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Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Kovo (March) 15 d., 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c15 d. kovo verta prisiminti, 
nes tą dieną beveik du tūkstan
čiai metų atgal (44 m. prieš 
Kristui gimsiant) buvo nužudy
tas Romos senato bute pirma
sis Romos imperatorius, dikta
torius ir tyronas Caius Julius 
Caesar. Nuo jo vardo paeina 
žodis cezarizmas, carizmas ir 
kaizerizmas. Dar jam gyvam 
tebesant, jisai buvo pramintas 
‘Dievu’’ (Divus Julius), “neap- 

L veikiamu Dievu” ir praefectus 
■ .morum (doros diktatorius). Ji

sai pats sau, dar prie gyvos gal
avos, pradėjo statyti stovylas.

Kuomet kalbama, kad kovo 
mėnesis buvo revoliucijij mėne- 
sis (revoliucijos Vokietijoje ir 
Austrijoje 1848 m., caro val
džios nuvertimas, caro Aleksan
dro II nužudymas), tai, papras
tai, prisimenama ir 15 kovo, 
kuomet Caesarį nudūrė Romos 
senato partizanai. Kuomet sa
vo durklu. į jį smeigė Decimus 
Brutus, jo mylimas generolas, 
tai Caesaris, mirdamas, sušuko: 

/ “et tu, Brutus.”
Nuo to paeina patarlė: “ir tu, 

Brutai!”

Enciklopedia ’ Britannica ra
šo, kad Caesaris buvo “didelis 
valstybės vyras ir generolas.” 

Tai, tur būt, už tai, kad jisai 
išžudė apie 2 milionu gailų, (ku
rie gyveno dabartinėje Franci- 
joje) ir germanų. Ir gailai 
(gauls) ir germanai tuomet va
dinosi barbarai.

Caesaris buvo epileptikas, 
maniakas, homoseksualistas. 
Prieš jojo mirtį vienas iš sena
torių padarė propoziciją, kad 
“Visos Romos moterys yra Cae- 
sario savastis.” Be to, jisai 

^h.buvo Pontifex Maximus, tai' 
yra, nešioįo tą titulą, kurį da
bar nešioja Romos popiežius.

Jojo sukurtam piliečių kare ! 
žuvo dešimtys tūkstančių žmo
nių. Už milionus, kuriuos jisai 
išlupo Aigipte, Graikijoj, Galli- 
joj ir kitur, Caesaris užlaikė 
savo legionierius (kariuomenę)* 
ir ištvirkusius Romos lumpen- 
proletarijus, bankrotus; parazi
tus ir šiaip jau deklasuotus ele
mentus. Caesaris buvo sinoni
mas senovės Romos ištvirkimo 

f i # Jos plėšikiškos politikos, kū
ną ji vedė užkariautose šalyse.

Po to, kaip Romos papa pa
darė sutartį su Mussolinio vals
tybe, Lietuvos vyskupai nutarė 
padaryti two steps link Smeto
nos. Kaip Romoj šuktelėjo, 
taip Kaune nuaidėjo.

Lietuvos fašistai sudarė komi
tetą “šiaurės Lietuvai šelpti.”

Tuo tarpu Kaune, kuomet 
įvyko bankietas, pastačius 
naują valstybės bahką, išleista 
30,000 litų! Tai yra trys tūks
tančiai dolerių. Tam pačiam 
Biržų apskrity, kur padėtis 
žmonių itin sunki, kunigai pa- 
liuosilojami nuo mokėjimo tak
sų už automobilius. Tai vėl 
“parama” baduoliams.

Visa Lietuvos armija pergin
kluojama naujais ginklais. Or
laivius, tankus, patrankas tik 
gabena ir gabena iš užsienio. 

- Juk tai ne kas kita, kaip ruoši
masis prie karo su Sovietų Są- 

Crfįunga, nes su Lenkija juk jie 
y nekariaus!

Smagi žinia. Minske (Sovie
tų Gudijoj) susikūrė nauja 
ALDLD kuopa iš dvylikos na
rių.

Tai dabar turime jau dvi kuo- 
™ pas — Maskvoj ir Minske. 

Kuopas galima būtų dar sukur
ti Leningrade, Charkove, Ode
soj.

“Vilniai,” del gaisro nelai
mės, jau sukėlė virš tūkstančio 
dolerių. Reikia daugiau!

Greenville, S. C.— Už 27 
mylių nuo čia nuo didelės 
audros žuvo devyni asme
nys.

Telephone, Stagg 3878 Metai XIX, Dienraščio XI
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Čekoslovakijos Darbininkai 
Kovoja Prieš Fašistus

PRAGUE, Čekoslovakija. 
Antradienį čia priešfašisti- 
nis komitetas suorganizavo 
du masinius mitingus. Ned- 
jedli ir Vrbenski, kurie bu
vo delegatai Pasauliniam 
Anti-Fašistiniam Kongrese 
Berlyne, raportavo, apie 
kongreso veikimą.

Fašistai bandė suardyti 
mitingą, bet darbininkai 
juos išmetė. Po susirinki
mo darbininkai susikirto su 
fašistais ant gatvių; pribu
vus policija buožėmis daužė 
darbininkus ir keletą suare
štavo. /

UŽSIMUŠĖ AUTOMOBI
LIO LENKTYNIUOTOJAS

DAYTONA BEACH, Fla. 
— Lee Bible, automobilių 
lenktyniuotoj as, trečiadienį 
po pietų lenktynėse važiavo 
automobiliu 202 mylias į va
landą, nespėjo suvaldyti au
tomobilio, automobilius ap
virto ir jis užsimušė. Taipgi 
išėjęs iš kelio automobilius 
užmušė Charles Traub, kru
tamu paveikslų fotografis- 
ta.

1 Darbininkas Žuvo, 15 
Sužeista Eksplozijoj
BUFFALO, N. Y.— Tre

čiadienį National Aniline ir 
Chemical Kompanijos dirb
tuvėj No. 12 ištiko eksplozi
ja. Vienas darbininkas liko 
užmuštas ir penkiolika su
žeista.

Darbininkai sako, kad 
eksplozija įvyko iš priežas
ties vertimo darbininkus ne
paprastai skubiai dirbti ir 
del kompanijos nepaisymo 
atsargumų.

Abejojama, ar sužeisti 
darbininkai išliks gyvi. Vi
si sužeistieji randasi blogoj 
padėtv.

Ta kompanija išdirba da
žus ir įvairius chemika.linius 
daiktus. Visos jos dirbtu
vės tain sutvarkytos, kad 
kuogreičiausia būtų galima 
jose gaminti sprogstančias 
medžiagas ir nuodingus ga- 
zus ištikus karui.

Columbus, Ohio.— Bert 
B. Bucklenv. buvęs Ohio val
stijos iždininkas, tapo nu
teistas ka Įėji man ant nus- 
trečiu metu ir užsimokėti 
$1,000 bausmės už suokalbį 
papirkti prohibicijos admi
nistratoriaus pagelbininka 
J. F. Eckhert..

ARBATOS PARE 
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Amerikos Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Brooklyno 
I Organizacijos

Subatoj 16 Kovo (March)
BROOKLYN WORKERS 

CE RE SVETAINĖJ
Ma ttan Ave., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 8 VAU VAKARE

Įžanga tik 50 centų ypatai

Visi darbininkai dalyvaukite šiame 
vakarėlyje. Pelnas nuo Šio paren
gimo bus sunaudotas yedynui kovų 
ui, darbininkų pasiliuosavimą iš po 
jungo alginės vergijos.
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Degeyter, autorius Internacionalo, darbininkų'revoliucinio him
no, kiek laiko atgal nuvyko aplankyti darbininkų respublikos 
sostinę Maskvą. Su juo yra O. D. Kameneva.

Tarptautinė Darbininkių Diena Bus Ap
vaikščiota Sekantį NedėMienį, New Yorke

Ką reiškia Tarptautinė 
Darbininkių Diena? Tūks
tančiai darbininkų ir darbi
ninkių apie tai sužinos se
kantį nedėldieni, kovo 17 d., 
Central Opera House, 67th 
St. ir Third Ave., New Yor
ke. Bus didėlis perstaty
mas, parodantis moterų da- 
lyvumą klasių kovoje nuo 
istorijos pradžios iki šių 
dienų. Bus labai įdomus, 
istorinis perstatymas. Bus 
atvaizdinta* įvairios , 'žmoni-

jos gyvenimo gadynės. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Kalbės moterų veikėjos 
Juliet Stuart Poyntz, Rose 
Wortis, Kate Gitlow, Pau
line Rogers, Sylvia Mille ir 
kelios kitos. Taipgi kalbės 
Albert Weisbord, sekreto
rius Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos.

Lietuviai darbininkai ra
ginami skaitlingai dalyvau
ti. j

Moteris Guerrieri Tvirtina, Kad Kunigas 
Du Kartus Buvo Užpuolęs Jos Mergaitę

CANTON, Ohio.—.Mote
ris Mary Guerrieri, 27 metų 
amžiaus, kuri nušovė katali
kų kunigą J. Riccardi. 32 
metų, tardoma pareiškė, 
kad ji visai nekalta. Ji nušo
vė kunigą pereito nedėldie- 
nio ryta, užbaigus jam lai
kyti mišias.

Ji atkartotinai tvirtina, 
kad kunigas išžaginęs jos 
penkių metų mergaitę Pal- 
mena. Sako, kad už tai ii 
nušovė kunigą, bet ji nesi
jaučia kalta. Ji mano, kad 
tik tain su juo ir reikėjo 
pasielgti.

Ji poliesiai pasakojo, kad 
kunigas du kartu buvo už
puolęs jos mergaitę parapi- 
iinėj mokykloj/ saūsio 17 d' 
ir kovo 6 d. ’ Ji sako: kad 
mergaitė nusiskundė. Po to 
to ji nugabeno mergaitę pas

Lenkija Ratifikavo Sovietų 
/ Protokolą i 1

Varšava.— Lenkijos sei
mas ratifikavo Sovietų Są
jungos sumanytą sutartį, 
kad tūo j aus įeitų galion 
Kelloggo anti-karinis pak
tas. , Ta sutartis žinoma 
kaipo Litvinovo protokolas. 
Tuo būdu Kelloggo paktas 
įeina galion tarp Pabaltijo 
valstybių. < <

Vįęna, Austrija.— Pereitą 
sekmadienį čia įvyko milži
niška darbininkų priešfašis-

Ispanijos Studentai Kovoja 
Prieš De Riveros Diktatūrą

MADRID, Ispanija.—Stu
dentai veda kovą prieš da
bartinį Ispanijos diktatorių 
Primo de Rivera.

, Trečiadienį vėl įvyko rai
tosios policijos susikirtimas 
su streikuojančiais studen
tais, kuomet šimtai studen
tų bandė susirinkti miesto 
centre. Policija nuogais 
kardais puolė studentus. Ke
letas studentų ir policistų 
sužeista.

Būrys studentų visą dieną 
buvo prie ligoninės, kur 
studentas Emilio Marchessi, 
policijos peršautas antradie
nį, randasi arti mirties. 
Tūkstančiai studentų ir 
simpatikų apsilankė jo na
muose. Čia taipgi policija 
užpuolė studentus ir įvyko 
susikirtimas.

Studentų Federacijos pre
zidentas Sbert laikomas 

Į kalėjime ir niekas prie jo 
neprileidžiama. Sakoma, 
kad studentų streiko komi
tetas padaręs svarbius slap
tus nutarimus del streiko 
išplėtimo “tarp kitų gyven
tojų.”

Sturentų išleistoj prokla
macijoj sakoma, kad Valen
cia, Barcelona, Saragossa, 
Valladolid, \ Oviedo', Sala
manca, Santiago, Murcia ir 
Granada li-tetuose fetifdentai 
streikuoja prieš Primo de 
Riveros diktatūrą. Prokla
macijoj taipgi > sakoma, kad 
dabartinė valdžią laikosi 
ant neteisumo ir melagys
tės'

\ . ( 
daktarą S. L. Agnone del iš- 
egzaminavimo. Šiomis die
nomis daktaras atsisakė pa
daryti pareiškimą. Kuomet 
laikraščių korespondentai 
prašė paaiškinimo, jis atsa
kė, kad jo profesija nelei
džianti jam apie tai nieko 
sakyti.

Prokuroras r Henry W. 
Harter Jr. turėjo pasitari
mą su Clevelando dioceziios 
vyskupu J. M. Schrembs, 
kuris čia atvyko pasitarti 
su vyriausvbe. Sakoma, kad 
vyskupas išdirbęs savotišką 
teoriją aiškinimui žmogžu
dystės priežasties. Jis sako, 
kad ta tragedija veikiausia 
ištikus iš priežasties dalies' 
narapijonų nesutikimo su 
kunigu del perkęlimo bažny
čios kiton vieton., Bet ma
žai kas 1 tiki tai “teorijai.”

Gen. Nobile Išėjo iš Armijos 
Del Nevykusios Ekspedicijos

Šveicarija įsileis Trockį

GENEVA, Šveicarija. — 
Pranešama, kad Šveicarijos 
valdžia sutiko, leisti i Troc
kini laikinai. apsigyventi 
Šveicarijoj. ■ Trockis at
vyks Šveicarijon apie kovo 
pabaigą. Ten jam bus da
roma lengva operacija. Jis 
Šveicarijoj būdamas lauks 
leidimo iš Francijos val
džios apsigyventi Nice mie
ste, Francijoj. i Ar Franci- 
ja jį įsileis, 'dar nežinia.

Sakoma, Trockis nusisku
tęs barzdą ir ūsus. Jis dabar 
randasi Konstantinopoly,

ROMA.— Generolas Um
berto Nobile, fašistų diri
žablio “Italia” nelaimingos 
ekspedicijos komandierius, 
rezignavo iš armijos ir re
zignacija tapo priimta. Ka
dangi jis fašistinei Italijai 
padarė sarmatą, netinkamai 
vadovaudamas šiaurinio po
liaus ekspediciją, tai val
džios nuskirta komisija, ku
ri tyrinėjo dirižablio nelai
mę, jį pasmerkė.

Nobile turėjo pasitraukti 
iš armijos. Jis taipgi pra
rado generolo laipsnį. Pasi
traukęs iš armijos jis mano 
kovoti už jo išteisinimą toj 
nelaimėj. •.

Mat, fašistai norėjo ęerai 
išsigarsinti .'ekspedicija į 
šįaurinį polių. Bet vietoj 
užsipelnyti garbę jie su vi
sa ekspedičija' susmuko, o 
Sovietų Sąjunga gerai išsi- 
garsino ir užsipelnė garbę. 
Tas fašistams labai nepatin
ka. '

Washington,— Dar yra 36 
valstijos, kurios leidžia 
dirbti vaikams, neturin
tiems 12 metų amžiaus. Tik 
22 valstijos reguliuoja dar
bą vaikų, turinčių mažiau 
kaip 14 metų.

Lenkija Sumažino Kainą už 
Vizas iki $4

FEDERAUSTAI SUĖMĖ 4000 SUKILĖLIŲ, 
BĖGANČIU IŠ SALTILLO

Calles Laimėjo Mūšį Netoli Durango Miesto; 60 Sukilėlių 
Užmušta; Valdžios Spėkos Traukia Ant Torreon

rikalų sukilimo.
Valdžios spėkos artinasi 

prie miesto Torreon iš trijų 
pusių: iš Monterey, Saltillo 
ir Zacatecas. Planuoja pil
nai apsupti miestą, o paskui 
atakuoti. Pranešama', kad 
valdžios spėkos greitai pri
siartins prie Torreon.

Generolas Ortiz jau turė
jo pirmą kontaktą_^u suki
lėliais Torreon srity ir už
griebė Hipolito miestą, ant 
gelžkelio tarp Paredon ir 
Torreon.

