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Pątbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Policistai Pagelbėjo 
y Negrui Apvogt Stabą Pirmas Lietuvių Darbi*

BALTIMORE. — Trečia
dienį policistai William Kel
ler ir Stephen Bollinger iš 
Central Distrikto per savo 
žioplumą pagelbėjo negrui 
kaliniui apvogti stubą ir net 
padėjo nešti pavogtus daik
tus. Vagis buvo Clarence 
Hicks, 23 metų amžiaus neg-; 
ras, kuris buvo suareštuotas i

s už apiplėšima sandėlio. Į .
“Atrodo, kad aš turėsiu ii-1Aklas Praregėjo, Užpylus' 

gai būti kalėjime,” sakė jis ’ 
policistams ir prašė, kad jį: 
leistų namo pasiimti drabu- j 
žius ir kitokius daiktus. Po
licistai sutiko eiti su juo i . . x , .. ......
jo namus. Jis nuėjo į stu- del. stebuklingo įvykio vie- 
bą, kur Hicks elgėsi kaip sa- ;noį miesto skutykloj.

, vo namuose. Jis apsimainė' , Aklas klientas staiga pia- 
A drabužius, pasiėmė laikrodė-; ’e£.eJ°> skutėjas ne-

lį, akinius ir kitus daiktus, t^ia uzP^e J^m ant galvos 
kurie tik jam atrodė reika
lingesni.

“Raidės, išmuštos laikro-1 
dy, nėra tavo,” pastebėjo' 
vienas policistas.

“Aš žinau,” atsakė Hicks.
“Tai yra mano tėvo.”

Policistai pagelbėjo jam 
susikrauti daiktus. Bet grei
tai po to, kaip jie sugrįžo į 
policijos stotį, pribuvo vy
ras 'ir nusiskundė, kad jo 
stuba tapo apvogta; pasiro- 

' dė, kad tai buvo apvogta ta 
stuba, kurioj tik ką buvo 
policistai ir padėjo negini 
pasiimti iš ten įvairius daik
tus.

Prieš Hicksą dabar susi
darė daugiau kaltinimų. Pa-; • 
vogti daiktai tapo sugrąžin
ti tam žmogui. O policistai • _
is savęs juokiasi, kad juos varcĮu Vladimir Matovič ta-

Šaltą Vandenį ant Galvos
PARYŽIUS. — Nesenai 

Bordeaux miestas sujudo

negras apgavo.

Chicagos Gengsteriai 
Sušaudė 7 Konku

rentas

Į AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENĘ
Su kiekviena diena vis daugiau atplaukia žinių apie naujus 

areštus ir kankinimus Lietuvos darbo žmonių. (Sausio 7 d. Šiau
lių apygardos fašistinis teismas nagrinėjo ir nuteisė 6 jaunuo
lius ilgiems metams katorgom

Vasario 4 d. Kauno kalėjime pasibaigė didelis politinių kali
nių bado streikas, kuriame dalyvavo 350 asmenų. Remiantis fa
šistų valdžios sucenzuruotomis žiniomis, streikas buvo milžiniš
kas, numirė keletas politinių kalinių—tarpe kurių yra jauna 
mergina S. Rapaportaitė. šita draugė buvo vos tik 22 m. am
žiaus ir kalėjime buvo patalpinta be jokio teismo; Streikas bu- ! 
vo paskelbtas del nežmoniškų sąlygų, kuriose politiniai buvo pri- 

! versti gyventi.
Panevėžyj užsibaigė komunistų byla ir 6 darbininkai tapo 

nuteisti ilgiems metams katorgom
Rašant šį atsišaukimą, pasiekė vėl naujas pranešimas, kad 

(fašistai rengiasi teisti 15 asmenų, kurie kaltinami priešfašisti- 
jniam veikime. Fašistai pasirengę pasmerkti juos katorgon ant 
1*1 1 '

Atėmė nuo Socialdemokratų 
Ginklus ir Amuniciją 79 STREIKUOJANTI SUKNIASIUVIAl • 

SUAREŠTUOTI UŽ PIKIETAVIMĄVIENA, Austrija.— Ke
tvirtadienio vakarą čia tapo 
paskelbta žinia, kad polici
ja užpuolė. Austrijos Social
demokratų Partijos vyriau
sią įstaigą ir užgriebė kul- 
kasvaidį ir kelis šimtus šau
tuvų, kartu su 1,000 diržų 
amunicijos.

Name, kur ginklai atrasti, 
išeina socialdemokratų or
ganas “Arbeiter Zeitung.” 
Socialdemokratų viršininkai 
sako, kad tie ginklai jų skie
pe buvo užsilikę nuo 1918 
metų revoliucijos, kuomet 
kiekvienas laikraštis gavęs 
ginklus apsigynimui. Tokių 
pat ginklų esą ir kitų laik
raščių spaustuvėje; jų yra 
ir kancleriaus Seipel parti
jos (klerikalų) organo 
“Reichspost” spaustuvėj.

Seipelio valdžia pereitą

Darbdaviai Dabar Prisipažįsta, kad Streikas Paliečia Veik 
Visą Pramonę; Socialistai Negali Pristatyti Skeby iH

NEW YORK.— Ketvirta-'su nauja Adatos Amatų 
dienį, laike pikietavimo, poli- Darbininkų Industrine Uni- 
cija suareštavo 79 streikuo- ja, taipgi dalyvaus tame

šalto vandens indą.
; Chuanas Lado apako me
džio fabrike, kelerius metus 
I gydėsi ir neišsigydė.

Kai tik skutykloj jis neti
kėtai pajuto ant savo galvos 
šalto vandens sriovę, akyse 
pradėjo skaudėti. Jis pake-1 
lė galvą ir veidrody pamatė | 
savo atvaizdą. • i.. ,

Gydytojai šiuo nepaprastu Pgų ų‘. . . ,v ......
įvykiu labai susidomėję ir 1 $10S zinios Paimtos tik is paskutinių dviejų savaičių prane-
nvavocrnnnai T arln r^aLrwwfa I Šimų, kurios anaiptol nėra pilnos, nes fašistų geležinė cenzūra UI cll vEvJ lloį ludUV pcLKVlLLt; . . . . , , . , . .
universiteto klinikon tvri-1 s*ePia zinias aPle Smetonos valdžios kruvinus darbus. Vienok ir 

j to pakanka, kad šalti šiurpuliai supurtytų visus sąžiniškus Ame- 
j rikos Lietuvius.

Iš antros pusės, bado šmėkla žiūri tiesiai į veidą Lietuvos 
! biednuomenei. <“ 
skriodė per visą pasaulį pranešimas, kad Lietuvoj badas! '

Aišku, jog badas nepalies buožių ir fašistinių budelių. Kas 
kenčia badą šiandien, tai tik jau ne kulokai-buožės. Badą ken
čia fabriko darbininkai, ypač bedarbiai, kurių žiemos metu vi
suomet yra apščiai. Mes galime būt tikri, kad šiandien Lietuvoj 
badauja tie, kurių duondaviai sukišti katorgose ir Varnių kon
centracijos stovykloj.

Vienok nei išbadėjęs veidas senelės motinos, nei ištinęs kū
nas mažulėlio kūdikio, neigi maldavimai, dūsavimai ir ašaros 
Lietuvos biednuomenės, nesužadina paprasčiausių žmoniškumo 
jausmų pas fašistinį budelį.

Lietuvos vyriausi budeliai, generolas Tamašauskas, pulk. 
Urbonas ir gen. Plechavičius lėbauja su H inde n burgu Berlyne; 
Smetona, Voldemaras ir visa fašistinė ruja—Kaune. Jų stalai 
linksta nuo skaniausių valgių ir gėrimų, jų pačios ir dukterys 
čiuža šilkuose, per dienas-naktis ištvirkinėja su karininkais. Pa
prasti kareiviai alkani, nudriskę ir basi bėga į Lenkijos pusę. į ti kiek lengviau. 
Lietuvos mažažemiai, kumečiai, šiaip visokie patarnautojai ir Į 
fabrikų darbininkai neturi šmotelio juodos duonos ant s^vo sta
lo, o ką jau kalbėt apie kurą ir drabužį. Pilni kalėjimai'jau nuo 
senai prikimšti nekaltais žmonėmis ir vis daugiau į tą peklą žve- 
jojama aukų. Ištisi kaimai registruojasi bėgti į Braziliją, į vi
sus pasaulio kampus, by tik iš tos pbklos ištrūkti. Tai tokis 
šiandien Lietuvos veidas.

Baltagvardietis Nužudė; 
Komunistą Darbininką

BELGRADAS, Jugoslavi
ja. — Komunistas šoferis

po atrastas nužudytas.
Sakoma, kad jį nužudė 

baltagvardietis rusas ir po
licija žino tai labai gerai, 
bet atsisako jį suareštuoti.

i GRĄŽINO MIŠKĄ IR IŠ
VARĖ IŠ SKLYPŲ

CHICAGO.— Gengsterių 
butlegerių pasitarimo vie
toj, garadžiuj, 2,122 North 
Calck Street, ketvirtadienį 
keturi gengsteriai, kurių du 
buvo policistų uniformose, 
prispyrė prie sienos septy
nis narius George (Bogus) 
Moran-Dean O’Banion geng
sterių šaikos ir sušaudė iš

• Ramancų dvaro, Imbrado 
valsč., Zarasų apsk., miškai 
buvo nusavinti einant žemės 
reformos įstatymu. Dabar 
dvaras atgavo miškus ir 
skubiai išparduoda.

Be to, šio dvaro žemė iš
parceliuota. Sklypus gavo 
savanoriai. Bet dvaro nuo
mininkas Vadišius juos iš-

Jau pereitą savaitę, kai perkūno trenksmu, nu-, trečiadienį išleido Įsakymą, 
i pasauli pranešimas, kad Lietuvoj badas! ba,d hnhi’nonaiVin+o «rinl.Ikad būtų’ panaikinta “Dar

bininkų Šaudymo ir Sporto 
Sąjunga,” socialdemokratų 
organizacija. Po to 
ginklų konfiskavimas.

sekė

jančius sukniasiuvius. Ne
paisant areštų, policija ne
galėjo sulaikyti masinio pi
kietavimo rytą ir po pietų.

Magistratas Rosenbluth 
Jefferson Market teisme ke
tvirtadienį nubaudė 32 pi- 
kietuo tojus užsimokėti po 
$1, du nubaudė po $2, aštuo
nis vyrus ir moteris pasmer
kė trims dienoms į kalėjimą.

Pirmadienio vakarą įvyks pristatyti skebus tose dirb- 
generalis sukniasiuvių mi- tuvėse, kur tik komunistų 
tingas, Webster svetainėj, vadovaujami 
11 th. St. ir 3rd Ave., New sustreikuos. 
Yorke. Susirinkimas šaukia
mas apkalbėti planus, kaip 
išvesti į streiką daugiau ne- 
unijinių dirbtuvių. Suknia- 
siuviai, kurie jau dirba tose 
dirbtuvėse, kurios susitaikė

12 DARBININKŲ NUSI
LAUŽĖ KOJAS

LONDONAS.—Anglių ka
syklose ties Sheffieldu, ke
liant iš šachtos darbininkus, 
nutrūko vindas, kuriam bu
vo 24 darbininkai. 12 iš jb 
susilaužė kojas, kiti sužeis-

Anglija Išdeportavo Jack
Johnstone iš Indijos

kemkurentus. ] 
automobiliu paspruko.

‘ vare. Žmones* stebisi ir ne-
Po to greitai bsuPranta’ ^as cia c‘ai)ar Lie- 
Rnrnkn itllVOj daiOSl.

Vamos Sulesė Žmogy
VEVIRŽĖNAI, Kretingos 

apskr.— Sausio 19 d. pas 
Trepkalnio naujakurį V. bu
vo balius, kuris denatūruoto 
spirito gėrimu baigėsi. Galų 
gale šeimininkas ir dar du 
jo prieteliai pradėjo dena- 
turka lenktyniuoti — kas 

i daugiau išgers 1
įįf" A. Kiekis belenktyniuoda- 

mas numirė. Išvengimui 
bet kokių; komplikacijų mi
rusįjį į paupį išvežė. . Var
nos, atradusios kūną, visą 
veidą, nepalikdamos nė 
akių, ligi kaulų nulesė.

Atsakomingi savininkai 
traukiami tieson.

įsteigs $7,000,000 Institutą
Studijavimui žmogaus

New Haven, Conn.— Prie 
Yale Universiteto bus įsteig
tas Žnąogaus Santikių In
stitutas. Tam tikslui jau 

^sukelta $7,000,000. Rocke- 
felleris ir kiti stambūs kapi
talistai duoda pinigų tam 
tikslui.

Toj įstaigoj bus studijuo
jama žmogaus elgimasis, 

įr kaip padaryti žmogų veik- 
dilesniu ir tt.

