė į upę!” i klasių kovos istorijas, Karolio Markso kny- 
Žmonės subėga gelbėt. Vienas tuojau įgas ir kitų. Jis pasilieka radikalas .ir dar- 

įšoka, vežimuką ištraukia, bet kūdikio nė- ‘ bo klasės šalininkas.
ra.. Žmonės j.ieško, graibo po visą upę, bet j ' Tėvas dirba be pertraukos ir tvarkiai 

; ^kaip nėr^.kūdikio, taip nėr, nes. jo nei ne- gyvena, o uždirbtus centus deda į banką ir 
Taip ir pasiliko kūdikis taupo del savo Jonelio, kad kaip nors duot

ia baisbolą, o paskui pa

' Tėvas dirba be pertraukos ir tvarkiai

j buvo vežimuke.
nesurastas.. |jam mokslą.

Švartsienė ^pareina namo ir sako tar- j Jonelis po keturių metų užbaigė ir vi
naitėm, kad -kūdikis įpuolęs į upę ir pa- ■ Jm-inę mokyklą.- Tėvai linksmi ir džiau- 
skendęs. JBet tarnaitės netikintam: jos ma-: gjasi savo Joneliu. Paskiau, visi pasitarę, 
no, kad ji pati paskandino kūdikį, nes jos; nusprendžia leisti Jonelį į universitetą mo- 
žinojo, kad jinai neapkentė to kūdikio. ; kytis į advokatus.

_Paskiau, parvažiuoja vakare ir Švart-! ^ėvas sako: “Pradžiai pinigų turime 
sienės vyras. Jis tuojaus ir klausia: “Ar;2,000 dolerių banke; jei sveiki būsime, įai 
jau nugalabijai tą benkartą?” O tarnai-; (jar užsidirbsime. Jei tik Jonelis stengsis, 
tės klausosi, ką Švartsienė pasakys savo tai vis galės užbaigti.” X
vyrui apie tai. , Jonelis padėkavojo tėvams, o, sulaukęs

Švartsienė ir sako: “Nebėr jo; jis din-'sezono, vėl mokinosi, jau universitete.
go ant visados.” ~

“O kur jį padėjai?”
“Nagi, nuvežiau į upę 

mau.”
“Ir gerai,—pritaria Švartsas,—dau-;

. daugiau man nervų nebegadins.” :
Abu Švartsai pasiliko linksmi ir pasi- gų.

jai tyčiotis iš jų ir kit. Val
stybės Gynėjui kaip ir ki
tiems fašistams mažai terū
pi darbininkų ir darbo vals
tiečių sveikata ir gyvybė ir 
jis nesirūpina patenkinti po
litkalinių reikalavimų.

Draugai ir draugės! Do
roji visuomene! Kauno ka
lėjime pūdoma pora šimtų 
politkalinių, jų gyvybė pa
vojuje, mūsų pareiga juos 
gelbėti! Kruvinieji fašistai 
ne vieną Lietuvos darbinin- H/stankVs"

netekus. J. Morkūnas, armo- 
nistas, ir F. Kalanta, smuiki
ninkas, duetą turėjo grajyti 
net penkius sykius pirmu at- 

Iveju; tai puiki muzikos me
lodija. 1. Norkevičiūte dek
lamavo eiles. Visiems daini
ninkams akompanavo Meškie- 
nė-Jablonskaite. 1 G. D. Jusius 
pasakė trumpą prakalbėlę 
apie T. D. A. svarbą, kviesda
mas, kad susirinkusieji po 
kiek nors paaukotų į JVpsigy- 
nimo Fondą. Susirinkusieji; 
sumetė $20.28. Pirmininkavo

kų ir darbo valstiečių nužu
dė, dabar savo nuolatiniais 
kankinimąis jie ruošia masi-1 
nį žudymą mūsų 
Kauno kalėjime.

Pakelkime savo 
prieš žudytojus ir užkirski- 
me. kelią politkalinių kanki
nimams !
• Protestuokime prieš 
kalinių kankinimus!

Kelkime aikštėn kruvinų
jų fašistų budeliškus dar
bus ir protestuokime prieš 
baltąjį terorą!

Keiskite savo solidarumo 
jausmus politkaliniams ir 
reikalaukite jų paliuosavi- j

Tegyvuoja Kauno kalė j i-i 
mo revoliuciniai politkali- į 
niai!

Šalin politkalinių bankini- i 
mai!

Šalin kruvinasis fašistų 
teroras!

Šalin fašistų diktatūra!
Tegyvuoja Tarptautinė 

Raudonoji Pagelba!
Lietuves Raud. Pagelbės 

Centro Komitetas.

draugų

baisa

Aukojo sekamai: N. J. Ku- 
darauskas $2: M. Stalulionis, 
M. Žakienė, V. Guvickas po 
$1; V. Motiejaitis, D. G. du
sias, P. Bacevičius, O. Vaiva- 
dienė, A. Mikelaitienė, M. Ki-

pout. Palengvina
nuovargi ■

' Red Cross Ink
stams Pleište- 
riai Gaunama 
visose apticko- 
se. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson, New 
Brunswick,N.J.

