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Drg. L. Prūseikos Knyga 
Jau Gatava.

Patersoniečiai Sujudo.
Senatorius Reedas Apie 

šnipus.
Kur Biblija—Ten Kara

lius.
Darbininkių Diena.

Rašo R. M i žara
Metai XIX, Dienraščio XI

Senai laukta ir kalbėta d. L.
> Prūseikos knyga—“Karų ir Re

voliucijų Gadynė”—jau gatava: 
atspausdinta, apdaryta ir tuoj 
bus siuntinėjama. Tai dar pe
reitiems metams priklausantis 
ALDLD. leidinys. Iš eilės 
26-tas. Knyga didelė, 350 pus
lapių, gražiais apdarais, žinant 
d. Prūseikos gabumus, kaipo 
rašytojo, neapsiriksiu sakyda- 

. mas, kad šis laidinys bus narių 
/ pasitiktas gal labiau už pirmes- 

niuosius ir kiekvienas perskai
tęs jį džiaugsis.

Spaustuvė ! 
metų ALDLD. 
Tai bus d. V. 
“Atsiminimai iš Kalėjimų”. Ki
ta bene bus tik seno Vinco apy
sakos.

Sugavo Du Pabėgusius
Žmogžudžius iš Kalėjimo

Apalpo Pamatęs Save ir 
Carą Judžiuose

COLUMBUS, Ohio.— Pat 
McDermott, užmušėjas 
Don R. Mellet, laikraščio re
daktoriaus iš Canton, Ohio, 
ir Mike Jaco, kitas žmogžu
dys, nuteistas ant viso am
žiaus j kalėjimų, kurie ank
sti antradienio ryta su ki- 

skubi statyti šių i ta^s dviems kriminalistais 
:. leidinį—27-tą.! pabėgo iš Ohio kalėjimo, ta- 

Kapsuko knyga ‘ po policijos sugauti akme-
nyčioj netoli Upper Arling
ton, Columbus priemiestyj, 
antradienio vakarų. Juos 
pažino kalėjimo viršininkai.

Tiedu kriminalistai per 
aštuoniolika valandų -nuke- €• V

jliavo tik 18 mylių.
nesenai suorgani- i

Kunigai ir Klaniečiai Uždrau
dė Rodyti Sovietą Filmą

Sekantį šeštadienį, vasario 
mėn. 23 • d., Patersone įvyksta 
didelis koncertas. Jis bus tuo Į 
svarbus, kad rengia pačių pa- Į 
terson iečių i

’ zuotas ir jau prasilavinęs dai- 
nose Laisvės Choras. Bus ai- 
diečiai ir lyriečiai iš Brooklvno, 
ir sietyniečiai iš Newark©. Be 
to ir mūs Ufos kvartetas daly
vaus.

Apielinkės lietuviai darbinin
kai turi nepatingėti kalbamą 
vakarą nuvykti į Patersoną ir 
paremti jaunutį Laisvės Chorą. 
Sykiu patys paūžšite.

Vieta: 62 Lafayette St.
kas: 7 vai. vakare.

NEW BRUNSWICK, N. 
J.— Čia klaniečiai ir kuni
gai apeliavo į miesto majo-i

BUDAPEST, Vengrija.— 
Antradienio vakarų čia Ter
minus teatre buvo rodoma 
filmą apie Rusija iš karo 
ląikų. Vienoj scenoj buvo 
parodyta atsilankymas caro 
ir carienės į karo ligoninę. 
Judžiuose matėsi ne tik ca-i 
ras ir carienė, bet ir ligoni
nės komandierius. Publikoj 
sepas, apšepęs žmogus pra
dėjo rėkti, o paskui apalpęs 
parkrito ant grindų.

Daktaras jį atgaivino. Jis 
sakė, kad jis apalpo pama
tęs save ir carų krutumuose 
paveiksluose. Sakė, kųd jis 
buvo tos ligoninės koinan- 
dierium. Buvo apsirengęs 
puikia kapitono uniforma ir 
puikiai gyveno, o dabar su
vargęs, nusenęs; teatre sė
dėjo pigiausioj vietoj, nes 
neturėjo iš ko brangesnio 
bilieto nusipirkti. Jis nega-

. i

Saldainiai su Komunistą 
Proklamacijomis Lietuvoj 

i 
------ i

Lietuvos fašistai nieku bū
du negali sustabdyti komu
nistų propagandos. Jei ne 
vienokiu, tai! kitokiu būdu 
komunistai su savo atsišau
kimais prieina prie žmonių. 
“Lietuvos Žinios”, bėdavo- 
damos apie komunistų vei
kimų, rašo:

“Komunistai Lietuvoje vi
sokiais būdails dabar veikia 
ir varo agitacijų. Biržų ap
skrity pastebėtas dar negir
dėtas Lietuvoje proklamaci
jų platinimas, 
proklamacijas 
saldainiai. Saldainiai par
davinėjami ir dalinami vėl- 
tui.”

5 Žuvo, 200 Sužeista 
Gelžkelio Nelaimėj

SOVIETAI IŠVIJO TROCKĮ. KAIPO 
DARBININKU VALSTYBES PRIEŠĄ

-S

Lai-

Pereitą pirmadienį J. V. se
natorius James Reed kalbėda
mas senate apie prohibicijos įs- 

f tatymą ir jo vykdintojus, pažy
mėjo :

/ “šis įstatymas pavedamas
4 įvykinti gyveniman tiem žmo

nėm, kurie žinomi kaipo šnipai. 
Kas yra šnipas? Jis yra že
miausia gyvuliško gyvenimo 
forma. Tai sutvėrimas, pame-. . , _
tęs kiekvieną garbės principą. ■ sis komitetas pakeitė Troc- 
Sunaikinkit pagarbą, ir žmo- Į kio miesto vardų Chapajev- 
gus pataps laukiniu gyvuliu, j ski vardu. _____________
Tos rūšies žmogus padarys .by i Samara provincijoj.
ką, ką jo baili siela jam leis I 
padalyti.” ' j

Tai yra geras šnipo definavi- 
mas. Tik senatorius pamiršta, 
'f ’d visa kapitalistinė sistema 

<osi ant šnipavimo. Prade- 
*M.ant su fabriku ir baigiant su 
parlamentu—šnipai samdomi ir • 
palaikomi. Palaikomi ir provo- Į 
katoriai. . 
čiausia dirva atsidarė su prohi
bicijos įstatymo įvedimu.

Į mažutes 
įvyniojami

Nuteisė 3 Komunistus Kalė- 
jiman už Apgavimą Socialistą

BERLYNAS.— Keli mė-
ra, kad jis uždraustų rodyti ^jęs išlaikytu skausmo, kuo- nėšiai atgal socialdemoara- 
vietos teatre Sovietų filmą me^ P'isimine senus lamus, tų laikiascio Voiwaeits 
“Dešimts Dienų, kų Sukra- i pamatęs save su cariu < 
tė Pasaulį”. Majoras už-i:x-’_x:: ~ ,7 ...
draudė rodyti. įsakė,. kad> jis yra Vaši h

Filmą buvo išgarsinta iš-1 Martinov, 60 metų amžiaus, 
anksto. Atėjus laikui dau-1__________
gelis rinkosi žiūrėti, bet atė- ’ >. n.
ję prie teatro pamatė visai, Coolidge Gauty Didelius ri- 
kita filmą, v

"Vorwaerts” 
. Jis redaktorius rangėsi per ra- 

; apalpo. Išeidamas iš teatro dio pasakyti prakalbų

nigus už Rašinėjimą
TROCKIO MIESTĄ PA

KEITĖ KITU VARDU ■ WASHINGTON.
i ma, prezidentas

MASKVA.- Sovietų Sa- i ^ri tiek visokių pasiūlymų 
jungos Centralinis pildanty-i užsiėmimo užbaigus pre- 
sis komitetas nakeitė Troc-1 zidentystes terminų, kad jis

- Sako- 
Coolidge

PEORIA, III.— Trečiadie
nį trys vagonai ant Peoria 
Terminal Gelžkelio apvirto 
ir užsidegė, netoli Hollis, 
Ill., už 10 mylių nuo čia. 
'Mažiausia penki žmonės žu
vo, o keliolika taip labai su
žeisti, kad jie veikiausia 
mirs. Lengviau sužeistų 
skaičius siekia iki 200.

Traukiniu važiavo 1,200 
mainierių į Crescent Coal 
kompanijos kasyklas, 15 
mylių į pietus nuo čia. Gelž
kelio viršininkai sako, kad 
vagonai apvirto iš priežas- 

buvO
su-

ties sugedimo relių; 
nutrūkus geležis, kuri 
jungia galus relių.

“Sirena”, Kuri Nuodijo 
Lenkų Karininkus

Vokietijos Socialdemokratą Tūli Lyderiai Nori Jį Parsi 
gabenti Ardymui Vokietijos Komunistą Partijos ; , M

Pranešama iš Berlynu, 
antradienį kancleris 

Mueller, socialdebiokratų' 
lyderis, kalbėjosi apie Troc
kio įsileidimų Vokietijon su 
kabineto nariais ir savo 
partijos vadais. Socialde
mokratų lyderių susirinki
me buvo smarkios diskusi
jos Trockio įsileidimo klau
simu. Sakoma, Mueller karš
tai kalbėjo prieš įsileidimų, 
bet kiti lyderiai smarkiai jį 
kritikavo ir stojo už įsilei
dimų, pareikšdami, kad 
Trockis, būdamas Vokieti
joj, padės jiems suskaldyti 
Vokietijos Komunistų Par
tijų, kuri dabartiniu laiku 
yra labai tvirta ir neduoda 
ramybės ponams socialde
mokratams.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad Trockis nega
lės apleisti Turkijos be Tur
ki jos valdžios tam tikro lei
dimo, nežiūrint, kad jis ir 
gautų Vokietijos leidimų 

sųmo- keliauti Vokietijon. O Turi
ningai veda kontr-revoliuci- kijos valdžia veiksianti šu
nį veikimų prieš proletaria- lig Sovietų valdžios pagel
to diktatūrų. ' {davimo.

MASKVA— Sulig oficia- 
lio pranešimo, Valstybės Po- kad 
litinė Administracija nutarė 
Trockį išvyti iš Sovietų Są
jungos už jo veikimų prieš 
Sovietų Sųjunga. Trockis 
išvytas, kaipo Sovietų Sajun 
gos priešas, dirbantis kontr
revoliucinį darbų prieš dar
bininkų respublika. Jam pa
čiam pageidaujant, su juo 
išvyko ir jo šeimyna.

“Izviestija”, oficiali* So
vietų valdžios organas, ra
šo, kad trockistai yra dabar 
pilnai anti-so vietinė organi
zacija, kuri pamatiniai ko
voja prieš Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partija ir Ko
munistų Internacionalų.

Trockis, rašo tas laikraš
tis, neša kontr-revoliucijos 
vėliavų ir naudoja tokiuos 
pat obalsius, kaip baltagvar
diečiai ir menševikai naudo
davo 1921 metais, kaip tai, 
reikalavimas slapto balsavi
mo ir tt. Trockio grupė su
sideda iš nusibankrutavusių 
avantiūristų, kurie i

F-'l
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VARŠAVA.— Lenkų poli
cijai pavyko susekti viena 
gražių mergaitę Marija Bir- 
zybiz, kuri važinėjo po len
kų garnizonus ir nuodijo 
lenkų karininkus. Šios “si
renos” veikimo priežastis 
nežinoma.

. uz 
budavojima kreiserių. Ko
munistams valdžia nedavė 
radio naudoti sakymui pra
kalbų prieš ginklavimųsi. 
Už tai komunistai sugalvo
jo, kaip apgauti socialdemo
kratų lyderius ir dasigauti 
prie radio.,.,. A

Trys L komunistai, Dr. 
Frank, Werner Peukė ir Al
fred Scherlinsky, automobi
liu nuvažiavo į Schwartzo 
namus ir paaiškino, kad jie 
yra radio stoties vedėjai ir 
atvyko jį nugabenti į radio 
stotį. Jausdamasis dideliu 
ponu, socialdemokratų lyde
ris sutiko su jais važiuoti 
automobiliu. Jie jį ilgokai 
pavežojo, o vėliaus parvežė 
namo. Tuo tarpu komunis
tas sakė prakalbų per radio.

Del to visoj šaly buvo 
daug juoko ir kalbų, o so
cialdemokratam buvo didelė 
sarmata, kad komunistai 
jiems šposų iškirto.

Antradienį atsibuvo tų 
trijų komunistų teismas. 
Jie paaiškino, kokiuo tikslu 
jie buvo išvežę ponų social
demokratų pavažinėti. Teis
me buvo1 labai daug juoko. 
Visi juokėsi, kas tik buvo 
teisme. ' Bet teismas, už
tardamas socialdemokratus, 
kaipo kapitalistų agentus, 
nuteisė Dr. Frank ketu
riems mėnesiams kalėjimo, 
o kitus dn po du mėnesiu 
kalėjimo.

Iki Šiol Virš 1,000 Suknia- 
siuvią Suareštuota

NEW YORK.— Iki šiol 
jau suareštuota suvirs 1000 
pikietuotojų sųryšy su suk- 
niasiuvių streiku, kurį veda 
komunistų ir kairiųjų dar
bininkų suorganizuota nau
ja unija—Adatos Amatų 
Darbininkų Industrinė Uni
ja. Daugelis suareštuotų 
paliuosuota be bausmės; ki
ti nubausti piniginiai; kitų 
teismai atidėti.

Antradienį šeši streikie- 
riai vėl suareštuoti už pi- 
kietavima.

Daug darbdavių jau tapo 
priversti išpildyti darbinin
kų reikalavimus. Bet strei
kas dar vedamas prieš neu- 
nijines dirbtuves, kad pri
vertus jas pripažinti naujų 
unijų ir padaryti su ja su
tartį, išpildant darbininkų 
reikalavimus.

i< i $ /M
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Priėmė Aštry Biliy 
’Prieš Būtlegerius

Austrijos Komunistų 
Suvažiavimasnei neišmanas, kuriuos pa- 

Įvairios 
•kapitalistinės įstaigos siūlo 
jam geriausias vietas. Jis 
dar nėra nusprendęs, kų jis 
darys užbaigęs tarnystę.

Miestas randasi siūlymus priimti.

Vėl šalčiai Europoj
Šio- 
sep-

$

LONDONAS.— Central!- Sakoma, kad jis gautų di- 
nėj Europoj vėl temperatū- .‘desnę algų, negu preziden- 
ra nupuolė. Ito> Jei^ jis priimtų bent

Net ir saulės kepinamas kuriuos iš pasiūlymų. (Pre-
7 ' 2 y . lAigiptas neliuosas nuo šal-(

Aišku, Šnipams pla- čio. Vietomis lietus sušalo'

ra nupuolė

krisdamas. Tai retas atsi 
tikimas.

zidento alga $75,000 į me
tus).

TX______  * _ . . ______ _ _ JI_______ J__

Vienas New Yorko laikraš
tis siūlo didelius pinigus už

Jo vy

Pereitą pirmadienį New Yor
ko katalikų katedroj pamoksi i- 
ninkavo kun. J. A. McClory, 
Detroito Universiteto paskaiti
ninkas ir rašytojas.
riausiu aimanavimu buvo:

“Pirmoji moderniško pasau
lio respublika pasiliks tik at
mintimi ir senieji karaliai ateis, 
nes demokratija 
jei biblija nebus 
bažnyčią. ’ ’

* Kun. tai taikė
kurie šiandien pradėjo bibliją

, kritikuoti ir skaityti ne švent-^928 metų khyga, ’ parašyta 
raščiu, ale šiaip-sau pasiskaity-' l. Prūseikos—“Karų ir

neišsilaikys, 
sugrąžinta į

modernistam,

Boston, Mass.— Eastern
Massachusetts Street Rail-. rašinėjimų. ,i
way kompanija pranešė gat- •----------------

i v i - • • • kad! Vėl Užpuolė Teatraalmi nnurinmimfic ims ga- į *algų nukapojimas įeis 
lion gegužės 1 d.