BERLYNAS.—Jack John- 
i stone, žymus Amerik. darbi- 

Gerbiama Amerikos lietuvių visuomene! Ar mes galime ra- njnkų vadas, kurį Anglijos
mieli rankas sudėję žiūrėti į tą fašistinių budelių tancių Lietuvo- imperialistine policija buvo 
je? Ar jau tiek apsipratom su tais dūsavimais ir ašaromis | suareštavus Indijoj už saky- 
anapus vandenyno, kur palikom savo artimuosius pilnutėlius vii- j mu, prakalbos Visos Indijos

Lietuvos Žmonės Pėsti
Keliauja 'Brazilijon

ZARASAI.— šioj apylin
kėj taip Brazilija -įgarsėjo, 
kad jau netenka apie išva
žiuojančius ir kalbėti. Jų 
vardų ir didžiausiam laikra
šty nesurašytum.

Bet pastaruoju laiku ketu
ri draugai, būtent: Būkšte- 
lė Antanas, Maldrauskas 
Juozas ir dar du jų draugai 
visi gyventojai Smalvų vals
čiaus del lėšų stokos iškelia
vo į Braziliją pėsti.

154 Metų Mokinys
Konstantinopolis. — Zaro 

Agha, 154 metų turkas, mo
kosi skaityti. Jis lanko 
Stambulo miesto rotušę; kur 
yra įsteigta mokykla. .Mat, 
visi Turkijos valdininkai į 
tam tikrą laiką turi išmok
ti skaityti ir rašyti lotynų 
raidėmis. Kadangi Agha 
tarnauja Stambulo perfek- 
tūroj, tai ir jam reikia iš
mokti lotynų alfabetą.

Ryga. — Latvijos seimas 
antradienį ratifikavo Kello- 
ggo anti-karinį paktą 84 
balsais prieš 6.

ties, kad pribūsime jiems pagelbon sunkiose jų valandose, kad 
nebeatjaučiame jų vaitojimo? Ne! ir dar sykį ne!

Šiandien Lietuvos darbo žmonių padėtis sunkesnė, negu pir
miau kuomet buvo. Mes turime visi kai vienas stoti darban ir 
/teikti pagelbą moralę ir medžiaginę Lietuvos fašistų nukankytai 
liaudžiai. Suglauskime savo eiles ir meskimės darban su padi
dinta energija.

Mūsų didieji maršrutai tik ką užsibaigę ir buvo sėkmingi.
Bet anaiptol mūs darbas nebaigtas. Tiesa, iki šiol tapo sukelta I 
apščiai aukų ir pasiųsta Lietuvos kovotojams. Yra daug auka
vusių po kelioliką dolerių, bet didelė didžiuma mūsų lietuviškos

• visuomenės dar nėra aukavus nei cento. Yra netgi tokių, kurie 
žodžiu- prisidėjo prieš Lietuvoj viešpataujantį fašizmą, bet pini- 
giškai dar nedavė nei cento. Priešfašistiniam suvažiavime buvo__  _________ _____ __ __
atstovauta'vir^ 72,000 Amerikoj organizuotų lietuvių ir jeigu jie | generolas Bramwell Booth, 
būtų iki šiol kiekvienas aukavęs bent po kvoterį, tai .aukos siek-1 armijos vadas, 67 metų am- 
tų apie $18,000. Tačiaus iki šiol tesurinkta apie $13,000. * Todėl Įpjaus, jau yra persenas ir 
mes esame dar daug skolingi savo broliams, kurie kariauja ir Į netinkąs būti vadu, ir 42 
krinta bendroje mūsų kovoje su fašistiniu siaubūnu. j balsais prieš 17 išrinko jo

šaukime masinius mitingus, kelkime aikštėn budeliškus fa-1 vieton Edward J. Higgins, 
šistų darbus. Amerikos lietuvių priešfašistinį sentimentą turi- (B'ootho šeimyna bandė iš- 
me pakelti iki tai augštumai, kuri buvo pradžioje 1927 m., tuo- i^ti indžionkšiną kad neda- 
jaus po perversmo Lietuvoje.

Visi priešfašistiniai komitetai, visos priešfašistiniai nusi
stačiusius organizacijos, pasirūpinkime specialiai aukų rinkimu nepavyko. Dabar jam lieka
kovai su fašizmu ir šelpimui Lietuvos politinių kalinių ir jų šei
mynų. j

Aukaukite organizacijomis, grupėmis ir pavieniais.
Lai gyvuoja Lietuvos prispaustoji liaudis!
Lai gyvuoja broliškas solidarumas tarp Lietuvos ir Ameri- 
priešfašistiniai nusistačiusių lietuvių!
Lai gyvuoja Lietuvių Org. Priešfašistinis Susivienijimas! [

< ' . . ' A. Jankauslcas,
Liet. Org. Priešfašistinio Susivienijimo Pirm.

■kos

Darbo Unijų Kongrese, 
.gruodžio 18 d., po areštu 
Anglijos policijos ir Italijos 
fašistinės policijos tapo iš- 
deportuotas iš Indijos per 
Italiją į Vokietiją.

Prašalino Booth iš Salavei
šių Armijos Vado Vietos

Londonas.—Salaveišių Ar
mijos augščiausia taryba 
trečiadienio vakarą 52 bal
sais prieš 5 nubalsavo, kad

iB'ootho šeimyna bandė iš

leidus aukščiausiai tarybai 
tokį žingsnį padaryti, bet

bylinėtis del tos vietos su 
ponu Higgins.

Chicagoj Suimta 40 Jieškant 
Užmušėjų

Chicaepo.— Chicagos poli
cija įieško penkių gengste
rių, kurie nušovė septynis 
savo konkurentus. Sąryšy 
su tuo suimta 40 ašmenų,

generaliam* susirinkime.- /.p
Mobilizuojama vėl masi

nis pikietavimas šį pirma
dienį. . < ..

Dabar jau nemažai dirbtu-' 
vių susitaikė su unija.

Patys darbdaviai dabar 
pripažįsta, kad streikas pa
liečia Veik visą pramonę. 
Socialistai, kaipo vadovai 
kompanijų unijos, prižadėjo

darbininkai 
Bet darbda

viai sako, kad socialistai sa
vo prižado negalėjo išpildy
ti — negali 'užtektinai pri
statyti skobu. Socialistai nė/ 
gali sumobilizuoti daug skė- 
bu.

100 Laivų Ledų Apsupti Bandė Nužudyti Sovietų
Baltijos Jūrose Konsulą Charbine

MASKVA. — Pranešama^ 
kad šimtas, laivų, randasi 
Baltijos jūrose ledų apsupti 
ir negali išplaukti, o įgulų 
nariams gręsia badas del 
stokos maisto. Taipgi jie 
kenčia šaltį. Sovietų ledlau
žiai pasirengę vykti laivams 
į pagelbą, aplaikius prašy
mą nuo laivų kompanijų.

Uodas-Pataitė Priveisia Virš 
159 Bilionu Uodu į Metus

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Viena uodų pataitė pri
veisia 159,875,000,000 uodų 
į metus, sakė Dr. Thomas J. 
Headlee, vyriausias entomo
logas (studijuotojas vabalų) 
New Jersey Agrikultūros 
Eksperimentinėj Stoty, kal
bėdamas Čia New Jersey

SHANGHAJUS. — Čia 
gauta pranešimas iš Mah- 
džurijos, kad baltagvardie^ 
tis rusas kėsinosi nužudyti 
Sovietų generalį konsulą M. 
Melnikova, Char bine, Man- 
džurijoj.

Baltagvardietis monarchi- 
stas Monakov konsulate' pa
leido du šūvius į konsulą, 
bet nei vienas konsului ne
pataikė.

Konsulas ir jo pagęlbihin- 
kai suėmė pasikėsintoją ir 
atidavė Charbino vyriausy
bei, protestuojant, kad Chi* 
nijos vyriausybė nesirūpina 
tinkamai apsaugoti Sovietų 
viršininkus.

Popiežius ir Karalius 
'Lankysis Vienas Pas Kitą

Uodų Naikinimo Asociacijos: ROMA.—- Padarius popie- 
metinėj konvencijoj. i žiui sutartį su Italijos fašis- 

Tačiaus, Headlee sakė, tik tų valdžia, Italijos karalius 
79,937,500 iš to skaičiaus ir popiežius lankysis vienas 
turi būt skaitoma pavojin- kitų* Sakoma, karalius 
gaiš uodais; tai esą pataitės,'Victor Emmanuel apsilan- 
kurios deda kiaušinėlius, .-Rys,P&s popiežių apie pabai- 
bimbia ir kanda. Kiti uodai 
yra patinai ir nekanda.

gą balandžio, o popiežius 
pas jį apsilankys kuriuo lai
ku vėliau.’

Vilkų Antplūdis1
RŲDĖNAI, Panevėžio ap. 

— Sausio 6 d. ryto metu į 
vienkiemį “Rudėnai” atėjo 
keturi vilkai ir pavogę šunį 
skaliką nunešė jį į mišką.

ŠĖTA.— šių metų sausio 
16-17 d. Šėtos policija išaiš
kino didelę gaują vagių, ka

iri jau kelis metus vogdavo 
Latavėnų dvare pasirodė iš svirnų įvairius grūdus ir 

vilkas, pavaikščiojo, apsidai- lašinius, visur prieidami pa
re ir vėl išėjo. rinktais raktais. Gaujos va-

Ūkininkui Šilaikai važiuo- das Zdanavičius Stasys, su 
jant į Kovarską, lydėjo vii-,keliais bėndrininkais sulai
kai, nuo kurių jis vis dėlto 
spėjo išsigelbėti.

re ir vėl išėjo.

SUGAVO VAGIUS

s

Toronto. Kanada.’— Sir 
Bertram Windle, 70 metų 
amžiaus, vienas žymiausių 
Kanados mokslininkų, numi
rė čia ketvirtadienį.

■

dus.

Rytoj Visi Eikite Pamatyti Operetę “PepitąKurią Perstatys Lyros Choras, Labor Lyceum Svetainėj, Brooklyne. Pradžia 3 Valandą Po piety.

McAdoo, Pa. — Arrow 
Šilko kompanijos 50 audėjų 
sustreikavo prieš algų nuka- 
pojimą ir laimėjo streiką.

Syracuse, N. Y.— Iš prie- First Trust, and Deposit________  . _
žasties ligos nusišovė Tho- Kompanijos vice preziden- turinčių kriminalistų rekor- 
mas J. Waldorf, bankierius, tas.
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met dalyvauja okupacijos 
žygiuose, jeigu to reikalau
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VISIEMS SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Miami Beach, Fla.— Iš
rinktas prezidentas Hoove- 
ris rengiasi iš čia keliaut į 
Wąshingtoną. t r * • • r «* t

alię$ admi- 
alerijoje ir 
ięnetose yra

7 - *> gąli ąųsikuoptį dar
bo liaudies bendrame fron

,. Bet Želi 
Komarovskis ii

nuošimtis, tai smagenų va
dovybei ^užteksią. Manoma, 
kad Lietuvai užimti užtek
sią afo,000 kareivių?' -

te, vadovaujant Komtmistų 
Partijai. Tik šia linija ei
nant šalyje gali. kilti entu
ziazmas ir išsivystyti masi
nė akcija už Šalies nepri- 
gulmybės apgynimą. Bet 
tatai reikštų revoliucinį ka
rą ne tik prieš želigovski- 
ninkus, bet ir prieš reakci
nius pasturlakus pačioje 
Lietuvoje. / .,

Per yčar __ _a_
Foreign Countries

Vaje, I 
Net ketu- 
kita pri
veda vie-;

Žukas.’ ’ ■ 
kad^UfaNN- 

“Kaip tik sutiksiu mokytoją, 
tai ir prašysiu, kad Ufa sūdai-Į 
n uotų pas mumis 
Tu Nakčia,’ ” L

Draugų eastoniečių ofciališ-. 
kai nekviečiame, nes bijomos, 
kad nerūgotų, jeigu kuriam iš

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

savo tikslu grąžinti Lenki
jai Vilniaus kraštą. Tą 
darbą mes atlikom, bet tai 
dhr nėra to darbo pabaiga. 
Tai buvo tiktai etapas prie 
mūsų galutino tikslo—at- 
steigti Lenkiją tokiuos ru- 
ježiuos, kokie jie buvo 1772 
metais. Mes baigsime savo 
darbą tiktai tuomet, kuo
met Lenkija įsikurs savo is
toriniuose rubežiuose. Mes 
nesudėsime savo ginklų, kol 
tas tikslas nebus atsiektas.”

Nėra jokios abejonės,,kad 
Lenkų liuosnorių armija 
yra gatava. Taip pat nėra 
abejonės tame, kad įsiveržę 

vnivndiios «itai ka. Lietuvos teritorijon želigov- 
' c J ' • skiniukai rastų apsčiai tai-

kininku. Paskutinis skan-

Kad padarius dar pasek m i il
gesni veikimą Wilkes Barre ir 
jo apielinkėse, šaukiamas visuo
tinas susirinkimas visu mūsų

ne pagarsėjimo jiėškojimas. 
Jaunimą reikia visuomet užimti, 
užipteresuofi savo veikimu, par 
tenkinti ir arti savęs laikyti, 
saugoti nuo pašalinių, negeisti
nų įtakų j jaunas, nenusistovė
jusias pažiūras. Sėkmingam 
jaunimo vadovavimui reikalin
ga nužengti ant to laipsnio sam
protavimo, kuriame jaunimas 
randasi. Tenai reikia įsigyti 
pasitikėjimo ir iš tenai pradėti 
jį vadovauti - 
kad jaunimas 
tiktai vadovus 
vo draugus.

bendrinta pažiūrų linija prave
sti? Kaip link kurio apsireiš
kimo atsinešti, ir kaip' į tai re
aguoti? Pavyzdžiui, kaip pra
dėti vaikų draugijėles organi
zuoti ir, suorganizavus, tvarkoj 

Į jas palaikyti.
Man žinomos tūlos kolonijos, 

kur ląbai daug rūpesčio, darbo 
ir išlaidų padėta, o . jokios ap
čiuopiamos naudos iš vaikų 
draugijėlių nepadaryta. Nepa
daryta todėl, ’.kad nežinoma, iš 
kurio galo imtis už to darbo.

