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Baisi Žmogžudyste 50 Audėjų Sustreikavo
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Uni-

Lietuvoj Žmonės Miršta Fašistai Pasimerkė Mer- kompZSPbsakndįmįkuris įvyks gegužės mėnesį, gus paV0gti.

giną 3 Metams KalėjimoIš Bado

Leninas Atrodo; Kaip Gyvas

sa-
ne-

Šiuo tarpu eina rinkimai 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje centro valdy
bos ir kartu rinkimai delegatų 
į visuotiną organizacijos seimą,

New Kensington, Pa. Kadan
gi yra tarimas, kad proporcio- 

.naliai kiekvienas narys pamo
kėtų delegatų lėšų padengimui, į 
tai yra proga kiekvienai kuo
pai pasiųsti po delegatą, ir jei
gu kuopos turtingos ir išgali

LITHUANIAN DAIBM

lėšas, gali siųsti daugiau; ir 
W tuomet bus daugiau delegatų,

pasidarys įspūdingas seimas. 
r Vieno dalyko turį draugijos na-

<Wriai nepamiršti, tai balsuodami 
viršininkus atskirti pelus nuo 
grūdų ir balsuoti už tinkamus 
kandidatus, kuriems organiza
cijos gėrovė rūpi.

1928 metais Amerikos Lietu- 
Darbininkų Literatūros 

^Draugija narių skaičiumi paki
lo. Ir jeigu visi apskričiai pa
dirbėtų biskutį smarkiau šiais 
metais, tai būtų puiku ir pa
siektume pasibrėžto tikslo— 
bent penkiais šimtais narių pa
kiltume. Septintas apskritys 
ne juokais pasibrėžė tūkstantį 
narių gauti apskričio ribose. 
Antras apskritis tą patį obalsį 
palaiko, ir dedamos pastangos, 
kad šiais metais tas gyvenime

Grand Rapids, Mich., S.L.A. 
kuopai lėšavo teismas su pa- 

flv žangiaisiais nariais virš šešių 
< šimtų dolerių, neskaitant tų iš- 

kaščių, kokius turėjo SLA. cen
tras. šiais metais kuopos pir
mininkas dar savo pridėjo iš- 
kaščius 75 dolerius ir pagrūmo
jo kuopai, kad jeigu neatsily
gins, tai reikalaus su teismo 
pagelba, ir tik vargais negalais 
padarytą nusileidimas iki 50. 
Reiškia, SLA. “patriotas” ne- 

2 paiso jiieko.

Kur SLA. Pinigai Eina.
ALDLD. Augimas.
Augščiausios Prieglaudos

Rinkimai.
Žengia Pirmyn.
Mūsų Spauda ir Piknikai.

Rašo Dzūkų Dėdė

Sako, Amerikos Valdžia Ne-: 
pripažins Meksikos Sukilėlių

WASHINGTON.— Vals
tybės sekretorius Kellogg 
pareiškė pirmadienį, kad 
Jungtinės Valstijos nepri
pažins Meksikos sukilėlių. 
Jiems nebus pripažinta tei- 

: sė paskelbti blokadas ir 
gauti finansinę ir kitokią 
medžiaginę paramą šioj ša
ly. O tuo pačiu sykiu Ame
rikos valdžia žada teikti 
ginklus ir amuniciją Meksi
kos valdžiai.

Pereitų metų gruodžio 21 
Babtų valse, buvo žiauriai nu
žudyta Paulavičienė ir Valiulie
nė. Atsitiko taip. Paulavičius 
per kelis metus sutaupė 1600 
litų. Pinigus laikydavo skry
nioje. Apie tai žinojo kaimy
nas Kazys šapauskas, kuris pas 
juos dirbdavo. Paskutiniu lai
ku jam parūpo, kaip tuos pini- 

. Visaip taikstėsi, 
bet nebuvo geros progos. Be 
to, norėjo taip pavogti, kad jį ’ 
neįtartų.

šapauskas sužinojo, kad gruo
džio 21 d. Paulavičius važiuos į 
Kauną. Paprašė, kad ir jį nu-

Moteris Sako, Kad Katalikų Kunigas 
Ricardi Išžagino Jos 5 Mėty Mergaitę

CANTON, Ohio.— Mote
ris Mary Guerrieri, nepai
sant ilgo policijos klausinė
jimo, tvirtina, kad nušovė 
katalikų kunigą J. Ricardi 
šv. Antano bažnyčioj už tai, 
kad jis išžaginęs jos penkių 
metų mergaitę Palmena. Ji 
sako, kad ji negalėjo pakęs
ti tokio bjauraus kunigo pa
sielgimo ir nusprendė jam 
atkeršinti. Nuėjo į bažny
čią, palaukė kol kunigas at
laikė mišias, o vėliaus priėjo 
prie jo, išsitraukė revolverį 
ir paleido penkis šūvius, ku
rių trys pataikė kunigui. 
Kunigas numirė nugabentas 
ligoninėn.

Moteris sulaikyta ir kalti
nama pirmo laipsnio žmog
žudystėj.

Daktaras S. L.fAgnone, 
kuris išegzaminavo mergai
tę prašant jos motinai, atsir 
sakė duoti bile kokį pareiš
kimą tuo klausimu.

Niek Guerrieri, tos 
terš vyras, pareiškė:

“Ji gerai pidarė nušauda
ma kunigą. Jeigu ji bus 
nuteista nužudyti elektros 
kėdėj, aš eisiu į jos vietą.”

Moteris pasįakoja, kad jos 
mergaitė lankė parapijinę 
mokyklą. Kunigas ją pasi
gavęs ir nedorai su ja pa
sielgęs. ’

Nors ji yra Tikinti, karšta 
katalikė, ji sa'ko, kad ji ne
sigaili, kad jį [nušovė, nes ji 
mano, kad jis labai bjaurų 
darbą atliko.

Lenktynių Automobilius Pa
darė 231 Mylią { Valandą

PAYTON BEACH, Fla. 
— H. O. D. Segrave, ang
las lenktynių automobilio 
valdytojas, pirmadienį po 
pietų padarė pasaulinį auto
mobilio greitumo rekordą. 
Jis savo 900 arklių spėkos 
automobiliu važiavo dau
giau kaip 231 mylią į valan
da.

Pereitais metais balandžio 
22 d. Ray Keech 50 arklių 
spėkos automobiliu padarė 
207.55 mylias į valandą.

NEW BEDFORD, Mass. 
— Pirmadienį čia sustrei
kavo 50 audėjų, dirbančių 
Acushnet dirbtuvėse. Strei
ką vadovauja Nacįonalės 
Tekstilės Darbininku 
jos lokalai.

MEKSIKOS VALDŽIOS KAREIVIAI SU 
ĖMĖ SUKILĖLIU VADĄ AGUIRRE

Artinasi Mūšis Prie Miesto Torreon; Sukilėliai Koncent-' 
ruoja Savo Spėkas, Kad Apginti Miestą

MEXICO CITY. — Val
džios spėkos Vera Cruz vai- kaip tvirti ten yra sukilė- 
stijoj suėmė vieną iš sukilę- b 
lių vadų generolą Simon apie 8,000 ar 10,000 sukilę- 
Aguirre, pasak valdžios iš
leisto pranešimo čia pirma-1 
dienio vakarą. Su juo taip
gi suimta keletas oficierių. 
Visus juos teis karo lauko 
teismas.

Generolas J. M. Aguirre, 
vyriausias sukilėlių vadas 
toj valstijoj, dar tebesislap- 
sto, bet manoma, kad ir jis 
bus greitai suimtas.

Valdžios pranešimas sako, 
kad sukilinias Vera Cruz kilėliai 
valstijoj tapo numalšintas ir įvairiuose miestuose . Chi- 
kad be jokių sąlygų pasida
vė sukilėlio generolo J. M. 
Aguirre kareiviai, kurių vi
so buvo apie 1,000. Visi ta
po nuginkluoti ir sukoncen
truoti Juanita mieste.

Pranešimas, kad leitenan-- 
tas Pablo Sidar, vienas Mek- •

lių kareivių.
Vėlesni pranešimai sako, 

kad sukilėliai koncentruoja 
savo spėkas Torreon miesto 
apielinkėj, kad atsilaikyti 
prieš valdžios spėkas. 18,- 
000 valdžios kareivių, po va
dovyste karo ministerio gen. 
Calles, artinasi prie to mie
sto. Tikimasi didelio mū-
v •
S1O.

Taipgi pranešama, kad.su- 
rekrūtuoja civilius

huahua, Sonoroj ir Baja Car 
lifornijoj ir gabena juosį 
Torreon taip greitai, kaip 
galima. Pats generolas Es
cobar, sukilėlių vadas, pasi
rengęs tuojaus išvykti ten 
iš Chihuahua miesto.

Sukilėliai sužinoję, kad 
sikos žymių aviatorių, pir- valdžios kariuomenė randa- 
madienį skraidė orlaiviu si už suvirs 100 mylių nuo 
virš Torreon miesto su dvie- Torreon miesto.

prieš 
Pa

versti darbininkus skubiau 
dirbti ir tuo būdu netiesio
giniai numažinti darbinin
kams užmokestį.

Suvirs 600 staklių tapo 
sustabdyta iš priežasties 
streiko.

Darbdaviai išreiškė pagei
davimą, kad jie; nori tartis 
su unijos dirbtuvės komite- 

! tu. Tariaus darbininkai~ ne
žada grįžti į darbą tol, kol' 
jų reikalavimai nebus išpil
dyti. ’ ■ . Į

JONIŠKIS.— Jonišky 
vo bute kaimynai rado 
gyvą Novickaitę. Ji buvo 
labai neturtinga, neturėjo 
darbo. “Elta” praneša, kad 
ji mirusi iš bado. Daug to
kių atsitikimų dabar yra 
Lietuvoj.

Balandžio mėnesį, 1928 
m.,> Raseinių kriminale poli
cija suareštavo vietos gy
ventojus Chaitą Maušą ir 
Libę Grinšteinaitę už komu
nistinės literatūros platini
mų-

Balandžio* 28 d. vakare, 
sako ( policija, prie.. miškų, 
urėdijos rado pamestą pun
dą komunistų proklamaci
jų, suvyniotų į “Žydų Bal
są,” kuris buvo adresuotas 
Maušui Chaitui. Tuoj poli
cija ūžpuolė Grinšteinaitės 
namus; sako, būk jie radę 
pas ją degintas proklamaci
jas. Ji kalta neprisipažino; 
sakė, kad ji nedęgino ir ne
platino jokih proklamacijų. 
Taipgi sakė, kad M. Chaito 
nepažinusi. Jokiai organi
zacijai nepriklausanti.

Pas M. Chaitą policija 
nieko nerado. Jis sakė, kad 
nežino, kaip pakliuvo jo 
laikraštis tarp komunistų 
proklamacijų. Su Grinštei- 
naite nebuvo pažįstami.

Fašistų kariuomenės teis
mas M. Chaitą išteisino, o 
Libę Grinšteinaitę pasmer
kė 3 metams sunkaus kalė
jimo, nežiūrint, kad neturė-' 
jo prieš, ją g$ąj įrodymų.

padengti kitų delegatų keliones! vežtų Sutiko Paulavičius Ank- 
-- ° . iv:sti rytą jie išvažiavo. Kaune

šapauskas atsiskyrė ir pasakė 
Paulavičiui, kad šiandien namo 
negrįšiąs, nakvosiąs Kaune.

Pavakary Paulavičius grįžda
mas namo šapauską sutiko Bab
tuose ir iš jo sužinojo, kad yra 
užmušta jo žmona Juzė Paula
vičienė ir motina P. Valiulienė. 
Paulavičius nusigandęs grįžo 
namo ir radų baisų vaizdą. Mo
tina guli asloj • aptekėjusi krau
jais, negyva, durys atidarytos, 
skrynia atplėšta ir pinigai pa
imti. Už poros kilorhetrų nuo 
namų, ant kelio kraujuose pa
plūdusi negyva žmona.

Krito įtarimas, kad tai pada
rė šapauskas. Jis buvo suim
tas. Pirmiau gynėsi, bet pas
kui prisipažino. Jau sehai tam 
rengėsi, bet kitokio plano nesu
galvojęs. Kai pinigus paėmęs 
ir norėjęs išeiti, trobon įėjusi 
Paulavičiaus motina Valiulienė 
ir jį pamačius. Bėgti jau ne
buvę prasmės. Rankoj turėjęs 
kirvelį, kuriuo atplėšė skrynią. 
Tuo kirveliu trenkė Valiulienei 
(64 mt.) į galvą. Ji krito ir 
tuoj mirė. Su ta apsidirbęs ra
mus ėjo laukan, bet kieme suti
ko Paulavičienę. Nors buvo su
sijaudinęs, bet greit susivaldė 
ir juokdamasis užkalbino ją. 
Susitarė jie eiti pasitikti grįž
tantį vyrą. Kai paėjo apie po
rą kilometrų, apsidairęs, kad 
niekas nemato, tuo pat kirveliu 
trenkė ja? į galvą ir pamątęs, 
kad ji negyva, pabėgo. Pini
gus paslėpė sniege. Dalis pini
gų (1390 litų) rasta ten', kur 
paslėpė, kiti išmėtyti. Jis’ pa
dėtas į kalėjimą ir greitai- bus 
nagrinėjama byla Kauno apy
gardos teisme.

“Darbininkių Balso” už kovo 
mėnesį centro sekretorės drau
gės Jeskevičiutės blankų rapor
te surandi, kad LDSA. kuopos 
išaukojo gerą sumą pinigų įvai- 

•! riems darbininkiškiems tiks
lams. Narių skaičiumi susivie- 
/niįimas pakilo. Kuopų ižduose 
vjFnigų randasi. Apšvietos dar
bas dirbamas visu smarkumu. 
Į tarptautinį veikimą ledas lau
žiamas ir kartų daromas pro
gresas. “Darbininkių Balso’ ’ 
skaitytojų skaičius pakilo. Sa
kau, malonu skaityti.

Po Seno Vinco maršruto Mass, 
valst. Bostone lietuvių progresy
vių veikimas įeina į normales 
vėžes. Pačiame South Bostone, 
kiek laikraščiuose pastebima, 
daromas progresas dailės srity
je. Koncertai, veikalų vaidini
mas šį pavasarį žymus. Opere
tė “Pepita” vaidinama visoje 
Mass, valstijoje, ir, kaip mato
si iš pranešimo, visur turi pa
sisekimo.

Anglijos Darbininkai Suorga
nizavo Naują Adatos fra7 ' 

monės Uniją

General Motors Kontroliuos 
“"Vokietijos Automobilnj 

Kompaniją >
BERLYNAS.— Amerikos 

automobilių kompanija Ge
neral Motors pasirašė su
tartį su Vokietijos automo
bilių kompanija Opel. Su
lig sutarties, General Mo
tors kompanija nuperka 
nuo Opel kompanijos 76 
nuošimčius Šeru už $30,000,- 
000.

Tuo būdu General Motors 
kontroliuos Vokietijos di
džiausią automobilių išdir- 
bystę. Opel automobilių iš- 
dirbystė pagamina 500 auto
mobilių ir 5,000. dviračių į 
dieną. Fabrikai randasi 
Ruesselheim mieste. Išdir
bama žemos kainos automo
biliai.

LONDONAS.— Po dau
gelio konferencijų Anglijos 
adatos pramonės darbinin- 

; kai įsteigė naują kairiojo 
sparno uniją, subudavotą 
ant industrinio pamato. Ji 
apims visų amatų darbinin
kus toj pramonėj.

Po ilgos kovos prieš reak
cionierius darbininkai paga
lios priėjo prie išvedimo, 
kad reakcionierių išdavys
tes gali panaikinti ir savo 
reikalus apginti tik susior
ganizavus į kovojančią uni
ją po komunistų vadovybe.

MASKVA.— Pirmadienį 
buvo atidarytas Lenino gra
bas, kad parodyti, Jog lavo
nas yra tokioj pat geroj pa
dėtyj, kaip kad buvo penki 
metai atgal.

Buvo skleidžiami gandai, 
būk Lenino lavonas akme- 
nėjąs. Kad tuos gandus už
ginčyti, profesorius, Vorob
jovas, vyriausias Lenino la
vono balzamuotoj as, atida
rė grabą prie akių užsienio 
laikraščių korespondentų ir 
užsienio ministerijos atsto
vų. Jis pakėlęs Lenino gal
vą palengva palankstė ausis 
ir nosį ir" pajudino veido 
odą. Jokio sukietėjimo, su
akmenėjimo nepastebėta. 
Atrodo lyg kąd Leninas bū
tų tik užmigęs.

Profesoriai Vorobjovas ir 
Sbarsky, du specialistai, ku-. 
riems pavesta lavonas užlai
kyti čielybėj, sako, kad jie 
nuolatos* tėmija penpainas, 
kurios gali apsireikšti nuo 
ūmaus temperatūros pakili
mo ir nupuolimo. Jie mano; 
kad taip lavonai bus galima 
ilgai išlaikyti. Ar už kelių 
desetkų ir daugiau metų jį 
bus‘galima taip geroj padė
ty išlaikyti, tai to jie negali 
pasakyti, nes dar iki šiol ne
buvo tokio atsitikimo, kad 
taip lavonas būtų užlaiko
mas.

Aukos Dienraščiui 
Vilmai

buvo

Vilniai” 
to, man 
draugų, 
Sekanti 
Bovinas

f
Nesenai “Laisvėje 

paskelbta, kad laisviečiai su
metė dienraščiui ‘ 
aukų $62. Greit po 
paprašius kai kurių 
jie dar sumetė $19. 
draugai aukojo: V.
ir A. Šatas po $5; J. Balčiū
nas — $3, F. Bepirštis — 
$2, J. Jankaitis ir J. Buivy
das — po $1. Vienas drau
gas aukojo $2. (Per mano 
kaltę, pamečiau pastarųjų 
aukotojų sąrašą ii’ todėl pas
kutinis draugas, aukojęs $2, 

prašomas man pranešti savo 
pavardę, nes esu ją pamir
šęs.)

Iš Yonkerso d-gė Bortdžin- 
skąitė pargabeno $16 —* var
dai jau paskelbta “Laisvėje.” 
O iš Linden, N. J., pereitą 
sekmadienį ta4 pati draugė 
parvežė $7.50, kuriuos Suau
kojo sekanti: B. Krutienė $1 ;i 
po 50c.: K. Meškauskas, 
Striūpaitis, J., Kazlauckas ir 
J. Nevulis. Kiti smulkiom.

APLA. 22-ros kuopos susi
rinkime dr-gai sumetė $7. 
Vardai buvo pagarsinti “L.”

Viso brooklyniečiai sumetė 
.“Vilniai,” kurią bandė sude
ginti mūs politiniai priešai, 
$113.50, kuriuos šiomis dieno
mis išsiunčiau “Vilnies” ad
ministracijai.

R. Mizara.
P. S. Pereitą sekmadienį 

LDSA. 1-mos kuopos vakarie
nėje tam tikslui sumesta apie 
$55. .Taigi jau turime arti 
dviejų 'šimtų. Nemažas skai
čius draugų-ių brooklyniečių 
individualiai pasiuntė tiesiai 
į “V.,” o kitix'dar prisidės. 
Tas parodo, kad mes mokam 
atjausti savo* draugus nelai
mėje.