Prie miesto Torreon bus 
sprendžiamas mūšis. Jeigu 
valdžios spėkos laimės, tai

MEXICO CITY.— Gene
rolas Cedillo, federalės ar-: 
mijos komandierius, prane
ša, kad tapo suimta 4,000 
sukilėlių, kurie apleidę mie
stą Saltillo bėgo nuo val
džios spėkų. Jie buvo ketu
riuose traukiniuose.

Generolo Calles armija 
žengia pirmyn linkui Tor
reon miesto. Susikirtime 
su maištininkais puškely 
tarp Canitas ir Durango 
miesto 60 sukilėlių užmuš
ta. Laimėjus, valdžios ar
mija traukia ant miesto Du
rango.

Generolas Calles, kaip 
praneša valdžia, įsakė ga- sukilimas bus faktinai užslo- 
benti kareivius iš Vera įpintas, jeigu sukilėliai išsi- 
Cruz į Iraquato, Auanajua-; laikys, tai valdžiai dar ii- 
to, užpakaly jo didžiosios giau prisieis kariauti su su- 
armijos, numalšinimui kle- ‘kiteliais.

j

10 Darbininkų Žuvo Pasikorė Bijodama Teismo

tinė demonstracija,1 vado-Turkijoj, kur jis parašė eilę 
vaujama komunistų. Penki straipsnių >
tūkstančiai darbininkų de- spaudai, šmeiždamas Sovie-

w monstrąvo. ’ tų Sųjungą ir. jos vadus.£ -į >

kapitalistinei

tų Sąjungąirjo$vadus.

Washington, — Susitarus 
su Jungtinių Valstijų vy
riausybe Lenkija sumažino 
kainą už vizas nuo $10 iki

MONTEVIDEO, Uruguay. 
— Trečiadienį čia vienoj če- 
veryku dirbtuvėj ištiko gais
ras. Sudegė dešimts dąrbi- 
ninkų.| < Jų lavonai veik, vi
sai1 sudegė.

85 policistai prašalinami etc

PATERSON, N. J.—Ber
tha Nubel, 64 metų amžiaus 
moteris, trečiadienį, bijoda
ma eiti į teismą, pasikorė 
savo namuose. Ji buvo kal
tinama padaryme nelegališ- 
kos operacijos. Advokatas 
ir jos vyras surado ją pasi
korusią, kuomet skubiai nu
vyko į namus nesulaukę jos 
ateinant į teismą. Apie me
tai laiko atgal taip pat už 
nelegališką operaciją ji tapo 
nubausta užsimokėti $1,000.

PHILADELPHIA.— Spe
ciale grand džiurė trečiadie
nį išnešė nuosprendį, kad 85 
policijos nariai, jų tarpe du 
kapitonai ir 14 City Hali 
detektyvų, būtų prašalinta 
iš darbo už graftą. Grand 
džiurė' nuo pereito rugpjū
čio tyrinėja butlegerystę, 
gemblerystę ir policijos 
graftą Philadelphijoj.

Kaltinama, kad kiekvienas 
apkaltintų policistų susikro- , 
vė didelį'turtą iš tam tikrų reikalų komisaras, esąs iš- 
šaltinių, kurių grand džiurė tremtas Vokietijon iš Sovie- 
negalinti pilnai išaiškinti, tų Sąjungos del nesutikimo 
bet grand džiurė mano, kad su Stalinu. Sovietų pareis*- 
jie praturtėjo “neteisingu Ikimas sako, kad tie praneši- 
būdu”—graftu. mai neturi' jokio pamato.

Grand džiurė aprokuoja, čįčerinas dabar serga ir gy- 
kad tie 85 policistai turi vi-|dosi Vokietijoj. Jis taip 
so turto už suvirš $1,000,-; greitai užims užsienio reika- 
000. Jie nieku būdu negalė-1 lų komisaro vietą, kaip tik 
jo iš algos tiek susikrauti. I pasveiks.

Sovietai Užginčina apie Či- 
čeriną Skleidžiamus Gandus

Maskva.— Trečiadienį So
vietų valdžia užginčino pra
nešimus iš Berlyno, būk Či- 
čerinas, Sovietų užsienio

IŠKĖLĖ SPIRITUALISTO NESĄMONES; RODĖ “DVASIOS” 
PAVEIKSLĄ, 0 BUVO DENTISTO PAVEIKSLAS

NAIROBI, East Africa.— 
Trečiadienį čia gavo didelį 
smūgį pagarsėjęs spiritua- 
listas Sir Arthur Conan 
Doyle. Jis greitai negalės 
atsigriebti nuo to smūgio. 
Jis buvo pagarsėjęs, kaipo 
“susisiekiantis” su dvasio
mis, nuimantis jų paveiks
lus ir tt. Mulkino tamsius 
žmones.

Doyle, kuris važinėjo su 
prelekcijomis apie spiritua
lizmą, rodė “dvasių paveiks
lus.” Jis sakė, kad tai esą 
tikri paveikslai, kurie paro
do dvašių buvimą. Jis ypa
tingai kalbėjo apie vieną pa
veikslą, aiškindamas, kad 
tai esąs paveikslas tam tik
ros dvasios, kuri apsigyve
nus namuose vaidinosi. Jis ___
kreipė klausytojų domę į atsiprašė.

’ 4 I

tos “dvasios” “rūstų” veidą 
ir aiškino, kad tai veikiau
sia esanti kunigo dūšia, “pa
siųsta žemėn už jos grie- 
kus.”

Jam taip beaiškinant pa
sikėlė dentistas ir pareiškė: 
“Tai esu aš.” Jis išaiškino, 
kad paveikslas buvo nuim
tas 15 metu atgal, Notting
ham, Anglijoj, 100 mylių 
nuo Londono. Po to kaip- 
jis (dentistas) ir jo draugas 
dvasių nesulaukė per visa 
naktį “dvasių vaidinimosi” 
stuboj, jis apsirengė nakti
niais marškiniais, o jo drau
gas jį nufotografavo, kaipo 
“dvasią.” Taigi, tas paveik
slas nėra dvasios, bet jo.

Sir Arthur Doyle publikos r
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I i DENOS KLAUSIMAIS

■ i Čeverykų Dirbėjų Unijai 
f Sekasi ,* ___

Nelabai senai New Yorke 
susiorganizavo nauja Inde
pendent Shoe Workers 
Union po vadovybe komuni
stų. Pradžia, tiesa, sunki, 
bet ateitis atrodo-, skaisti. 
Amerikos čeverykų siuvėjai 

k milžiniškoj didžiumoj neor
ganizuoti. Pav., didžiajam 
New Yorke iš apie 40,000 
šiaučių, į senąsias unijas 
nepriklauso daugiau, kaip 
'2,000. O tos senosios uni- 
jos yra rankose tokių biuro
kratų, kurie senai susivieni
jo su darbdaviais prieš dar
bininkus.

Naujoji šiaučių unija jau 
spėjo sutraukti į savo eiles 
daugiau darbininkų, negu 
šiandien turi visos senosios

masinį pikietą ir išvedė į 
kovą kitą 1,000.

Darbininkės išėjo į strei
ką be jokio prisirengimo iš- 
anksto. Darbo sąlygos to
kios sunkios, užmokestis 
toks mažas, kad jos nebega
lėjo ilgiau iškentėti. Jos nu
tarė ginti savo gyvybę.

Darbdaviai tapo nustebin
ti. Jie netikėjo, kad jų Ver
gės šitaip staigiai sukils. 
Valdžia taip pat nustebo. 
Bet labai greitai darbdaviai 
ir valdžia atsigriebė ir pa
skelbė “karo stovį.” Tačiaus 
darbininkės nepaiso. Jos 
masėmis eina ir pikietauja 
milžinišką fabriką.

Pietinių valstijų darbda
viai visuomet didžiavosi, 
kad jie jokio nesusipratimo 
neturį su savo darbininkais. 
Dabar matome, kad ir tenai 
prasideda alginių vergų

Penktadienis, Kovo 15, 1929
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Atviras Laiškas
Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos šeštajai Konvencijai

Ona iš Šan

Povilas iš

Nikalojus iš

iš šan-

5.
6.

Kauno.
Prano

VI-tasis Kongresas 
jog frakcinė kova

1 gusyfi.
Gerve Juozas iš Garlia-

Straupienė Juzė iš Kalva 
Mažeikių apskrities. 
Žukas Jurgis iš Kauno. 
Šiupienienė

LIETUVOS FAŠISTŲ VALDŽIOS 
ŠNIPAI PROVOKATORIAI

1. Melmanas Abromaš iš Ma- 
riampolės.

2. Pagiris Chaimas, gyveno 
Kaune ir Panevėžy.

3. Ališauskas Feliksas, Kazio 
sūnus, 27 m.

Zabelskis Al., Juozo sūnus.
Gilys Antanas iš Kauno. 
Ketche Povilaš iš Kauno.
Burbulis Julius (be rąn- 
iš Šančių.
Ditrikas Vladas iš Garlia-

Tauba,

Komunistu Internacionalo
> J ' • f L* . *•

bruzdėjimas.
Naujoji Nacionalė Audėjų 

Unija skubinasi pagelbon 
streikuojančioms Tennessee

unijos sudėjus į daiktą. Pir
mutiniai naujos unijos žy
giai duoda puikių pasekmių. 
'Darbininkai ateina ir stoja 
į uniją. Visa eilė streikų valstijos audėjoms. Streiką 

. mažesnėse dirbtuvėse tapo jos laimės, jėigu stos po 
naujosios unijos vėliava'.laimėta. Dabar, išėjo į strei- 

r<:-k'ą'35O darbininkų Dan Pal
ter Shoe kompanijos.

Kol kas naujoji unija te- 
. leidžia savo šaknis į mažas 
dirbtuves. Bet ji jau ruo
šiasi pradėti organizuoti ne
organizuotus šiaučius di- 
džiuošiuose čeverykų fabri
kuose. Greitoj ateityje uni
ja ketina praplėsti savo vei
kimą ir į Naująją Angliją.

Atvira Kova su Hillmano 
Mašina

37. Jurėnas Vincas iš Šančių.
38. Gardinskas Viilfas, Aiziko 

sūnus, 26 metų.
39. Vasulaitis Leonas iš Šan

čių.
40. Rivytis Vitas j iš Tirkšlių, 

Maž. apskr., seniau! tarnavo au- 
tobatalione.1

41. Pečiulis Kazys, tarnavo 
ūkio sk). 6 p. p,

42. šeluga Ipolitas tupi Kau
no kalėjime.

43. Dovidaįtįš AntanAs, 22 m., 
tarn, inžin. pili. iechn. dirbtu
vėse.

44. Ivanauskas Jonas iš pan
čių. .

45; Mikaila Viktoras, 25 m., 
tarn. 7 p.p.

46. Dobrovolskis Stasys, Klai
pėdos pašto tarn.

47. Janavičius Petras, 24 m., 
tarn.,

48. 
vos.

49.

tarnauja vystymuisi grupių 
ir frakcinių kovų, kurių pou- 
silaikymo ir intensyvumo
VELTUI J IEŠKO j. ŪME IŠ
AIŠKINTI RIMTAIS PRIN
CIPŲ skirtumais:’
Nemažiau įrodantis faktas 

yra ir tas, kad abi grupės vasa- 
! rio mėn., 1928, vienbalsiai pri
ėmė plačius tezius, liečiančius 
visas svarbias Jungtinių Valsti
jų politines problemas, taip jau, 
kaipo faktas, kad abi grupės^ 
pirm VI-tojo Kongreso padarė’ 
bendrų dešinumo klaidų.

Pagaliaus, Komunistų Inter
nacionalo 
paskelbė,
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partijoj “nėra pagrįsta 
ant jokių rimtų principinių 
skirtumų.

Negi gali KIVK. surasti rim- 
tus pamatinius skirtumus tarpe 
konvencinių tezių didžiumiečių 
ir mažumiečių Centro Veik. Ko
mitete, kad pateisinus Partijoj .J 
einamą kovą. CVK. Didžiumos 
ir Mažumos skirtumai neperei
na tų rubežių, kurie neleistų iš
spręsti jų be frakcinės kovos.

Didžiuma parodė tendenciją 
neįvertinti radikalizacijos ir di
ferenciacijos proceso eilėse dar
bininkų klasės. Tas pasireiškia 
bandymuose išrodinėti konser- 
vatyviškumą Amerikos darbi- J 
ninku klasės statiškoje fdr- ' ' 
moję, nesuteikiant klasinio ana
lize tų priežasčių, kurios paturi | 
jos atsilikįmą ir ‘be pilno’ ap- 
svarstymo tolimesnių perspėk- 
tyvų jos politinio sąmoningumo

’ vystymuisi.
Mažuma, iš kitos pusės, per- 

. kainuoja Amerikos darbininkų 

. klasės radikalizacijos laipsnį 
šiuo tarpu, išsiaiškindama, kad

> paduoti dalies darbininkų bal- 
. .sai už Smithą laike pereitų pre

zidentinių rinkimų yra ženklu
. proletariato radikalėjimo. Tai 
. yra klaida, kaip kad klaida pri

minti Lenino laišką 1912 metais, 
kuris paliečia už Rooseveltą pa^ 
duotus balsus, kadangi Roos?J- 
veltas tais laikais'turėjo trecra 
partiją, ko nebuvo pastaraisiais 
rinkimais. Abieji didžiumiečiai 
ir mažumiečiai visiškai neįverti
na kairėjimo darbininkų klasės 
kitose kapitalistinėse šalyse. 
Savo teziuose abi grupės nė ne
bando pažymėti tokių svarbių 
faktų, kai Lodziaus streikas ar
ba Ruhr lokautas; jie netgi nė 
nepaminėti.

Įvertinama Amerikos trockiz-

Brangūs Draugai:) ■ . ■ 't. \
Amerikos Darbininkų (Ko

munistų) Partijos VI Konven
cija atžymi svarbią stadiją di
dėlės atmainos, kurią Partija 
dabhr pergyvena.

Iš propagandistinės organiza
cijos, vienijančios vyriausiai 
imigrantus darbininkus ir tu
rinčios mažos • įtakos tarpe čia- 
gimių darbininkų, Darbininkų 
(Komunistų) Partija dabar 
pradeda verstis į politinės akci
jos masinę Partiją, vadovaujan
čią politinį ir ekonominį veiki
mą labiausiai pažangių ir la
biausiai karingų Amerikos pro
letariato eilių. Vl-tas Komin
terno Kongresas savo rezoliuci
jose pabrėžė šį svarbų reiškinį 
Partijos plėtotėj, paskelbdamas, 
kad “visa eilė griežtų ir aštrių 
klasinių kovų (ypačiai mainie- 
rių streikas) rado Komunistų 
Partijoj sau drąsų vadą.”'

Ypačiai po 1927 metų kon
vencijos Partija vis labiau ir 
labiau veikė kaipo drąsus vadas 
Amerikos proletariato masinių 
kovų ir vis gavo daugiau įta
kos tarpe čiagimių darbininkų. 
Kailiasiuvių ir moteriškų drabu
žių siuvėjų streikai, mainierių 
streikas, tekstiliečių streikas 
New Bedforde ir Fall River ir 
šilkinių audėj,ų streikas Pater- 
sone—visa eilė kovų, kuriose 
Amerikos Darbininkų Partija 
pirmu sykiu atsistojo rolėje po
litinės akcijos Partijos, galin- 
čips jungtį ekonominiai darbi
ninkų kovas su jų . politiniais 
tikslais'. ' ’ •

Kova organiząvime naujų 
unijų, kurią Partija turėjo ves
ti aplinkybėje,, ąštfaus terorizmo 
iš ’pusės > vafetybinio ' (aparato, 
galingų' trusty f žmogžudiškų go- 
vėdų, geltonosios Amerikos 
Darbo Federacijos ir griežto 
pasipriešinimo socialistų parti
jos, yra vienu iš geriausių lapų 
istorijoj Partijos darbo laike 
pastarųjų metų.