Visą A. L D. L D. Narią 
Žiniai

Su 20 d. vasario pradeda
ma siuntinėti paskutinė

mu. Bet McClory pamiršta 
vieną būtent dalykėlį, kad ten, 
kur biblija šiandien viešpatau
ta, kaip tik ir valdo karaliai.

panija, Italija—geriausi pa- 
' \fyzdžiai. Tokioj Lietuvoj, Len

kijoj ir kt. šalyse sėdi nekarū
nuoti karaliai. Ten biblija lai
koma “šventa” ir “neklaidinga” 
labiau, negu kur nors.

Apie 30 ginkluotų pikta
darių, vasario 3 d., vakare 
apie 5 vai. įsiveržė į kino 
teatrų “Paladium”, t Žaliame 
kalne. Visi smurtininkai 
turėjo revolverius, kirvius, 
peilius bei lazdas. . ; ,

Pirmiausia užėmė kasų, 
paskui aparatų ,skyrių, 
šaukdami: “Rankas aukš
tyn!” Ėjusių filmų “Tai,

Anglija Nekvies Ameriką 
ApribotiGinklavimąsi

LONDONAS.— Tepatiki- 
mų šaltinių pirmadienį su
žinota, kad Anglija pirma 
visuotinų rinkimų nekvies 
Jungtines Valstijas vesti 
derybas del apgaulingo gin
klavimosi “sumažinimo”.

Sir Esmė Howard, Angli
jos ambasadorius Washing-

VIENA, Austrija.— 
mis dienomis prasidėjo 
tintas Austrijos Komunistų 
Partijos suvažiavimas. Ati
darius suvažiavimų Koep- 
ling kalbėjo apie šeštų Ko- 
minterno Kongresų ir už
duotis Austrijos Komunistų 
Partijos.

Komunistų Internaciona
lo Pildantysis Komitetas 
prisiuntė atvirų laiškų, pa
reikšdamas, kad suvažiavi
mas turi pradėti energiškai 
vykinti šešto Kominterno 
Kongreso rezoliucijas sųry- 
šy su Austrija; reikalauja 
kovoti prieš dešinįjį sparnų.

WASHINGTON. — Ant
radienį senatas 65 balsais 
prieš 18 balsų priėmė Jones 
bilių, sulig kurio didžiausia 
bausmė butlegeriams bus 
skyriama $10,000 arba pen
ki metai kalėjimo arba abi 
bausmės.

Šis bilius skaitomas vie
nas iš aštriausių žingsnių 
vykininiui blaivybės įstaty
mo.

5

i

M

B

Kovo mėn. 8 dieną—Tarptau
tinė Darbininkių Moterų Diena. 
New Yorlte ir visoj šalyj, di
desniuose centruose bus ruošia
mi minėjimai—prakalbos, kon
certai pažadinimui darbininkių 
prie organizacijos ir kovos. Lie- 

« * tuvės darbininkės visur priva
lu lo atsiliepti į šį darbą; susiriš- 

1 ***kti ankščiau su tarptautiniu dar
bininkių moterų judėjimu, ii’ 

< kelti letarge bemiegančias dar
bininkių mases prie kovos.

Revoliucijų Gadynė”. Kiek
vieno nario pareiga pasirū
pinti, atsiemus paskutinę apie kų negalima kalbėti”, 
pereitų metų knygų, pasi- kurioje dalyvavo svarbiau- 
mokėti už 1929 metus savo šioje rolėje lenkų l-CjU 
mokestis į organizacijų.

Kuopų valdybos taipgi tu
ri smarkiau darbuotis, žiū
rėkite, kad jūsų kuopa ne
pasiliktų nepažengus pir
myn.

ALDLD. Centro Knygius
A. Matulevičius.

Sandariečių lapelis Chicagoje 
juodom raidėm sumetė antgal- 
vį: ‘‘Sandara įsigyjo nuosavą 
spaustuvę”. Tai kur ana, se
noji? Niekur “Sandąroj” pa
našaus antgalvio nemačiau, kad 
“Keleivio” bosai ją užąreštavo 
del skolų.

artistė 
Smosar^ka, padegė. Kilo 
gaisras, kuriam likviduoti 
iššaukta gaisrininkų būrys.

Aparatų, kaip sako polici
jos žinios, taip pat visai su
daužė. Langai ir durys li
ko be stiklų.

Išeidami šaudė publikos 
link, kad nevy tų. Nuostolių 
padaryta apie 15,000 litų. 
Atvykusi policija ‘konstata
vo faktų ir surašė protoko
lų. Spėjama, kad “baltas 
žirgas ar vilkas” “vizitų” 
padarė iš Šančių. Policijai 
publikų pavardės nesu žino
mos. T. t t •

Reikalauįa Teisti Lenki- tone pereitą Savaitę prane- 

jos' Finansų Mimsteri lo?guv .kadJ T c sušaukti abiejų salių konfe
rencijų svarstymui apriboti 

... . , v. - ginklavimųsi ir padarė tuo
ir radikalų valstiečių grupe klausimu pasiūlymų. Kel- 
seime antradienį davė iny-'iOggaS atmetė pasiūlymų. 
Simų; kad j butų augsciausio, Bet Anglijos užsienio rei- 
teismo teisiamas finansų kajų ministeris Chamberlain 
ministers, Gabriel Czecho-: i§ieįd0 pareiškimų, kad Ho- 
wicz uz pinigų eikvojimų. iward patiekęs sumanymų 
k Aon aaa _ Kelloggui be leidimo Angli

jos valdžios.
Budapest, Vengrija. — 

savo, visai 1 neprašydamas Vengrijos laikraštis “Az 
seimo paskirti pinigus. Tas Ėst” rašo, kad per tris mė- 
yra priešinga konstitucrįai, nesiūs čekoslovakij’os a- 
kuri nurodo, kąd valdžia ne-, municijos fabrikai <

Oklahoma City, Okla. — 
Oklahoma valstijos atstovų 
bute tapo įneštas bilius pa
naikinimui kompensacijos 
(atlyginimo už sužeidimų) 
įstatymo. Darbdaviai nori 
panaikinti tų įstatymų.

Buenos Aires, Argentina. 
Argentina pyksta ant Jung
tinių Valstijų, kam jos pla
nuoja pakelti muitus ant 
Argentinos tavorų: vilnų, 
mėsos ir agrikultūrinių pro
duktų. Grasina tuo patim 
atsimokėti Jungtinių Valsti
jų kapitalistams. ■ „

Waterburio Lietuviams

Amerika Nori Prisidėti Prie 
Pasaulinio Teismo -

ra

VARŠAVA.— Socialistai

WASHINGTON. Cool-

Kviečia Rengėjai.

5,000,000 zlotų (apie $562,- 
500) daugiau 1927 ir 1928 
metais, negu seimas nubal-

A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. 
kuopos bendromis spėkomis 
rengia labai svarbias pra
kalbas religijos klausimu, 
kurios įvyks sekmadienį, va
sario 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Venta Hali, 103 Green St 
Kalbėtojum bus d. A. Bim
ba, “Laisvės” redaktorius,

idge administracija pradėjo7 Kalbės šiais klausimais: 
darbuotis, kad įtraukti “Kų Davė žmonijai Tikėji- 
Jungtines Valstijas į impe- mas ir Bažnyčia” ir “Kaip 
rialistinių valstybių taipvar Katalikų Bažnyčia Žiūri į 

•Darbininkus ir Kapitalis** * »
Visi “Laisvės” skaitytoj ai

dinamų pasaulinį teismų.
Valstybės sekretorius Kel-tus? 

logg antradienį įteikė notų 
diplomatiniams atstov. visų dalyvaukite šiose prakalbo- 
šalių, kurios yra prisidėju-! se ir stengkitės į prakalbas 
sios prie pasaulinio teismo, atkviesti savo pažįstamus. 
Notoj tos šalys prašomos Stengkitės šias prakalbas 

kuri nurodo, kųd valdžia ne-, municijos fabrikai’ dirbo, tarp savęs apsvarstyti apie kuogeriausia išgarsinti tar- 
gali padaryti jokių išlaidų [dienų ir naktį Jugoslavijai i priėmimų Jungtinių Valsti- pe tikinčiu žmonių.
be seimo sutikimo, ' < I amunicijų. ‘jų prie pasaulinio teismo. Kviečia Ri
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“Milionieriškoj” Amerikoj atlikdavo, keletas metų at-
Žemesniajame 

bute
gal, 20, 30, arba net 50 dar-

: $1,500, nepaisant, ar vedęs, ar 
' nevedęs, ar šeimyndš galva; jei

gu turi užlaikomų asmenų, ne
gali 1 rokuoti $400 paliuosavimą 
už kiekvieną asmenį, nes šitas 
paliuosavimas teikiamas tik

Žiriios iš Lietuvos

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

Nekaltų Avinėlių Rolėje. .me: “Kalbėjo “Tėvynės” re
Beveik kiekvienam <‘TS. j storius S. E. Vitaitis.. 

vynės” numery j Vitaitis vis n 
naujais ir naujais vardais 
mus kolioja. Kadaise išva-

kongreso ncv uv view. - , paliuosavimas teikiamas tik
Mass, kongresmanas “nink« per patį laikota1’- Kanados arba Meksikos gyven- 

Connery nesenai ilgai kalbė- “ Amerika gali būt turtiri-
tojams.

“Neapsigyvenę” ateiviai turi
j° apie vargingą darbininkų . . šalis nasaulvi ir tūli išpildyti taksy blanką Form dirba po 10
nadėti čpvprvkn t.pkst pr ir,^ ■ ... ... P^auiyj ii LLm1nV' JL,:.. nim k i;

Tabariškio Malūnas ir Aliejinė
Darbininkų yra <daugiau 10; 

i—121 vai., Užmokes-

neaiškias priešfašistines organi
zacijas, kad tiktai nuverstų fa
šistų valdžią. Komunistų parti
ja čionai irgi energiškai dirba 
prieš fašistus. Dažnai pasitai
ko komunistinių atsišaukimų, 
lapelių, kuriuos darbininkai ir 
biednuomenė labai skaito. Rau
dona vėliava taip pat dažnai 
pasirodo. Fašistai siunta, bet 
darbuotojų sugauti negali.

padėtį čeverykų, tekstilės ir 
odų išdirbystės industrijose. 
Connery nesmerkdamas da
bartinę sistemą kalbėjo apie 
tai, bet reikalaudamas, kad 
kongresas uždėtų dar dides
nius muitus ant tų iš užru- 
bežio įgabenamų daiktų, ku
rie galima pasigaminti čia 
pat J„„Ęli„eSe VaWij.se, 
Būtinai, jo nuomone, leike- ai. Vn/i “Aosinv?

Į tų smarkiai padidinti mui-

1 tos piliečiai voliojasi turte 11040 ne vėliau, kaip birželio 15 tis nu<> 5 lig ] litų, kai kurie jos pineciai voliojasi rurre,1 gauna dar d milt mg_
taciaus šiandien mes turime i ’„įy • » ....... nosini Darbdam viotni žadp-dnnrrvhp nmovlVionin nniViu “Neapsigyvenę” ateiviai (is- nėšiui, uaroaavys vietoj zaae- daugybę amerikiečių PUlklu!skiriant Kanados įr Meksikos to mokesčio pakėlimo dar nu- 
amatmnkų, kurie negali su- aVVPnfftl-1]«\ fnr: mnkoti k mm-i mušė po 2,5 cento nuo* valandos.
sirasti darbo, ir tuo būdu 
tūkstančiai amerikiečių šei
mynų randasi ’ nedatekliuj 
arba naudojasi labdaringų 
organizacijų pagelba.”

gyventojus) turi mokėti 5 nuo-|mu^® po 2,5 cento nuo valandos, 
šimtį, kaipo ir “surtax”, jeigu ’Pavieniai, prašę pakelti uždarbį, 
jų pajamos viršija $10,000. |nieko nelaimėjo. • Vežikus, dir-

“Neapsigyvenęš” ateivis turi busius nuo ryto; 7 vai. iki10 
uždirbtų pajamų paliuosavimą, jvak nakties, už atsisakymą nak-j 

Į tai yra, gali1 numušti ketvirtą ties metu išvežioti unĮtuS; darb?Į Licituoja
davys buvo atleidęs ąš darbo,, į AMALIŠKIAI, Ežerėnų apsk. 
bet ir vėl pašaukė, kaLpamatė, —Spalio mėn. fašistai iš varžy-OI VCXAIXC, XYC4VI UVXX1VJ VVKUO1V- x- --z ---------- till i bet . . LLllįT n ‘ 1 L' •’ J - 1 J., v. .. ~

vakiioi Vokietijoj Andiioi vart0ti form 1040A, kur paja-jkad jau pigesnių negatiš. Daiy tunų pardavė valstiečio Mahau-
kitnqo Furnnoq ŽlvsP mos Paeina nuo a1^ ir dasie’ bininkai susirūpinę; kova, už, 8 kos
Kitose EiUl opos sa yse mažiaus Turi vak darbo dieną, bėt darbdą- trolbininkai permazai uz- ^mažiaus, run nožadn
ia ir todėl tų, kraštų fa- ternal Revenue - (savo distrikte mokėti, kaip 4 litus.1 į Be todąr-i
’•n'htrn nin Ii •twm c<tV c« o tyn.' 2 * j . _ i_ • • i • i • • _ _ *• h ‘ _ t____ i _

si tame, kad tokioj Čekoslo-I “Apsigyvenę” ateiviai

,SLA. prezidentas S. Gegu- tai ant tekstilės ir Čeverykų . 
žis...

Bet..., bet gal kitas pa- .... .. . . ... „
dino1 “moraliais banditais,” sakys, kad mums nesvarbu ^ai S1UO klausimu sutinką,

industrinių gaminių. ' .'[„.i.inink.,;
“Fabrikantai ir darbinin- ,. . . -c„dirba ir todėl tų kraštų ta 

brildntai dalį pHsiųstt sayb arba kovo 1S, 1929 m.'As-
_ , VCrykuą, audeklus pįenys, kurių pajamos 1928 m.
ir kt, daiktus į Ąmeriką;1ir vįrąijo $5,000, turi vaftotii'/orm.

arba kovo 15 d.,

i dvi karves ir gyvenamus 
vai. darbo dienai bėt darbdą- trobesius. M.

vXlliU II1U1 clll rtlo Mdllvll LdlO« Ixclvl lIILllllo HvmVuIMIm t • •• . • • j 'j * Ui llxcVil Uoli Lųctll
paskui iškoliojo “plunksnos ką rašo fašistų “Vienybe”, gi1?111? L8’ Pnmin_damas tą pjgj^ ‘čevery
banditais”, o “Tėvynės” Nr.iGal ji tyčia tas “uodegas”ka<^ ?.lt0.s r.usles fab- -r Įtį 1
7-tam jau apkrikštijo prisega prie pp. Vitaičio ir “^ta\r“KaIai-lJ?n PaKelt’juos čia parduoti' pigiau, 104b; prieš 

....................................................................... ’' negu vietinius tos rūšies ga- 1929 mj ' ■ ■
Iii I I . ^*4 I I ^-i _ — - _ * _ - *

“plunksnos banditizmo ri-, Gegužio, 
tieriais”.

Ir už ką gi tas “plunksnos 
banditizmo ritierius”, 
taitis šitaip skerečiojasi? 
Ogi už tai, kad paminėjome, ■ 
jog pp. Gegužis ir Vitaitis, | 
SLA. “čyfai”, dalyvavo kru-i 
vinosios fašistų valdžios1 
agentui Balučiui suruoštoj 
puotoj, vasario 3 d., Brook
lyn© šauniame St. George 
Hotelyj. Bet juk faktas I 
yrą, kad jie ten dalyvavo ir 
niaumojo kumpius ir tūtavo 
už fašistų valdžios sveika
tą. Bet va kuo p. Vitaitis 
teisinasi:

Niekas nei puse žodžio ne
prisiminė, kad SLA. viršinin-j . f>IT
kai (šiame bankiete dalyvavo i puotoj, užsidėjo SLA. virsy- 
kaiąo SLA. atstovai. Jie kai- lų “karūnas”. Štai ką sako 
bėj'd savo vardu, kaipo asme- pats p. Vitaitis, kuris šian

dien veidmainingai protes
tuoja prieš mūsų pasakymą, 
kad jie ten dalyvavo SLA. 
vardu, “Tėvynės” numeryj 
6-f am:

Be vietinių ir artimos apyf 
linkės dalyvių, buvo atvykusių 
svečių ir iš tolimesnių kolonijų, 
kaip: SLA. prezidentas S. Ge
gužis ir ponia Gegužienė, SLA.

