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Tai Bent Seniūnas

Kiek Vokietijoj Valdininkų
no ir ponios Smithu advoka- atakavo Romos katali- $

viso labai daug visokių rū- k jžentelmonas. Tokiu 
šių slaptų vietų, kuriose ga- panemuniečiuose labai daug 
Įima issigerti degtines. Ne-|
ra mieste gatvės, kur. ne- y *____________________

i numiredrg. prūseikos tėvas
Draugams Skaitytojams

NUTEISĖ MOTERĮ Už 
BUTLEGERYSTĘ

vai padarė priešingą žings
nį prieš valstybę.

VISI PARDAVINĖJA 
DEGTINĘ

■%

NAUMIESTIS. — Šakių 
apskr. Dabartiniu metu pri-

“Socialistiškas Caras” 
Nori Valdyti Rusiją

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-
Išeina Kasdien, ^Ipart

Nedėldienių
težius, o Islaimesit 

Pasaulį!

No. 66 Telephone, Stagg 3878

Pabėgusią Pačią Atrado su 
Dviem Vyrais Saliūne

MILWAUKEE, Wis.—Ke
lios savaitės atgal kur tai 
dingo tūlo Boeder pati, 
Margaret, 23 metų amžiaus. 
Jis taip jos gailėjo, kad net 
napaisė išleisti daug pinigų 
jos suradimui. Per kelias 
savaites detektyvai ją įieš
ko j o ir pagalios surado su

BERLYNAS.— Numirus 
caro dėdei Nikolai Nikolaje- 
vičiui, Rusijos monarchis- 
tai, dar turėdami viltį užso
dinti ant Rusijos liaudies 
sprando carą, kandidatu į 
caro sostą pasirinko didįjį 
kunigaikštį Kyrilą.

Kyrilas išleido savo mani
festą į “Rusijos liaudį”. Jis 
tapo atspausdintas pereitą 
šeštadienį.

Tame manifeste aiškina
ma, kad užėmęs sostą Kyri
las būtų “socialistiškas ca
ras”. Ir jis tiki “greitu lai
ku” būti Rusijos valdonu. 
Jis žada “palaikyti” Sovietų 
sistemą, “laisvus” rinkimus,'

mA spaudos “laisvę”, “plėsti” 
darbo unijas ir legališkai 
“pripažinti” valstiečiams 

viftgriebtą žemę. Jis žada 
valstiečiams išduoti valdiš- dviem vyrais užpakaliniam 
kus dokumentus, kad jiems saliūno kambary. Su jabu- 
žemė priklauso. Jis mano, vo vyrai W. Anderson, 25 
kad del to valstiečiai jam;metų ir Fred Raab, 20 me- 
“simpatizuos”, nes dabar že-' tų. 
mė, kurią jie turi, nesiskai- i 
to pilna jų nuosavybė, bet; 
priklauso valstybei. J

Darbininkams jis taipgi, 
žada būt “labai geras”. Aš- 
tuonių valandų darbo diena 

B turi būt normališka diena 
visose dirbtuvėse, sako ma- i 
nifestas, ir jokis darbdavys | 
negalės priversti darbinin-;

Augščiausias Teismas 
Pasmerkė Mainieriy

_ ± PITTSBURGH— Nacio-
kus dirbti ilgiau, bet jeigu nalės MainieriųlUnijos raš- 
darbininkai “norės dirbti” i tinė aplaikė pranešimą, kad 
ilgiau, tai Kyrilo valdžia 'Jungtinių Vaišijų, augš- 

' jiems neuždraus.
Bet veltui tas “socialistiš

kas caras” 
savo manifestams. Jo sva
jonės tik sapne gali išsipil
dyti. Ant Rusijos darbinin
kų ir valstiečių sprando ne- 
beužsikars joks caras, kad 
ir “socialistiškas.”

čiausias teismas atmetė 
v,.., cvvxuuovxo- apeliaciją Anthony Mineri- 
gadina popierą cho, kairiųjų mainierių uni-

ak Du ^'Lenkijos Seimo Nariai 
Komunistai Atiduoti 
11 > Teisman

jos vado.
Minerich yra Nacionalės 

Mainierių Unįjos organiza
torius. Jis buvo teisiamas 
Ohio federaliam distrikto 
teisme prie teisėjo Hughes 
už laužymą indžionkšino, iš
duoto ClarksOh Coal kom
panijai prieš pikietavimą 
laike mainierių streiko.

Mine rich kalbėjo mainie- 
riams rugpjūčio mėnesį, 
1927 metais, ir yra kaltina
mas raginime mainierius 
masiniai pikietuoti ir nepai
syti indžionkšino.
- Jis tapo nuteistas ant 45 
dienų į kalėjimą. Buvo ape
liuotą į augščiausį teismą. 
Dabar jis turės atsėdėti fya-

' VARŽA V A.— Komunistai 
seimo atstovai, Bittner ir 
Varski, tapo atiduoti teis
mui del pasmerkimo už ko
munistinį veikimą.

Jie kaltinami išreiškime 
simpatijos Hromada organi
zacijos nuteistiems nariams - , . . greitais metais. Pilsudskio leJ,me nusklrti* bausm«- 
fašistinė valdžia sako, kad-----------------
tuo būdu tiedu seimo atsto- ByĮa pej Praloto Karvės

BERLYNAS.—“Die Men- 
scheit” praneša, kad Vokie
tijoj dabar yra iš viso 1,- 
410,000 valdininkų, jų skai
čiuj 95,000 augštesnių, 405,- 
000 vidutinių ir 910,000 že
mesnių. Jie skirstomi tarp 
atskiltų žinybų taip: Vokie
tijos centre yra 94,500 tar
nautojų, jos atskirose vals- 
tybėlėse—270,000 Valdinin
kų, valsčiuose —’ 500$00, 

4 pašte — 232,000, geležinke
liuose — 314,000. Be to, yra 
dar keli ' šimtai tūkstančių 

\ kitų įstaigų ' tarnautojų. 
105,000 valdininkų gauna 

<ri)ensijas arba laikinas pašal
pas, kol suras sau uždarbį. 
’ Vokietija turi kartu su 2,- 

300,000 karo invalidų iš viso 
Šelpti 4,000,000 piliečių. 
Valdininkams, be geležinke
lių tarnautojų ir kartu su 

u pensijomis, kasmet išmoka- 
karna 6.7 miliardų markių.

Sako, Darbai Padidėię Per 
Vasario Mėnesį

Washington. — Valdžios 
aprokavimu, per vasario 
mėnesį visose 1 pramonėse 
darbai padidėję, išskyrus 
namų budavojimą. Darbai 
padidėję ir tekstilės pramo
nėj.

KAUNAS.— Vasario 12 
d. Kauno apygardos teismas 
nagrinėjo bylą Saliamono ir 
Izraelio Ribackių, J. Gense 
ir Olkenickio su pralotu Ol
šausku, kurio karvę jie bu
vo pavogę, papjovę ir mėsą 
pardavę krautuvininkui Ka
zėnui. Taikos teismas Ka
zėną, išteisino, Izraeliu Ri- 
backį nubaudė 2 sav. kai., o 
visus kitus pot7 mėn. Apy
gardos teismas Gensuį ir 
Saliamonui Ribickiui baus
mę sumažino iki 4 mėn., b 
ikitųs išteisino. ‘

Greitų laiku “Laisvėje” 
pradės eiti d. Gamtos Sū- 

i naus ilgas aprašymas, 
Kaip Mes 18 Politinių Ka
linių Pabėgome iš Kalėji
mo. Tai žingeidus ir leng
vai skaitomas raštas, pie
šianti Rusijos-Lietuvos 
1905-1906-1907 ir 1908 me
tų politinių kalinių gyve
nimą ir jų pastangas pa
bėgti į “laisvę”.

Kiekvienas skaitytojas 
ir skaitytoja raginami 
sekti ir kitiem pasakyti, 
kad kiekvieną dieną įsigy
tų mūs dienraščio kopi
jas. Sykiu paraginkite už
sirašyti mūs dienraštį.

LITHUANIAN DAIDM

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo (March) 19 d., 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI 
---------- ---------- —+

13 Asmenų Žuvo, Nukritus Orlaiviui 
Ant Gelžkelio Vagono Netoli Newarko

NEWARK, N. J.— Tryli
ka pasažierių, jų tarpe vie
na moteris, žuvo sekmadie
nį po pietų, kuomet milži
niškas Fordo išdirbystės pa- 
sažierinis orlaivis, verčia
mas nusileisti, susikūlė į ge
ležinį vagoną ant New Jer
sey Central gelžkelio, .arti 
Newarko.

Vienas mažas vaikutis iš
liko gyvas, tik tapo sužeis
tas. Du lakūnai taip sun
kiai sužeisti, kad veikiausia 
mirs.

Orlaivis sunkiai pakilo 5 
vai. po pietų Newarko or
laivių lauke. Sunkiai prilio- 
duotas- ir, matomai nevei
kiant gerai motorams iš pat 
pradžios, prlaivis nrastai ki
lo į viršų. Lakūnas dėjo 
pastangas, kad iškilti augš-, 
čiaus, bet negalėjo pakilti 
augščiau kaip 200 pėdų, 
paskui pataikė į smarkų, 
nepastovų vėjų, 
jų motorų sustojo veikę.

Lakūnas^ Foote, matyda
mas, kad nieku būdu nega
lima iškilti augščiau, paga-

lios nusprendė greitai nusi
leisti, kur tik būtų galima. 
Bet kur? Aplink pelkės, 
gelžkelių relės, telefonų 
stulpai ir jų vielos.

O tuo pačju sykiu orlai
vis vis žemyn ir žemyn pra
dėjo leistis. Ūmai priešaky 
pasimatė New Jersey Cen
tral gelžkelio relės. Eilė ta- 
vorinių vagonų buvo ant šo
ninių relių, greta pasažieri- 
nių traukinių relių. Vienam 
vagonų gale .buvo geležinis 
vagonas, valties pavydalo. 
Buvo pilnas smėlio.

Lakūnas dėjo pastangas, 
kad orlaivis nenukristų ant 
vagono, bet neišsisuko. Or
laivis, lėkdamas apie 70 my-

Du iš tri-

Mergina Skraidė Orlaiviu 
22 Valandas be Sustojimo

OAKLAND, Calf— Pane
lė Louise McPhetridge be 
sustojimo išlekiojo orlaiviu 
22 valandas 3 minutas 12 
sekundų, ir tuo budu ji pa
darė motenj naują ištver
mingumo rekordą lakioji^ 
me orlaiviu. Ji nusileido 
1 vai. 54 min. 47 sek. sekma
dienio rytą.

Kiek laiko atgal panelė 
Bobbie/Prout iš Los Angeles 
lekiojo Jie sustojimo 17 va
landų^ minutas 37 sekun
das.

McPhetridge buvo pusėti
nai pavargus, kuomet išlipo 
iš' orlaivio.-

gautum to brangaus skysti
mėlio. Tokiu 'iWnm>A)ž>i^ 
minėja ne tik “ndpuolūkioš 
moterys”, bet taip pat kai 
kurios produktų krautuvės, 
bet už vis labiausia su deg- 

. tinėle varo biznį, tai arbati
nės, kurios ją parduoda vie
toj arbatėlės, arba zelterio. 
Sako, kad biznis iš to gana 
geras. Kai kurios iš tų 
slaptųjų tiek viešai veikia, 
kad, rodos, turi pilniausias 
teises savo prekyba verstis.

Yra atsitikimų, kad tų įs
taigėlių savininkai nugirdo 
turinčius pinigų žmones, ap
vagia jubs ir išmeta laukan.

Išmetė Kunigaikščio Anū
kus už Neužsimokėjimą

Randus *
MASKVA.— Du anūkai 

buvusio didžiojo kunigaikš
čio Konstantino ’ Konstanti- 
novičiaus šeštadienį tapo iš
mesti čia iš apartmento už 
neužsimokėjimą randos.''

Prisipažino, kad Sufabrikavo 
Sovietų Dokumentus

BERLYNAS.— Vladimir 
Orlovas, baltagvardietis, ku
ris kiek laiko atgal tapo su
areštuotas sąryšy su doku
mentų fabrįkavimu, prisi
pažino, kad jis sufabrikavo 
Sovietų dokumentus, ku
riuose buvo nurodoma, būk 
Jungtiniu Valstijų senato
riai W. E. Borah ir G. W. 
Norris gavę pinigų, nuo So
vietu valdžios.

Ispanijos Darbininkai 
Planuoja General;

Streiką
MADRID, Ispanija. Nuo

latinė agitacija ir demon
stracijos prieš Primo de Ri-

lių į valandą, nukrito ant to | vera diktatūrą tęsiasi Mad
rid mieste ir visuose kituo
se dideliuose miestuose Is
panijoj.

Darbininkai, kurie buvo 
brutališkai prispausti Rive
ros militarinės diktatūros, 
planuoja paskelbti generalį 
streiką. Unijos yra slaptos, 
bet, vadai pasirodo viešai ir 
agituoja darbininkus prie 
sukilimo. Ispanijos Komu
nistų Partija, esanti nelega- 
lė, daro žingsnius paversti 
buržujų intelektualų ataką 
prieš , Rivėrą į darbininkų 
sukilimą.

vagono ir sutruko į dvi da
lis, nežiūrint, kad buvo vi
sas metalinis.

Vyriausybė pradėjo tyri
nėti nelaimės priežastį: ko
dėl du inžinai sustojo veik
ti ir 1.1.

Orlaivis vežė žmones pa
sidairyti.

Sovietų Sąjungos Darbinin
kai Smerkia Trockį 

...A

MASKVA.— Įvairiose Vie
tose Sovietų,’Sąjungoj dar
bininkai išneša rezoliucijas, 
pasmerkdami L. Trockį už 
rašinėjimą straipsnių į ka
pitalistų spaudą. , Didžiau
sios gatvekarių dirbtuvės 
darbininkai Kijeve išnešė 
rezoliuciją, pasmerkdami 
Trockio streipsnius kapita
listinėj spaudoj. Vadina jį 
renegatu, kapitalistų agen
tu.

PANEMUNĖLIS (Rokiš
kio aps.)— Sausio 2 d., Ska- 
piškėnų seniūnas pardavė 
viršutinės kelnes ir pragėrė. 
Vakare tą patį seniūną ma
čiau jau ir be batų, žiupo- 
niukas trumpas, kelnytės 
baltos, basutis, tikras Afri-

KYBARTAI, Vilkav. aps. 
—24 d.( vasario / Daugėlai- 
čiuose mirė, sulaukęs 71 m. 
amžiaus, Juozas Vabalas, d. 
L. Prūseikos tėvas. < Velio
nis 1905-6 m., kuomet dar 
sodžiuje nebuvo pasireiškus 
klesų kova, prigulėjo prie 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos.; Jam rūpėjo tik 
caro valdžios nuvertimas. 
Vėliaus jisai buvo beparty- 
vis, labiausia pritardavo 
liaudininkų partijai. Visoj 
apielinkėje jisai buvo pa- 
skilbęs, kaipo bedievis,

Kuomet 1909 m. d. L. 
Pruseika-buvo suareštuotas 
ir išbuvo Suvalkų kalėjime 
apie du metud* ir buvo iš
tremtas Sibiran, Juozas V i- 
balas rūpinosi: visais gali
mais būdais sūnaus likimu 
ir nesigailėjo lėšų, kad sū-

NAUJAS “DAILY WOR- 
KERIO” MANADŽERIUS

'NEW YORK.— Komunis- 
Itu Partijos organo “Daily 
Workerio” manadžerius A. 
Ravitch del nesveikatos jo 
šeimynos narių turi išvykti 
iš miesto ir pasitraukė iš 
manadžeriaus vietos. Nau
ju manadžerium paskirtas 
llrving Fralkin, kuris taipgi 
nėr daugelį metų aktyviai 
aalyvąvo komunistiniam ju
dėjime. Jis tik ką sugrįžo 
iš Sovietų Sąjungos.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Čia tapo ant gatvių išmė
tyta lapeliai, kuriuose gra
sinama nužudyti Jugoslavi
jos karalių. “Tu kardu už
sikorė! ant sosto, tu nuo 
kardo žūsi,” rašoma lape-, 
liuose.

nūs galėtų pabėgti iš Sibir m 
IB et šiaip, būdamas gana 

pasiturintis, jisai nesuprato 
darbininkų klasės idealų ir 
darb; klasės kovai neprita
rė.' ■ < ' • ' -

Kaipo specialistas ūkio 
reikalais jisai buvo vienas 
iš pavyzdingiausių Suvalki
joje. Bet visuomeniškas jo 
veikimas nėjo to liaus, kaip 
caro valdžios nuvertimas.