Aišku, Partija šiuo tarpu .tik 
pradeda savo pirmus žingsnius 
naujam kelyj! Jinai dabar sto
vi ant slenksčio iš seno į naują, 
jinai dar neperėjo kryžkelio. 
Dar vis mažai tėra padaryta 
pąkeisti savo sąstatą iš imigran
tų, į čiagimius amerikiečius, 
dirbančius pamatinėse indus
trijose. Dar mažiau padaryta 
sąryšyj su milionais negrų pro
letariato.

Tuo pačiu sykiu sąlygos, ku
rios uždės nepaprastus uždavi
nius ant Amerikos Darbininkų 
Partijos, ir privers ją imti va
dovybę gigantiškuose klasių su
sirėmimuose, vystosi labai grei
tai.

Jungtinių Valstijų agresyviš- 
kumas kovose už rinkas ir svar
biausius žaliosios medžiagos šal
tinius visam pasaulyj auga la
bai greitai. Išrinkimas Hoove- 
rio! prezidentu reiškia, kad A- 
merikos imperializmas pasiry
žusiai atsistoia* ant? kelio, ve
dančio į kolonijinius Okupacijos 
karus ir į nepaprastai greitą 
aštrėjimą kovos . tarpe Jungti
nių Valstijų ir, jų, vyriausio 
konkurento—Didžiosios, , Brita
nijos. . Amerikos imperializmas 
griebiasi. už monopolistinės po
zicijos pasaulio ekonomijoj ir 
politikoj ir patampa vis labiau 
ir labiau įveltas į pasaulinį ka- 
pitąlizmo krizį ir labiau ir la
biau atsistoja į pasaulio kapita
lizmo augančio nepastovumo or
bitą. ' 1 ’• •. »

Griebimasis linkui užvaldymo 
pasaulio politikos stumia Ameri
kos imperializmą, iš vienos pu
sės, linkui brutaliŠkos kapitalis
tinės racionalizacijos, kas išme
ta ganėtiną dalį proletariato iš 
gamybos, veda į •• nepaprastą 
darbo įtempimą be proporciona- 
lio atlyginimo, į kolosalį augimą 
bedarab&s (3-4 milionai) ir į 
bendrą bĮoginimą darbininkų 
klasės, sąlygų. Iš kitos pusės, 
tas veda linkui didelio ginkluo
tės augimo; kas uždeda dar 
sunkesnę našta ant dirbančiųjų.

masių pečių. Tas viskas ir pa
bojus baisios karo katastrofos 
sudaro nepastovią padėtį visoj 
darbininkų klasėj. Tai šitais 
pagrindais Amerikos darbinin
kų klasės radikalėj imo tenden-! 
cija didėja; čionai josios veiks
mai, josios noras apsiginti, — 
kas kai kuriose vietose pasikei
čia į troškimą užimti ofensyvą, 
— vystosi. Šis krypimas linkui 
kairumo nepasireiškė vienodai 
visose darbininkų klasės dalyse. 
Šiuo tarpu tas vyriausiai apima 
neorganizuotus darbininkus, 
ypatingai tose industrijose, ku
rios nepasiekė savo pirmesnės 
lygmalos po pirmojo pusmečio 
1928 metų sumenkėjimo.

Darbininkų (Komunistų) 
Partija, aišku, dar vis neprisi- 
'rengusi didiesiem klasiniam 
konfliktam, kurie neišvengia
mai iškils pagrindais aštrėjimo 
klasių santykių Jungtinėse Val
stijose.

Josios praeitis dar vis atsilie
pia ant dabarties, 
pirmesniojo josios 
laikotarpio sudaro 
kliūtį kelyje, kuriuo

Minūra Domininkas iš 
Kauno, 44 m.

50. Luckevičius Jonas, 36—38 
m. (iškeliavo į Amer.).

51. Kubilius Eug. iš Kauno.
52. Urbonas Matas iš Kauno.
53. Januliūnas Ignas iš Auk. 

Panemunės.
54. Janulis Laurinas, tarn, 

oro laivyne.
55. Šimaitis Antanas, 26 m., 

tarn. 5 p. p.’^
56. Junkeris Valteris iš Kau

no, eseras. ■ 3/
57. Liucinas Petras iš Kauno.
58. Vitkauskas Augustas, 

tarn. 1 gus. pulJštabe.
59. Ambrozaitis Antanas iš 

Kauno, 32 m.
60. Uzlauskas Al. iš Šančių.
61. Karnauskaitė Liolė, Anta

no d. iš Kauno.
- 62. Zirevičius iš Šančių, 26— 
28 m., tarnavo telefono stoty.

63. Bruitigamas (iš Vokieti
jos atsibąladbjo Klaipėdon).
t :64į. Dmitrijevas Dmitras iš 

Kauno.
65. čumakovas Al. iš ’ Ma- 

riampolės.
,66. Brozovičius Volodia 

Kauno.
67. štraube Antanas, sekė 

bakininkus Kaune.
68. Linkevičius Stasys.
Daugelis šių žvalgybininkų 

jau buvo paskelbti mūsų spau
doj ; kai kurie į skelbiami dar 

I pirmą kartą. “Balsas”

kos)
8.

vos valsčiaus.
9. Bervingas Adolfas iš Kau

no.
10.

rijos,
11.
12.

čių.
13. Astrauskas 

Aleksoto.
14. Jakubenko 

Radviliškio.
15. Geleris Chananas iš Kau

no, 35 m.
16. Baranauskas Vladimiras 

iš Jonavos.
17. Smolianskis Dovydas iš 

Kauno.
18. Matulaitis Petras 

čių.
19. Galašinskas G. iš
20. Venclovas Juozas, 

sūnus, 35 metų.
21. Lichtenšteinaitė

Mejerio duktė.
22. Kazakevičius Juozas iš 

Šančių. .
23. Vinikas Giršas iš Kauno, 

26 metų.
24. Segalis Faivušas iš Uk

mergės.
25. Samulionis Benediktas iš 

Kauno.
26. Eismontas Jonas iš 

“Maisto” (Kaunas).
27. Markevičius Jonas iš Ma- 

riampolės. \
28. Ginčas Rudolfas iš Kauno.
29. Mickaitis Augustas, iš 

Klaipėdos kr.
30. Macijėvskis Aleknas / iš

KauntX. ' T .;'
31. Arlauskas Stasys' iš Jona

vos, 25 metų, “Viturys”.
32. Burakiškis D. iš Anykš

čių, buv. LKP narys.
33. Kalinas Jonas, 37 m.
34. Raichelis S. iš Kauno.
35. Putra Antanas iš Kauno 

(“Lapė”).
36. Cinas-Cindavičius Ark. iš 

Šančių, 43 m.

Likučiai 
gyvavimo 
didžiausią 

ji turi ke
liauti, pirm negu ji sėkmingai
pereis kryžkelį ir išsivystys 
trumpiausiu kai galima laiku 
iš numeriniai mažos propagan- 
distinės Organizacijos į masinę 
politinę Amerikos darbininkų 
klasės partiją. , »

Šis tai yra uždavinys, kurį 
objektyve padėtis Jungtinėse 
Valstijose, ir visas pokarinis 
laikotarpis dabar stato prie 
Partiją, šis tai yra vyriausias, 
pamatinis ir sprendžiamasis už
davinys, kuriam visi kiti užda
viniai turi užleisti vietą.
, Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija ilgus metus 
buvo ateivių darbininkų organi
zacija, nelabai sujungta su ša
lies gyvenimu. Ačiū šiai imi- 
grantiškai išimtinybei, dvi va
dovaujančios .grupės atsirado, 
susiformulavo ir apsitvirtino 
partijoj. Laike pastarųjų šeše- 
rių metų beveik nepertraukiama 
kova už vadovybę Partijoj tęsė
si tarpe jų. ši kova pagrindi
niai nebuvo paremta principu, 
ir, kart karčiais, ji parodė ne- 
principinį pobūdį. Kai kada ji 
išrodydavo tarsi paremta prin
cipu, bet tikrenybėje nebuvo 
pilnai principo kova; principai 
tarnavo vyriausiai tik kamofla- 
žuoti kovą už vadovybę Partijoj. 
Kuomet tarpe dviejų grupių ko
va buvo labiau paremta princi
pais (afsinešimas linkui Darbo 
Partijos, klausimu taktikos dar
bo unijose), tai tie skirtumai 
galėjo būti išrišti be frakcinės 
kovos.

^malgameitų rūbsiuvių 
unijos eiliniai nariai prade
da bruzdėti prieš nelemtą, 
išdavingą, reakcinę Hillma- 
no-Schlessingerio vadovybę. 
Unija tapo visai nuganyta; 
Algos jau senai nukapotos. 
Visur įvesta darbas nuo štu- 
kų. Darbdaviai elgiasi su 
darbininkais taip, kaip 
jiems patinka. Unija, po 
dabartine reakcine vadovy
be, nebeapgina nė papras
čiausių unijos narių teisių.

Ir štai prasideda ' unijos 
narių atvira kova prieš tą 
vadovybę. Nesenai New 
Yorke įvyko sėkminga 
dirbtuvių delegatų konfe
rencija. Delegatus atsiuntė 
kairiojo nusistatymo nariai, 
kuriems vadovauja Komu
nistų Partija. Tapo įkurtas 
pastovus dirbtuvių delegatų 
komitetas gynimui narių 
teisių ir kovai prieš reakci
nę Hillmano vadovybę.

Hillmano klika mato pa
vojų savo interesams šita
me eilinių narių bruzdėji
me. Ji jau pradėjo terorą 
prieš tuos, kurie stovi to 
bruzdėjimo priešakyje, mė
tydama juos iš darbo. O 
darbdaviai, žinoma, Hillma- 
no mašinai su noru padeda.

Bet darbininkai ketina 
nepasiduoti. New Yorko 
vienos dirbtuvės 50 darbi
ninkų išėjo į streiką, kuo
met Hillmano klika bandė 
išmesti iš darbo du kairiuo
ju nariu. Taip ir reikia. 
Perdaug ilgai Amalgameitų 
uni j os nariai ramiai kentė j o 
Hillmano diktatūros smū
gius. Laikas griebtis 
darbo, kad nuversti tą 
ką nuo savo pečių.

Budelių Susirinkimas

Naujas Sukilimas Audėjų

CLEVELAND, OHIO

Šiandien, kovo 15 d., Nan- 
kinge prasideda Chinijos 
“Kuomintango” Partijos 
kongresas. Didžiumą turės 
kruvinasis generol. Chiang 
Kai-shek. Bet būsianti ir 
opozicija jo vadovybei. Da
lis generolų, kurių tarpe 
matosi vardas ir Feng Yu- 
hsiang, sakoma, yra nepa
tenkinti ir žada sukilti prięš 
nacionalistinę valdžią. Ruo
šiamasi prie atvirų mūšių. 
Jau rašėme, kad Hankowo 
valdžia pateko į rankas 
Chiang Kai-sheko oponentų 
ir jau buvo atvirų susikirti-

New Yorko “Tiems’o” ko
respondentas Henry F. Mis- 
selwitz pranašauja naują 
vidujinį karą Chinijoj po ši
to “Kuomintango” susirin
kimo. Kiekvienas geherolas 
nori pirmybės. Vienų už
pakalyj stovi AmerikosUm- 
perialistai, kitų Anglijos 
plėšikai, trečiui palaiko Ja
ponijos Valdžia.

“Kuomintangas” (Chini
jos Nacionalistinė Liaudies 
Partija) senai pateko į bu
deliškų generolų rankas. 
Chinijos liaudis nieko ne
laukia sau iš šio budelių su
sirinkimo.

Iš Tennessee valstijos at
skambėjo džiuginanti žinia. 
Pranešama, kad American 
Glantzoff Korporacijos virš 
2,000 moterų audėjų metė 
darbą ir paskelbė kovą darb
daviams. Ir labai karingai 

• jos pasirodė pradžioje tos 
kovos.- Iš sykio j streiką 
teišėjo 1,000 audėjų. Bet 

tuojaus sudarė

is

uz 
klL

Kovo 17 d., 2 vai. dieną, 
Associated Hali, 2105 E. 21st 
St., įvyks svarbios prakalbos 
paminėjimui Ruthenbergo 
mirties. Visi viėfos ir apie- 
linkių darbininkai kviečiami 
dalyvauti šiose prakalbose.

Rengėjai,

ta-

APŽVALGA
daugelį kartų per

“Mūsų Laikraštį?’ Visur 
iš sakyklų paskelbė, kad 
pats Smetonos “Lietuvos

Klerikalų su Fašistais 
Rietenos 1

Šiomis dienomis Kaune 
buvęs sušauktas platus susi- Aidas” esąs bedievių ir ma: 
rinkimas Lietuvos katalikų šonų įrankis. Girdi, “tautr 
bažnyčios galvų. Susirinkę Rinkai” esą “bum” 
vyskupai ir kitokį bažnyčios 
tūzai ir plačiai di^kusavę 
kunigijos santykius su Sme-, 
tonos valdžia. Ką jie nuta
rė, nėra žinios.

Kaip jau žinoma, klerika
lai /varžosi su “tautinin
kais” (del€*i valstybės i lovibl 
Dabar vieni fašistai iš to lo
vio šniaukščia, o kunigams 
ir vyskupams tenumeta ke
letą miliomį litų algų formo
je. Klerikalai reikalauja, 
kad jie turi gauti lygią por
ciją darbininkų ir valstiečių 
kraujo ir prakaito. Delei to 
ir kyla rietenos.

Fašistų valdžia “tikybų 
departmento” direktorium 
paskyrė kuri. Mironą. Bet 
bažnyčios galvos įsakė Mi
ronui arba rezignuoti,, arba 
mesti kunigystėfi/^toną,;hes, 
girdi, valdžia laužo konkor
datą. Kun. Mironas, žino
ma, pasirinko pasilikti ku
nigu ir pasitraukė iš val
džios suteiktos vietos.

Bažnyčiose kunigai nu
sprendė išmušti iš kelio 
Smetonos laikraščius ir įkal
bėti parapi jonams savo

’ katali
kai. O fašistai atšauna, kad 
Katalikų Veikimo Centras 
yra intrigantų lizdas.

Reikia nepafhiršti, kad 
1926 metais klerikalai ir 
smetoniniai ėjo iš vieno ir 
bendromis spėkomis žudė 
komunistus; Ir • dabar, jei 
tik kiltų rimtas pavojus fa
šistinių budelių valdžiai, be 
jokios abejonės : klerikalai 
pultų jiems talkon. 11 J

O liaudininkai reikalauja 
kuogreičiausio susitaikymo 
klerikalų su fašistais. “Lie
tuvos Žinios,” vas. 20 d., 
sako: “Turėdama • galvoj 
sveiką bažnyčios ir valsty
bės santykių sutvarkymą, 
plačioji visuomene (tai yra, 
liaudininkai. — Red.) gali 
tik pageidauti, kąd tas su
tvarkymas būtų pastatytas 
pagaliau į teisingas vėžes, 
ir kad du - šeimininkai vie
nam ūky nesimaišytų.”

Vadinasi, liaudininkai 
trokšta, kad klerikalai ir fa
šistai susivienytų^ Gi tų 
dviejų juodašimtiškų spėkų 
vienybė reikštu *• Sustiprėji
mą fašistų valdžios. '

Nebuvimas pakankamų prin- mo pobūdį, Didžiuma nepadaro 
cipinių skirtumų tarpe kovojan-laiškios skirtumo linijos tarpe 
čių frakcijų buvo atžymėtas visiško dešiniojo sparno oportu- 

Kom. In t. nistinės krypties ir trockizmo, 
Veik. Komitetą, taip jau ir per Įjūris yra oportunizmas apdeng-

V • I • •’ _ . - _ 'pačią Partiją.
Taip, 1925 metais, visos rezo

liucijos Partijos IV konvencijoj 
buvo priimtos vienbalsiai, ne
žiūrint opios frakcinės kovos 
pirm konvencijos. Bet užsida
rius konvencijai, frakcinės ko
vos patapo aštresnėmis, negu 
pirmiau.