Daleiskime, kuopų susirinki
muose išrenkama komisija mo
kyklėlę organizuoti. Į komisiją 
išrenkama ne tos ypatds, kurios 
daugiau tiktų tam darbui, bet 
tos, kurios greičiau apsiima. 
Komisija suranda kambarius, 
mokytojus ir eina per stabas 
vaikų j ieškodama. Prižada tė
vams jų vaikus išmokyti lietu- Prieškąrjnė Demonstracija

A.D. (K.)P. ir Jaunųjų Dar
bininkų Lygos vietos skyriai f 
rengia didelę prieškarinę de- 
monstraciją, kuri įvyks 23 d. 
vasario, 7:30 vai. vakare. De
monstracija prasidės nuo kam
po Wisconsin avė ir • 3rd St. 
Tūkstančiai darbininkų daly
vaus šioje demonstracijoje, to
dėl ne tik visi “Laisvės” skai-Jfa 
tytojaį privalo joje dalyvauti,'5! 
bet ir turi savo pažįstamus' pri- N 
kalbinti, kad dalyvautų. *

H Rengėjau, ,

Aukojb po dolerį: Ad. Ali
šauskas,- K. Demenpf,. Adblf 
Pajaujis, Pranas Stankevičius, < 
O. Dainienė. Smulkių $12.45. -

Aukojušienįs, J- 
širdingai ačiū. .

kaip po 
del sutrumpinimo laiko,

iš jo galima ti- 
gero aktoriaus 
nes turi 
balsą, 
ir trečio

gynimą, nes ta draugija rūpi
nasi suareštuotų šeimynomis ir 
pasamdo advokatus jų apgy
nimui teismuose,. kur jie ne
kaltai papuola bekovodami 
už mūsų visu bendrus reika-

i Toks darbais yra sunkus ‘ ir 
daūg' energijos ‘išsemiantis, bet 
juk ir laikas mums pradėt su
prasti, k kad joks dąrbas, nėra 
lengvas, norint jį tvarkiau ir 
nuosekliau, veikti.

Gal reikėtų įvesti tam tikras 
korčiukes, ar knygelės, kuriose 
laiks nuo laiko būtų žymima, 
kaip kuris vaikutis mokinasi ir 
kaip mokyklėlėje užsilaiko, kad 
tėvai peržiūrinėtų Xas korčiukes, 
kaip kad yra daroma viešųjų 
mokyklų. Gal reikėtų geriau
siai pasižymėjusiems skirti do-^ 
vanas ar atsižymėjimo ženklus. I 
Viena ar kita priemonė gal pa-1 
akstintų norą mokytis, arba bū
tų šiokia tokia grasa, verčianti Į 
tvarkiau užsilaikyti.

Tiesa, draugai pasakoja, kadj 
dauguma mokyklėlių tvarkiai iri 
sumaniai vedama, daug ko iš jų į 
ateityje laukiama. Gerai,, bet 
visgi nereikėtų nei tos mažu
mos betvarkėje palikti. Suvie
nodinti jas reikia.

Dar vienas klausimas. Tai 
būtų, kaip mokyklėles baigusius 
ir abelnai priaugančius jaunuo
lius prie organizacijos prilaiky
ti? ,Be abejo, draugai suras 
daug gerų būdų. Gal, pirmu- 
__ jia reikėtų jaunuolius orga
nizacija suinteresuoti. Reikia 
jiems toje organizacijoje duoti 
tą, ką jie mėgsta. Bet tą, ką 
jie mėgsta, rūpestingai ir atsar
giai perdirbti taip, kad tas pats 
savaime kreiptu prie sąmonės 
gilinimo ir organizacijoj veiki
mo plėtojimo.

Pavyzdžiui, 12-13 ar apie tiek 
metų vaikas ar mergaitė (mer
gaitės apie porą metų anksčiau 
pribręsta, negu vaikai), prade
da nebepasitenkinti Pionierių 
ar Ateities žiedo Draugijėlės 
pamokomis, darbuote. Jie pra
deda veržtis į platesnį veikimą 
(tą reikia kaip tik laiku paste
bėti), prie suąugesnio jaunimo. 
Tūli iš jų mėgsta viską, kur 
mato galimybės pasirodyti — 
pagyrimų susilaukt, pagarsėt; 
klasinės sąmonės plėtojimasis, 
gilinamasis į tą, ką jie veikia, 
kur link tų pagarsėjimo troški
mų vedini gali nužengti, pas 
juos antraeiliu ar trečiaeiliu 
klausimu pasilieka. Pirmučiau
siai pagyrimų, garbės, pagarsė
jimų siekia. Yra ir tokių, ypač 
ramesnio-lėtesnio būdo,, kurie 
daugiau mokinasi, daugiau gili
nasi, supranta, negu skubintis 
parodyti .tą, ką jie žino. Bet 
gilumoje savo supratimo ja*U- 
tčiasi įžeistais, pažemintais, jei
gu smai’kuolis, mažiau žinantis, 
®et garbės trokštantis, pirm jo 
esti statomas ar vokuojamas. 
(Tą reikia suprasti, permatyti 
ir tinkamai*' reaguoti į tai.) 
Nors abiejų tų tipų galutinoje 
sutraukoje vienas ir tas . pats 
siekimas, bet skirtingu tempu 
prie to einama. Vieni patys 
veržiasi, o antruosius reikia pa
stūmėti. Vadinasi, reikia su
teikti jiems tas progas ir pagel
bėti tame. ,

Bet gal tai bus klaidinga tak
tika, nes tuomi kaip ir pakeičia
ma priemonė tikslu, o tikslas 
priemone — mokslas pagarsėji
mo j ieškojimu? Taigi, čia rei
kia jaunimo organizatoriams, 
mokytojams ir savitarpinio (be- 
silavinimo vedėjams, ypatinga 
dome į tą prigimties ydą at
kreipti. Visur ir visuomet rei
kia tinkamai pabriežti, jog vei
kimas, lavinimasis, mokinima- 
sis, mokslas, pats savaime žmo
gų gR^bingUį, įgausiu > padaro, o

vasąrio 24 dieną; pį vai 
tų, 206 Si ,Main \ !^t>,- 
Barre, Pą.■’ į Į į | į ‘ •

Susirinkiiįe bus' H^oahia keli 
svarbūs klausimai $ apie vietos 
veikimą,’ pai-yzdžiui, kodėl rei- 

; kalinga palaikyti Aido chorą ir 
I kokią svarbą duoda ir kitos 
'grupčs dailės srityje. Prie to, 
'daug kitų svarbių klausimų rei
kės apdįskusuoti. Tad kiekvie
nas draugas ir draugė būtinai 
dalyvaukite. Tankiai girdėti 

j nepasitenkinimas vienu ar kitu 
kai kurių veikimu. Vietoj kad 
išanalizuoti, kodėl taip yra vei
kiama, leidžia nereikalingas pa
skalas. Tad šiame susirinkime 
tu rime; išlyginti visus padarytus 
trūkumus.

Pastebėjau d. Pruseikos pra 
nešimą, kad 
konferencija visų stambesniųjų 
organizacijų komitetų aptari
mui jaunuolių organizavimo 
klausimo. Klausimas svarbus 
ir reikalauja atydžiai jį 
žvelgti, išsiaiškinti, kaip 
kur jį pradėti ir pradėjus 
sekliai dirbti.
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Chicagiečių Kooperatyvui 
Gerai Sekasi.

Mūs čikagiškis dienraštis 
“Vilnis” paskelbė vietinio 
lietuvių darbininkų koope
ratyviško restorano užveiz- 
dos pranešimą apie įstaigos 
padėtį. Tarpe kitko ten 
pažymima, kad pereitais 
metais valgykla
“... davė 35-tą nuošimtį pel
no. Iš jo 25.-tas nuošimtis 
betgi yra reikalingas del va
dinamojo nusidėvėjimo ir ap
mokėjimui nuošimčių. Kas 
virš to, eina maujiems pageri
nimams ir piginimui valgyk
los lankytojams maisto.

“Pastaruoju laiku kilo klau
psimas apie pirkimą vienos-ki- 
tos naujos valgyklos, žinoma, 
tai negalima padaryti vien iš 
to, kas gaunama iš vietinės 
valgyklos, šiam planui pra
vesti reikia didesnio skaičiaus 
šėrininkų.”
Šis kooperatyvas įsikūrė 

tik pereitais metais ir jau 
kai matome neša pelno. Tai 
žymėtinas faktas! Tarpe 
Amerikos lietuvių šiuo tar
pu reikia pripažinti koope- 
ratyvo idėja buvo visiškai 
sutrempta tais įvairiais 
šmugeliais, kuriuos atlikinė
jo menševikai, sandariečiai 
ir klerikalai. Kiek daug tų 
bendrovių ir kooperacijų su 
korporacijomis jie organiza
vo! Kiek daug pinigų jie 
prisiplėšė. Paimkim tas pa
čias “Naujienas”. Kas šian
dien jas valdo? Bendrovė? 
Sau jale nusišmugeliavusių 
ir politiniai subankrutavu
sių gaivalų.

j * ■ f > .

Svarbu todėl kooperatyvų 
idėją vėl auklėti" lietuvių 
darbininkiškoj visuomenėj', 
aiškinant, kodėl 
tams esant 
klėsti, ir kodėl negali koope

neturėję 
Vaikučiams, maloniai 
prie stalų imokytis ir pit 

, c 5 • * , • ,.f > X /
Vaikai; tuoj pastebiįtą' -viską 

ir (jaiktan susirinkę math sąu 
progą juokus pakrėsti — pra
deda išdykauti, kaip kuris iš
mano. Mokyklėlė paverčiama į 
išdykavimo vietą. Nei tie vai
kučiai, kurie yra sąmoningų tę
vų liepiami, arba patys, norėtų 
mokytis, nebegali, nes “išdykė
liai” viską ardo. Sudrausti 
juos niekas neturi teisės, nes 
del ei komisijos ‘ maldavimų, tė
vai juos tik lėjdo. “Sudraus! 
daugiau nebeateis. ’ ’

Ir taip triūsia, išlaidas deda, 
energiją eikvoja, kol kantrybė 
visiškai išsisemia mokytojams 
ir komisijoms. Ir dar kas blo
giausia, kad žmonės, norintieji 
savo vaikučius ką nors • toje 
mokyklėlėje išmokyti, įgyja su
pratimą, kad « mūsų darbas 
bergždžias, dirbama be suprati
mo, be plano, be žinojimo, lai
kas eikvojama ir* vaikai išdyri
nama. Pvadedąay abelnąm miU

vių kalbos, rašybos, deklamaci- 
šaukiama bendra ‘jų, dainų, kad tik leistų vaikus.

Tėvai, išklausę visą litaniją pri
žadėjimų, o dažnai stačiai mal
davimų, sutinka suteikti komisi
jai tą malonę — leisti vaikus, 
bet leisti tik tuo išrokavimu, 
kad turėti bent porą valandų 
ramybės namie, kol jų vaikai 
bus toje mokykloje. Vaikai gi, 
žingeidumo delei, susirenka tos 
“škulės” ‘pažiūrėti. Prisimena 
senai jiems žinomas kambaris, 
bet ne viešųjų, mokyklų įrengi
mas. Pasitinka juos gerai jiems 
pažįstami, dažnai jų kaimynai, 
vyrai ar moterys, komisijų na
riai, o ne jiems žinomųjų mo
kyklų mokytojai, ar mokytojos 
— žmonės, daugiausia, be šir
dingiausių ir geriausių norų, 
jokio patyrimo mokyklų vedime 

Nuolankauja tiems 
sodina

Visi susirūpinę, kaip čia 
su Laisvės choro koncertu. Mat, 
svetainė neperdidelė, o svietelio 
bus. Rengiasi žmonės į kon
certą
bei dzūkai į Kalvariją. Kurgi, 
žmogau, keturi chorai: Brook
lyn©, Maspetho, Newark© ir 
Patcrsono. Apart to, dar ok
tetas Ufa. Ogi Kavaliauskiutė, 
vietinė choristė Siziutė—smuiki
ninkė irgi dalyvaus išpildyme 
programos. Girdėjau kliubo 
baliuje, kaip moterys kalbėjosi 
perskaitę apgarsinimus 
vaje,” viena prabilo, 
ri chorai!” “Taip,’ 
dūrė. “Ir visus juo 
nas mokytojas 
tai ir prašysiu

sų veikimui nepepasitikėti.
Gali reikėtų visur ir visuo

met, pirm vaikų suęaukimo į 
mokyklą, sušaukti jų tėvus, 
įkalti jiems, kąd jie ne tik leis
tų, bet palieptų savo vaikams 
mokyklėles lankyti. Įsakytų 
jiems mokytojų klausyti, ir kad 
patys tėvai prižiūrėtų, kaip jų 
vaikučiai mokinasi ir ką moki
nasi. Reikėtų tėvams 
čiausia išaiškinti, kodėl 
mokyklėlė reikalinga ir 
tikslu ji organizuojama, 
kitais žodžiais sakant, 
tėvus reikėtų išmokyti suprasti 
naudingumą savo vaikus auklė
ti toje dvasioje,, kup bus toje 
mokyklėlėje, pravedama, žino
ma, turėtų būti daugiausia kla
sinė sąmonė plėtojama. Po tuo 
“pretekstu” yra ; proga tėvus 
organizuoti — supažindinti juos 
su (kapitalistinių i mokyklų ten
dencija ir* mūsų mokyklų tvar
ka. Įtraukti ir tėvus į tą dar-

‘Nesivalkiok | Pertraukoje drg. M. žaldo- 
prabilo trečioji, kas pasakė trumpą prakalbėlę 

apie vargingą padėtį suareš
tuotų streikierių New Bedfor- 
de ir kitur ir paprašė, kad kas 

jju reikėtų pastovėti laike kon- išgali paaukotų bent kiek į 
Icerto; bet draugiškai patariame Tarptautinį Darbininkų Apsi- 
nepraleisti progos ir pagalvoti 
apie tokį didelį “atpuską.” Mes 
tikri,v kad passaiciečiai, may- 
wocdieciai ir cliffsidiečiai—visi 
23-čią vasario trauks į šilkinį 
miestą.