' Dr. E. G.

idant pridavus 
i tam tikrą pobūdį bankietui, 

, idant parodžius, kad ir SLA.
Vi- važiu°ja su faš-tetais? Tas 

I ‘ ' tiesa, kad dalyvaudami šitoj 
fašistų pasturlakų puotoje, 
Gegužis ir Vitaitis parodė, 

’jkad jie tempia Susivieniji- 
i mą j fašistų nasrus. Bet' 
i ne tiesa, kad “Vienybė” 
prie jų prisegė viršylų “uo
degas” sauvališkai, be pačių 

sutikimo.
dar kas abejoja šito 
pasakymo teisingu- 
Jei dar rastųsi tokių

i ponų
Ar 

mūsų 
mui ? 
neviernų Tamošių, tai mes 
jiems pasakysime, kad pa
tys ponai, pranešdami apie 
savo dalyvavimą fašistų

kaipo SLA. atstovai. 
bSjq ...................
nys, SLA. nario p. Balučio 
draugai. Pagaliau, nei vienas 
kalbėtojų j'okių sveikinimų 
Lietuvos valdžiai neteikė ir vi
sų kalbos sukosi tik apie p. 
Balutį, kaipo buvusį Amerikos 
lietuvių veikėją ir kurį dabar 
tenka susitikti jau kaipo Lie
tuvos atstovą Jungtinėse Val
stijose. ;

muitus, o .
unijos tam pritaria.

“Aną dieną,” kalbėjo Con
nery, “vienas iš mano diš-j 
trikto piliečių, rašydamas 
man apie tai, kad nė jis,' nė 
jojo du broliai negali gauti 
darbo—ir jie yra geri amat- 
minkai—vokan įdėjo piešinį, 
pagamintą buvusio kongres- 
mano John Baer, kuris nu
sako pasaką į keletą žodžių.

“Šis piešinys parodo, jog 
mes Amerikoje sunaudoja- Amerikos kapitalistų turi 
me 92 nuoš. visų tų daiktų,1 savo kapitalo įdėję į Euro- 
kuriuos pagaminame Ame- pos industrijas ir todėl jie 
rikoje, palikdami eksportui nepaisą, kur dirbama. Jie 
tik 8 nuošimčius. Jei mūs , uždirba ir tuomet, kuomet 
darbininkai turėtų darbus, Amerikoje fabrikai sustoja, 
tai jie sunaudotų didelę dalį o eina Europoje, nes iš ten 
ir tų 8 nuoš. Laike pasta- gauna didesnius dividendus 
rojo dešimtmečio, išradimų,ir pinigus.
dėka, pavyko ne tik Ameri- Connery, beje, dar paste- 
kai, bet Ir visam pasauliui bėjo,1 kad Tik'vidnam Law- 
sutaupyti daug laiko, nes renče, Mass., šiuo tarpu įran- 
šiandien gali du darbininkai ds|si 2,500 tuščių tei^ėnĮentų 
atlikti darbo tiek, kiek i jo jir apiė 500 krauturiu. 
===r.-;.. ■

minius. ’ Del to ’turi būti ūž- 
1 dėti augšti muitąi.
i : 1 < :• ■ .

Bet jam buvo nurodyta, 
kad esant augštai muitų sie
nai į Ameriką, Čekoslovaki
jos, Vokietijos, ir kt. kraštų 
fabrikantai dar labiau ka
pos darbininkams algas, kad 
galėjus padaryti pigesnius 
gaminius.

Antra vertus, daugelis

Blankos jau išsiųstos “apsb 
gyvenusiems” ateiviams, kurie 
pasiuntė blankas pereitais me
tais. Jeigu negavai blankos, 
tas dar nepaliuosuoja nuo tak
sų mokėjimo. Galima gauti ko
pijas tų blankų iš kolektorių.

Taksus galima mokėti pilnai 
arba keturiomis dalimis. Jei
gu mokama dalimis, tai reikia 
mokėti ketvirtą dalį kovo 15 d., 
ketvirtą dalį birželio 15 d., ket
virtą dalį rugsėjo 15 d., ir ket
virtą dalį gruodžio 15 d.

Draugo A. Gibnano

Čonnery, beje, dar paste
bėjo,1 kad įtik vidnam Law-

įiriapiė 500 krautuvių.

Informacijos Delei taksų nuo Pajamų

bininkai bijo socialdemokrato | 
męchaniko, kuris visą, ką dar-1 
bininkai tariasi padaryti, išduo
da Tabariškiui, nes tas sakosi. 
taip pat socialdemokratas, dar- j 
bininkai dar nepasitiki keliais' 
šauliais, kurie čia dirba.

Malūnininkas.

Kalėjimuose

PANEVĖŽIO KALĖJIMAS.— 
Nesenai paskyrė, vieton atsista- i 
lydinusio Aksimavišiaus, naują 
padėjėją—žinomą žvalgybininką

Areštai Nesiliauja
NAUMIESTIS, šakių apskr. < 

—30 rugsėjo 1928 -rn‘ areštavo 
jaunuolį Grigošaitį, įtarę litera-V* 
tūrą nešus iš Vokietijos. Jį jau 

! antrą kart areštuoja budeliai. 
Pirmą kart buvo Suėmę 8 vasa
rio 1928 m., taip pat įtarę, kad 
neša komunistinę literatūrą. Jį 
žiauriai kankino Mariampolės 
žvalgybos punkte: spardė, šom- 
polais mušė, kaip įmanydami 
vertė prisipažinti kaltu. Netu
rėdami įrodymų bylos nesudarė, 
tik ištrėmė 6 mėn. į Varnių sto-

Nečajeva (jo brolis taipgi žval- XLk!a’ Sugiįžęs iš stovyklos jis •/ *- x <=» tynl hnvn oniminovėl buvo suimtas.gyboj tarnauja). švenčiant 
Spalių Revoliucijos paminėjimą, 
jis per vakarinį patikrinimą 
užsirašė visus, kas tik buvo pa
sipuošę raudonais ženkleliais a™ « p n *1 1 •
(aišku, kad tą sąrašą įteikė AfLA. LCIllTO Kcikdldl 
žvalgybai). Dabar žvalgybai 
turės oficiališką savo atstovai
Panevėžio kalėjime^ Apkalbėjimas Naujų Kandida-

Akmenėlis.

(“Balsas”)
S-nęs.

v< Vadinasi, Vitaitis pripa- Daktaras Kvotėjas 
Žįsta, kad SLA. viršylos to- Klimas ir ponia Klimienė. .. 
je puotoje dalyvavo ir sakė 
prakalbas ir sveikino p. Ba
lutį. Ir pagaliaus džiaugė
si, kad Balutį dabar jie su
sitinka jau kaipo “Lietuvos 
atstovą”, tai yra, kaipo at
stovą kruvinosios fašist i 
valdžios. Reiškia, ponai Ge
gužis ir Vitaitis džiaugėsi, 
kad kruvinasis Smetona sa
vo atstovu atsiuntė parsida
vusį budeliams fašistams 
Balutį. Ar tai nesveikini- 
mas ‘Smetonos? Ištikrųjų, 
ar bereikia bjauresnio ir 
šuniskesnio sveikinimo tos 
budeliu valdžios ir jos agen
to?

Kuomet Lietuvoj fašistų 
kalėjimuose politiniai kali
niai miršta badu, kuomet 
fašistiniai teismai desėtkais 
kovotojus siunčia katorgon, 
tai SĮLA. viršininkai puotau
ja su tų budelių atstovu, 
sveikiną jį, džiaugiasi, kad 
budeliai paskyrė jį savo at
stovu ! r J j

Bet, girdi, mes kalbėjome 
“savo vardu”. Argi? Argi 
čia ne Vitaičio melagystė? 
Jeigu jūs kalbėjote tik savo 
vardu, o ne vardu SLA. na
rių darbininkų, tai kodėl 
pranešimuose spaudoje iš to 
bankieto tituhiojatės SLA. 
viršininkais? Kodėl neužte
ko pažymėti, kad tarpe kitų 
ponų, kumpius ėdė, vyną 
traukė, Balutį sveikino ir 
džiaugėsi, kad kraugeris 
Smetona pasiskyrė jį savo 
agentu Amerikoje, pp. Sta
sys Gegužis ir Stasys Vitai
tis? Bet gal p. Vitaitis sa-

Pajamų Aktas iš 1928 m. 
reikalauja, kad kiekvienas pa
vienis žmogus, kuris pereitais 
metais turėjo pajamų $1,500 
arba daugiau, ir vedęs žmogus, 
kurio pajamos buvo $3,500 ar
ba daugiau, ir kiekvienas as- 

_  r______ , ___ x._______ ,muo, kurio viso pajamų buvo 
kalbėti ir “SLA. prezidentą $5,000 arba daugiau, turi išpil- 
S. Gegužį.” O “visi kalbėto
jai išreiškė džiaugsmo i r 
pilno pasitenkinimo, kad... 
p. B. K. Balučiui teko su
grįžti Amerikon jau kaipo 
Lietuvos respublikos atsto
vui.”

Dabar matote, kam ištik
rųjų priklauso L - 
tieriaus”. , 
mums, bet p. Vitaičiui liekos turi pažymėti savo žmonos mą asmenį. . ,
mes jį SU mielu noru jam visas pajamas. Taip ir nepil-lsavo namuose užlaiko seną mo- 
grąžiname. Šis titulas kaip namečių vaikų pajamos turi bū- tiną ir dukterį, -sakykime, 
tik tinka tam, kuris daly- ti pažymėtos, 
vauja puotose su fašistinių! persiskyrę asmenys pajamų 
budelių oficialiu agentu, taksų reikale skaitomi nevedę. 
Kaip tik pritinka tam, kuris “Visos” (gross) pajamos, su- 
sveikina Balutį, kuris dirba lig Iždo Department© reguliacir

Kitoj vietoj, kalbant apie 
vakaro kalbėtojus, p. Vitai- 
tis praneša, kad pakvietė

vimą iŠ $400 del kiekvieno už
laikomo asmens, jeigu toks as
muo nėra sulaukęs 18 metų am
žiaus, arba jeigu negali pats sa
ve užsilaikyti del protiškų’arba 
fiziškų trūkumų. Tokie ‘asme
nys neturi būti taksų mokėtojo 
giminės ir neprivalo gyventi 
taksų mokėtojo namuose. žo
džiai “protiški ir fiziški trūku- 

reiškia ne tik sužeistus ir
dyti pajamų blankas prieš kovo
15 d., 1929 m. Išpildymas tųjmai 
blankų reikalaujama ir nuo tų silpnapročius, bet nesveikus ir 
žmonių, kuriems ir nereik mo
kėti taksų.

Jeigu vyro ir žmonos bend
rai uždarbis siekia $3,500 arba 
daugiau, tai abiejų pajamos tu
ri būti pažymėtos ant vienos va

Valdybą 1929^30 Metam

Draugai, man rodos, kad 
'mes visi gerai žinome, kad 
gyvavimas mūsų organizacijos 
daug priklauso nuo veiklumo į 
centro komiteto, nes komite
tas yra širdis mūsų ęrganiza- , 
(cijęs, ir kad centro komitetas 
buš. gyvas, tai mūsų brgamiza-( i 
cijai bu'š lemta augti ir bujoti. * 
O kad išrinkti tinkamą komi
tetą, tai reikia apkalbėti jų 
tinkamumą per spaudą, bet ne 
tylėti, kaip žemei.

Man rodos, kad visi mūsų 
draugai, katrie įdomauja or
ganizacijos reikalais, matė 
spaudoj nominacijos pasek- 

!mes ir taipgi matė paskelbi
mą, katrie palaiko kandida- 

pcvįįciLiutAo ouva užu v-. ■.’ j-' . tūrą į centro komitetą ant at-
uodegos, suprantama, rėkia, Išsipirko, areštuodamas 1927 m. einančių dvejų metų. Taipqį 

“ ėjiiy %

Draugas A. Gilmanas, kai
po karikatūrų piešėjas, turi 
savyje gabumų, bet jo j b? pie
šiniuose sykiais trūksta} tik- 
riį nudafvimų. i 
Gilmano karikatūra, tilpusi nes dainas. ;7Iš viso šventė 18 

“T v__ 1- ?

ŠIAULIŲ KALĖJIMAS.—Mi
nėjom revoliucijos sukaktuves. 
Per šventę pašipuošėm raudo
nais ženkleliais ir patraukėm, f ? /iiais zeuKieiiais n pa-LiauKem 

štai < drg; Internacionalą if kitas revoliuci- 
; . 1------- - ------- .J

pereito pirmadienio “Lais- 'žmortių1.1 Už 'šventihią visiįgaVą 
yes” 4L ūufeįeryj $ant pirmo !po 2 parak kkrčerid.! ! * ! 
puslapio.”

Gerai: vienas “Keleivio” 
leidėjų, pasigavęs “šunį” 
(ar “kalę”?) už uodegos ir 
tempia ant kaladės, o antra 
ranka kirviu užsimojęs nu
kirsti “šuniui” uodegos ga
lą. Prie “šunies” snukio 
padėtas parašas: “Au! Ai! 
ai!”

Taip, pagautas šuva už

■! Politkalinys.

Valdžios ir žvalgybos 
Darbai

Gal Prieš Galą
KOVARSKAS, Ukmergės ap. 

—Nuovadas Linkevičius didelis 
“deržimorda”, mušeika ir kyši- 

įninkas. Jis turėjo net tris by
las už vagystę, bet nuo fašistų

bet jis negali rėkti neišsižio- i11 Y*8?? žmonių, kaip
ies tik evnnoti ar urp-sti fp-1 antlfaslstus- Vieni buv0 lssllls- 

rv ri’i F n !ti į Varnius, o 5 valstiečiams
Kn-m,pI“§nvP111-?kia’’ net Sudar8 sul’rovokav«s W!šiai’ dienai dar niekas nesakg
tuLoje. ?uva Le . ’vbet ■)1S Tie valstiečiai be jokios kaltės™; vieno žodelio, visur tyku, 

- o....  , Kaip žmogus, išsėdėjo ištisus metus kalėjime; rodos, kad nei vieno gyvo na-
šeimynos gal- j SclUKClanias gvoltu^ turi pil* vėliau kariuomenes teismas vi-.rio mūšy organizacijoj nesi*

pasenusius.
Taksų mokėtojas, jei ir neve

dęs, bet jeigu savo namuose už-..............
laiko vieną arba daugiau gimi-; neissiziojęs. 
nių, skaitomas1 “;

gerai žino, kad apkalbėjo. 
tinkamumo kandidatų pra^. J 
dėjo su 25 d. sausio. Bet ligi

ir gauna tuos pat paliuosa- miausiai išsižioti, taip turi sus išteisino. Linkevičius pasi- randa, 
darbavęs už “tėvynę” paliko iš 
Kovarsko iškeltas į dar geresnę 

Jis priklauso ne blanką, tai vyras ant jo blan-ldar $400 už kiekvieną užlaiko- 4šsitempimas liudija tą, jog vietą.