“RAUDONASIS ARTOJAS” nuo naujų metų pradėjo eiti kas 
saVaitč ir teikia savo skaitytojams dvigubai daugiau įvairiz svarbių 

1 žinių, negu pirma.
“RAUDONASIS ARTOJAS” yra vienintelis Sovietų Sųjun^j 

lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių $inių iš lietuvių 
kolonijų gyvenimo. • ’W

“RAUDONASIS ARTOJAS” teikia STivo skaitytojams daug žinių 
iš politinio ir ekonominio Sovietų Sąjungos gyvenimo.

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

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

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

Užsisakyt metams Amerikoje ir šiaip užsieny] kainuoji 
2 doleriai, pusei mėty—1 doleris

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

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

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS
Ir Spiritiniai Gėralai

JAU GATAVA

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.

Tėvas išmoko angliškai kalbėti, skai- Sausio 26, 1929 m.
■tyti ir rašyti; jis išsiėmė pilietiškas popie

ti: paskandi-! ras, tapo pilietis ir, kaipo senas mainieris, 
i darbuojasi darbininkų labui, kiek pajėgia.

Paskiau, unijistai išrenka Antaną uni- 
!jos lokalo pirmininku, kaipo ištikimą žmo- 

Tas Antanui dar daugiau suteikia 
tenkinę: jiem ir vėl proga išdykaut ir or-' energijos ir pasišventimo darbininkų reika- 
gijas kelt. O tarnai, girdėdami^keikia sa- lams. f 
vo ponus, kad tie žmogžudžiai nužudė tik- Vieną kartą Antanas priėjo prie svė- 
rą savo sūnų. ' i'ėjų, kur anglis sveria. Jis patėmija, kact

Liudvisė parsineša tą kūdikį namo. kur vagonėlis sveria 1,300 svaru, o užrašo 
Antanas parėjo iš darbo; Liudvisė tik tūkstantį svaru.

greit prineša_ tą. kūdikį ir rodo Antanui. Antanas, sulaukęs vakaro; tuojau su- 
Antanas apžiūri ir krato galvą: . z i šaukia susirinkimą ir praneša visiems, kad
, . . Ne, Liudvise, čia ne musų Jonelis; kompanija vagia anglių Vegą nuo darbinin- 

^ava.\ sį kūdikį? v|sį pasipiktina tokiu kompanijos pa-
v au -i i a x Jsielgimu; ir visi vienbalsiai nutaria reika-

. . Negalimas daiktas,—sako Antanas,— laut iš kompanijos, kad būtų svėrėjai uni- 
niekas kūdikių nemeto. Tu pati paemei jistai ir kad būtų sveriama anglis teisin- 
keno kūdikį, Liudvise. Pu pasidarysi saujgaį. q jeį kompanija to neišpildys, tada

)a j1 a^vYs ir suras pas tave tą eina mainieriai streikan. O Antanas, kaipo
- į1?!,’ &ausi kehs metus kalėjime pa- Į pirmininkas, tuojau raštiškai praneša kom- 

SedeL / . . T • ! • panijai.
Tia O ne<’3 nai* v n .ie kas _ nesi vys, ( Sulaukus rytojaus, kompanistas šaukia
Jisyia paaukotas nužudymui. Žiūrėk,^ko-1 Antana į ofisa< Antanas nueina į ofisą;

Viena. Austrija.—Čia po
licija uždraudė rengti sek
madienį antį-fašistinę de
monstraciją. Jaučiasi gerai ant nugaros

!?a tebčia ant jo kaktos, aš tik jį j;g randa jauną, apie 20 metų, vaikiną, ka-
išgelbėjau nuo mirties.

“Kame dalykąs,—klausia Antanas, — 
kas jį norėjo nužudyt?” < .

Liudvisė išpasakojo visą tą istoriją 
apie Švartsų gyvenimą ir tą kūdikį. Pas
kui parodė ir tuos pinigus, kuriuos Švart
sienė jai davė:

“Dabar aš-turiu auginti tą kūdikį. Bet 
jei tu, Antanai, nenori, tai aš vėl eisiu, 
kur nors dirbsiu ir auginsiu tą kūdikį.”

sykių savininką vardu Henry Jensoną. O 
tai tas pats tikrasis Antano sūnus/ kurį 
kadaise Jensonai buvo pavogę, kaipo kūdi
kį, bet Antanas čia jo nepažino.

Tuojaus kompanistas ir užkalbina An
teną:

“Gerą rytą, Antanai!” »
“Gerą rytą, ponas Jensonai.”

(Tąsa bus), , ;
Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

A. BL Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 653;

\ i $ . , z •.

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

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

VILNIS

3116 So. Hoisted St.

Greenpoint 9632

K. M. S

Chicago, III

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

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit įr tinkamai.