Kybartiškis.
“Laisvės” redakcija reiš

kia gilią užuojautą mūsų 
veikėjui. ir bendradarbiui 
drg. Pruseikai del jo tėvo 
mirties.

Stockholm, Švedija.—Šve
dijos pąrlamentas šeštadienį 
ratifikavo Kelloggo antika
rinį paktą. į. '

200 KAREIVIŲ KRITO MŪŠY NETOLI 
TORREON; SUKILĖLIAI SUĖMĖ 300 

VALDŽIOS KAREIVIU NELAISVĖN
Orlaiviai Atakuoja Miestą; Keturios Valdžios Armijos 

Koncentruojamos Ant Miesto Torreon
kuoti miestą Torreon. Ge
nerolas Calles praneša, kad 
kaip šiandien valdžios spė
kos užims miestą. O suki
lėliai turi arba kariauti ar
ba pasiduoti. Valdžios la
kūnai sunaikino gežkelio til
tą, kad perkirsti kelią suki
lėliams, idant jie negalėtų 
atsitraukti.

Valdžia praneša, kad ke
liuose mažesniuose susikir
timuose netoli Torreon val
džios spėkos laimėjo. Suki
lėliai Sako, kad jie laimėję 
mūšį prie 'San Pedro.

Bet po didelio mūšio val
džios spėkos užėmė San Pe
dro miestą. Sukilėliai pasi
traukė linkui Torreon. Prie 
Benavides vėl sukilėliai liko 
sumušti ir pasitraukė linkui 
Torreon.

Taipgi pranešimai sako, 
kad sukilėliai apleidžia mie-

MEXICO CITY.— šešta
dienį įvyko didelis mūšis 
tarp valdžios kariuomenės 
ir sukilėlių, prie San Pedro, 
už 30 mylių nuo čia.

Sukilėliai nušovė vieną 
valdžios orlaivį. Suėmė apie 
300 valdžios kareivių nelais
vėn.
' Pranešama, kad suvirš200 
vyrų žuvo tame mūšy.

Suimti valdžios kareiviai 
tapo atgabenti į miestą Tor
reon ir nuginkluoti.

šeštadienį ir sekmadienį 
du valdžios orlaiviai pasiro
dė virš Terreon miesto. Mė
tė bombas. Keletas žmonių 
tapo užmušta ir keletas su
žeista. Sukilėlių kapitonas 
Cardenas orlaiviu vyko ata-

i kuoti valdžios atskrendan- 
čius orlaivius; šaudė iš kul- 
kasvaidžių į valdžios orlai
vius, bet nepataikė ir paga-1 stą Terreon ir traukiasi lin* 
lios buvo priverstas nusi-'' 
leisti.

Valdžios pranešimas sako, r_________ _______ ___
kad keturios federalės /ar- tą ir išvyko į šiaurvakarių 
mijos koncentruojamos ata-

kui Chihuahua. Aviatoriai 
praneša, kad du traukiniai, 
pilni sukilėlių, apleido mies-

pusę.

Nesuranda, ar Dženito- 
riaus, ar Pono Vaikas

Akmenimis ir Purvu 
Mėtė Senatorių Heflin

LIVJNGSTON, N. J. — 
Penki' mėnesiai atgal pono 
G. Smitho pati pagimdė kū
dikį. Smithas sako, kad šis 
septintas vaikas yra ne jo. 
Jis gavo divorsą ir įvardino 
August Schildknecht, dženi- 
torių iš Newarko, kaipo to 
vaiko tėvą. tBet pastarasis 
ginasi.

Dabar klausimas, 
iš jų tėvas. Sekmadienį po-

BROCKTON, Mass.— Čia 
senatorius Thomas Heflin iš 
Alabamos sake prakalbą 
sekmadienį. Vasa svetainėj. 
Jam prakalbas surengė vie
tos Ku Klux Klan (ameriko
niški fašistai). v

Apie 100 asmenų, kurie 
buvo prie svetainės, švilpė 
ir rėkė ant jo, kuomet Hef- 

kuris linT iėj0 i svetainę. . .
Laike prakalbos, kurioj

tai nusigabeno į Newarko 
miesto ligoninę "Sm i th ą, dže- 
nitorių ir kūdikį, kad ten 
daktarai ištirtų/kraują ir 
surastų, kuris yra to vaiko 
tėvas.

Kraują paėmė tyrinėti Dr. 
H. S. Martland. Nuo visų 
trijų paėmė po du lašelius 
kraujo. Susiinteresavusieji 
nekantriai lauke daktarą 
išnešant nuosprendį..

Pagalios daktaras išėjo ir 
pareiškė, kad kūdikio krau
jas yrą tokis pat, kaip pono 
Smitho ir dženitoriaus 
Schildknechto ir del to jis 
negali pasakyti, kuris iš tų 
vyrų yra kūdikio tėvas.

Dabar teismas spręs, kam 
tas kūdikis priklauso.

kus, popiežių ir Mussolini, 
kas tai per langą metė ak
meni, kuris nukrito netoli 
platformos. t

Kuomet Heflin ėjo iš sve
tainės, jo oponentai baubė 
ant jo. Lipant jam į auto
mobilį keli iš publikos metė 
į jį purvus.1 i i

SEATTLE, Wash.— Ida 
Bruno, 41 metų amžiaus, 
dviejų vaikučių motina, ta
po nuteista aut metų ir vie
no mėnesio į kalėjimą už 
dirbimą ir pardavinėjimą 
munšaino. Moteris skundė
si, kad ji pardavinėjo degti
nę del to, kad lat>ai biednai 
gyveno. ;

Vilniaus Krašte Iš Trauki
nio Išmetė Dvarinjnką '■ •

' VILNIUS — Nesenai tięs 
Marcinkonių stotim trauki
ny, ėjusiam* į Vilnių, buvo 
paslaptingai nužudytas dva
rininkas Boguševskis. Jo 
lavonas iš traukinio buvo 
išmestas. Prie lavono raš
tą didelė suma lenkų zlotų ir 
100,000 zlotų vekseliais. Ši 
aplinkybė tardymui neduo
da pagrindo nustatyti, kad 
užmušimas įvyko apgrobi
mo tikslu. Ryšy su užmu
šimu Varėnoj suimti du 
prekiautojai šventųjų pa
veikslais.

Berlynas.— Albert Grze- 
sinsky, Prūsijos vidaus rei
kalų ministeris, socialdemo
kratas, stoja, kad Trockini 
būtų leista laikinai apsigy
venti Vokietijoj.
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Juk fjp atviras pateisini- vjsos žemės, kuomet 80 nuoš. ty^ęi, kuriuos

ar po paskaitai visa tai

Ne Korespondentas.

tikim, kad toji parama bus

Tar-jas. biednyjy

v

r.

aitailt tuos draugus, kurie vėj” rašyta, kad siunčiaAius iš

Vilnius

WATERBURY, CONN.ma iki 12 vai. Darbdavys el-kas pažymėta;

V lYCAJLf/ llxJXJLp l/Cvlf/ MU X *, t? F

jUis ir elgiasi. Bet greitu lai- Per žioplumą vien tik savo.

!>

$8.00
$4.00

Vakarinės 
badas. Di- 
darbininkų

25 d. kovo, 7:30
1610 Washburn

be savitarpinio 
kada praside- 

Tą patį vakarą 
ir daugiau ką

“Džionas” irgi susiraukęs, 
Slimpinėja susitraukęs,

lūs ir organizuotis. Be organi
zacijos nieko nepasieksim.

Amerikos laiškus Lietuvos paš
tuose kontroliuoja. Bet reikia 
pasakyti, kad ir dabar taip 
darę nenustoja.

tis, kad pirmai progai pasitai
kius galėtume kovą pradėti.

Darbininkas.

imus apie masi- pagęlbą” badaujantiems gyven- 
i badavimą ir tifą^ tojams. Dabar jau žinoma kas

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

daly
siaučia 
lauko
Vilniaus ir Novo-

zuotas priešų pastangas

Didžiojoj 
Baltarusijos 
dėlės masės 
ir valstiečių 
grudoko distriktuose stokuoja
duonos ir bųlvių ir neturi sėk
lom grūdų. Šiuo tarpu tūkstan-

“veikėjai”! Tarpe jų p. Žu
kas veikia ir juos organi
zuoja. iBet kokiam tikslui? 
Ogi kovai prieš progresy
vius Susivienijimo narius ir 
palaikymui dabartinių ne
lemtų Susivienijimo viršinin-. čiai jų pardavinėja gyvulių li- 
kų. Tuo tai’jpu bėgyj tų puš- kučius, paskutines karves, kad 
antro mėnesio, neapsiriksi- nusipirkus bulvių. Bet šitos 
me pasakė, iš Susivienijimo bulvės, kurias jie dabar perka x v _ iv/ nncjlriirmiiio novnicĮ Kiie< vi m L _

rusi a pls Antras

gas, raštinei reikalingas ma-

. . A

Per year ______
Foreign Countries
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Į AMERIKOS LIETUVIU DARBININKU 
VISUOMENĘ

Talkon Priešų Užpultam kurios šį komitetą rinko, 
Mūsų Dienraščiui “Vilniai!” j mes todėl raginame Ameri- 

Kovon Tries Darbininkų įkos Lietuvių darbininkų vi- 
Jūdejimo Priešus - suomenę eiti talkon dienraš

čiui “Vilniai”, stoti į organi-
Judėjimo Priešus

Draugai darbininkai ir J # v .
darbininkės: Įvyko tai, kas^uotą kovą prieš politinį 
turėjo įvykti, kas išanksto i banditizmą, saukite susinn- 
buvo suplanuota padaryti. knĄus> aiškinkite sį priešų 
Aršus • piktadariai nakties zy& privaliose sueigose n 
metu įsilaužė į “Vilnies” ofi- P?'le kiekvienos progos rin
gą, padegė jį ir pabėgo. Su k}te aukas ir patys aukau^ 
ginklais rankose jie privertė Duokite kiek kuris ga- 
dzemtorį nesijudinti is vie- J 
tos, ugnimi paleido mūsų - _ . .
skatikais įsigytąjį turtą, tuoimus^ bus ivel tinta.

•J J • X v ^IcrniitnQ finknQ hue rpridarydami nuostolio uz1V „ ?,T . ..
dešimtį tūkstančių doleriu. Jal^os ar Laisvęj

Ne pinigo, nė jokio kito 
daikto jie nelietė. Aiškų, jie 
atėjo ne tam, kad mus api-! 
plėšti, bet kad sunaikinti, i 
Tai buvo ne paprastojo plė-L . . .v v .šiko, bet politinio bandito I Orderl . .V11.nl®s
žygis. Bandito, besisiekusio vard": Surinkti pinigai bus 
atimti mūsų judėjimui patį Pad® 1 “fm^ilt'

Užpuldami mūsų dienraštį; racija pinigus atstatymo le- 
jie tikėjosi'pašalinti iš kelio ^avusi Fondo su-
didžiausią jiems kliūtį, kuri 1 
neleidžia lietuvius darbiniu-' 
kus krikdyti ir mulkinti..

Jiems nepavyko — mūsų

lite—kad ir maža auka, bet 
gilaus įsitikinimo lydima, 

’ . Visos
'gautos aukos bus pakvituo- .. ... . .
—kur aukotojai nutars, sių
sdami aukas. Aukas reikia 

Įsiusti komiteto sekretoriaus 
|d. V. V. Vasio vardu, “Vil- 
inies” adresu, čekį ar Money

tikimą.
Mes pasitikime, kad pla

čioji Amerikos lietuvių dar- 
_ bininkų visuomene supras 

spaustuvė išliko sveika. Bet reį^° svarbą ir skaitlingai 
ir tie nuostoliai, kurių J?1 ga?.81™ Par?ms mus}I 
padaryta, sunkia našta gula dienrašti. Mes taip pat pasi- 
ant mūsų dienraščio. Namą ^kim, kad toji parama bus 
nors ir< pataisys apdraudos teigiama ne keleto gerąsirr 
kompanija, bet už įkompanija, bet už sunaikin- draugų
tą ofisą - rakandus, kny- bei Patarėjų.Prieš orgam- 
gas, raštinei reikalingas ma- 2^otas. priešų pastangas 
šinas ir kitką —ji neatsako, statykim platų organizuotą 
Q be tų, reikmenų ofiso dar- kjasini darbą,
bas yra neįmanomas. MūsU;SltaiP .(^irbv?'JniL111?es ^tik 
gi dienraštis buvo ir tebėra savo dienraštį reikiamai pa
ne pelnui sunkti įstaiga: Ant ^msDne,^ bet^ sugnau^me 
kiek daugiau skaitytojų, ’ ......................
daugiau spaudos darbų gau
davome ant tiek buvo geri
namas ir didinamas patsai 
dienraštis. Vietoj keturių 
puslapių jisai liko šešių ir 
astuonių puslapių dienraš
čių. Aišku, be1 jūsų, draugai 
darbininkai ir darbininkės, 
pagelbos “Vilnis” negalės 
pakelti tuos nuostolius, ku
rių jai padarė niekingojo 
piktadario ranka.

Suprasdamas tai, bendra
sis Chicagos lietuvių darbi
ninkų organizaciją —ADP. 
LF. 8-to distrikto, ALDLD. 
1-mo apskričio, LDSA. 3-čio 
rajono ir ALPMS. 1-mo aps- 
kričio-—narių susirinkimas, j 
įvykęs kovo 10 d.„ sudėjo 
^septynis šimtus dolerių (įs- 
Kaitailt tuos draugus, kurie 
dar pridėjo fuoj po susi- 
rinkirtio) ir nutarė visu rim
tumu atsišaukti į jus, drau
gai ir draugės. Jūsų para
ma, skuųi ir 4 gausi parama, 
būtinai yrą' įeikalinga.

AtmuŠkimė priešų puoli
ui ą! Parodykinfjietns, kad 
“Vilnis” yrą; nesunaikinama. 
Savo neištekliiigdmis lėšo
mis — skatiką prie skatiko 
dėdami —^“Vilnį” mes pada
rėme dienraščiu. Tomis pa
čiomis neisteklingomis lėšo
mis dabar padėkime jam at- 
sisteigti. Dėkime skatiką 
prie skatiko — mūsų juk 
tūkstančiai! Įrodykime nie
kingiems mūsų judėjimo 
priešams, kad iš pelenų, iš 
griuvėsių iškilusi “Vilnis”- 
bus dar -stipresnė ir kad ga
lų gale jinai nušluos nuo sa
vo kelio tuos, kurie tokio
mis bjauriomis priemonėmis 
mūsų judėjimą kovoja.

Vardo visų organizacijų,

, bet sugriausime 
(paskutinę priešų viltį jį pra
žudyti.
z Šalin politinis banditiz

mas! Šalin piktadarių ran
kos nuo mūsų dienraščio. 
Tegyvuoja sąmoningas lie
tuvių darbininkų judėjimas 
ir mūsų dienraštis “Vilnis”!

“Vilnies” Atstatymo Fon
do Komitetas:

V. V. Vasys,
J. K. šarkiunas,
K. Kielienė, 
A. Petrokas, 
P. Krakaitis, 
K. Guzevičiene, 
A. Yuris.

LIETUVOJ VIS KONTRO
LIUOJA LAIŠKUS

Jau kelis sykius buvo “Lais-

r'.5F‘ -

SLA. Generalio Organiza
toriaus Raportas.