Toliau. Kominterno Veik. 
Kom. prezidiumo rezoliucija A- 
merikos klausimu, priimta lie
pos mėn. 1 d., 1927, pareiškiau

“Qbjektyves skerspainės, 
Darbininkų (Komunistų) | 
Partijos silpnybės ir josios 
nepakankamas kontaktas su 
masėmis čiagimįų darbininkų, 
yra faktoriais komplikuojan
čiais vidujinę padėtį Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos. 
Nepakankamai stiprus Parti
jos gyvenimas, kaipo pasėka.

* nepakankamo matinio pagrin
do, nepakankamas susijungi
mas daugelio narių buvusių 
kalbinių grupių su klasių ko- 

i vos specifiškomis problemo
mis Jungtinėse Valstijose

tas kairiojom frazėm. Nepajė- 
gimas suprasti šito skirtumo 
objektyviai silpnina kovą prieš' 
vyriausią pavojų—dešinįjį pa
vojų, nes jis tik apriboja kovo
jimą prieš trockizmą.

Mažuma, taip jau, ne tik kad 
neįvertina trockizmo pavojaus, 
bet, iš kitos pusės, nieko nėsako 
savo teziuose apie tą faktą, kaį^ 
tokie dešinsparniai, kaip Sulka^y 
nen ir Askeli, kurie netgi nesi
slėpė už kairumo frazių, pri
klauso Cannono grupei, arba apie 

| tai, kad pastarasis sudarė blo
ką su Lore ir Eastmanu ir, iš 
kitps pusės, Mažuma sako, kad 
Cannon, paėmęs su savim tam‘'J 
tikrą skaičių darbininkų iš Par
tijos, kas objektyviai pakelia 
Cannono grupės prestižą ir silp
nina kovą priex Amerikos troc- 
kizmą. ( ,

Visi šitie suminėti skirtumai 
tarpe Mažumos ir Didžiumos 
galėtų, jei sustotų frakcinės ko
vos, lengvai išsirišti savitarpb 
nes kritikos būdais pačioj Par 
tijoj. f

(Tąsa bus)
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^WORCESTER, MASS
Vitaitis Tvirtina Sandariečių 

Lizdą S LA. 318 ir 358
Kuopose

Vitaitis, atsilankęs į ’Wor
cester!, nepadarė įtekmės nei 
į savo draugučius. Jie nei 
korespondencijos neparašė. 
Jis čia buvo 10 d. vasario, gi 
1 d. kovo “Tėvynės” laidoje 
pats prirašė daugiau kaip tris 
špaltas besaikių pagirų Šan

čiams. Vienok prašo, 
vietiniai dar daugiau pa

rašytų apie jo buvimą vaikų 
parengimėlyj minėtoje dieno
je. Jis nachališkai bando įgir
ti worcesterieciams ir visiems 
SLA. nariams kad ir prasi- 
šmugeliavusius sandariečius, 
kaip Dėdynas, Kriaučialis ir 
kiti, būk jie geriausi SLA. dar
buotojai, 318 ir 358 kuopų 
auklėtojai.

lika iššaukia keletą sykių.
Trečia dainuoja A. Benevi- 

čiūtė iš Montello; jai pianu 
akompanuoja 
iš Montello, 
na vykusiai 
Ketvirtas 
choras, susidedantis iš penkio
likos jaunų, kaip pražydusių 
rožių, merginų. Sudainavo 
porą dainų maloniai.

Penkta—M. Benevičiutė iri 
Albert Potsus, 
lo, sugriežė 
smuikų duetą, 
muzikoj yra 
prasilavinę ir 
griežė.

šešta dainuoja Adelė Mic
kevičiūtė, sopranas; sudaina
vo keletą dainelių žavėjančiai. 
Adelė Mickevičiūtė yra So. 
Bostono Laisvės choro narė ir 
operetėj Pepita turės lošt Pe- 
pitos rolę; tai galima tikėtis, 
kad So. Bostone Pepita gerai

Zabarauskiūtė 
Sudainuoja ga- 

keletą dainelių, 
pasirodo merginų i

abu iš Montel- 
keletą gabalų 

šie jaunuoliai' 
gana augšta) 

pilnai puikiai

taip, ypač pastarosios j pavyks.
iniciatorius rado kele-Į Septinta— M. Kasteckiūtė, 

narė, > padekla- 
gra-

kuo 
tą lengvatikių, kurie gal irjL.L.R. choro 
mokaP^hvo duokles. Bet fak- mavo porą deklamacijų 
tas pasilieka, kad 358 kp. nu- žiai. 
meno įplaukų narinių mokes
čių oficialėse SLA. organo at
skaitose nėra nei antro, nei 
trečio bertainio 1928 metų. O 
reikia nepamiršti, kad tos 
kuopęs delegatas jau dalyva- J. Sugar. Sudainuoja 
vo praeitame SLA. seime. Ma-!dainą tikrai vyriškai, 
tomai, Vitaitis, atsilankęs čia la. griausmingi aplodismentai, 
ir vakarieniaudamas su pora Dainuoja antrą dainą ir ža- 
tuzinų sandariečių, taisė tas' vejančiai. Publika nori da
nepataisomas klaidas, nes jau daugiau; vyrai pakartoja dai-

. .. j.. Pirmininkas paskelbė 15
žinai liguistų ir norinčių gau- minutų pertrauką, f, Per per

auk os 
New

darbi- 
Aukų 

surinkta $10. Aukojusių var
dus paskelbs atskirai.

Antroj daly programos dar 
dainavo šie: merginų choras,| 
P. Benlis, vyrų choras, A. Be- 
nevičutė. Programą užbaigė 
visas L.L.R. choras.

Kaip pirmoj, dalyj progra
mos, taip ir antroj visi daly
viai atliko savo/užduotis pui
kiai ir publikai visi patiko.

Publikos ^buvo nemažai, ir 
chorui liks pelno. Choras la
bai ačiuoja visiems daininin
kams ir smuikininkams, kurie 

' dalyvavo išpildyme progra
mos, kaip kurie visai uždyką, 
net ir^kelionės lėšas užsimo
kėjo, o kiti kaip ir uždyką.

i Taipgi del choro gerai pasi
tarnavo su savo “lamazinais” 
St. Družas ir P. Valentinas, 
atveždami ir parveždami Mon
tello 
rius.
gerai dirbant, tai ir pasekmės 
geros.
mokinkis didelę, ir puikią ke
turių aktų operetę “Kova už 
Idėjas,” išleistą Amerikos Pro
letarų Meno Sąjungos. Šią 
puikią operetę choras steng
sis sulošti gegužės mėnesį.

Reporteris.

Aštuntas pasirodo visų lau-j 
kiamas vyrų choras, suside-į 
dantis iš dvylikos vyrų. Vy-« 
rams pianu palydi Izabelė 
Jarmalavičiūtė, diriguoja Ed. 

vieną 
Pasipi-

a/’JJasi pora senų žmonių, am-1 na. 
jinai liguistų ir norinčių gau- mi

ti /pašelpą. O kadangi cen- trauką buvo renkama 
tran neįrašyti, tai kaipgi gaus , T. D. Apsigynimui del 
pašelpą? Dabar kyla lermas. Bedfordo streikavusių 
Worcesterieciai gerai žino vie- ninku vedamos bylos.

ir Vitaitis
Reikia pa- 
kuopa be 
didžiausia

tinius sandariečius 
įgirti jų negalės, 
sakyti, kad ir 57 
sandariečių yra 
kuopa visame SLA., ką ir Vi
taitis tik tiek tegalėjo pasa
kyti, kad didžiausia, bet nie
ko daugiau. Mat, jis “beša
liškas”. /

SLA. 57 Kp. Narys.

BOSTONO IR AP1EL1NKES 
-jk ŽINIOS

buvo labai 
kėdžių ne-

bus veikia-

BOSTONAS IR APIELINKĖ
South Bostono Laisvės Cho

ras 10 d. kovo perstatė veika
lą “Du Broliu”. Lošimas pa
vyko labai puikiai. Aktoriai 
savo užduotis atliko pagirtinai 
gerai. Publikos 
daug, kad net ir 
užteko.

Ar žinote, kas
ma toliaus? Kovo 16 d. bus 
persty'JGtąs veikalas. Karolio 
Teta, vjffdntelloj. Sulos South 
Bostono Laisvės Choro akto
riai ir jie tikisi Montellos pu
bliką patenkinti.

Tarptautiškos moterų die
nos prakalbos įvyks 17 d. ko
vo, 2:30 vai. dieną, Robert 
Burns Hall, 53 Berkeley 
Bostone.

Kalbėtoja bus Harriet 
verman, sekretorius tisos
merikos Anti-imperialistinės 
Lygos.

Bus muzikališka programa, 
dainuos choras ir bus solistų.

Šios prakalbos rengiamos 
flLw England Federation 
working Class Women.

St.,

Sil-

of

N.

NORWOOD, MASS.
Iš L.L.R. Choro Koncerto

3 d. kovo įvyko L. L. R. 
choro koncertas. Buvo garr 
si n ta pradžia 7-tą vai. vakare, 
bet programa pradėta puse 
vaivados vėliau. 
paanKino

Pirmininkas 
su apgailestavimu, 
Mineikiutė ir Ig. 
negalės dalyvauti 
išpildyme iš prie- 

bet susirgusių

Kubiliūnas 
programos 
žasties ligos, 
vietas išpildys kiti žymūs dai
nininkai bei muzikai.

Mkrmas pasirodo LLR. cho
ras -iš apie 30 dainininkų. 
Choras gražiai atrodo, sudai
navo dvi dainas gražiai. Cho
rą vadovauja d. Edw. J. Su
gar.

Antras dainuoja P. Benlis iš 
Bostono; jam pianu akompa- 
lAįA Mr. Good, 
irtrejau dainuoja

dainininkes ir smuiko- 
žodžiu sakant, visiems

Dabar choras pradėjo

CI.EVELANDO ZINIAS
Ruthenbergo Paminėjimas [ I
Kovo 17 d., Associated Hali, 

2105 E. 21st St., 2 vai. po pie
tų, įvyks paminėjimas d. C. 
E. Ruthenbergo mirties. J3us 
gera programa. Dainuos Ly
ros ir Freiheit Chorai. Kalbės 
grįžtanti delegatai iš Komu
nistų Partijos konvencijos.

Būkime visi ir visos mūsų 
buvusio vado ir tvėrėjo revo
liucinės partijos paminėjime.
Diskusijos Trockizmo Klau

simu
Kovo 24 <d

6021 St. Clair Ave 
giama diskusijos 
klausimu. Pradžia 
pietų. 
. šiuomi klausimu

susiinteresavusių,- ypač pa
čiu Trockiu. 
išvytas iš 
Taigi šios diskusijos yra vie
toje- ir clevelandiečiai turi į 
jas atsilankyti skaitlingai.

NAUJI VICTOR
Lietuviški Rekordai

Reikalaukit pas Victor’o Krautuvininką Pagrajyt Šiuos 
Naujausius Victor’o Rekųrdps 
10-colinių Sąraše Kaina 75c

I Baigęs Diehelę
I Pasėjo Brolelis

j Davatkėlė po Sodnelį
! Močiut, širdele Mano
j Džiugus Variakalys
i Miškas Aukcijonas

V-140Q3

V-14004

V-14005

P. A. Dulkė

Vinckevičius-Daukša-Namicko

Penki Alkani Muzikantai

Joks Tikras Lietuviškas Namas Neprivalo Apsieiti be Tautines Muzikos 
Ar Jau Girdėjote Sekamus Victor’o Rekordus: 

10-colinių Sąraše Kaina 75c 

Jauna Senatvė 
Apie Džiabą 
Anykščių Merginos 
Smagi Kūmutė

Šoka Jaunas, Šoka Senas—Polka 
Mergytę Nusitvėręs—Polka

V-14000

V-14001

V-14002

35957

35959

V-50002

1

CASTON R0PSEV1CH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės | 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresus 

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

LIETUVIS GRAB0R1US

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainąz nu
liūdimo valan
doje, laukitės 
pas:

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

S13 W. 3rd Street 
So. Boston, Mass. 

Tek, So. Boston 0304 W.

Lietuviška Akušere

Stasys Pilka
F. Yotko Orkestrą 

Witkow Orkestrą

S. Kbsiba

Tarptautiški Rekordai 
10-colinių Sąraše Kaina 75c

Meilužio Valcas
[The Suitor’s Waltz]

Klojimo šokis 2. Sorundos Valcas 
[The Barn Dance} [Sorunda Waltz]

Liūdnoji Rapsodija—Ištraukos
[Rhapsody in Blue—Excerpts]

Ryti) Vienžingsninis [ŠokisJ 
[Oriental One-Step]

Neapolio Naktys—Valcas
[Neapolitan Nights—Waltz]

Įsimylėjusieji—Valcas
[The Lovers—Waltz]

12-colinių Sąraše Kaina $1.25
Arčiau Prie Tavęs, Dieve

[Nearer, My God To Thee]
Vesk, Maloningoji šviesa No. 2 Pirmyn, Krikščionys Kareiviai 

[Lead, Kindly Light] [Onward Christian Soldiers]
Creatore’s Kapelija.

Dienos ’49 Metais—Medley’o Overtūra—Dalis L -

Dalis 2.
[Days of ’49—Medley Overture—Part 2.] 

Creatore’s Kapelija
( Lehariana—Dalis 1 if Dalis 2. Marek Weber ir Jo Salionine

Orkestrą

Reikalauk pas Savo Krautuvninką Pilno Lietuviško 
Rekordų Katalogo DYKAI

j

i

Elite Orkestrą
Broliai Fomeen’ai

Fomeen’ų Trio

Venecijiečių Orkestrą

i ■ į Days 'of ’49i—Medley‘Overture-Part. 1] i.;, 
■j Dienos ’49 Metais—Medley’p Overtūra—Dalis

Victor Rekordai*

Victor Talking Machine Co. Camden, New Jersey

V
i r VISI VIRŠUI SUMINĖTI 

ietor
Dabar yra ant pardavimo šiose trijose mūsų krautuvėse. Užsaky 

mus per laiškus greitai išpildome.

J Band Instrument Cp,|^

Atdara 
. vakarais

Grdina Hali; 
, yra ren- 
trockizmo 
2 vai. po čių.

Records

York Stora Brooklyn Store
111 East 14(hSt. 243 West 34,h St. 1225 Broadway 

‘fįtar Uuion Square lBetneeii 7iA & 8th Arę. T^car Crctiic Avenue

DURYEA, PA
Vargiai kur kitur galima- 

būtų surasti tokį tamsų kam
pelį, kaip čia. ’ Lietuvių ran
dasi pusėtinai. » Užlaiko ’jie 
ir atbulakalnierių su gaspadi- 
ne. Yra ir kitataučių—lenkų, 
rusų, ungarų ir keletas vokie- 

Visi dirba anglių kasy-
| klose, nes čia kitokių darbų 

yra daug nėra.
Su darbais prastai 

Kodėl jis tapo' laužykla viduryje > 
Tarybų Rusijos?!

• Lietuvaite Fotografistė į 
Į Fotografuoju, Didinu ir Numalia- | 
? vojų Visokiom Spalvom J 
į Paveikslus |
I Studija atdara kiekvieną dieną ir | 
į nedčliomis nuo 9;30 iki i 

5 vai. po pietų. j
MARGARETA VALINČIUS* 

Į . . . |
I Room 32, Weitzencorn Bldg., J 
j PUBLIC SQUARE 
j WILKES-BARRE, PA.

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytoįas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį 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 I 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 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo;
187 Oak Street, 
\awrence, Mass., 
;j savo krautuvę 
kas mėnęsis po 
kelioĮiką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. L6ūis 
(Mo.) A. Lepo-

John Naujokas nis, 2759 Arsenai 
St., nuolatos parsitraukia savo kos 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
mieštuose 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- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga^ 
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

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

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

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

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

! si mūsų gausius vaistus, tain vadina- 
I mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mfl- 

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

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

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

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
: Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligrp vidurių, 
žarnų ir kt. ligų. /
MANO KAINOS PRIEINAMOS, 

j Nekainuos nieko pasitart su Dr.
Zins ’ del modemiško gydymo.