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

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

Ridgewoodo Skyrius t 253 Grove St. 'J
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St., New Yorke, kur 
darbininkų, vakar, 8 
du darbininkai buvo 

iš darbo. Pavaryti

teatro, Graham Ave 
i Broadway, Brooklyne.
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kom-
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Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sųLietuvos darbininkų ir kai

mo biednuomenes dvi
savaitinis laikraštis 

(su paveikslais)

BALSAS”

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VIŠKAI-ANGLIŠK AS 

i! ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

Metams ...................$1.75
6 mėnesiams............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

DRAUGUS IR GIMINES GY- j
VENANČIUS ARGENTINOJE, Jau tik keletą betur 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ dymų. I

vietoj pastačius ofisų namą, 
kitur bus statoma naujas Walj+ 
------------- 1 viešbutis, , ties 
Park Ave. j r 50th St., New 

! Yorke. Naujasis viešbutis bus

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA 11.25c

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

<!>

Susitvėrė Lietuvių Darbininkių 
£>usivienijimo Nauja Kuopa

Su pagelba drg. Igno Kar
tono sušaukta darbininkės į .A. 
L. D. L. D. kuopos susirinai; 
mą; ir pribuvusi L. D. S. A’. 
I Rajono komiteto narė, drg. 
J. Bondžinskaitė, pasakė pra
kalbą, paaiškindama, kodėl 
darbininkės turi organizuotis, 

C ir kokią rolę lošia darbininkių 
ir darbininkų judėjime Lietu
vių Darbininkių Susivieniji
mas. Po jos prakalbėlei, su
sirašė 6 draugės, ir tapo at
gaivinta L. D. S. 105 kuopa. 
I kuopos valdybą tapo išrink
ta sekamos draugės: org. 
Siurbienė, protokolų rast. Rač
kauskienė (pirmos* kuopos 
sena narė ir buvusi Centro iž
dininkė, sena darbuotoja) ; fi- 

4 nansų, rašt. Misevičienė, iždi-

Kala Naujus Pančius 
Bedarbiams

$40,000,000 Viešbutis J Londonas.— Anglijos po-] rymą propagandos del Indi-1g

Prieš bedarbius sugalvojo 
policijos komisionierius Wha- 
lenas naują planą. Jis va
žiuoja į valstijos sostinę Al
bany, ir ten reikalaus išleist dorf-Astoria 
šitokį įstatymą: kad policijai 
būtų valia, be jokių warrantu 
areštuot, “ 
jaunuolius,

jlicija pradeda labiau per- jos nepriklausomybės.
I sekioti komunistus . už var

Seną garsųjį Waldorf-Asto-j__ y .__ ’_______ _____ :-----
ria viešbutį nugriovus ir toj i
X 7 1 /2b I f\ 1 W O H Z I 1 1 n ZA-fl m 1 I-A tA V-A'A n

nieko neveikiančius
” taipgi visus tuos ^0 lubų augščio, turės 2,000 

asmenis, kurie negalės priro- kambarių ir lėšuos $40,000,4 
dyt, kad turi kokį nuolatinį 000.
darbą. Jeigu Whaleno suma
nias būtų priimtas, tai būtų
areštuojami ir visi, kurie! .
tvarkdariams pasirodys be! Jeigu New Yorko valstijos 
reikalo “besibastą” gelžkelių (seimas ateis talkon, tai galės 
stotyse ir kitose viešose vieto- būt nusausinta didžiausi plo- 
se. Ką tik areštuotų, kiekvie- tai Long Islando balų ir pel-
no >areštanto būtų nutraukta 
paveikslai-antspaudai p i r š tų 
galų ir laikoma policijos sto
tyse, kaipo rekordai nužiūri- 

, “kurie gali su lai
ku tapti kriminalistais.”

Toks įstatymas būtų nau
dingas fabrikantams prieš 
jiems nepatinkamus darbinin
kus.

Policijos komisionierius, be f 
to, dabartiniu laiku stengiasi! 
tokiais ir kitokiais savo pla
nais nukreipt žmonių domę 
nuo grafto skandalų ir nuo 
pro pirštus žiūrėjimo į di
džiuosius kriminalistus, Roth- 
steino žudeikas ir kitus.

respondente d. Račkauskienė. 
> Draugės nutarė greitai reng
ei prakalbas, kviesti d. . Un- 
džių, kuris tik iš Lietuvos su
grįžo, ir kitus, kaip tai d. Jes- 
kevičiūtę, Mizarą. Nutarta 
greitai laikyti kitą kuopos su
sirinkimą, kuriame bus skai
toma ir paskaita “Rožės Liuk- 
semburg gyvenimas ir dar
bai,” kurią skaitys draugė 
Račkauskienė.
Yonkeriečių Stambi Auka 
“Vilniai”

Užbaigus Darbininkių Susi
vienijimo reikalus tvarkyti, 
prasidėjo ir A. L. D. L. D. vie
tinės kuopos susirinkimas. Ap
art kitų reikalų, nepamiršta 
nei mūsų dienraštis “Vilnis,” 
kurios politiniai priešai išde
gino jos ofisą. Susirinkimo 
pirmininkas, d. Siurbis, pa
kvietė d. J. Bondžinskaitę pla
čiau paaiškinti apie “Vilnies” 
priešų padarytus nuostolius; 
Jai trumpai pakalbėjus, drau
gai aukavo šie : po $2.00 : Rač
kauskienė, Račkauskas, J. Rą- 
zevičius, J. Bondžinskaitė; po 

**» $1.00: Siurbis, Misevičienė,
Kazokienė, Ig. Kartonas, Nor-j 
botą, Sabaliauskienė, J. Jodei-, __

žolinskas. Iš mažo susimj prispirto Rosenbergo ofise bu- ---------- --------------
vo teatro darbininkai ir tar- Į 
nautojai. Kuomet du plėšikai i APDOVANOKITE 
darbavosi apie Rosenbergą, ' 
tai trečias “užkalbinėjo dan-,' 
tis” ofiso žmonėms, neva no- į 
rėdamas gaut teatre darbo.