Nr.., 11-tam 
taip vadinamas SLA. “ge- 
neralis organizatorius” (ku
rį visi vadina generaliu di- 
zorganizatorium), p. Anta
nas Žukas, išduoda savo 
pusantro menesio veikimo 
raportą. O tas jo raportas 
yra kopija pernai “Tėvynė
je” tilpusių taip pat “gene
ralio organizatoriaus’* p. 
Stasio Vitaičio raportų. Tik 
pasiklausykite:

Apie vidurį; sausio mėnesio- 
apleidau New YOrką ir nuvy-’. 
kau į Baltimore, Md., kur tu
rėjau pasitarimą su SLA. 64 
kuopos veikėjais. 64 kp. gy
vuoja labai gerai; turi apie 

'350 narių ir $700: turto. Pa
sitarime dalyvavo arti 20 ’vei
kėjų ir visi pasižadėjo dirbti, 
idant padidinus kuopą nariais, 
o labiausia jaunuoliais.

Po tam, važiuodamas pro ša
lį, sustojau Pittsburgh, Pa., 
kur ir gi turėjau pasitarimą 
su SLA. kuopų veikėjais, čia 
ir gi buvo aptarta geriausi bū
dai padidinimui kuopų, o ypač 
būdas prirašymo ^jaunuolių. 
Abelnai imant šioj apylinkėj 
kuopos gyvuoja gana gražiai 
ir visi veikėjai pasižadėjo dirb
ti ir ateity.

Po tam važiavau į Youngs
town, Ohio, kur ir gi turėjau 
pasitarimą su vietiniais SLA. 
veikėjais organizacijos reika
luose.

Sausio 26 d. atvažiavau 
Chicagon ir pradėjau darbą 
tarpe SLA. veikėjų.
“Veikėjai”, “veikėjai”,

iždo p. Žukui tapo išmokė
ta mažiausia $300.00 algos 
ir kelionės '—- hotelių išlai
du.

Jaim pačiam “Tėvypės” 
numery j Vitaitis šitdip atsi
liepia apie, sudegimą “Vil
nies” raštinės: (<, , ,; .

Jei bent šitą komunistų is-

už paskutinius penus, bus neil
gam; už trumpo laiko šimtai 
tūkstančių vėl pasiliks be pasi- 
laikymo priemonių.

Netgi Vilniaus fašistinė spau
da deda 
nį žmonii 
siaučiantį minėtuose distriktuo
se. Fašistų, “Kurjer Wilenski” 
rašo, kad valstiečių padėtis “la
bai bloga,” ir netgi kunigąikštis

pasitenkinimą vargingųjų 
šių ir sulaikyti' revoliucinį už
sidegimą.

Kaip greit Vilniaus distrikte 
pasireiškė platus bado apsireiš
kimas, fašistų organizacijos ir 
įvairios rūšies “kompromisie- 
riai” pradėjo kalbėti konferen
cijose ir kongresuose, skelbda
mi savo norą gauti pagelbos iš 
vyriausybės ir išgelbėti mases 
iš didelio vargo. Daug tuščių 
rezoliucijų buvo priimta ir 
daug propagandos padaryta, 
kreipiantis į valdžią, kuri, buvo 
sakoma,, ruošianti “užtektiną

Antradienis, Kovo119, 1929 

mą, nes kitaip \^e|lcės Mjaclu 
mirti.
' Apart darbe išnaudojimo, 
dar pradėjo gazo ir elektros 
kompanijos daugiau išnaudo
ti. Gazo kompanija jau ne
skaito mažiau už mėnesį, kaip 
vieną dolerį, nepaisant, kad 
žmogus ir visai gazo ne
vartotų, o elektros, kompani
ja neskaito mažiau, kaip du 
doleriu.

“Laisvės” Skaitytojas.

Paskaita

L. D. S. A. IV Rajonas ren
gia paskaitą 
vai. vakare, 
St. 1

Paskaitos
“Moterų, rolė 
ūkyj ir politikoj, 
skaitys apskričio i

tema sekanti: 
evoliuciniame 
.” Paskaitą 

skaitys apskričio šekr., Stams- 
lovaitienė, iš Wilkes-Barre, 
Pa.

Paskaitos tema yra labai 
svarbi ir užimanti. Kurie dar 
negirdėjot, turėtumėt visi at
silankyti ir išgirsti tą taip į- 
domią paskaitą. Norėtųsi at
silankiusių į paskaitą visų at
kreipti atydą. Norint gauti 
žinojimo iš paskaitos ir išsi
nešti gerą įspūdį, reikia aty- 
džiai klausyti 
pasikalbėjimo, 
da paskaita/ 
moterys žada 
nors suteikti, tur būt, muzikos 
ir ’dainų, tik nesužinojau— 
prieš 
bus.

ta “užtektina pagelba”. Vy
riausybė paskyrė apie du milio- 
nu zlotų paskolos po rėksmingu' 
vardu: “ Paskolos Palaikymui 
Pieno Industrijos Vilniaus Di- 
strikte.” šis gražus vardas, 
aišku, tarnauja kam tokio la
bai paprasto . Paskolos taiko
mos dvarponiams ir buožėms, 
kad parėmus šituos “nukentėjė
lius“ supirkinėti iš badaujančių 
valstiečių galvijus. Pastarieji 
turi džiaugtis, galėdami par
duoti karvę dvarponiui bei buo- 

; jis gerai pažįsta, 
vietoj atiduoti ją į nepažįsta
mo rankas. Be to, vyriausybė 
prižadėjo sėklų pavasariui, bet 
jau žinoma, kad šitos sėklos bus 
paskaidytos organizacijų, susi
dedančių iš dvarponių ir buo
žių, kas yra tolygiu pasaky
mui, kad jos pražus dvarponių 

lažoš'buožių pilvuose, o ne pasieks 
ic nO ' neturtingus valstiečius. Galop, 
- ;fašistų vyriausybė nori pagelbė-

Tačiaus “reaiybr'parodš, IV, badaujantiems žmonėms pro- 
jektuodama statyti Druja-Voro- 
pajevo gelžkelį, taikomą milita- 
riškam užpuolimui ant Sovietų 
Sąjungos. Nežiūrint, kaip ei- 

uždedama' nauja našta. • j jjs ,net ir ,šis
xr , ,, . Tr , i prisiruosimas prie imperialism
Va vaių^ Ba taiusija n Vaka-Į^nj0 karo fašistų agentų liau

tų Ukraina yra kolonijomis į (įojamaa kaipo pagelba badau- 
Lenkijos dvarponių ir kapitah-1 jančiom.s< masgmSt , . . - , ; ; . 
stų. Tuo bud(i fašistų yyyiau-, ( . . •. f , t
sybė stengiasi plėšti šituos dis-l Kuomet' Vakarų Baltrusijos 

......:5 valstiečių 'darbininkų atstovai, t: y., Balt- 
' Be krautuvės darbo turi taksas du ar tris sykius didės- Įrusijos Darbininkų ir Valstie- i v • i i r i • ■ i i —' v i«. i ••

teriką galima , paaiškinti tuo Sapiega Seime pažymėjo, kad 
motyvu, kad del nežinomos 
priežastie.s kilusis gaisras rei
kia padaryti “baisiu dalyku”, 
fanatiškiausiomis pasakomis 
paremti, kad tuo budu įtikinus 
savo rėmėjus pasikėsinimu ko
munistų organą sunaikinti ir, 
žinoma, pasipinigauti atsista
tymui.

bado apimtose srityse gyvento
jai vargu beišsilaikys iki pava
sariui.

Pakanka paminėti keletą 
skaitlinių, kad parodžius socia
lius pagrindus, vedančius į šitą 
dalykų stovį. Vakarų Baltarusi
joj vienas nuošimtis gyventojų 
— dvarponiai, — turi 54 nuoš.

mas fašistinių piktadarių, i 
kurie norėjo sunaikinti mū
sų komunistinę įstaigą. Pir
ma pareiškia, kad “del ne
žinomos priežasties kilo gai
sras” (nors buvo plačiai aiš
kinta, kad du fašistiniai chu j 
liganai įsiveržė į raštinę ir 
ją padegė), o paskui prime
ta vilniečiams “pasipiniga
vimo” tikslus. Mums atro
do, kad šitokius užmetimus 
darydamas vilniečiams, 
Vitaitis pasistato save 
galo prastoj šviesoj.

P- 
be

milionų valstiečių turi tokius 
mažus šmotelius žemės, kad jie 
nebepdjėgia nė apdirbti del ne
turėjimo kuo, ir tas išstato juos 
vargau ir skurdan. Vyriausy
bė neva'bando padaryti žemės 
reformas, kad aptildžius bied- 
nuosius valstiečius; reformoje 
numatoma panaikinimas I 
ir suteikimas valstiečiams po 
šmotą žemės ilgais išmokėji-į 
mais. ' 
kad šitos reformos tarnauja 
niekam kitam, kai tik praturti-N 
nimui saujos buožių, kuomet 
ant plačiųjų - valstiečių masių j UI!

DOMINIKAS "MOKSLO”
VYRAS

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
. l t U, i i U t L >■ • / -• Lt t

Sunki Padėtis 7: r 
r ' ■ i', f i

ŠIAULIAI.— “Batas,” prisi
gaminęs daugybes prekių neran
da joms rinkos, ir tas veikia į 
tolimesnį fabriko gyvavimą. 
Frenkelis nori paimt fabriką į 
savo rankas ir perkelt jį į Ry
gą. Visa tai sunkia našta už
gula darbininkus. Bate dirbo 
220 darbininkų, o dabar tepali
ko tik 80. Palikusioms sumaži
no mokestį ir dar žada mažinti. 
Dabar padienės moters moko
mos dirbti mašinomis, kad jos 
galėtų, kaipo pigesnė jėga, pa
mainyti vyrus. Atleistiesiems 
nuo darbo kompensacijos nesu
mokėta. Fabrike įvestos baus
mės, pavyzdžiui, už rūkymą 
baudžia 2 lit., o antrą kart bau
sdami visai išmeta iš dirbtuvės.

Spaustuvė ir Litografija 
“Trafika”

ŠIAULIAI.— Dirba 25 darbi
ninkai, tarp jų 11 moterų; Se
nesnieji darbininkai 'gauna di- 

Pora savai- dėsnį atlyginimą; išmokėjimas 
čių atgal aš gavau laišką iš visai nenormalus. Darbo diena 
Lietuvos nuo tėvų, kurĮdme ve 8 vai., bet atąiti'nka, kajd dirba- 
boo : |: ma iki 12 vai. uJaębdąyys el-

“Maionussūnau Petrai! Mes giasi su darbininkais blogai, vis 
gavome nuo tavęs laišką, tik stengiasi kurstyt antisemitizmą, 
kažin' kode!. atplėštas ir. ant kad galėtų suskaidyt.darbininkų 
viršaus padėta Kybartų kon- jėgas. Daugumas darbininkų— 
trolės antspaudu su pažyniėji- skautų organizacijos nariai; 
mil, kad laiškas gaufas ne-!dąžnai lanko Šiaulių? kliubą. 
tvarkoj. Laiške rašai, Kad pit-I Jau laikas suprasti savo reika- 
miaus buvai išsiuntęs laišką 
ir jame buvai ’įdėjęs dolerį, 
bet mes to tavo laiško negavo
me. Taigi, už šį laišką nuo
širdžiai ačiū, o daugiaus su 
doleriais patariame laiškų ne
siųsti, nes mūsų ’valdžios at
stovai turi labai geras akis 
ant tokių laiškų, kurie ateina 
iš Amerikos ir ne tusti.”

Kaip matote, Lietuvoj ir 
dabar laiškams daromos ope
racijos ir jeigu ‘tik būna į 
juos įdėta doleris, tai jį’ labąi 
greitai iškrausto.

< Vilenskinis. i 1

litų mėnesiui dirbant po 10-13 
vaH- Samdytojai elgiasi bjau- Į triktus, išspausti iš 
riai.;' (
dar eiti turgaus' dienomis su i 
šeimininke padėti jai nešt viso
kius pirkinius. ( Atskirai tar
nautojai reikalauti iš samdyto
jų nieko negali, nes už pečių 
daug bedarbių, kurie sutiks 
dirbt dar pigesne kaina. Del 
to, draugai, mes turim organ i- mažinami, o kaimuose 
zuotis ir reikalaut legalizuot čiai neturi ką dirbti 
mūsų profsąjungą. gyventi.

Plačiosios masės
valstiečių, kurie-' stengiasi pasi- 
liuosuoti iš šitos blogos padė
ties, labiau ir labiau įsiskolina 
buožėm, dvarponiam ir pirk
liam. Plačiųjų valstiečių masių 
ekonomija visuomet buvn ir te
bėra silpnutė, todėl kiekvienas 
nederlius padidina skurdą. Jei
gu net fašistinis, ekonomistas 
per Vilniaus “Slovo” rašo, kad 
net normališkais derliaus lai-

nes, negu kad buvo prieš karą, Ičių delegatai, bandė sušaukti 
ir išnaudoti žemę kaip galint konferenciją klausimu pagelbėti 
greičiausiai. Vakarų Baltarusi
jos* industrija sunaikinta; bied- 
nų valstiečių vaikai negali gau
ti darbų dirbtuvėse; vidujiniai 
ir smulkieji ūkiai dar labiau 

tūkstan- 
ir iš ko

. Bedarbiams tik Akis Dumia 
ŠIAULIAI.— Šiaulių bedar

biai visą laiką kovoja už darbą . 
ir duoną. Jie seniau turėjo sa
vo komisiją; dabar sudarė ko
mitetą. Vietos socialdemokra- 

Prie esamų apystovų pradėti tiškoji savivaldybė, bedarbių 
kovą už geresnes darbo sąlygas spiriama duoti darbo ir duonos, 
negalima, bet reikia organizuo- visaip išsisukinėja ir bando be- 
” ’ ■■ ‘ ' ------ * ” darbiams akis muilyti. Ypač

mėgsta bedarbiams akis dumti kais Vilniaus ir Novogrudoko 
darbo biržos vedėjas s.-d. Var- distriktų valstiečiai “vargiai 

užtenka duonas ir bulvių savo 
reikalavimų ^patenkinimui, tai 
aišku, kad, pasitaikius neder
liui, jiems gręsia badavimas.

Nederliai gali apsireikšti by 
kur, bet tik ten gali grąsinti 
valstiečių^ badas, kur viešpa
tauja barbariškas išnaudojimas 
ir plėšimas, kurį atlieka dvar
poniai ir kapitalistai, kaip kad 
yra su kalbamais distriktais.

Nederlius Vakarų Baltarusi
joj atvedė bado šmėklą plačia 
papėde, šitų distriktų' valstie
čiai; išnaudojami savo'dvarpo
nių, plėšiami taksų piešėjų, ir 
persekiojami Lenkijos policijos, 
ištikus’ bent kokiai katastrofai, 
negauna jokios pagelbos? Viena
tinė priemonė panaikinimui ba
do: atidavimas žemės valstieti- 
jai, pagerinimas socialės tvar
kos Lenkijoj ir nuvertimas fa
šistinės diktatūros. Plačios 
valstiečių mąsęs pradeda su
prasti šitą faktą ir ta iliuzija, 
būk po fašistų tvarka jiems bus 
geresnis gyvenimas, nyksta. 
Badas parodo, kurlink, ištikrųjų 
fašistų diktatūra veda. Badas 
verčia veikti juos prieš fašistų 
diktatūrą. Fašistų vyriausybė 
tatai gerai žino ir, j i stengiasi 
savo demagogijH suvaldyti ne-

Prekybos Tarnautojų
■ - Gyvenifnas

Mes, prekybos tarnautojai, 
esam išskirstyti po vieną, po du 
krautuvėse, del to. esam dau
giau pavergti, kaip kiti darbi
ninkai, ir mums sunkiau kovoti 
už geresnę būklę. Fašistų per
versmas dar pasunkino mūsų 
padėtį, nes uždarė profsąjungą, 
per kurią galėjom šį tą iškovo
ti. Tarnautojų uždarbis 40r80

nauskas. Kuomet bedarbių ko
misija ėmė energingiau veikti, 
tai dviems jos nariams pasiūlė 
išvažiuoti iš Šiaulių, nes antraip 
esą jie būsią išsiųsti į Varnius.

■ ; ii’ Bedarbis Liti * 
’ ' “Balsaš’’ 1 ;L ' ' • 1

badaujančioms masėms, tai fa
šistų vyriausybė uždraudė, pa
skelbdama, būk šelpimo reikalai 
yra rankose įlenki jos ministerio- 
Skladkovskio, kuomet politinė 
policija . (žvalgyba) turi savo 
raukosi monopolį gelbėjimo 
Lenkijos darbininkams.