„i priklauso titulas |blankos ar ant atskirų blankų. |vimus, kokius gauna vedęs žmo- daryti irldti gyvūnai. Ka- 
plunksnos banditizmo ri-| Jeigu žmona neišpildo atskirą gus. Taipgi jis gali reikalauti rikatūroje “šunies kūno”

Pa v., našlys, kbris 'jisai nori ištrūkti iš nelai-

Tai aš, negalėdamas il- 
giaus tylėti, tarsiu keletą žo- 

Jdžių. Aš, gyvendamas netoli 
PAšto viršininkas Juknevičius,'centro ir, ypatiškai pažįstu vi-

Kaip tik pritinka tam, kuris 
s vel
tiems, kurie ryja gyvybes 
geriausių ir skaisčiausių 
Lietuvos liaudies vadų. Kaip 
tik pritinka tam, kuris svei
kinosi su agentu Smetonos, 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
Kaune kalėjime badas užge
sino paskutinę gyvybės ki
birkštėlę kūne mūsų jaunos 
draugės Rapopartaitės ir 
daugybės kitų draugų.

t‘k ® galvos išraiška ro- taip pat aršus fašistas ir žval-'sus draugus, katrie palaiko 
17 mohi turi is do visai Na’ saky" ^ybininkas, seniau atidarinėda- kandidatūrą į centro komitetą,

‘Linn “tdmvnnc sime> Tis tęmija medy jtu- vo svetimus laiškus ir skaityda- tai rekomenduoju šiuos drau- 
»^o°už • -

$400 už dukterį, iš viso ;
savimas siekia $J,300.

Visos pajamos iki $5,000 skai- J
tomos uždirbtos pajamos, artai , ..
būtų algos, nejudipaipo Jvų’fo \ k Įaiką . L.ąisves sve-
pelnas, ar pelnas nuo bizr.fškų ‘ . .. . v.
transakcijų. , .. . f . vienąsj‘pięsųiys

“Apsigyvenęs ” ateivis , turi £>a ’ -
mokėti pajamų taksus, nepai-

naliuo Sa* karikatūrų piešėjai tu- dolerius. Tik 1928 met. Jukne- 
' retų daugiau savo domesio ,vlčil>s ,b“Y° suimtas ir pasodin- 

kreipti į tikresnius nudavi-1Las į* kAda, jau viešai 
Q pradėjo vogt -valdiškus pinigus.

AUBURN, ME.
Vasario 8-tą d. čia apsivedė 

Feliksas Kritikas su Sofija, 
Balčiūnaite. Draugas Kriu- j gyvenęs 
kas priguli /prie Literatūros 
Draugijos 31-mos kuopos ir 
skaito darbininkų 1

gus: ant pirm. F. Rodgers, 2 
kp. narys, senas mūsų darbuo- 1 
tojas, kuris gerai pažįsta or
ganizacijos taisykles ir labai 
gabus suširinkirpų tvarkos ve
dėjas. 'Tai tinkamiausis 
žmogus užimti pirm. viet^. 
Ant sekr. J; ^Miliauskas, 2 kp. 
narys.) Tai yra labai rimtas 
žmogus, buvęs pirmininku A. 
P. L. A., gerai pažįsta org. 
taisykles ir geras rašytojas, 
kuris labai tinka sekr. vietę.L 
Ant ižd. K. Urmonas, 50 k Ik 
narys, buvęs vice-pirmininktr 
Ai P. L. A. centre ir plačiai 
apsipažinęs su org. reikalais 
ir labai tinkamas iždininko 
vietoj.

Ant turtų kontrolierių šie 
j. t į draugai: G; Urbonas, 14 kp. 1

sužvėrėjusi, žiauri; | narys • j. Urbonas, 8 kp. z\ • a w « «« •-» *
Apie tuos draugus nėra

jų, įima pilną atlyginimą asme
niškos ar profesijonališkos tar
nystės, pelną, nuo pardavimo 
nuosavybių, nuošimčius, randas, 
dividendus, pelną, ir yisus ki
tus pinigus.

“Grynos’' '(net) pajamos, ant 
kurių taksai uždėti, tai yra su
ma, kuri lieka, kuomet įvairūs 
paliuosavimai, išlaidos, blogos 
skolos, taksai, aukos ir t.t., esti __ __________________ ____ __ _
numušta. | vienas, kurio niibiatinė režidep- kalno viršūnės^ bet* tos pu-

Kas link ateivių, Pajamų 'eija yra ne Jiįngt. Valstijose, gys neatmuša Huo savęs jo- 
Taksų Aktąs daro skirtumĮ tar- nes jis čionai apsistoja laikinai šešėlių. “Piešinys” re
pe “apsigyvenusių” ir “neapsi- arba tik\pervažįuoja. Jeigu jis teisingas.
gyvenusių^. (atvyksta į Jurr^. Valstijas ko- - -

Ateivis, gyvenantis Jungtinę- kiu nors tikslu,'kurį gali grei- 
se Valstijose, skaitomas “rtpsi-, tai atlikti, skaitomas “neapsi- 

ateivis pajamų tak- Įgyvenu siu” ateiviu pajamų lak- 
~ z ’nors jo šeimyna SU reikale. Viši’ateiviai, įleisti 

į Jūng. (Valstijaš kaipo laikihiai 
svečiai, skaitomi 'pajamų taksų 
reikale “neapsigyvenusiais ” at-

"Neapsigyvenęs” ateivis turi

sų tikslams, nors jo šeimyna 
gyventų užsienyj ir nors jo tik- 

faJkraštį s^as kQtų prie jų kada nors su-
Šliūba ėmė civilį, ^ri^ti. _ * TTk -ir *■

kys, kad niekas SLA. virši- navSži^dar abu'jaunL’ 'taLnevedušietnsapsiėjo be Romos agento. Jau- Paliuosavimai yra: 
ir $8,500

■ Kiek pažangesnius ii; dores- 
nius valsčiaus rąstininkus fašis- 

. Kovarskan rašti-
j . > . .. ; į . . • mus vaisčiau
bizL'šk'ą 'tklngJe' ‘kab?J° - Ant sienos tei pa^lino. ,

Palan- ninką Striuogą ■ rekomendavo 
ii - J1?’ Godosi, buvo pieš- Traupio, klebonas. Striuogą irgi

tas kokios tai lietuvaitės pasižymėjo kyšininkyste, vogi- 
sant, ar** visos''pajamos’ paeina merginos. Piešinyje išvaiz- mu ir savo : žiaurumu su pilie
te- Jungtinių Valstijų arba tik duota saulėta diena. Saulės ,Čiais. Apskrities viršininkas jį 
dalis. a J ? ; | spinduliai atsimušė į pušis,!uztvirtino,kadiržmonės jola-

“Neapsigyvertęs’.V įitęivis ; yra kurios stovi ant - “Birutės” bai nenorėjo. i t .

f. Pasitikiu, jog draugas Gil- 
manas neįsižeis už mano 
pastabas, bet stengsis dau
giau savo gabumų įdėti į 
karikatūras.

Kuršėnų S—tas.

$1,500 eiviais.y _i . “MaZahi’zvivedu-

Vargoninkas Puodžiūnas — 
tautininkas kademą Striuogą iš 
vietos išėdė ir pats atsisėdo raš
tininkauti, nors irgi už jį nege- 
resnis.

Policija :
visur pilna špipų. Gerai žmo- rys' jr a. žvirblis,’ 7 kp. na-” 
nes sako: “Dabar viskas prigu- rys. Apie tuos draugus nėra 
Ii nuo klebono, policijos ir šni- reikalo nei kalbėti, nes visi 
pų.” Kunigai per bažnyčias geri draugai, gavę daugiausia 
mulkiija žmones išsijuosę. Ko-.balsų ir labai tinkami tam 
varsko bekonas špakevicius darbui. Todėl A. P. L. A. na- 
mokykjoję savo mokinius daužo riai, jėi mes norime, kad mū- ' 
per ausis, kas nemoka tikybos sų organizacija augtų, tai visi-p 
pamokį.. . tI)^rbijiUKki ir vals- < balsuokim^ už minėtus drau- L 
tiečiai faŠizmo. tąip z suspausk I gus. " J
kad įjąti! pradeda organizuotis į: ' A.P.LA. 14 Kp. Narys, *1

Washington.— Išrinktas 
prezidentas Hooveris antra
dienį sugrįžo į Washingto-

Y J < • e e XI Cl V V* vi 141 ClJL Cvl CvUU X CV1 . r / * w į,

nmkais nesititulavo. Gerai, linkėtina laimingo šeimyniško siems, gyvenant drauge iš šei-j mokėti pajamų taksus tik už pa-
.. , //TT. ’mynų galvomis. Apart to, tak- jamas, kurias ?gauna; J. • Valst:'‘ną iš Floridos, L kur. jis ture-pažiūrėkime. Fašistų “Vie

nybės” Nr. 16-tam skaito-
gyvenimo.

Svdtukas. sų mokėtojas gauna paliuosa- !Jis irgi ėsjti ‘pajiuosuojamaą nuo ;jo .geiTisįaikus;

VaWij.se


Ketvirtad.; Vasal-id 21, 1929

SjĮEJĮ!

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

4.

ELIZABETH, N. Ji CASTON ROPSEV1CH LIETUVIS GRABORIUS

Klapčiukas.

Prižadu
K’s'

esame girdėję

kaip bus suloštas tas vei- į

Lietuviška Akušere

——4u z

Reikale

N.

Gastroles
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina

tai

sa-

m o.

PLYMOUTH, PA

NOTARY

PUBLIC

’Telefonas:
11 1 • . ii 1 vclllloLvię clblU) Adu Idvt

—Well, kunige, tegul bus Į]<a(i namuose nesiranda.
• ■» ’i ”1 Stag

5043

»'

surengus
Pasekmės

n

u

c

1 <

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Room 32, Weitzencorn Bldg.
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Gerbiamieji! Turėsime pro
gą išgirsti mūsų garsiuosius 
dainininkus K. MENKELIU- 
NIŪTĘ ir F. STANKŪNĄ.

New Haven,

Įvyks Ned eltoj, Kovo (March) 3 d., 1929
PULASKI SVETAINĖJ, 607 State St., New Haven, Conn. 

į
Pradžia 1:30 vai. po pietų

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

. SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Hartford, Conn.

Nedelioį, Vasario (February) 24, 1929 
LYRIC HALL, Park St., Hartford, Conn.

Pradžia 7-tą Valandą Vakare

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje

PO VISĄ CONN. VALSTIJĄ 

Įvyks Medelio j, Vasario (February) 24 d-, 1929 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

354 Park Stret, New Britain, Conn.
Pradžia 1:30 vai. po pietų

Tel., Greenpoint 5765

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

me važinėjimo lekci- 
Pamokos dienomis ir 
Informacijos dykai.

vai. vaka- 
11 iki 2

Bridgeport, Conn.

Įvyks Sukatoj, Kovo (March) 2 d-, 1929
LIETUVIŲ JAUNŲ VYRŲ SVETAINĖJE

407 Lafayette St., ‘ Bridgeport, Conn.
Pradžia 7:30 vai. vakare

neduoda.l Norintieji platinti
aidvb/ Kanadoje, tuojau atsiliepkite.

1 • klldZ/lLi” _ . i • • v

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Nepildo

Daug kartų
A. D. A. D. rėksnius rėkau
jant apie aukas, kurios su- 

ir “Vilniai.”

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVE”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn,

SCHOOL
St.. N.Y.

‘GERAI PATAIKOT

K. MENKELIUNIŪTĖS IR F. STANKŪNO

KONCERTU

Veikalą stato seenon vietos 
S. L. A. kuopa.

Vietinis.

susitvarkyk, 
viskam yra ri-

F-

=

K; 
1

PASIKALBĖJIMAS DARBININKO SU KUNIGU
Puslapis Trečias

kad pas mus tokių “kunigų” 
nesiranda. Ir tas, blogos va
lios, žmogutis, tiksliai ar ne
tiksliai, tokius paskalus lei- 

j džia. žmogeli, 
atsimink, kad 
bos.

Atvyksta “Gyvieji 
Nabašninkai”

Sekantį sekmadienį, 24 
vasario, Liet. Laisvės svetai-l 
nėj, 269-271 Second St., bus 
sulošta juokingiausia komedi- 

i ja “Gyvieji Nabašninkai.” šią 
j komediją suloš Brooklyno mė- 
i gėjai. Jie tą komediją lošė 
i keliose vietose ir visur publika, 
Ilikosi pilnai patenkinta. Mes 
jtikimės, kad ir vietos publika 
į pasitenkins. Lošimas prasi- 

• plaukė “Laisvei” ir “Vilniai.”'dės 7-tą vai. vakare. Todėl 
į Gal nekuriems atrodė, kad jie I ne tik vietos, bet ir apielinkių 
sAvo “Gaidį” leidžia su pagel-! lietuviai atsilankykite pažiurę-i 
ba dvasios šventos—kad jie!

i neprašo aukų. Pasiskaitykit, ! 
ką tas jų “Gaidys” užgieda 
vasario 2 d. No. 2:

“Draugai ir draugės! Prieš 
įkeliant “Aidą” į Detroitą, ne
mažai buvo draugų pasižadė
jusių ateiti “Aidui” į pagel- 

1 bą. Bėt keletas tų draugų ir 
Sirvydas labai giria ją iki §iaį dienai dar neišpildė 

savo prižadėjimų. Draugai, 
ŽlUOgUS. “Aidas” žadėjimais negali at- 

Štai ką jis pasakė man iš- tiatot ant tvirtų kojų” ir t. t. V • t
Norėčiau užklausti tų rėks- 

, nių, kokiems paibeliams jiems 
’ Juk jų tar- 

kurie, 
pinigus

—t), sveikas gyvas, kuni- nai.
ge! O kur buvai pražuvęs, j ir dabar jis yra didžiai ger- 
kad taip ilgai nė akių pas biamas valdžios 
mane neparodei?

—Tylėk ir nesibark,
nai, buvau išvažiavęs į sve
čius.

—Ir taip ilgai svečiavaisi ?
—Ale spėk, kur buvau?
—O gal Chicagon buvai ■ širdžia remtų dabartinę vai- į 

nusibaladojęs su kokiomis džią, kuri išgelbėjo Lietuvą. ’ \

Jo-'leisdamas mane ir bučiuoja-1 
mas man ranką: “Klebonai, 
parvežk nuo manęs ameri- u/pinigų reikia? 
Idečiams labas dienas ir pa-!pe -nėra “inteligentų, 
prašyk juos, kad jie visa pagal jų protavimą, 

. cda. Tas atsišaukimas paro- 
' do, kodėl jie rėkauja. Otri 

, kad jiems i 
Ijau šiandien žmonės, ..... ....

moję, atskiria pelus nuo grū
dų. O kurie iki šiol dar neat- 

matyt, dabar pradeda 
Jie pradeda perma-

----------------- -~7 —------------------7 C~x  I “V Į  V ---------------------- ----------------------’ U "v | "•/ '■ ~~ ~~ ------------------------- --------------------~  r ’ 

Aš buvau net į Lietuvą, į buvo visa tautiška Smetona. | pildysi, užtai ir prižadų prade- 
savo brangią tėvynę, nu va- Susivienijimo Lietuvių A-;da nebepildyt. 
žiavęs...----------------------------merikoje viršylos, Gegužis

—Tai kodėl man nesakei, ir Vitaitis, ten irgi dalyvavo 
kad išvažiuoji Lietuvon?]ir karštai priėmė Balučio iri 
Nors gi būčiau bolševikiškai i Sirvydo palaiminimus, 
palaiminės. i —Tai sakai, kad p. Širvy-

Žinai, Jonai, kaip tu bū- ,jas Pihiai Patenkintas Lie
tum mane palaiminęs. jtu\os gyvenimu. _
bolševikams žinot, kur kūni- i “Nesakysiu, kad pilnai.

■ va-žinoin nes iin o-alL-Jis ir vėl man skundėsi tų važiuoja, nes jie gali lprakeiktų toi!etų stoka. A]ej,
i Jonai, kaip sau nori ir strio- 
įkas su tais toiletais. Aš ir- 
‘gi kone prakeikiau savo tė- 
ivynę,..kad neįtaiso tokio rei
kalingo daikto.

—Tai ir vėl kunigas buvai 
persiėdęs?

■—Argi, Jonai, atsisakysi, Į 
kada seni pažįstami tave 
myli ir viską kiša?

—Tegul jį bala, tą Širvy-! 
dą, kunige, papasakok man 
daugiau naujienų iš Lietu
vos.