KRAUJO SPAUDIMO IR KITO
KIE KVOTIMAI

X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 
VAKCINAI.

»R. ZI NS
Specialistas 25 Metų Patyrijno

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

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

Lietuviška automo
bilių MOKYKLA,

Mes išmokiname taisyti ir valdyt 
automobiliais į l,rumpiau3į laiką 
Mes gvaiantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.

’ NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. I

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Viena 
miestuko 

per pereitą vasarą nedirbo. 
Dabar pradėjo dirbti, tai ne
tolimais kitos sustojo neapri- 
buotam laikui. Darbininkai 
tamąūs, veik visi klerikalai;

1 ir mėnulio spinduliai, 
veikiausia, čia pirmą vietą už
ima. Geria vyrai, moterys ir 

au. u-'Vaikai. Iš tos priežasties jau
niffia Mr. Good. AŠ Benlį gai, dalyvaukime visi šitame 'keletas ir nelaimių įvyko. Vie- 
girfrejau dainuojant pora me- bazare. Paremkime politinius na moteris rasta ant gelžke- 
tų<tvtgal; reikia pripažinti, kalinius, kurie kovoja už dar- lio į šmotelius sudraskytą, ki- 
kad jo balsas yra gerai pra- bininkų klasės reikalus, 
lavintas ir malonus. Jį pub-j * Darbietis.

---------  tamsu
:—24 dienas įvyks TodėlKovo 23 

rengiamas Tarp. Darb. Apsi
gynimo bazaras, Associated 
Hali, 2105 E. 21st St. Drah-

ta nuo tilto į upę įšoko. Tai 
vis mėnulio spindulių aukos.

Nežinia į ką tie 'žmbneliai ir 
pavirs, jei taip ir toliau bus. 
Jau ir dabar girtuokliavimas 
pagimdė didžiausį šeimynų 
nesutikimą. ;

Pennsylvania kasyklos, i ku
rios per kokius du paskutinius 
mėnesius dirbo pilną laiką, 
nuo 1 d. kovo sustojo dirbę, 
dirba tik ’viena laužykla. Ka
da pradės dirbti, sunku pasa
kyti. Daugelis mainierių be 
darbo ir kai kurie jau devyni 
mėnesiai nedirba. Tiek laiko 
išbuvus be darbo, jau kai ku
rie ir valgyti neturi. Pakviesk 
tokius rašytis prie Naujos 
Mainierių Unijos, tai atsisako 
ir pasako, kad visą laiką taip 
nebus. O čia, kaip atrodo, 
vis eina prastyn ir prastyn. 
Senoji unija veik kaip ir su
griauta; lokalai suskilę, boy- 
leniniai ir cappelininiai tarpe 
savęs kovoja; kaip kur ir 
duoklių nemoka. Iš to visko 
matosi, kad ateina prasti ląi- 

darbininkaį turė-
Duryjokas.

’ ■ K f •■ 3 4 i' '

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER!

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg
i

5043

GRAB0R1US
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del | 
manęs skirtumo. Mano ofisas at- J 
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

matosi, kad 
kai. Todėl 
tų subrusti,

įFORNICIAI
j PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
I PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
Į Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
gme negirdetai žema kaina ir veltui pri- 
i statome į namus visoje New Yorko ir 
j Brooklyno apielinkėie.
’Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
irne daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

I
 Dabar gauriami iš fabrikų šie daiktai:
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.

t 198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare. ........... ..........  ■" ■"
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Tuojaus Švartsą areštavo ir patupdė į 
kalėjimą. Mat, žmogui be specialės prak-

Jau Įsteigtas A.L.D.L.D. 217 
Kuopos Knygynas

B

ir pasinaudoti..
Vieną kart Švartsas prisitaikė prie če-įeik sau nuo manęs.’

ištaisytas iš lauko ir i£ 
Kreipkitės tuojaus

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1378

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinam mortgičius namams ir

WORCESTER, MASS.

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

Todėl meldžiame 
bininkiškas kuopas 
jas minėto j dienoj 
jokių parengimų, kad neUŽ- 
kenkus mūsų parengimui, yi- 
sos kuopos ir draugijos turėtų 
dalyvauti mūsų parengime. *,

ALDLD. IV Aps. Komit

/J

Pranešimas
ALDLD. IV apskritys 

pikniką 30 d. birželio, 
Stasevičiaus farmoj, 
worth.

į 
►

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. į 
Inšiurinam viską, reikalaujant-’ 
duodam ir ant išmokesčio—bet tikį 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim genį pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

“Kokius jūs turite apkaltinimus prieš 
?”

Banko advokatas prineša visus doku-

visas Mar- 
ir dflRigi- 

nerengti

' kj'i- '■ A,-

L.

koS“ Valstijas badaujantiems 
; mainieriams.

■ - -ve- ■>;> ,

s T fflcS

pos visuotiną susirinkimą.
Vardan kuopos visus malę- 

niai kviečiu,
K. Beniusis,

217 kp. fin. sekr.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti 
mažiau kaip $1,000. Likusius Iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą^a- 
tyrimas ne būtinai reikalHMas; i 
gera vieta gyvenimui darytų np? 
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo_. 
Naujai 
vidaus.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S. f
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI ;

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau- 
. ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizn|»

Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus.' Darbą

atliekame greit ir tinkamai. L
Tarkitės su mumis dej kainos. ' —

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresai
K. M. S. H

Kiekvienam vietiniui ir atvyks
tančiam į Ncvvarką žinotina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagūs patarnavimas, 

pas manei atsilankysite,, pa
valgę , nesigailėsime, nes visuomet 
šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žema kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

Ferry St. Newark, N.

r
t.. į

“Aš jį pažįstu,” sako žmogus, “jau ko

jam darbo savo geležiniame fabrike už ma-' tarnas. Aš ‘ištarnavau'pas jį 20 metų. Po-

Puslapis Ketvirtas

Gyvenimo Bangos S. R. Maptunas.

nai pasiklausyti, kaip teis jų. buvusį poną. 
Atėjo ir Liudvisė ir tarnaitė, žingeidauda- 

■mos apie teismą.
Lygiai 9-tą valandą rytą prasidėjo 

_________ ___  ___________ ______  I Švartso teismas, švartsas advokato netu- 
> jų paslaptys. Jonelis manydavo sau: tai liudininkų taipgi neturi. Prokuroras 

supuvimas kapitalizmo surėdymo; tik ii- klausia banko advokato:
gai taip nebus; anksčiau ar vėliau, jis tu- j “Kokius jūs turite apkaltinimus prieš 
rėš subyrėti, o jo vietą turės užimti nauja tą žmogų?” 
tvarka su naujom idėjom—tai komuniz-, Banko advokatas prineša visus doku- 
mas. Toliau, numiršta to paties teismo tei-( mentus ir sako: . . t
sėjas, kuris buvo gerokai senas žmogus, o “švartsas, bedirbdamas banke, klasta- 
jo vieton gubernatorius paskiria Joną Ma-,vo čekius ir maine juosius, ir tuo būdu jis 
linauską, kaipo gudriausią žmogų. | suvogė nuo bapko $10,000; me^gi susekėm.

Nors gubernatorius žinojo, kad Mali-i jį pa^al jo rankos raštą; ir čia viskas ran- 
nauskas yra linkęs prie radikalizmo, bet. dasi.”

\ jis manė: kai gaus garbingą ir gerą vietą, 
jis užmirš tą radikališkumą.

Bet kas tau? Jonelis varo savo vagą. 
Pastojęs teisėju, jis sutiko tą garbę šaltai, 
lyg jausdamas savo širdyj neužsiganėdini- 
mą. Jis suprato, kad reikės daugiausia 
teist darbo klasės žmones, kurie tankiau
siai nusikalsta prieš kapitalizmo įstatymus, 
nes šiandieniniai teismai yra sargai ir ap
gynėjai kapitalizmo klasės. Bet vis tiek jis 
mėgins tą darbą ir taip darys, kad daugiau 
tarnaut darbininkų reikalams, o ne kapita- 
lizinui. O jei dėlto prisieis netekti tos vie-: ima kieta‘'doleriu, bet ne* tiek daug, kiek 
tos, tai didelis čia daiktas, tik aš nebūsiu I bankas dabar nurodo.” 
savo įsitikinimams priešas.

Švartsas, kurį pirmiau minėjom, bra-■ 
vorų karalius, bebaliavodamas ir bepaleis- j 
tuvaudamas Paryžiuj su mergomis, prasko-1 
lino savo fabrikus bankieriams. Prasidė-! 
jus pasauliniam karui ir išleidus blaivybes

(Tąsa)
'.Tada jam, Joneliui, buvo proga susipa

žinti su pasauliu, su žmonijos psichologija, ( 
nes jis susidurdavo su visokiomis bylomis, ( 
kur išsiaiškindavo visokie žmonių darbai ir t

« -v • -i . • \

Paskui prokuroras klausia Švartso:
“Kokį jūs turite pasiaiškinimą prieš 

tai?”
Švartsas atsistoja ir pradeda sakyti 

savo istoriją:
“Aš kadaise buvau turtingas; turėjau 

dešimtį bravorų. Tada visko turėjau, pini
gų ir draugų, o kai uždarė bravorus blai- 

|vybės įstatymas, tada subankrūtijau, o da- 
I bar, verčiamas bado, turėjau dirbt tik už 
40 dolerių savaitėj. Aš su tokia alga nega
lėjau pragyvent, ir todėl, pasikėsinau pasi-

Bus Visuotinas Susirinkimas
1927 metais, gegužės 15 d. 

čia tapo įkurta ALDLD. 217 
kuopa. Išpradžių kuopa tu
rėjo vos tik 11 narių. Nepra
slinkus dar pilnų pora metų, 
kuopa yra paaugėjus jau iki 
36 narių, tik del nebuvimo 
Winnipege darbų, daugumas 
yra išvažinėj ę į kitus miestus 
ir pastoję nariais prie kitų 
ALDLD.' kuopų. O didžioji 
dalis 'narių išvažinėjusi į pla
čias Kanados provincijas. Ir 
tokiu būdu i Winnipege beveik 
visuomet palieka < nedidelis 
skaičius narių, kuriem.š, no
rint ką nuveikti, reikalinga 
triūso j į padėti. Neatsižvel
giant į sunkią padėtį, ALDLD. 
217-ta kuopa kas mėnesis 
paskutinį sekmadienį prieš 
pirmą laiko susirinkimus, sve
timtaučių darbininkų salėje, 
267 Selkirk Ave., Winnipege. 
Punktuališkai prasideda 2-rą 
vai. po pietų.

Pradžioj susiorganizavimo 
susirinkimai buvo daromi pri
vačiuose butuose pas tos pa
čios draugijos narius. Knygų 
teturėjome tik tiek, ką buvo 
kitos draugijos kuopos ir A.L. 
D.L.D. centras iš Suvienytų 
Amerikos Valstijų prisiuntęs, 
kurių kiekybė ir padėka au- 
kuotojams “Laisvėj” iš 14 d. 
lapkričio 1927 metų yra pa
minėta. Ir tie paaukojimai 
knygų ALDLD. 217-tai kuo
pai pasiliks atminty ant visa-( 
dos. Pirmaisiais 1927 metais 
darant kokias nors iškilmes, 
publikos neperskaitlingiausiai 
atsilankydavo, nes buvo daug 
priešų, kurie nesuprasdami 
ALDLD. tikslo, visokiais bū
dais šmeiždavo naujai susior
ganizavusią kuopelę.

Laikui bėgant, nors nedide
lis skaičius Winnipege esan
čių ALDLD. 217-tos kuopos 
narių, per savo pavyzdingus 
pasidarbavimus, yra įgiję ge
rą įtekmę' tarpe vietos lietu
vių, nes dabar jau bile į ko
kius ALDLD 217 kuopos pa
rengimus publika lankosi la
bai skaitlingai ir visuomet 

patenkinimais išsi-

Toliau prokuroras klausia: 
“Ąr turite liudininkų?” 
“Neturiu.” 
Paskui klausia: 
“Iš publikos ar nesiranda čia tokių, 

, _ . . - v . kurie pažįstate poną Švartsą? ar negalėtu-
įstatymą Amerikoj, švartso bravorai užsi- mėtė paliudyti apie jo gyvenimą, apie jo 
darė ant visados; o bankai Švartso tuščius teisingumą?” 
bravorus ir jų inventorius ištaksavoja ir į Vienas apysenis žmogus pakėlė ranką 
parduoda už skolas, švartsai subankru- tuojau. Teisėjas šaukia jį arčiau. Žmogus 
tuoja; pasilieka tušti, kaip vijurkai. Ku- ateina ir jį pasodina ant liudininkų kėdės, 
riuos namus turėjo, ir tuos greit prašvilpė;!ir pradeda jį klausinėti, ką jis žino apie 
o, ant galo, reikėjo jieškot kur nors darbo švartsą: 
apsigynimui nuo bado. «^š jį pažįstu,” sako žmogus, “jau ko-

Vienas Švartso senas draugas duoda kia 40 metu. Aš buvau jo ištikimiausias 
jam darbo savo geležiniame fabrike už ma- 'tarnas. Aš ištarnavau'pas jį 20 metų. Po- 
nadžerį. Bet pradėjus dirbti, jam tas dar- nas Švartsas 10 metu atgal buvo, turtingas 
bas nesiseka, nes pasirodo, kad jis yra per- 'ir gyveno aristokratiškai. Jis labai mylė- 

'kvailas tokiame darbe, nes jis visą savo gy- ;davo baliavoti; jis didesnę pusę savo gy
venimą nebuvo dirbęs tinkamo darbo, tik venimo praleisdavo Paryžiuj ir Šveicarijoj; 
latravojo ir orgijas kėlė. Visą tą darbą jis kasdien lėbaudavo, ūždavo ir visokias su gerais 
gelež. fabrike jis sukoneveikė, _nuostolių orgijas keldavo. Jei jis nebūtų tąip ūžęs, 
pridirbo. O savininkas, tatai patėmijęs, iš- tai jis nebūtų taip greit nusibankrutavęs, 
ginė jį lauk iš darbo. j Jis viską pralėbavo, šeimyniškas švartsų

Paskui Švartsas gauna viename banke' gyvenimas irgi buvo labai prastas, švar- 
knygvedžio vietą, šį darbą šiaip taip atlie-! tsas gyveno sau su meilužėm, išdykauda- 
ka, bet nepakenčia jis, kad jį priskaito prieivo, o švartsienė vėl sau ilgą laiką turėjo 
darbininkų, ir tik 40 dolerių į savaitę jam jauną gražų vaikiną, su kuriuo gyvendavo, 
temoka. Bet ką gi darysi? Turi dirbti, |kaip vyras su moteria. Paskiau ji susilau- 
jei nori valgyt. O Švartsas, kaip tik pama-j kė sūnaus nuo to vaikino. Bet tas labai 
tys pinigų glėbius kilnojant, tai net jam nepatiko jos vyrui; iš to kildavo tarp švar- 
rankos dreba. Kadaise jis jų turėjo įvalias, tsų baisios pjovynės. Jos vyras labai neap- 
bet dabar nebėra, o paimti negalima. Bet kęsdavo to jos kūdikio, ir sakydavo jai:

skirsto.
j Per nepilnus dvejus metus 
gyvavimo ALDLD. 217 kuopa 
yra turėjusi keletą ekstra agi
tacijos ir vajaus mitingų, per 
kuriuos tie patys kuopos na
riai yra pasakę keletą prakal- 
bėlių.