Rosenbergas buvo surištas ir 
įstumtas į “klazetą” po laip- 

, tais.
Spėjama, kad plėšikai bus 

tie patys, kurie sausio mėne-
i sį išplėšė $3,000 iš Fox Follies 

ties

kimėlio aukų surinkta net 
$16.00. Tai' yra puikus pa
vyzdys ir kitiems draugams. 
Bravo už tai, draugai. Apie 
kitus susirinkimo reikalus, ma
nau, parašys kuopos oficialis 
korespondentas drg. Ig. Kar- 
lonas.

birieji Amalgameituose 
Varo Savo Darbą

ruwlapls Penktai

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Išplėšė $6,000 
Iš Republikos Teatro

Trys jauni vyrukai penkta
dienį, 2 vai. po pietų, atsilan
kę į Republic teatrą, Keap 
ir Grand St., Brooklyne, suri
šo M. J. Rosenbergą, vieną iš 
teatro savininkų, vos išėjus 
jam iš' savo raštinės; išplėšei 
iš jo $6,000, kuriuos jis buvo! 
susidėjęs į krepšelį, kad nu
vežti į banką; paskui plėšikai 
susėdo į išankrto pastatytą čia j 
pat jų automobilį ir pabėgo su; 
grobiu.

Tuo laiku teatras buvo pil- 
Inas publikos; už kelių pėdų 

i nuo revolveriais prie sienos

$750 už Šonkaulio
{laužimą “Subvėje”Pas Stalofsky ir Hyman, 85 

Bleecker 
dirba 50 
d. kovo, 

v pavaryti
todėl, kad ’jie vedė propagan
dą prieš Hillmano visą admi-j" 
Distraciją, kuri suokalbyj su f . , . .
darbdaviais yra kaltininkė da-, 
bartinių sąlygų kriaučių indu
strijoj.

Minimos šapos darbininkai, 
kaip ir darbininkai abelnai, 
yra nesusipratę, vienok kuo
met jiems tapo išaiškinta, 
kad jų dabartinė padėtis yra 
pasekmė Amalgameitų unijos 
vadų, su Hillmanu priešakyje, 
išdavikiškos politikos, tai pa
sirodė jie visi kaip vienas nu-i 
sistatę prieš. Jie atvirai pa-

- reiškė, kad mūsų unija dabar 
virto darbdavių unija, ir kad] 

gl&tokios išeities darbininkams 
nelieka, kaip tik eit su kairią
ja sriove, priimant kairiąją 
programą.

• Kuomet tie du darbininkai 
pagal įsakymą Rismano, da
bartinio New York 
Board manadžeriaus,

Bronxe priteista, kad 
i T. požeminių gelžkelių 
] panija užmokėtų $750 atlygi- 
i nimo Sadie Thornienei; kuriai 
buvo įlaužta šonkaulis per 

! žmonių susigrūdimą, beeinant

Joint 
_ ___________ , buvo 

lt* pravaryti iš darbo, tai visa ša- 
pa savo mitinge nutarė suba- 
tos ryte nesusirinkt į darbą ir 
kad priduotos čermanui nari
nės duoklės su knygutėmis ne
būtų atiduota Joint Boardui, 
pakol tie du darbininkai ne
bus sugrąžinti į darbą. '

Je* Pasirodo, kad darbininkai 
ne juokais pradėjo kovą ir su 

ą Hillmano genge ir su 
vįais.

?-n

LIETUVIS GRABORIU8
IK BALZAMUOTOJAS

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

Lietuvių Valstiečių Kalendorius
Puiki ir turininga knyga, išleista Baltgudijos lietuviams. Labai 
naudinga ir amerikiečiams, nes yra daug svarbių raštų geriau
sių revoliucionierių rašytojų. Kaina...........................50 centų.

Būtinai Perskaitykite Šią Knygą:
ALKOHOLI IR SmiTINIAI GĖRALAI

' Parašė Dr. J.. J. KAŠKIAUČIUS
Kiekvienas vyras ir moteris, seni ir jauni, privalo perskaityti 
šią knygą su dideliu atydumu. Alkoholiniai gėrimai apjakina 
žmones, suparalyžiuoja, išvaro iš proto ir pridaro daugybę ki
tokių nelaimių. Tačiaus yra atsitikimų, kur alkoholis apgina 
žmogų nuo ligų. Kaip tas vislias atsitinka, rasite šioje kny
goje, kurios kaina tik........ j ...................$1.00

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne
‘Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonomine pa- 
2Z.L. Aiškūs faktai paduoti, įcaip fašistai ir kiti buržuaziniai

| gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 

prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina ..................................................... ...........