Turtinau Vengru Duktė Apsi
vedė <su Amerikiečiu Negru
Ji Bandė Nusižudyti Tė

vams Nesutikus Leisti 
Apsivesti

“Faitas” su Menkėmis Tęsė
si Dvi Valandas

New York. — G y v u lių 
krautuvėj, po No. 206 Ful
ton St., pereitą nedėldienį

g

2$

a

te
vBUDAPEST. Vengrija.—

čia labai . plačiai kalbama pabėgo’ iš klėtkos dvi mon-

Lietuvos Fašistai Nubaudė 
Klerikalų Laikraščio 

Redaktorių

U /

Interesingi skaitymai telpa 
“Daily Worker” iš Bill Hay
wood, gyvenimo ir veikimo. 
HayWoodas buvo žymus Ameri
kos darbininkų vadas. Jis ra
šo apie organizavimą neorgani
zuotų į uniją. Streikai, susikir
timai su policija, valstijų kazo
kais, ta jo ištverminga kova, 
pasiryžimas, drąsa piešiama 
tuose rašiniuose. Kada pasii
mi į rankas “Daily Workerj”, 
negali praleisti pradėjus skai
tyti, kolei nepabaigi.

Kriokianti Liūtai Suvijo Tu
ristu* Į Medžius Afrikoj

žiema baigiasi. Vasara jau 
netoli. Kiekvienas skaitytojas 
turi patyrimų, kad laikraščiui 
sunkiau yra laikytis vasaros 
laiku, negu žiemą. Mūsų orga
nizacijos rytinėse valstijose tu- 
rėtų susirūpinti suruošti pikni- 

A,, kus mūsų spaudos naudai. A.L. 
D.L.D. antro apskričio ribose 

į* tokia piknikas įvyks 8 dieną 
rugsėjo, Wilicks Farmoj, Lin- 
deno apylinkėj.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Kauno karo komen
danto nutarimu “Ryto' at
sakomasis redaktorius Leo
nas Jokūbauskas nubaustas 
500 litų arba 1 mėn. kalėji
mo “už melagingą žinių 
skleidimą, su tikslu žeminti 
valdžios autoritetą,” už ne
silaikymą komendanto įsa
kymo įš 1926 m. gruodžio 18 
d. 1 nr. 2 §.

Lietuvos Fašistai ■' Jieško 4 
Milionu Doleriu Paskolos

• • A A ■

KAUNAS. — Laikyčiai 
rašo, kad Lietuvęs fašistinė 
valdžia su užsienių sindika
tu pradėjusi derybas pasko
lai gauti. Norima gauti 4 
milionus dolerių.

JOHANNESBURG; Afri
ka.— Nemaža grupė Ame
rikos ir Anglijos/turistų iš 
laivo Dūchess iš Atholl sek- j 
madienį labai nesmagiai 
praleido naktį Kruger Na- 
cionalio Parko žvėrių už
laikymo miške. Nuvykus 
jiems į mišką, užėjo didelis 
lietus. Vanduo apsėmė ke
lius ir nebuvo galima nei iš
eiti, nei išvažiuoti. Turistų 
buvo apie trisdešimts, ir jie 
buvo už kiek mylių nuo 
gelžkelio. Užėjo naktis ir 
jie turėjo pasilikti tarp žvė
rių. Vidurnaktį liūtai pra
dėjo kriokti. Persigandę 
turistai sulipo į medžius ir 
ten buvo iki’ryto,, kol tapo 
išgelbėti. ii

apie apsi vedimą, turtingo 
Vengro Dr. Edouard von 
Greiner dukters, 20 metų 

.amžiaus, su John Shuttle- 
jhand, amerikiečiu negru. 
----- farmeriu iš 

Jiedu

amerikieČiu 
1 pasiturinčiu 
Minnesota valstijos, 
apsivedė pirmadienį.

Vietos laikraščiai rašo 
kad mergina susipažino su 
nemi Sorbonne universite
te Parvžiuj. kur ji mokinosi 
Franciios istorijos. Jos tė
vai iš pradžios labai prieši
nosi jos ansivedimui su ne- 

Igru, rašo laikraščiai; del to 
mergina kėsinosi nusižudv- 
ti. Pagalios tėvai leido jai 
apsivesti.

Gavus tėvų sutikima, ji 
pasiuntė telegrama Shuttle
hand, kuris Čia greitai at
vyko specialiu orlaiviu. Jie
du apsivedė bažnyčioj ir iš
vyko į Jungtines Valstijas 
praleisti medaus mėnesį.

kės ir pradėjo “darbuotis.” 
Pradėjo smaugti paukščius 
ir mėtyti geltonas žuvytes 
(goldfish). Einantis gatve 
pastebėjo jų žudymo darbą 
ir pašaukė policiją ir gais
rininkus. Kuomet policistai 
Bronleven ir Lilley pribu
vo, tai monkės sukinėjo ka- 
narkoms kaklus. Paukščių 
klėtkos ir žuvyčių puodai 
buvo*ant grindų išblaškyti. 
įBronleven išlaužė duris. Di
desnė monkė kando jam į 
ranką. Metė į jį žuvytes. 
Kuomet gaisrininkai įėjo į 
vidų ir paleido vandenį, 
abi monkės pradėjo mesti į 
juos visokius daiktus.

Už dviejų valandų vėliaus 
monkės tapo suareštuotos 
ir įkalintos. Paskui atėjo 
krautuvės savininkas Hen
ry Barties. Labai nusimi
nė, kad jam monkės nuosto
liu padarė.

i
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Lietuvos Fašistiniai Budeliai ir Vokietijos 
k Socialdemokratai

Baptistų Kunigai ir i žinąs Voldemaras, kartu su
“Keleivis” ' t . ‘

Paaiškėjo, kad Sovietų 
Sąjungoje baptistai, apsi
ginklavę biblijomis, šnipi-

Taip atsakė man vienas 
darbįninkas, kurio aš už
klausiau: “Kodėl nepriklau
sai Juhgtini'ų Valstijų Ko
munistų Partijai ir šiaip

jo garbintoju . kun. Kerne- niekur " nesimato, kad ką 
šių, nusiris nuo koto. Dabar nors veiktum? Gal žergi?”

MIMU J UX111D, kmillfl
nė j a v kapitalistinių valsty- . įs'

a.

&

Ji- 
t

Pranešama, kad Rytų atidavė fašistams valdžios 
Prūsuose areštuojami ir už j vadeles, o dabar Vokietijos 

> socialdemokratai, bendrai 
su buržuazinėmis partijo
mis, padeda Lietuvos fašis
tams gaudyti nuo Lietuvos 
fašistų pabėgusius mūsų 
draugus. Juk kaip diena 

___.c ____ „ _______ v___aišku, kad sugauti politi-
leidžia žurnalą “Balsą”, ku-|niai kaliniai pabėgėliai ne
ris yra slaptai gabenamas ras jokio pasigailėjimo fa
ir platinamas Lietuvoje, šistų rankose. Jų laukia 
Matyt, politinių emigrantų I sušaudymas arba ..supūdy- 
veikimas neduoda ramybės mas Lietuvos kalėjimuose. 
Lietuvos smetoniniams 
žmogžudžiams. Tai viena, (kovo 8 d.) editoriale visą 
o antra—fašistai‘mano, kad bėdą suverčia ant Voldema- 
jie dar neužtenkamai sula-’ro. Tai esąs Voldemaro 
kė nekalto mūsų draugų bjaurus darbas. O nė žode- 
kraujo. Jie turi pasistatę liu nepasmerkia savo drau

daromi į koncentracijos sto- 
>'vykias Lietuvos politiniai 

emigrantai. O tie emigran
tai daugiausia yra mūsų 
draugai, komunistai, pabė
gę iš Lietuvos nuo fašisti
nių budelių. Jie Tilžėje iš-!

Smalavirių “Naujienos”

nueina iš mokyklos į dirbtuvę, 
paima amatijinkp darbą ir! už 
kelių valandų jau turi išeiti iš 
dirbtuvės, nes darbdaviai ne
laiko tokių “amatninkų.” Ir 
pats darbininkas tik tuomet

č e c h o s 1 ovakų frakcijos ro-j jau gauna supratimo, kad jis 
dė judžius iš klasių kovos, nieko tokioj mokykloj neišmo- 
lauko su anglių 1_______
Judžiai buvo rodomi vasario 
16 d., 3014 Yemans Avė., In
ternational Workers Svetai
nėj, Hamtramck. Vakare 
žiūrėtojų buvo virš 300. Va
sario 17 d., 4959 Martin Avė., 
Ukrainian Labor Svetainėj, 
buvo rodomi nuo 3 vai. po 
pietų iki 10 vai. vakaro. Te
ko būti ant dvejų judžių ati
darymo ir buvo pilna svetai
nė, virš 400 žiūrėtojų. Vasa
rio 18 d. tas filmas rodė So. 
Slavų Svetainėj. Būti neteko 
del darbo laiko, bet ir ten, &a ne didesnė, 
galima spręsti; publikos bu-|randasi nemažai.

j. Filmos parodo niai- na kitur važiuoti darbo jieš- 
Pasvalietis.

baronais.! ko, tik apsipažino, kaip vaik> 
ščioti apie mašiną, tai ir vis
kas. Praranda dalį pinigų ir 
netenka darbo, turi vėl dirbti 
tokį darbą, kokį suranda, už 
visai mažą mokestį. Tokių mo
kyklų yra daugybė ir darbinin
kams reikia būti atsargiems su 
jų agentais ir visomis kitomis 
reklamomis, telpančiomis ang
lų spaudoj.

Abelnai, darbininkų aplin
kybės čia yra gana sunkios. 
Mokestis, palyginus su kitų 
miestų darbininkų uždarbiais, 

, ne didesnė. Bedarbių 
Nepatarti-

jis “protingas,” kai gali žu
dyti darbjninkus ir lakti jų

. Kadaise Rusijoje 
caristiniai budeliai irgi skėl- 
bėsi proto milžinais. Kuni
gai juos ne tik gyrė, bet 
garbino. . i

“Nesergu, bet ilsiuos”, at
sako tas 'draugas darbinin
kas.

“Tai ar taip jau labai pa
vargai?” klausiu aš vėl jo.

“Nesu pavargęs, bet il
siuos taip, kaip ir kiti”, at
sako jis vėl man.

Pasirodo, kad ne vienas 
ir ne du, bet daug taip ilsi
si. Tą pripažino tas drau
gas; tą žinau aš, ,tą žinome 
me? visi.

Aš žinau, kad tas drau
gas ir daugelis kitų pir
miau priklausė prie revoliu
cinių organizacijų, visi sy
kiu veikėme, bet dabar... 
dabar, nei iš šio nei iš to,

i o’>aV?'-1 i ° I i juodą sąrašą • už organizavi-
1 v?S ’ . • Jie patys ma darbininkų.; kaip tampa'

nežino ir neduoda, atsaky-1apšaukti bolševikais. Nors iri

bių nąudai. Vieni darbuo
jasi Lenkijai, o kiti Ameri
kai. Sovietų valdžia sųse^ 
kė tuos'jų darbus ir pradė
jo imti už. pakarpos baptis
tų kunigus ir misionierius.

Bostono ' “keleiviui” ♦pa
gailo baptistų. Ponas Mi- 
chelsonas skubinasi juos pa
teisinti ' ir pasmerkti i bolše
vikus. Pav., “Keleivio” Nr.! 
11 jis sako: “Taigi išrodo, 
jog bolševikų žvalgyba pra
dėjo baptistus areštuoti tik 
dėlto, kad įtikus žmonėms.” 
Girdi, bolševikai draugavo 
su baptistais; bet kuomet 
žmonės pradėjo protestuoti, 
tai jie pradėjo baptistus 
persekioti.

Žinoma, ir pats Michelso- 
nas netiki šitai nesąmonei, 
tai yra, kad bolševikai ka
da nors broliavosi su baptis
tais, arba kokios kitos reli
ginės sektos pasekėjais, bet, 
o t, meluoja savo laikraščio 
nelaimingiems skaitytojams 
ir tiek. Michelsonas nėra 
tiek kvailas, idant nežinotų, 
kad bolševikai veda kova su 
visokia religija.

O apie Smetoną kun. Ke
mėšis i šitaip išsireiškia: 
“Jeigu" p. A. Smetona būtų 
turėjęs tiek energijos,, 'kiek 
jisai turėjo ir turi’ proto ir 
širdies kilnunio — tai Lie
tuva šiandien gal būtų vie
na laimingiausių šalių.”

Smetona, kurio ir ausys 
suteptos nekaltu darbinin
kų /srauju, kunigui Kemė-
šiuy atrodo didelio proto 
kilnios širdies žmogum.

vo daug 
nierių kovą, kaip vargingai 
gyvena mainieriai ir kaip jie 
narsingAi kovęja prieš > darb
davių mušeikas, kaip susipra
tę darbininkai persekiojami, 
išmetami iš darbo, įtraukiami

koti.

WATERBURY, CONN. . >
Iš Praeities ir Dabarties

, Kaip pažiūri į vietos darbi- 
vargingai mainieriai darbiniu- ninkus, tai išrodo, kad^darbi- 
kai gyvena, bet jie laikosi vie-1 ninkai ne tįk ne progresuoja, 
nybėje^ prieš anglių kasyklų t>et dar .žengia atgal.* Ąš pa- 
viešpačius. Tai gana zrngei- menu, kad kokia dvylika metų 
džios filmos buvo, ypač indus- atgal, darbininkai dirbtuvėse, 
trijos darbininkams pamatyti, laike pietų, susieidavo į būre- 
kaip anglių kasyklos yra ne- nus jr svarstydavo klausimus, 
prižiūrimos darbdavių, kaip paliečiančius jų padėtį, išnau- 
daug darbininkų mainose už- dojimą.ir t. t. Jie svarstyda- 
muša, kitus sužeidžia, ir vis vo> kaip pasekmingiau būtų 
pasidėkuojant anglių kasyklų kovoti prieš išnaudotojus. Tei- 
baronams, ant kurių ta visa sybė, tarpe darbininkų buvo 
kaltė puola, del neapsaugoji- darbdavių šnipų, kurie vis- 
mo darbininkų gyvybės ang- ką jiems pranešdavo, bet kuo- 
lių kasyklose. Įžanga buvo 
50c ypatai, tai rengėjai pada
rė nemažai pelno. Geras su
manymas, kad nuo įžangos 
abi frakcijos pusę pelno sky
rė naujai leidžiamam komu
nistų laikraščiui “Novy Mir.” 
Lietuvių nemačiau nei vieno. 
Jei būtų buvę ir lietuvių, tai 
jie bųtų gavę supratimą iš šių 
rodomų filmų, kiek, rūpi S. L. 
A. pi'ezideątui Gegužiui. bei 
“Tėvynės” redaktoriui Vitai- 
čįui mainierių padėtis. Juk 
ląike mainierių streiko “Tėvy
ne” buvo užpildyta plūdimais 

Sovietų Rusijos, u___  ___
vienas darbininkų streikas ir 
šios šalies kovos yra “Mask
vos agentų” darbas.

mo; tur būt, negali atsaky
ti...

Kada išsikalbi su tais 
darbininkais, jie pasirodo, 
supranta; matomai, seka 
mūsų spaudą, gali disku- 
suot, savo mintį išreikšt, 
gali perduot kitiems tą, ką 
jie nori perduot ir dar taip, 
kad klausantis gali suprast, 
bet . . . tas “ilsėjimas,” 
mano- supratimu, tai bene 
bus liga, o jeigu ne liga, tai 
stoka supratimo.

Na, pavyzdžiui, jeigu vie
ną gražią dieną visi tie, ku
rie dabar veikia (aš esu ti
kras, kad daugelis jų, jei-, 
gu ne didžiuma, tikrai yra 
pavargę, o. kiti prie j to da 
ir serga); fintų urmu aų po 
valiai ir nueitų ilsėtis,—kas 
tuomet atsiti 
' ''Statdū; j .klę 
kurie j

Aš j myriad/

Fašistai ir Partijos
Lietuvos fašistiniai dema

gogai statosi visokių parti
jų priešais. Visuomet jie 
maskuojasi “tautos var- 
dciis

“Liet. Aido” Nr. 43 jie 
sako:

Mokslo ir meno įstaigose 
neturi būti jokios partinės po
litikos. čia gali būti tik vie
na bendra tautos meno ir 
mokslo kėlimo politika, priva
loma visoms valdžioms, viso
kio politinio nusistatymo žmo
nėms. Negali būti duodama 
privilegijų vienam ar kitam 
asmeniui, kad jis šiandien yra 
pasivadinęs tautininku, o pir
miau buvo socialistu, arba net 
gėdijosi lietuvio vardo, i Ly
giai negalima' ’ proteguoti' tų

< ašmenų, kurie' nors ir‘yrą geri 
5 patriotai ir gryno- kraujo lie-, 
tuviai, bet. neturi tinkamo 
Mokslinio pasiruošimo ir me-

> niško išsilavinimo. Bet iš ki
etos pusės reikia pabrėžti, kad 
nei mokyklos, > nei meno ugdy
mo įstaigos negali virsti prieš
valstybinio veikimo lizdais.

Viską užtraukė ant z savo 
fašistinio partijinio kurpa- 
liaus, o savo organe gieda, 
kad “mokslo ir meno įstai
gose neturi būti jokios par
tinės politikos.” Fašistai 
nebūtų fašistais, jeigu jie 
neveidmainiautų.

nei Vokietijos val-
ajsam svietui žinomos.. Vol

Jiems kiek- Nuo 1920 metų, bėgiu metų

rašyta

o ne Voldemaro užmačios, BALTIMORE, MDWORCESTER, MASS.

ANSONIA, CONN
bus

*

rĮenę,1 širdingą ačiū
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Darbininkus išvedė į 
Streikas tapo pralai- 
Darbininkų vienybė

rie tik galite, atsilankyti j mū
sų parengimą.

darbininkiškas kuopas bei jų 
veikimą ir nustos buvę vieti
nių .< laikraščių reporteriais.;

Ona Kučiauskaitė.

trijos darbininkams pamatyti, laike pietų, susieidavo į būre-
uuo ii u v ui UVJ v uoliu U0,

kaip paliečiančius jų padėtį, išnau- 
. Jie svarstyda-

1

sau už tikslą išnaikinti ko- gų Vokietijos socialdemo- 
munistus, kaipo mirtinus; kratų. Tik, esą, “negražu 

.............. . iir Vokietijos valdžios pusė-priešus fašistų režimo. | ir Vokietijos valdžios pusė- 
Prūsų valdžia areštuojan- je pritarti tokioms Volde- 

ti Lietuvos politinius emi- maro užmačioms”. Matote,, 
grantus pagal instrukcijas tik “negražu”. “Naujienos” 
Berlyno vyriausybės, kuri nemato nieko tame kruvi- 
pažadėjus Lietuvos fašistų nof< budeliško... Visam edi- 
valdžiai sugaudyti lietuvius toriais. “Naujienos” nė ne

mini socialdemokratų, tar
tum jų visai nebūtų, tartum 
jie nieko bendro neturėtų 
su ta sutartim, tartum jie 
neatsakytų už žygius val
džios, kurioje jie yra.

Taip, Voldemaro užma
čios yra bjaurios. Jos vi-

’ politinius emigrantus ir jai 
atiduoti. Šitą prižadą Vo
kietijos valdžia davus nese
nai pasirašytoj prekybos 
sutartyje su Lietuva, 
žinoma, buvo f 
slaptai. Iki šiolei nei Lie
tuvos,

. Tai, 
buvo padaryta

jpfe” šitą kruviną suokalbį 
prieš Lietuvos politinius 
pabėgėlius.