Tikrosios Vilniaus distrikto 
badaujantiems valstiečiams pa
gelbos nėra, ir jų kėva prieš fa
šistų valdžią su kiekviena diena 
vis įgyja didesnių apėmių. ši 
kova įnima.-plačiausias Vakarų 
Baltrusijos dirbančiąsias mases 
ir apima pobūdį valstiečių ko
vos už eksproprijaciją žemės ir 
nuvertimą fašistų diktatūros, 
z Didėjimas streikų judėjimo 
Lenkijos proletariato tarpe — 
ypatingai, pavyzdingas Lodziaus 
streikas -t—ir beaugąs pasiprie
šinimas valstiečių masių fašistų 
diktatūrai, eina prie susidary
mo bendro revoliucinio fronto 
darbininkų masių po vadovybe 
Komunistų Partijos ir rimtai 
grūmoja' fašistų galęi.

L 1 A. Zorskis.

Organizuoja Valgyklų 
Darbininkus
Amalgamated Maisto Darbi

ninkų Unija pradėjo vajų, kad 
suorganizuoti New Yorko vieš
bučių ir valgyklų darbininkus. 
Unijos organizatorius, Michael 
Obermeier sako, kad indų 
pjovikai, stalų valytojai ir ki
ti paprasti valgyklų darbinin
kai dabar dirba po $0 valan
dų į savaitę, gaudami tiktai 
$12 iki $16 algos; “kąunter- 
manai,” valgių padavėjai, pa
daro $25 iki $30 savaitėj, 
dirbdami po 12 valandų į pa
rą. - y

Po organizavimo prirengia
majam vajui, bus Jšaukiariia 
streikai valgyklose, ypač apie 
27, 39 Sts. ir 6 ir 9t|i Avenuęs, 
New- Yorke, kame /yrą kriaun 
čišką dirbtuvių' dištriktas.

Darbininkų padėtis kasdien 
darosi sunkesnė ir sunkesnė. 
Kai kurios dirbtuvės dirba 
dienomis ir naktimis. Nak
tiniai darbininkai turi dirbti 
po 12 valandų, o dieniniai po 
10 ir daugiau. Mokestis po 
40 centų j valandą. Jeigu dar
bininkas turi dar ir šeimyną 
užlaikyti, tai savo uždarbiu 
nieku būdu negali galų su ga
lais ’suvesti. Tuo tarpu dar
bininkai neorganizuoti, todėl 
darbdaviai, kaip nori, taip su

Dominikas “mokslo“ vyras, 
Prie kazyrių daug patyręs, 
Šnipo vardą jisai gavo, 
Kaip į teismą atžygiavo.
Prie stalo arti sėdėjo, ‘ < 
Lojariui ausin kuždėjo, 
Su smailiu pirštu rodo, i) ■ ” 
Kad ir žiūrėt nusibodo.
Ir už garbę jis tą ląikė, 
Savo snukį visaip kraipė, 
Manė išgąsdint visus: 
Susipratusius draugus.
Jis, mat, manė esąs ponas, 
Tą jam sakė net pats “Džionas 
Galą cigaro tik rūko1.
Ir ant progresyvių dūko.
Įkąsti jis juos norėjo, 
Susirietęs, net stenėjo: 
Skundė, tauškė kiek galėjo, 
Už “perkalbėtoją” atėjo.'
Mat, jis augšto “mokslo” vyras, 
Šnipinėti gan’ patyręs, 
Didžią “garbę“ jisai gavo, 
Kad policijai melavo.
Basas bėgo skūst visus 
A.L.D.L.D. narius;
“Laisvę” dienraštį taip pat, 
Šnipas manė ir įtept.
“Laisvę“ rankoj savo rodė 
Ir Kalendorių pagrobė;
Knygą “Karė Kodelei”, 
Padėj ant stalo povaliai.
Bet čia šnipas apsigavo, 
“Sandvičiaus“ jisai negavo— 
Teisme jojd neįtikėjo, 
Net jam ašaros riedėjo.
Ug| nosį šnipąs gavęs, 
Kąip Šuo muilo ragavęs, 
Nėrė laukan pro duris, 
Nepakėlęs nei akis.
Vladas rėkė, žiovalojp, 
Dorniniką “iškoliojo”: 
“Kam taur reikėjo juos pristot, 
Pas policiją bėgict?!...
“Matai, žiūrėk ką darai!
Argi tu juos pabaidai? x 
Šnipo vardą tik gavai 
Ir nešiosi amžinai!“
Užkampėmis šnipas landė 
Ir žmonėms kalbėti bandė, 
Kad ne šnipo jojo būta, 
Bet “perkalbėtoju” pribūta.
“Tauriečiams“ vardas nekoks, 
Kad jų vadas “žymus” toks, 
šnipo vardą dasigavo,

ku ir darbininkų kantrybė iš- 
sisenis, nes jau ir dabar dirb- 
tUV?A , d/rbininky Kad‘koiega"jo ž^mus“’ 
Branda kalbėti, kad. jau rei-J&u išdam6 laukus , 
Kią pradėti organizuotis ir ko
voti už savo būvio pagerini- i Vargo Vaikas.
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WILKES-BARRE, PA.
Progresyviška Veikimo

1 Kovo 7 d. Aido choras, po 
f pamokai, laikė mėnesinį susi

rinkimą. Valdybos raporte pir
mininkas pranešė, khd su 4 

j diena balandžio gauna naują 
' mokytoją, Wm. Botyrių, iš 

Minersville, kuris pasižadėjo 
apsigyvent Wilkes-Barre ir 
sutiko vadovauti chorą. Val- 

, dybos raportas išklausytas ir 
priimtas vienbalsiai. Kiek 
«i patyręs ir girdėjęs nuo 

ų draugų, Boty^us yra ga- 
y bus chorvedis, tad choristai ir 
' choristės, kurie buvot nustoję 

energijos del netekimo bei ne
turėjimo tinkamo mokytojaus,

$61.30. Raportas priimtas
Svarstyta užsienio draugų lei-

kad vėliau ar anksčiau

tukas “Balsas”, kui-į kuopa 
nutarusi parsitraukt po 10 eg
zempliorių kiekvienos laidos. 
Nutarta palaikyti ant toliaus 
ir nariai pasižadėjo nusipirkt 
po vieną arba parduot ki
tiems. Taipgi nutarta parsi
traukt po 10 egz. užsienyj lei
džiamo laikraštuko “Raudo
nas Artojas” platinimui; ap
siėmė protokolų raštininkas J. 
V. Stankevičius darbuotis.

Pasirodžius, kad dar yra ne
užbaigti dalykai kas link pra
eitų meti] buvusios Ateities,------ , ---------- --------- --------
Žiedo Draugijėlės, kurią kon-įkyti senai ir padaryti vienokią 
troliavo 43 kuopa su Lietuvių!ar kitokią išvadą. Bėda su 
Darbininkių Susivienijimo 48 žmonėmis, kurie stovi organi-

Newarkieciai šidom tarpu 
taip apsileidę, kad į “Laisvę” 
neparašo nei menkiausios ži
nutės. Rodosi, kad Ne war k o 
lietuviai darbininkai visai nie
ko neveikia, kad jų organi
zacijos apmirė ir kad nėra 
jokio judėjimo. Iš kitos pu
sės, rodosi, lyg kad nebūtų 
kam rašyti. Tačiaus, dalykai 
taip blogai nėra. Suprantama, 
perdaug girtis judėjimu nega
lima, nes organizacinių reika
lų užsivilkusių randasi jau nuo 
senai, kuriuos reikėjo sutvar-

Jurginė turės susivienyti su 
Palangos Juze, nes prie to 
verčia dabartinės susidėjusios 
aplinkybės. Viena, suvaržy
mas ateivystės, antra, nesim
patiškas lietuvių atsinešimas 
linkui šv. Jurgio Draugijos, o 
trečia—vis kietesnis spaudi
mas blaivybės įstatymo, kuris 
labiau atsilieps į namo apy
vartą. ’ Ignas.

CASTON ROPSĖV1CB

TORONTO, CANADA

proga sugrįžti ir atsivesti savoj]<UOpa> nkosj išrinktas d. J. V. zacijiį priešakyje ir ant kiek- 
pažįstamus bei draugus prisi- stankeVičiUS, pasitarus su virsi vieno paraginimo jautriausiai 

Komisija minėta kuopa, dalyką užbaigt.; apsiima jiems pavestą darbą 
atlikti. Bet kaip tie draugai 
lengvai apsiima, taip jie leng-

kitfp choras' gavo $61.29 ir: Jurga .Gnga>t.s . ert orgamza-1 a padėtis įęsi3 ir ant
."lD. 43 kuopa gavo $61 .tomus pareigas. Drg. J. Gri- to) £ su tokiais
30c. Tikietų dar nesugrįžo, Įarmtas yra senyvas žmogus ir draugais rej|(gs piktai susibar. 
kui<eLbuvo išduoti platinimui, inm^as» supiantąs organizacijų 
apie* šešių dolerių su centais .dalykus ir veikiantis progresy- 
vertės; raportas priimtas vien- viskame judėjime nuo senai, 
balsiai. Svarstytas ALDLD. Manau, pasidarbuos kuopai 
97-tos kuopos Plymouth, Pa.,J<a’P pridera.
ūžkvietimas ant 6 d. balan- Kovo g d. turėjo įvykti su- 
džio dalyvaut parengime su sirinkimas Tarpt. Darbininkų 
dairiomis dapildyme progra- Apsigynimo 87-tos kuopos, L. 
mos. Vienbalsiai nutarta da- Sekcijos. Susirinkimas neįvy- 
lyvaut su tam tikru atlygini-! r0 priežasties narių neatsi- 
mu. Komisija iš perstatymo ' lankymo ir finansų raštininko, 
veikalo “Blinda” išdavė ra- Todėl yra šaukiamas nepapra- 
portą, pranešdama, kad cho-;stas susirinkimas ant 24 die- v • v • III*

rašyti prie choro.
iš rengimo operetės “Grigu-: 1'
tis” prąnešė, kad Jošimas pa-Į Padavus rezignąciją senam 
vyko ir davėpelno $122.59, iš|organizatoriui, išrinktas ,drg

Prieš Priespaudą ir Tamsą
Pasekmėj išleisto policijos 

aplinkraščio, kuris varžo sava 
kalba laikyti • prakalbas, A.L. 
D.L.D. 162 kp. negalėjo gau
ti svetainės laikymui regulia- 
rio susirinkimo. Keletas drau
gų, susirinkę po N. 706 Rich
mond St., laikė pusiau^, legalį 
susirinkimą, kuriame buvfy ap
tarta tik bėgamieji reikalai. 

.Pirmiausia tapo išrinkta kele- 
|tas draugų surasti kitą svetai-

Draugų, kurie gali rašinėti nę/laikymui nuolatinių susi- 
žinutes iš vietinio lietuvių dar- rinkimų.

šaukimas nuo Kanados Dar
bininku
kuris kviečia prisidėti prie ko
vos žodžiui laisvės. Į atsišau
kimą draugai atsiliepė sutiki
mu—kovoti ir padėti kovo-

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA

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

Perskaitytas atsi-

Apsigynimo Lygos,
bininkų judėjimo, taip pat 
randasi. Tačiaus ir čia pas 
vienus viešpatauja apsileidi
mas ir tinginystė, o pas kitus 
ta bloga ypatybė, kad jei ką 
rašo į laikraštį, tai rašo ne
apie naudingus darbininkų j u- jautiems teikiant įvairią pa
dėjimui dalykus, bet apie ki- ramą. Vienbalsiai nutarta 
tų “smertelnus griekus.” Su- prisidėt prie atidaryto Toronto 
prantama, “smertelnų griekų” | Lietuvių jaunimo kuopos kny-

Ą V gauna likusio pelno dalį nos kovo, nedėlios vakare, pu- paslaptis teisingai patirti sun- gyno palaikymui medžiaginiai
$M.ll ir tiek pat gavo A.D. ,sg po šešių, 206 So. Main St., ku> daugiausia būna nukrypi- ir kultūriniai—užrašyti kele-
P. Liet. Frakcijos kuopa. Ra- Wilkes-Barre. Visi nariai pa- kas vėliau sukelia berei- tas laikraščių, paaukoti atlie- 
portas priimtas. sistengkite ateit ir pakalbin- kalingų kivirčų ir visokių spė- karnas ----- -----------------

i kit savo pažįstamus prisirašyt,! liejimų: kas parašė, kas išda- riais ir kitas, nenaudojamas
Kovo 10 d. įvyko ALDLD. nes yra svarbu kiekvienam

43 kp. mėnesinis susirinki- darbininkui priklausyt šioje 
mas. Narių šiame susirin- organizacijoje, o priklausyt 
kime dalyvavo skaitlingai ir lengva, nes mokestis maža— 
atydžiai svarstė organizacijos

’ reikalus. Valdybos raportas 
išklausytas ir priimtas. Buvo 
dalinamos knygos — “Argen
tina”, ir “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė”. Abi šios knygos 
buvo dalinamos už pereitų mė
ly mokestį, nes pirmoji “Ar
gentina”, kuomet buvo siun
tinėjama pereitais metais, ko-: 
kinį tai būdu žuvo kelyje. 
Kalaisija perstatymo operetės

’ “Grigutis” išdavė raportą, pri
duodama dalį likusio pelno

25 centai prisirašymo ir 15 
centų mėnesine arba viso per 
metus tiktai $2.05 su prisira
šymu. Todėl kiekvienam dar
bininkui prieinama, o svarba 
didelė priklausyt, nes šioji or-j 
ganizacija remia kiekvieną 
darbininką, patekusį kalėji- 
man už darbininkų reikalus; 
nusamdo advokatus, šelpia ka- 
lėjihian pakliuvusio darbinin
ko šeimyną, užstato kaucijas 
ir taip toliau.

ALDLD. 43 Kp. Koresp.

ŽINGEIDŽIAUSIAS

Koncertas
/KURIAM DALYVAUS 200 DAINININKŲ

Rengia Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 17-ta Kuopa

Očlioj, 24 Kovo-March, 1929
Brooklyn Labor Lyceum
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Durys atsidarys 3-ią valandą. Koncertas prasidės 3 :30 vai.

1. Aido ir Lyros Chorai...................*................................Vedami V. Žuko
2. Finų Darbininkų Choras................................. Po vadovyste, O. Tofferi
3. Vokiečių Bučierių Vyrų Choras ... Po vadovyste Gustav F. Heil
4. Rusų Chekhoff Balalaikų Orkestrą iš 25 ypatų ir su šokikais . . . .
JįįL Po vadovyste J. Weisberg

5. ^Finų Darbininkų Atletų Kliubo Akrobatai . Po vadovyste Kisatoverit
6. K. Menkeliflniūtė . . ‘..........................................................Soprano Solo.
7. F. Stankūnas . . . i..............................................................Basso Solo
8. V. Zaveckas.................................................................................Smuiko Solo
Pianistė A. RetikevičiūtS

PO KONCERTO ŠOKIAI—RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ

ga 11.00 ir 75c. ' Nuo 7-tos vai. į šokius—50c.
į ŠĮ KONCERTĄ PRIVALO ATSILANKYTI KIEKVIENAS DARBI- 
KAS, NES ši ORGANIZACIJA GELBSTI KOVOJANČIUS DARBL

neatsišaukiamas na-

vė rašytojui ir taip toliau. To- narių knygas, 
kie rašinėjimai naudos neneša Buvo atšiš; 
nei laikraščiui, nei tai koloni- kas turi jau

ątikta į narius, 
i Vperskaitęs, nau

jai, iš kurios tokia žinia tel-1 dingas apšvietei, ypač leistas 
ALDLD. knygas, ■ kad paau
kotų ar paskolintų laikinai 
skaitymui jaunam žydiniui— 
knygynui. Daugumas pažadė
jo aukoti ant vietos. Draugai 

Kas turite tokių 
knygų, galite ir norite aukoti, 
tai prašau sunešti pas mūsų 
ALDLD. 162 kp. knygių, 706 
Richmond st. Jis sutvarkys,

pa.