Ką Mes M atėmė Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų yalgas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygele iš 64 puslapių. Kaina........................................... 15c

Priesfasistine Vienybe
Priešfašistiriės Kovos Komiteto orgąnas, afėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina ............................  ... ............................................... 15c

Kas Tie Sušauįyti Kejuri Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 

i vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. Labai 
Įvaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina................  35c

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu
į Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika- 
i Iingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
■ pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai-
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų | 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi-' 

.rengęs prie egzamino. Kaina tiku.............. ...........;..........25c

Moteris ir Išpažintis I
2.turime šios knygelės. Joje yra gražių nuro- 

'2.. ...j, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių. Čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina .................................. ..20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi-mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ........................   $2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip^ kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie .lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina.............. $2.00

įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tąi yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio,. kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų veiksme, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta to visiems suprantama kalbd taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stato. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vienintė- 
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų Iclasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties. Šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdarj^a drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ................       $1.50

kių ir padaryta dikčiai tįnka- 
namų statymui • žemės.

Tuo reikalu kreipiasi į valsti
jos sostinę G. H. MacBeth, 
Canarsie Prekybos Tarybos 
narys, kuris reikalauja iš vai- j 
stijos iždo paramos delei už-i 
pylimo bei isdziovimmo mine-; tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. ■* Yra eile 
tų balų ir pelkių. ‘ ‘ ‘ ......

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenes gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyl 

“BALSĄ” i
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTJ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
/Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: -
v “LAISVĖ”
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Tai Tie Švelnūs Cigarai,
Kurių Jūs Pageidavo!

MENDELO
Padirbti iš suderintų 

.Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinejame, kaipopaštą išsiuntinejame, kaipo 

užsakymus (orderius).

“ LAISVĖ”
1 *

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

SKAITYKITE I
PLATINKITE

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bel . . .

Keystone . .

TELEFONAI:

Oregon 5136
Main 9669

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
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) v

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo 1

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA/

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK: ____________________

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

Vardas ______ —--------------------------------------------- --------
No_______________-______________________ St. or Ave.
Miestas --------------------------------------- State—

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-M474 x "Mokykla an Reputacija”
Būkite Savyatovus—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 turito amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

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

—......... sail

RUSIŠKA : PIRTISTURKIŠKA
FYTRAI Laike bedarbSs pirties kaina nupiginta iki r ALA imi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J U vCIltlJ

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia jtaisyta /iidelis^ plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

" ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

kambarį

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS 
Pančdėliais 

utąrninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
gąro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarhavimu.
29-3J Morrell Street, tarp Cook ir Debcvoise Sts.

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



I

N.

Subadė Šeimyną PAJIEŠKOJIMAI

fiWiriti

Biz-
Ge-

PARSIDUODA jūreivių užeiga.
nis išdirbtas per daug metų.

ra progą norinčiam pasidaryti pini
gų. Kreipkitės po No. 175 E. 22nd 
St., Bayonne, N. J. 57-62

Pirmadienis, Kovo 11, lp29

VIETOS ŽINIOS
Diskusijos Apie Sukniasiuvių Apsižiūrėkite ir Duokite 
Streiką ir Organizavimą 
Naują Uniją

' Patarimus

ti vyresnius, kaip 40 metų 
amžiaus, arba akių plotu- pa- 
leidinėja iš darbo sulaukusius 
to amžiaus. O ką jau bekal
bėt apie 60-metinius ir senes
nius darbininkus ? Kapitalis
tai palieka juos, kaipo karšin
čius jaunesniems giminėms, 
arba tiesiog išmeta. į atmatų 
krūvą.

sėkmingai 
j on, įsimy! 
jąja gyventi.
sivaizdudt, kokia liūdna pasi
daro scena, kuomet galų gale 
ir Richardas pargrįžta ir ran
da tokias permainas įvykusias.

sugrįžęs Vokieti- 
ą ir pradeda su 
Galite, todėl, į-

■ (paugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. K ANTON
3481 Third Ave., 
Pirmas Floras,

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

d.
“Laisvės” viršutinėje svetai

nėje galima padaryti daug 
daugiau vietos išimant plat- 
formukes, kurios užima iš 
kraštų po arti keturias pėdas 
ir iš galų po aštuonias pėdas. 
Tada svetainė pasidarytų apie 
septyniom pėdom platesnė ir 
16 pėdų ilgesne. Pirm, negu 
didinsime svetaine, norime

Antradienio vakare, 12 
kovo, 1929 m., kaip astuonios’ 
valandos vakare, “Laisvės” 
svetainėj, bus duodama «pa
skaita apie sukniasiuvių strei
ką ir tvėrimą naujų unijų. Po 
paskaitai bus viešos diskusi
jos. Paskaitą duos vienas iš 
žymiųjų lietuvių komunistų ir() patarimu, kaip
vadų ir prakalbininkų. bot H j it? igi^

Suknasiuvių streikas einai 1 
prie užbaigos. Jau apie ketu
ri šimtai dirbtuvių padarė su
tartį su nauja Adatos Indust
rine Unija, pripažįstant naują 
uniją. Vadinasi, sukniasiu- 
viai laimėjo streiką ir ketu-i 
rias dešimtis darbo valandų į 
savaitę. 