.Šitas Vokietijos valdžios 
pasielgimas yra daug bjau
resnis, daug budeliškesnis, 
negu darbai pačios fašistų 
valdžios. Kodėl? Todėl, 
kad Lietuvos budeliai vei
kia kaipo budeliai viešai ir 
visas' svietas jų darbus jau 
žino. Bet Vokietijos val
džia, kuri sutiko pildyt fa
šistų užmačias, slaptai tal
kininkauja bedaliams. O

demaras ir visa fašistų gau 
ja trokšta mūsų draugų 
kraujo. Jie to neslepia. Jie 
tą viešai pasako. Jie jau 
nužudė daugybę mūsų 
draugų. Todėl tik “Naujie
nos” tegali stebėtis,, kad 
Voldemaras, darydamas su
tartį su Vokietija, reikala
vo išduoti lietuvius emi
grantus. Tik “Naujienos” 
gali nuduot nežinančiomis 
tu Voldemaro užmačių, c- v

Vokietijos s.ocialdemokra- 
_______ ____________ _ tų talkininkavimas Lietuvos 
budelių 'talkininkai visuo-! fašistams yra svarbiausias 
met yra bjauresni sutveri- klausimas šiame atsitikime, 
mai už pačius budelius. o ne Voldemaro užmačios, 

O tą kruviną darbą varo kurias visas svietas jau se
ne kaš kitas, kaip Vokieti-rnai žino. Svarbiausia tas, 
jos socialdemokratai. Juk kad socialdemokratai dar 
Vokietijos valdžia yra koa- kartą pasirodė fašistinių 
licinė—-susideda iš socialde-1 žmogžudžių talkininkais. 

Tie, kurie nužudė draugus 
Rožę Luxemburg ir Karolį 
Liebknechtą, šiandien vėl 
pasirodo kruvinoje rolėje.

mokratų ir buržuazinių 
partijų. Beveik visas vy
kusias valdžioje vietas tu
ri socialdemokratai. Kuo
met reichstage ėjo diskusi
jos delei Vokietijos-Lietu- 
vos prekybos sutarties, ko
munistų atstovas Kolvic 
kritikavo Lietuvos fašistus, 
kaipo budelius. Reichstago 
pirmininkas socialdemokra
tas Loebe pertraukė d. Kol- 
vicui kalbą ir už kritikavi
mą fašistų valdžios ir pro- 
ponuojamos sutarties d. 
Kolvicas tapo prašalinta iš 
reichstago posėdžių. Vadi
nasi, socialdemokratai bijo
jo, kad komunistai neiškel
tų aikštėn prekybos sutar
ties slaptybių. 1

Lietuviški menševikai iš 
“Naujienų” ir “Keleivio”

Ar jau visi žinote kas 
17 d. kovo? Jeigu kurie dar 
nežinote, tai būtinai ateikite 
į Waschalick svetainę. > Ten 
ALDLD. 117 kuopa rangia 
juoką vakarą. Programos^ iš
pildyme dalyvaus ir Vilijos 
choras iš Waterbury, Cpnn. 
Girdėjau, kad Vilijos choras 
ne juokais rengiasi prie to va
karo, deda visas pastangas, 
kad tam vakarui sudarias ge
rą programą ir užganėdinus 
publiką. Pirmiausiai persta* 
tys komediją “Vos heapsive- 

ii jLvvicAviu idžiau”. ši komedija labai juor 
baisiai pyksta ant mūsų, Ikinga ir kurie atsilankys, tie 
kuomet mes sakome, kad|turės juoko užtektinai. Apart 
socialdemokratai eina rali- i komedijos, bus dainų, dainuos 

solistai, bus duetą, kvartetų, 
bus juokingų monologų ir tt. 
Todėl vietos ir apielinkės lie
tuviai nepraleiskite šios pro
gos, nes kurie neatsilankysite, 
tie paskui gailėsitės. Pradžia 
7 vai. vakare. Svetainė ran
dasi 158 Broad St.

Pranešėja

ka rankon su fašistiniais 
budeliais, su baltagvardie
čiais prieš komunistus. Bet 
štai dar vienas įrodymas, 
kad ištikrųjų taip socialde
mokratai elgiasi. Lietuvos 
socialdemokratai, bendrai 
su liaudininkais/ geruoj u

Kun. Kemėšis apie 
Voldemarą

Kaip jau 
ty to jams, 
amerikietis 
šis simpatizuoja Smetonos 
valdžiai. Bostono “Darbi
ninko” Nr. 19 kruvinąjį Vol
demarą; kun. KemeŠis pada
ro “piloto”' milžinu^* Sako*: <

Tai žmogus nepapjrastąi la-j 
kaus ir lankstaus proto,, ste
bėtinos atminties, gražioį įš- 

i kalbos, nepalyginamų dialek
tinių 
bene 
Prie 
delis 
gelis 
da, bet milžinas 
mais.

Pamatysite, kuomet Lie
tuvoje darbininkai ir vals
tiečiai įsteigs savo valdžią, 
kaip greitai tasai pupų mil-

“Laisvės” skai- 
žinoma, buvęs 
kunigas Kemė-

gabumų, 'liuesai kalbąs 
devyniomis kalbomis, 

to visa—neabejotinai di- 
patrijotas. Mažutis žmo- 
paviršutine savo išvaiz- 

savo gabu-

Vasario 24 d. įvyko Aido 
Choro vakarienė su muzikale 
programa, kurią išpildė Aido 
Choro nariai. Dainavo iš ope
retės “Grigutis,” buvo ir ki
tų juokingų dainų. Vieną 
naują dainą suteikė Sakąskie- 
nė apie choro merginas. Bet 
merginos sakė, kad jos kitą 
sykį atsiteis ir pasirūpins su
dainuoti apie vyrus. Vakarie
nė buvo puiki ir Visiefps pati
ko. Taipgi publika pasiten-' 
kino ir programa.

Aido Choras ta)’ia visiems, 
kurie buvo atsilankę į vaka-

Koyo 16 d. Aido Choras ren
gia mAskų balių. Bus duoda- 
rhos dovanos tiems, kurie bu? 
apsirengę dailesniais ir keis- 
tesniais drabužiais. Pradžia 
7:30 vai’, vakare. Įžanga 35 
centai. .

Aido Choras dabar mokina
si naują operetę “Kova už 
Idėjas,” kurioj dalyvauja visi 
Choro gabiausi aktoriai — Sa- 
kaskienė,’ Tumoni?, Sabaliaus
kas, Vilčiauskas ir kiti. Ka
da bus lošinlas, pranešime vė
liaus, todėl tėmykite dienraš
tyje “Laisvėje.”

Aido Choro Koresp.

Viešas Pareiškimas Baltimorės 
Korespondentams

Kiek tenka skaityti kores
pondencijas kitų miestų, tai 
jos yra parašytos darbininkiš
ku atžvilgiu: jeigu aprašyta 
veikimas, tai trumpai ir nuo
sekliai, o jei darbininkų 
skriaudos bei kovos už būvį, 
tai vėl trumpai ir aiškiai.

Bet ’ mūsų korespondentai, 
savo i raštais parodo ką kitą. 
Nors ir rašo į darbininkišką 
laikraštį, .bet žinia?;, i§ darbi
ninkų gyvenimo bei jtį M'rgįa- 
nizacijų; .štovio teikiu tgąna 
trumpa?,' 6 kad ,(ątpildyti ?prą_- 
gą,; tai ^pasiliekarep6rtėru0 
vietinių kapįthlištMių Ijįiikra^i 
čiu,' “The Sun,” ‘ “New?” bei 
“Post.” 1. .

Nors, žinomą, kartais ir ge
rų ten straipsnelių būna pa
rašyta, bet pasirodo įį lietuvių 
kalbą išversti persunkti; ■ gal |

dimą tiemą, 

:ad mes > visi 
sutiksime * ir tie, kurie “il
sis” su ;mumis sutiks, kad 
tuomet. į 24 valandas vi
sas' pasaulis apsiverstų aug- 
štyn kojomis. Čia aš noriu 
persergėt tuos, kurie “ilsis” 
ir duot jiems suprast, kad 
jie nepamanytų, kad į 24 
valandas įvyktų visame pa
saulyje bolševistinę revoliu
cija! O, ne. To jokiu bū
du neatsitiktų. Įvyktų kaip 
tik atbulai. Iš darbininkų 
būtų atimta absoliučiai vi
sa kas, gal būt, net paskuti
niai marškiniai nuo darbi
ninkų nugaros būtų nuplėš
ta, o jau tie, galima sakyt, 
milžiniški bolševistinės re
voliucijos užkariavimai ir 
subudavojimai pavirstų į 
pelenus. Vaitojimams, 
verksmui galo nei pabaigos 
nebūtų, vien ašaros, krau
jas ir dantų griežimas...

Taigi, visi tie, kurie vis 
dar “ilsitės”, pirm negu nu
spręsite ir toliau tęst savo 
tą “poilsį^r—sustokit J valan- 
dėlęi( ir pamąstyjdt gerai, 
ar ne bus tik tas “poilsis” 
pragaiŠtihgas?
' • r 4 ; Dimaš Benami ;, 
-v H ? iį rr—rr!' H ! '* ' 

į PITTSBURGH, PA.
Paminėjimas Ruthenbergo 

Mirties'F s ' • ' ‘ •
Kovo 17 d., 8 vai. vakare, 

Labor Lyceum svetainėj, 35 
! Miller St., yra rengiamas di-

met visi darbininkai svarsty
davo savo reikalus, tai ir 
darbdaviai žinodavo jų dva
sią, nusistatymą ir jeigu išei
davo Į kovą, greitai darbinin
kų reikalavimus išpildydavo. 
Pavyzdžiui, kada 1920 metais 
darbininkai sustreikavo, ' tai 
už savaitės laiko streiką lai
mėjo—pakėlė mokestį, gavo 
5 minutas rankų nusiplovimui, 
jeįgu subatomis po pietų dir
ba, tai mokestis laikas ir pu
sė ir .t, tj.: Darbininkai susior
ganizavo į uniją.

‘ . . , . .-. , , i ueiis masinis mitingas paminė-
aimmgą blm^bę. bei kitus jimui d Ruthenbergo - mir-

Ir rv Lr t 11 c< yvi n Arydio rni # e e 0 #

tįes ir išreiškimui prieškarinio 
protesto... Kalbėtojai bus/ geri. 
Apart prakalbų, bus gera mu- 
zikalė ’ programa.

Todėl visi viefos ir apielin- 
kių lietuviai darbininkai pri
valo dalyvauti šiame parengi
me. Rengėjai.

kokius mažmozihę, tai vienas 
už kitą net lenktyniųojasi ’ ži- 
iniomis. > • <

Jeigu ir kitų miestu kores
pondentai pasektų Baltimorės 
korespondentų i pavyzdį, tai 
“Laisvę”' prisieitų padidint tris 
kartus ir tai Višų'/.vykių, kaip 
New Yorko, Ckic^gos, Bosto
no nesutalpintų.

Todėl aš manau, kad mū
sų korespondentai patys pa
matys savo ^laidas ir ateityje 
to 1 vengs. Tikiu, t atstovaus

laiko darbininkai smarkiai 
žengė pirmyn. Prie unijos pri
klausė apie 6,000 tik viena
me Waterburyje, bet ir kituo
se apielinkiniuose miesteliuo
se turėjo savo skyrius.

Darbdaviai pamatę, kad 
darbininkai smarkiai žengia 
pirmyn, tuojaus griebėsi viso
kių priemonių, kad tik juos 
sulaikius. Su pagelba šnipe 
iš darbininkų tarpo, pradėk 
agituoti, kad darbininkus išve
dus į streiką tuomet, kuomet 
jau siautė bedarbės visoj ša
lyj. Darbininkai nepermatė 
tų pinklių. Jeigu kurie ir 
bandė aiškinti, kad dabar ne 
laikas streikuoti, tai tuos ap
šaukė išdavikais ir kitokiais 
vardais, 
streiką, 
mėtas.
tapo sugriauta, unija irgi pa
kriko. Prasidėjo savitarpinės 
kovos. Lietuviai kaltina ita
lus, italai—lietuvius ir t. t.

Streiką -pralaimėjus, darb
daviai įvedė skubinimo siste
mą. Tarpe darbininkų prasi
dėjo lenktyniavimas—kiekvie
nas nori' daugiau padaryti ir 
t. t.

Dabar jau nesimato to, kas 
' pirmiau buvo. Laike pietų 
nesusirenka ir nesvarsto savo 
reikalų, bdt liuosą laiką pra- 

matydami, kad tai sunkus pra-; leidžia prie kazy^ų ir kąrtalrffc 
net iš pinigų lošia, čia augę, 
tur būt, nieko geresnio nei ne
žino, kaip tik kazyruoti. Dar 
senesnių tarpe galima vieną 
kitą rasti, su kuriais galima 
susikalbėti, bet su jaunesniais Gfc V 
jau negalima susikalbėti, jiems 

i apie darbininkiškus reikalus 
nei neužsimink.

K. B. Narys.

Apie Darbus

Jau buvo nemažai
Apie darbus ir kad randasi ne
mažai bedarbių. Bet bedar
bių bus ir toliaus, nes šių me
tų pradžioj kapitalistinė spau
da išpūtė burbulą,' kad čia 
darbai einą gerai ir busią 
daug naujų darbininkų priim
ta. Lengvo būdo žmonės, pri
siskaitę kapitalistinės spaudos 
tokios agitacijos, patikėjo tam, 
atvyko į šį miestą “laimės” 
jieškoti. Šalo kas rytas ir va
karas prie dirbtuvių, bet dar
bo kaip nėra, taip nėra. Da
bar jau kiti permato, kaip jie 
likosi darbdavių suvilti ir ap
leidžia tą “garbingą” miestą. 
Kaip didelės, taip ir mažos au
tomobilių išdirbystės dirbtuvė
lės gerina mašineriją ir vysto 
technikiniai iki augščiausio 
laipsnio, kad tik dirbti su ma
žesniu skaičium darbininkų. 
Darbdaviai' daugiausiai jieško 
amatninkų. Jų yra f bedarbių 

teilėse taipgi nemažai. - Nauji 
atvažiavę darbininkai, jokio 
darbo nemokanti, yra išnaudo
jami iki augščiausio laipsnio, f 
Dirba po 12-14 valandų nakti
nius darbus, už visai mažą 
mokestį. Kiti darbininkai, per

gyvenimas dirbant paprastu 
darbininku, eina į mokyklas 
prasilavinti šiokio tokio ama
to. Bet ir čia turi duoti save 
išnaudoti. Priviso visokių mo
kyklų, yra net agentų, kurie 
surenka darbininkus nuo gat
vių, dirbtuvių, ir prikalbinė
ja juos, kad nusipirktų kursus 
ir už keĮių savaičių išmokins 
“mašinisto” ar kitokio’ amat- 
ninko darbą.' Agentai tuoj už 
kursus iŠ darbininko reikalau
ja po 50 dolerių. Darbinin
kas, pradėjęs lankyti tokią a- 
gentų mokyklą, ir. vėl turi mo- Buffalo, N. Y.— Anrokuo- 
kėti kitą 50 dolerių ir dau- jama,. kad čia bedarbių yra 

Išvargęs mėnesį kitą, suvirs 35,00.0.



EDMONTON, KANADA

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere
j. J dėdukas juos išmokino ir likę | . • V J • 1 • • 1 • •

rankų?
J. Žukauskas.

Pabrango Lietuvoj

“ Alices’

IŠMOKĖJIMŲ

v'

i 
4

SCHOOL
St., N.Y

i dykai, 
vai. vaka-
11 iki 2

tuomet žmogus gali 
išsprukęs iš kraugerių

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Gerb. “Laisvės” Redaktoriau!
Labai esu dėkingas Tamstai 

už pastabas, kurios buvo duo
ta “Laisvėje” Nr. 40, temoje:

jo ištikimi bernai.
Kaip

praktikavosi di-' 
miestuose Euro-|

I Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Trečiadienis, Kovo .13, 1929

čius pradėjo savo

Vasario 23 d. turėjo sa-

įfea, tai
kis. D
g5s

WORCESTER, MASS

Girdėjau,

i

svetainių savinin- 
neleistų komunis-

&

g

Įžanga 
šokiai;

wiiMĮMilfli>i YOlMfiiiOTm

vo, kaip apsiginti mokyklose 
Lietuvių'nuo komunizmo, ,kad tomis 

moki-

Čia įvyko sorkės, kurios bu- 
W užvardytos Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimu. Sor-

Pavasariui besiartinant, mu
sų draugus Strazevičius ap
lankė garnys—susilaukė nau
ją šeimynos narį.

Velėna—K. B.

Nežinau, ar visur taip vai-
To-

H

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare 
innHunni

f DETROITO ŽINIOS
Iš T.D.A. Liet. Sekcijos 46kp.,žiu ir Vitaičiu ir 

Veikimo ’gynė jų politiką,
Rauktys katutes 

Detroite, šiuo tarpu veiki-jBet kada čia tas 
mas apsnūdęs. Gal bus prie- čius pradėjo savo 
žastis tame, kad ir valdybos mūsų Rauktys 
neatlieka savo užduoties, ° i “Lipk nuo steičiaus tu šioks ir 
gal ir tas, kad kurie veikia, |toks.” Bagočius stovi ir kar
tai perdaug ant savo kupros Itoįa: “Ar tas senis pasiuto ar 
turi nešti ir negali viską tin-!kas jam pasidarė.” 
karnai atlikti. Bet Detroite' 
yrą sugabių senų veikėjų, ku-i 
«? galėtų šiek tiek padirbėti'

/ei darbininkų labo. Bet ne-: 
žinia, kas su jais darosi. Tie-; 
sa, kaip kurie draugai pasilsė-l 

• ję grįžta prie darbo ir pasek-; 
mingai \ darbuojasi. Drg. J. 
Morkūnas jau griebėsi darbo. | 
Pereitan TDA. 46 kuopos su-į 
sirinkiman atsivedė net 16 na-Į 
rių. Tai yra pagirtinas d. J. apleidžiame tas vietas, 
M. darbas, ką ir visi kiti turė-[e’na savitarpinė kritika, 
tų Amti d. J. M. pavyzdį ir eiti |______________
PW darbo. Man rodos, kad!
čion aiškinti nėra reikalo. Į TORONTO, CANADA 
Mea skaitome laikraščius ir; ______
mat&me, ką veikia T. D. A.,;
ypatingai šiais pastaraisiais,1 Vėl Suareštavo 6 Jau 
laikais, kiek turi teismuose by-i Komunistus
lų, kiek kalėjimuose politinių į (--
kalinių. O kas jais visais rū-įgį jaunuoliai komunistai už 
pinasi, jeigu ne Tarptautinis kyma praka]Ųų anį gatvių, 
Darbininkų Apsigynimas? To-,kaįpo protestui prieš varžymą 
del kiekvieno darbininko bei į ]aiSVes žodžio. Mat, čia poli- 
darbininkės pareiga prigulėti į cjjos viršininkas diktatoriškai 
ir remti savo klases gynėjus.: patvarkė, kad svetainių savi- 
Dar negana priklausyti, bet; 
reikia ir susirinkimus lankyti, 

kuo daugiaus randasi su- 
jGSnkimuose, tuo susirinkimas 
rrarosi gyvesnis ir veikimas 
yra kitokis.