Palangos Juzės Pašelpinė
Draugija

šiuo vardu čia gyvuoja pa- ir draugės! 
šelpinė draugystė. Jos senu
mo amžiaus jau yra 34 metai. 
Draugystė uždėta ant laisvų 
pamatų ir jos jaunystės me
tuose per kunigus ir davatkas sustampuos ir perduos drąugi- 
buvo apšaukta kaipo viena iš 
bjauriausiausių ir bedieviš
kiausių draugijų. Nežiūrint 
visų tauzinimų iš visokių tam
sybės apaštalų, šiandien kal-
bama draugija yra viena iš di
džiausių draugijų Newarke ir 
visoj N. J. valstijoj. Ji turi 
apie 700 nąrių ir apie $18,000 

pinigų. Stebėtiniausia tas, 
kad draugija buvo apšaukta 
kaipo viena iš radikališkiau-
sių ir per kunigus buvo drau
džiama katalikams priklausy
ti prie jos. Bet kaip pikta da
bar tiems beverčiams plepe- 

Iriams matyti įvykstant tą fak
tą, kad į draugiją priklauso 
ne tik pavieniai katalikai, bet
ištisos katalikiškos draugijos 
su savo konstitucijom, kuriose 
buvo punktai, kad draugija 
turi užpirkti mišias ir kiekvie
nas narys turi atlikti velyki
nę išpažintį, šiandien katali
kiškos draugijos, kaip tai: šv.
Petro ir Povilo, Lietuvių Pol

jos vardu knygynui. Susirin
kimas daugumui buvo nežino
mas, tad ir naujų narių įsto
jo tik vienas. Matomai, des
potizmas pradėjo siausti žiau-
riai ir tolyn eis žiayryn, žino
ma, turėsime kada nors, o gal 
trumpoj ateityj, susidurti su 
galingu priešu—kapitalu. O 
kad kovą laimėti, turime iš 
anksto apsišarvoti ne kardais, 
durtuvais, bombomis ir t.p.,
bet mokslu — apšvieta, susi
būrę po galinga darbininkiš
ka vėliava. Tie šarvai galima 
įsigyti įstojus į ALDLD. Kas 
tik mylite apšvieta, kviečiu at
silankyti ir, nieko nelaukus, 
stoti į darbininkų, skleidžian-
čių apšvieta, eiles.
I Kiek teko girdėti iš pasikal
bėjimų su naujai atvykusiais, 
kurie nėra dar apsipažinę su 
organizacijomis, kad pasitaiko 
esą sutikti tokie asmenys, ku
rie atkalbinėja nuo šios orga-
nizacijos aplikantus, būk tai 

Katalikiškas Kliubas, šv. Mi- ši organizacija esanti Žiau- 
kolo ir kitos padėjo savo kon- riaušių komunistų ir tt. To- 
stitucijas su jų religinėm prie- kie asmenys jokio supratimo 
vartom į šalį ir atėjo į Palan- apie komunistus neturi. Jie 
gos Juzės Draugiją. Iki šiol ir pašelpps organizacijas va- 
į Palangos Juzės Draugiją jau! dina komunistų. . . žinoma, 
yra prisi vieni jusiu septynios į šios kuopos daugumas narių 
draugijos.

Gyvuoja čia irgi nemaža 
draugija vardu Šv. Jurgio. Ji 
turi savo nuosavą svetainę, 
kuri vadinama Lietuvių Sve

laikytų už didžiausią garbę 
būti komunistais, bet kad nė
ra, tai taip reik ir sakyti, kad 
ši draugija darbiniiikiškos ap- 
švietos, kuri leidžia darbinin-

taine. Draugijos narių skai- kams naudingas knygas, o ne
čius siekia apie 250. Pagal komunistų, kurių čia tarp lie- 

i katalikiškas senas tradicijas, ji tuvių dar nei nėra, nors labai
savo konstitucijoj turi užpir
kimą mišių ir verstiną išpa
žintį savo nariams. Bet ir ta 
jau tik ant popieros. Ji vedė 
didžiausią kampaniją, kad ka
talikiškos draugijos vienytųsi 
prie jos. Tačiaus, ant pelai- 
mės, negavo nei vienos, šv. 
Mikolo Draugija, kuri buvo 
pakviesta prisidėti prie Jur- 
ginės, pasiuntė savo delegaci
ją, kuri pareikalavo, į kad jei 
Jurgfnė nori vienybės, tai turi 
iš konstitucijos išmesti religi
nes apeigas. Kaip jau žino
ma, Mikolinė prisidėjo vėliau 
prie Palangos Juzės Draugi
jos.

Nereikia būtį dideliu prana-

jau reikaliriga būtų. . .
Ateikite į mūsų susirinkimą, 

persitikrinkite, pamatysite pa
tys, kaip aklai tikėjote suve
džiotojams ir nuo to laiko, 
drąsiai pasakysite: “šalin 
niekšai, darbininkų priešai! 
fcai gyvuoja darbininkų apš- 
vietos draugija po visas Kana
dos provincijas ir lietuviais 
apgyventas kolonijas, kuri 
skleidžia apšvietą, veda iš 
tamsos ir burtų į šviesią atei
tį!.. .

Susirinkimas įvyks kovo 24 
d., 2 vai. po pietų, 300 But- 
hurst St., Ukrainų darbininkų 
svetainėj, antram aukšte.

Buvęs Nemokša K. B.

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge 
riausio patar 
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan 
doje, iaukitės 
pas j

JONĄ PETRUŠKEVI 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

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

stebuklingų Žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei viduriu augę* 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parę/dytum, 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.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
ni o, nenoro valgyt, strėnų ir pečių

I skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū-

Į tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist-

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomar% 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” « Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

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

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

■—m—mi—— ■•—•■—■i——• 

| Lietuvaitė Fotografistč 
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus i

I Studija atdara kiekvieną dieną ir 
j nedėliomis nuo 9;30 iki

5 vai. po pietų. 1
MARGARETA VALINČIUS i

I Room 32, Weitzencorn Bldg.,
i PUBLIC SQUARE
j WILKES-BARRE, PA. f 1
I M—.4

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

‘GERAI PATA1KOT
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St.. Brooklyn, N! Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGAR US 
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 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.”

John Naujokas

M. J. J. Urbszo
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 

1 j savo krautuvę 
kas menesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

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

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

Reikalaujant, adresuokit:

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

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS)

II N BERT A K E h

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn. 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.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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, 
įsisenčjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtines, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Mes išmokiname taisyti T^ valdyt 
automobiliais į trumpiausį laiką 
Mes gvarantuojam laisnius ir dįp 
lomus. Pilnas mokslo kursas $2|> 
Taipgi-dūbdame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis h 
vakarais. Informacijos dykai 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. yaka 
ro. Nedėbh’enUis nuo 11 iki 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tinkus.
NEW YORK AUTO SCHOOl 
228—2nd Avė., cor. 14th St., N. Y



nn

- Puslapis Ketvirtas B XI B V '■ ’Antradienis,' KWp 19,

Fašizmas Austrijoj Kelia Galvą
kų klase be ypatingų sunkumų 
galėjo paimti savo likimą į savo 
rankas ir pradėti socializmo 
įgyvendinimą visose gyvenimo 
srityse, socialdemokratai susi-

Du reiškiniai šiandien metasi 
akyse merdėjančiam austrų ka
pitalistiniam gyvenime. Iš vie
nos pusės didėjantis ekonominis 
krizis su visomis jo baisiomis
pasekmėmis darbin. klasei, iš rūpino visų klasių lygybe, skelb- 
kitos — žygiuojanti pirmyn re- darni demokratijoje patį socia- 
akcija ir siekianti atviros fašis- lizmą. 
tinės diktatūros.

Darbininkų Vargai
Bedarbių skaičius kas savai

tė dešimtimis tūkstančių kyla. 
Oficialiais daviniais šiandien 
Austrijoj yra 450,000 bedarbiu. 
Su šeimynomis priskaitoma virš 
miliono. Reiškia, iš 6 milionų 
austrų gyventojų vienas miBo
nas badauja, šių metų nepa
prastai šalta žiema šių žmonių 
skurdą dar padidino.

vardą dabar neša visas Austri
jos fašistų judėjimas.
Fašistai Išeina Viešumon 
' Bet ilgai fašistai žymesniuo
se darbininkų centruose nedrį
so rodytis. Tik štai praeitų me
tų 7 spalio paskelbiama vieša 
fašistų demonstracija viename 
Vienos ppiemiestyj, kuris išim
tinai darbininkais apgyventas.

“Ko jieško kapitalo samdinin-l
n i rl n uni m n w I- rx / J '

Ten išanksto prisi- 
salė darbininkų 
fašistams grynu 

tik praskelti pa- 
fašistų susipratu-

Šiandien tie “dideli demokra
tijos laimėjimai” Austrijoj bai
gia tirpti. Buržuazija jaučiasi 
ant tiek stipri, kad ji gali pil
nai visa tai, kas sunkiose dieno
se iš bailės buvo duota 4— atsi
imti. Kitaip sakant, buržuazija 
demokratiją išnaudoja įsaviems 
tikslams. Bet jai demokratija 
nėra joks šventenybės stabas. 
Ten, kur kapitalo interesai rei
kalauja, demokratinės komedi- 

į jos pašalinamos ir pereinama 
Per *kelis kartus buvo Vieno- prie atviros diktatūros.

je labai storai prisnigta. Sniego 1 
valymui buvo 'pastatyta iki 17,- i

> 000 bedarbių. Sunku ramiai1 
praeiti pro šalį taip nuskurdu-' 
šių, išdžiūvusių ir visiškai vil
ties gyvenimui nustojusių žmo
nių, kurie didžiausiam šalty už 
mažiausį atlyginimą išsipylė 
gatvėse. Jų eilėse rasi įvai
riausių žmonių, įvairiausių pro
fesijų ir užsiėmimų, pradedant 
darbininkais iš fabrikų, bai
giant inžinieriais ir kitais spe-j 
cialistais. Visi jie yra aukos/ 
kapitalizmo. Senai jie prav; 
gė, ką kada nors susitaupę t 
rejo; senai pardavė geresnį sal-ltur1 
vo drabužį ir dabar gauna 19 pavidale įvairiais vardais pava- 
šilingų pašelpos mėnesiui (už , dintų organizuotų formacijų, 
juos galima 2 ir pusę dienos į Austrijos fašistai ] 
vienam žmogui Vienoj išgyven-;formuotis nuo 1919 metų. Juos ~'“'***v ..... - ’
ti) . Iš jų reikia kaip nors pra-i sudarė buvę karininkai ir kiti i Socialdemokratai Padeda 
gyventi, I reakciniai elementai. Nokurį i Fašistams

Kapitalizmas į savo aukas vi-1 laiką jie veik jokios roles novai-, lr gtai gaiing.iausia pasauIy 
sai neatsižvelgia. dino. Tik laimėjus Italijos fa-1 * ■ ••

Nežiūrint, kad Austrijoj dar-j šistams, jų veikimas nuolat 
bininkų uždarbis yra žemiau- i pradeda augti. Visų reakcinių 

vsis, nežiūrint į plačiai pravestą > sriovių remiami ir kapitalistų 
tiek daug žadėtą racionalizaci- proteguojami, jie plačiai išvysto ; ;ylam‘r7ekaj‘a7 kad'‘fašizmas ti f fašistų den^onSracij^’b^t

. ■ Austrijoj yra trečioji pajėga eiti žiūrėti žygiuojančio
Į mus_ Austrijos provincijos pra- (apart darbininkų ir. kapitalis- Schutzbundo.
mrmoc. non G1a joi’gani- įų) jįg ausįrų demokratinei, do labai juokingai. Kada gin- 

jzuoja atskiras bandas fabrikuo- ti<rržUazijai taipgi pavojingas — —s1-—
.Co terorizuoja orgam- kaip h< darbiniSSu klasei.

Nuo Demokratijos Prie 
Fašizmo

Dabar, kada jau Europoj 
virš 100 milionų gyventojų fa
šizmo jungą neša, mes galime 
konstatuoti, kad iš demokrati
jos prie fašizmo perėjimas yra 
visai lengvas. Mes žinome ge
rai, kad visose šalyse fašizmas 
laimėjo be ypatingų kovų. Ju
goslavijoj dekretų keliu pereita 
prie fašizmo. Buržuazija savo 
rankose turi visi * ‘ 
ir gali savo tikslo atsiekti. Vie-1 

|nur militarinėmis jėgomis, ki-|nojė po obalsiu “i
maskuotomis priemonėmis Wien” (žygis į Viena)

: žinoma Italijos fašistai 
j “Žygiu į Romą”U įsteigė 

pradėjo kruviną viešpatavimą.

kalbų, įvyko komunistų, nes 
visas prezidium buvo išrinktas 
iš antifašistų.

Visas dalykas buvo organi
zuojamas sekamai: Kada tik 
fašistai paskelbia kokioj nors 
svetainėj mitingą, tą pat die
ną komunistų spauda paskel
bia visiems to kvartalo darbi
ninkams vykti į fašistų susi
rinkimą,
renka pilna 
ir, žinoma, 
pelnu lieka 
kaušiai, nes 
šių darbininkų tarpe nėra.

24 Vasario Vienoje
i Ši diena austrų darbinin

kai darbininkų centre?”—pir- kams yra tuo ypatinga, kad 
moji sušuko.. Komunistų Parti- fašistai ją pasirinko, kaip pra- 
ja, reikalaudama visus Vienos džia užkariavimui Vienos. Dar 
darbininkus vykti nustatytame už menesio buvb žinoma, kad 
laike ir neleisti įvykti. darbi- visos augščiau minėtos fašistų 
ninku; žudikų demonstracijai, organizacijos 24 vasario ren- 
Soc.-dem. partija ilgai tylėju- gįa sūvienyta didelę denlonst- 
si, betvatydama, kad darbi- racija Meidlingo becirke Vie- 
ninkai gali paklausyti Komu- noje.i šis beeitas yra pa

mištų Partijos, šauksmo, pa- krašty miesto ir išimtinai dar- 
skelbia k o n t rdemonstraciją. bininkais apgyventas.

i Jos tikslas buvo nesutrukdyti Komunistai išanksto išvys- 
! fašistų demonstraciją, bet duo- fg plačią agitaciją neleisti į- 
ti galimybę jai įvykti, atitrau-|Vykti fašistų provokacijai. Jie 
kiant darbininkus prie 
sios.” . “ 
monstracija, po didžiausia po-1 
licijos priedanga ir daugybe šistų demonstracija s.-d. 
komunistų areštų, įvyko, šis noma, ne kova su ja, bet su- 

didžiausiu laikymas nuo tos kovos jiems 
Pamatė, kad komu-

savo- šaukė visus darbininkus 
Tokiu būdu fašistų, de- Meidlingą 24 vasario.

_ . . . i Ypatingai sunervavo ši fa- 
ži-

faktas skaitomas <
smūgiu austrų proletariatui. I rūpėjo.
Jis rodo,' kad fašizmo pirmyn ’ nistų obalsis žūt būt sutrukdy- 
žygiavimas nesustabdytas.

Po šito savo laimėjimo fa-
ti fašistų demonstraciją pa
siekė -tūkstančius soc.-demok-

i i

žinoma, nemalonių šauks- Rasim^vičia, J. Kazlauskas, O. 
mų choras fašistų demonstra- Giraitienė, A. Dagis, V. J. Va
cį ją nieku įvertė, nes jos tiks-,laitis ir Nežinomas.
las buvo agitacija. Minia su
žinojusi, kad demonstracijos 
dalyviai gavo kiekvienas 5 ši
lingų atlyginimą, kad sutiktų 
gatvėmis žygiuot, pradėjo vi
si rodyti 5 šilingę ir šaukti 
“5 šilingų bernai.” Tas fa
šistus vedė į pasiutimą.

Schutzbundo demonstracija 
praėjo maž daug kaip ant pa
kasynų. Ne vienas darbiniu-. 
kas joje prieš savo norą da
lyvavo, bet nieko nepadarysi, 
kad vadai komediją vaidinti 
nori.