Antras dalykas, tai 
svarbus organizavimas 

. . . . - . • MCIO1X UU1L1L1, IXCLV4 MClUClgamzuotų ir tvėrimas naujų ‘ ,, o 
unijų. Jungtinių Valstijų pra
monės darbininkų yra apie 25 
miliOnai; gi organizuotų į uni-, 
jas tik apie trys milionai; ir; 
tai tos unijos yra daugiau! 
kompaničnos; visokiomis suk
tybėmis biurokratiniai • vadai 
jas naudoja gynimui kapitalis
tų reikalų, o nė darbininkų. 

Taigi, antradienio vakare 
būkite “Laisvės” svetainėj ir 
dalyvauki! diskusijose apie 
sukniasiuvių streiką, organiza
vimą neorganizuotų ir tvėri
mą naujų unijų.

Kom.

T. D. A. 17Kuopos 
Susirinkimas

kovo, 
svar- 
susi- 
svar- 
ypa- 
kon-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

DARBIEČIŲ BRANDUO-
LIO SUSIRINKIMAS

labai 
neor-

John Facciola, 50 metų am
žiaus, laikrodėlių ir žiedų 
pardavinėtojas, pusėtinai pei
liu suraižė savo uošvę, švo- 
gerką ir pastarosios vyrų,— 
kuomet kilo vaidai kas link 
pasidalinimo mirusios John 
Facciolos moteries palikimo. 
Kaltininkas gyveno 'po 
77th St., Brooklyne; 
ąreštuotas.

N1627 
dabar

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Trečiadienį, 13 d.
“Laisvės” svetainėj įvyks 
bus T. D. A. 17 kuopos 
rinkimas, kur bus daug 
bių dalykų aptariama, 
tingai prisirengimas prie
certo, kuris įvyks 24 d. kovo. 
Todėl būkite visi pavieniai 
nariai ir draugijų atstovai, nes 
visi turėsim darbo. Nepamirš
kit atsivesti nąujii narių. 
Kviečiami yra nauji ir patys

Mokestis

: būtų galima gerai ir 
pertaisyti. Todėl 17 d. kovo

| įvyks svetainės pertaisymo 
naudai parengimas, į kurį 
kviečiame visus draugus ir. ...
drauges ateiti ir duoti patari-1 11 .Pnsnasyt.
mus tame reikale. |tlk 1:>c 1 menes)

I Padidinimas svetainės bus! . omitetas.
i ant naudos visom draugijom,' , 7~~ ~
kurios rengia vakarienes; to-' Apleisti Brooklyno 
del tų draugijų nariai turėtų j 
pasirūpinti, kad pataisymas į-

Atsi- 
lankydami į šį parengimų, pa
greitinsite pataisyma.

I P. B.

Susirinkimas įvyks šiandien 
pirmadienį, kovo 11 d., “Lais
ves” name; pradžia 8-tą vai. 
vakaro. Visi šio branduolio 
nariai būtinai atsilankykite į 
susirinkimą. Šiame susirinki
me bus diskusuojama Partijos 
šeštas suvažiavimas.

Sekr. J. Siurba.

“LAI SV ĖS” I )I RĖKTO RIA M S
Antradienį, Kovo (March) 12 d., 

įvyks “Laisvės” Spaudos Bendrovės 
djrektoriij susirinkimas. Pradžia pa- 

,prastu laiku. Direktoriai, nepamirš
kite dalyvauti jame. Yra svarbių 
reikalu aptarti.

J. NALIVAIKA, Sekr.
(58-60)

Pastaba Redakcijai ir 
Lyriečiams

Knygynai
Iš Brooklyno viešųjų knygy- Į 

nu 1928 m. paimta skaitymui! 
<077,841 knyga; tai yra 88,- REIKALAVIMAI 
752 knygom mažiau, negu 
1927 metais.

Viešieji Brooklyno knygy
nai abelnai gana apleisti; 
! daugelis knygų ištižę, nusidė- 
ivėję. Dabar reikalaujama iš 
miesto skirt $150,000 daugiau,

Susimildami, draugai redak- nekaip dabar kasmet skiria- 
toriai, nemiegokite kepurėse, ma Brooklyno knygyno reika- 
bet apsižiūrėkite, ką talpinate Jams, 
vietinėse žiniose satikvj lyrie-į______________* • • ». t vz t/ 1 imTrrriirirmmrri-riTr

čių su aidiečiais.
Kokią naudą neša tokis ra-j 

'šinys, kuris tilpo .po antgalviu 
[“Pastaba Aidiečiams”? Ar 
'jis traukia abiejų chorti narius HOMECOMING 
vienybėn? Absoliutiškai ne! 
Jis sukelia piktumą ir šnaira- 
vimąsi vieni] prieš kitus. Re-

REIKALINGA moteris prie stubos 
darbo apie 3 į dienas j savaitę arba 

norinti gyventi ant vietos ir prižiū
rėti stubą. Atsišaukit nuo 8 iki 10 
iš ryto arba nuo 4 iki 10 vai. vaka
re. M. Kubilius, 811 Woodward 
Ave., važiuoti reikia Myrtle Ave. li
nija iki Forest Ave. stoties, Brook
lyn, N. Y. (59-64)
REIKALINGAS fornišiuotas kamba

rys jaunam vyrui, turi būti visi 
Įtaisymai, Williamsburgo apielinkėj, 
arti Broadway eleveiterio. Taipgi 
kad šeimynoj nesirastu mažu vaikų. 