Ateinantis T. D. A. Lietuvių

kininkas buvo Bagočius. Pri
simenu, kuomet SLA. seime 

;Bagočius išvien ėjo su Gegu- 
kuomet jis 
tai mūsų 

jam plojo, 
pats Bago- 
sorkes, tai 
ėmė rėkti:

Puslapis Trečias

I LAIS VOJIl 
į SAKYKLAI 
iilllllllUHItlllllllllllt

tiesos žodį, o vienok trokšte 
troškome laisvės. Užslopinta 
buvo spauda milžiniška caro 
letena ir negalėjome išreikšti 
savo minčių. Stojo į kovą visi 
susipratę lietuviai, neatsižvel
giant į politines pažiūras. 
Silpnėjant rusų carizipuĘ at
gavome spaudą, o galutinai 
carizmui žlugus, atgaivinome 
Lietuvos nepriklausomybę. Už
miršo mūsų vadinami didvy
riai tą carizmo sunkią leteną, 
vieton to, kad gaivinti laiudį, 
šviesti ir tokiu būdu pavyti 
kultūringas valstybes, prisigė
rė carizmo raugo ir šiandien 
jiems pavyko pasigriebti smur
to keliu už valstybės vairo, o 
liaudžiai dainuoja saldžią dai
nelę, kad vėl užmigtų letar
go miegu. Suprantančiam

CASTON ROPSEVlffl LIETUVIS GRABORIUS

Norimieji ge
riausio patar

ei naviino ir už 
žemą kainą nu 
liūdimo valan 
doje, šaukite? 
pas:

Keista, kad tie patys žmo
nės vienur Bagočiui katutes | “Atsišaukimas Vakarų Kana- 
ploja, kitur gena laukan. !dos Lietuviu Darbininku ir

Jūreivis. iFarmerių.” Buvo: “Mes gi
Nuo red.— “Laisvėje” bu-1Iietuviai esam6 Jaisvi .< ?“ 

vome pranešę, kad savitarpi-, ^ved-), svetimoje šalyje niekas 
nę kritiką tik tuomet dėsime, mus nepersekioja (?- Ked.), 
kuomet po įa pasirašys auto-!1.1’ nevaržo, galime šviestis ir 
rini tikm nnvnrdoq i lavintis, tokiu būdu būsime,- -
del ir ri šios koresnondenciios ne tik sau nai,dingi, bet ir vi- žmogui, turinčiam gryną sąži- del n is sios koiespondenc jos!suomenei paleng_!nę, negalima ,tylėti'. Prie ko'suomenei ir g’afSsime paleng-!Rę, negalima ,tylėti.

.vinti tą sunkią gyvenimo naš- be veda šalį—prie pražūtjes... 
ta.” Kas kenčia daugiausia, kad

Logiškai galvojant, tai iš-Įne. darbo žmonės? Kurie 
į tikrųjų mes nesame laisvi. Bet drįsta ginti jų teises, link tų 
Ikam teko pergyventi Lietuvos puikiai jie moka pavartoti ca- 
I fašistinė diktatūra, tai ištikrų-llazmo metodą, nes rusų caras- 

nuolius 'JU jausis save laisvu ir nevar
žomu demokratinėje šalyje.

Seniau išvykusieji lietuviai 
čia vėl tapo suareštuoti še-j svetur gal negali išsivaizduo-

ninkai neišrandavotų svetainių 
prakalbų rengėjams, jeigu jie 
neturės prirodymų apie ištiki
mybę šios šalies valdžiai. To
dėl prakalbos buvo rengiamos 
gatvėse. Areštuotieji paleisti 
po 50 dolerių užstato kiekvie-

Sekc. 46 kuopos susirinkimas |nas.
įvyks nedėlioj, 24 d. kovo, 10 
vai. ryte, Draugijų svetainėje, 
24 ir Michigan avė. Visi ir 
visos dalyvaukite tame susirin- kaį mulkinami, kaip čia’ 
kime. Man teko nugirsti, kad rOnto mokyklose iš vaikų ta- 
drg. V. Andriulis, iš Chicagos, po sudaryta kaip ir miesto 
irgi bus tame susirinkime.; valdyba, kuriai vadovauja su- 
Taipgi buvo kalbama pereita-’augę. Ta neva miesto valdy
me susirinkime, kad perrinkti ba susideda iš apie 30 moki- 
valdybą. Tas yra labai svar- nių.
bu. Kada yra tinkama valdy- Vo susirinkimą City Hali, kur 

i ir veikimas yra kito- /svarstė “savus reikalus.” Vie- 
Dar to neužtenka, drau-'nas svarbiausių klausimų bu- 

ir draugai. TDA. 46 kp.l 
ji su AD(K)P.
tcija, rengia labai įdomų |idėjomis neužsikrėstų 

veikalą 17 d. kovo, Lietuvių»niai. 
Svetainėj, 25 gat. ir Vernon 
Highway. Veikalas “Legališ- 
ki žmogžudžiai”, tragedija 
trijuose aktuose, šis veikalas 
yra labai žingeidus, atvaizdi
na bedarbių padėtį ir tikrai 
parodo, kaip visai nekaltai 
galima tapti kaliniu ir net su
šaudytu. Atsilankykite visi 
ir persitikrink it bedarbių gy
veninę. Tuomi padėsite su
šelpti kbpdarbius ir patys laiką 
ant sunaudosite, 
tik 50c. Po lošimui 
prasidės 6 vai. v.

Tai matote, kaip jaunuolius 
auklėja ir kokią dvasią jiems 
skiepija. i

Bet vaikai, susirinkę į savo 
posėdį, padarė ir praktiškus 
žingsnius. Jie nutarė parašy
ti tris laiškus—miesto valdy
bai, mokyklų valdybai ir poli
cijos viršininkui, prašant gel
bėti juos nuo komunizmo.

Ar tai galima iš tokių vai
kų laukti piliečių, kurie už
augę rūpintųsi darbo žmonių 
reikalais? Niekados!

Kovo 18 d. thrėjo įvykti 
Priešfašistinio< Komiteto susi
rinkimas (Kaip tai galėjo bū
ti, kad korespondencija gau
ta 11 d. kovo?—Red.), bet 
nežinau del kokios priežasties 
visai mažai atstovų dalyvavo. 
įKą galėjome padaryti, tai iš
kinkome valdybą šiems me-l 
vams. Organizatorium išrink-1 
tas J. J. Bakšys, sekret. D. 
Vaitelis. Jis Aido choro at
stovas, jaunas vaikinas ir lan
ko augštesnę mokyklą; taipgi 
geras smuikininkas, todėl su 
laiku turėsime gerą muzikan
tą. Garbė tėvams, kurie sa
vo vaikus išauklėja darbinin
kiškoj dvasioj. Iždininke iš-
rinWj M. Šiupienienė. Linkę-' 
tina naujai valdybai geriau
sios kloties darbuotis del dar
bininkų labo.

Kovo 17 d. čia bus sulošta draugijoj, 
komedija “Lapkus”. Aktoriai 
bus draugai bostoniečiai.
^Kovo 24 d. bus prelekcija; 
pTrlegentas drg. Taraška. Te
ma prelekcijos—“Kodėl socia
listai nemato skirtumo tarpe 
komunistų ir fašistų.” Aš ti
kiu, kad publikos bus abejuo
se parengimuose. Abu paren
gimai prasidės 2:30 vai. po

Trockistų grupė, po vado
vyste M. Spector, buvo suren
gę prakalbas apie trockizmą. 
Nusamdė didelį teatrą, išgar
sino per kapitalistų didlapius 
ir nusisamdę policiją, kad pa
staroji apgintų nuo komunistų 
užpuolimo, nes jie turį kokį 
ten dokumentą parodyti ir bi
ją komunistų. Bet neteko su
žinot, koks tas jų dokumen
tas.

Toronto menševikai kontro
liuoja Labor Temple svetainę 
ir į ją neleidžia komunistų 
laikyti susirinkimus jau nuo 
pereito rudens.

Policija matydama, kad so
cialistai labai puikiai elgiasi 
ir duoda jai gerą pavyzdį, įsa
kė ir kitų 
kams, kad 
tų.

kad šv. Jono 
laike susirinkimų, 

apart poterių, kuriuos kiek
vieną susirinkimą kalba, bus 
skaitomos ir korespondenci
jos iš Toronto, kurios telpa 
darbininkiškuose laikraščiuo
se. Pagirtinas darbas. Juk 
draugijoj yra daug nemokan
čių skaityti, tai dabar visi su
žinos, ką laikraščiai rašo.

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

JONĄ

ti skaitydami laikraščius, kaip 
tai gali savo valdžia, savo 
žmonės taip bjauriai persekio
ti : į kalėjimus grūsti, į Sibirą 
(Varnius) ištremti, žudyti ir 
tt.

Nesenai tie laikai, rodos, 
praėjo, kuomet mes buvome 
po rusų caro jungu. Mes ver
gai buvome, negalėjome ištarti

Bulves
Kaunas.— Paskutiniu lai

ku Kaune staigiai pakilo 
bulvių kainos. Prieš savai
tę už centnerį buvo moka
ma 8-9 litai, dabar mokamai 
po 12 litų.

*

Lietuvaite Fotografiste j 
j Fotografuoju, Didinu ir Numalia- I 
| vojų Visokiom Spalvom j 
į Paveikslus |
I Studija atdara kiekvieną dieną ir |
j nedėliomis nuo 9;30 iki I 
• 5 vai. po pietų. j
MARGARETA VALINčlUSl

II 1

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

$1,000 Tik ui 60 Centį
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

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

i skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
1 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, nuomaru 
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 mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

BETTY COMPSON LEKIA'6684' p4T4lm
į ■’ Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas,

Iš Hollywood į Catalina Salą
| lauš įspūdžio į žiūrovus ir klausyto
jus; o vis dėlto Betty Compson pa
darė tokio jautraus įspūdžio, atsi
liepdama į geresniuosius jausmus 
savo gengsterio-mylėtinio. Jos vai
dinimas ir balsas buvo įspūdingas ir 
natūralūs. Jeigu, sakysime/visi kal
bamųjų pavoksiu aktoriai turėtų to
kius balsus, tai kalbamieji judžiai. 
patiktų visokiai publikai.
rolė yra dramatiškiausia ir įspūdin
giausia rolė visoje Betty CompsonC 
aites sceniškoje karjeroje.

• Jos draugai buvo įsitikinę, kad ji 
pailgo bevaidindama tokią artistiniu 
žvilgsniu sunkią rolę; ir nenustebo, 
dagirdę, kad ji užsiregistravo sau 
orlaivį ir juom išlėkė iš Hollywood 
į Catalina Salą delei vakaęijos. O 
iš ten ji ve ką telegrafavo vienam 
savo draugų: »

DŽIAUGIUOSI PUIKIAUSIOMIS 
VAKACIJOMIS. < LĖKIMAS VIRŠ 
TOS MARIŲ ŠAKOS BUVO TIK
RAI SMAGUS, BEŠVILPIANT PRO 
DEBESIS. O ČIA DABAR, TURĖ
DAMA LUCKIES SU JŲ PAKEPI- 
NIMO SKONIU, TAI JAU TURIU 
PILNA ŠVENTŲ. SU PAGARBA.” 

, BETTY COMPSON.
Betty Compson gyvenimas, kaip 

ir kitų žmonių abelnai dirbančių 
tveriamąjį darbą, yra gana sunkus. 
Rūkymas suteikia jai naudingo /ler
vų atliuosavimo nuo perdidelio nuo
latinio proto įtempimo. Kad Betty 
pasirenka Luckies prieš visus ki
tus cigaretus, tai yra gerai žinoma 
visiems jos draugams. Kadangi da
bar kad krutamieji paveikslai virs
ta kalbamaisiais paveikslais, tai Bet
ty Compson supranta, kad jos bal
sas yra stambus jos kapitalas; ji
nai iš patyrimo persitikrino, kad 
Luckies neerzina jai gerklės ir ne
sukelia kosulio. Viršui matote pa
veikslą Betty Compson’aitė, stovin
čios priešakyje Catalina Country 
Club’o; ji yra pasiruošusi žaist gol
fą ir laiko rankoje tą telegramą, per 
kurią ji pranešė savo draugams, 
kokias puikias vakacijas ji turi.

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

M. J. J. '< 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

Baigus mokslą ir praktikavusi, 
prie Dorpato universiteto. Ve-i 
liau per kelioliką metų savo; 
profesijoje 
tižiuosiuose 
poje.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULTAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. 21'NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

BETTY COMPSON
Betty Compson, daili aktorkaitė iš 

Salt Lake City, buvo nuvargusi ir 
jai buvo labai reikalingos vakacijos.

Kiekvienas, kas tik ją mate lo
šiant su Richardu Barthelmess 
“Weary River”, pripažins, kad jinai 
buvo ne be priežasties nuvargusi. 
Nes tai yra judrus, daug veiklumo 
reikalaujantis vaidinimas iš gengste- 
rių ir abelnai “padugninio pasaulio” 
gyvenimo ir jo prietikių. Tame vei
kale pasirodo moteriškės meilės ga
lybė, kuri priverčia kriminalj žuliką 
atsisakyt nuo pirmesnių savo sėbrų 
ir vardan josios tol.iau jau dorai gy
vent.,

Barthelmess, Joe Larabee, gengs- 
terio rolėje, tikrai pasižymi. Tokias 
roles jis mėgsta lošti ir tatai jam 
sekasi. Jo vaidinamos scenos iš 
gengsterio kal/jimo gyvenimo buvo 
tokios įspūdingos, kad užėmė dvasią 
netgi tokiai publikai, kuri užsimo
ka po$2 .00 bei $1.50 už tikietą.

Tokioj melodramiškoj rolėj sunku 
tikėtis, kad bile aktorė padarytų gi-

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 Cigaras.

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

Reikalaujant, adresuokit:

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdys 
automobiliais į trumpiausį laiką 
Mes gvararytuojam laisnius ir dip 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedėldieniais nuo 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th

IFORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

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

Brooklyno apielinkėie-
©

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas, Savininkas. x Tel. Stagg 658.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedarot del 
ųianęs 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.

Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- j 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372



Trečiadienis, Kovo 13, 1929Puslapis Ketvirtas

prie Amerikos

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
mus

teiraujasi m o

Atsitrauk
nuo

Tamsta esi
Pasakos, Apysakos, Poezija ir Dainos

Istorija, Geografija ir kitos Mokslinės Knygos

noriu kuogreičiau

1.50

Pinigus ntalonėkite siūsti už knygas žfuo cdresu

CHICAGO, ILL

iisjihiwwtroiinummc umiihiiiih

turite žinią -nuo gubernatoriaus kas 
paliuosavimo Antano Malinausko?” 

“Taip, tik dabar gavome telegramą.”

Pusi 
$7.00

aveikslaia. 
ri Gegužės 
----- 11.00.

. Kraujo Lašo Kelionė. Su paveikslais. Kaina 60c., iki Gogu 
žes 15 d. tilrtai ...—________________________________ 60c

betoja nurodė, kaip yra nau 
dingą ir reikalinga darbiniu 

jkams ir darbininkėms prigulė 
ti prie darbininkiškų organiza

1. Sveikata. Parašė Dr. Graičiūnan. Knyga su daugeliu pa
veikslų, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelias j sveiką 
ir laimingų gyvenimą. Svarbi knyga sveikatos klausimu. 
Fuel. 3S9, apd. Kaina $3.00, iki Gegužės 15 d. tilrtai_ $2.00.

I. Raistas. Garsioji Upton Sinclair apysaka apie lietuvius. 
Pusi. 355, apdaryta. Kaina $2.25, iki Gegužės 15 d. tik $1.00.

’. Rytojui, Bežiūrint. Ištraukos iš raštų: Moro, Kn.mpcnelo, 
žank-žak, Ruso ir kitų garsiu pedagogų. Pusi. 174. Kaina 50c. 
iki Gegužės 15 <1. tiktai___________________________ 40c.

I. Hygiena, arba Mokslae apie Užlaikymų Sveikatos. Pusi
32. Kaina COc., iki Gegužės 15 d. tikta! .________ 50c

įvairios Knygos
Apie sveikatą, paveikslai, žemlaplai, laiškai, juokai, burtai, 

magija, patarimai, pamokinimai ir kitokios knygea.

Lietuvon Albumas — Siame puikiausiame Albume randasi virš 
500 paveikslų įžymiausių Lietuvos darbuotojų: diplomatų, 
rašėjų, piešėjų, skulptorių, artitoktų, daktarų, karininkų ir 
kitų įvairios profesijos žmonių. Daug žymių namų ir vietų, 
'trumpos biografijos įžymiausių Lietuvos žmonių, šita knyga, 
tai tikras Lietuvos veidrodis, kiekvienas intelcgcntiškas lie
tuvis privalo savo namų knygyną papuošti šia įdomia knyga. 
Knyga didelio formato apie 500 pus). Kaina $5.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai  ------ ------------- - -------------------—— $3.00.

Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos — Knygos Lietuviu 
Kalbos ir Literatūros Mokslui

b Lietaviškoo Pasakom — sutaisė Dr. Basanavičius. Telpn 
daug įvairių pasukų. Pusi. 280. Kainu $2.25, apdaryta, iki Ge
gužės 16 d. tiktai —...... ...................... ............. .  $1.50

!. Meilė ir Dailė. Su daug paveikslų Parašė Meilės Specialis
tas. Pusi. 207. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.01

cijų, kaip tai 
Darbininkų (Komunistų) Par- 
tijos, ALDLD.' ir Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo A- 
merikoj. Užbaigus kalbėti, 
pakvietė moteris rašytis prie 
LDSA. Draugė Račkauskienė 
pagelbėjo surašinėti, todėl ir 
vėl likosi atgaivinta L. D. S. 
A. 105-ta kuopa, nes susirašė 
9 narės. Tuojaus tapo ir kuo
pos valdyba išrinkta.