Bendrai, s.-d. ši fašistų de
monstracija dideliu moraliniu 
smūgiu buvo; Vargiai jie be- 
sustabdys antifašistinį judėjit 
mą. . Visoj ‘Austrijoj organi
zuojami antifašistiniai apsigy
nimo komitetai, kurie su laiku 
gal įątengs visai užsmaugti fa
šizmo smaką Austrijoj. Jei jie 
nesugebės- suvienyti darbinin
kų klasės kovai prieš fašizmą, 
tai aišku, kad jis laimės, kaip 
kitur jau laimėjo. S.-dem. 
daro negirdėtą išdavimą savo 
taktikoj už fašizmą.

“Austromarksistai,” kaipo: 
“kairiausi” s.-d., šiandien kai-1 
ba, kad, girdi, jie šoksią prieš' 
fašizmą kovoti, jei jie rimtai j 
panorėsią Vieną paimti. Fa-i 
šistai nėra durniai. Jie tokiais: 
žygiais nori įpratinti, 
ras “žygis į Vieną 
paprastu dalyku.

V. J; Valaitis.

Kaunas.—-įfiuvęs 9
pašiuntinys Lietuvoj Aro^Įk 
vas paskirtas pasiuntinluV.J 
ČekoslovakijonJ ,. i

Kaunas.—Už dalyvavima 
demonstracijoj 2 d. vasa
rio prie ministerių kabineto, 
rūmų pil. Miką Gniedovą 
Kauno karo komendantas

Maskva.— Sovietų drau
gija Vystymui aviacijos ir 
chemijos smarkiai auga. 
Dabar turi 4,000,000 narių. 
1925 metais turėjo 2,500,-' nubaudė 500 litų arba 1 mė-
000. .nešiu kalėjimo.

DIENOS ANT MARIŲ
Iš ar j t W

LIETUVĄ 1
Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais Ir.greičiausiais lokečlų laivais 1

eilEHEN » EUROPA
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ "; Į 

Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 
gelžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos Ti

Reguliariai Išplaukimai %
Del sugrižimo paliūdiiimų ir kitokiu informacijų klaus- ' J 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas 1

NORTH ©EfcAiAN J 
kLLCYD

57 BROADWAY, NBW YORK

kad tik- 
atrodytų

okių galimybių §istai pradeda visą eilę agita- ratiškai organizuotų, darbiniu- 
cimų susirinkimų pačioje Vie- kų, kurie savo vadus pradėjo 

Marsch nach reikalauti kokius nors žings- 
J kaip ; nius prieš fašistus daryti, nes 

i su j kitaip jie be jokio pasiprieši- 
gė savo nimo užims Vieną. Soc.-dem. 

ir “padarė” atatinkamas prie
mones. Jie paskelbia, delei 
fašistų provokacijos socialde
mokratinio Schutzbundo (Ap
saugos Sąjunga, kuri 15 Lie- 

! Austrijos s, dem. partija aiš-'pūs, 1927, sukilimą padėjo po- 
kiai pasisako ir uždraudžia licijai numalšint) centre mies- 
savo nariams visokį fašistinių to demonstraciją. Visus dar- 
susirinkimų trukdymą, suda- bininkus pareikalauja nesikiš-

ją — gera nieko nenumatome. ir net visai užkariauja mažes- 
Dar nepaspėjo po karo kaip rei- j 
kia/ atsistatyti, kaip vėl naujas 1 monės centrus.
knzis auga. Tas kaip tik ir ro- ’ ‘ ’
do, kad kapitalizmas, kaip ūkio 
sistema yra visai nebegalimas.
Jis veda žmoniją prie bado, 
skurdo ir išsigimimo.

Socialdemokratų Rolė
Dėka socialdemokratijai 

jos leidžiamoms demokratinėms 
iliuzijoms, austrų kapitalizmas 
1918 m. nuo pražūties buvo iš
gelbėtas. Tame momente, kada 
iš bejėgės buržuazijos darbinin-

se, kurios 
zuotus darbininkus. Darbda
viai juos remia ir proteguoja,

ir

PAIN-EXPELLER
. Ptcni; PAT. OFF. .

Nuo Visokių Muskulų 
Gėlimų ir Skaudėjimų 

nusipirkite PAIN-EXPELLERIO; 
tačiau persitikrinkite, kad gaunate 
tikrąjį—ant pakelio turi būti INKA
RAS. Nčra nieko geresnio kaip 
PAI N-EX PELLERIS išsitrynimui 
ir apsisaugojimui nuo Influenzos, 
Galvos ir Krutinės Peršalimų, Kosu
lių, Paprastų Gerklės Skaudėjimu, 
Neuralgijos, Strėndieglio, Reumatis- 
kų Skausmų ir t. t. Geriausia taipgi 
nuo Išsinarinimų, Nusimušimų, Su
stingusio Sprando, Galvos Skaudė
jimų ir t. t.

35 ir 70 centų didumo bonkutėse. 
Jei jūsų vaistininkas ncuįlaiko 

PAIN-EXPELLERIO, 
tai rašykite stačiai mums.

t The Laboratories oi
' F. AD. RICHTER

& CO. _
3 Berry & So. 5th Sts.
J Brooklyn, N. Y.

KILIS

Newarke Naujiena
Kiekvienam vietiniui ir atvyks

tančiam į Netvarką žinotina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKĄ^ VALGYKLA (RĖSTAUr 
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa
valgę nesigailėsite, nes visuomet f 
šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žema kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS.
(ALIŠAUSKAS)

189 Ferry St. Newark, N. J.

Dalykas atro-

M-tas.
25. II. 1929. Viena.

WATERBURY, CONN.

Į DETROITO LIBTOVIV DARBININKŲ APTIEKOS
I čia randasi dvi lietuviškos aptiokos, kurioje galima pirkti vaia 
| tus daug prieinamesne "raino, negu kur kitur dabartiniu laika j

I A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
Į <781 JOS CAMPAll AVĖ., ir W46 C H £ N E STH DETROIT
— n— n .—m_u —— *u —— M—a—ai —— *—■ — n —m— ——te——10 d. kovo čionais buvo lai

kytas bendras posėdis L. D. S7 
Ą. VIII Rajono ir A. L. D. E. 
D. III Apskričio veikiančiųjų 
komitetų; taip pat buvo kele-l 
tas draugų prisiųsta nuo Vili- i 
jos ir Laisvės chrų.

Apart kitų reikalų, apsvar
styta apie mūsų dienraštį. “Vil
nį,” kurios namą piktadariai 
gerokai apdegino, tuomi mūsų 
dienras^ui padarę didelius ' 
nuostolius. O žinant, jog kaip' 
visi darbininkų laikraščiai ne
turi aruodus prisikrovę pinigų, 
taip ir “Vilnis” neturi, todėl 
kad ant greitųjų namas būtų 
sutaisytas ir sudegusieji ra
kandai supirkti del ofiso,—nu
tarta iš apskričių iždų skirti 
po sekamą sumą: nuo A.L.D. 
L.D. apskričio $10-ir nuo L.D. 
S.A. Rajono $5. Kadangi buvo 
daug draugų atėję į posėdį pa
sidalinti mintirpis ir gerais pa
tarimais del komitetų, tai ir 
jie neatsiliko nuo paramos. 
Aukų sudėjo $13.50. Tai vi
so del “Vilnies” namo sutai- 
symo susidarė $28.50.

Aukotojų vardai: B. Sala- 
veičikas $2; po $1: J. Kazlau
skas, M. Pilkauskienė, J. Stri- 
žauskas, P. Bokas ir K.’ Sin
kevičienė; po 50c: J. žemai
tis, S. Katinas, V. Krasnitskas, 
V? Masionis, P. Riktoraitis, V. 
Januškevičia, V. Jokubonis, J.

Tel.: Greenpoint 9632
/ . ‘. Jį

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną’ bizni- į 
Mes pataisysime jūsų langus už visai žemą kainą. f

į j Raliavo  japįe budingus iš viršaus i^ iš vidaus. barbA 
atliekame greit -ir tinkamai. ' "
’ < ; Tarkitės su mumis del

< Ypatiškai ar laiškais kreipkitės
K. M S.

kluoti fašistai su ; aiškia pro
grama užkariauti Vieną žing
sniuoja darbininkiškam kvar
tale, socialdemokratai už ke
lių kilomėtrų daro savo “jė
gų” parodą. Su policija pa
daroma sutartis, kad nustaty
tas ribas neperžengti, kur žy
giuoja fašistai.'

Ir štai 24 v. d. rezultatai: 
Fašistai vos surenka 3,000 de
monstrantų, kurie apie 6,000 
raitų ir pėsčių policininkų ap
saugomi, žingsniuoja Meidlin- 
go gatvėmis. Nežiūrint s.-d’, 
uždraudimo, komunistų kvie
čiami tūkstančiai darbininkų 

fašistus šauksmais: 
fašizmą,” “žmogžu- 
‘5 šilingų bernai” ir

Dviejose vietose policijos
‘i pagelbininkė kordonas buvo pralaužtas, bet 

Kiekvienos dienos dėka taip skaitlingai polici-
■ - ■■ , Soc.-!Jab prie rimtesnių susirėmimų 

dem. to nemato, kad nenori,neprieita. 70 darbininkų 
matyti, nes jie juk supranta, areštuota.
kad nuoširdus fašistams kovos----------------------------------------
paskelbimas yra lygus kovai 
prieš kapitalizmą, nuo kurioj ! 
jie senai faktinai yra atsisa
kę.

Ir štai austrų s.-d. kovos su 
fašistais klausimas yra kaulu 
gerklėj, kuris taip juos pra
deda kankinti.

Darbininkai fašistuose ma
to savo mirtiną priešą. Jie 
nori kovos su jais, o jų vadai 
neleidžia prie to. Darbinin
kai mato, kad tik komunistai 
visa širdžia, nežiūrėdami nei 
aukų, nei pavojaus,- puola fa
šistus, už ką jie yra baisiau
siai valdžios persekiojami.

Komunistų įtakos augimas 
austrų darbininkuose veda į 
pasiutimą soc.-dem vadus. Ku
riuose Vienos kvartaluose ko
munistai turi didesnę įtaką, 
ten jau pasirodė pilnas pasi
sekimas kovoj prieš fašizmą. 
Per paskutinius tris mėnesius 
fašistai turėjo Vienoje 5 mi
tingus. Iš jų .tik 2 šiaip taip 
iki galui užsibaigė. Kituose 
3-juose, kurie buvo daugiau 
darbinink. kvartaluose, 
nistams 
vaikyti 
išmesti, 
mūšio 
mitinge

klasei, ži
noma, toks nusistatymas yra 
aiškus kelio atidarymas ne-Y , . aibKus Keiio aviuaiwiiias ne

nes tik su jų pagelba kapitalis-lĮ<jĮuc|omaį fašizmui žengti prie 
tai gali priversti savo darbimn- i- 

• kus už mažesnį atlyginimą dirb- ]ęįfko
ti. - ,

Fašistų provokacijoms prieš 
organizuotą proletariatą nema
tyt galo. Užpuolimai, sumuši
mai ir šaudymas atskirų darbi
ninkų tapo paprastu reiškiniu. 
Praeitų metų gale vienam pro
vincijos miestely buvo fašisto 
pašautas soc.-dem. gelžkelietis. 
Šių metų sausio mėn. fašistai 
užpuolė darbininkų bendrabutį, 
sutrupino indus, sužeidė sunkiai 
ir lengvai keliolika darbininkų. 
Tokių faktų apie įvairius fašis
tų užpuolimus veik kas savaitę 
galima spaudoj rasti. Darbi
ninkų būklei blogėjant, bedar
bei augant fašistų veikimas di
dėja. žmogus pabuvęs keliatą 
metų be darbo įpuola į nusivili- 
mą.

Nuolatinė socialdemokratijos 
kapituliacija prieš buržuaziją 
daugeliui sugriauna viltis, išvi
so kada nors geresnės ateities 
sulaukti. Užtai nieko stebėtino, 
kad daugelį skurdas nustumia į 
fašistų ar saužudystės nagus. 
Kapitalistai iš' savo aukų daro 
gešeftą. Pirmiaus išmeta iš' fa
briko į gatvę, paskiaus samdo 
agentus, kurie organizuoja fa
šistines bandas, ginkluoja jas ir 
viešai eina prie fašistinės dik
tatūros arba neribuoto kapitalo 
viešpatavimo. Kapitalistai ge
rai supranta, kad tik fašistinė
mis replėmis suspaudus galima 
priversti darbininkų klašę už 
mažinusį darbo mokesnį dirbti.

Fašistų Spėkos
Dabar Austrijoj veikia šios 

fašistinės organizacijos: Heim- 
wehrai, Deutschen Wehr, Frei- 
heitsbund, Heimatschutz, Front- 
kaėmpfer, H a k e n kreuzber 
“Oberland” ir tt. Jos tarpusa
vy turi ir skirtumų, bet visos 
yra kapitalo įrankis ir visos 
fašistinės diktatūros siekia. 
Valdžią jos tiesioginiai ir netie
sioginiai remia. Pats valstybės 
galva Zeipelis yra viešai prie 
Heimwchru prisipažinęs, kurių

galutino tikslo. Bet iš s. d. 
nėra ko laukti, nes vi- 
kraštuose jie daugiausia 
fašizmo įsiviešpatavimo 
prisidėję, paralyžiuodami 
su fašizmu.

Komunistų Kova su 
Fašistais

Komunistai gi skelbia dar
bininkams, kad fašizmas Aus
trijoj tik tada nelaimės, jei, ----- - 
jam bus galva nusukta, kolei, sutinka 
jis nėra toks galingas, nes po“ Šalin 
fašizmu slepiasi visos buržua- į džiai 
zijos norai, kad valdžia yra t. t- 
fašizmo pirmoji į 
ir t. t. 
faktai tai patvirtina.

suose 
prie 
yra 

į kovą

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

kainos. , h . » 

sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y
Grove St.

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus Kny^giALKOHOLIS
Ir Spiritiniai Gėralai

JAU GATAVA

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

komu- 
vadovaujant, buvo iš- 
visi fašistai: iš salės 
stalai įr kėdės laike 
sutrupinta. Vienam 
vietoj fašistinių pra-

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

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

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

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

»
Kiekvienas darbininkas ir valstietis, kokiam jis pasaulio krašte 

nebūtų, skaitydamas “Raudonąjį Artoją” visuomet ras sau įvairiais 
klausimais naudingų žinių, feljetonų ir eilių.

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

Užsisakyt mietams Amerikoje ir šiaip užsieny] kainuoja 
2 doleriai, pusei metų—1 doleris

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

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

Tai pirmutihė knyga lietuvių kalboje šiuom taip . 
svarbiu visiems klausimų. Dr. Kaškiaučius^ populi^riš- 
kas straipsnių apie sveikatą rašytojas, yra vW>mūsų |aik- / 
rašČių skaitytojų labai ihyiimas. Šioj knygoj jūs atrasite 
jį pačioj augštiimoj, turtirigume jo argurhentų ir gražume : 
lietuviškos-kalbos. DiB •< 1

’m i ! j
■ \ ., , , - i . . į » > i

• i .1 * ; * i. ! . 4 . J
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del Smagumo, del 

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

TT į

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

VILNIS

3116 Sb. Halsted St., Chicago,



f VIETOS ŽINIOS

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

Garš- <♦>

<♦>
Lisistrata.

<♦>

Bazarui Aukoti Dalykėliai Jonas Gillis (Žilinskas), 40 kovo Alyvų kalno kapuose.
Agnes Višniauskiene, 48 m.,

metų, 
mirė 

18 d.