—Su mielu noru tą pada
ryčiau, Jonai, ale turiu eit| 
ant mišių. Kitą kartą dar, 
pasikalbėsime apie Lietuvą.

—Well, tai iki pasimaty- 
Gudbai.

nons devintinėmis, bet ka- nuo bolševikų.” Aš tuos, Pykst&* 
dtngi ten pradėjo krūvomis Juozo linkėjimus perdaviau 
bomus šaudyti, tai ir jūs at- Lietuvos atstovui Balučiui, 
sprukote atgal į Brooklyną?.kuris paskui perdavė neseL skyrė, 
Visgi mirt bijote... nai įvykusio baliaus Brook-1 atskirt.

—Sustok, Jonai, neįspėjai. į lyne dalyviams. Tarpe jųjtyt, kad kiauro maišo nepri-

dar kokią pinklę užtaisyti.
w-4Na jau, nesibijok, kuni 

ge,vaš savo rankų nepėcko-! 
siu su tavim. Tiek to, kaip 
ten išvažiavai, nes tas man' 
nesvarbu. O dabar papasa
kok, ką matei Lietuvoje?

—Mačiau, Jonai, labai 
daug ir nežinau, iš kinio ga
lo pradėti.

—O ką pirmučiausia ap
lankei ?

—Pirmučiausiai, Jonai,
pamarmu seni Sirvydą, 
būvi ’o labai pasiilgęs, 
ir rtuboviau jį pamatyti.

—Bet Sirvydas skaito 
ve bedieviu ?

—Et, Jonai, iš senio Sir
vydo bedievybė taip senai 
išgaravo, kaip iš pono Gri
gaičio socializmas. Juozas 
Sirvydas senai sugrįžo prie 
dvasios šventos, dar Ameri
koje būdamas. Jeigu nori 
žinoti, tai pasakysiu, kad jis 
čia būdamas visuomet pas 
mane eidavo prie ausinės ir 
aš.žinau visus jo griekus. 
°^kada Juozo ir Katrės sū- 
4US Vytautas užsimanė kie
tai apsiženyti, tai aš jiems 
šliūbą įsukau. Paskui jau
nieji Sirvydai susilaukė bei- 
bės ir aš jį apkrikštinau. 
Tai matai, Jonai, Sirvydų 
Šeimyna yra ant šimto pro- 

z centų katalikiška, išpažįsta 
ir pildo visus septynius sa

damas jai kokią ten bedie- 
vybę. '

ir taip. O ką dabar Juozas 
Sirvydas veikia Lietuvoje?

j^Labai mažai, Jonai. 
I Dagiausia savo pypkę rū

ko ir bažnyčioje meldžiasi 
už tuos savo senuosius be
dievybės griekus. Bijo, kad 
dievas nepašauktų prie sa
vęs pirma, negu neatliko vi- 
|saipakutą už jaunystės-dur- 
£ /nuodėmes.

—O ką jis sako apie fašis- 
? tįfcvaldžią?

-—Kam dar ir klausi, Jo-

Vasario 3 d., L. 
vietinė kuopa buvo 
skrynučių balių, 
buvo neblogos, girdėjau, kad 
pelno liko apie $30.00 ir už 
tai wilkes-barriečiams priklau
so kreditas, nes jie visą pub
liką sudarė. Plymoutho pat
riotų tik keletas buvo. Kame 
dalykas? Ką galima sakyti 
plymouthiečiams už tokį pasi
elgimą? Juk tą vakarą, apart 
šio parengimo, nieko nebuvo. 
Draugai, taip elgtis negalima. 
Mes turime kreipti daugiau 

dau- domės j savo parengimus, o 
i ypač į tuos, kurie būna mūsų 
mieste. Atsiminkime senų 
bobų patarlę: “Tai ką aš pas 
tamstelę eisiu, kad tavęs nie- 

.” Jei
gu mes vis lauksime publikos 
iš kitur, tai, galų gale, mes 
jos visai neteksime.

Čionai atsirado tokių gaiva
lų, kurie eina kalbėdami: 
kam progresyvius remti? Gir
di, jie čia prisivarė visokių 
“kunigų,” ofisuose sėdi ir mū
sų sunkiai uždirbtus centus 
valgo. Ar jie negali pasijieš- 
kot kokįjengvą darbą kasyk
lose, kaip ir mes? Tokia kal
ba, tai jau žemiau kritikos. 
Visi žmonės, išskiriant šių pa
skalų leidėjų, mato ir žino,

APDOVANOKITE , SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

' ■ ; ■' • • j
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
“Laisvę”

.—.—.—.—.—n—.—.—.—.—.—> r 

Lietuvaite Fotografistė Į 

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- I 
vojų Visokiom Spalvom ‘

Paveikslus »
Į Studija atdara kiekvieną dieną ir J 
j nedeliomis nuo 9;30 iki I 
| 5 vai. po pietų. 1
iMARGARETA VALINČIUS 1 | 

į

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
j dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
' žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
i 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 malo* 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų ‘suirimą, galvos 
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 mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

I mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos1 ne tik 
lietuviai, bet ir syetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ii’ 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. Urbszo. 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI-NS
110 EAST 161h ST., N.Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

John Naujokas
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, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigarąs.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga- 

irą, kuris visiems patinka, jog. rūky- 
i damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
j rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
Į pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame. •

Reikalaujant, adresųokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai ■
I267 Division Avenue, Brooklyn, ’N. Y.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes gvąrantuojam laisnius ir dip- 
lomus.n Alinas mokslo kursas y$25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekdr 
jas už $10. 
vakarais.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. NcdeldjenUis nuo 
vai. dieną
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th

Waterbury, Conn.

’ Įvyks Nedelioį, Kovo (March) 3 d,, 1929
VENTA SVETAINĖJ, 103 Green St., Waterbury, Conn.

Pradžia \ 7-tą valandą vakare

FORNIC1AI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
PO $1.00 arba $2.00 j SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 

I statome j namus visoje New Yorko ir 
j Brooklyno apielinkėie.
| Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
■me daugybę puikių rakandų del pasirin- 

Užeikite ir persitikrinkite

įįĮĮI

■HHVį <' ;.A'

Jau apie du metai, kaip jie
du sėkmingai dainuoja ir lo
šia amerikoniškuose teatruo
se. Jiedu turi daug, daug 
puikaus patyrimo—speciališ- 
kumo dainavime, lošime ir 
abelnai sceniškame veikime. 
Kur tik jiedu pasirodė ant es
trados, publika kėlė gausias 
ovacijas, nenorėdami paleisti 
jų, - K. MENKELIUNIŪTĖ

Dramatiškas Sopranas

GRABORIUS
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.

S

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Drigga Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Piislapls Ketvirtas Kįefvirtąd., 'Vakario 21, 1929
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CLEVELAND!) ŽINIOS
Mūsų Veikimo

vasario Lietuvių Dar-

me d. Simanauskienė duos pa
skaitą.

Nariai ir narės! šian susi- 
rinkiman ateikite skaitlingai,

padinės pradėjo smarkiai suk
tis, kad tik užganėdinus sve
čius. Paskiau, pirmininkei pa
kvietus, keli draugai išsireiš-

t 24 d. vasario Lietuvių Dar
bininkų Pašei pine Draugija 
turės smagią vakarienę, kar
tu ir gerą programą, ši drau
gija yra viena iš didžiausių 
Clevelande pažangių-darbinin- 
kiškų draugijų. Celevelandie- 
čiai, ypač jos nariai, turėtų 
visi ir visos būti savo metinia
me parengime. Vieta, 
nos svetainėj, 6021 St.
Ave.

Grdi-
Clair

kartu nepamirškime naujų na- kg apie šią vakarienę. Vėliau
rių gauti. Visi stengkimės 
gauti kaimyną-draugą; visi 
Clevelando darbininkai turi 
būti sutraukti mūsų organiza
cijom

Darbietis.

WATERBURY, CONN.
9 d. vasario L. D. S. A. 12

“skrynučių 
ninku 
raštinės 
4th St. 
draugai
lėtų dalyvauti ir paremti 6-tą 
Distriktą.

d. vasario įvyks gražus 
vakarėlis Darbi- 

(Komunistų) Partijos 
kambariuose, 2046 E. 
Visi darbiečiai ir jų 

simpatizatoriai priva-

pirmininkė paaiškino, kaip 
yra reikalinga finansinė para
ma agitacijos fondui ir papra
šė, kad paaukotų, svečiai palei 
savo išgalę. Aukojo šie drau
gai: K. Gailiūnas $1.00; po 
50c.:, S. Franskienė, K. Lin
kevičius, V. Vilkovickąs, P. 
Bakas, K. Jukeliūtė, S. Kreta- 
vičius, S. Sinkevičius, K. Sin
kevičius, O. Kaškauskienė, 

. Viaruas ir J. 
viso s,u smulkiais 

surinkta $10.01. Visiems au
kojusiems varde agitacijos 
fondo tariu širdingai ačiū. Po 
vakarienei tęsėsi šokiai. šo
kiams giajino Praktiškas, Sin- 

■ Krasniskas ir Stri-

tiniai ir apielinkės žmonės klausimą gausi, kad kalbėto- certą, išėjo maža mergaitė ir! 
privalome jose dalyvauti, ^es jas, bebaigdamas savo kalbą, dainuodama smuiką pagriežė 

kalbėtojas jau prisiartino prie laiptų nuo keletą dainelių lietuviškai. Pu-' 
bliką manė, kad yra atvažia
vus iš' kito miesto, bet pasiro
dė, kad vietinė, A. Judickių

I kuopa buvo surengus vakarie- ■ Linkevičius, J. 
nę. Svečių susirinko daugiau,! Pakušaitis; 
negu buvo tikėtasi. Atsilan
kė ne tik waterb‘uriečiai, 
southburiečiai, toringtoniečiai 
ir kitų apielinkių, bet turėjo
me net iš Great Neck* N. Y.,____
Ištikro verta tarti padėkos žo-' keviciūs,’ 
dį draugėms ir draugams, kąd' žaus^as.: Reikia pasakyti, kad* 

.(jLįyggįj neęmė jokio atly- 
gininjp, įu’ž fe Varde L. D. S. 
A. 12 kp. tariu jiems širdin
gą ačiū. Kuopai liks gražaus 
pelno.

nepamiršta atvažiuoti net iš. 
; tolimų vietų susitikti su drau-i 

27 d. vasario įvyks A. L. D. gaiš, pasilinksminti ir parem-1 
L. D. 22-ros kuopos mėnesinis ti mūsų parengimą. Kadangi 
susirinkimas. Nariai turėtų (vakarienė buvo skaitlinga sve- 
visi būti kaip 7:30 valandą j čiais, tai toli gražu neužteko 
vakare. šiame susirinkime I tų stalų, ką buvom prirengę
turėsime nemažai dalykų ap- — **••• 1—l
svarstymui. P r i s ir e ngimas 
prie “Lapkaus.” Mūsų šių 
metų plano pravedimas gyve
nimai! ir dar šiame susirinki-

turėtų, vakarienė buvo skaitlinga sve- 
. i—1-Jčiais, tai toli gražu neužteko

ir reikėjo antru kartu sodinti! Garsaus mūsų kalbėtojo A. 
prie stalų, kuomet jau pirmie- Bimbos prakalbos įvyks sekan- 
ji buvo pavalgę. Pirmininkei tį sekmadienį, 24 d. vasario, 
K. Jenkeliūnienei pakvietus Venta Hali, 103 Green St.; 
svečius prie stalų, mūsų gas-, pradžia 7:30 vai. vakare. Vie-

Buolio Sūnus.

0 BETGI NE SAPNAS
VĖJUI DVALKIANT

Suvirpėjo medžių šakos, 
Sušlamėjo lapužėliai, 
Ir meliodiją ritmingą 
Jau bebandė užuve$ti...

Rožės žiedas glaudė veidą 
Prie veidelio bijūnėlio, 
Bandė glėbin apkabinti, 
Spausti lūpas prie lupučių.

Gi smilgužė ta lanksčioj i, 
Sviro, lankstės ten ir šičia, 
Taip nekaltai, netikėtai, 
Pabučiavo gelsvą pienę ...

Medžių lapai barstė rasą, 
Ką naktužė buvo davus;
O jaunoji pievužėlė
Rasą gėrė ir kvatojo.1’..
Saulės siųsti spindūįėljai
Pasirodė ant pievukes;?
Rinko rasą čia ir jiejie 
Ir bedvelkiantis vėjelis.

si: * *

gerbiamas mūsų J 
paaiškins mums daug naudin- estrados, ir kąip tik užbaigė, 
gų dalykų. !tai ir bėgo nuo jos. Matomai

Prakalbas rengia A. L. D. numanė, kad gali susidurti su
L. D. ir L. D. S. A. vietos kuo- kebliais klausimais, nes kažin

įkas paskleidė publikoje lape- dukrelė, 11 m. apižiaus. Kuo- 
;lių “Suvaldykime
kus,” I 

! pelis pateko ir tikrai būčiau ■ 
kai ko klausęs. Susirinkusieji 
gaudė tuos lapelius, nes ne- 
perdUugiausia jų buvo. Tei
sybė, ir publikos vargiai šim
tas buvo.

Kas link vaikų programos, 
reikia pasakyti, kad labai pra
sta. Negana, kad neišlavinti, 
vaikai, surinka, sJflioriaus nė
ra, eiliuoja neva dainuodami, 
be muzikos akompanavimo, ir' 
dar tokias'eiles bei gabalėlius,' 
kad net keista, apie karvę su 
višta, kaip rankinėm staklėm 

ketai; išgirsiu kultūringo re- kraičių prisiaudžia ir tam pa-

Newarke Naujiena,

pas.

s.

Užkviečia Rengėjai.

WORCESTER, MASS
E. Vitaitis Worcesteryje

Vasario 10 d., S. L. A. 318 
kuopos vaikai turėjo surengę 
teatrėlį “Mūsų Vilnius,” ir bu
vo p. Vitaitis atpleškėjęs iš 
New Yorko. Nežinia, ar jis 
buvo kviestas ar savanoriai at
vyko, išgirdęs apie Vilnių, nes 
vakaro pirmininkė pasakė, 
kad randasi svečias “T.” red., 
Vitaitis,; tai jis prakalbėlę pa
sakys. į Mapiau, tai tik neti

Viršinin- met daugumas lietuvių nesusi- 
su savo vaikais, tai Ju- 

• dičkiai išmokino lietuviškai 
skaityti, rašyti, o prie to dar 
ir dainuoti. Tai del daugumos 
lietuvių geras pavyzdįs.

Pelno taipgi liks keletas do
lerių. ’

Kp. Korespond.

Kiekvienam vietiniui ir atvyks
tančiam į Nęwarką žinotina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa
valgę nesigailėsite, nes visuomet 
šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbuti su žema kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS) r

Ferry St. Newark, N. J.189

Ruldl I JLOgAJLOlU IV UI IU1 1H& V IV" AK* VVAV/A . f .. _ . . .

daktoriaus prakalbą apie S. L. našių iš buvusių, taip vadina- bankai Skaitomi saugiau- . • .t 4 l/m- — • • , J L .rv 1 - ,I * * ‘ » ’ •A. reikalus, :nes “Tėvynės” '■ 
editorialus beskaitant ir akys ■ 
atbuko del žodžio “kultūra.” 
Nugi vos užėjo ant estrados, 
tarė kelius žodžius ir jau ske- 
rečiojasi, nepaprastai nervuo- 
jasi, gaudo žodžius, lyg nesu
rasdamas, iš kur pradėt kal
bėti. O svetainėj didžiausias 
neramumas, visai /neišrodo, 
kad kas kalbėtų nuo estrados. 
Ir taip Vitaitis daugiau kai 
pusę valandos kamavosi ir 
nervavosi, kodėl čia augusis Į 

7 jaunimas ištautėja, ir dar kaip į 
ištautėja. Giędi, lietuvių vai-1 

 

!kai paaugę, iš^ię gatvėn, su
sideda su žmonijos išmatomis 
—žydais, italaisVir tada pa
tampa kriminalistais.