Užbaigus L. D. S. A. kuo
pos reikalus, buvo atidaryta 
A. L. D. L. D. 172-ros kuopos 
susirinkimas. Po kuopos ir 
komisijų raportų, buvo išduo
tas raportas iš “Laisvės” ben
drovės šėrininkų suvažiavimo,

Pavyzdingas A.L.D.L.D. 172 
Kuopos Susirinkimas

Gerbiamieji: šiamd skelbime randasi šimtas geriausiy rinktinį^ knygy, kurias pirkdami nemažiau $20.00 vertės galite gauti už pusę kainos. Reiškia 
jeigu iš šito sąrašo imsite knygij už $20.00, Knygynui “Lietuvai” prisiyskitę tiktai $10.00 — pusę sumos rokuojant nuo pilnos kainos. Šitas knygą 
nupiginimas tęsis iki Gcgužės-May 15 d. š. m., pertat kiekvienas šio skelbimo skaitytojų, esate nuoširdžiai kviečiami užsisakyti kuodaugiausįaj 
knygų už numažintą kainą. Jeigu Tamsta užsisakysite iš šio skelbimo knygų už $10.00 neto, vėliau iš mūsų Knygyno “Lietuvos” gausite visas kny
gas nuo 30 iki 50 nuošimčių pigiau — reiškia Tamstos vardas bus įtrauktas į mūsų kostumenų sąrašą. Šitos sąlygos teikiamos ne vien Amerikos, 
bet ir Canados ir kitų šalių lietuviams, knygų pirkėjams — pasinaudokite proga dabar — pilkitės knygų už numažintą kainą, o vėliau galėsite gauti 
visas knygas nupiginta kaina. Taipgi mūsų knygyne landasi didžiausias pasirinkimas įvairiausių gintarinių daiktų — reikalaukite Gintarų kata
logo, taipgi mūsų naujas pilnas knygų katalogas jau baigiamas spauzdintL čia seka sąrašas mūsų siūlomų knygų — laukiam knygų užsakymų^

Kovo 3 d. įvyko ALDLD. 
172 kuopos susirinkimas, į ku
rį ir svečių atsilankė, nes bu
vo d. Bondžinskaitę iš Brook- 
,lyno ir draugai Račkauskai iš 
[Tarrytown, N. Y. Taipgi bu- 

Pir- 
miau, negu kuopos susirinki
mą atidaryti, kuopos pirminin
kas pakvietė drg. Bondžins-

!. Lithuania — “The Awakening of Nation” — A study of 
the past, and present of the Lithuanian people. Didelė, gra
ži knyga anglų kalba. Verta tėvams užsakyti Šitą knygą del 
savo vaikų, idant jie būdami Amerikos lietuviais pamylėtų 
savo tėvų kraštą. Knyga didelio firmato —ją parašė Age 
Meyer Benedictacn. Pusi. 248. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 d. 
tiktai_________________________________________ $3.50.

6Ln šventas Petras Ryme.— Garuoji Sinkevičiaus apysaka.
Pusi. 230. Kaina $1.25, iki* GegužėPlti d. tiktai-------- $1.00.

Knygynas “Lietuva
3210 So. Halsted St.

. Tieaų vadojaa Ir Patarėjas. Reikalinga knyga ypač tiems, 
kurie nori susipažinti au įvaitiomia legelfuMs teisėtais bei Įs 
ta tymais. Pusi. UI. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai 80c

tina.
“Jie buvo Jensonai, x kasyklų savinin

kai. O aš esu Henry (Henrikas), kaipo jų 
sūnus. Jie mirdami aprašė man visą savo 
turtą.”

Motina susiėmė rankom už galvos ir 
sako:

“Jensenas! Jensonas!” ir ji apsipylė 
ašaromis. Atsistojo ir eina: “Greičiau 
duokite man burnosą; aš bijau čia būti.” 

Sūnus prisiartino prie jos ir sako: 
“Mamyte! kas pasidarė?” ' , ’

Jinąi stūmė jį nuo savęs: 
manęs, žmogžudy !”
“Tik aš nieko neužmušiau!
“Jūs esate aršesnis ir už žmogžudį, 
pasmerkė t 10 metų kalėj iman tikrą

kuris į ir tapo -priimtas. Pas
kui kuopos pirmininkas pa
prašė drg. Bondžinskaitę, kad 
ji paaiškintų, kokiu tikslu 
niekšai sudegino “Vilnies” 
raštinę. Kalbėtoja pasakė, 
kad darbininkų spaudos prie
šai, negalėdami nieku būdu ją 
pasmaugti, ginkluoti įsiveržė 
į spaustuvę ir uždegė. Parė
mimui “Vilnies” nelaimėje, 
vietos draugai sumetė kiek iš
galėjo. Aukojo sekamai: 
Bondžinskaitę, Račkauskienė, 
Račkauskas ir Radzevičius po 
$2; J. Siurbis, Kazukienė, A. 
Misevičienė, J. Karlonas 
Narbutas
J. Juodeikis ir A. žiurinskas

Gyvenimo Bangos S. R. Maptunas

Jūs 
savo tėvą tik(už tai, kad jis .išdrįso papra
šyt didesnio kąsnio duonos, kur jis dabar 
baigiamas kankinti.” . »

Tada ir Henrikas atsiminė Antano 
Malinausko pasmerkimą; pasirodė, kad 
ta pati ir pavardė. Tada ir Henrikas su
sijudino; pasijautė, kaip kad būtų šaltu 
vandeniu apipiltas. Jis greit nuplėšė nuo 
savęs ploščių; meta jį ant žemės ir drasko 
sau pakaušį. Jis nesupranta nei ką pra> 
dėt daryt. Jis puola motinai po kojų ir 
maldauja jos:

“Mamyte, dovanokite man už tą mano 
didelę klaidą, nes aš nežinojau, kad jis yra 
mano tėvas; čia ne mano kaičia, o Jensonų. 
Jie ne tik jus nuskriaudė, bet ir mane. 
Mamyte, nusiramini^ aš tuojau tėvą pa- 
liuosuosiu.”

Tada ir motina pasigaili; ima jinai ir 
kelia Henriką nuo žemės:

“Sūnau mano, dabar susipratai, bet 
pervėlai. Jūs paipątėt klaidą, kad pa
smerkėt savo tėvą, bet kitais tai jūs nesirū
pinate. Atsimink, sūnau, kad ir kiti yra 
keno tėvai ir tuos pačius turi jausmus, 
kaip ir jūs.”

Sūnus tuojaus telefonuoja gubernato
riui : . - - ' < : ' r : • , . ■ L

“Gerbiamasis Gugin! meldžiąmasis, 
padarykite man tokią malonę. Aš per klai
dą apkaltinau labai mari brangų žmogų, 
kuris yra nuteistas 10 metų į kalėjimą, 
Antaną Malinauską. Dabar pasirodo, kad 
jis yra nekaltas. Taigi meldžiame kuo- 
greičiausiai paliuosuoti jį i§ kalėjimo, o aš 
prisiima visą atsakomybę.”

Henrikas gauna gubernatoriaus atsa
kymą : i

“Gerai, aš pasitikiu jumis; tuojaus 
siunčiu telegramą kalėjimo viršininkai; 
tuojau jį paliuosuos. Gudbai!”

Sūnus tuojau pasišaukė savo šoferį; 
abu su motina susėda į automobilį ir va
žiuoja parsivežt savo tėvo. . Per valandą 
laiko jie jau buvo pas kalėjimą. Tuojau 
abu įeina į kalėjimo ofisą ir klausia: “Ar 
jau 
link

(Tąsa)
Jonelis pripila visiems po stikliuką vy

no, visi pakelia augštyn ir rėkia: “Urė už 
motinos sveikatą.” Paskiau už Jonelio ir 
taip toliau. Visi geria ir baliavoja. O 
Jensonas, kuris yra mainų savininkas, ku
ris pavogė Liudvisės sūnų. Jensonas mirė 
penki metai atgal, o Jensonienė paskiau. 
Ji’ mirdama ;
Henry’ui Jensonui, testamentą tokio turi
nio:

“Sūnau Henrykai! Nors aš ne tavo 
tikra motina ir aš tavęs negimdžiau, bet aš 
tave mylėjau geriau, nekaip tikrą savo sū
nų. Tave užauginau kuogražiausiai; da
viau mokslą, o dabar tau paskiria visą sa
vo turtą : kasyklas, namus ir viską, ką aš 
tik turėjau. O čia ta širdelė priklauso ta
vo tikrajai motinai; o toje širdelėje randa
si tavo tikrųjų tėvų paveikslai. Aš tave 
paėmiau nuo gatvės, kaipo valkatų apleistą 
kūdikį, bet aš tave užauginau ir padariau 
žmogum.”

Paskiau Jensonienė sudeda viską į 
konvertą ir parašo ant viršaus: “Nevalia 
atplėšt, kol aš gyva būsiu.”

Mirus tai netikrai motinai Jensonie- 
nei, ima tą laišką ir atplėšia ir perskaito 
sūnus-augintinis Henry. Perskaitęs, nu
stebo pamatęs, kad jis yra netikras Jenso
nų sūnus. Jis pradėjo vartyti tą širdelę; 
atidarė ją ir pamatė tuos paveikslus. Jam 
jie pasirodė labai gražūs ir malonūs; jis 
negali atsidžiaugti jaisiais, ir mano sau: 
nejaugi jie yra tokie valkatos? bet jis ne
tiki, nes jie yra gražūs ir tobulos išvaizdos 
žmonės. Jis apverčia kitą pusę; patėmija, 
kad yra išbraižyta vardas ir pavardė: 
“Liudvisė Malinauskas.” Tada jį paima 
žingeidumas pamatyt juos, kaip jie dabar 
atrodo, ir sužinot, kas jie tokie yra.

Henry išeina jieškot savo gimdytojų-. 
tėvų. Jis eina per ofisus, per policijos sto- j 
tis, klausinėdamas tokių žmonių Malinaus
kų, ir jam pasisekė sužinot, kur jie randa-! 
si. Jis nueina tuo antrašu, pabarškina du
ris; durys tuojaus atsidaro, išeina moteris. 
Jis pažvelgia į jos veidą ir patėmija, kad 
ji yra panaši į tą paveikslėlį. Ji gražiai 
apsirengus, išrodo labai maloni moteris. 
Henry norėjo griebti ją į glėbį ir pabu
čiuot, bet negalima: būtų didelis įžeidimas, 
nes jinai jo. nepažįsta. Liudvisė sako: 
“Prašom į vidų.”

Henry įeina ir klausia: 
Liudvisė Malinauskienė”?

“Taip,” atsakė Liudvisė
“O ar atsimeni, tamsta, kai buvo pa

vogę tamstos sūnų”?
“Taip, bet aš atradau jį.”
Henry sako: “Negalimas daiktas, kad 

jūs jį atradote. Aš esu detektyvas; mes 
senai jo jieškojom, o dabar tik suradom. 
Jeigu jūs netikite, tai štai širdelė su jūsų 
paveikslais, kurią buvo kartu pavogę.”

Motina paima į rankas; žiūri, kad tas 
pat; ji tuojau suspaudžia tą širdelę abiem 
rankom, prisideda prie burnos ir bučiuoja. 
Motina nusiminė ir nebežino, ką ir sakyti. 
Paskui ji klausia, ar dar jis yra gyvas.?

“O, jis yra gyvas ir laimingas,” atsa
ko Henrikas.

“Gerbiamasis, 
Šiai jį pamatyti.”

Gerai, galėsi jį pamatyti; sėskime į 
mano vežimą; aš jus nuvešiu pas jį.”

Motina įein^pas svečius ir. sako: 
“Gerbiamieji svečiai! atleiskite man; aš 
turiu jus apleisti ant valandėlės, nes aš tu
riu labai svarbų ir didelį reikalą; aš tuo-, 
jau sugrįšiu. Motina apsivelka viršutiniu 
švarku, sėda abu į automobilį, ir Henrikas 
veža ją pas jos sūnų. Nusiveža motiną jis 
pas save; palieka ją automobilyj prie dū- 
rų, o jis įeina į vidų ir tuojaus pasiunčia 
savo taknus pasitikt motinos, o jis apsivel
ka iškilmės drabužiais ir pasitinka motiną 
garbingai.

Du tarnai išėję įveda motiną į vidų, o 
dvi tarnaitės ją pasitinka ir nuima jai vir
šutinį švarką.. O tada prieina sūnus prie 
motinos, priklaupia ant yieno kelio ir 
sako:

“Sveika-gyva, motina! Aš esu jūsų 
tikras sūnus. Jūs jieškojote manęs, bet 
nesuradot, bet aš jus suradau.”

Ima jis jai už abiejų rankų ir bučiuo
ja. .Motina žiūri, kad tas pats vyras, ku
ris ją vežė. Motina apsikabina jo galvą, 
pasilenkus ir bučiuoja jam į galvą; bet ji 
vėl atbula traukias nuo jo.

Jis sako: “Mamyte! nesibijok manęs.

!. Keturi Lietuvos Kunigaikščių Paveikslai: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x23. Kaina $2.00, iki Ge
gužės 15 d. tiktai___________ ' - — ---- $1.50.

L Liętuvišky Atviručių (Post Cards) — Vaizduoja isto- 
riškiausias vietas Lietuvoje. Tinkamos naudėti čia Ameriko
je arba siusti ir į Lietuvę. Kaina už 72 atvirutes (Post Card») 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------------- ---------- - — $2.00.

I, “Aušros” 40 Metų Sukaktuvės. Istoriška knyga iš praei
ties darbuotės.. Telpa paveikslai senųjų laikų darbuotojų. 
Pusi. 265. Kaina $1.50< iki Gegužės 15 d. tiktai_____$1.00.

I. Steponaičio Raštai Pusi. 128. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 
d. tiktai T-—- ė  ________ ____ -______ __ ___. —— 8Ūc.

I. Lietuvos įstatymai. Sistematizuotas įstatymų ir instruk
cijų rinkinys Lietuvos Valstybėje. Pusi. 1031. Kaina $4.00, 
iki Gegužės 16 dienai tiktai ________________ $3.00.

i. Vilniaus Albumas. Graži knyga su puikiais paveikslais, di
delio formato. Pusi. 188, kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. $3.00.

i. Apsakymas Kelionės j Palestinos žemę, apie Jcruzolimą 
ir kitas šventas vietas. Iš savo kelionės parašė Kun. Gondkus. 
Pusi. 301. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai_____$1.50.

!. Mokslas Rymo Katalikų, parašė Vyskupas Motiejus Va- 
lar.čauskas. išleista 1862 metais. Pusi. 332, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki Gegužėc 15 d. tiktai __—____ __ $1.50.

Į. Lekcijom Lietinių Korepondeneijinės Mokyklos — 14 lek
cijų Lietuvių-Anglų Kalbos, 12 lekcijų Aritmetikos ir 8 lek
cijos Lietuvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijos. Kaina 
$8.60, iki Gegužės 15 d. tiktai ----------------- ------------ - $2,25.

S. Vasario 16. Knyga 10 Metų Lietuvon Nepriklausomybės 
Sukaktuvėms Paminėti. Didelė knyga, su daug paveikslų. 
Telpa raštai: Dr. Šliupo, Smetonos, Valdemaro, Biržiškct, 
Valdytos Alnio, Bičiūno, Vaičiūno, Mairon’o ir daugelio kitų. 
Svarbi knyga apie Tėvynę Lietuvę. Kaina $2 25, iki Ge; 
15 <5. tiktai

.. ' Meteorologijos Vadovėlis, “Ūkininkų Dangus,” parašė — 
Ig. Končius. Knygoje kalbama apie žiemę, sniegą, saulę au- 
’alus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, elementus Ir 1.1. Pusi. 
112. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai------------------- 60c.

>. Pažinkite Mus. {žymiausių pasaulio gyvulių, augalų chre
stomatija. Su daugeliu paveikslų. Sutaisė Vasiliauskas ir Ja
nušonis. Pusi. 270. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tik .. $1.25

Stilistika, Literatūros Teorija —Gustaičio. Knygoje telpa 
visos gražiausios kalbos ypatybės, ištraukos iš kalbų garsių
jų Romos ir Graikijos oratorių —Demostčno, Cicero ir kitų. 
Pusi. 850. Kaina $2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai ;---------- $1.50

Lietuvių Literatūros Istorija —: Miros. Telpa įžymesniųjų 
lietuvių rašėjų kūrinių turiniai. Verta šią knyga kiekvienam 
Įsigyti. Pusi. 142. Knina $1.25, iki Gegužės 15 d. tik $1.00.

po $1. ! i ’ Cb
Visiems aukotojams 

gai ačiū. ’ Taipgi mūsų kucrĮFis 
nariai ragina visas A. L. D. L. 
D. kuopas, kad pasektų mūsų 
kuopos pėdomis—kiek kuri 
kuopa gali iš iždo paaukotų 
ir ant vietos nariai sumestų. 
Mes turim parodyti, kad niek
šų tokie užpuolimai mūsų 
spaudą nesunaikins.

Taipgi mūsų kuopa praneša 
Lietuvių Piliečių Kliubui ir ki
toms draugijoms, kad mes 
rengiam teatrą ir balių pirmą 
subatą po velykų, 6 d. baPlfc- 

L. džio, todėl ant tos dienos lwe- 
Sabaliauskienė, kb nerengkite.

Senas Parapijonas.

I. Lietuvon Vytis, (Žfrgvaikis) — miera 38x41 — spalvuotas. 
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai..................      75c.

I, Namų Daktaras — arba pažinimas ir gydymas susirgimų 
Ir ligų. Šitą naują ir garsią knygą parašė Daktaras A. J. Ka- 
ralius, tai yra pirma ir didžiausia receptų knyga kiekviena
me ligos atsilikime, yra nurodymai, kokius vaistus vartoti 
savęs gelbėjimui iš ligos, nelaimės ir daugybės kitų reikalin
gų sveikatai patarimų. Šita knyga yra spaudoje, ją leidžia 
Knygynas “Lietuva” — laiko 3-jų mėnesių bus atspausdin
ta. Knygos dydis bus apie 300 puslapių su paveikslais, ir su 
daugybe receptų. Apdaryta. Kada išeis iš spaudos kainuos 
$4 .00, bet kurie užsisakys iki Gegužės 15 dienai, gaus už 
$2.00. Verta visiems lietuviams aitą knygą įsigyti.

58. a Pūsčios Dvasia. Puiki Apysaka. Pusi. 327. Kaina $1.50,
iki Gegužes 15 d. tiktai    ...............——-------------$1.26.

59. žiemės Giesmė. Graži apysaka, parašė —K. Puida. 2-bo 
dalyse. Pusi. 315. Kaina $2100, iki Gegužės 15 d. tikta’ $1.50

60. Apysakos, parašė- — K. Puida. Telpa 4-os gražios apysa
kos. Pusi. 237. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tilrtai 6bc.

CO.a Aicopo Pasakos — su daug paveikslų. Pusi. 346. Kaina 
$1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai -.....   $1.25.

GI. Pažvelgus Atgal — Garsusis EI. Bdlnmyo romanas—vaiz
duoja būsianti ideališką žmonijos gyvenimą. Pusi. 356. Kai
nu tl.25, iki Gegužės 15 d. tiktai ._J______________ $1.00.

Vaikų Darbymečiui —Murkus. Pusi. 30Q Kaina $1.50, iki 
Gegužės 15 d. tiktai _______________ ____ _____ — $1.00.

), Aritmetikos 4 Dalys — Busilos. Kaina $2.00, iki Gegužės 
15 d. tiktai ---- -------------j---- ----------------- ---------- $1-60.

I, Raštas ir Jo Mokymo Naujieji Keliai. Pusi. 82. Kaina
H. 00, iki Gegiįžčs 15 d. tiktai -------------- >.-------__^.^..75c.

Į. Komercijos Aritmetika, sutaisė —Ilgūnas. PusL-311.' Rai
na $2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai.....................   $1.75.