(PaxtiiwiS. Zin£™. pripažįsta, kad milžiniškas 
padidėjimas rūkimo Cigare tų paeina 

iš pagerinimo Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant prie to 
kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike Cigaretų 
naudojimas pakilo augščiau, negu visų kitų Cigaretų, 
krūvon sudėjus. Tas, neabejutiškais žodžiais patvirtina 
visuomenės pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

užkandžių bus draugės kvie
čiamos pakalbėti kiek apie or
ganizacijos reikalus. Kiekvie-

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu
myno.

i

Antrądienis,. Kovo • 19/ f 1929 r^ląpls PenStaa

JUOZAS
Iš L D. S. A Pirmos Kp 
Susirinkimo

Praeitą ketvirtadienį įvyko 
vietinės L. D. S. A. k p. susi
rinkimas. Susirinkimas buvo 
ne visai mažas: dalyvavo 22 

, narės, didžiumoje tos, ką da
lyvauja kiekvienam susirinki
me. Negerai, kad didžiuma 

f kuopos narių neįdomauja susi
rinkimais, kiekvienos narės 

H pareiga dalyvaut susirinkime. 
Nesilankančios susirinkimuo
se tankiąi nusiskundžia, kad 
dirbant dirbtuvėje nuvargsta 
ir vakarais jau nėra noro eiti 
į susirinkimą, bet pažvelgki- 
|ne į tas drauges, kurios vi
suomet 1 susirinkimuose daly- 

o . iauia ir. didžiujppję atvejų į 
bus iconisijas įvAiriems* ddrbaTnš 

1 ^įBapsiima, kaip-tai-drąugęs Dei* 
.^nylkienė, Betermonienė, Levanie- 

Mikalauskienė, Vinikaitie- 
fiėHr keletas kitų draugių, ku
rios taip pat darbais yra apsi
krovę, apart d. Vinikaitienės, 
visbs- aukli kūdikius, bet jos 
organizacijos susirinkimų nie
kuomet . neapleidžia. Pasi- 
Stengkime, kad mūs susirinki- 

‘ mai visuomet būtų skaitlingi 
ir įdomūs. Įdomiais mes juos 
padarysime, svarstant įvairius 
visuomeninius klausimus.

Vakarienės komisija rapor- 
te pažymėjo, kad vakarienė 

• wisais atžvilgiais pavyko ir 
pelno davė virš $65. Apart 
vakarienės rengimo komisijos, 
vakariene rūpinosi veik visos 
kuopos narės, kas parodė, kad 
didžiumą maisto del vakarie
nės narės pačios suaukojo. 
Drg. Balčiūnienė aukojo duo-| 
na ir du didelius pyragus^ 
daugiau pyragų iškepė BeterĮ 
monienė, Petrikienė, Januš- 

Vinikaitienė, Kazlaus-^ 
Viltrakiūtė, Tamošių-: 
Petkienė, Stakovienė.,

vietoj saldumyno
^Pleškant automobiliu 231 mylią Į valandą prie naujo 
pasaulinio rekordo tai buvo virbinantis patyrimas. Tai 
buvo žadą užimantis greitumas. Kuomet aš, pagaliaus, 
sustabdžiau savo ‘The Golden Arrow’, nervų įtempimas 
buvo baisus. Bet aš brūkšt išsitraukiau pakelį Lucky 
Strikes ir greit pasijutau visai laimingas, juos berūkyda
mas. Po hervų įtempimui nuo tokio važiavimo, Luckies 
apkepinimo kvapsnys buvo man kaip sv.drūtinantis 
vaistas. Aš siekiu Lucky vietoj saldumyno. Aš noriu pa
silaikyt fiziškai tinkaiAas ir vikrus. Aš noriu jausti savyje 
kibirkštį energijos ir sveikatos visuomet—ir pati jau 
mintis apie pėrdkdelj svorį ištikrųjų gąsdina mane. Aš 
mielu noru imu Lucky vietoj saldumynų ir panašių 
dalykų, kurie mane galėtų padaryt gležną.

H. O. D. SEGRAVE, 
žymas Automobilių Lęnktyniuotojas, kuris sumušė pasaulini, 

rekordą kovo llcl. Daylonn Beach, Florida

kienė, 
kienė, 

į nienė, 
į Drg. Čepulienė aukojo salo-i 

tas ir citrinas, Levanienė—
W cukrų, i Selecįdenė—kiaušinius, I

< Mikalauskienė bulves, krekės! 
j (ir r kitus smulkesnius dalykė- 
•; ą^ius. Narės/ kurios negalėjo [ 
t Pilkomis prisidėti., tos nors 
Į darbu prisidėjo: visos platino 

tikietus, kitos darbavosi laike
j vakarienės prie stalų. Jeigu 
: visuomet kuopos parengimais 
’ taip rūpintumėsi, tai kiekvie

nas parengimas duotų pagei
daujamus rezultatus.

Nutarta paaukoti Agitacijos 
Fondui $10.00. Ligi prasidės 
vasaros sezonas, nutarta su- 

‘ rengti da vienas prakalbas.
Prakalbas surengti komisijon na draugė turėtų pasirūpinti 
atfūėmė drg. Paukštienė, Le- atsilankyti į susirikimą.
v kriene ir Mikalauskienė. Va
saros metu nutarta surengti 
išvažiavimas kartu su A. L.

, / D. L. D. kuopa. Sekamą kuo
pos susirinkimą nutarta lai
kyti platesnį, būtent, pakvies
ti į susirinkimą ir kitas arti
mesnių kuopų nares, kaip tai 
Ridgewoodo, East New Yorko 
ir, Maspetho. Po susirinkimui 
draugės Deikienė, Čepulienė 
ir Tamošiūnienė apsiėmė parū
pinti biskį užkandžių, ir laike

Lietuvoj Badaujančių 
Žydų Šelpimas

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIU8

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bei

Keystone

TELEFONAI:
......................Oregon 5136

.........................Main 9669

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS / • ' > ; i ■ i

ir
ANGLIŠKAI-LIETUV1SKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

* vn

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS 

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

URBO LAX TABS 
,(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžina žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui paganiin# ‘ 4aUg rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 

ir pataikavimas visose 
klesose. ___

- - - - - $203- - - - - -
Iš N. Yprk į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksus) 
3-čla klesa

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis rotomis

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

Hamburg-American line
8» BROADWAY, NEW YORK

Kilusieji iš Lietuvos žydai 
organizuoja pagelbą badau
jantiems savo tautiečiams Lie
tuvoje. Tuo tikslu jie turės 
mitingą ateinantį sekmadienį, 
kovo 24 d., po num. 425 Lafa
yette St., New Yorke. .

Jacob Robinson ir Rubin 
Rubinstein pranešė jiems iš 
Kauno, kad iš priežasties ne
derliaus gręsia badas 65-ms 
tūkstančiams žydų Lietuvoje. 
Miestiečiai žydai, užsiimanti 
versliava, negauną jokios pa
ramos iš Smetonos valdžios; 
ūkininkams esą tolesniam lai
kui atidėta mokesčiai, o iš 
verteivių renkama mokesčiai 
be atidėliojimo, žydų bankai, 
kaip tvirtinama, negauna jo
kio kredito iš Lietuvos Valsty
bės Banko.

Tą šelpimo darbą varys A- 
merikinė Federacija žydų, ki
lusių iš Lietuvos.

Rengiantis prie T. D. A., 
New Yorko skyriaus bazaro, 
buvo dedamos pastangos, kad 
bazare sudaryti lietuvių bū
delę. Nesirandant ganėtinai 
daiktų, būdelės n-ebuvo gali
ma įsteigti. Čionai teks sužy
mėti daiktus aukojusių var-

1 dai: Helen Butkienė aukojo 
/setą labai gražių stiklų; V. 
čekanavičius—skustuvą, Kala- 
kauskienė—fontaninę plunks
ną ir retežėlį riešiniam laikro
dėliui; P. Veiverys—3 vyriš
kus laikrodėlius; Kalinaus
kienė iš Maspetho-—moterišką 
riešinį laikrodėlį (šis laikrodė- 

! lis bus išleista kiek vėliau, ir 
[pelnas eis T. D. A.). Kai’kaus- 

t kienė iš Maspeto—vyrišką lai
krodėlį, už kurį surinkta $20; 
K. Petrikienė—paveikslėlį ir

I užtiesalą; O. Agorkienė iš Mi
nersville, Pa.,—rankomis siu
vinėtą užtiesalą; V. šimkevi- 
čienė iš Minersville, Pa.,— 
rankomis apmegstą didelį už
tiesalą., Taipgi radosi kiek

J smulkesnių dalykėlių, nepažy- 
, mint nuo ko.

Neturint savo būdukės, da- 
/ lis daiktų buvo išdalinta tarpe. 
I kitų budelių, kiti išparduoti

pirmutinį vakarą; gi keletas Kalėjimo Perdetinis 
J « 1 • 4- « « ^-1 z3 ZV < ■* S\ Ai 1 \ 1 Ai Ai « V ' ‘

Apvogė Kalinįdaiktų didesnės vertės bus su
naudota vėliau ir gauti pini
gai bus perduota T. I). A.

Komisijos narės:
K. Petrikienė ir 

Viltrakiūtė. ;

Popiežiaus Sekretorius 
Norėjo Papirkt Harvey

Grand džiūrės įkaitintas, 
tapo po $10,000 kaucijos pa
statytas popiežiaus garbės se
kretorius Angelo Paino, sur- 
paįpių kontraktorius, kąd jis 
siūlė (ar davė) $10,000 kyšį 
naujajam Queens pavieto pre
zidentui Harvey’ųi.

sargy-
_ . . . , Yorke,

' pavogė nuo aklo kalinio, bu-

West Side kalėjimo 
binis J. O’Brien, New

vusio miestinio tarnautojo' Gus Emeleit, 35 metų, mi- 
Karlo Barberio $50, ir už tai j re 16 d. kovo Kings Co. ligo- 
liko pats nuteistas trims m ė- ninėj; buvo laidotas iš 
nesiams katorginio kalėjimo. | vos įstaigos 17 d. kovo Liute- 

------------ | ronų kapuose. 
I

M’ ” . Potap D e z u k , 46
1. ! “ Į 1438 Eastern Parkway,

____ ;_ _ 16 d. kovo; palaidotas

metų, 272 Rutledge St., mirė Agnes Višniauskiene, 48 m., 
15 d. kovo; palaidotas 18 d. 401 So. 4th st., mirė 16 d. ko- 
k°vo Alyvų kahw kapinėse. l/() bus ]aidota 19 d kovo

Adam Adamovic, 15 metų, 1 .
4 Reed Avė., mirė 15 d. kovo;!sv- Trejybes kapuose.
palaidotas 18 d. kovo Alyvų! Laidotuvių apeigomis rūpi- 
kalno kapuose. naši graborius J. Garšva.

Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

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

užsakymus (orderius).

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

F. URBONAS 
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephęne: Greenpoint .1411-
ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

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

151

AUTO SCHOOL
PHONE, RKGKNT B17T-®474 “Mokykla su ReimUrij*’’
Būkite Savystovū*—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 peipykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimai 
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

FYTRAI Lai}{e bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n
LA Likti. nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v vClllŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dienų per visą naktj 

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

. nakties

MOTERIMS:v
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

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

/

i; -■ L' j 1 t 4



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

VIETOS ŽINIOS
Komunistų Atydai! Didis Užsimojimas

IŠRANDAVO.JIMAI

Įvyks

PARDAVIMAI

I

Puslapis Šešias

REIKALINGAS fornišiuotas kamba
rys jaunam vyrui, turi būti visi 

'įtaisymai, Williatnsbilrgo apielinkėj, 
arti Broadway eleveiterio. Taipgi 
kad šeimynoj nesirastų mažų vaikų. 
Kainos nepaisau. Kas turit kamba
rį, praneškit iki 4 vai. po pietij tele
fonu: Stagg 8036.

Prašau dar sykį patelefonuoti ir 
priduoti savo adresą tuos žmones, 
kurie pereitą nedėldienį, March 10, 
telefonavo. (64-67)

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

PIGIAI parsiduoda namas, dviejų 
šeimynų, su storu, labai geroj biz

nio vietoj. Parduosiu pigiai, nes no
riu greit parduoti. Kreipkitės šiuo 
adresu: A. Pašukoms, 20 North Ave., 
Garwood, N. J. 65-66

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON 
3481 Third Ave., 
Pirmas Floras,

.Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

Seredos vakare, kovo 20 d., 
įvyks svarbus Brook lyno ir 
apielinkės Komunistų Parti
jos, Lietuvių Sekcijos, narių 
Susirinkimas. Kiekvieno Par
tijos nario pareiga šį susirin
kimą lankyti, nes bus keletas 
labai svarbių dalykų aptarti. 
Jvykus Partijos suvažiavimui, 
atsiranda naujų užduočių 
Partijos darbuotėje, kuriomis 
kiekvienas narys būtinai pri
valė susįrūpint. Kiekvienas pa- 
sistengkite dalyvauti. 
“Laisvės” svetainėj.

• Sekr. K.

Antradienis, Kovo 19,

Dr. Kaškiaučius ir Vėl 
Laikys Paskaitą

, sekmadienį, 
Laisvės” sve-

Dr. kaš- 
• rūpesčiu 
Literatū- 
Kuopos.

gą maršupjantį uniformoje ir 
su šautuvu ant pečių,—palie
ka ją ir išeina mūšio laukan. 
Vadinasi, patriotizmas paima 
viršų.

Šis vaizdas, tai kopija Lope 
d e Vegos dramos “Sevilės 
žvaigždė,” kur bajoras pame
ta savo mylimą, kad apgynus 
karaliaus varda.

Antra dalis judžio rodo 
žiaurų kankinimą vergų, kaip 
pasakiškai dievas ugniniu 
ženklu liepė Nojui statyti ar
ką ; žvėrių, paukščių ir gyvu
lių rinkimąsi, kad išliktų jųjų 
veislė; piešia tų žmonių, šau- 
kimąsi prie savo dievo balvo- 
no Jabeth sulaikymui audroj, 
žaibo ir kaip iš kibiro pilamo 
lietaus, vandens apsėmimą že
mės, griovimą miestų.

Po to viską naikinančio tva
no padangėje pasirodo graži 
septynių spalvų orarykštė, 
kaipo ženklas, jos dievas taip 
nerimtai nesielgs daugiau, 
prakeikdamas savo vaikus, 
nepalikdamas “akmens ant 
akmens”; tad tarp dangaus ir 
žemės bus taika ir ramybė.

Ir vėl atsidengia scena 
džiaugsmingo kareivių trukš- 
mavimp—paliaubų diena, kur 
sakoma, būk daugiau ant že
mės nebus tokios pasaulinės 
skerdynės, kad žuvimas 
milionų kareivių nenueis 
nieką.

Visos šalys ginkluojasi 
galvos iki kojų. Kada nors 
vėl eksploduos parako bačka, 
užvirs mirtina kova del pa
saulinių’marketų; o žmonėms 
dumia akis, kad nebūsią ka
ro.

Kaip ten nebūtų, judis yra 
patraukiantis.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

ir Amerikonišku Stilium
Balandžio 7 d 

2 vai. po pietų, ’ 
tainėje, įvyks svarbi 
kiančius paskaita, 
Lietuvių Darbininkų 
ros Draugijos 1-mos

Galutinai paskaitos tema 
dar nenuskirta; tikimės, kad 
Daktaras aiškins apie girty
bę ir alkoholį.

Bet, brooklyniečiai, užsižy- 
mėkite tą dieną ir tėmykite 
“Laisvėj,” koltia paskaitos te
ma galutinai bus nustatyta, 
taip kad nepamirštumėte atsi
lankyti ir išanksto prisirengtu
mėte klausimus, į kuriuos Dr. 
J. J. Kaškiaučius, kaip ir pa
prastai, duos atsakymus.

Apie Dr. Kaškiaučių, nėra 
reikalo daug rašyt. Jis yra 
žinomas ir visiems darbinin
kams mylimas, kaipo knygų ir 
laikraštinių straipsnių rašyto
jas ir prelegentas.

A. L. D. L. D. 1 kp.
Organiz. J. Jankūnas.

417 Lorimer Street

■

nuo

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

jų bylų vedimui ir

Matęs.
atsi-

Apiplėšė ■Burleskinius3.

TEATRAS OAINOS-MUZIKA
Rep. “NOJAUS ARKA”. PRANEŠIMAI Iš KITUR

YOUNGSTOWN, OHIO

REIKALAVIMAI
• . luaoiniGi) vi

visą jų pacĮarė gilaus ‘ įspūdžio.

sijos Re- rikps neutraliu 
Sąjungos Monroe doktriną.