Taigi,. sąkau, kad susirūpinę 
esame, bijomos, kad svečiai mus 
neapkalbėtų, {ko^del mes taip di
dėlėms iškllmįėnjš nėparūpinomę 
puikesnę svetainę. Turiu prisi
pažinti delko mes taip darome, j Viso $17.45., 
kad paskui nereikėtų teisintis. I varde T. D. A 
Choras dar jaunas ir jam rei-1 (Aukojusių mažiau 
kalingas doleris .kitas. Dauge- $1 
lis jaunų mergaičių dar mokyk- vardai nebuvo užrašinėjami.) 
las lanko, neuždirba nei cento. 
Jos turi atsisakyti nuo judžių į 
bei saldainių, kad sutaupinus 
menes, duokles, padengimui 
iškaščių. Tiesa, mokytojas, 
apart kelionės lėšų ir keleto cen
tų -del cigaretų pakelio, iki šiol 
daugiau negaudavo. Nors savi
ninkas p. Bakanauskas ir nero- 
kuoja už svetainę daug, betgi 
šviesa ir šiluma ir jam kaštuo
ja. Pradžia visada sunki. Di
džiausia bėda, kad visi tie, ku
rie įstos į chorą, vis dar sako 
“pažiūrėsiu, pažiūrėsiu.” Taigi, 
ateikit ir pažiūrėkit.

Vaikas.

zigzagai jų primityviškam 
protui išrodo perdaug pai
nūs ir neduoda greitų ap- 

. čiuopiamų rezultatų. Vol
demaro politika yra politi
ką. Fabijaus Kunktatoriaus 
-r-kuris ųęsiskubiną, kuris 
eina prie savo tikslo lėta 
žingine. Nėra taip pat abe-: 
jonės, kad prie ti> spėkų, ku
rios piadės Pilsudskio legio- 

inieriams Lietuvoje, reikia 
priskaityti ir vadinamus 
plečkaitininkus. Plečkaiti- 
Įninkai su savo “Pirmyn” 
| (prie Varšavos), matomai, 
gerai susitupėjo * Vilnijoje. 
Jie veda savo propagandą 
atmosferoj, kuri yra jiems 
palanki.

Tai klausimas kodėl ligi 
šiol vis tik neįvykinama tie į 
planai, kuriuos surezgė į to
kią tikslingą sistemą Tiške
vičiaus dvare seimavoję le
gionieriai? Mes manome, 
kad tuos nekantrius drigan
tus kiek ’ tfek pažebojo 
“aukštoji” Varšavos politi
ka. Lenkija dar nesusitarė 
su Vokietija ir todėl ji ne
žino, kas gali atsitikti už 
jos nugaros, jeigu įvyktų 
susikirtimas su Lietuva. | 
Tai viena. O antra—tos di
delės kovos, kurias pereitų 
metų pabaigoje vedė Lenki
jos proletariatas, tie milži
niški streikai, kuriuose da
lyvavo , siuitai tūkstančių 
Lenkijos > prole tari jų, taip 
supurtė Lenkijos organiz
mą,' Idad ! Mdesni (ekscesai 
šiuo įaiįsR ; >pasirbdėį esant 
pęr^jligJ n’įžikingi. \ Lenki
jos Vidujine'padėtis toli gra- 

siisistabilizaVus.

mai pt 
armiją 
nistrr c 
kitose : 
dideli j r .,, 
kurie^nįiellf pasitiksi foėnk 
jos legionierius; ir sprtfgjdir

Vilniškiai lei 
no, kad Katine ........Y
ihiti buą tfeču ’ne|unkusūlat- 
bas. JeigiVlod* galini a lauk
ti smarkesnio pasipriešini
mo, ląi šiaurinėj ‘ Lietuvos 
dalyjpapie: Tauragę, Tel
šius, (Mažeikius. Pafndtinis 
strategijos dėsnys—tai greh 
tas žygiavimas. .ParartaW 
duj Lietuvos; Jegionierių 
nuomone, esanti užtįkrinta.

;,yienam. Pati Anna Rakows- 
W paimta į pataisos namus iki 
tęismui, o kūdikiai atiduoti į 
našlaičių prieglaudas.
j ■ Silpnutis.

Vasario 8 d. suareštuota 
Anna Rakowska, našlė, ketu
rių vaikų motina, kuriu jau
niausias 3 metų amžiaus. 
Klausinėjant pas taikos teisė
ją, jos vyriausia duktė, Onu
tė, 14 metų, papasakojo pasi
baisėtinų dalykų, kaip ji, Įer 
paskutinius aštuoniolika mėne
sių, buvo motinos verčiama at
likinėti su vyrais nepadorius 
.darbus. Taipgi ir motina, po 
vaikų akių, su vyrais nepado
riai elgdavosi. Motina dabar
tiniu laiku yra nėščia ir, ap
skundė T. Jermak, kaipo bū
siančio kūdikio tėvą, kuris su
areštuotas ir padėtas po $500 
kaucijos. Mergaitė Onutė, po 
prisieka, pridayė policijai ke
liolikos vyrų pavardes, kurių 
amžius siekia nuo 18 iki 42 
metų. Bet ligi šiol dar tik 
keturi suimti, kiti slapstosi. 
Suimtieji J. Sinkievich, J. Ba- 
nieviez, J. Segelski ir L. Le- 
hey. Išklausinėjus, pasiųsti 
įįj *iPottsvillės< kalėjimą. Pa-

. “Grigutis” Pavyko
Vasario 7 d. Lyros Choras 

pakartojo operetę “Grigutį.” 
Publikos prisirinko apie ketu
ri šimtai. Nors dauguma jau 
buvo matę tą veikalą lošiant 
vasario 17 d., 1928 m., bet 
ėjo pasiklausyti antru kartu 
jos žavėjančių dainelių.

Aktoriai savo roles atliko 
pagirtinai. Geriausia atlošė 
Mariutės rolėj E. Dainiūtė, 
Grigučio;—J. Kovas, Daratos— 
K. Rušinskienė, Elenos—N. 
Kupsčiūtė, Tarno—J. Stagniū- 
nas. Kiti atliko vidutiniškai. 
Dainos, vadovaujant J. Velič
kai, išėjo labai puikiai, o ypa
tingai Mariutė savo maloniu 
soprano balseliu žavėjo pub
liką. Jai dainuojant solo, ro
dos, girdi ir matai ne Eleną 

lyg žemaičiai į šidlavą Daipiūtę, bet tikrąją Mariutę, 
kuri ne lošia, bet' viską per
gyvena.

Būčiau pamiršęs Mitrių. Jo 
rolę atliko S. Kuzmickas. Lo
šė labai gerai; 
kėtis ateityje 
ir dainininko, 
drūta baritono 

Tarpe antro 
iki permainė scenerijas 
ko klasiškus šokius Valerija 
Marcaičiutė, minersvillietė. 
Tai gabi ir mikli šokikė, už 
tai publika jai nesigailėjo del
nų ir buvo iššaukta antru sy-

Jie norėtų 
šįmtš tūj<stąnčių t šiauliu;,j surasti '“short cut” link 
prie komitetų5 tautinių ap- ■ Varšavos, nes voldemariniai 
sigynimo' prikla’uso 36,000 
narių, Siu visų' organizaci
jų niriaii stos kovon bile mi
nutę! -kada.tik. palieps mūsų 
vadas- Želigovskis. Mes mo
kėsime: apginti; mūsų laisvę 
ir musų nuosavybę.., ,

.... > , i

Tai tokia, trumpoje :u. su
traukoj^ buvo grafo Koma- 
rovstio jauomįdnL

Piję j ^0 ’ karjninkas Pikus 
pridūrė; 4 Vilniaus klausimą 
tik legionieriai išspręs. Ko 
mumis 'reikią, ‘tai tiktai to, 
kad iŠ mūsų Štabo. mes lai
ku gautume reikalingų in
strukcijų., , z . / , .

Tqfiausr to. pačio vokiečių 
laikraščio informacijomis, 
legionierių štabo karinių 
operacijų planas yra seka
mas:’Į Lietuvą įsiveržia ne 
reguliarė Lenkų armija, o 
tik viršuj suminėtos katego-

yra labai maža
govskis/ „
kompanija šįjįj ^ką įąljo; pa
čioj [Lietuvį bus w ųžtęnką-

Pelreitos Vasaros, pąbaigo- i “Mes, lenkiški lietuviai, 
je Vilniuje įvyko Lenkų le- spaly j 1920 m., pasistatėme 
gionierių .suvažiavimas. Ži- 
nomar Jnėdaug- reikšmės te
turi Visa* tai, kas viešai bu
vo kalbėta tame suvažiavir 
me. Tai tynyp tik dekoraci
ja, tik pro foima. Nesenai, 
betgf, stambus vokiečių laik
raštis “Deutsche Allgemeine 1 
Zeitung” papasakojo .įdomių ■ 
dalykų , apie slaptą legionie
rių vadų konferenciją, įvy
kusią ’ grafo ’ Tiškevičiaus 
dvare, kuris randasi netoli 
nuo Vilniaus. Ten tai jau 
buvo kalbėta iš širdies ir iš 
esmės. <
x Apie santikius Lenkijos 

su Lietuva referavę 'grafas 
Komarovskis, atstovas Vil
niaus 
tasai ponas sakė

—Mūsų spėkos nėra labai -dalas Kaune (su Plechavi- 
es, bet su mūsų kaimy-.čium) yra aiškiu įrodymu, 
šiaurėje mes patys vie- (kad Lietuvos armijos viršū- 

ni apsidirbsime. * Vilniškiam nėse yra gaivalų, kuriems 
Lėgiįone yra 16,500 legionie- Voldemaro politika išrodo 
rių;ibe to, dąr yra apie dę-į esanti perkairi. 
v’ tūkstančiu Šiaulių; ! surasti '“short

SUBSCRIBT1ON RATES:
_____ $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y.------ $8.00
_ l____ $8.00 Half year, Brooklyn, N. Y.___ $4.00

zu ,:nėra 
Delei tos priežasties ir su 
fbrmale" demokratija dar 
skaitęmąsi. pelei tos p.rie- 
Žastiės ir fašistinėj monar
chijos planai kolei kas atidė
ta į šalį.

Bet planai liekasi planais 
ir tikslas liekasi tikslu. Gai
rės, kaip eiti prie to tikslo 
iyykinimo .nustatytos 
kios, pastovios. Iv fie fašis
tinei Smetonos-Voldeiharo
klikai surasti Lietuvoje tas 

Dabar paklausykite, ką .pajėgas, kurios užtikrintų 
sakė Patsai Želigovskis; VII- Lietuvai neprigdlmybę. Tos 
niauslperver^ipą , prganizą- pajėgos gąli ąųsikuopti, dar- 
toriuž ' ho liaudies bendrame fron-

/ t-t M W M I f i M 4 ? * J r ' h U .' M j ‘J ? M f L s ' F*

ratyvų palaikyti menševi
kai su sandariečiais.
“šaltinis” Grasina Atėmimu 
Gyvybės.