I. Skaitymo Knyga (Chrestomatija). Pusi. 240. Kaina $1.00,
i Gegužės 15 d. tiktai  ______ _ ___— ------ -—-. 75 centai.
I." -Vadovas Lietuvių Kalbai Pramokti, Vokiečių-Lietuvių Kal
bamokslis. Sutaisė — Vidūnas. Paveikslus piešė — A. Bro
kas. Pusi. 111. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.

k, Lithuanian Self-Instruction. Sutaisė —Laukis. Amcriko-
nalns mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50 centų, Pusi. 74, iki 
Gegužės 15 d. tiktai__________ _ _______________40 centų.

i. Anglų-Lietuvių Kalbos žodynas —Kalio. Dali 
835. Kaina $10.00; iki Gegužės ll> d. tiktai-----

l. Kišeninis žodynėlis Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių kal
bos. Telpa jame 18,000 žodžių ir sykiu priedas “Kokiu Būdu 
Yra Galima Tapti Amerikos Piliečiu.” Parankus žodynėlis 
lavinimosi anglų kalbos (nauja laida.) Pusi. 160. Kaina 51.25, 
iki Gegužės 15 d. tiktai___ ______________________ $1.00.
'a. Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų žodynas — sutaisė 
A. Lalis (Abi dalys), šitas žodynas yra visai baigiamas iš
parduoti — greitu laiku nei už didelius pinigus jo nebus ga
lima gauti, žodyno dydis yru 1274 pusi., gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų Metų pakelta iki $16.00, bet iki Gegužėc 15 
dienai š. m., parduosime už $12.00. Nuo šito Žodyno daugiau 
jokios nuolaidos nedarome — reikia pilnai prisiųsti $12.00.

76. Juokų Knyga, Nepaprastai gražių juokų randasi Šitoje
knygoje, taipgi yra manaloeų, dialogų ir t.t. Kas myli juoką, 
tam verta įsigyti knygą "Tikri Juokai.” Pusi. 206. Kaina 
$1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----- - ------------------ 75c.
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77. Bedievių šventraštis, šita knyga yra sudaryta iš 3-jų me
tų “Kardų,” kuris buvo vienas iš bedieviškiausių laikraščių 
Amerikoje. Taipgi Šioje knygoje randasi apie 300 paveiks
lų, irgi yra bedieviški. Kurio šitokio turinio knygomis inte
resuojasi verta įsigyti, nes joje ras daug rimtų ir juokingų 
aprašymų. Apie 800 pusi. Apdaryta. Kaina $4.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai_________________________________ _ $3.00.

!. Kuprelis, parašė Ig. šeinius. Graži apysaka i.š žmonių gy
venimo. Pusi. 258, kairia $1.00, iki Gegužės 15 d. tilrtai » 75c.

I. Dėdės Tarno Trobelė ■— Garsioji Beecher-Stowe apysaka, 
2-se dalyse. Pusi.- 481, knina $2.00, iki Gegužės 15 d. tik $1.60. 
L Princis Ir Elgėta. {domi apysaka M. Twaino. Pusi. 195. 
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----------------------76c.
la. Mokslinčius Tvardauskas, Žingeidi juokinga apysaka. 
Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai .. ......... 60c.

I. Ben-Hitr. Istoriška apysaka iš laikų Kristaus. Parašė L. 
Wallace. Pusi. 472. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.25.

I. Jaunieji Skriaujo, parašė Weiscnhoff. Medžioklė Lietuvos 
miškuose — jdoml apysaka. Pusi. 309. Kaina $1.25, Iki Gegu
žės 15 d. tiktai - --- ------- --- ------- --- ---------- --- -- —$1.00.
I. Kandidao. Garsioji Valtairio apysaka. Pusi. 175. Kaina 
$1.00, iln Geguūėe 15 d. tiktai______ ________ _ 76c.

!. Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlin (Dūšių) ir Velnių. ParašS 
Dr, Basanavičius. Telpa dnug Įdomių pasakų apie velnius, 
dūšias, sniertĮ, čyščių, peklą, giltinę, marą, dvasias ir lt. Pusi. 
470. Apdaryta, Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $ft.00.

i. Laiškams Popicrų su Įvairiais Aprašymais — tinkami 
siūsti j Lietuvą. Kaina už 25 laiškus ir tiek pat vakų-konver- 
tų. Kaina $2.50, iki Gegužes 15 d. tiktai —----------$1.50.

1. Biblija — Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamen
to. (Naujausia laida.) Pusi. 1127. Sykiu pridedara ir Biblijos 
rodyklė, su kurios pagclba lengva bile kuriuos klausimus Bib
lijoje surasti. Kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai _ $3.00.

Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė —- Dr. J. 0!iu- 
pa.-i. Pusi. 563. Kaina $3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.50.
.. Visuotina Istorija Satyroje. Žingeidi knyga apie Egiptą, 
Babil.ioną, Asiriją, Persiją, Graikiją, Spartą ir t.t. Pusi. 185. 
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai —J----------------$76c.

!. žmonijos Istorija. Žingeidi knyga su daug paveikslų. 
Pusi. 500, apdaryta. Kainu $3.50, iki Gegužės 15 d. tik $3.00.

:. Vaižgantą Raštai. 7-os knygos. Knygose telpa daug svar
bių raštų skirtingais klausimais. Verta šias knygos įsigyti 
kiekvienam, jeigu ne del ko kito, tai bent lietuvių kalbai pa- 
silavinti, nes Vaižganto raštuose blizga nepaprastos lietu
vių kalbos grynumas ir išsireiškimų turtingumas su tuo svar
bu apsipažinti kiekvienam lietuviui. Pusi. 1600. Kaina $7.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai  ........ ......—— __________ $6.00.

71a. Kišeninis Daktaras Namuose — pagal daktarus:. Stout, 
Kollins, Basanavičių, Vileišį Ir kitus, parašė K. V. Gediminta. 
Šitoje knygoje yra aprašoma įvairių ligų ypatybės ir jų gy
dymo būqai. Pirmoje dalyje knygos kalbama apie įvairias li
gas ir vyri; ligas — jų gydymas, receptai ir t.t. Antroje da
lyje knygos kalbama apie moterų ligas ir būdus jų gydymo. 
Knyga kišeninio formato, gražiais apdarais. Pusi. 160. Kaina 
$1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai---------------------------- $1-25,

72. Mano Gydymas Vandeniu sulig 40 metų Patyrimo. Para-
rašė Dr. S. Kneipp. Su paveikslais. Knyga skiriama tiems, 
kurie nori išsigydyti ir sveikatą užlaikyti. Pusi. 228. Kaina 
$2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai  -------- - -------------- —. $1.50.

73. žinynas. Svarbi ir naudinga knyga visokiuose reikaluose:
savęs gydyme, astronomijoje, etnografijoje, medicinoje, arit
metikoje, nurodymai amatninkams, ūkininkams, šeiminin
kams, įvairiose nelaimėse Įvykus ir Įvairiuose reikaluose ši 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga 
kiekvienam lietuviui turėti, nes joje ras daug to, ko, kitose 
knvgosc rasti negalima. Pusi. 400, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai------------------------------------------ $2.00.

74. Naujas Pilnas Orakulas — Visokių burtų, monų knyga ir 
dclnažinystės, ru daug įvairių tuo klausimu paveikslu. Pusi. 
414, apdaryta. Kaina $3.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.50.

75. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo šviesoje tikro Mokslo.
Knyga nepaprastai žingeidi su Įvairiais paveikslais, kaip 
galima padaryti visokius monus. Pusi. 262, Kaina $1.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai______ ____ ____ —---- ------------80c.

75a. Sekretai Burtininkų ir Raganių — visokį “triksai” su ko- 
syror.u; ir kitokį būriai. Puri. 40. Kaina 4C centų, ibi Gegužės 
1’5 dienai, tiktai ------- ----------- ---------------------- 35 centai.

>. Draugijos ir Organizmo Evoliucija — remiantis garsiais 
mokslininkais parašė — Arthur Lewis ir sykiu kitą knygą 
Nuosavybėn Išoivystymae, parašė —Paul Lafargue. Dr. Ka
raliaus vertimas. Abi knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380. 
Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai______________ $1.50.

Gamtos Reiškiniai, patašė —J. Troje.novskis. Vaizdžiai 
supažindinta su garntes Įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 
240,apdaryta. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai---- - $1.25.

I. Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai —paraše sulig ki
tais autorinis šernas. Paveiksluota: Pusi. 370, apdaryta. Kai
na $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai  -------------------- SI.50.

I. Gamto? Mokslų Vadovėlis, parašė —J. Trijanovskie. Su 
daug paveikslų. Pusi. 580, apd. Kaina ?5.00, iki Gegužės 15 
tiktai  ------ ——------------------------------ ------------ $3.00.

). Gamtos Pajicgos, parašė —šernus. Su daug paveikslų. 
Pusi. 238, npd. Krina $1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.
. Gamtos Istorija. Knyga su daugelių paveikslų iš gamtos 
mokslų. Apdaryta. Pusi. 209, Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. 
tiktai ------------------- -------------------------------------------- $1.00.

!. Biologija — šerno. Paveikslpota. Pusi. 147. Kaina 75c., iki 
Gegužės 15 dienai liktai--------- --- ------------------J— 50 centų.
I. Rakins Pažinti Augalams, kurie žydi pavasarį, vasarą ir 
rudeni. Pusi. 244, dviejose dalise. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 
d. tiktai-------------------------------------------------- --------- $1.00.

!. Palangos istorija, parašė — Dr. J. Basanavičius. Pusi. 52. 
Kaina 40 centų, iki Gegužės 15 d. tiktai -- ------ - 25 centai.

i. Dievo Galybė — Zoologija, Batanika, Geologija, Fizika, 
Chemiją, Gyvuliu ir Augalų Fiziologiją, parašė — Paulius 
Bėro. Vertimas ; lietuvių kalbą. Su daug paveikslų. Svarbi 
knyga savo turiniu. Pusi. 328. Apdaryta 2-se dalise, Kaina 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai------------------------------ $1.75.
i. Astranoinija, sutaisė —A. Agaras. Su paveikslais. Kaina 
75c., iki Gegužės 15 d. tiktai__________________ 60 centų.
i. Istorija Abelna, parašė — Dr. Bacevičius. Knygoje apra
šoma laikas nuo 2800 metų dar prieš Kristuje iki 146 metų 
po Kristuje. Pusi. 498. Apdaryta. Kaina $2.50, iki Gegužės 
15 d. tilrtai ------------ -------- .. . ........... — $1.75.

>. Istorija Chicagoa \ Lietuvių, parašė — šernas. Pusi. 580. 
Apdaryta. Kaina $3.50, iki Gegužės 15 d. tilrtai---------$2.00.

I. Istorija šiaurinės Amerikos. Tiksliai aprašoma istorija J. 
V. nuo jų atradimo iki vėliausių laikų. Pusi. 364. Apd. Kai
na $2.25, iki Gegužės 15 dienai tiktai____________ $1.50.

). Dr. Vinco Pietario Atsiminimai, žingeidi knyga apie 7 
skirtingus klausimus su autoriaus paveikslu. Pusi. 301. Ap
daryta. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai---------- $1.50.

). Tikėjimų Istorija, parašė —prof. Chantapie de la Sau- 
seyo. Didelė ir viena iŠ svarbiausių knygų šituo klausimu — 
su daug paveikslų. Pusi. 1086, apdaryta. Kaina $10.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai - - -.... .. ..........  $7.00.

). Geografija, sutaisė —šernas. Su daug paveikslų Įvairiau
sių daiktų vaizduojančių, upes, ežerus, vulkanus ir t.t. Kny
ga didelė 6x9, atspausdinta apt geros popieros. Pusi. 469. Ap. 
daryta. Kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. piktai ----- ----  $2.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika — Damijonaičio. Jeigu nori tin
kamai lietuvių kalbą išmokti rašyti , įsigykite šitą Gramati
ką. Pusi. 126. Ka'ina 80 c., iki Gegužės 15 d., tiktai -----  60c.

Skaitymai — Klimo. Tinkami skaitymai dol lietuvių kal
bos lavinimosi. Pusi. 292. Kaina $1.50, iki Geg. 15, tik $1.00.

Aritmetikos Uždavinys —Mašioto. Dalis 1 ir 2-ra. Pusi. 
177. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai---------- - 75 centai

Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Murlcos.1 Apie 200 pusi. Kai
na $1.00, iki Gegužes 15 d. tiktai —.... ..  75 centai

31. Etimologija, parašė -—šernas, ši knyga, tai yra istorija
apie žemės tautas su daug paveikslų žmonių, Įvairių tautu ir 
genčių. Knyga nepaprastai Įdomi, verta kiekvienam ją įsigy
ti. Jų nedaug turime — greitu laiku visai neliks. Pusi. 667. 
Apdaryta. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------- $3.00.

32. Trumpa Senovės Istorija, parašė —prof. R. Vipperis. Su
daug paveikslų senoviškų liekanų ir 5-ais žcmlaplais. Pusi. 
305. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai-----------------$1-50,

33. Gyvenimo Mokykla, parašė — Bveet-Mcrden. Nepaprastai 
žingeidi knyga ir verta ją kiekvienam norinčiam siekti prie

■ aukštesnio gyvenimo tikslo ją įsigyti. Turime garja mažai, Į 
trumpą laiką jų visai nebtis galima gauti. Pusi. 236. Apdary- 
ta. Kaina $2.75, iki Gegužės 15 d. tiktai .. ...... $2 00

34. Lietuvių Protėviai Mažojoje Azijoje, parašė — Dr. J. šliu
pas. .Pusi. 283 ir 2 dideli žcmlapioi. Apdaryta. Kaina $2.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai ..........  . ,-.......  $1.50.

35. Kada ir Kokiu Būdu Svietas .Sutvertas. Su 1
Parašė —prof. Meyer. Pusi. 140. Kaina $1.50, ii 
15 d. tiktai -------- :----------------------------------------

>. Lietuvos žemlapis vsrsuotss, 26x28 sulankstomas knyge
lės formoje. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 či. tiktai ___ 75c.

. Čigoniškos Raganos Kazyros — su pilnu išguldymu lietu
viškai ir angliškai. Kazyrų 53 ir visos spalvuotai paveiksluo
tos ir du atskiri lapai lietuviškai ir angliškai, kuriuose aiš
kinama reikšmė kiekvienos kazytoo. Kaina $2.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai---------------- ----------------------------------- $1.50.

I. Kariavusių šalių Istorija. Parašė — M. Avictynaitč, Kny
ga su daug paveikslų iš pasaulinės karės laikų. Knyga žingei
di. Pusi. 192 ir labai didelio formato, drūtais viršais. Kaina 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------------------------------$2.25.

). Lietavoo Istorija, parašo — A. Alekna. Su 3 Lietuvos žom- 
lapiais. Naujausia laida. Pusi. 235. Kaina $1.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai ------ Į........................... ..........   $1.00.

). Lietuvių Tautos Istorija, parašė —St. Matulaitis. Nau
jausia laida. Pusi. 260. Kiiina $1.60, iki Gegužės 15 d. _ $1.00.

)a. Filozofijos Straipsniai. Pusi. 232. Kaina $1.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai________—---------- -------- ——--------- 80c.

i. Naujūjų ir Vidurinių Amžių Istorija, parašė —V. Žak- 
ševskis. Knyga pilna Įdomybių. Trijose dalise. Pusi. 550. Kai- 
na $2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai--------------------------- $1.60.

Motina nustebo ir nusiminė
“Sūnau mano! nenudžįugini su tuom vo ir keletas vietinių 

manęs. Šimtą kartų būtų man linksmiau 
jus sutikti skurdžiaus darbininko bakūžė
lėj, negu milionieriaus palociuosė, nes aš kaitę ką nors pakalbėti. Kai 
žinau ir gerai pažįstu milionierių gyveni
mą ir jų papročius. Pas juos nėra nei mei
lės, nei žmoniškumo; jie yra kaip parazi- 

parašė savo vogtam sūnui,| tai: čiulpia darbininkų kraują, ir naudoja
si jų triūsu, o kas pasipriešina jų valiai ir 
pareikalauja iš jų geresnio duonos kąsnio, 
tiems kalėjimas ir kartuvės. O patys, pa
skendę tuščioj garbėj, jie išdykauja, paleis
tuvauja; o geresniu jie nieku nesirūpina. 
Taigi, sūneli; jūs esate užaugintas .kapita
lizmo dvasioje; jūs esate užnuodyti kapita
lizmo idėjomis. Dabar jūs esate man šal
tas, kaip uola.”

“Mamyte! tik aš jums nieko blogo ne
padariau.”

“Sūnau, jūs esate kapitalistas, o aš 
darbininkė. Jūs lupate po kelis kailius 
nuo darbininkų; jūs skriaudžiate ir išnau; 
dojate darbininkų klasę, kartu ir mane.” 
, “Atsiprašau, mamyte! daugiau taip 
nebebus. Jūs daugiau nebebusite skriau
džiama; jūs dabar būsite pas mane, ir bū
site tų namų šeimininkė.”

“Sūneli, dabar parodyk man tą raga
ną savo netikrąją motiną, kuri mane taip 
nuskriaudė.”

“O, mamyte, nusiramink. Jie abu jau 
mirę.”
“Bet kaip jie vadinosi

I. Vainikai. Gražiausios ir naujausios lietuvių poetų deinos, 
ja.3 parašė: Struoga, Putinas, Kalėdų Kaukė, Zigmas, Tyrų 
Duktė, K. Binkio, L. Gira ir daugelis kitų poetų. Knyga <11 
dėlė, nepaprastai gražiai techniškai apdirbta. Taipgi telpa 
įžymiųjų poetų paveikslai ir minėtų dainų rašėjų autografi
jos. Pusi. 230. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.25.

>. Mūsų Vargai — Garsioji Maironio poeraa. puo’.apių 151. 
Kaina 75c., iki Gegužės 15 dienai tiktai -------------------60c.

>. Kardinus Salamono Kasyklos. Nepaprastai žingeidi apy
saka. Pusi. 248. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d. tiktai ... 41.00.

L Istorija Septynių Mokytojų. Pusi. 158. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai---------- 1----------- - ----------- -------------- 50c.

I. Mylėk Savo Artymą, parašė —Hoffman. Pusi. 131, apd. 
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai —-- ------------- -  75c.

'Wh

Lictuvių Kalbos Vadovėlis — Liūdas Giro. Tinkamas pamo
kinimas taisyklingai rašyti. Pusi. 78. Kaina 75c., iki Gc-
gūžes 15 d. tiktai ------------ --------------------------- 50c centų.

4. Rusiškai-Lietuviškas žodynas 
$1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ...

(kišeninis). Pusi. 262. Kaina
_____________ ___ 75 centai.
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TELEFONAI

Oregon 5136

Keystone Mai® 9669

Labai Parankus Kišeninis
Bell Phone, Poplar 7545LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

numerius

$378.3
Graborius-Undertaker

Daktary Irusias

$57.60

A.P.L.A. CENTRO REIKALAIvi r

332

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
jas

Miestas

$19,047.49

Viso pinigų randasi $6,787.87

randasi šiuo RUSIŠKA

2,310.90

1,104.56

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU1,322.65

50.00
Išbandykite šiandien

me

$18,783.31
$19,047.49

18,783.31

8.00
3.00

$1,614.08
1,451.48
1,726.38
1,463.67
2,125.09
1,499.80
1,595.71

. 1,165.07
1,257.74
1,265.87
1,601.51 
2,017.11

$1,669.98
2,213.73
1,963.67
1,544.33
1,299.87
1,496.39
1,256.82
1,467.81
1,618.88
1,439.33
1,297.35
1,438.39

5.00 
100.00 

10.00 
18.40
5.00 
2.00

10.10

MOTERIMS
Panėdčliais i

utarninkais

Francis A 
Winslowui 
Kaplano 
Helfand.

$320.75
$378.35

320.75

$96.50 
15.00 
12.00
6.25 

90.00 
13.00 
86.50

1.50

10.00 
13.15 I
8.50 '
1.00 i
3.90 i 

10.50 i 
2.00 !