TEATRAS DAINOS-MUZIKA II | ip praneškit iki 4’ vai. po pietų tele- 
_____ I ronu: Stagg 8036. . (59-61)

Film Guild Cinema/teatre, 

 

West 8th St., New Y/6rke, ro- 

 

, , . ... x -x doma naujas Vokietijoj paga-

dakcija tokius rasinius tin etų judis “Homecoming”
nntnlmnti rrnvnan • rai Kiirii iv , , y .«(Sugrįžimas Namo). Veika

las daug skiriasi nuo papras-

patalpinti gurban; tai būtų ir 
laikraščiui sveikiau ir visiems.

Aš tiesiog nesuprantu, del- tų Amerikoj paruoštų .kruta- 
ko Lyros Choro valdyba tii- mųjų paveikslų. 4

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

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

PARDAVIMAI

namus, 
atlieka- .■ 
taisome
Reika-

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

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
su visutiniškais įtaisymais, geroje 
biznio vietoje. Parduosiu pigiai, nes 
einu į didesnį bizni. 42 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. ‘ (58-60)

> PARSIDUODA DIDELĖ FARMA
,152 akrai žemės, 100 suvirš 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
čios, 6 kiaulės ir 150 vištų. Taipgi 
visa reikalinga mašinerija del apdir
bimo žemės. 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., arba V.
Sheralis, 120 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. (58-68)

K.

PARSIDUODA gpseme 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
svės” ofisą.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas!!

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus jvai-1 
riomis spalvo-! 
mis. Atnau-| 
jina senus ir 

, kr a javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais į

1 Darbą atlieku gerai ir pigiai 
1 Kreipkitės šiuo adresu: i

| JONAS STOKES

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.! 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. J

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. ) 

Telephone. Stagg 0788

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

(56-61)
PARSIDUODA bučernė ir grosernč, 

labai geroje, biznio vietoje. Gali
ma daryti puikų pragyvenimą darbš
čiam žmogui Pardavimo 
—savininkas važiuoja į f efesasPAJIEŠKAU motinos ir patėvio če- 

kanavičiaus, taipgi ir dėdžių Au
gusto ir Jono Balonių. Man labai 
reikia giminių prie svarbių dokumen
tų. Mike švedas, 207 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. (59-64)
PAJIEŠKAU 'pusbroli^ ~Kazio~~BaL 

taucko, paeina Kauno gub., Sere
džiaus parapijos, 1917 m. gyvenome 
Waterbury, Conn. Nuo tada, nesi
matėme. Turiu del jo svarbių žinių 
iš Lietuvos, tat prašau jo paties at
sišaukti1 arba jei kas apie jį žinote, 
meldžiu pranešti, už ką būsiu dėkin
gas. Petras Baltauckas, 216 Ten 
Eyck St/ Brooklyn, N. Y. 59-64(

priežastis 
... .......................................... , Lietuvą. 
431 Lorimer St., kampas Ten Eyck

Brooklyn, 
v (58-60)

Telephone, Stagg 440®
St., prieš “Laisvės” ofisą, 
N.y Y.
PARSIDUODA čEVERYKtj ' ) 
KRAUTUVĖ

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

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

arba FRANK JOCAS
27 Water St., Huds6n, Mass.

(45-69)

A RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

416

“Homecom
ing” yra natūralūs, perdaug 
negudraujantis, o tiesiog iš gy
venimo piešiantis įvykius tik
renybės šeimyniškoje dramo
je. su visu paprastumu ir jaut
rumu. Vaidinio tema sukasi 
daugiausia apie tris asmenis:

rėjo pasiimti kokį tai pažemi
nimų, 'jeigu buvo parašyta, 
kad vieni kitiems padeda' vai
dinti veikalus? Vienok, taip 

“Grigutį,” “Kova už 
kad skaitant koktu 
Tokios pastabos at- 

Už

Idėjas,
1 darosi.
ima norą bendro veikimo

i tai redakcijai puola i 
mybė.

- - • . , ‘lx?*6?1*1! Ir Lyros Choro valdyba
New Yorke bus apvaikscioja-

Tarptautinė I 
Moterą Diena

Tarptautinė Moterų

padarys pradžių pasmarkin
tam vajui dęlei moterų darbi
ninkių organizavimo į unijas, 
Į Darbininkų (Komunistų) i 
Partijų ir į kitas proletariniai- 
klasines organizacijas.

Pinigdirbiai
New Yorko teisme kaltais 

prisipažino, kaipo netikrų 
penkdolerinių ir dešimtdoleri- 
nių dirbėjai Rob. T. Hopkins, 
jo pati Dorothy ir jųdviejų 
sandarbininkė, Louise Clothie- 
rienė. Jieškoma dar vieno jų 
sėbro pinigdirbio.