Apart prakalbų yra pasiun
tusi aukų kovojimui prieš fa
šizmą. Be to yra pasiųsta au
kų per atskirus nariu pasidar- 

bet dabar nebera, o paimti negalima. Bet kęsdavo to jos kūdikio, ir sakydavo jai: ko5f valstijas - - • -
visgi jis neiškenčia; jam rūpi prisitaikyti ‘Nešk tą kūdikį kur į pragarą arba pa- streikuojantiems 
ir pasinaudoti.. smaugk tą benkartą. Jei to neišpildai, tai,Pagalinus, turiu primint, kad

Vieną kart Švartsas prisitaikė prie če-;eik sau nuo manęs.’ Taigi jinai, nepakęs-(kuopos viename susirinkime 
kių ir pradėjo juos klastuot, padirbdamas dama savo vyro pagiežos ir keršto, paėmė buvo suaukota $20 vienam mo
juos falšyvus ir mainyt juos į pinigus. Vie- (tą kūdikį ir paskandino upėje. Nors ji ne-1senai iš Lietuvos atvykusiam^ 
ną kart pasisekė, kitą ir kelioliktą—-vis iš- sakė, kad ji tyčia paskandino savo kūdikį, jir hgos suvargintam lietuviui, 
eina gerai. Tačiaus sykį kasierius patėųii- bet aiškino, būk kūdikis su vežimėliu pats . A4 S. del nusipirkimo drapanų, 
jo vieną čekį ant didelės sumos pinigų ir įpuolęs j upę ir nuskendęs., Bet mes, visi Į!' ,c ..rph""OTY 
pradėjo teirautis, is kur tas čekis atsirado.; tarnai, tam jos pasakojimui netikėjom, nes ki \ 
Nagi, žiūri, kad čekis neturi nieko bendra ji ir pati pradėjo to kūdikio nebeapkęsti > bet visų 
su tuo asmeniu, kurio vardu išrašytas, ir kankinti, kad tik greičiau pasimirtų.'ma.
Bankierius irgi suprato, kad tas čekis yra Paskui mes visi klausėmės, ką pasakys; tais, kol dar labai silpnai ka-! . • 1 • ...-Y- , • — • . .l — ’1 • 1 • T Ynetikras. Paskui surado ir daugiau tokių Švartsienč savo vyrui apie tą kūdikį. Ka- 
l$lastingų čekių. Tada banko manadžerius da vyras parvažiavo ir klauso jos: ‘Ar jau 
pradėjo jieškot kaltininko. Jis žino, kad nusmaugei tą benkąrtą?’ ji atsake:' ‘taip, 
niekas negali prieiti prie čekių blankų, kaip jau nebėra jo; nu skandinai ;jį ’upėj.’ Oį 
tik patys banko tarnautojai. Tada pradėjo tai Švartsas pasakė: ‘tai ir gerai; daugiau 
žiūrėt į įvairių tarnautojų rankraštį-“cha- jis man nervų nebegadins.’ O jei rgeybįa- 
rakten” ir palygint. Nagi, ir prieina prie masis teisėjas netiki manim, tai gali pą- 
pono Švartso, kad tai jo darbeliai. klaust kitų tarnų: jie čia randasi;”

Tada teisėjas jo klausia:
“Kodėl jūs tuojaus nepranešėte polici- 

tikos ir klastuot nesiseka—kur trumpa, ten jai apie tai?”
ir trūksta. ; “Ponas teisėjau, atsiminkite, kad švar-

(Banko kompaniją apskundžia Švąrtsą,1 tsas tada buvo milionierium, o mes—jo tar- 
užveda bylą. švartsas laukia teismo, nai. Jei mes būtume policijai pranešę, tai 
Liudininkų neturi, nei pinigų. Jo senieji mes pirmi būtiime nuėję į kalėjimą, o ne 
draugai apleido jį, kaip valkatą, o naujų jis jis. Dabar tai kas kita. Mes jo dabar ne
neturi. Blogai; išsigelbėt nėra vilties. No- bebijom.” /
retų nusižudyt, bet nėra progos, nėr kaip. Paskui teisėjas pašaukė kitus du 
Švartsas didžiausiame susikrimtime.^ . švartso buvusius tarnus ir klausinėjo apie

Artinasi teismo diena. Laikraščiai ap- tą kūdikį. Šie irgi tą pačią istoriją išpasa- 
skelbė pirmuose puslapiuose, kad švartsas, j kojo.

Reiškia/Švartsas negavo gerų paliudi
jimų, o dar daugiau įkaltinimų. z 

’ r
...

ex-milionierius, yra apkaltintas suvogime 
pinigų iš National Banko; tada ir tada 
įvyks teismas.

Žmonės pradėjo žingeidaut ex-; 
nieriaus teismu, o ypač Švartso seni tarnai. 
Paskirtą dieną prieina žmonių pilnas teis- 
mabutis. Ateina ir Švartso trys seni tar

Magistratas perveda tą bylą į grand 
milio- džiūrės teismą, švartsienė irgi lieka areš-

tųota.už žmogžudystę, ir eina platesnis ty
rinėjimas.

mui prie, darbo. Yra ir kito-;! 
kių pasidarbavimų atlikta,i|

j. čia suminėti negali- 8 
Praeitąis pradžios me-- 

ša stovėjo, tai užprenumeruo
jant “Laistę”, pusę prenume
ratos pinigų aukojo drg. /SJj 
Paknys ir ant jo vardo (ėjo1 
“Laisvė’’, šiemet jau . visa 
“Laisvės” . organo prenumera
tos suma paskirta iš kasos. • 

Dabar turime nupirkę gra
žią knygoms , sudėti šėpą ir! 
laikome' susirinkimus salėje, | 
kad knygas , per susirinkimą 
galėtų išduoti draugams ir 
taip norintiems pasiskaityti.

Pagaliaus, turiu priminti A. 
L.D.L.D. 217 kuopos nariams, 
esantiems provincijoj, kad 24 
d. vasario 1929 m. per mene-' 
sinį susirinkimą, gyvenantieji 
Winnipege kuopos nariai be
veik visi apsimokėjo mokes
tis už 1929 metus. Be to dar 
3 nauji nariai prisirašė. Ir 
nutąrta atsišaukti į provinci
joj esančius ALDLD. 217 kuo
pos! narius, kad pasistengtų 
greičiau prisiųsti mokesčius už 
šiuos ųiętus. J5e to, kuopos 
nariai winnipegi,eč^iai paauko
jo keletą dolerių del kuopos 
knygyno padidinimo. , , 

Todėl, gerbiami draugai, A.

—■ IMWMM—M—W J n > J ■ ; j Į,-į

L.D.L.D. 217 kuopos nariai, 
siųsdami, mokesčius .už 1929 
metus, malonėkite nors ke
liais ' centais prisidėti prie pa
didinimo kuopos knygyno. Ir 
visa, kaip mokesčius, taip ir 
aukas, siųsdami adresuokite 
ant ALDLD. 217 kųppos fin. 
sekr. K. Beniušio vardo. P. O. 
Fort Whyte, Man., Canada, 
įdėdami pinigus į registruotą 
laišką arba išrašykite money 
orderį ant ALDLD. 217 kuo
pos iždininko A. Narutavi
čiaus vardo, 872 Selkirk Ave., 
Winnipeg, Man., Canada, ir
gi laiške prisiųskite aukščiau 
paminėtam sekretoriui.

Jeigu kas atvyksite į Win- 
nipegą ir jeigu* neišpultų su
laukti iki susirinkimui, tai ap
simokėti mokesčius ir pasiim
ti knygą pasiskaitymui ir ki
tokiais draugijos reikalais ga
lite asmeniškai kreiptis į A.L. 
D.L.D. 217 kp. pirmininką 
Kastantą Ginkų, 63Į/2 Barbers 
St., Winnipeg,' Man., Canada.

Apsvarstymui supirkimui 
knygų del padidinimo knygy
no, del naujų narių priėmimo 
draugijon ir kitų svarbių da
lykų yra • šaukiamas visuoti
nas ALDLD. 217 kp. susirin
kimas ant 31 d. kovo, 267 
Selkirk Ave., Winnipeg. Su
sirinkimas prasidės punktua-' 
liškai 2 vai. po pietų. Kvie
čiami visi lietuviai ir lietuvės, 
gyvenantieji Winnipege ir ne
tolimoj apylinkėj, ateiti.

Todėl kam rūpi apšvieta,, 
kas mylite skaityt knygas, kas! 
norite suprast darbininkiškos 
idėjos likimą, kas neapkenčia- 
te priespaudos—išnaudojimo, 
kas norite suprast klaidintojų 
'‘gudrumą” ir teisybės skel
bėjų faktus, tai visi atvykite 
į būsiantį ALDLD. 217 kuo-

AĮflIDCTIC 332 WEST BROADWAY 
o J. O.vi IjHu So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-13j^Į
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ ’

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE * *"

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,0(k. Įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, Ūkusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, , tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli' kuf gyvenate, itnkite tuojaus 
traukinį, laivą arba; orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini-' 
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

. Vienas iš daugelio įdomių vaizdų iš veikalo Lapkus

Nedėlioję, 17 dieną Kovo-March, 1929 m. ’ 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott St., Worcester, Mass.
Lapkus prijuokino New Yorką, Pittsburghą, Bostoną, tąip pat sužavės Worcą>- 

tęrį. Lapkų suvaidins geriausi Bostono ąjktokiai.
. i Pradžia 2:30 vai. po pietų

Rengia ĄŲDLD. 11 kp., naudai ALDLD. 7-to Apskričio. Įžanga 50c., vaikams
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WORCESTER, MASS
KAVALIAUSKAS

TELEFONAI

KeystoneC1U1

SLA tiekBiz us

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUSANGLIŠKALLIETUVIŠKASKritikaPolemika

ŽODYNĖLISna

Graborius-Undertaker

A. Simanaitis

New Yorko Statybos DarbųTORONTO, CANADA
151

Miestas

Gold

Mokykla bu Repatacij*

AARL.EM OIL

Montello, Mass Montello, Mass

TEATRAS

RUSIŠKA TURKIŠKA

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien
MOTERIMS

PanMėliais i 
utarninkais

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

kas- 
Bile

JUOZAS VASEVIČIUS 
susirgo

____ St. or Ave,
State---------------

sutvarkius 
spaudoje.

Meškiniene, sirgo

VIEŠA PADĖKA CONN. VAI 
STIJOS DRAUGAMS -

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą iššiuntinėjame, kaipo 

Užsakymus (orderius).

’ Nemanytai pataikiau į 
vatną vietą, rašydamas pasta 
bą “Laisvės” 48 num. Būda 
damas T.D.A 
respondentu 
kad 
kai 
dos, 
kad

Numirė Ona Simanaitienč

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

3 d . kovo 
$8, bus pa- 
fondui.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 13 kuopa laikytame 
mėn. susirinkime kovo 10 d., 
perskaičius sekretoriui laišką 
iš distrikto, kaipo specialį at
sišaukimą prašant paramos 
del New Bedfordo areštuotų- 

susirinkimas 
$5 iš kuopos

Bergas liudija, kad kont- 
raktoriai (sursų dėjimo, gat- 

i vių valymo irkt.) nutarę su
mokėti $200,000 kyšių Har- 

Įvey’ui, ir tie $10,000, .kurie 
i jar^ būyo duoti, j nudarė pir- 

. mąjį tos -sumos įmokėjimą.

(iš po slapyvardžio, nes įdo
mu matyti, iš kur tas svečias

TDA. 13 Kp. Koresp.

po pietų, Traicės kapuose. 
Velionio kūnas pašarvotas po 
num. 107 Union Avė.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Levandauskas.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Wayne vėl perspėja nuo pa
gedusių šunų. 1928 metais 
New Yorke ir Brooklyne su
gauta bei užmušta 258 pasiu
tę šunes. O dešimts metų at
gal Didžiajame New Yorke jų 
buvo tiktai 18.

Pereitais metais New 
ke ir Brooklyne šunes 
kramtė 11,783 asmenis, 
yra apie penkis sykius 
kaip kad buvo 1918 metais

zo 
asi-

persa- 
jauni-
pavy- 

Darbi- 
vertės 

nėra

Drg. Juozas Asevičius 
kiai susirgo—liga išsivystė iš 
influences—ir buvo priverstas 
eiti į ligoninę. Randasi Green- 
point Hospital, Metropolitani Unijų Taryba uždraudė strei- 
ir Kingsland Ave., Brooklyne. . kuot šešiem tūkstančiam dai- 
Pažįstamiems ir draugams pa-Jydžių, dirbančių įvairius mie- 

.............. .  ’stinius darbus. Prieplaukų 
Dailydžių Unija su savo pir
mininku Johnsonu priešakyje 
buvo besiruošianti į streiką, 
kad priverst samdytojus mo
kėt unijinį uždarbį, $12 į 
dieną. Bet pardavikiški Uni
jų Tarybos vadai uždraudė 
streikuot, nors minėtiems dai- 
lydėms dabar mokama keliais 
doleriais mažiau, nekaip nu
statytas unijinis uždarbis.

mgų. 
Paliko
vyrą, 
taipgi 
tuvoj.

jų apgynimui, 
nutarė paaukoti 
iždo.

Parengimėlio 
koncerto pelnas 
siųsta agitacijos

Sekr. J. Lukas skaitė meti
nį raportą, kuris yra žingei
dus, nes parodo, ką kuopa nu
veikė, per praeitus metus, del 
apsigynimo ir tebeiname dar
bininkų judėjime. Raportas 
priimtas ir pavestas sekreto
riui, trumpiau 
skelbti faktus

Toronto Lietuvių Jaunimo 
Kuopelė, vasario 16 d. š. m., 
minėdama 11 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuves, 
kuriose dalyvavo ’ nemažas 
skaičius Toronto lietuvių, ap
svarsčius dabartinę Lietuvos 
padėtį, nutarė priimti, protes
to rezoliuciją prieš dabartinę 
Lietuvos valdžią. Nors T. L. 
J. kuopelė ne politinė, tačiauš 
matydama persekiojimą Lie
tuvos jaunimo organizacijų, 
griežtai pasmerkia valdžios 
tokį elgesį ir per Amerikos lie
tuvių laikraščius nutarė pa
skelbti sekančią rezoliuciją.

1) Kad būtų kuogreičiau- 
siai sušauktas Lretuyoš seimas, 
teisėtu būdu visų piliečių iš
rinktas ir laikytųsi Steigiamo
jo Seimo priimtos konstituci
jos dosnių.

2) Kad tuojaus būtų nuim
tas karo stovis ir atsteigta žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė.

3) Kad visi politiniai kali
niai, kurie kovodami už liau-

Taigi, ilsėkis gyvenimo 
.drauge Ona amžinai. Mes iš
gyvenome 30 metų ir per „tą 
laiką daug turėjome nesutiki
mų del religijos, kuri žmones 
kvailina. Tu nemokėjai skai
tyti, negalėjai suprasti tiesos 
ir todėl palaikei Romos agen
tus. Juk tik iš tokių Romos 
agentai turi rugiapjūtę. Tam
sūs parapijonai tuos agentus 
palaiko manydami, kad jie 
yra dievo tarnai ir jų rankose 
viskas.

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

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

pos nariai gavo po grr 
siškojo maisto pundelį 
Pruseikos parašytą 
“Karų ir Revoliucijų 
nė.” Knyga puikiu 
džiaugiasi gavę tą grąžų iA.L. 
D.L.D. leidinį. • Tačiaus, r aš 
tikiu, kuomet' perskaitys mi
nėtą knygą, tuomet šimterio
pai pasidžiaugs įgavę dvasiš
kojo peno.

Užbaigus kuopos reikalus 
svarstyti, prasidėjo paskaita. 
Prelegentu buvo daktaras Pet
riką iš Brooklyno, kuris davė 
plačią ir gana žingeidžią pa
skaitą “Rūkyt ar nerūkyt”. 
Prelegentas plačiai ir aiškio
mis skaitlinėmis išdėstė, kiek 
'milionų doleriui tabako kom
panijos susikrauja iš rūkyto
jų kišenių. Rūkytojai tušti
na savo kišenius, žinda, rūko 
tabaką ir pučia dūmus į orą, 
tai ir viskas, ką rūkytojas 
gauna. Tačiaus, paskaitos iš
vada įrodė, kad besaikis rū
kymas gana 1 daug kenkia 
žmogaus abelnai sveikatoj.