Sausio mėn 
Vasario 
Kovo 
Balandžio 
Gegužes 
Birželio 
Liepos 
Rugpjūčio 
Rugsėjo 
Spalių 
Lapkričio 
Gruodžio

Sausio 
Vasario 
Kovo 
Balandžio 
Gegužės 
Birželio 
Liepos 
Rugpjūčio 
Rugsėjo 
Spalių 
Lapkričio 
Gruodžio

$96.50
5.00

10.00
15.00
2.50
5.00

25.00

Skriaudžia “Subviy 
Dailydes

Išsipirko iš Kalėjimo 
Už $5,000

admi 
Camp 

kad

Atsiėmė Atgal Nelemtą 
Sumanymą

$264.18
$6,523.69

264.18

kainos.
sekančiu adresu

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriti Jūs Pageidavo!

“Žiburys” No. 1 
Už darbą 
Už klišes 
Už klišes 
“Žiburys” No. .2 
U ž darbą 
“Žiburys” No. 3 
Bankui užmokėta

Viso
Įplaukų 
Išlaidų

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

Viso 
Nuošimtis Ii m

Penki Banditai Išplėšė 
$2,500 iš Kary Komp
Troko

Viso išlaidų
Jeigu
Išeigų

$18,706.55
340.94

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Brooklyn, N
Grove St.

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

New and Improved 
lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokiu.

Viso labo
IŠLAIDOS

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

užsakymus (orderius).

644 Driggs Avenue/
Ridgewoodo Skyrius: 253

j $75,000,000 Staten Islando 
Tuneliui ir $32,000,000 
Didžiausiam Tiltui.

29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts 
TlfeSXpROADWAY IR FLUSHING AVE.. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090

Penki
banditai
“troką”
Traction
QUeens Boulevardo

ios karų

LIETUVIS GRABORIUS
j. IR BALZAMUOTOJAS 

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

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

Raportas Knygų Rokavimo Komisijos 
A< P. L. A. už 1928 m.

Komisija buvo šaukta ant vasario 
17 d., 10-tą vai. ryte. Komisijoj da
lyvavo, nariai nuo šių kuopų: 2 kuo
pos- 
Mureika 
9 kuop 
kuop.— 
burgh, 
kančia

Frank Imbras
7 kuop.-

Kastantas Stašinskas ir 5( 
■Jonas Urmonas iš N. S. Pitts 

Pa. Atskaitą padarėm se

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

New Yorko miesto lėšų ko 
misija apskaitliavo, kad tune
lio pravedimas iš New Yorko žmogus 
i Staten Islandą atsieis $75, 
000,000.

Naujas dvišakas tiltas, ku
ris turės sujungti Queensa 
Bronxą ir Manhattaną (Cent- 
ralinį New Yorką), lėšuosiąs 
$32,000,000. Vyriausia 
linija eis per Hell Gate 
Queeriso iki Ward’s Island.

Spėjama, kad artinasi lai 
kas, kuomet šie didieji suma 
nymai būsią pradedama kū- 
nyt gyvenime.

i Atvažiuoja 
Pasportais

Už nesugi'įžusius' čekius knygų ro
kavimo komisija neatsako.

Kaip augŠčiau nurodyta buvo, kad 
draugija pinigiškai paaugo per 1928 
m. $264.18. Bet faktiškai mėnesinės 
išlaidos buvo didesnes už įeigaę.
Išlaidų buvo . $18,783.31
Įeigų 18,706.55

Viso jeigu
Išeigos

AMERICAN
AUTO SCHOOL,

PHONS, REGENT 2177*474 “Mokykla bu Rotacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turimo savininką, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir Moteriškių klases

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
įėjimas is 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kai* {steigta New York City

Pinigiškai paaugo
1927 m. balansas
1928 m. pelno

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. 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
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Feūeralis tarpininkas-rofe- 
ras užgyrė New Yorko Tele
fonų Kompanijos prašymą, 
kad būtų leista pakelt kaina 
telefono naudotojams. Dabar 
cjalykas eis į augštesnes teis
mines įstaigas. Kompanija 
veidmaininga/ guodžiasi, būk 
jos šėrininkan su senomis kai
nomis gaui/ą permažai pelno. 
Nors pastarasis kompanijos 
pajamų ir išlaidų raportas 
liudija, jog jinai yra viena iš 
pelningiausių biznio įstaigų 
Amerikoj.

Juos išdirba

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

New Yorko policijos komi- 
sionierius Whalen jau atgal 
atsiėmė savo nelemtą suma
nymą, kurį buvo patiekęs šios 
valstijos seimui Albany. Tuo 
sumanymu, jis reikalavo areš- 
tuot kiekvieną asmenį, gatvė
je ar kur kitur, jeigu tik 

užklaustas negalės 
'kad jis turi kokį 
užsiėmimą. Tokiu 
planu, mat, pasipik- 

darbininkai, bet

turį žinių, kad Eu- 
keli lizdai, kurklas- 
falšyvi užsieniniai 
ir praleidimai įke-

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. J?ai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su 
Gold M«kl Haar- ąND -ix". kosti 
vardo dėžutėse. Ne- 00333923

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono miesto sveikatos 
departmento štabo narys ir Bos
tono mokyklų gydytojas. Daro 
mikroskopo diagnozą savo’ labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šla
pumo ir tt. Roentgeno Spinduliai. 
Gydo visas ligas..

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

Valandos: nuo 9 ryte iki 9 vak.
Tel., Park 5873

3 kuop.—Juozas 
•Povilas Vicinas;

Greenpoint 9632

K. M. Sžulikas Meyer Kaplanas bu
vo paliuosuotas iš kalėjimo už 
$^000 kyšį, kurį būk gavęs 

Winslow, 
perdavęs 

advokatasbuvęs 
Marcus

New Yorko federaliame tei
sme dabar eina byla, kurios 
tikslas yra išmest iš advoka-| 
tų profesijos Helfandą, prieš i 
kurį liudija ir pats Kaplanas, 
kad Helfandas paėmęs nuo 
jo $5,000 delei teisėjo papir
kimo. \

2 Kad tai mūsų žmonės gal
voj laikytų, kas reikia, ir gy

venime vykdytų,—kiek gero 
mūtų ir jiems patiems ir dar
bininkiškai visuomenei! Vie
nas iš nepamirštinų dalykų 
šiuo tarpu, tai bus didysis pa
rengimas Tarptautinio Darb. 
Apsigynimo 17-tos kuopos, ku
ris įvyks kovo 24 d., sekma- 
dieiiį. Labor Lyceum svetainė
je, »rooklyne. Dalyvaut ta
me parengime—pasilinksmini
mas ir dvasinis geras sau pa
čiam ir didelė nauda kovo- 

. jantiems ir už klasinę idėją 
i kenčiantiems darbininkams.

Tame nepaprastai turinin- 
" game koncerte dalyvaus įvai

rios didelės meno spėkos.
Dainuos Aido ir Lyros Cho

rai, Finų Darbininkų Choras, 
Vokiečių Bučerių Sąjungos 
Choras “Frischauf”; skambins 
Rusų Čechovo Kanklių Orkes
trą, susidedanti iš 25 narių, 
tūli kurių atliks prie to ir spe
cialius šokius, kuriuose jie 
yra artistiškai išsilavinę. Fi
nų Kisatoverit atletai rodys vi- j 
sokius gimnastiškus įvairu-i 
mus, dailiškoje formoje. Be 
to, dainuos žinomi lietuviai 
dainininkai: K. Menkeliuniū- 
tė ir F. Stankūnas. V. Zaveo.

• kas grieš smuiko solo. Pianu 
“Skambins Helen Rich, šokiams 

grieš Retikevičių Orkestrą.
Įžanga $1.00 ir 75 centai; 

šokiams tiktai 50 centų.

ĮPLAUKOS 
mėn.

Ellis Islando ateivybės 
šininkai ir teisingumo ministe
rijos tarnautojai pradėjo aty- 
džiau peržiūrinėt pasportus 
atplaukiančių iš Europos žmo
nių. Jie 
ropoj esą 
tuojama 
pasportai 
liavimui į Jungtines Valstijas. 
Bet taip mitriai tie pasportai 
esą padirbami, jog reikia il
go perkratinėjimo ir tyrinėji
mo, kad pažint tokį netikrą 
pasportą.

“LAISVE”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N

Viso ant taupymo ir
pasx raštininką . $5,963.67

Ant check account randasi 824.20

revolveriais ginkluoti 
sustabdė ir apiplėšė 

Manhattan ir Queens 
Kompanijos, ant 

—ve ■— v.mv ~ ~ v — «—.ties p at 
W kompanijos karų daržine. 

Trėku buvo vežama pinigai į 
centralinį ofisą. Plėšikai pa
sigrobė maišą su $2,500; su
sėdo į savo automobilį) ir pa
bėgo. Troke sėdėjo trys-.kom
panijos tarnautojai.

2 kuopa
2 kuopa 

' 25 kuopa
43 kuopa 
14 kuopa

8 kuopa 
22 kuopa 
47 kuopa 

110 kuopa 
49 kuopa
44 kuopa ' 
22 kuopa 
43 kuopa 
39 kuopa 
25 kuopa
7 kuopa; : 

30 kuopa 
Per seimą 
Delegatai 
K. Zabiela 
Už parduotus 
Už paveikslus 

| Duonkepė Varpas 
Dr. Pelevich 
K. Zabiela 
Adv. O. Cernauld 
J. Miliauskas

Dr. Em. Josephson, 993 
Park Ave., New Yorke, orga
nizuoja daktarų sindikatą 
(kaip ir trustą). Jo tikslas 
esąs suteikt neturtingiems 
žmonėms gerą daktarišką pa
tarnavimą pigia kaina. Bet 
kažin, ar tik neišeis kas pa
našaus į pagarsėjusias klini
kas ?

randasi
PASTABA.—-" _ 

ma siekia $1,100.44
Iš negrįžusių čekių »kai kurie 

vo išrašyti net praeitos vasaros 
nesiais ir delko tie čekiai taip ilgai 
negrįžę, sunku pasakyti, nes check
ing account knyga buvo subalansuo
ta sausio 7 <!., 1929 m.

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių, jDidelio Formato 

“Tarpininkas” duoda $200.00 arba 
laivakortę į Lietuvą ir atgal dovanų.
Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus* nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams $1.00, vienas numeris 10c; 
užsienyje—metams $1.50, pavienis 
num. 15c. Užsirašykit sau ir ki
tiems. Sausio numery telpa labai 
puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nier 
kur niekas ' tokios negirdėjo. “Tar
pininkas” pagelbės jums apmokėti 
bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
tai sužinosit, kaip tą galima pada-

Dailydžių (Karpenterių) 
Brolijos yra nustatyta, kad 
dirbantiems josios nariams 
būtų mokama po $12 į dieną. 
Bet dailydės, paskutiniu lai
ku dirbusieji prie ’naujų New 
Yorko požeminių gelžkelių 
statymo, tegaudavo tiktai $6 
iki $9 per dieną. Dailydžių 
unijistų atstovas Charles 
Johnson reikalauja, kad mies
tas mokėtų jiems pilną uniji
nę algą; kitaip gi tai darbi
ninkai būsią priversti eit strei
kam

Bet veikiausia bus taip, 
kaip ir paprastai. Tokie uni
jistų viršininkai pagrasina sam
dytojams; paskui susiuosto su 
jais, ir palieka viską po se
novei; o jeigu kyla streikas, 
tai po kiek laiko ir patį strei
ką parduoda.

“Žiburio” fonde randasi
Prie pabaigos noriu primint, kad 

A. P. L. A. centro knygos už 1928 
m. buvo vedamos geroj tvarkoj. Tik 
einant per išmokėtus čekius iP per 
knygas, tai vienas čekis nesutiko su 
knyga, nes čekis buvo išrašytas 7 
centais - mažiau, negu kad knyga pa
rodo, tat aš ėmiau, kaip išmokėtas 
čekis parodo, tat 7 centais daugiau 
kasoj, pasilieka, negu kad centro 
raštinės knygos parodo.

2 Kuopos Komisijos Narys, 
FRANK IMBRAS.

Vasario 18, 1929., McKees Rocks,

KAUNAS. — Paskutiniu 
laiku įvežamos anglies rin
koj jaučiamas šioks toks 
kainų pakitėjimas. Pre
kybos departamento žinio
mis dabar už įvežamos ang
lies toną smulkioj prekyboj 
Imama. 100 lt; (pirma tik 90 
lt.), stambiojoj gi prekyboj 
— 76 lt. (pibma tik 66 lt.).

Privatūs žmones pasako
ja, kad esą atsitikimų, jog 
už toną anglies pirkliai da
bar ima ir iki 120 lt. Spėja
ma, kad čia yra anglies 
prekybininkų spekuliacija 
del pastaruoju laiku paki
lusio šalčio.

pinigiško turto
$6,787.87

■Negrjžushj čekių SU

SKAITYKITE II 
PLATINKITE

“TARPININKAS,”
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

Ad E-l 
Praradimas Svorio?

Mr Cottfried Schilling, Prescott, Wis., 
sako. "AS svėriau 130 svarų, dabar až sve
riu 155 svarus ir jaučiuosi vėl labai gerai. 
Ai visai buvau nusilpęs ir mano skilvis vi
siškai buvo suiręs, kuomet aš htsikcldavau 
iš ryto aš jaučiausi labai nuvargęs,' negu 
vakare eidamas gulti. Ačiū jums už geras 
pasekmes, kurias gavatf su pagelba Nuga- 
Tone." 

Nuga-Tone jau yra attikusios puikių da
lykų per 35 metus. Virš milionas vyrų ir 
moterų pasidarė stipresniais ir sveikesniais 
vartodami tas gyduoles. Niekas negali su
silyginti su Nuga-Tone suteikime i

girnas IKuojV jau $5. Dauge- 
stiprina raumenis, prašalina svaiguli, už- lįs mažesni U Smuklių ir keli 
kietėjimą, sustiprina** inkstus ir kepenis, 1 i - , , . . * -j
pašalina reumatizmą ir neuralgiją, šutei- UlCiOKl KllUbcli jail UZSidai’ę. 
IS* atšviežinanti miegą, padaugina siip- Užvakar naktį SUlRlta 37 but- 
piems svarumą, Nuga-Tone yra labai geros , ...... . .Z

silpnų, nervuotų vyrų ir moterų. Jos Icgeiiai, kuriems gl’ęsia pilna 
parduodamos vaistinėse, ir jei nesutei- baUSRlė pagal liaujajį įstaty- 

gerų pasekmių, pinigai grąžinami. Tik- ° v -ur. t v
nusipirkite 1 buteli Šiandien. (ma.

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.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

TARPININKAS ”
(The Mediator)

prirodyt,
nuolatinį
Whaleno 
tino ne tik
daugelis ir inteligentų, profe 
sionalų ir smulkių biznierių.

tilto “
nuo Telefomj Kompanija Nori

Daugiau Pelnų

Trūkumas $76.76
Ačiū pinigų taupymo nuošimčiui, 

kuris buvo prirašytas už pusę 1927 
metų ir už visus 1928 metus, viso 
$340.94, tai atėmus trūkumą, $76.76, 
pinigiškai draugija paaugo $264.18.

“ŽIBURIO” FONDAS.
Įeigos

t<Xlt<Al Lalke beflar,K's pirties kaina nupiginta iki rn EAiim: Nuo 8 v. ryto iki 6 v> vak. po 6 vak_75c įŲ until
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusišlyii-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes fiu moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Butlegeriy Vargai
Federalis blaivybės 

nistratorius Maurice 
bell, New Yorke, sako 
sulig naujojo Jones įstatymo, 
nebūsią šičia kliudoma žmo
nės, kurie pasigamina vyno 
bei alaus delei naminio nau
dojimo. Federaliai blaivybės 
vykdytojai nieko nedarysią 
nei tiems, kurie nešis degti
nės “pantukę” kelinių kiše
nių j delei įsigėrimo. Vyriau
siai būsią persekiojami alko
holinių gėrimų dirbėjai ir iš- 
vežiotojai. Tokiems gręsia, 
sulig minėto įstatymo, $19,000 
piniginės baudos ir penki me-l 
tai kalėjimo.

Munšainas, todėl, šiomis 
dienomis labai pabrangęs. IŠ 
didžiųjų butlegerių (whole
sale) perkant, jau reikiar mo
kėt po $14 už galioną; degti- 

gercanio nes bonkų dėžutės pergabeni-

DIDŽIAUSIA LlĘIUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas!?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

Vardas ---------- - ------------------------------------------------------------

Ant taupymo pinigai 
se bankuose:
Union Savings Bank

Pittsburgh $1,175.56
Mellon Nat’l Bank of Pitts

burgh
First Nat’l Bank of New

Kensington, Pa.
First Nat’l Bank of McKeeš

Rocks, Pa.
Ęas Centro Sekretorių Ga-

tavecką / ;

1HRBINXNKV ĮSTAIGA, 
oalės dėl Balių,-. Koncertų;

Skietų, Vestuvių, Suslrinsiibų (z fcft- 
Pulkus steičius su naujaisiais 
mis.. Keturios bolių alleys.

VAINOS PRIEINAMOS

9'59 Willoughby
* T«li. fia4$S

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys, pidelis, oringas miegojimui kambarys;

V v.v blv v



sv.ie-

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA%

J. IR O. VAIGINISIŠRANDAVOJIMAif-

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

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

MMK

Puslapis šešias

VIETOS ŽINIOS
Komunistų Sekcijos 
Parengimas šeštadieny

I Advokatas-Dokumentu
i Vagis '-v

Trečiadienis, Kovo 13, 1929

Stankūnas žiavę į- Phila., Pa., supliekė ta-

Komun. Partijos Williams
burg© Sekcijos naudai įvyks
ta ateinantį šeštadienį, kovo 
16 d., smagus parengimas po 
num. 56 Manhattan Avė., Sek
cijos ę^’ntre. Programa bus

Advokatas Israel Brinkman, 
Bronxe, yra areštuotas ir ka
lėjime be kaucijos . laikomas 
už tai, kad kokiu tai būdu jis 
išgavo bei išvogė vieno prisie
kusiųjų teismo protokolus ir

bene geriausia, kokią tik ka-[tūlas kitas teismines popieras. 
da ši sekcija patiekė. Dar- Jis buv© reikalavęs prisieku- 
bininkų Dramos Ratelis vai- šiųjų teisėjų rekordų, bet teis- 
dins įdomių dramatiškų aktų;'mas atmetė jo reikalavimą, 
bus koncertas, o po jo šokiai, ------------------ -—
kurie nuo 11 vai. tęsis iki ry--|J Draugįjos

Programos pradžia 8 vai.1 Susirinkimo
vakare. Įžanga tiktai 50c. ! ' ______

Šiemetiniai Šalčiai Tai
Tik Baikos <

į JERSEY CITY.— Pereitą 
, sekmadienį Įvyko minimos 
draugijos susirinkimas^ Susi- 

įrinkime priimta pora naujų 
'narių ir perstatyta naujas na-

Kai kuriems newyorkie-[rys Degutis.
čiams paskutiniai šalčiai atro-j Komisijų raportuose žymi- 
dė dideli, bet senukai, kurie mas dalykas yra tas, kad šv. 
atsimena 1888 metų šalčius, Jurgio draugija sutiko bend- 

• tik juokiasi. Jie sako, kad rai su Laisvės Draugiją su- 
1888 metų šalčių laike žvirb- ruošti rugpjūčio mėnesi bend- 
liai belėkdami sušaldavo ir, ra pikniką, ir tai pagirtinas 
sustingę krisdavo ant žemės;
arkliams reik davę suversti Į
gerklę po ketvertą l 
degtinės, kad atgaivint 
peršalimo, ir t.t.