• naši, sulyg Vitaičio, ai 
lietuvių tautybėj išganymas 
nuo kriminalizmo. Jaunuo
liai galį kalbėti ir angliškai, 
bet lietuvių tautybės principo 
reikią nepamesti; reikią ne
žiūrėti į tuos susipratusius 
darbininkus, syieto lygintojus, 
kaip dabar esą dažnai pas 
mus apsireiškia. Net tris sy
kius buvo pradėjęs nuo S. L. 
A. organizacijos kalbėti, bet 
vis nukąlbėjo tautiškai ir nie- 

įko nepasakė apie; S. L. A., kai
po broliška organizaciją, i)et

ka<l
ne-

> t
/ •

mų, davatkų gadzinkų eilučių.! siais.
Juk daug dailesniųųkad ir tau-( p Lileikiui 
tiškų, kurinių yra. ; Tai tik be-: L , .
reikalingas gyrimasis per “Tė-.me ^01 do kompanijos seių 
vynę” apie 318 kp. jaunuolių stovio ir nežinome, kur ir 
mokyklėlę. Vietinė žiburėlio kaip jis juos pardavinėja, 
vaikų draugijėlė, 10 metų at
gal, . geresnius parengimėlras v_ 
teikdavo, o dabar toli gražu 
lygintis. f.

Parengime Buvęs. £

REDAKCIJOS ATSAKYMAI i
— uĮiFooklyiilABOR IKEB

A. S. Valdžios taupymo ! įstaiga,
. oktės dėl Balių, Koncertų, 

< Odtetą, VėBtuvių. Suvirinsimu Jr 11
Fulkv

Mes neseka- Ketčirios boliy nlleya. A 
KAINOS PRIEINAMOMS.

W—959 Willoughby
m? Stjrja-M.

TORONTO CANADA
24X1. vasario A. L. D. L.

162/ros kuopos įvyks mėnesi
nių/ susirinkimas (kokioje sve- 
ti/nėje, dar nežinome, nes ne- 
avome, apie tai vėliau suži
nosite). Visus kviečiame atsi-Į 
lankyti, nes bus svarstomi 
svarbūs reikalai. Taipgi visus 
kviečiame ateiti į susirinkimą 
arba tiesiog pas kuopos kny
gių atsiimti už p. m. išleistas 
nariams 1928 m. knygas. 
Taipgi mylintieji skaityti kny
gas, daugiausia gvildenančias 
darbininkų 
pas knygių 
po antrašu 706 Richmond St.
drg. P. Kiškis.

Kuopos Knygius
i

DETROITO L1ET/JVIV IMRBiNINKįĮ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptUkos, kuriose galima pirkti vai* 
tun daug prieinamesne vairi. negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHON. Aptiekorii»M- Savininkas
8711 JOS. CAMPA U AVĖ., ir i«46 CHr.NE ST„ DETROIT

w

! rNASRUAi N: H..
/

Pa.

reikalus, galite 
gauti nusipirkti,

parsiuntėme tikjrje žmonėms labai tiko. Bu-: 
čia tik no-Į v0 atvažiavęs ir drg. J. K ar-j 

rėjosi drėbti klausimą, kiek iš | senas, kuris pasakė trumpą 
Dar pažymėtinas , 

Bet kur tu čia vienas dalykas: atidarant kon-

Kurį Jūs Pageidavo!

Išbandykite šiandien

PRADŽIA Al VAL. VAKARE

ĮŽANGA 50 CENTŲ

PO KONCERTUI ŠOKIAI

GRIEŠ ŠAUNI ORKESTRĄ

i

>1

-------------— ......................................................... ..,.4--

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

J. L. KAVALIAUSKIUTĖ
S Mezzo sopranas iš Brooklyn, 

N. Y.', šdainuoš sotus.

Juos išdirba

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

tinklui J 1 paraginimo, 
Žmbnės* rašytųsi į S.L.A 
pasakė. Nei žodelio neprisi
minė, kad šiame mieste dvi 
kuopos randasi. Juk tai di
džiausia ignoracija, kad nepri-

—Padainuos mums Stasys V.,—kažkas siminti apie didžiausią S. L.
1 A. 57-tą kuopą, čia gyvuo
jančią apie 30 metų. Pasakė, 
suvirs milioną dolerių turto 

kiek tūkstančių dole
riu Lietuvai

(Tąsa)
* * *

Atsistoja Antanas Ž. ir kalba kalbą. 
Sumini dešimtmetį, darbuotoją... poetą... ‘ 
neišdidų, nuoširdų... Duoda man nuo drau-! 
gių-draugų dovaną.

Kas toji dovana—tai tik mano ir tos 
mažytės gražuoles Ritos S. akys pirmiau-! 
šia pamato. i

—Penciliai,—sako Rita. >
Paskui mudu rodova dovaną ir kitiems. 
Drumsčiasi minčių sūkuriai apie pri

mintą neva darbuotoją. Ką gi tokis dar-, 
buotojas reiškia prieš Lietuvos fašistinių 
budelių sušaudytus mūsų klasės karžygius 
—Karolį Požėlą, Juozą Greifenbergerį; Ka
zį Giedrį, Rapolą Čiorną? Ką menamas 
darbuotojas reiškia prieš šimtus kitų kan
kinių, uždarytų Lietuvos, Amerikos ir kitų 
šalių kalėjimuose? Beveik nieko. Jis tiki 
šioks toks anų sekėjas. Toks pat, kaip ir! 
visi prie jo šiame būrelyje susėdę. Apie |
anuos reikėjo prisiminti, prisiminti ne tik | šūktelėjo, 
mažame būrelyje, bet skaitlingoj publikoj, —E, Stasys, Stasys!
sušauktoj į būrį minioj. Apie anuos reikė- Taip... Tas “žema krutinę”, bet augštu, turime 
jo pasakyti miniai už ką jie tapo sušaudy-; galingu, skambiu ir švelniai plaukiančiu te- ri LiLuvui pa 
ti, už ką šimtai ir tūkstančiai kalėjimuose noro balsu Stasys. Tas pilnas draugingu- nuo 1911 
pūdomai mo, beveik visumet besišypsąs ir savo vik- ; - - - -.........................  ?

Poetas... Šio žodžio prasmė platesnė, i rumu juokus bekrečiąs žmogus. Taip, jis to naudos Lietuvos liaudžiai 'prakalbėlę. 
negu paprastai manoma. Poetas—ne tas, šioje kompanijoje neatsisakys padainuoti, buvo ir yra? ' r
ką eiles “kala” ar rašo, bet tas, ką poetinę'Visas nesmagumas tik tame, kad stuboje . 
vaizduotę suderintais žodžiais ant popieros i nesiranda piano, o be piano, be akompana- 
piešia. Poezija—tai vaizdingas galvojimas. jVimo, dainavimas esti sunkesnis. 
Ar menamasai poetas yra vaizdingu galvo- Bet kas Stasiui sunkumas? Jis savo 
toju? Kol kas, jo kūrybos nė vienas litera- studijoj dirbdamas kasdieną miklina balsą, 
tas—kritikas nuodugniau neperžvelgė, nie- kad ir visai neprieidamas prie piano. Tik 
kas nepasakė kokiam laipsniui jo kūryba toji šiame būryje matoma liūdna atmosfe- 
priklauso. Tiesa, vienas kitas dalykėlis bu- ra užtraukė savo sparnus, tarytum kokį 
vo pagirtas, primintas. V. Žalionis, peržvelg- ūką, ir ant Stasio. Jis vieton pasirinkti ką 
damas “Darbininkų Kalendorių” 1927 me- smagaus, keliančio ūpą, uždainuoja apie 
tams, vieną trioletą antrašte “Sniegas” net1 liūdną savo širdužę, kurią, jo manymu, tik 
“tikrai poetiniai nutekintu brangakmeniu” 1 antroji širdis—mergužės širdis—galėtų at- 
pavadino, o apie eiles “Mes vilčių pilni” pa-' gaivinti. <

GAL TIK ŠIRDIS MERGUŽĖS...
(Parašyta D. Sičinskio muzįkai 

ir pavesta S. V.aineikim).

sakė, kad jos “palieka nemažo įspūdžio, Į 
perskaitai jas pasigėrėdamas.” Bet kaip! 
didžiuma kūrinių? Ko jie verti? Be to, 
pagyrimas pagyrimui nelygus. Pagyrimas! 
kartais būna teikiamas tik ta minčia, kad: ■ 
dirbk daugiau, gal ateity ir ką geresnio pa- i 
darysi.

Kitas dalykas, verciąs : rė7 menamojo : 
poeto poe tingumą paabejoti, tai—minė j i-! 
mas jubilėjaus poetui vam tebeesant, į 
Čia, palyginus su kitais poetais, tai irgi lyg 
naujoviška. Nes kitų po\tų jubilejus^ pii- 
siAiename tik poetams numirus...

Bet... čia juk labai panašu į sapną...
* * *

Ant stalo stovi gražiausių gėlių puokš
tė. Tai Katrės ir Jono V. gėlių augintuvės 
grazna. Vasara, ne vasara, kad ir šalta 
žiema, o gėlės pas juos ir auga ir žydi.

Įsižiūrėjus į tą buinių gėlių puokštę, 
minties sparnai neša į lapuotą žaliuojančią 
vasarą, į gėlėmis pasipuošusias lankas. 
Matai, rodos, kaip rytui prašvitus, sklaido
si migloj, giedrėja dangus. Kvėpuoji tyru 
oru ir jauti bekįlantį nuo gėlių žiedų skanų 
aromatą. Tos gėlės primena, tarytum tik 
vakar matytą vaizdą, vaizdą pilną vilioji
mų, pilną ritmingų meliodijų. Rodos, ma- ■ ♦ •. i_•

Liūdi širdužė man šiandien, 
Kažin kas jąją spaudžia ... 
Viltis pranyko,; lieka tik vien— 

: Liūsti, vaitoti taip kasdien;
Mintis liūdesį audžia.

Kas man linksmumo gal’ atsiust?
Kas dvasią gal’ pakelti?
Man jau nubodo besiskųst, 
Savo dejones jums besiųst, 
Tą pačią mintį velti.

Kas man daryti?—noriu klaust,— 
-Kuo paskandint liūdesį?
Gražius vaizdus kas gal’ išaust?
Širdžiai gaivumo kaip įspaust?

Kuo nuramint ilgesį?

Širdį galėtų man gaivint 
Gal tik širdis mergužės? ... 
Kuri įstengs mane pažint, 
Jai lemta viltį man grąžint, 
Ir būt’ šviesa saulužės.

(Tąsa bus)

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų [

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

lo d. vasario įvyko koncer
tas, kurį rengė A. L. D. L. D. 
42 kp. Dainininkus prisiuntė 
apskričio valdyba, būtent, A. 
Benevičiūtę, Juliją Reimandie- 
nę, J. Kubiliūną. Akompana
vo L. Zabarauskiūtė.

Prie to, drg. Kubiliūnas ro
dė magiškus “stebuklus,” ku
rie žmonėms labai tiko. Bu-:

PIRMAS DIDELIS

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

užsakymus (orderius).

Rengia Naujai Susiorganizavęs Laisvės Choras Vadovaujamas Vlado Žuko

Sukatoje, 23 Vasario (February), 1929
SVETAINĖJE 62 LAFAYETTE STREET, PATERSON, N. J.

M. E. čESNAVIčIUTfi 
Lyriškas sopranas iš Brooklyn, 

N. Y., dainuos solus.

Dalyvaus Aido ir Lyrps Chorai iš Brooklyno ir Sietyno CChoras iš Newarko. Taipgi bus ir Ufa. Visiem 
kytojauja/V. Žukas. Pirmu kartu išstos ant scenos vietinis Laisvės Choras ir grieš smuiko solus Si/nite.



DETROITO ŽINIOS

įmesto degančio cigarete, arba žuvo nuo gazo.

<i>

<♦>

0

SUŽEISTA

Paskutine Proga

Mokės- ylošta viena operetė ir daug ^traukinys pateko į jį su paša

Žuvo nuo Vogio Gazo

Įliy, Udlbiai pcioigauuv, nuo geni 
la-l atsiliepti ant jų sveikatos. Tai lt7~

Tel.: Greenpoint 9632

s

“PEPITĄ” SUMUŠĖ 
REKORDĄ

pionieriai turi surengę

Tūli iš sužeistųjų.1 '■ 
Daugelis sužeista! 
Nemažai žmonių |‘ 

kas gali

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą 
tokias “ Melodijas, kurios Broadway padare Broadway. ” Ta 
muzika po visą sali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama 

National Broadcasting Company, tinklu.
© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

Šią svarbią knygutę galite 
centų. Kas ims 
kopijų, duosime

<
<>

VIETOS ŽINIOS °“L,S

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n LAllm. nuo g v ryįo jfcį g v va]į>; j)0 g vaj—75c JŲ L6Ulų
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 

LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Grigutį.” 
tos” sulošimas
Brooklyno suloštų darbininkiš-

Li 24 d. Vasario (Feb.), 1929 įk? operečių ir kitokių paren-

TEATRAS
IR BALIUS

Rengia S.L.A. 3 Kuopa
Labai Juokinga Trijų Veiksmų 

Komedija 
“GYVIEJI NABAŠNINKAI”

toriai dąug didesnį turėj
! dėjimą lošdami “Pepitą,’

Kvatosites užraudę matydami vaizdą, I?11 
kaip seni pavirsta kūdikiais 

įvyks Nedėlioj

KetVirtad., Vasario 21, 1929

PHILADELPHIA, PA.

Nariams

šį penktadienį, 22 d. vasa
rio, vaikų mokyklėlės nebus, 
nes
koncertą paminėjimui penke- 
rių metų sukaktuvių, kuriame 
ir A. ž. vaikų draugijėlė turi 
dalyvauti. Visi draugijėlės 
nariai turite susirinkti, nes j 
turėsime dainuoti.

Koncertas įvyks kampas 13 j 
ir Spring Garden Sts. Prasidės 
8 vai. vakare. Todėl visi laiku 
būkite. Kviečiami ir suaugę 
dalyvauti, neis programa bus 
labai puiki.

J. Morey.

Departmentalis Streikas 
i. . i “Fisher Body” Dirbtuvėj 
** * ’ No. 21 I

Seredoj, vasario 6 d. virš-1 
(įminėtos dirbtuvės darbiniu-1 
kam (trimeriam) alga buvot 
nutnušta dvidešimtu nuošim- Į 
čiu. Darbininkai sumanė tam j 
pasipriešint ir išėjo į streiką. 
Ketverge “cushion makers” 
susilaukė tokią pat naujieną, 
ir tie taip pat manė nepriimt 
algų nukapojimą. Abiejų šių 
departmentų darbininkai išsi
rinko komitetą, kuris nuėjo 
pas poną Weismaną, perdėti- 
nį, pasikalbėti. šis pasakė 
komitetui įsakyt darbininkams! 

\ grįžti prie darbo, o jis daly
kus sutvarkys taip, kad darbi
ninkai bus patenkinti. Gal 
ant nekurio darbo paliks mo
kestį tokią pat arba bent pa
tenkinančią. Su tokia propo
zicija darbininkai ne visai su
tiko ir negrįžo. Atsikreipė į 
“Auto Workers” Unijos Lo
cal 127 sekretorių, P. Ray
mond. Unija tuoj išleido la
pelius—atsišaukimą j kitus tos 
dirbtuvės ir kitų “Fisher 
Body” dirbtuvių darbininkus, I 
kad pagelbėt tiem darbinin-i 
kam streiką laimėt. Tuom! 
Tuom tarpu būta nekuriu dar-j 

* bininkų perdidelis santaikavi- 
mas su bosais ir pastariesiems 
pasisekė atkalbint didžiumą 
nuo streikavimo ir, pagaliaus, 
jie savo susirinkime, trijų bal
sų didžiuma, nusitarė giįžt į 
darbą. šis streikas, vienok, 
buvo lekcija bent nekuriems 
darbininkams; jie priėjo prie 
supratimo, kad norint laimėt 
kovą su savo darbdaviais ir 
bosais, reikia turėt uniją ir 
dvidešimts vienas tų darbinin
kų įsirašė į “Auto Workers” 
unija.
# Ką gi šis Įvykis parodo!