Į mūsų rankas netikėtai 
pateko Marijampolės kuni
gų “Šaltinis” (num. 4), ku
rio įžanginiame straipsnyj 
mirtim grasinama tiem, ku
rie “drįs pakelti savo ranką 
prieš išganymo ženklą — 
kryžių.”1- Esą; ' i

“Praskleidę istorijos lapus 
pamatysime daug, baisumų, ku
riuos teko iškentėti katalikams 
nuo įvairių tironų. Bet žuvo 
Neronas, Deol^lecjanas, išnyko 
jų galybė, kaip Šešėlis; I : viėn 
tik niekšingas jų vardas buvo 
įrašytas istorijon, žus ir XX 
amžiaus katalikų persekiotojas 
kraugerys Kalesas ir (.dabarti
nis jo įpėdinis Gilles.”
Kaip matome, čia eina 

kalba apie Meksikos buvusį 
ir esamą prezidentus. Jiem 
kunigų “Šaltinis” grūmoja 
mirtim. Kunigai pamiršta 
“Penktas, neužmušk!”, bet 
žudo ir grūmoja. To pasek
mėje, buvo nužudytas buvęs 
prezidentas Obregonas, o 
dabar nesenai bandyta nu
žudyti ir esamas preziden
tas Gili. Tai vis kunigų , su
kurstytų fanatikų darbai..

Šis “Šaltinio” kerštas ir 
agitacija.atidengia dar bū
tent vieną: ' klerikalai yra 
stipriai susiorganizavę vi
sam pas 
nesąmonė 
les arba Gili kelia ranką 
“prieš išganymo ženklą — 
kryžių”. Viską, ką, jie da
ro, tai nori atskirti religiją 
nuo valstybės, suvaldyti biš- 
kėlį kunigus; Už tai’ pasta- 
rieji piestu stoja, žudydami; 
ir terorizuodami. Jie nori Į 

komųnis- valdyti. šalį patys, kad galė- 
priešakyje, jie jus labiau tamsinti liaudį ir 

ją išnaudoti ligi kaului.



Šeštadienis, Vasario 16,1929 ' ’
j •' , '-r ........ . . , Puslapis Trečias ■

P I A R RIKAI AI [®ykiu per 3 menesius viso $4,884.29 !• L. H* RElnilLHl Į Įplaukė per 3 mėn.'-viso 
‘' ------------ j Iš pirmiau

A. P. L. A. CENTRO SEKRETO- Nuošimtis
RIAUS RAPORTAS Už KETVIRTĄ 1928 m.

BERTAI N I. 1928 METŲ

$4,200.57 
buvo viso 7,355.62 

už antra pusmetį
115.90

‘ANTRA DIDELĖ SAVAITTE!’ CASTON ROPSEVICB

viso

Kp.
2
3
5
6
7.
8
9

10
11
1»
14 '
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30 ,

Spalių
172.88

28.80

ĮPLAUKOS
Lapkričio 

155.68 
30.08

$11,672.09Kartu
, Išmokėta per tris mėn. viso 4,884.29 

Gruodžio '
96.12 Sausio 1
39.351 viso
41.74 Taupimo bankose yra

Ant čekių del greito
24.47 j‘m()
34.68

137.90

PROLETARIATAS
I

LIETUVIS GRABORIUS

1929 m.

42.49
57.37
61.84

9.77
30.11
24.87

8.67
18.98
4.85

45.45

53.74
64.17

12.32
26.95
16.49
8.71

19.61
16.09

41.32
16.34

26.01

15.51
19.58
41.41
35.98

33.56
88.81
24.14
14.59

6.68 
17.33 
17.04 
11.39 
30.46 
59.78 
38.06 
18.48 
57.74 
14.99 
25.01

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

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

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

Jeigu kenti; nervų suirimų, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet triū
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii- , 
gal kelią ir suteikia žtnogui ramumų.

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

į mūsų žolių pardavinėtojai viluose 
miestuose. ‘ » i j •

M. ZUKAITIS f p i 
25 Gillet Road, Spencerpott, N. '
—---------- .. .■ ■ . | . y*-

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

•dabar rodoma CAMEO TEATRE, Broadway ir 42nd St.,— 
Sovietų paveikslas su geriausiais Rusijos artistais—

KACHALOV, kaipo gubernatorius 
PETROVSKY, policijos viršininkas 
CHUVELEV, policijos šnipas. ,

Aštriausia kova buvo tarp darbo ir kapitalo Peterburge, kada caro 
valdžia šaltu krauju davė įsakymą šaudyti darbininkus 

vyrus, moteris ir vaikus
Galingiausia drama iki šiol suteikta žmonijai, tai judis

“THE LASH OF THE CZAR”—CARO BIZŪNAS

liko
$6,787.80 

viso $5,913.67 
išmokė-

824.13 
centro sekr. ant rankų

1 del įvairiu reik. 50.00
J. GATAVECKAS, 

Centro Sekr.

35.68

29.97 1
18.21 j
8.21 :

18.17 i
57.98 Į
13.22

NEW BRITAIN, CONN
vasario tautininkų

7.80 Varpo Choras buvo parengęs 
E. Aušriūtei koncertą, bet 
žmonių atsilankė suvis mažai.17.68

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
..162 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Rezidencija: 
513 W. 3rd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

33 ' 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 i 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
M 
52 
53 ____ ____
J.^čirvincko kaucija

$1,464.83 $1,297.35
Sykiu už tris mėnesius

- IŠMOKĖJIMAI
Spalių 

Vardas 
čečkauskas

Globis 
Bukevičius 
Brazauskas 
Kybartas 
Jukš tas 
Karsokas 
Treinis 
Budginas 

J. Jesiulevičius
Mikužis 
Verpecevičius 
Kukcinavičius 
Jokubonis 
Ratkevičienė 
Matukevičius 

Bukaitis 
Andrijauckas 
Šluizevičienė 
Akelaitis i 
Rakauskas
Gustainis 

Sekr. J. Gatavecko
40 Atlyginimas už naujus nar 
J. čirvinsko alga ir kaucija 
Centro laštinė
7 kp. sugrąžinta narin. mokest.
8 kp. sugrąžinta narin. mokest. 
39 prenumer. už “Laisvę” 
Eastono kp. sugrąžinta įstojimo

4.79
49.39 
22.00 
47.75 
70.27
26.65
32.50 
48.40 
10.60

9.69 
44.08 
17.75 

143.68
16.84
28.92
20.71
23.80

19.23 
9.80 
9.64 

13.93 
12.00 
12.G7 
54.04 
22.20

59.22
14.05

6.84
63.56

60.20
14.19
36.99
14.86
21.30

18.45
22.97
50.78
26.24
4.50

50.87
48.53
81.61

5 d. vasario buvo A. L. D. i 
L. D. 27 kuopos suširinkams, ' 
kuriame delegatai išdavė ra-j 
portą iš buvusios apskričio ■ 
konferencijos. Draugai Čepo- | 
niai nuo A. L. D. L. D. 177 | 
kuopos buvo atvykę pasitarti 
apie bendrą piknikų rengimą 
ateinančios vasaros laiku. Nu
tarta prie jų užmanymo prisi
dėti. Taip pat bus prisidėta 
prie 169 kuopos parengimų.

Drg. B. Salaveičikas pra
nešė, kad nors yra A. L. D. L. 
D. III Apskritys nutaręs rengti ( 
koncertų maršrutą Connecticut

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

4715 N, 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101 h St.. Camden. N J

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

25.00 kad
$1,438.39
$4,200.57 ap- 

čia

Lietuvaite Fotografiste j
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- I 

• vojų Visokiom Spalvom j 
J Paveikslus »
Į Studija atdara kiekvieną dieną ir į 
| nedaliomis nuo 9;30 iki 1 
’ 5 vai. po pietų.

į MARGARET A VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg.

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

Kp.
2
2
2
8
9
9

15
34
41
44
52
23
27

45
45
49
49
44
C.

J.
K.

J.
P.

D.
K.

M.
S.

Mėnesį
C. N.

1843
2361
1198
1237
2788
2634
2493
2546
3029
2034
2294
1710

2529 
2520 
2654

787 
2743 
2930 
2061 
2621
alga

Suma 
100.00 
40.00 

112.00 
75.00 
15.00 
22.00 
40.00 
82.00 
62.00 
38.00 
48.00 
25.00 
70.00 
25.00 
50.00 
11.00 
38.00 
34.00 
32.00 

100.00 • 
47.00 
20.00 

100.00 
4.00 

45.40
6.15 
4.05 
3.52 
5.00 
9.75

9.90 
24.42 
18.01 
34.38 
48.83 
22.20 
42.89 
11.42 

6.G4 
8.74 

78.04 
25.54 ;
84.20 valstijoj del jų dukrelės Ane- 
22.65 lės iš Chicagos, bet ji nogalė- 
^2 58 s*'inti šį pavasari išvažiuoti su 

9.41 koncertų maršrutu.
Tenka ne kartą girdėt, 

'draugai Salaveičikai žada 
leist New Britainą ir mano 
sigyventi Chicagoj. Nors
draugų privatis dalykas, i bet 
žinant tą, kad Chicagoj yra 
kur kas daugiau veikėjų, o 
čia jų trūksta, todėl draugai 
turėtų pasilikti ant vietos ir 
dar daugiau dirbti, idant pa
kėlus didesnį veikimą ant vie
tos bei artimose kolonijose.

Vikutis.

‘GERAI PATAIKO!'

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
po j e.

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė ,

Viso
Lapkričio

I. Butkus 
ląįcius 
Velionis 
jfldonis 
.mitauckas

Lavon 
Juodsnukis

$1,265.87

J.

M;
D:

3 
3 
3 
8

27 
41

8
9 J. Karlavičius

J. Raudonius
M. Dine
J. Artmanavičius
S. Bernatavičius 
Eml. šilkienė 
M. Pranauckas 
M. Garšva 
V. Miliauskas 
J. Kačergius 

Easton—J. Šlapikas
41

9 
44 
17 
17 
17 
19 
19 
20 
26

C.
30

Mėn.
618 
624 
629 

1125 
2131 
3048 
1112
821 

1239 
3077 
1449 
2637 
2773 
1501 
1510 
1991 
2296 
2176 
2550 

vertimą

*12.00 
13.00 
61.00 
26.00 
60.00 
33.00 
32.00

9.00 
48.00 

148.00 
150.00

9.00 
300.00 
118.00 

50.00 
61.00 

117.50 
70.00 

152.00
5.00 

100.00

47

A- Budginas 
Tauras už konst. 
Sekr. J. Gataveckas alga 
Sugrąžinta narinės mokesties 2.01 
Sugrąžinta narinės mokest. 
Už prirašymą naujų narių 

i Sugrąžinta narinės mokest. 
•ntro raštinės reikalai

2.14 
3.00 
1.31 

17.45

2 J.
3 P.

Viso
Gruodžio

Starulis 
Liepas 

Satšinskienė 
Stanionis

$1,600.41

11 S.
17 F. Markūnienė
19 P. Frajeras
27 P. Kukcinavičius
36 J. Umbras
39 M. Jesinauskas
49 Ąfr/Gičias
30 pFueržinskas

Mėn.
242
594-

1967 
1277 
3043 
1608
1710 
2087 
2560 
2986 
3068
2441 
2504 
1904 

2586
2963

42 P. Jonaitis 
42 J. Stelioraitis 
49 K. Kreivėnas 
C. Pirm. Ig. Savukaitis, alga 
Vlce-pirm. K. Urmonas, alga 
Sekr. J. Gataveckas, alga 
IŽd. J. Jasadavičius, alga 
Tu< "Kont. J. Taurozas, alga 
Tur^ Kont. J. Girsztoff, alga 
Turt. Kontr. F. Rodgers, alga 
Dr. J. Elmer Magee, alga 
Adv. Harold Obemauer, alga 
10 kp. prenumer. už “Laisvę” 
26 Sugrąžinta narinė mokest.

44 Už prirašymą naujų narių 
40 Už naują narį 
49 Už naujus narius

'ei” už spaudos darbus 
> Komiteto ir kuopu kau- 
j bonų kompanijai 
Kinta narinės mokest.

40 Už nau,

150.00
12.00
17.00

150.00
23.00
16.00
48.00

300.00
150.00 Į
44.00
30.00 i
22.00 '

150.00
68.00

118.00
57.00
G0.00
25.00

150.00
100.00
32.10
29.20
14.60
50.00
50100

' 5.00
1.26
4.00

.50
1.00

50.00

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų. 
Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Waterman’s Foutitaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS' ' ::

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

GUTIS
Penkių Aktų Operetė

PHILADELPHIA, PA.
I

Subatoje

16 d. Vasario (Feb.), 1929
UKRAINŲ SVETAINĖJE

849 N. Franklin St.

Pradžia 7:30 vai. vakare
RENGIA LYROS CHORAS

BALTIMORE, MD
Nedėlioję

17 d. Vasario (Feb.), 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

851-53 Hollins St.

RENGIA A.L.D.L.D. 25-ta Kuopa
Pradžia 6-tą vai. vakare

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

M. J. J. Urbsžo. 
*87 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 

' kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gresyviški biznieriai, ne tik Broęk 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo^e, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršmjnėtais vardais, 

I tik pakeliant pirštą, o gausite ciga- 
I rą, kuris , visiems patinka, jog rūky- 
i damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
i rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
i pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuoki!:

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Atvaizdins Philadelphijos Lyros Choras

N. JOZELSKYTfi
“Mariutės” Rolėje

VEIKIANTIEJI ASMENS:

Grigutis . ’.
Darata . . .

,šurajus . . .
Justė . . .
Mariutė . .
Tarnas . . .
Potapas . .
Elena šieniūtė
Mitrius . . .
Stepone . .
Ragana . . .
Kaimo Jaunuomenė
Dirigentas .' . .
Sufleris ....
Režisierius . . .
Grimiruotojas . .