Visi Adatos Darbininkai, 
į Mitingą Šį Vakarą!

nuo

Visų drabužio gamybos ša-

darbas.
Kas link paskalų leidėjo 

Sdanavičiaus apie nebūtus da
lykus, apie drg. Iškauską ir 
kitus, įtartus suktybėje, tai 
specialė komisija peržiūrėji
mui tų metų finansų knygų 
pranešė, kąd visi paskalai ne
teisingi ir'knygose yra tvarka. 
Kadangi Sdanavičius buvo 
šiame susirinkime, leista ir

kų darbininkai yra šaukiami! !am. Į>asiaižkinti- kokil1 ,Į>.Qdu 
oiai 1 tink vt i mitina ši >sai tą daro. Sdanavičiausatsilankyt į masinį mitingą šį 
vakarą, 6 vai., Cooper Union 
svet., 8th St. ir 3rd Ave.,. New 
Yorke. Mitingą šaukia Bendro
ji Taryba Naujosios Industri
nės Adatos Darbininkų Unijos. 
Čia bus išduotas pilnas rapor
tas apie vaisius ilgos suknia- 
siuvių kovos; taipgi patiekta 
planai delei suorganizavimo 
dar neorganizuotų dirbtuvių 
darbininkų į uniją.
Antras Užpuolimas Ant 
Kailiasiuvių

Mušeikos, 
rikos Darbo 
padarė jau 
ant kailiasiuvių, 
čių Bernard Reinemano siuvy
klą. Policija talkavo užpuo
likams. Bet pikietuotojai sėk
mingai atmušė tuos padaužas 
pirma, negu atpleškėjo dau
giau mėlynsiūlių fabrikanto 
pagelbininkų. šiaip ar taip, 
vis vien tvarkdariai areštavo 
tris pikietuotojus; bet negalė
jo palikt nepaėmę ir mušeikų 
vado W. Yackerio. Nes visos 
publikos akys buvo nukreiptos 
į tą kriminalistų-užpuolikų 
herštą, razbaininką.

Fabrikantas Reinemanas 
prisipažino, kad jis jau buvo 
priverstas kreiptis į Be n Gol
dą, generalį kairiųjų kailiasiu
vių sekretorių, tartis dėlei 
streiko baigimo. Goldas atsi
sakė nuo bet kokių derybų su 
Reinemanu, pakol pastarasis 
nenutrauks visus ryšius su 

*. streiklaužiška “unija” ir pa
kol galutinai neatsimes nuo 
sąyo gengsteriškų sėbrų iš 
Amerikos Darbą Federacijos.

*

užsiundyti Ame- 
Federacijos vadų, 
antrą užpuolimą 

pikietuojan-

Detektyvai Užmušę ir 
Pakorę Žmogų.

Kiek pirmiau buvo žymėta, 
jog policijos kalėjime Bronxe 
pasikorė Herman Schindleris, 
kuris buvo areštuotas neva už 
tai, kad, eidamas į požeminį 
traukinį, įmetė mašinon meta
linį skrituliuką vietoj penktu
ko.
■. Yra liūdininkų, kad detek
tyvai Schindlerį smarkiai pri
mušė pirma, negu jį užrakino. 
Yra taipgi spėjimų, kad jie 
galėję tą žmogų visiškai už
mušt, o paskui negyvą pako
rę, kad išvengt bėdos.

Tą dalyką tardys Bronxo 
Apskrities prisiekusiųjų, teis
mas. Bet požeminių gelžke- 
lių kompanija viską išariksto 
prirengia, kad nubaltint pati 
save ir savo budeliškus ber
nus.

aiškinimasis neatatiko teisy
bei. Jisai neišpildė draugijos 
reikalavimo atsiprašyti drau
gijos ir drg. Iškausko. Likosi 
padaryta tarimas šį kartą dar 
jo nebausti, bet ateityje baus
ti pagal draugijos konstituci
ją- , >

Lietuvis Užpuolikas

Rep.

tainės, kada 
dainavo, o dar katutes suplo-.mei lošyjeWest Philadelphijos 
jo, kada F. S. dainavo.

|visi atsimenam, kaip “Vieny- 
jbė” porą metų atgal' rašė 
(apie F. Stankūną, kad jis sa- 
Įvo dainavimu tik žmones 
įgąsdinąs, o dabar ne tik jis 
Į žmonių neišgąsdino, bet kuo 
i puikiausiai juos patenkino 
kaip dainavimu, taip ir loši
mu, nes ištikrųjų savo rolei ti
ko ir puikiai lošė.

Imant ir kitus šios operetes 
lošėjus, jie visi tinkamai lo
šė ir dainavo, jei kiek silp- 

iniau, rtai O. Bražaięiūtė, Kla- 
Įros rolėje.

Nežiūrint, kad aktoriai ir 
atliko savo užduotį gerai, bet 

'visgi negalima lyginti prie 
pernykščio “Laisvės” suvaidi- 

inimo tos operetės. Nes “Lais- 
Ivė” turėjo sceneriją, 8 instru- 
imentų orkestrą, choras susi- 
Įdėjo iš apie 7() gerai Išlavin
tų dainininkų, kurie sudaina
vo sutartinai, griausmingai.! 
NTci n rinpvofoęt Drnno’iins rhn-' 
ras vos iš 25 asmenų ir tik so
pranai dainavo, o altų kaip ir 
nebuvo; “beisas” tik vienas 
Šleinis dainavo; tenorų, vėl 
mažai tebuvo girdėti; žodžiu 
sakant, choras dainavo pras
tai, orkestros nebuvo; Strum- 
skis suklerusiu pianu akompa
navo. Tatai ir atėmė visą tos 
operetės gražumą. Steidžius 
buvo be šviesų, svetainė šalta, 
kaip kalvė; publika susitrau
kus sėdi, žiūrint, kaip aktorės 
lošia su vakarinėmis suknelė
mis vasaros metu, o čia rei
kia drebėt del šalto oro sve
tainėj. Visas lošimas, todėl, ! 
nedavė publikai pasitenkini
mo, nors operetės muzika-dai- 
nos ir gražios.

Publikos buvo visai mažai, i 
vos apie 150.

Po sulosimo buvo 
bet muzikantai pavėlavo, tai 
publika nuobodavo, kol jų su
laukė. Reporteris.

JukjHigh Schoolės basketbolo tymą. 
Naugutuckiečių tarpe gerai pa
sižymėjo lošime ir Butkus.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
SLA. 322 kuopos susirinkimas bus 

ketverge, 14 kovo, pas Jakščius, 
1148 Glenmorę Avė., 7:30 vai. va
kare. Važiuojant Lefferts Ave. ele- 
veiteriu reikia išlipti ant Grant Av. 
stoties. Visi nariai susirinkit laiku.

K J.

' BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Darbininkių 

Susivienijimo pirmos kuopos svar
bus susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 14 d. Kovo-March, , “Laisvės” 
svetainėj, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn. Pradžia 8 vai. vakare.

Narės visos dalyvaukite šiame su- 
Na, O Operetės Draugijos cho-1 sirinkime, turime daug svarbių rei

kalų aptarimui; Taipgi draugės, ku
rios nepriguli, kviečiamos ateiti į šį

SPORTASi I

MALONEY SUi 
SCHMELINGU.

JERSEY CITY. — Jaunas! 
lietuvis vaikinas Basanavičiu- 
kas liko areštuotas su kitais 
savo draugais ir laikomas be 
kaucijos iki teismo kaipo už
puolikas. Dalykas tame. 1 d. 
kovo jie trys jauni vaikinai, 
vakaro sulaukę, nuėję į lenko 
saliūną, atkišę revolverius, pa
liepę rankas iškelt augštyn ir, 
kaip pasakojama, laimėję 5 
dolerius. ,

Laimėję vienoje vietoje 
penkinę, nuėję į kitą saliūną 
ir tenai, kaip pasakojama, ne 
tik paliepę saliūno savininkui 
iškelt rankas augštyn, bet ir 
visiems tenai esantiems kos- 
tumieriams. Gi užpultasis pir
mutinis, plėšikams prasišali
nus, pašaukė policiją ir detek
tyvai pasekė jų pėdsakus, už
tikdami kostumierių ir paties 
saliūninko kišenius bekraus- 
tant. Likosi suimti; o kaip tei
smas pasibaigs ir kokią baus
mę jie gaus, ateitis parodys.

Tėvų Kaičia.

Reporteriui patyrinėjus, pa
sirodė, • kad tėvai Basanavi- 
čiuką neauklėjb tinkamai ir 
jie nekreipė domės į jo dar
bus, ką jisai išėjęs kur veikė. 
Kaip jį gerai pažįstanti pasa
koja, šiuom tarpu jis nedir
bo ir, gali būt, tas ir privedė 
prie plėšimo. Basanavičiukas 
priklauso prie Amerikos Pi
liečių Kliubo. Kliubas, mano 
manymu, turėtų pakelti klau
simą delei valymosi nuo to
kių. narių, nes tai gėdą daro 
pačiam Kliubui.

Operetė “Paulina”

Rep.

REIKALAVIMAI
KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS? •

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

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

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

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

REIKALINGAS fornišiuotas kamba
rys jaunam vyrui, turi būti visi 

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

PARDAVIMAI

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Pavalgius čia malonu būti, pasiine- 
kučiuoti su kitais, arba ramiai .pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450
i Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

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

PARSIDUODA 4 kambariu rakan
dai, veik visai nauji, už pigią kai
ną. Kainą sužinosit atsilankę^ Par-

lyną. Kreipkite.^ po No. 288 Leo
nard St., ant 2 labu, Brooklyn, N.Y.

(61—63)------------------------------------------ -----  
PARSIDUODA grosernė ir delika- 

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

(61—64)

susirinkimą ir prisirašyti prie kuo-šlavimo priežastis—apleidžiu Brook-
pos.

Kp. sekr. A. Klučinienė.
(6,0—62)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SHENANDOAH, PA.

ALDLD. 17-tos kuopos1 susirinki
mas įvyks nedėlioj, kovo 17, 10:30 
vai. ryte, savuose kambariuose. Vi
si nariai malonėkit pribūti ir pasi- 
mokėt i mokestis už 1929 
Taipgi ir pasiimti naują knygą 
rų 
ir 
ir

metus.
Ka- 

ir Revoliucijų Gadynė”. Taipgi 
neprigulinti yra kviečiami ateiti 
prisirašyt į šią organizaciją.

Fin. Sekr. K. Motuzą.
(61—62)

PHILADELPHIA PA.
ADP. Liet. Frakcijos susirinkimas 

įvyks ateinantį sekmadienį, 17 <1. 
’ I kovo, 1011 Fairmount Ave., 3-čią 

j vai. po pietų. Visi draugai pribūkit 
Šokiai, i j šį susirinkimą, nes yra svarbių rei-

Madison 
promoter iu, 

birželio mėn. 
kumščiuotis 

Maloney su 
Kumšty- 

Fielde.

Sharkey !sų P.'Uzcudun.
BOSTON, Mass. — Eddie 

Mack, Bostppo Garden© bokso 
promoteris, susitarė su Wm. F. 
Carey, New Yorko 
Square Gardeno 
kad šia vasara 
pradžioje turės 
Bostone Jimmy
Maxu Schmelingu. 
nes • įvyks Braves 
Schmelingas sutinka toms kum
štynėms atvažiuot iš Vokietijos.

Vienas iš N. Y. Madison Sq. 
Gardeno “bosų,” Carey sako, 
kad jis tikisi paąkui surengt 
kumščiakovą Sharkio su Paoli- 
no Uzcudunu New Yorke.

Sharkis, kaip žinoma, yra 
lengvai nukovęs airį Maloney.

N. Y. Madison Square Gar
deno promoteriai skaito šiuos 
keturis kovotojus svarbiausiais 
kontestantais 
vainiko šioje 
P. Uzcudun, 
ney.—- Tačiau
šiol dar nei vienam nedavė iš
siveži iš Amerikos bokso čam
piono karūną į kitą šalį. Todėl, 
kaip ten Schmelingas nepasi
žymėtų, tačiaus, atrodo, kad 
jam čampionato nepripažintų.

delei čampiono 
šalyje: Sharkey, 
Schmeling, Malo- 

amerikonai iki

Pereitą sekmadienį Klas- 
čiaus svetainėj Operetės Dr- 
ja vaidino operetę “Pauliną”. 
Šios operetės'vaidinimas buvo 
atidėtas per du kartu iš,prie
žasties aktorių sirgimo. Nors 
ir dabar K. Bagdonas negalė
jo vaidint kapitono rolės; 'jo 
vietoj vaidino F. Stankūnas. 
Tik reikia stebėtis, ’ kaip tie 
tautininkai neišbėgiojo iš sve-

Darbą atlieku gerai ir pigiai I 
z Kreipkitės šiuo adresu: į

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

Graborjus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street 
Central ’ Brooklyn, N. Y.

kalų.
Frak. Sekretorius.

(61—62)

PARSIDUODA DIDELĖ FARM A
152 akrai žemės, 100 suvirs dirba

mos žemės. Stuba 7-nių kambarių, 
vanduo stuboj, taipgi rakandai ir ki
ti reikalingi budinkai, kaip tai gy
vuliam ir javam sudėti. 4 arkliai, 8 
melžiamos karvės, 1 bulius, 2 tely
čios, 6 kiaulės ir 150 vištų. Taipgi 
visa reikalinga mašinerija del apdir
bimo žemės. Taipgi ir automobilius. 
Parsiduoda labai pigiai, tik $10,500, 
reikia įnešti $4,500, likusieji ant len
gvo išmokėjimo. Farma labai pui
kioj vietoj, 2 mylios nuo stoties ir 
miestelio, Hampton, N. J. Kreipki
tės prie savininko. A. Staniulis, Box 
14, Hampton, N. J., arba V. K. 
Sheralis, 120 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. (58-68)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 17 kovo, po num. 12 
l.iriwood Ave., 2 vai. po pietį). Vi
sų narių pareiga dalyvauti šiame 
susirinkime. Atsiveskit ir naujų na
riu.
(61-62)

L.D.S.A. 
vakarienę 
com Hall, 
džia 6 vai. vakare, 
ypatai, vaikams 50c. 
sus atsilankyti. 
(61-62)

Komitetas.
LINDEN, N. J.
129 kuopa rengia 

nedėlioj, 17 kovo', 
1600 Winans Ave.

Įžanga tik $1.00 
Kviečiame vi-

puikia 
Well-
Pra-

Rengėjos.

EKSTRA! EKSTRA!
Wilkes-Barris Binghamtone

šeštadienį, 16 d. kovok (March), 
1929, Lietuvių Svetainėje, 315-317 
Clinton St., Binghamton, N. Y. Ak
torių grupė ir Aido choras iš Wil
kes-Barre, Pa. suloš “Blinda”,
to lygintojas, 4-rių veiksmų ir 1-no 
paveikslo drama, parašyta Žemkal
nio. Rengia LDSA.- 23 kp. iU A.L. 
D.L.D. 20 kp.

Veikalas pilnas kaip liūdnių, taip 
ir juokingų scenų. Šiame veikale 
dalyvauja 30 su viršum aktorių ir 
choras. Pertraukose wilkes-barriečiai 
duos muzikališką programą. Nepra
leiskite šios progos, nes gailėsitčs.

Svetainė bus atdara 6-tą vai. va
kare. Lošimas prasidės 7 vai. va
kare. Įžanga 50c. ypatai ir 15c. vai
kams. ‘ (61-62)

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PAS^RANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaites arba 

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

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

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

BizPARSIDUODA jūreivių užeiga.
nis išdirbtas per daug metų. Ge

ra proga norinčiam pasidaryti pini
gų. Kreipkitės po No. 175 E. 22nd 
St., Bayonne, N. ( J., 57-62
PARSIDUODA grosernė ir 2 šeimy

nų namas, po 6 kambarius, yra 
visi įtaisymai, geroj vietoj, tyiznis 
išdirbtas per daug metų. Gera pro
ga pigiai pirkti. Krdipkitės į “Lai
sves” ofisą. i

(56-61)
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

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

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

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

(45-69)
NEPAPRASTAS PARDAVIMAS
Iš priežasties nesveikatos, parsi

duoda bučernė ir grosernė, prie dide
lių dirbtuvių, biznis įdirbtas per 3 
metus. Biznis eina gerai, sveikas 
žmogus gali padaryti puikų pragy-1 
venimą. Jeigu nupirks nemokantis 
to biznio, tai aš išmokinsiu. Parsi
duoda pigiai, tik už $2,000. Jeigu 
norėtų pirkti su namu, tai kaina 
$6,300. Pasinaudokit šia proga, nes 
su taip mažai pinigų retai pasitaiko 
gerą biznį gauti. A. Pakrosnis, 78 
Main St., Thompsonville, Conn.

50-61

209
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FCOlOlAS
mašpeth: n-y'; U U”: ‘

Telephone, Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS
i.

DR.A.LCEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas dėl visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. (Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdau

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

214 Perry Avenue,

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Maspeth, N. Y.

Justinas Sirutis Sukirto Trijų 
Universitetų Čampionus.

New Yorko Universiteto bok
so čampionas Justinas Sirutis 
antrame raunde nutrenkė (per 
knock-outą) Katalikų Universi
teto čampioną McGrath’ą. Siru
tis, kaip ir jo oponentas, svėre 
po 175 svarus.

Tai jau trečias toks Justino 
Siručio pasižymėjimas kovose 
su kitų universitetų studentų 
čampionais. Sirutis “pasigai
li” jų pirmame raunde; bet gal 
tai ne tiek pasigailėjimas, kiek 
“apžvelgimas pozicijos,” savo 
oponento, kad supratus, kaip jį 
nudžiaut antrame raunde.

!» >
Butkus Pasižymi Basketbolėj.

. Naugatuck, Conn.,1 High 
Schoolės basketbolininkai, atva-

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolių Ahtano 
Aleksandrb Lenkevičių. Paeina 

Narvų kaimo, Vilniaus rėdybos.

ir 
iš 
13 

metų kaip apleido Braddock, Pa. Gir
dėjau, kad Antanas gyvena Phila
delphia, Pa., o Aleksandra Trentpn, 
N. J. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškit.
Antanina Lenkevičiutė (Kizevičienė) 
1113 Jones Ave., N. Braddock, Pa.
PAJIEŠKAU motinos ir patėvio Če- 

kanavičiaus, taipgi ir dėdžių Au
gusto ir Jono Balonių. Man labai 
reikia giminių prie svarbių dokumen
tų. Mike Švedas, 207 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. (59-64)
PAJIEŠKAU pusbrolio Kazio Bal- 

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

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

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

J. KENTRUS, Savininkas
r (59-82),

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

MANO YPATIŠKA ATY- rtf A aA 
DA IR PATARNAVIMAS >111 llll 
IKI PAGYDYMU VAV.vv

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

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

Apynių! >
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronęlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių 

. Dagilių
Debesilų • ,
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

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

PETRAS KUNDROTĄ
L. Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514.