Pasipiktino Vitaitine Dikta
tūra

SLA. 101 kuopos šio mėne
sio susirinkime išrinkta kuo
pos turtų raštininku drg. M. 
Ragauskas, į vietą rezignavu
sio drg. E. Puloko, kuris de
lei darbo aplinkybių negalėjo 
sekretoriauti.

Šiame 101 kp. susirinkime 
buvo imta atydon “Tėvynės”, 
Redaktoriaus Vitaičio diktato^- !• 
rišt As barimasis, ant 1101 kp. 
korespondento P. Sakatausko 
už tai, kad kuopos korespon-| 
dentas drįsta rašyti į “Tėvy
nę” tą, kas kuopos susirinki
me būna svarstoma. Kadan
gi kuopos koresp. pažymėjo, 
kad viena kuopos narė skun
dėsi susirinkimui, kad jai ne
suprantama, kodėl jai SLA. 
Centras neišmoka ligos pašal
pos, nes ji ---------
5 mėnesiai tam atgal. Buvu-| 
sis kuopos turtų raštininkas 
J. J. Dulkis įrodė, kad visas 
sirgime blankas senai pasiun
tė j Centrą.

Tačiaus ir kitai 101 kp. sir
gusiai narei, O. Vilkienei, pa- 
šelpa vilkinama ir kuopai nė
ra' žinoma kodėl.

Už čion pažymėtus ir tam 
panašius SLA. narių bei kuo
pos reikalų svarstymus ir į 
organą ‘'Tėvynę” aprašymą, 
kas yra tilpę “Tėvynės” num. 
9, ponas Vitaitis savo “pa-

Long Islande, Nassau pavie
te, išduota warrantai arešta
vimui savininku 45 alkoholio

staboje” išbara kuopos kores
pondentą, išvadina “nesąmo
nių” . rašymu, faktų “falsifi
kavimu”, narių “demoralizavi- 
mu”, “neapykantos prieš or
ganizacijos viršininkus sėji
mu”... Ir dar prideda, girdi: 
Kuopos susirinkimas svarsto 
didžiausias nesąmones, ką ko
resp. drįsta rašyt į organą. 
Tačiaus, 101 kp. susirinkime 
nesirado nei vieno nario, ku
ris tokiai “pamokinančiai” 
Vitaičio diktatūrai pritartų, 
bet vienbalsiai — 52 balsai — 

valdyba 
ponui . Vitai- 
kuris jau be 

demoralizuoja

Numirė Petras Vaišnora
Kovo 16 d. numirė Petras

Vaišnora, 35 metų amžįaus.
Laidotuvės įvyks 16 d. kovo, Ismuklių

Kovo 6 d. tapo palaidota 
Ona Simanaitienč. Ji sirgo il
gai, kankinosi pusketvirtų me
tų ir labai privargino savo šei
myną ir mane, nes labai daug 
reikėjo gydytojams išleisti pi-

Buvo 63 metų amžiaus, 
dideliame nuliūdime 

sūnų ir dvi dukteris, 
brolį ir, dvi seseris Lie-

ALDLD. 84 Kp. Darbuojasi
Kovo 3 d. įvyko ALDLD. 

I kuopos susirinkimas ir paskai
ta. Pat pirma apsvarstyta 
Svarbesni kuopos reikalai ir 
padaryta keletas svarbių ir 
visuomenei naudingų' nutari
mų. Nutarta sekančiame kp. 
susirinkime turėti paskaitą 
trockizmo klausimu, užkvie- 
čiant drg. Pruseiką, ar kurį 
kitą draugą laikyti paskaitą. 
Nutarta surengti gegužinį ap- 

i vaikščiojimą paminėjimui dar- 
ibininkų šventės. Nutarta su
rengti bendrai su ALDLD. II 
Apskričiu pikniką ar tai iš
važiavimą, kaip tik oras at
šils ir bus tinkamas laikas. 
Patarta, kad sumanesni drau
gai bei draugės privalo vi
sur, kur tik pasitaiko proga 
ir kur tik sutinka būrelį ma
žiaus apsišvietusių darbo kla
sės žmonių, aiškinti jiems bur
žuazijos bei fašizmo režimą ir 
kuriuomi keliu eidami galėsi
me pasiliuosuoti iš kapitalisti
nės Vergijos pančių, bei page
rinti darbo žmonių būklę. v

Prisirašė prie 84 kuopos 1 
naujas narys; pereitą mėnesį 
prisirašė 4 nauji nariai. Tai 
vis kas kart didinasi ir didina
si mūsų apšvietos armija!

Šiame susirinkime 84 ktfo-i 
žų dva- 

tai d. 
knygą 
Gady- 
nariai

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

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

. ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Skelbimai prakalbų kun. 
X. Mockui jau pasklido. Jam 
rengiamos prakalbos Suvieny
tos Lietuvių Draugijos ant 
kovo 14, 19, ir 21 dienų, Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott 
St., Worcester, Mass.

Direktorių ir komiteto susi
rinkime vakarienės komisija 
raportavo, kad nuo vakarie
nės liksią pelno apie $llz0.00. 
Komisija reiškia padėkoj 
dį A. Lukošiunui už jo ] 
darbavimą veltui kepim 
gaminime valgių ir kepv 
išgavimo, kurioj dirba. ( 
nieriams, kurie šį tą aukojo 
del vakarienės, visiems ačiuo- 
jama. Tai paramą mūsų 
draugijinei pastogei.

Vienas iš Direktorių.

Panedėliaiš nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

NĖR
DAUGIAU
RAUM ATIZMO
Naujos
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos, Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite ‘‘Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

Kai kam ątrodo, kad dabar
tinis Queens .Borough prezi
dentas, republikonas Harvey 
yra koks tikras karžygis prieš 
grafterius, kurie prie pirmiaus 
buvusios demokratų, valdžios 
Queonse nusuko miestui de- 
sėtkus milionų dolerių, su vy
nų (sursų) kontraktais ir ki
tais galais.

Bet dabar pasirodo, kad ir 
Harvey’o rankos nėra baltos. 
Minėtų grafterių ir buvusių 
valdininkų tarpininkas Frank 
Berg, “augštos rūšies” priva
tinis detektyvas, laike dabar 
einančio Queense teisme tary- 
mo, pareiškė, kad Harvey pri
ėmė $10,000 kyšį, kurį Har
vey’ui įdAvęs pats Bergas var
dan žuRkų kontraktorių.

Harvey, žinoma,' ginasi ir 
sako, kad tie pinigai buvę ski
riami ir sunaudoti Harvey’o 
rinkimų kampanijai ir todėl 
negali būt skaitomi asmeniniu

Joseph Miller, 66 metų am
žiaus, po num. 68 Crystal St., 
mirė kovo 13 d. Unity Ligo
ninėj, bus palaidotas kovo 16 
d. Šv. Jono kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

nutarė, kad kuopos 
duotų tinkamą 

atsakymą, 
ir krašto 
narius!

dies teises buvo uždaryti ka- 
lėjiman, tuojaus būtų paliuo- 
suoti.

4) Kad nebūtų trukdomas 
Lietuvos jaunuomenės organi
zacijų veikimas.

5) Mes remsim tik tokią 
Lietuvos valdžią, kuri bus tei
sėtai visų Lietuvos piliečių iš
rinkta.

Rengimo komisija:
W. Jusaitis.
J. Jokubynas.

Raila.

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

prietelius ir draugas.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 1177-3474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

Aidžiausia lietuvių aptieka
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAItiuOTOJAS 

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

Subatoje, 16 d. Kovo (March), 1929
Z * ‘

Pradžia 7:30 Valandą Vakare
LIET. TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE

Main Street ir Kampa* Vine St., Montello, Mass.
šiame veikale yra tiek juoko, kad net Šonai gali plyš

ti besikvatojant, kada matai tą komišką veikimą. Todėl, 
gerbiamieji, atsilankykite kuo skaitlingiausiai ir nors kar
tą savo monotoniškame gyvenime smagiai pasijuokite.
įžanga Suaugusiems 50c., Mokyklą Lankantiems 25c

48 num
13 kuopos ko- 

ir matydamas, 
Raudonosios Rožės kritiš- 
apie kuopą aprašyta, ro- 
turėjau tiesą pastebėti, 

svečiai, rašydami koresp., 
vengtų klaidų, puolančių į 
aiškią kritiką ir užtai dabar 
“Laisvės” 54 num. “Mylimas 
Draugas” išpeizuoja mane 
šiaip: “Pats kišasi kur ne
reikia ; kas asmeniškai nepa
tinka” (lyg aš būčiau 
moji mergelė kokiam 
kiui); ko čia sveikam 
dėti, stok į Amerikos 
ninku’ Partiją; pigios 
tokių žmonių idealai; 
reikalo ašaroti” ir taip to
liau. Pastaboje pažymėjau 
kaipo faktą, kad R. R. kaip 
ir Montellietis (neva svečiai, 
iš jų rašymo matėsi), vaini
kuodami darbščiais draugijo
se, surašo ir nedarbščius, ne
bent kad pietus gavo paval
gyti, iš ko draugams ir abel- 
nam veikimui nei šilta, nei 
šalta. Tai kur tinka “M. 
JD.” kas viršuj pacituota? Ir 
koks naiviškas šūkavimas. 
Matykit, aš “pavydžiu”, kam 
jis partijos narys su brangiais 
idealais.

Sulyg “M. D.” supratimo, 
tai visų pirmeiviškose draugi
jose nenuilstantis darbavima
sis be vertės, jei nesi A. D. 
Partijos narys. Pagaliaus, 
“Mylimas Draugas” nežino 
ką kalbąs, kuomet jis šaukia 
mane stoti į A. D. Partiją. 
adei tolimesnių polemikų nei 

ijesiu, kol “M. D/’ neišlys

KAINA |1.25c

< “LAISVĖ”
Ten Eyck St., Brookl/n, N.

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS

Oregon 5136
Main 9669

Pavelykite drg. išreikšti vie
šą ačiū už jūsų pasidarbavi
mą del mudviejų rengiamų 
koncertų.

New Britaine.. draugams Sa- 
laveičikams^trž puikų pavaiši
nimą ir prigelbėjimą rengti; 
drg. Balčiūnui, drg. Jurkūnui 
už atvežimą mus į N. Y., drg. 
Valaičiui ir visiems.

Hartforde drg. M. Vaitie
kui, kuris rengė ir visiems, 
kurie tik kuomi padėjo ren
gime.

Bridgeporte drg. Tąmošiū- 
nams už rengimą koncerto ir 
už priėmimą mūsų ir pavai
šinimą.

New Havene drg. Rudmi- 
nams už surengimą koncerto 
ir už tokį puikų pavaišinimą, 
ir visiems kitiems draugams, 
kurių negalim vardų paminti.

Waterbury drg. Jokuboniui, 
kuris pasiėmė rengimą kon
certo ant savęs ir visiems, ku
rie ti.k kuomi gelbėjo.

Taipgi visai visuomenei, ku
ri mums prijautė ir atsilankė 
į mudviejų rengiamus koncer
tus, tariame Širdingai ačiū L

F. Stankūnas.
K. Menkeliuniūte. Pardavė 6,000 Karpenteriy

“KAROLIO TETA”
(CHARLIE’S. AUNT) 

yTrijų Aktų Labai Juokinga Komedija
Ši juokingą veikalą rengia A. D. P. Montello Lietuvių 
Skyrius. Suloš aktoriai iš South Bostono, kurie yra taip 

puikiai išsilavinę vaidinti šį veikalą, kad geriau 
už juos niekas negalėtų atlikti

BUS PERSTATYTA

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

tartina atsilankyti. Kaip ilgai stinius darbus 
prisieis ligoninėj būti—neži 
noma.

URBO LAX TABS
(25 centai už’skrynutę)

yra tai kanuolė pričš 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 --------- - ---------------------------------------------- --------

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th St. Philadelph

♦>
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Penktadienis, Kovo 15, 1^29

VIETOS ŽINIOS
f

Tarptautinė Darbininkių 
Diena
Brooklyno Darbininkės, 
Tėmykit!

4

17 d. . kovc^ sekmadienį, 
Įvyks moterų darbininkių ma
sinės prakalbos, kad paminėt 
Tarptautinę Moterų Dieną. 
Lietuvos darbininkės turi bū
tinai dalyvauti ir pakelti sa
vo balsą prieš valdančiąją 
kl^ąę.Į.

Draugės darbininkės, juk 
tai mūsų kovos diena. Viso 
pasaulio kamanose susipratu
sios darbininkes apvaikščioja 
savo kovos dieną. Prisidėkim 
ir mes, lietuvės darbininkės, 
prie taip svarbaus darbo.

17 d. kovo 1:30 vai. po pie
tų būkit Hewes stotyje, Broo-j 
klyne, lytų ar snįgtų. Oro at
maina neprivalo sulaikyti mus 
nuo važiavimo- į milžinišką 
darbininkių rengiamą mitin
gą; kad ir žarijos kristų ant 
pečių ir tai reikalinga daly
vauti tokiame savo parengi
me.

Parodykim kapitalistų kla
sei, kad vulkanas verda po 
buržuazijos kojom.

Į minėtą* stotį atėjus bei at
važiavus rasite drauges, ku
rios patars, kaip surasti pra
kalbų vietą; tai bus draugės 
E. N. Jeskevičiutė, A. Zablac- 
kiūtė, Klučinienė.

Draugės, turinčios dukteris, 
privalote jas vestis arba ra
ginti, kad ir? jaunuolės daly
vautų tarptautiniame darbi
ninkių parengime, kur bus, 
apart prakalbų, ir koncertinė 
programa.

Prakalbos rengiamos New 
Yorke, Central Opera House, 
67th St. arti 3-čios Avė. Įžan
ga'lik *25 centai. Tikietus 
bus galima gauti pas minėtas 
drauges. 1

Naktibalda.

Nušovė Studentę už 
Paniekinimą

Thomas Cronas, 32 metų 
amžiaus, yirėjas, atsivežė į sa
vo kambarį Ethelę Kohleriutę^ 
27 metų, muzikos studentę; 
susiginčijo delei meiliškų da
lykų; nušovė ją ir pats nusi
šovė, po num. 104 W. 76th 
St., New Yorke. Paliko raš
telį, kuriame sako, kad ta 
mergina įžeisdavus jį įvairiais 
paniekinimais.

Gėlių Paroda
Grand Central Palace, New 

Yorke, eina rožių ir kitų gė
lių paroda, kurios pasižiūrėt 
suplaukia tūkstančiai žmonių. 
Tokios gražios gėlių parodos 
dar niekad nebuvę New Yor
ke.

Medžioja ir Tvirkina 
Jaunas Mergaites

I

Dideli Sukniasiuvių Streiko 
Laimėjimai

Dideliu entuziazmu pasitiko 
tūkstančiai adatos darbininkų 
pareiškimą drg. Ben Goldo 
Cooper Union mitinge, New 
Yorke, kad pasekmėje pasta
rojo visuotino sukniasiuvių 
streiko, jau keturiuose šimtuo
se siuvyklų įvesta unija ir 
gauta 10,000 naujos tos orga
nizacijos narių. Ben Gold 
yra generalis sekretorius nau
josios Adatos Darbininkų In
dustrinės Unijos, po bendrąja 
kurios vėliavos ėjo ir kalba
masis streikas.

Delei Mūsų Rengiamo 
Koncerto

- I

Gerieji mūsų draugai ir 
draugės, veikėjai! Gal jau 
pastebėjote “Laisvėj” ar ga
vote pagarsinimų, mūsų ren
giamo koncerto, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17-tos 
kuopos, kuris bus 24 d. kovo, 
Labor Lyceum Svetainėj, 
Brooklyne, 3 vai. po pietų.