. . J. Nakutis- 
. G. Balčiauskaitė 
. . Ig. Aleksiejus

. M. Vogonienė
. . N. Jozelskytė

. . . J. Rudolph
. . E. Sirutis

. . A. Bulaukaitė
. J. Bulauka, Jr.

M. Vaidžiulienė
.A. Bulaukaitė

Lyros Choras
J. Jurčiukonis
. . H. Prots

J. Bulauka, Jr.
. J. Bulauka

Orkestrą J. Jurčiukonio

/

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Stagg

5043

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Prasidės pažymėtu laiku abiejose 
vietose

J. NARUTIS*
Grigučio” Rolėje GRABORIUS

Gerbiamoji Philadelphijos, Baltimorės ir apielinkių visuomene!
Pernai statėme šį veikalą ir publikai labai patiko ir daugelis reikalavo, kad atkartomute. 

Tad Lyros Choras ir nutarė atkartoti šią taip visų mylimą operetę, kurioje yra apie 20 dai
nų, kurias choras ir solistai dainuoja. Akompanuos gęra orkestrą. Prirengimas kostiumų ir 
scenerijų kuopuikiausias. Tad prašome atsilankyti ir ypatiškai pamatyti, Kviečia visus ir 

LYROS CHORAS.
89.45

.90 visas

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

$2,018.01

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta.'

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyriteu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI'

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

Tarpe 4th Ąve. ir Irving PL 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaf* 

Nedėliornia: 9 iki 4 po pietų
— į i-i— ii'hii ..................................■*■■■*■»

ė

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais | trumpiausį laiką. 
Mes gVarantuojafti laisnlus ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25^ 
Taipgi duodama važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienokrtis Ir 
vakarais. Informacijos j dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai., vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 iki 2 
vai. dieną, 
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th St.,

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Telephone, Greenpoint 2372

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

Ils priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome j namus visoje New Yorko ir 
j Brooklyno apielinkėie.

("Turime didelį štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite. ]

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

(Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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EDMONTON, KANADA į būdu būsim ne tik sau nau- da iš keturių asmenų: 
’ rlincri Hat ir visnnmonai ir ' -r » . .

Atsišaukimas Vakarų Kana-, 
dos Lietuvių Darbininkų ir

Farmerių
Kaip žinoma, Lietuvos vals-

tybė gan maža, palyginus su’kaip Montrealėj, Toronte; bet 
kitomis, didelėmis valstybė-i visi ten nesubėgs, reikia ap- 
mis, bet *žmoniij skaičius vis j 
didėja ir didėja; 
statistikos žinios.
žmonių skaičiui,
apsigyventi savo 
krašte, tokiu būdu 
ti ten, kur rečiau 
vendinta žmonių.
kant, gal ne vien tik turi ap
leisti savo kraštą ir visa taj, 
kas buvo brangu del priaugi
mo žmoniij tam tikram skai
čiui, bet daugumas turėjo iš-

' vykti neapkęsdami fašistinio 
Lietuvos smurto. Svetimoj ša
lyj ar savoj, vis tie patys rei-;

lioti negalėjom nė vienos die-; 
nos.

rialiai draugai ukrainiečiai. 
Duoda jie mums veltuk salę 
susirinkimams ir toliau žada 

’padėti. Jie labai džiaugiasi, 
kad mes smarkiu žingsniu žen
giam pirmyn, nors daro daug 
kliūčių nesusipratę lietuviai. 

! Jie nori, kad koks klebonas 
vedžiotų už nosies, o patys sa
vistoviai nenori dirbti. Tos 
kliūtys bus pašalintos ir aš 
manau, kad susipras visi ir 
eis prie vieno bendrojo darbo.

Dar kartą sušunkam ir pra
šom draugų ir draugių, kurie

,: pirmi- 
dingi, bet ir visuomenei ir ga- ninkas Juozas Žukauskas, vi- 
lėsim palengvinti tą sunkią ce-pirmininkas Kostas Kati- 
gyvenimo naštą.Galx geriau nas> sekretorius Jonas Broga, 

.iždininkas Andrius Taurozas, 
finansų sekretorius Juozas 
Grigaliūnas. Revizijos komi
sija: Džesė Mileraitė, Jpnas 
Lazauskas ir Pranas Grabaus
kas. . Knygininku išrinkta Sta
sys Lebetkevičius.

I Mūsti jauna organizacija, 
bet greitai įsigijo savo knygy
ną, kuriame yra viso 80 kny
gų gan įdomaus turinio. Ša
lia knygyno kuriama ir muzė-’užjaučia! darbo žmonių orga- 
jus. Knygos yra paaukotos nizacijai, paduoti ranką ir tęs- 
mūsų organizacijos narių. Mii-jti toliau tą šventąjį, prakilnų 
sų iždas dar visai silpnutis, iš darbą. Kad nuosekliau paži- 
viso yra 50 dolerių, o neturi-'nūs mūsų organizaciją, gal 
me dar nuosavų namų, kur greitu laiku suskubsim išleisti 
galėtume daryti susirinkimus, savo įstatus.
statyti vakarus, . vx-
pastovios vietos koresponden-1 ganizacija turi savo konstitu
ciją priiminėti, 
kad draugai ir 
tins šį mūsų darbą ir parems 
sulyg išgalės, o mes, Sustiprė
ję, stengsimės kitiem padėti;

Dabar mums padeda mate-

tiems organizuotis ir dirbti, 
kurie pastoviai apsigyvenę ir 
turi nuolatinį darbą, žinoma-

’ gyvendinti ir Vakari] Kana
dos krūmai. Čia yra ūkio 
kraštas, taip kad sunku; 
sujungti, , suorganizuoti, nes 
kur vienas, kur kitas. Bet vis
gi yra didelis skaičius lietuvių. 
Tokiu būdu prašom visų lietu
vių, brolių darbininkų- ir faV- 
merių, atsišaukti, kurie nors 
arčiau gyvena,ir prašom palai
kyti artimus santikius ir kas 
galit, prašom paremti mūsų 
organizaciją—paaukot knygy
nui knygų, o gal kas, sulig iš
galės, pinigų del įsigijimo nuo
savo namo organizacijai. Taip- 

kalavimar žmogui, kad palai-i gį nuolankiai prašome ir ki- 
kyti gyvybę—reikalinga duo-;įų Kanados ir Amerikos darbo 
na, drapanos; be to, kultūrin-1žmonių organizacijų palaikyti 
gas žmogus šiais reikalavi- su mumis tamprius < ryšius ir, 

, mais negali būti patenkintas, reikalui esant, prašome duoti
H jam reikalinga dvasinis pe- 

t* has, kas ir sudaro didelę 
, svarbą. Pavieniui žmogui 

dirbant, negali tų visų reika
lavimų atlik'ti, o antra, yra 
beveik pas kiekvieną žmogų 
įgimtas gobštumas, kuris ne-
T v* & VZ » ę>, * • * * NZ •-'f * * v - -

savimeiliu ir stengiasi kitus 
išnaudoti, be jokio pasigailė- j sėkmingai eitų pradėtas dar- 
jimo ir sąžinės jausmo. Tokiuįbas, buvo reikalinga nustatyti 
būdu virsta dvi partijos, ku-jtam tikras planas, sulyg vie-į 
rios kovoja tarpe savęs vien tos aplinkybių; reikalinga bu-į 

.tik už būvį.
Taigi, didėjant žmonių skai- status.

čiui, didėja ir jų įvairūs reika-Į rimtas, bet kas atliks? 
lai. Darbo žmonės šiandien iš ko rinkti komisiją tam dar-į 
bunda iš gilaus miego ir ke- bui, kaip tik tenka tai pačiai Į 

• lia gražiausi obalsį: “Visų ša- valdybai visa tai atlikti. Dar-j 
lių darbininkai vienykitės.” | bas atlikta greitai ir, dalinai, Į 
Kaip matyti iš šio obalsio, pa-[sąmoningai, bet negali būti di-j 
vie n is asmuo mažai ką 
atlikti.

Pavieniui žmogui dėtis 
kitų tautų irgi nepatogu, 

' ne vienodi papročiai ir

tą parodo
Augant 

visi negali 
gimtajame 

turi keliau- 
yra apgy- 
Tiesą sa-

įvairių informacijų.
Šioji organizacija įsikūrė 

1928 m. gruodžio mėn. 30 d. 
Buvo sušauktas steigiamas su
sirinkimas ii' išrinkta laikina j

Organizacijai duota
“Vakarų Kanados 

ir Far-
Kad

valdyba. 
■ vardas:

varžo tos įgimtos ydos, lieka;Lietuvių Darbininkų i 
merių Susivienijimas.”

vo paruošti konstituciją ir į-i 
Darbas gan sunkus ir! 

.................. " Nėra Į

gali; dėlių užmetimų, dirbant tokio-! 
se sąlygose... .

prie j 1929 m. sausio mėn. 6 die-! 
nes na buvo sušauktas viešas po-i 
bū-'sėdis, kuriame dalyvavo dau-j 

das, o antra, neįgysi to pasi-'giau kaip pusantro šimto lie-i 
tikėjimo, kuris priderėtų būti, tuvių, šiame posėdyje buvo( 
Kaip žinoma, Lietuvos darbi- skaitoma konstitucija ir kiek-i 
ninkai—mūsų broliai, yra pri-'vienas paragrafas buvo bal-Į 
spausti ir neduoda jiems lais-'suojamas, ar teisėtas? Beveik! 

‘vai dirbti, kad galėtų pagerin-;vienbalsiai pripažino Visą kon-Į 
ti ir aprūpinti rytojaus dieną, [stituciją teisėta. 
Mes gi, lietuviai, esame lais- cijos perskaitymui, 
vi (?—Red.) svetimoje šalyj,, imami- nariai h 
niekas mūs nepersekioja ( ?— šiems prisirašiusiems
Red.) ir nevaržo, galime lais- buvo pavesta išsirinkt valdybą- 
vai šviestis ir lavintis, tokiu pusei metų. Valdyba suside-

LIETUVIŲ VALGYKLA

J. Žukauskas

VISA EILE MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

------Pianai ir gramafo-
na* kompani- 

i < U \ i —Victor, Colum- 
W Okeh ir kitų.

■/ Roles ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

mados ir visų dainininkų. Taipgi 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros .Armo
nikos, Triūbos, Būbnai ir daifk kito
kių daiktų. Prisiunčiam į namus. 
Taisom ir tūnijam Pianus ir Grama- 
fonus.

Savininkas:
JONAS B. AMBROZAITIS 

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Stagg, 9942

DIENOS ANT MARIŲ

Gal bus ir juo- 
netgi. neturim .kinga, kad tokia jaunutė or-

Bet tikimės, 
draugės įver

ciją ir įstatus, o nesidėjo prie 
galingesnių organizacijų. Mes 
būtume su mielu norų tą suti
kę padaryti, bet kur kreiptis 
ir prie ko dėtis, nieko nežino
jom ir nežinom, o darbą atidė-

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytų 

2-4s po pietų 
6-8 vakare

Nedaliomis pagal sutartį. ■; .
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

Iš ar į ’

' LIETUVĄ_____
Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais Ir greičiausiais voliečlų laivais

BREMEN « EI) KOKA
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ

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

Reguliariai Išplaukimai
Del sugrįžimo paliūdiiimų ir kitokiu informacijų klaus- 
kitės lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas •

NOKTU GERMAN
HI.CYD 
laSfefcfc. 57 BROADWAY, NEW YORK

Po konstitu-i 
buvo pri- 

p risi rašė 77. 
nariams i

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
ir Amerikonišku Stilium

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

. Savininkė

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

■HMM

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavo!. MENDELO

/

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

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

užsakymus (orderius). g

• /

PO L0SMW BUSKONCERTAS Ar pažįstate jį? Tai
Drg, Jonas Karsonas, 

paliestas skaudžios nelai
mės, kuris neteko abiejų 
kojų ir negavo jokio atly
ginimo iš gelžkelio kom
panijos. Dabar del jo rei
kalinga ištiesti prietelišką 
ranką.
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VIETOS ŽINIOS
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Bell Phone, Poplar 7545

i

i

Balanda.

garsias ligonines—Belle-

SPORTASl

buvę t

t

4 t

♦

Brooklyn, N. Y.
kokj pagerėjimą pajusi. 
iėtojai turi Nuga-Totie,

PLUOŠTELIS ŽINIŲ APIE 
DRG. M. KALAKAUSKĄ

SHARKEY GERAI 
TREINIRUOJĄSI

MBS GATVĖS NEŠVARIOS 
SAKO SUGRĮŽĘS 
^YRINĖTOJAS

B •

kainos.
sekančiu adresu:

dukrelę Birutę dėtį imi ; K]EK LgŠAVO
UŽLAIKYMAS DVIEJŲ 

| LIGONINIŲ?

p

Al.
kyšiasip- 

preziden- 
Jie siūlę jam

A. J. KUPSTIS

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

Miami Beach atėję davi- 
skelbia, kad Jack Shat- turiems balsams ir pianui, 
kuris rungsis su Young kur niekas tokios negirdėjo, 

j įsigykit šį numerį.
“TARPININKAS,”

W. Broadway, So. Boston, Mass.

našiai treiniruosis kiekvieną 
dieną, ekspertai sako, Sharkey I 

Į daug pasivarys pirmyn. Sako-į 
ima, kad iš šitų rungtynių pro-; 
moteriai padarys gražaus pel-!