\ms, susipratusiems darbi- 
4-nkams, kurie jau ne šian
dien pradedame suprasti or
ganizacijos svarbą. Juk prin- 
cipialiai, turbūt, nei vienas šio 
straipsnio skaitytojas nesiprie
šins 
rint

lė.

Non, Non
man

ne
aš rakau

išrodyti petite

Muzikališkų 
Komedijų Žvaigžde

“Non non — ne saldumynų man — as rakau Lucky kad 
išrodyti petite. Aš negaliu valgyti tų Frąncuziškų pyra
gaičių, karius mano tautiečiai taip skaniai moka paga- - 
minti. Ką mano publika pamanytų, jei La Bordoni 
nutuktų ir nebūt daili? Todėl, rukau mano mėgiamus 
Lucky Strike, ir ju malonu skoni. Jie mano po vaidinimo 
pavargusius nervus nuramina—niekad nesuerzina gerklės 
—ir, visados, mane tiek linksma padaro.“

Irene Bordoni

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė — imk 
Lucky vietoj riebinančio saldumyno. Tūkstančiai 
tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko savo sveikatą ir 

drūtumą, o moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai suderinti ir 
sumaišyti, paskui apkepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, 
kuris smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo nešvarumų; 
20.679 daktarai tatai pripažįąta, sakydami, kad Luckies 
mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl 
žmonės sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

Afr/fcį,* Žinovai pripažįsta, kad milžiniškas 
'J padidėjimas rūkimo Cigaretų 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 vir 
šenybe.

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

saldumynu
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Lucky kad
LIETUVIS GRABORIUS

1» BALZAMUOTOJO
Užtikrinu, kad mano patarnavima» 
bus atatinkamiausiaa ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreipti* prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA

TILEFONAli

Bell---------------------------Oregon ilM

Main »6AKeystone.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKĄS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIšKAS 

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

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

'Xj Imkite 
Lucky 
vietoj 

saldumyno.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

I 1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 

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 bakšą 
apsiginkluok nuę savo amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

---------  ;nuo elektros k/ibirkšties. Už-
Antanas Oželis, 42 (n., 109 sidege kelio apačia—pabėgius 

i Stagg St., Brooklyn, N. Y., mi-. laikantieji špalai. Kompanija 
i re vasario 18-tą d., 1929 m.'kaltina traukinio motormaną,
Bus laidotas vasario 22 d., : 
vai. ryte, St. Jono kapinėse

Laidotuves

Policija surado, kad 
t buvo įtaisę guminę dūdij 
v|prie didžiosios gazo dūdos, 

111. ACHUiia ui eiliniui\j iiiuz i ......

10 kuris, esą, matęs ugnį, bet ne- gauti gaza. tiesioginiai, 
. j sulaikęs traukinio ant vietos, o ne per meterį, kad nerei-

Kaip mes nekalbėtume, kaip 1’^us J* Levandauskas.
mes nerašytume, vistiek mes 
turim pripažinti, kad Lyros GAISRAS HUDSONO TUBĖJ
Choras, sulošdamas operetę ŽMONIŲ
“Pepitą” geriausiai atsižymė
jo iš visų šio sezono buvusių 
lietuviškų darbininkiškų pa
rengimų Brooklyne ir jo apie- 
linkėj. šituos mano žodžius 
gali patvirtinti ir publika, ku-

prižiūri grabo-Jale važiavęs.
Eina tyrimas.
Daug svieto pasivėlavo į na

mus, nes tai buvo labiausiai 
užimtos valandos, kuriomis 
žmonės daugiausiai važinėja 
iš New Yorko i New Jersey 
namoh iš darbo, arba priešin
gai.

Sakoma, motormanas (kurio

ketų mokėti už gaza. Jų 
įtaisyta dūda buvo sugedus 
ir gazas veržėsi. Nuo vog
to gazo jie patys žuvo.

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

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

Telephone: 'Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

Vardas ------------- --------
No___  ____St. or Ave.
Miestas State

151

tam pasakymui, kad no- 
palaikyt ekonomines sąly

gas, turime turėt tvirtą uniją. 
Tad kodėl stovėt nuošaliai? 
Kodėl nostot į uniją tuojaus? 
Minėta unija turi savo su
sirinkimus -kožną pėtnyčios
vakarą, 35 Adelaide St. Biz- ri buvo ant mūsų parengimų. 
Kiški ssirinkimai būna kožną; siu0 sezonu Brooklyuo bu. 
pirmą-ir trečią petnycią—kiti Į - . .
šiaip pasikalbėjimui, 
tis: vienas doleris įstojimo ir 
vienas doleris mėnesinė duok- 
‘ Nieko nelaukdami, stoki
te' į “Auto Workers’’ uniją.

Pereitą antradienį, tarpe 61 
ir 10 vai. vakaro, Hudsono tu-1 
bej, per kurią vaisto elektri-1y n V;m Zandl) bu. 
kiniai traukiniai tarpe New i 
Yorko ir New Jerses miestų,' 
iškilo gaisras. Viel^: netoli: 
Christopher St. stoties. Vienas

i kitų parengimų, bet visi silp
niau išėjo už “Pepitą.”

Gal neklysiu pasakęs, kad 
“Pepitą” ima viršenybę net ant 
taip labai išgarsintos opere
tės “Grigučio.” “Grigutis” gi 
vertesnis dainų melodijomis 
už “Pepitą,” bet “Pėpita” 1 
bai daug vertesnė humoru— 
juokais už Grigutį.” “Pepi
toj” yra juokų per visą vei
kalą, o “Grigutyj” tik tar
pais. Antras dalykas, tai ak

re j o ju- 
ne- 

Taigi, “Pepi- 
sumušė visų

žieriais ir todėl apie 200 as
menų smarkiai likosi sužeisti. 
Visi nugabenti j ligonines arbšb 
j namus, 
gal mirs, 
lengviau.
baisiai persigando

| vo manęs ir būtų pralėkęs su 
traukiniu pro gaisrą be jokių 

•’.nuostolių, jei tūli traukinio 
darbininkai būtų nepaleidę 
taip vadinamus emergency 
brėkus ir nesustabdę traukini.

LAMBERTVILLE, N. J.
Charles Ąllen, į8 metų, ir 

buvo didelis sujudimas iri'jo žmona;; 45 meitų,i pirma- 
klyksmas. i dienį tapo atrasti negyvi jų

Gaisras, iškilo arba nuo nu-[namuose ant York Road. Jie

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera* 
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Į Apie tą viską plačiai apra 
soma brošiūroje
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 1177 <474
Būkite Savystovūs——Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jū* 
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 lietai, kaip įsteigta ' New York City

"Mokykla ao Repai arija"

RtJslžKA PIRTIS TURKIŠKA

% LIETUVIŲ LAISVĖS svetainėj Lyros Chorui.
269-271 Second St., Elizabeth, N. J

Pradžia 7 .valandą vakare

girnų rekordą. Už tai. garbė 
žiūrėsim, at

eityje, kas iš teatrų .rengėjų 
“subytys” “Pepitą?” di, daug

ftj veikalą perstatys puikiai išsilavi- triūso reikės padėti ir prakai- 
nę aktoriai iš Brooklyn, N. Y., ku- to
rie tą komediją yra lošė jau dauge
lyje vietų ir visur atliko kuo pui
kiausia. • /

PO LOŠIMUI BUS ŠOKIAI, 
Griežiant Gerai Orkestrai

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAl
■■■■■MttWimiiiiwiniiHiiiiiattniiiiifiHiiiiHiiHtiinmnittftffiHifiiHftniiiiiiiiiiiuHmiiniiiii

pralieti, kad “subytyt” 
! “Pepitą.”

Prie progos priminsiu, kad 
j kaip “Pepitoj,” taip ir “Grigu- 
Ityj*’ darbininkiško 'pamokini
mo nėra. Vien tik dailė.

J. Juška.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome s'enus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą/

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

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

K. M. S.
644 Driggs Aveniie, ' Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime još tik 
greit norime 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer Štfrėėt, 
Brooklyn. N. Y.

nupiginitnas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

ne«

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panedėliais 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



Puslapis šešias Ketvirtad., Vasario 21, 1929

VIETOS ŽINIOS
Sovietų Respublikų' mokslo vy
rų ir piliečių, ir sykiu pačios 
bolševikiškos Sovietų Sąjungos, 
kurią buržuazijos pasturlakai 
smala spjaudydavo ir t^be- 
spjaudo, vadindami “barbariš
ka,” “tamsia,” “nekultūriška.”'

ŠIANDIEN TOJI 
PASKAITA

Penkiolikos metų amžiaus 
mergaitė rūko cigaretą, kuo
met jos motina glosto jai plau
kus ir bučiuoją veidan.

Moteriškės—vedusios mote
riškės—rūko kai senės, o jei 
vyras įsikiša, dažnai net prie 
divorso einama.

Maži vaikiščiai, jaunos mer
giščios, seniai ir senės—grie
biasi už cigaretų, tarsi už 
kios panacėjos. Ar jie ir 
51 o s gerai daro? Rūkyt ar 
rūkyt?

Į šį klausimą bus duotas
sakymas šiandien, vasario 
mėn. 21 d., ketvirtadienį, 8-tą 
vai. vakare. A. L. D. L. D. 
1-ma kuopa ruošia referatą, 
kurį skaitys Dr. A. Petriką, o 
po jo kalbės Dr. J. Paulionis.

Tai bus Laisvės svetainėje.
Atsiminkit kiekvienas 

kiekviena, ir ateikit!

tam draugui, paaukojo dien- Stefanssono Kalba— 
rašeiui vieną dolerį ir viėną Interrupcijos 
“Darbininkių Balso” prenume
ratą užrašė savo pažįstamai.

AIŠKUMO DELEI

drg

ro-
va-

vietų ambasadorę Norvegijoj 
prakalbą sakant; matai šimtus 
tūkstančių žmonių Leningrade 
pasitinkant didvyrius; matai 
Leningrade Lenino milžinišką 
stovy ląv kuri, tarsi gyvas Leni
nas, rodo ranka gyventojams, 
kas daryti, už -ko griebtis.

Milžiniškos ovacijos buvo 
teikiamos “Krassino” įgulai ir 
visiems dalyviams tos garsio
sios ekspedicijos. Parodžius 

buvo “bū,”

ko- 
jo- 
ne-

kad 
apie

at-

Antradienio “Laisvėje’
J. Jankūnas sako, būk aš ža
dėjęs ateity rašyti referatą 
klausimu : “Kas Tie Naturopa- 
tai ?” Noriu atitaisyti tą 
klaidingą posakį, nes ne visai' 
taip yra. Išsireiškiau, 
manau rašyti referatą
Įvairius kultus ir sektas, kurių 
yra gana daug. Sužinoti, kaip 
atsirado tie kultai ir kas jie 
yra, manau, lietuviam būtų į- 
domu. Pašvęsti gi visą refe
ratą nagrinėjimui tik vienos 
naturopatijos, kaip kulto, bū
tų tai atidavimas jai daugiau 
kredito, negu ji užsipelno.

Dr. A. Petriką.
i r •; ______________

‘VISOMS IR VISIEMS!

NAUJAS PILIETIS, BONKA, 
MŪNŠAINAS

Svarbios žinios skelbiamos tis tvarka daryti, 
kasdien, bet sekanti viena iš 
svarbiausių. Skaitykite aty- ^at* Gyva Drama

Vakar io federalio teisė-;džiai. Pasilikite sekmadienio. Pradėta 
jo Mack, New Yorke, susirin- vakarą liuosą, jeigu norite pa-! “Krassino’

‘ ‘ ‘ h matyt ką nors žingeidaus ir pažinti d ______
čių gauti pilietiškas paskuti-! praleist laiką tinkamai ir pel- tiem, kurie taisė šį paveikslą.
ko virš šimtas asmenų, noriu

nes popieras. Visi jau gali
ma sakyti buvo gavę ir tik 
laukė bendrai būti prisaikinti.

Tik štai, vienas aplikantas 
iškelia ranką. Teisėjas klau
sia, ko nori.

“Čia randasi vienas asmuo, 
kuris netinka būti piliečiu J. 
V.,” atsakė žmogus.

“Kodėl?” *
“Todėl, kad jis turi bonką 

inūnšainės ir ją gėrė čion pat, 
teismabutyj.”

Pasigirdo stiklo

“Krassino’’ žygiai buvo 
domi pereitą antradienio

Įkąrą, Carnegie, svetainėje, kur Nobilę, nemažai 
(telpa apie 6,000 žmonių. Įžan- kaipo fašistui.
Igą padaryti buvo pakviestas! Sunku ir negalima aprašyti 
žymus skandinavų tyrinėtojas, viską, kas rodoma. Geriau- 
Vilhjalmur Stefansson. Jis da- šiai, kuriem aplinkybės lei-1 
rė apžvalgą dirižablio “Ita-.džia, nueikit ir pamatykit. 
lia” kelionės, palygindamas ją 
su kitų tyrinėtojų bandymais, 
pav. su Sir John Franklino, 
1821 metais. Deja, Stefans- 
sonas nekalbėtojas, bet moks
lininkas; iškalba nebloga, bet 
negarsi ir todėl galerijoj esan
tieji negalėjo girdėti ir su
prasti. O jis kalbėjo apyil
giai. Todėl prasidėjo nepasi
tenkinimas. Tūli nekantruo
liai pradėjo pliaukšti rankom, 
reikalaujant pasitraukti ir pra
dėti rodyti paveikslą. Stefanš- 

;son nenorėjo pasiduoti “inst- 
Įrukcijoms” “iš viršaus.” Ki- 
ilo nemalonumų. Net į “guzi- 
'kuotus” žmones prisiėjo kreip

Ant estrados, prieš publikos 
akis, visą vakarą stovėjo iš
statyti prof. Samoilovičiaus ir 
lakūno Čuchnovskio 
lai, kuriuos atpiešė 
Frank Horowitz.

p a veiks
ią p y to j as

R. M.
P. S. “Krassinas” bus ro

domas sekantį penktadienį ir 
šeštadienį Film Guild Cinemoj, 
52 W. Eight St., New Yorke. 
Visas pelnas eis dabartiniam 
dressmeikerių streikui.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

rodyti drama— 
žygiai. Reikia pri- 
lelį talentingumą

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

ningai. Tikėkit man, nes ži- Sėdėdamas svetainėje, žmogus 
nau, apie ką kalbu. (jautiesi paimtas ir nuvestas į

Kas atsitiks? Juk visi ge
rai turėtų žinot, kad Aido 
Choras rengia vakarėlį “Lais
vės svetaihėj, sekmadienį, va
sario 24 d.. Ir ką daugiau 
sakyt? Pasakant kas rengia, 

i pasakiau viską, nes Aidas vi-

DETROIT, MICii.

“Pirmi, Žingsniai”
Vasario 24 d., New Workers Au

ditorium, 1343 E. Ferry St., bus su
lošta keturių veiksmų drama “Pir
mi Žingsniai.” Pradžia 5:30 vai. va
kare. Veikalą scenon stato A. L. D. 
L. D. 52-ra ir 188 kuopos. Loš Pro
letarų Meno Sąjungos 4-tos kuopos 
aktoriai. Po lošimui bus šokiai.

Visi vietos ir apielinkių lietuviai 
būtinai privalo atsilankyti. '

Rengėjai.
(44-5)

ELIZABETH, N. J.
7 vai. vakare, Liet. 

269-271 Second 
bus sulošta juokingiauia kome- 
“Gyvieji Nabašninkai.

Vasario 24 d.
Laisvės Svetainėj,
St.
dija “Gyvieji Nabašninkai.” Veika
lą stato scenon vietos S. L. A. kuo
pa, 
jai.

Sulos Brooklyno scenos mėgė- 
Visi ir visos atsilankykite.

Rengėjai.
(44-57)

DETROIT, MICH.
D. A. 46-tos kuopos sųsirinki- 
bus nedėlioj, 24 d.