“Lais-

didelį 
dide- 
tautų

10 
Už

arti 168th St. 
BRONX, N. Y.

js-
Katas-

44 
če-

PRAKALBOS—KLAUSIMAI— 
DISKUSIJOS

(Daugiau New York o žinių 
5-tam Puslapyj)

tinentą, nepalikdamas ir Ame
rikos neutralitete vykdyti

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENfi

Savininkė

(“Laisvė*” Name), Brooklyn, N. Y.

rezoliucija 
Sovie- 
kable-

lyn, N. Y. Pradžia 8-

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Su Bobby Ag-

Jie

Į “Laisvės” vakarėlį, 
tą sekmadienį, tirštai prisirin
ko publikos.

Po Smagiausiam 
Vakarėliui

Trečiame puslapyj telpan- 
čiame skelbime parengimo 17 
kuopos Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo vėl matote, 
kokio įvairumo žada tas kon
certinis parengimas.

17-toji kuopa daro 
žygį, sutelkdama tokias 
lęs, skaitlingas įvairių
chorus ir kitas artistiškas spė
kas.

Per kokį paskutinį desėtką 
metų jokia vietinė kuopa nė
ra padarius tokio plataus kon
certinio užsimojimo.

Rengimo Komisija ir veik
lieji’ kuopos draugai daro, ką 
galėdami, kad tas parengimas 
būtų pasekmingas. Bet to ne
pakanka. Kiekvienas sąmo
ningas darbininkas turėtų pri
sidėti, bent nusipirkdamas ti-

perei- kietą ir paragindamas kitus, j 
‘ ‘ . Turi būt visur kalbamai^

ko publikos. Kokie 75 pro- apie tą parengimą; turi būt 
centai atsilankiusių buvo jau- gyvu žodžiu sukeltas žingei- 
nuoliai ir jaunuolės. šokiai durnas apie jį. Tikietus rei- 

. buvo kuo smagiausi. Prie to,kia išanksto žmonėms parda- 
prisidėjo ir J. Baltrukovičiaus, vinėt arba nurodyt, kur gali

ma nusipirkt (kaip tai “Lais
vėje” ir kt.)

Visas parengimo 'uždarbis 
eis tiesiog darbininkiškiems 
reikalams: politinių ir indust
rinių kalinių liuosavimui, jų 
šelpimui, jų bylų vedimui ir 
kovai prieš darbininkų perse
kiotojus.

Tikslas kilniausias; progra
ma puiki.

Nepamirškit, todėl, kas bus 
kovo 24 d., ateinantį sekma
dienį, Labor Lyceum svetainėj, 
Brooklyne.

Kom. N. No.

Jaunuolių Orkestrą, kuri šau- 
tiiai ir netingėdama griežė lie
tuviškų ir amerikoniškų šokių 
muziką. Galima primint, jog 
Jaunuolių Orkestrą veltui pa
tarnavo šiam parengimui, ku
ris* buvo suruoštas delei per
taisymo antrosios, augštutinės 
“Laisvės” svetainės. Verta, 
todėl, paduot ir jų vardus:

Orkestrai vadovavo J. Bal- 
trukovičius; pianistu buvo 
Jurgis Dirgentis; kiti orkestros 
nariai: V. Kivyta, V. Kazlaus
kas, Ant. Masiulis, M. Stakė- 
pas, Jul. Mockevičius, AL 
Trepkus, V. Jerašius.

Kuomet publikos didžiuma 
šokiais linksminosi bei iš ša
lies grožėjosi, tai didoka gru
pė vyrų, augštutinėj svetainėj 
jtekerips lošė. Katras šį sykį 
pasirodė čekeristų čampionu, 
veikiausią drg. J. Buivydaš 'pą- 
skelbs j kitame “Laisvės” nu- 
męryje. . . ; '
„Taip,, tai buvo Yienas iš 
smagiausių | vakarėlių, kada 
nors įvykusių “Laisvės” svetai
nėj. Bet palaukite, kada bus 
ištaisyta ir augštutinė svetai-

Reikalauja Policmanams 
Uniformų iš Miesto Iždo

New Yorko policmanai, gau
dami $1,700 algos į metus, 
turi iš jos pirktis ir uniformas, 
kurios lėšuoja apie $300 me
tams. Dabar miesto policijos 
galva Whalenas žada reika
laut, kad policmanų uniformas 
apmokėtų iš miesto iždo, palie
kant tvarkdariams ' 
$1,700 algą kitiems gyvenimo f™’ 
reikalams.

BROOKLYN PARAMOUNT
VIENAS Iš PUBLIKOS TEATRŲ 

Namai Paramounto Paveikslų 
Flatbush prie DeKalb, BTOyn 

O-Ch! Jis Geidžia Pradėt!
TOM MIX

bus su TONY ,
> Asmeniškai!

Tėmykit Tarno šaudymą, virvės 
narstymą, jodinėjimą! žaislas 
“Rodeo” ant estrados! Cowboys' 
(raitelių) būrys! Tony, stebūk- 
lingas arklys, ant ^estrados! At
eikite nusistebėt, patrukšmuot.

Šiurpulinga Judžių Išvelzdos 
komedijai .

“7 FOOTPRINTS TO 
SATAN”

(Septynios Pėdos iki Šėtono) 
Pirmas nacionalis kalbantysis pa
veikslas! Drebulingi juokai, maiš

tinga komedija.—(Nepraleiskite 
tų jausmus virbinantį šiurpulį!

Paul Ash’* Merry Mad Gang 
in “Happy Go Lucky”

Grupė juokdarių su muzikališkais 
instrumentais ir įvairiais komiš
kais prietaisais. Su Bobby Ag
new, 3 Swifts, Al Norman, Aub
ry Sisters ir Foster Girls! 
išpildys šį ypatingai žingeidų 
aktą.

MURTAGH Vargonų Giesmės 
įžanga 40c kiekvieną Subątą iki 

1 vai. po piet.
Ateikit anksti ir taupykit pini

gus! ..........

Suėmė Čekių 
Klastuotojų Galvų

Florence Garlandienė, 
metų amžiaus, buvo galva 
kių klastuotojų šaikos, kaip 
kad tvirtina policija, kuri tą 
ponią areštavo po num. 554 
W. 160th St., New Yorke, šai
kos nariai vogdavę iš dėžučių 
laiškus, adresuotus biznie
riams, jieškodami juose ban
kinių čekių bei money orderių; 
klastuodavę patikrinimus (in- 
dorsmentus) ir t. t. ir 
imdavę pinigus.

Keturi plėšikai su revolve
riais užklupo dešimts aktorių 
ir tris burlesko aktorkas be
lošiant pokerį (iš pinigų) 
apartmente po num. 56 W. 55 
St., New Yorkę. Lošikai ir 
lošikės buvo sustatyti prie’ sie
nos. Visus juos “svečiai” ap- 
kraustė ir išsinešė $350, su 
kuriais pabėgo.

Tūkstančiai Dalyvavo 
Darbininkių Dienos ■ 
Apvaikščiojime 1

Dikčiai: lielAvių darbininkų 
ir darbininkių susiėjo į Tarp
tautinės Moterų Dienos pami
nėjimą,pereitą sekmadienį, 
Central Opera House, New 
Yorke. Gerai, kad taisosi. Pir- 
miaus mažiau lietuviškos pub
likos sueidavo į panašius tarp
tautinius parengimus.

Abelnai, žmonių suplaukė 
apie 3,000; daugeliui neteko 
sėdynių. Kalbėjo Juliet Stu
art Poyntz, Kate Gitlow; juo
duke, negrų darbininkių atsto
vė Florence Austin ir kelios 
kitos, jų tarpe pagarsėjusi Pa- 
tersono šilkų streiko veikėja 
Sara černova. Karo pavojus, 
Sovietų darbai darbininkių 
naudai, moterų organizacijos 
ir kovos klausimai delei būk
lės pagerinimų—visa tai buvo 
įvalias nušviesta.

Masiniai, gyvi paveikslai
• Jais 

atvaizdinta pirmykščių
žmonių šokiai, pirmykščias ko- 

jmunizmas, vergija, baudžia
vos gadynė,, žydų nelaisvė,!
Francūzų Revoliucija, prakai-,nis karas, liepsna ir dūmais 
tinis fabrikų darbas, naminis ^uždengantis visą Europos kon- 
darbas, mašina; ties fabriko 
durimis, streikas; Rusijos Re 
voliucija; Sovietų i 
bioteris ir t. t.

Buvo priimta 
pasveikinimo moterims 
tų Sąjungos ir pasiųsta 
grama į Maskvą.

Tokiu antgalviu New Yor- 
ko Winter Gardene pradėjo 
rodyti kombinuotą judį. Pra
sideda žmogaus akims nema
tytu lietaus puolimu ir ausims 
negirdėtu vandens ūžimu, pas
kui 1914 metų Paryžiaus eks
preso bėgimas į Konstantino
polį, kuris per žaibo perkąri 
tą tiltą įpuola upėn, 
trofa sujudinanti jausmus.

Tame traukinyj važiavo ko
kie tai mažos trapės vaidy- 
los, arba aiškiau pasakius 
“Nojaus Arkos” artistai* dis- 
kusuojanti dievo buvimą ir 
nebuvimą.

Vėliau, užsižiebia pasauli-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Rengia, Sveikatos Kultūros Drau
gija, Ketverge, 21 d. kovo (March), 
1927. Kalbės Dr.’ Robert Anderson, 
J. Svirskis ir kiti. Tema: Natūra
lia Gyvenimo FiloZofijai.

Atsilankykite patys del savo nau
dos, nes gausite /veltui labai naudin
gus pamokinimug.^ Įvyks “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brook- 

val. vakare. 
66-68

A.L.D.L.D. 90-tos kuopos susirin
kimas bus nedėlioję, 24 d. kovo, pas 
J. Kasparavičių, 636 Samuel St. Pra
džia 11 vai. ryte. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų. Gausit naują 
knygą. Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. J. Kasparavičia.
66-67

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., Tel., 
Stagg 0452. (44-68)

Laukėsi “Laisvėje”
Jaunos Viešnios

Pereitą sekmadienį 
vėje” lankėsi trys jaunos iŠ 
Scranton, Pa., “Laisvės” skai
tytojas: Milda Medeliūtė, Ma

 

tilda į ir Ona Vanagaitės. Su 
jomj buvo drg. Valukas ir

Matukaitė, iš Kearney, N.
Mūs dienraščio namas ir 
spaustuvė jom smagiai patiko 
ir žadėjo atsilankyti būsimam 
“Laisvės” piknike, liepos mė
nesį. ( į t •

Milda ir Mątilda yra narėm 
vietinių darbininkų organiza
cijų Scrantone. Pirmoji ret
karčiais- “L.” bendradarbiau
ja-

Čia ir atsidengia amerikoniš
ko patriotinio šovinizmo dra
ma. Amerikonai du draugai: 
vienas silpno būdo, įsimylėjęs 
dailią vokietę, blondinę; ji 
jam yra didžiausia akmenų 
krūva ant to kelio, kuriuomi 
jis norėtų eiti mušti 'bematy
tus vokiečius. Antras, turin
tis tik motinos paveikslą ke
purėje, liuosrioriai pasiduoda 
armijon. Pirmąjį išvadina 
bailiu ir išeidamas kariauti 
nei rankos jam nepaduoda. 
Jis sako: “Aš tik tada tave 
sveikinsiu, kada susitiksiu 
fronte!” Ir išreikšdamas jam 
panieką, užtrenkia duris.

Pirmąjį, jeigu, taip galima 
išsireikšti, laiko surakinus 
dailioji lytis. Jam nesmagu, 
tik prikišus lūpas prie meilės 
taurės ir neišgėrus iki dugno 
palikti jąją, j aną norisi pavil
gyti troškulį1 saulės spindu
liuose prinokusios žemuogės 
skystimu, nes dar nesenai ve
dęs. Bet, pamatęs savo drau-

Į LIETUVĄ J
Visiems savo draugams, kostki- < 

meriams, pažįstamienis, kaimy-1 
nams ir plačiai visuomenei bend- \ 
rai, turiu garbes pranešti, kad; 
šį metą rengiu Lietuvon Ekskur-Į 
siją, kuriai pats asmeniškai vado*; 
vausiu. Išvažiuosiu Gegužės; 
18-tą Dieną, Baltic Amerikos Li-i 
nijos laivu “Lituania,” iš New; 
York, tiesiai, be jokio persėdimo, i 
j vienintelę Lietuvos Respublikos i 
prieplauką. Klaipėdą. i

Ši Ekskursija tai pirmutinė A- ;< 
nierikoje, kur ištisas didelis lai- J 
vas bus pavedamas VIENIEMS^ 
LIETUVIAMS. Todėl prašau vi- 
atkreipti į šį faktą didelę domęs 
ir prisiminei mūsų tautos svarbų-į 

|jį obalsį LIETUVA LIETU- 
VI AM S! Gana jau svetimiems^ 

^tarnauti! Remkime patys sąveJ 
^keliaudami per vienintelę Lietu-: 
i vos prieplauką, Klaipėdą. ;
j: Kurie manote šį metą atlan
kyti, pamatyti savo gimtinį kai-: 
^melį, pasveikinti savo seną tėve-: 
51į ir motinėlę, tai ši Ekskursijai 
5 patogiausias laikas keliauti. Lai- į 
į ko nedaug. Ruoškitės dabar. Del: 
:visų informacijij kreipkitės 'sekan*: 
5čiu adresu:JUOZAS AMBRAZIE-: 
>JUS, 168 Grand St., Brooklyn, N»E 
S Y., , Lietuvių Laivakorčių Agentų s 
^Draugijos Amerikoje pirmininkas.^

PARSIDUODA rakandai dviejų for- 
nišiotų namų. Vienas namas su 

36 kambariais, kitas su 28 kamba
riais. Galima padaryt gražaus pel
no. Parsiduoda iš priežasties šei
myniškų nesutikimų. Kreipkitės po 
No. 288 Avė A, kampas 18th St., 
New York, N. Y.

(64—69)

PARSIDUODA gerai įtaisyta gro- 
sernė ir delikatesen krautuvė, ge

roj biznio vietoj, apgyventa įvairių 
tautų. Parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu. Kreipkitės po No. 906 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

(64—66)

PARSIDUODA DIDELĖ FARM A
152 akrai žemės, 100 suvirš dirba

mos žemes. Stuba 7-nių kambarių, 
vanduo stuboj, taipgi rakandai ir ki
ti reikalingi budinkai, kaip tai gy
vuliam ir javam sudėti. 4 arkliai, 8 
melžiamos karves, 1 bulius, 2 tely
čios, 6 kiaules ir 150 vištų. Taipgi 
visa reikalinga mašinerija del apdir
bimo žemes. Taipgi ir automobilius. 
Parsiduoda labai pigiai, tik $10,500, 
reikia įnešti $4,500, likusieji ant len
gvo išmokėjimo. Farma labai pui
kioj vietoj, 2 mylios nuo stoties ir 
miestelio, Hampton, N. J. , Kreipki
tės prie savininko. A. Staniulis, Box 
14, ‘ Hampton, N. J., arba V. K. 
Sheralis, 120 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. (58-68)
parsiduoda’ ~čeverykų~T 
KRAUTUVĖ

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

Tel. Foxcroft 8523
VSHELLAN MUSIC

ĄCADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtė

, /Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates / ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

JUNI.PER 7/646

RALPH^RUti^
FOTOiGRAFAS

■ 6 5~2?3' ENut
___ MAŠPETH. N. Y

DR. A.LCEASAR
i ' DAKTARAS ir CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozė ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.,

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

Telephone, Stagg 44M

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.

J. KENTS
Barber Shop

209 East 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.

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82}

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslSs nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manus, o gausi
te sau naudos iŠ mano keturių dešimtų 
metų patyrimų (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- (T‘1 A 
DA IR PATARNAVIMAS I I M III 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

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

užeiga

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

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

kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys, ir kitokį naminiai 
vaisiai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekv(ehą ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-' 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos1 įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių) šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus, -Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 iy daugiau.

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių Į » 
Čobrių ’ ■ L 
čyščių 
Dobilų . /
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Džiugelių 

f Dagilių ‘ | 1
4 Debesilų Į -

Garstyčių ! .
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožių * \ 
Remunėlių 
Seneso plokščiuldų 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šąlmėčių 
apie kokią lietuvišką