New Yorko miestas užlaiko no. Nėra dyvo.

“It’s toasted”
Nei jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

dvi
ivue ir Allied—kuriedvi perei-
i tais
I $3,937,021.92,

IUOZAS

E WS V'® apis Peiiktas

Velionis Matijošiuą Kala
kauskas gimė 1881 metais 

' Dabravolės kaime, Paežerių 
' valsčiuj,’ Suvalkų rėdyboj. 

Kaipo vidutinio ūkininko sū
nus, iš pat jaunystės pažino 
vargą ir sunkų ūkio darbą.' j 
1903 metais atvyko Amerikon, j 

f Naujoje šalyje susitiko taip i 
pat kietą kapitalistų išnaudo-1 
jimą. Gi nežinant kalbos ir į 

.naujų papročių, slėgė Matijo- 
•šių sunkus gyvenimas, kaip ir 
visus ;kitus vargšus darbiniu* 
skus. Tačiaus drg. Kalakaus- 

i 'Kas nepjuolė į pesimizmą. Jis, 
į jąpart k^eto gyvenimo ir skau-' 
‘ dans išnaudojimo nešamos 

; kietos naštos, dėjo sau už par- 
‘ * eigą pažinti tas sąlygas ir ko- 

votr prieš išnaudotojus.
Matijošius buvo lengvo bū

do ir draugiškos nuotaikos as
muo. Jis atjautė nuskriaus
tus, suprato savo draugus ir 

z .pakankamai turėjo socialio 
* jausmo ne tik kad asmeniniai 

savo pažįstamiems padėti, bet 
ir prisidėti su savo darbu bei 
pinigiškai prie darbininkų ko- 
vofe; idant gerinti vargingųjų 
gyvenimą, einant prie visiško 
kapitalizmo nuvertimo.

Drg. Kalakauskas religinių 
burtų atsikratė jaunystės die
nose ir tokiu pasiliko iki pat 

\ mirties. Su religiniais žaban
gais kovojo .iki užgeso jo gy
vybės ugnelė. Taip ir turi elg
tis susipratę darbininkai, ko
munistai. šalia kitų darbinin
kiškų organizacijų, drg. Mati
jošius 1917 metais įstojo į Lie
tuvių Socialistų Sąjungą (Soci
alistų Partiją). Jis tuoj prisi-1 
deda pa’ie kairiojo sparno ir1 
kuomet skyla Socialistų Parti- 

spar- 
drg.

kitais

ja ir sutveria kairysis 
nas Komunistų Partiją, 
Kalakauskas sykiu su 
eina į Komunistų Partiją. Pas
kutiniais metais jisai nepri
klausė prie partijos, bet visuo
met pasiliko artimas simpati
jas ir rėmėjas komunistinio 

^judėjimo. žinoma, nemažai 
sveikata trukdė draugo akty
vumą. Velionis buvo gero 
stovio narys A. L. D. L. Drau- j 
gijoje.

Pikta mirtis išplėšė Matijo-j 
šių iš mūsų tarpo, paliekanti 
liūdinčią draugę Kalakauskie- į _ 
nę,

’ metų amžiaus ir visą būrį ide-1 
jos draugų, prietelių, giminių 
ir pažįstamų.

Sugrįžęs iš ilgos kelionės po 
Europą ir Afriką, dr. A. S. 
Boecker, vienos iš liaudies mo
kyklų Coney Islande užveiz- 
da, pasakė, kad jis niekur to
kių nešvarių gatvių nematęs, 
kai Brook lyne ir New Yorke. 
Esą, jis važinėjęs po Europą 
ir Afriką, lankęsis daugely.) 
miestų ir visur gatvė? 
daug švaresnės.

DU ĮKALINTI, KAIPO 
KYŠIADAVIAI

Frank H. Berg ir 
tapo suimti kaipo 
liai Queens Borough 
tui Harvey,
tūkstančius dolerių, kad pas
tarasis suteiktų tam tikrai 
kompanijai kontraktą, surištą 
su kanalizacijos darbu.

Abu bus teisiami ir bylos 
eigoj, tikimasi, iškils daug įdo- 

Anių žul i kyščių

Gerai yra rūkyt Luckies
imkite Lucky vietoj saldumyno

Mrs. James A. Stillman 
Žymi Ypata New Yorko 
Augštuose Sluogsniuose

<
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Mrs. James
A. Stillman 
Žymi Ypata 
New Yorko 
Augaluose

Sluogsniuoso

locKr
srfi/KP

“Gerai yra rūkyt Luckies—as ima Lucky vie- 
ss vyrų yra man sakę, 

‘ kad jie pasilaiko sveiki ir vikrus, rūkydami 
Lucky Strike, o neatsidUodami' perdaug gau
singiems valgiams. As esu tatai išbandžius ir 
atradau tame daug smagumo. Tai yra išmin
tingas būdas išsilaikymui nuo nutukimo—ma- 

; lonus jų apkepinimo kvapsnys yrą [puikus 
pavaduotojas r tekinančiu saldumynų ir sun
kių, perdaug gausingu prieskoniu. Taipgi, 
beje, jų apkepinimas yra prašalinęš nesvaru
mus, ir'Ldckies niekad nekenkia mano 
gerklei.“ AnNE U. STILLMAN

T
ai yra šiandieninė išmintinga prie
monė—imk Lucky vietoj riebinančio sal
dumyno. Tūkstančiai tatai daro—vyrai tuo 

būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o 
moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai su
derinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad 
išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai pavadu
oja tą pageidavimą riebinančių saldumynų.

Apkepinamas paliuosuoja Lucky Strike nuo 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai pripa
žįsta, sakydami, kad Luckies mažiau teer
zina rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl 
žmonės sako: “Tai yra geras daiktasrūkyti 
Luckies.”

f .

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRAB01UUS

1B BAULAMUOTOJiS 
Užtikrinu, kad mano patarnavima* 
bus atatinkamiausiaa ir už prieinamu 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreipti* prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:

Bell---------  Oregon tlM

Keystone— Main »6tt

Labai Parankus Kišeninis
/

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
i i ir : i; 1 x

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias p a gelbėt o j as, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c ,

“LAISVĖ”
16 Ten E y c k St., Brooklyn, N.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusios 
ant visokių kapinių. Nox’intieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje Sauld* 
tos pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose viėtose ir už Žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Imkite 
Lucky 
vietoj 

saldumyno

(1928) metais lėšavę net 
o 1927 metais 

lėšavę “tik” $3,757,586.55.1 
1928 metais iš viso per abi li
gonini pacijentų turėta 
226, o 1927 metais—74,417.

Žinovai pripažįsta, kad 
— ■ mi—vmbū—milžiniškas padidėjimas 

rūkymo Cigaretų paeina iš pagerinimo Cig- 
aretųa įdirbimo proceso, pritaikant prie to 
kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais Lucky 
Strike Cigaretų naudojimas pakilo augščiau, 
negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus. 
Tatai tikrai patvirtina, kad publika pasitiki 
didesniu LuckV Strike gerumu.

' -............- . - . ... |IQ„
sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Ork- 
i tokias ‘'Melodijas, kurios Broadway padare Broadway. ” 

Ta muzika po visą salį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskle
idžiama National Broadcasting Company tinklu.

V) 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

I DETROITO LIETUVĄ DARBININKŲ APTIEKOS 
•; Čia randasi dvi lietum Skbs aptūkos, kuriose galima pirkti vaia- 
į tas daug prieinamesne Vairo.. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptickoriv« Savininkas

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius, •
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) ,
įokių šalčių neblję. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuė savo amžino priešo! i

( , URBO LAX TABS,
(25 centai už skrynutę)

vra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamini daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___ ________________ ORDER BLANK:__________

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

Vardas ------------- ------------------------------------------------- -
No_________________________________________ St. or
Miestas State

15U

“ TARPININKAS ” 2

Levini ..Is 
niai 
key, 
Striblingu vasario 27 d., pra-.' - 
dėjęs ne juokais treiniruotis, I 
Pereitą ketvirtadienį jis sten-'339 
gėsi papildyti tuos silpnumus, 
kurie pas jį, kaipo pas boksi
ninką, apsireiškia. Jei jis pa-

(The Mediator)

78,- VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

j I Pašvęstas" naudingiems patarimams j 
į Į ■ apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
ličius ir kitus nejudinamojo turto rei- 

H įkalus. Paįvairintas eilėmis su gai- 
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne

• mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
'metams Amerikoj $1.00, pavienis nu- 
Į meris 10c; užsieny—metams $1.50, Į 
Į pavienis num. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke-

’. Dar n i e- , 
Būtinai

0IDZI0H PAVASARIO EKSKURSIJA

Greičiausiu pasauly laivu ,

MAURETANIA
Gegužės 1-nų Dieną

Iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ
per SOUTHAMPTONĄ

Vadovauja plačiai žinomas judančiu paveikslu rodytojas
A. T. RAČIŪNAS

Po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko
p, Stepono Bergeno

Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
krutančiuose paveiksluose p. A. T. PvAčIUNAS

AMERICAN
.AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT X177-3474
Būkite Savystovūa—Išsimokinkite Automobilių

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti, visokią 
išdirbimų karus Į truftipą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. * • "

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

Mokykla su Repatacija

RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA

Ad No. E-58
Kaip padidinti jūsų 

spėką ir jčgas
Žmonės, kuriems trqRsta sr>ekų ar jėtrų.

turintieji silpnus gyvintuosius organus, delei 
menkos sveikatos ar besiartinančios senatvės, 

J Rusilauks didelės patrelbos Iš Nuca-Tone. ka- 
L dansri jie stimuliuoju nervus, muskulus ir vi- 

*u*. f>rvj‘r-u;*.# nasrerina apetitą, pagelbsti virš
kinimui, hąAalina inkstų ar pūslės suertinl- 
mą. nuirai i konstipaeiją, tralvos skaudėjimą 
ir kvaitulį ir suteikia poilsinzą. gaivinanti 
miegi). Nuga-Tonc labai daug gero padarė 
per pastaruosius 40 metų ir pasekmės, kokių 
misilaukė p. James Walters, Philadelphia. 
Pą.. yra tokios, kokių tikisi žmonės, kurie 
taip kenčia, kaip jis kentėjo. P-as Walters 
Mko: “Nuga-Tonc yra pastebėtinas. Pirm 
immo jo aš visuomet buvau pavargęs, ba- 

4 . r. naktimis miegu gerai ir mano vidu
riai eina reguliariai tris sykius j dieną Ir 
aS jaučiuos puikiai, kai a's pabundu ryte." i

Kada tiek lengva pasiekti gerų sveikatą, i 
nėra reikalo žmonėms kentėti ir jaustis labai 
naaraagiai. Paimk Nuga-Tone tik per keletą 

< 990 ir r,am}4*si, i._: ■ 
: Visi vaistų pardavinėtojai turi Nuga-T.__
grlM užsakys del jūs i5 urmo vaistinės.

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

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus, 
atliekame greit ir tinkamai.

L' Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St

Nau-

Darbą

su sekamos asmeniškai vadovauja
mos ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8
puikiu didlaiviu AQUITANIA . . .

Informacijų teikia mūsų agentai, ar

CUNĄRD LINE
Lithuanian' Dept.

25 Broadway, Nevt York City

FYTRAf Laike bedarbės pirties kainą nupiginta iki ra f* „hi EiAiiui. Nuo 8 v, ryto iki 6 v< vak>; po 6 vai—75c įu lemų
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 IŠSIPĖRIMLI VANTOS VELTUI

ATDARA
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarnmkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: 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



(21-47)
J. IR O. VAIGINIS

Maspeth,

del pa- 
priimti.

3 
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Puslapis Šešias šeštadienis, Vasario 16,1929

VIETOS ŽINIOS
Be Goldo, kalbės visa eilė 

kitų kalbėtojų.
Kiekvienas lietuvis darbi

ninkas kviečiamas dalyvauti. 
Pradžia 8 vai. vakare.

“DAILY WORKERIO 
GELBfiJIMO VAJUS 
(“TAG DAY”)

vi-

imgais?” Ar jie gaus nors da- 
! lį sunkiai uždirbtu skatikėliu?
Nieko negalima kol kas į tai 
atsakyti. Valdžios atstovai, 
kurių rankose dabar bankas 
randasi, nesako nė vienaip, nė 
antraip, ir tas darbininkus dar 
labiau kankina.