T. 
mas 
Draugijų svetainėj, 24 ir Micihgan 
Avė. Pradžia 10-tą vai. ryte. Visi 
nariai ateikit, yra svąrbhj reikalų.

Sekr. J. F. Bacevičius.
i (44-45)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. L. D, 10-tos kuopos susi- 

va-

vasario,

A 
rinkimas bus panedėlyj, 25 d. 
sario, Liaudies Name, 1214 Spring 
Garden St. Pradžia 8-tą vai. vaka- 

Visi nariai ateikit, turim svar- 
' bių reikalų. Atsiveskit ir naujų na- 

Org. A. G.
(44-45)

BROOKLYN, N. Y.
Aido Choro svarbios praktikos bus 

petnyčioj, 22 d. vasario. Visi daly- 
vaukit ir naujų dainininkų atsiveskit. 
Subatoj turim dainuoti Paterson, N. 
J., tat turime gerai pasimokinti. Be

šiaurinį žemės ašigalį ir ten|to> Žinote, kad pradėjome mokintis 
e „ y. n r, i „ a c, operetę “Kornevilte Varpai,” todėls u p a ž i n d inamas su visom 
smulkmenom. Sovietų vyriau
sybė tačiau nei nebando pasi
imti viską savo kreditan. Kas 
buvo toj linkmėj padaryta se
niau kitų, čia užrekorduoja- 

  __ ______ Nepralei- 
se* jdžiama Amundsenas, Byrdas,Aidiečių programa visuomet NobiIė WiIkinsas Elsworthas l New Yoike 
būna ne tik turtinga ir gerai I:,. iu 1>srme=ni<>ii darbai Vis-1Yls1’ nM S'ulesne la- 

traskėji- išpildoma, bet ir žingeidi. O kas sužymima grafiškai, ant| 
mas^ Kažin kas sudaužė bon- šį syk bus geresnė, negu pa- žemlapio, kad žiūrėtojas ma-i 
ką. . Teisėjas šaukia įskųstąjį, prastai. 
Juo buvo tūlas Edvardas Mul- 
larky, 26 metų amžiaus. Jis 
sakėsi neturėjęs bonkos. Ta
čiaus teisėjas pareiškė, kąd 
jam prisieis išlaukt dar vienus 
metus, kol pataps piliečiu.

jsuomet pasižymi parengimuo-|ma ir parodoma.

re.

rių.

SCRANTON, PA.
Jaunuolių Lyga ir Raudonos 

žvaigždės Sporto Kliubas rengia 
ARBATOS VAKARĖLĮ 24-tą d. va
sario (Feb.), nedėlioj, Grudžio 

' (French Roof) svetainėj, 1610 Wash
burton St. Bus puiki programa 
Taipgi bus įvairių žaislų. Mąlonėki- 
te atsilankyt kuoskaitlingiausiai. 
Pradžia 5:30 vai. vakare, širdingai 
kviečia Komisija.

(44-45)
turime lankyti kiekvieną praktiką, 
kad galėtume gerai susimokinti. Tat 
nepamirškit lankytis i praktikas.

W. K.
(44-45)

Preseriu 
subatoje, įį““*5 
Bethoven •

Hali, 212— 5th St., tai-p 2 ir 3 Avės., 
Pradžia 2-rą vai. po i

Svarbus Amalgamated 
Kliubo mass-mitingas Įvyks 
23 d. vasario-Feb., 1920,

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D. 11-tos kuopos 

1 sirinkimas bus nedėlioj, 24 d. 
sario, Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St., 10-tą vai. ryte. Draugai ir 
draugės, dalyvaukit šiame susirin- 

, nes bus svarbūs klausimai 
. Taipgi gausite naują 

(knygą “Karų ir Revoliucijų Gadynė.” 
Komitetas.

(43-44))

su 
va

Komisija.
(44-46)

NEUŽMIRŠKITE
NEDĖLDIENIO VAKARO!

Be to, ąidiečiai ruošia dide-Į 
lį surprizą to vakarėlio pub- ipagahail 
likai. Nepasilikite lauke. Vi-1 nastaroi 
si atėję bus užganėdinti. Tai 
užtikrinu.

Gana kalbėti, laikas bran- 
igus. Plačiau pasikalbėsime 
1 vakarėly j.

_____ v__ _________Vienas, Kuris Žino.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ifp ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne- 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

7 Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 9105 <

Dr. A. PETRIKĄ 1 
LIETUVIS DENTISTAS I

X-Spinduliu Diagnoza S
(Priešais “Bridge Plaza” j

221 South 4th Street 1
Brooklyn, N. 'Y. c

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

JUNIPER 7'6 46 ‘

RALPH KRUČftlį^į

FOTOGRAF^g
6 5-23 GRAN d A VENUE;'

• MASPETH. N.Y. V ;

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.
1 NEW YORK CITY

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Gal kaip kas rūpinasi/, kur 
galės praleist ateinančio' nedėl- 
dienio vakarą? Kad apie tai 
nereikėtų sau galvos sukti, tai 
žinokit, kad nedėlios vakare 
bus Aido choro puikus balius su 
programa. Prieš ir po progra
mai bus šokiai ir naujas žais
las—“žuvavimas”. Tai

pradžia 
visi.

š.

“Laisvės” svetainėje,
6 vai. vakare. Būkit

ŠAUKIAMA KONFERENCI
JA GELBĖJIMUI STREIKO

Darbo Unijų švietimo Lygos 
newyorkiškis skyrius šaukia 
visokių darbininkų organiza
cijų (esančių New Yorke ir 
apielinkėje) delegatų konfe
renciją, būsiančią vasario m. 
23 d., 2 v. po pietų, Irving 
Plaza svetainėje, 15-ta gatvė 
ir Irving Place, New Yorke. 
Jos tikslas: pagelba streikuo
jantiems' adatos darbininkams 
—sukniasiuviams.

Daugelis darbo unijų jau 
prisįdėjo su
sukniasiuviams. 
pių vienas lokalas

YORK IR BRONX’ONEW 
LIETUVIAMS

A. L. D. L. D. 23-čios kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 24 
d. šio mėn., 10-tą vai. ryte, 
pas drg. Poskačimą, 1048 
Bryant Ave., Bronx’e. Drau
gai, pasistengkite laiku pribū
ti, nes yra svarbiu dalykų ap
tarti. Komitetas.

TEATRASDAIN0S-MUZ1KA

“KRASSINAS” NEW YORKE

tytų aiškiai ir kad tas jo vaiz-lA# jy l, 'D.. 185 KP 
Įduotėje pasiliktų ilgai, ilgai. NARIAMS

as, paimama Nobilės  
į pastaroji ekspedicija su diri- 

-Įžabliu “Italia.”
Kuomet žinios pasklydo 

apie nelaimę, sudužimą “Itali-i^S kp.
jos,” Sovietų vyriausybė grie
bėsi už darbo. Pirmiausiai 
bandė siųsti iš Murmansko pa
kraščio ledlaužį Perseus, vė
liau, iš Archangelsko Malygi
na su orlaiviu ir orlaivininku 
Babuškinu. Bet jiedu buvo 
persilpni. Tikslo neatsiekė.

Griebtasi taisyti “Krassi-i 
nas,’ kuris ilgai stovėjo Lenin-! 
grade sugedęs. Siunčiamas jis j 
po vadovybe profesoriaus Sa
moilovičiaus. Sykiu vyksta ir "d.* D."’svetJ 1057’Hamilton 
garsusis lakūnas Čuchnovskis.1 Aye.,_ N. W. Draugai ir draugės, 
Per didelius vargus ir pavojus kviečiame atsilankyti skaitlingai ir stalai 
v ... . . .v ./i,. Stengkitęs užsimokėti metines duok-| ’Šitie tikslą pasiekia : isgelbstl les už šiuos metus. Atsiveskite nau- $100.00. 
“Italijos
“Citti de Roma”—italų garlai
viui.
Gražūs, Įdomūs Vaizdai1

./.i
> Vasario 21 d.> 8-tą vai. va
kare, svetainėj,-218 Van Sick- 
len Avė., įvyks A. L. D. L. D. 

mėnesinis 
mas. Visi nariai 
ir savo draugus 
Šiame susirinkime 
naują knygą.

BOSTON, MASS.
•LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 3353 
Washington St., kampas Green St., 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain 1123.

(21-47)

Tel., Triangle 1450
Fnfnor

Telephone, Stagg 440

A. RADZEVIČIUS

Heroizmas ir Pasiaukojimas 
Prieš Mūs Akis

pajutus ką tokio 
didelio, garsaus, 
“Krassinas” tiek 
girdėtas vardas,

Pakanka ištarti žodį “Kras
sinas,” kad 
nepaprasto, 
įspūdingo, 
daug sykių
ankštai surištas su Sovietų, Są
jungos gyvenimu ir klestėji- 

gausia parama'mu. čia, tačiaus, eina kalba, 
Štai duonke- ne apie tą Krassiną, kuris il- 

aukojo gus metus buvo revoliucijos 
$500, grocerių klerkai—$300, priešakyje,.ėjo raudono diplo- 
namų statytojų vienas lokalas mato pareigas vakarų Euro- 
$100, etc.

Darbo Unijų švietimo Lyga 
šaukia visas darbininkų orga
nizacijas prisidėti prie šitos 
konferencijos padarymo sėk
minga. Reikia pasiųsti savo 
delegatai ir padvigubinti mūs 
pastangos pagelbai sunkiai 
kovojantiems sukniasiuviams. 
Nepamirškite!

BESISVEČIUODAMAS 
REMIA APŠVIETĄ IR 
LAIKRAŠTIJĄ

Pereitą sekmadienį pribu
vęs iš Bridgeporto, Conn., mū
sų skaitytojas P. šiugždinis, 
pabuvojęs keletą dienų Brook- 
lyne, užėjęs į “Laisvės” išleis- 
tuvę atsinaujino sau dienraš
čio prenumeratą, užrašė ki- są,

susirinki- 
dalyvaukite 
atsiveskite, 
nariai gaus

Komitetas.
(42-4)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
GRAND RAPIDS, MICH.

A. L. I). L. D. 66 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks panedėlyj, 25 d. 
vasario (Feb.), 7:30 vai. vakare, L.

įgula ir perduoda ja'F? draugų prirašyti.
' Fin. Sekr. AI. Jasėnas.

IŠRANDA VOJIMAI
KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

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

PARDAVIMAI

naujus 
darbą 
Taipgi

namus, 
atlieka- 
taisome 

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

©
Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

| JONAS STOKES
! 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y, M —nu—Hi—

GRABORIUS
(Undertaker)

41G Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA kriaučių 
elektrikinės mašinos ant 

, 2 prosai-. Galima
Matyti galima bile dieną 

nuo 10 iki 12 vai. dieną. Kreip
kitės po No. 45 Stagg St., Brook- 

(44-45) lyn, N. Y. (43-45)

sapa, 
motoro, 
pirkti už

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

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

PARSIDUODA ROAD HOUSE
Naujas namas, geras biznis, ne

mažas kavalkas žemės, prie didelio 
kelio, 9 mailos nuo Newark, N. J., 
2 mailos nuo Springfield, N. J. La-

NEWARK, N. J.
D. L. D. 5-tos kuopos me-' 

_____ susirinkimas įvyks vasario
. • j • • ’ (Feb.) 22 d., 7:30 vai. vakare, pokurių dar nesi savo gyvenime įum. ’ 79 Ja^kson st visų n’aI‘;} 
matęs.
nas laužiasi pirmyn, į šiaurius,
triuškindamas septynių' pėdų 2756-R,'"A:-fįbanowSky7 267 First

L.
Matai žmogus tuos ledynus,1 nosinis

A.
del pa- 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Matai, kaip Krassi- priderystč yra atsilankyti laiku ir bai gera proga pirkti, nes i menes} “ .. . .-./v « IvclSyKlL

Trinity,

storumo ledą; matai baltas 
meškas—šiaurių 
vaikščiojančias 
Va, viena meška 
“Krassino.” 
Mešką bando šliaužti ledu, bet 
pagaliaus virsta ir tampa įkel
ta į laivą negyva.

Matai laivą, sukaustytą 
dais; matai, kaip jūreiviai 
kelia nuo laivo orlaivį ant 
do ir paleidžia čuchnovskį 
kitais trimis draugais į 
rius jieškoti žuvusiųjų, 
leidžia į nežinomą sritį, į pa-,3455

ciją: Trockizmas ir jo Siekiai. Kvie
čiami dalyvauti ir pašaliniai žmo
nes; • Komitetas.

(44-45)

. St., Elizabeth, N. J. (43-48)

Maspeth,

piliečius”—-
po ledynus..

visai' arti i
Jūreiviai sauja. į ___ ______ . «

REIKALAVIMAI

poj; ne kurio pelenai ilsisi 
Kremliuj, šalę Reedo, Ruthen-i 
bergo, netoli Lenino kūno. Oi, 
ne! Čia mirušio revoliucionie- vo:u 
riaus bendravardis ledlaužis,! j !
kuris tolygiai atliko didelius1 Čuchnovskio ekspedicija už-i^ 
darbus ir suvaidino vaidmenį, baigta: jis suranda italus, bet, 
kuriam lemta bus pasilikti, kol deja, sugenda lakstytuvo du 
gyvuos rašyta žmonijos kovos propeleriai ir jis turi nusileisti 

’ant ledo ir išstovėti kelias die
nas, kol, pagaliaus, “Krassi
nas” išgėlbsti. Čuchnovskis 
ragina bevieliu telegrafu 
“Krassiną” važiuoti ten gel
bėti pirmiausiai anuos, o vė
liau juos pačius.

Viena gera ir įdomi ypatybė:

Į REIKALINGA moterų šudėstinėt 
1p_I svederių reksus.—J. EISENBERG 
.v"'& CO., 55-57 Montrose Ave., Brook- 
1Š- lyn, N. Y. Tel., Stagg 3456.
le
su REIKALINGA drūtų Vyrų del' iš- 

Šiau-i rinkinėjimo svederių reksų.—J. 
Pn (ĘISENBERG & CO., 55-57 Montrose 

. Ave., Brooklyn, N. Y. Tėl, Stag 
' i (44-46)

: (\44-46)

Tel. Fokcroft' 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, . Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue

(Gates /ve. Stotis)
‘ BROOKLYN, N. Y.

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

važiuoti ten gel- 
įsiai anuos, o vė-

už būvį istorija, kol žmonija 
gCTbs ir įvertins viską tai, kas 
buvo atlikta pajungimui gam
tos saviem reikalam ir ištiesi
mu! pagelbos rankos tiem, ku
rie buvo pakliuvę mirties nas
ruose.

“Krassinas”—tai ne Home
ric pasakiška epika apie OčĮi- laike tų tragiškų valandų, lai- 
sėjaus plaukynes,^gelbstint van- ke pavojų bolševikiški tyrinė- 
denų deivėms, čia gališkas tojai juokauja, linksmus, viską 
paveikslas, vaizduojantis drą-iima su humoru.

pasiaukojimą, apsukrumą! Matai draugę Kollontai, So-

Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, Žirklių, Mašinukių Plaukafhs Kirpti 

if Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

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

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street
v ■' :

Brooklyn, N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuyęje turi viso- 

# vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitjokte: naminiai 
Mūsų žmonės taip pigiais naminiais Yaistais gydo beveik 
ligą. Žinodamas ta ir norėdamas tnūsu vientaučiams kuo*

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolūs, šaknys ir kitįokte naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais -gydo bevęik 

’ kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo* 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš LietiuVos įvairiausių tikrai lie- 

... :nų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
paduotus. Galima gaUti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų
Rožių » 
Remunšlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

geriausiai patarna 
tuvišką žolių, šak 
ir žemiau paduotu

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių z 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių ' , 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių dumropių 
Dzingelių \ 
Dagilių 
Debesilą

i Garstyčių >

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių

• Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

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.

PETRAS KUNDROTĄ
t . 1 * Ph. G., Vaistininkas

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

Phone; Greenpoint 2017, 2360, 8514,