Lyriečiams

MR. A. L CEASAR
DAKTARAS if CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

—---------------- .--- —~---------------------
PAJIEŠKAU gyvenimui draugės. Aš 

esu našlys. Norėčiau susipažinti 
su tokia motere arba mergina, kuri 
mėgsta linksmą ir švarų gyvenimą 

, aš 
A. Gal-

no. Uz • Rjehardą, jo artimiausią drau- 
atsako-jga Karlą ir Richardo pačią, 

L muksią ov«ių gyvuli
ri? , . . TZ\ , , „ ir nevartoja svaigalų. Rašykite,Richardas ir Kailas buvo .kiekvienai duosiu atsakymą.—A. Gai- 

taip jau toli nueina su .tuo ra- paimti į rusų karo nelaisvę ir kus, P. O. General Delivery, Middle- 
Richardas sox» J- (56-60)

Richardas ir

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

ta,” ir nesisavinkite !”■
Kam čia kaišiojimas “Bai- 

J i lauš Daktaro,” ar kad buvo 
parašyta daugiau kritikos 
tiems patįems lošėjams, kurie 
vaidino “fenilų Daktarą” ir 
“Pepitą” ? Ar pats Aido Cho
ras neatliko užduoties laike 
savo vaidinimo? Kiek aš su
prantu, tai Aidas sudainavo 
“Bailauę Daktaro” muzikališ- 
kesnesį dainas nei kiek nepras
čiau, kaip Lyra “Pepitos” žeį- 
mesnės muzikos dainas.

Vaidinau ir .vieną ir kitą 
operetę, ir galiu drąsiai pa
sakyti, jog “Bailaus Daktaro” 
vienam “Trio” yra daugiau 
[muzika liškumo, negu visoj 

"7 Vienok, rašo ka-
žin ką ir erzina choristus!

Kaip pasir'odo, tai J^riečįai

uigia: išsiųsti į Sibirą.
jums į tik sapnuoja ir dūsauja apie 
Dak-lsavo žmoną, palikusią llam- 

‘Pepi-įburgc. Vieną kartą tiedu 
draugai nutaria pabėgti, taip 
kad Richardas galėti) sueiti 
su Ona. Bet kazokai Richar
dą suinYa, ir vėl jis lieka iš
tremtas į Sibirą ; o Karlas, pa-

IŠRANDA VOJIM Al
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)

Lyros Choro susirinkimas 
įvyks antradiėnį, 12 d. kovo, 
1929, National Hall, Clinton 
^ve-» 1 , 
Maspeth, N. Y., 8-tą vai. va-j 
kare. Nariai, visi malonėkite - , , L .. _ •
atsilankyti, yra daug svarbių' Choro koncerte ir Lyros Cho- 
reikalų ras (man nesvarbu,kas ir kaip

b davė) gavo ne kažin kokios 
Sekretorė. vertgs Saliką, o Lyros kores- 

59-60 Porintas parašė, kad gavo 
__  ‘ [šilkinę vėliavą. Kai kada ir 

'pasigyrimui turėtų būt saikas.
J. N.

kampas Willow Ave., .j™ labai ip,rat? kel« savf j 
-- — - - [padangę. Nelabai senai . dai-

1 navom Patersono Laisvės

J. T. Bimbiene

$120,000 Advokatams
Prieš Gyventojus

Interborough Rapid Transit 45,000 Semy ant 
požeminių gelžkelių kompani- Afninhf Kriivnc 
ja, per teismus bekovodama luUVOS
už įvedimą 7 centų važinėji
mo kainos, jau išmokėjo ad
vokatams $120,000;

New Yorke yra 45,000 se- 
Drauge nių bedarbių, sulaukusių 65 

su kitomis tos kovos išlaido- metų amžiaus, kaip raportūo- 
mis, kompanija paklojo jau ja Asociacija Pagerinimui 
$90Q,000, kad tik užkart gy- Vargšų padėties. Paskutiniais 
ventojams augštesnę važinėji-• laikais dauguma pramonės į- 
mo kainą. įstaigų visai nenori darban im-

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

NEP AP RASTAS~ PAR D AVIMAS

Iš priežasties nesveikatos, parsi
duoda bučernė ir grosernč, 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, nęs 
su taip mažai pinigų retai pasitaiko 
gerą biznį gauti. A. Pakrosnis, 78 
Main St., Thompsonville, Conn.

50-61

J. KENTS
Barber Shop

209 East Westfield Avenue 
Roselle Parkj N. J.

Del vyrų, moterų ir vaikų 
plaukai apkerpama gražiai, 
nes daug metų patyrimų turiu 
šiame amate. Taipgi galite 
gauti visokių reikalingų toni
kų, del sulaikymo plaukų nuo 
slinkimo. ,

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

Jei Jūs Kenčiate
N.uo by kokios kraujo Hkos, skaudulių, 
skūros Herų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesniagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie “tnanęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY-
DA IR PATARNAVIMAS I 11,1111 IKI PAGYDYMO rgJ-V.W

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 0 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniai? nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų. >

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS

del pa- 
priimti.

Maspeth,

i i.
SI

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
vienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 

os mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
aistai, Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
iekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

iausiai' patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių .
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių
Dagilių
Debesini
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

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

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2860, 8514.