LYROS CHORAS IR 
OPERETĖ “PEP1TA”

Rytoj, 17 d. vasario,

* Vakar, šiandien ir rytoj 
si pasiaukoję judėjimui dar
buotojai dėjo ir dės? pastangų 
padarymui “Daily Workerio” 
taip vadinamos “Tag Day” 
pasekminga. Po dirbtuves ir| INFLUENZA VĖL
■svetaines jie kreipsis į darbi-j GRŪMOJA 
©inkus aukų, nes “Daily Wor- 
ieris? - Stovi pavo j u j. Aišku, 
jdarbipinįai neatsisakys 
netui-iy atsisakyti) J 
.tientritįėlj anglių (kai. 
5nisti|4 idįenrhštį pasaulyj.
į Gfcjbėkirne “Daily Worke-

Pastaromis dienomis 
(ir Yorko įpiestę vėl 

paremti pavojus apsireiškė.
kalba; 'komu- .ketvirtadienį susirgo 13 asme 

nys. i 1 v

6!

* 1 iltį U ’—* —įiUfUte“ PRADUTI VAJŲ
UŽ ^ORGANIZACIJĄ

New 
influenzos 

Pereitą

BEN GOLD SAKYS 
PRAKALBA PROTESTO 
MITINGE

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

Sūnaus rolėje,
“Panelės iš Ca-

Drg. Velička
rolėj

Lyros 
Choras, susidedantis didelėj di
džiumoj iš Amerikoj augusio 
jaunimo,*pirmu kartu pasiro
dys dailę mylinčiai visuome
nei, ką jis gali nuveikti meno 
srityje. Tokis didelis veikalas, 
kaip operetė “Pepita,” ir prie 
to tiek daug reikalaujantis su- 
gabumų iš
nėra menku daiktu suvaidinti. 
Tą lyriečiai puikiai supranta 
ir todėl niekada, 
savo parengimą, 
energijos nedėjo
mui, kiek dabar dedama. Nes, 

Imat, pas jaunus nestokuoja 
nei energijos, nei ambicijų: 
ką užsibrėžia padaryti, tai ir 
padarys. Be abejo, talka to-

artistu pusės, tai

8 v. 
New 
gar-

įvairiu 
todėl 

milio-

Antradienį Bus Rodomas 
Garsusis “Krassinas”

Sekantį antradienį, kai 
vakare, Carnegie Hall, 
Yorke, bus rodoma tasai
susis Sovkino judis—“Krassi
nas”—vaizduojantis išgelbėji
mą dirižablio “Italia” įgulos 
iš šiaurinio žemės ašigalio sri
ties.

Pasitikdama “Krąssino” įgu
lą, Aleksandra Kollontai, So
vietų Sąjungos
Norvegijoj, pareiškė:

“Mūsų priešai sako,

ambasadorė

prieš jokį 
tiek daug 
prisirengi-

Garsus savo narsumu ir drą- kiam dideliam ir puikiam vei- 
sa kailiasiuvių vadas, Ben kalni buvo reikalinga ir lyrie- 

, sakys prakalbą masi- čiams pavyko gauti atatinkan- 
Independent Shoe Workers Į niame protesto mitinge, bū-.čius veikalo rolėms artistus, j 
Unioti’ .susirinkimas, k u- i siaučiame sekantį pirmadienį, i Pepitos rolę loš M. česna-i 
tiame' nutarta pradėti vajus!vasario 18 d., Irving Plaza vičiūte, kuriai prisieina dange-' 
Už nįitijų narių gavimą, stipri-1 Svetainėje, New Yorke. Mitin- lis puikių dainelių sudainuoti j 

’ ’ - — —y:- miošiant. Be abejo, kad ji stovi
savo vietoj. Draugas Nalivai- 
kas, kuris įvairias roles moka 
ir sugebi prisisavinti, šiame j 

puolimus ant strei-• veikale, rodosi, tarsi skulpto- 
-------— kuojančių adatos darbininkų. I riaus nulipintas tiksliai. O ku- 

~ Tūkstančiai darbininkų, pa- Prie mitingo suruošimo, paga-jrie matė B. Rudaitį lošiant, 
dėjiisių. City Trust Co. suban- liaus, prisidėjo ir Amerikos tiems užtenka žinoti, kad jis 
krūtavusiam banke savo skati- Darbininkų (Komunistų) Par- loš, o kurie dar nėra matę, 

. kasdien keldami ir gul- tija ir Jaunųjų Komunistui Ly-.tai atėję galės persitikrinti, 
galvoja: “Kas bus su pi-.ga. ■?. 'kad jis puikiausias juokdarys-

* IjH . y T i o<i n

Hei’bitą ketvirtadienį įvyko | Gold,

nimą unijos ir kovų už page-igą ruošia Tarptautinio Darbi- 
rlnimą čeverykų industrijoj ninku Apsigynimo newyorkiš- 
dįirbančių darbininkų padėties. ■ kis skyrius. Tikslas: užpro

testuoti prieš miesto policijos 
žiaurius puolimus ant strei-KAIP BUS SU PINIGAIS?

PARSIDUODA viena iš mūsų foto-1 
grafijų studijų, pilnai įrengtų, 
Wilkes-Barre arba Pittstone. Kreip-Į Parsiduoda medinė 8-nių šeimynų 
kites: Valinchius Studios, Pittston, Į Pu 2 krautuvėmis stuba. Neša ran- 
Pa., arba Wilkes-Barre, Pa. 39-42 jąos $2,200.00 į metus. Parduodu pi- 
---------- -------------------------------------- * giai—už $13,000.00, nes važiuoju į

IŠRANDAVOJIMAI p" '’ gotthelfsman,
—............ i 541 Flushing Ave., Brooklyn, N

PASIRANDAVOJA didelis frontinis' (35-40)
kambarys, su dviem lovom, garu * 

apšildomas, prie pat Lorimer St.! 
subway stoties. Taipgi yra gamina- į 
mi namie pusryčiai ir vakarienės. 
Atsišaukite bile kada: 35 Devoe St., 
Brooklyn, N. Y. 40-41

DIDELIS BARGANAS

PAJIEŠKO.HMAI
jPA.IJEšKAU pusseseserės - Petronės 

_ j Apanavičiūtės, po vyru Demsienę.
— Taipgi tetų Veronikos ir Anastazi

jos Sabučių. Girdėjau, kad gyvena 
Waterbury, Conn. Taipgi ir Onos 

Į ir Gendrutos Baltrusičių. Jieško 
REIKALINGA stiprių vyru pakavi-įOna Vensloviūtė arba Maužiūtė.

mui skudurų. Atsigaukit tuojau. ’ Meldžiu atsišaukti arba kas žino- 
J. Eisenberg Co., 55-57 Montrose te praneškite tokiu adresu: Mr«. A. 
Ave., Brooklyn, N. Y. Te)., Stagg ĮMinakus, P. O., Poolville 
3456. 39-41 I

REIKALAVIMAI

kad 
mes esame naikintojais kultū
ros ir mokslo. Jūs herojizmas, 
taciaus, išsklaidė tuosius me
lus. Jūs uždaviniu dabar su
radimas ir išgelbėjimas Alles- 

Varde 
jums ir 

• visiem 
Rusijos žmonėm, mes teikiame 
mūsų padėką ir sveikinimus, 

mylintieji dailę, Jūs parodėte visam pasauliui, 
’ • ■ ”” kad esate pasiaukoję civiliza

cijos pionieriai.”
Vilhjalmur Steffansson, žy

mus šiaurinių sričių tyrėjas, 
padarys trumpą pranešimą 
apie “Krąssino” ir orlaivimn- 
ko Boriso Čuchnovskio pasirį- 

2() žimus.
na- 

“Laisvės” 
Draugai, pasi- 

visi dalyvauti susi
nės randasi svarbių 
kuriuos reikės ap-

komikas. Tai reikėtų labai 
parinkti iš gerų profesionalų 
komikų, kad jį galėtų “bytin- 
ti.” O kas gali pasakyt, kad 
Ch. Leveskas ne geriau tiks 
Milionieriaus 
negu kad tiko 
narsie” rolėje,
taipgi jam pritinkamoj 
stovi ir jam labai sekasi.

M.žolyniūtė iš Newark, N. 
J.,' “Milionieriaus Duktė,” ku
ri ta b o banditų užgriebta, pa
rodys savo artistiškus gabu
mus. L. Kavaliauskiūtė, Na- 
livaikos-Pedro, kaipo karčiam- 
ninko, duktė, yra puikiai išsi- 
gudrinus ir mačiusi 
p erėj ū n ų - d ž e n te 1 m a n ų, 
mikliai pasigauna sau
nieriaus sūnų Leveskią. J. Ja
kučionis laimi revoliuciją, , bet 
sykiu laimi ii’.užgriebtą ban
ditų Amerikos milionieriaus 
dukterį. -' ž .■ - -

Taigi,, kas šią operetę ma- sandri ir Amundseno. 
tys/ tas matyį visą ^Meksiką, Norvegijos žmonių, 
su jos reydliuciomis, papro- į Sovietų vyriausybei ir 
Čįais, daile, saulėtu .dangum ir 
linksmu jaunimu.

.Todėl visi, i 
būkite 3:30 vai. po pietų, 17 
d. vasario, Labor Lyceum sve
tainėj. Ten pamatysite Mek
sika savo akimis. B. K. .

Tel., Stagg 9105 

f Dr. A. PETRIKĄ ‘ 
i LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza ( 
(Priešais “Bridge Plaza”

Ii 221 South 4th Street
£ Brooklyn, N. Y. (
V VALANDOS:į 10-12 prieš piet; 2-8 po piet.1 Ketvergais ir subatomis iki 6 
£ valandai. Penktadieniais ir sek-
Y madieniais tik sulyg sutarties.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

39-41

DARBIEČIŲ ATYDAI
Seredos vakare, vasario 

d., įvyksta A. D. P. L. F. 
rių susirinkimas, 
svetainėje, 
stengkite 
rinkime, 
reikalų, 
svarstyt.

Sekr. K. P.

“Dr. 
Ufos
55th

® JUNIPER Z6,?*6 ■ į
RALPH KRUCH C

FOTOGRAFAS
66-23 Grand Avenue.

• <. .i.-MASPETH. N. Y.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS

HF

Caligari Kabinetas”— 
Gamyba—Rodoma 
St. Playhouse j

Pradedant su šia diena, šeš
tadieniu, vasario. 16, iki sekan
čiam šeštadieniui, 55th St. 
Playhousėj, New Yorke, bus 
rodomas garsiosios Vokietijos 
judžių kompanijos Ufa garni-1 
nys—“Dr. Caligari Kabine
tas” (The Cabinet of Dr. Cali
gari). Savo artistiniu apdir
bimu ir pačia mintim šis vei
kalas skaitomas vienu iš ge
riausiai nusisekusių.

Be suminėtojo, bus rodomas 
“Gražus Mėlynasis Dunojus.” 
Bus dar ir kitokių pamargini- 
mų.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

Telephone, Stagg 440*

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
Pranešu draugams, kad J. Samuo

lis, kuris lošė “Blindos” veikale stu
dento rolėj, tapo kasykloj sužeistas, 
nulaužė jam ranką. Todėl jo 
malonėsite atiduoti kitam. J.

rolę

ROCHESTER, N. Y.
A. L. D. L. D. 50 kuopos

■ rinkimas bus utarninke, 19 vasario, 
Į Gedemino Svet., 575 Joseph Ave. 
; Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit susirinkti ir naujų narių 
atsivesti. Sekr. J. Evans. 39-40

susi-

BOSTON, BTA5S.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 3353 
Washington St., kampas Green St., 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel.

, Jamaica Plain 1123.

PARDAVIMAI
LIETUVOJ parsiduoda 10 margų 

žemės, kuri randasi Šilvienių kai
me, tarpe Ilguvos parapijos ir Plok
ščių. Žemė dirbama ir gera, viršuj 
juodžemis, apačioj molis; auga dobi
lai ir visokie kitokie javai. Kokie 
600 pėdų nuo girios, yra priklausan-

I tis kelias įvažiavimui j girią, lau
kas keturkampis, rubežius nuo pie
tų, žiemių, rytų ir vakarų. Nuo 
žiemių pusės prie rubežiaus yra ber
žas, turintis 40 mėtų, ištolo žiūrint 
labai daili , išvaizda. Einantis kelias 
pro beržą yra nuo žiemių, galima 
važiuoti į visas puses. Puikus gy
venimas prie gražios ’ girios. Nemu
nas irgi netoli. Ta žemė nėra pri
klausanti prie kitų, tik pardavėjui; 
galima pirkti be jokio klapato. Že
mės paskutinė kaina $295.00. Jei 
kas norėtų tą žemę pirkti, tai raš
tus galima padaryti Brooklyne arba 
New Yorke. Kas mano važiuoti į 
Lietuvą, tai labai geras ir pigus pir- 
kinys. Pasinaudokit proga, 
giau informacijų suteiksiu 
J. Aleksa, 43 Wood Road, 
Neck, N. Y. Tel., Great Neck

Dau- 
laišku. 
Great 

1278-J.
40-42

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

Vądovū
411 Evergreen Avenue 

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

- - -

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

ROCHESTER, N. Y.
A. L. D. L. D. 50 kuopos susirin

kimas įvyks 19 d. vasario, vakare. 
Nariai būtinai atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų. Taipgi gausi
te ir po knygą, katrie neatsiėmėte.

i Raštininkas Geo. švedas.

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

į Darbą atlieku gerai ir pigiai
■ Kreipkitės šiuo adresu:

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

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

UŽEIGA

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso* 
kios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių . <
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreiČiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų 
Šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 2860, 3514.