Mes, rengimo komisija de
dam visas pastangas, kad pa
darius šį koncertą sėkmingą, 
bet pati komisija negali pa
siekt plačių minių, kad išgar
sinus, išreklamavus šį koncer
tą.

Taigi, gerieji draugai ir 
draugės veikėjai, atkreipkit į 
tai atydą, kad šis koncertas 
yra rengiamas kovojančfų dar
bininkų pašalpai, kurie jau se
nai pūdomi kalėjimuos už 
^darbininkiškus reikalus. To
dėl imkite sau Už pareigą ir 
stengkitės padaryt šį koncer
tą sėkmingu; gaukite iš “Lai
svės” ofiso pagarsinimų ir 
“šiokarčių” angliškų ar lįetu7 
viskų, ir garsinkite tarpe, dar
bininkų. Paimkite įžangos ti- 
kietų, pardavinėkite, tarp 
draugų darbininkų.

Nesvarstykite, ar eisite ar 
neisite į šį koncertą, nes tai 
būtų prasižengimas prieš dar
bininkiją bebūt šiame koncer- 
te.

Nebandykite sakyt, kad 
koncerto programa gal bus 
prasta, nes ji bus viena iš 
puikiausių ir įvairiausių.

Apsirūpinkite, draugai, į- 
žangos tikietais ir aprūpinkit 
jais savo pažįstamus; prikal
binkite nors po vieną kitatau
tį darbininką ir atsiveskit > į 
koncertą.

Taigi prie darbo, draugai! 
Aš norėčiau matyt So. Brook
lyno draugus Kūliką, Bružą, 
Kazlauską, Mikelėną imantis 
už šio darbo. Aš norėčiau 
matyt Greatnecko draugų ir 
kitų apielinkių pasistengimą— 
padėt padaryt šį koncertą 
sėkmingu. Nekurie draugai 
tam jau karštai darbuojasi.

Komisijos Narys No. 1.

LINKSMAS VAKARĖLIS 
ŠOKIAI

Orkestrą iš penkių
KAVALKŲ

Če kerių ir Šachmatų Lošimai
Tas viskas atsibus sekantį , 

Sekmadienį
17/Kovo (March), 1929
“LAISVES” SVETAINĖJ

46 Ten Eyck Street 
Brooklyn.

Pradžia 6 vai. vakare.
Pelnas nuo šio vakarėlio ski

riamas pertaisymui ir padidi
nimui “Laisvės” viršutinės 
svetainės.

Prirengta abi svetainės, ga
lima sutalpinti keletą šimtų 
žmonių. Tat prašome visus 
darbininkiškaip judėjimui pri
tariančius žmones būti šiame 
parengime.
Jaunuolių Orkestrą iš Penkių 

Kalvalkų, Vadovaujama J. 
Baltrukevičiaus, Pasižadėjo

» .. Veltui Griežti
Ir jie prisideda prie padidini
mo svetainės/ Visi dalyvau
jantieji šiame parengime pa
sirodys tikrais rėmėjais darbi
ninkiško judėjimo.

• Įžanga 50c. ypatai

Beprotiškas Policmano 
Sūnaust Žygis

Policmano sūnus, Walter 
Marx, kurio namai po num. 
253 Crescent St., Brooklyne, 
atėmė automobilį iš taxi-cab- 
mano, W. Dehnerio, kuris jį 
atvežė iš New Yorko; tuomet 
Marx leidosi, kaip akis išde
gęs, gatvėmis pleškėti; sužei
dė du gatvėse pasitaikiusius 
mažus vaikus; ant šaligatvio 
užvažiavęs, suardė vienam na
mui prieangį. Liko areštuo
tas ir keturiais punktais kal
tinamas. Magistratas Mark 
Ruditch pastatė jį po $8,000 
kaucijos iki teismo.

Teismas už Knygutę Apie > 
Lyties Dalykus

Federalis teismas Brooklyne 
įkaitino M. L. Ernstienę, As- 
torijos gyventoją, už tai, kad 
ji paštu siuntinėjo knygutę 
“The Sex Side of Life” (Lyti
nė Gyvenimo Pusė). Knygu
tėje esą perdaug atvirai kal
bama apie lyties dalykus.

---- ,--------------- .—.-----
the Machines” (Mašinų Mar
šas) “yra puikiausia išreiška 
šio mašinų amžiaus, kokia tik 
kada pasirodė judžiuose”.
žmogus čia dažnai atrodo tik
tai, kaip menkas, silpnas ver- 
gutis tų automatų-mašinų.

Bus taipgi rodoma satyriš^
Hia- 

•vaizdai, Čalio Čaplino 
i “A Day’s Pleasure” 

ir kt.

New Yorko Broadway’s gem- 
bleriai, jauni sportai smukli
ninkai ir kriminaliai naktinių 
kliubų elementai medžiojasi 
jaunas mergaites, žadėdami kai pritaikyti veikalo 
joms lengvus poniškus darbus watha” • 
ir >aktoriškas vietas; paskui i komedija 
alkoholium ir kitokiais svai- ’r kt. 
galais apsvaiginę, jąsias žag-i-
na ir mažu-pamažu paverčia
augštos klasės prostitutėmis. 
Bet< į vyresnes, kaip 20 metų 
amžiaus, jie ranka pamoja. 
Jiems reikia jaunučių, nepa
tyrusių.

Šitokią istoriją papasakojo 
New Yorko policijai Demaris 
Dore, kuri dabar atvažiavo iš 
Miami Beach, Florida, ir yra 
kvočiama, ką jinai žino apie 
nužudymą tenai didėlio !but- 
legerio “Fatty” Walsho. Ma
noma, kad jinai turėjo pažin
tį ir su New Yorko nušautuo-
j u Rothsteinu ir jo sėbrais.
Fabrikantas Suokalbyje 
Degtinės Šmugelio.

Demaris Dore, be kitko, pa
pasakojo policijai, kaip vie
nas New Yorko kapitalistas, 
geležies ir plieno fabrikan
tas, įdavė Walshui $172,000 
delei užpirkimo ruginės deg
tinės iš Cubos. Walshas su 
kitais tokiais latrais ir šmu- 
gelninkais buvo padarę suo
kalbį įgabenimui degtinės už 
milioną dolerių. Paskui, nepa
sidalindami pelnais, sėbrai 
veikiausia susipykę, ir tuo bū
du Walshas kritęs kaipo kerš
to auka.

Moteriškų Kriaučių 
Protestas Prieš Humbugiš- 
kus Balsavimus

Moteriškų Kriaučių Lokalas 
38-tas, International Ladies’' I
Garment Workers Union, at
laikė smąrkų ir skaitlingu pro
testo mitingą, Bryant Hall, 
6th Ave. ir 42nd St.,1 1 New 
Yorke. Dalyvavo ; daugiau 
kaip trečdalis 'unijos narių. 
Kairiojo sparno darbuotojams 
pakalbėjus, buvo išnešta re
zoliucija, kurioje pasmerkė 
dešiniuosius socialistinius va
dus už tai, kad jie, neva da
rydami viršininkų rinkimus, 
išbraukė iš kandidatų sąrašo 
visus kairiuosius darbininkus. 
Nutarta visai nedalyvaut to
kiuose humbugiškūose balsa
vimuose.

. <■

Kur Būsite Sukatos Vakarą?
Komun. Partijos Williams- 

burgo Sekcijos naudai įvyks
ta ateinantį šeštadienį, kovo 
16 d., smagus parengimas po 
num. 56 Manhattan Avė., Sek
cijos centre. Programa bus 
bene geriausia, kokią tik ka
da ši sekcija patiekė. Dar
bininkų Dramos Ratelis vai
dins įdomių dramatiškų aktų; 
bus koncertas, o po jo šokiai, 
kurie nuo 11 vai. tęsis iki ry
tui.

Programos pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga tiktai 50c.

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
^‘MAŠINŲ MARŠAS”

šiandien, subatoj, prasideda 
rodymas vieno iš įdomiausių 
judžių “The March of the 
Machines”, Film Guild Cine- 
moj, 52 8th St., New Yorke. 
Judis pagamintas Sovietų Uk
rainoj, vadovaujant meninin
kui Eugenijui Deslawui.

Tai yra mašinų lošis. Nu
traukta ir suderinta galin
giausių mašinų judėjimai. Tuo 
tikslu Deslawui teko aplanky
ti visus didžiuosius Europos 
pramonės centrus, stambiau
sias fabrikus, kad savo kame- 
ron pagaut, kas yra įspūdin
giausia šiandieninėje techni
koje.. • >

Apie šį veikalą spauda at
siliepia kaip apie ypatingą ge
niali kūrinį. Paryžiaus komu
nistų ' dienraštis “L’llumani- 
te” rašė, kad “The March of

K.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MONTELLO, MASS.

A.D.P.L. Skyrius rengia puikų te
atrą subatoj, 16 kovo, L. T. Name, 
kampas Vine ir Main St. Bus su
lošta 3-jų aktų veikalas “Karolio 
Teta”, viena juokingiausių komedijų. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pasi
juokti. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
(62-63) Rengėjai.

SPRINGFIELD, ILL.
ALDLD. 7 kuopos susirinkimas 

bus utarninke, 19 kovo, Carpenter 
svetainėj, 7 ir Adams St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai atei
kit, yra svarbių reikalų aptarti. At
siveskit ir naujų narių.

Sekretorius.
(63—64)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9 kuopos susirinkimas bus pa- 
redėlj, 18 d. kovo, I . R. Kliube, 
1011 Fairmount Ave. Pradžia 8 
vai* vakare. Visi nariai ateikit, tu
rim svarbių reikalų aptarti.

Sekretorius.
(63—64)

MONTREAL, CANADA
Pranešimas J. Griciaus draugąms.
Pastaruiju laiku drg. Gricius su

sirgo (delei susižeidimo užsigangri- 
navo ranka). Jis šiame laike randa-, 
si ligoninėje. Todėl pranešu jo drg., 
kad jam laiškų nerašinėtų, nes jis 
vis viena atsakyti negalės. Daug 
laiškų jo vardu aš atsakinėjau, bet 
toliau ir aš atsisakau.

Malonėkite laukti, kol drg. Gricius 
pasveiks ir tuomet galėsite tęsti su
sirašinėjimą.

A. Jonusis.

HARTFORD, CONN.
Svarbios Prakalbos

Rengia LDSA. 18 kp. Tai bus pa
minėjimais Moterų Tarptautinės Die
nos—šventės. Įvyks nedėlioj kovo 
17 d., Lyric Hall svetainėje, kampas 
Patk ir Broad Stš. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Kalbės draugė J. Bon- 
džinskaitė iš Brooklyn, N.. Y. Dar 
pirmu kartu ji pasirodys Hartforde.

Draugė Bondžinskaitė yra gera 
kalbėtoja, neabejojame, kad jos pra
kalba patiks visiems.

Laisvės choras palinksmins visus 
maloniomis dainomis. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti į šias pra
kalbas, nes turėsite iš to daug gero 
del savęs. Įžanga veltui.
(63-64) Kvibčia Rengėjai

DETROIT, MICH.

Nedėlioj, 17 d. kovo, A.D. 
(K.)P. Liet. Sekcija ir T. D. 
A. Liet. Sekcijos 46 kuopa 
stato scenon tragediją “Lega- 
liški žmogžudžiai”. Perstaty
mas įvyks Lietuvių svetainėj, 
25 gatvė ir Vernon Highway. 
Prasidės 6 valandą vakare. 
Lošimą išpildys A.L.P.M.S. 4 
kuopos lošėjai. Po lošimui bus 
šokiai žemutinėj salėj.

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai būtinai atsilankykite. 
(62-3) Rengėjai.

IŠRANDAVOJIMAI
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 t ir < pietus į pagamin
ti nedėliomis,t jei kas i norės, tik turi 
išanksto -Užsisakyti.

G. M.! K ANTON
3481 Third Ave., arti 168th St. 
Pirmas .Floras, (t BRONX, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris prie stubos 

darbo apie 3 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)

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisom senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant greit pribūname.—J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., Tek, 
Stagg 0452. (44-68)

REIKALINGAS fornišiuo.tas kamba
rys jaunam vyrui, turi būti visi 

Įtaisymai, Williamsburgo apielinkėj, 
arti Broadway eleveiterįo. Taipgi 
kad šeimynoj nesirastų mažų vaikų. 
Kainos nepaisau. Kas turit kamba
rį, praneškit iki 4 vai., po pietų tele
fonu: Stagg 8036. (61-64)

PARDAVIMAI

VISUOMENĖS ATIDAI
BRONX, N. Y. IR APIEL1NKĖS 

LIETUVIAI
Man būtų labai malonu su jumis 

susipažinti ir aprūpinti jus reikalin
gais daiktais. Puikiausių laikrodžių, 
žiedų, daimantų ir įvairių kitų daik
tų iš manęs gausite už gana žemą 
kainą.

Patarnavimas mandagus ir tei
singas.

M. KAZLAUSKAS
752 Westchester Ave., ir Tinton A v. 

BRONX, N. Y.
(62—63)

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, veik visai nauji, už pigią kai
ną. Kainą sužinosit atsilankę. Par
davimo priežastis—apleidžiu Brook-
lyną. Kreipkitės po No. 288 Leo
nard St., ant 2 lubų, Brooklyn, N.Y.

(61—63)
PARSIDUODA grosemč ir delika- 

tessen krautuvė. Parduosiu už pi
giai, nes būtinai turiu išvažiuot Į 
kitą miestą. Biznis geroj vietoj ir 
duoda gražaus pelnė.
235 Leonard St.; Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 10066.il

, , (6Į-r-64) ,, ( .
PARSIDUODA DIDELĖ FARMA

152 akrai žemės, 100 suvirš dirba-1 
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. K. 
Sheralis, 120 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. (58-68)
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

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

(45-69)

209

Telephone, Greenpoint 2320Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

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

gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

J. GARŠVA

PARSIDUODA restoranas arba rei
kalingas partneris. Biznis, išdirb

tas, geroj vietoj, prie dirbtuvių. 
Kreipkitės po No. 145 Thames St., 
Brooklyn, N. Y.

(63—64)

; Tel., Stagg 9105
’ Dr? A. PETRIKĄ

LIETUVIS DENTISTAS
I X-Spindulių Diagnoza
[ (Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street
I Brooklyn, N. Y.

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

RALPH KRUCą
FOTOGRAFAS
65-g3.;.ČRA>i ą.AVENUEi

MASPETH. n'.< Y, ' . ‘ •

DR. A. LCEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

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.

J. LEVANDAUSKAS >
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Telephone, Stagg 440t

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

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

UŽEIGA

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

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠ^KAU pusbrolio Kazio Bal- 

taucko, paeina Kauno glib., Sere
džiaus parapijos, 1917 m. gyvenome 
Waterbury, Conn. Nuo tada nesi
matėme. Turiu del jo svarbių žinių 
iš Lietuvos, tat prašau jo paties at
sišaukti aYba jei kas apie jį žinote, 
meldžiu pranešti, už ką būsiu dėkin
gas. Petras BaRauckas, 216 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 59-64
PAJ1EŠKAU Jono šlančausko irBe-( 

nedikto Lideikio. Meldžiu atsi
šaukti laišku.

Ą. Gilman
220 Park Ave., Hoboken, N. J. 
____________ (62—68) '
PAJIEŠKAU motinos ir patėvio če- 

kanavičiaus, taipgi ir dėdžių Au
gusto ir Jono Balonių. Man labai 
reikia giminių prie svarbių dokuftieh- 
tų. Mike švedas,; 207 Leonard St., 
Brooklyn; N. Y* 4*1 (59-64)

J. KENTS
Barber Shop
Ėast Westfield Avenue 
Roselle Park, N. J.

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

JL KENTRUS, Savininkas
(59-82)

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

MANO YPATIfiKA ATY-AA DA IK PATARNAVIMAS J) II IJ III 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo p ryto iki 8 

vaL vakare. Sekmadieniais ntto 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1)34 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

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

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalinėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 7S CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2860, 8514.

10066.il



