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KRISLAI
“Grigojienos”, Lietuva ii 

Rusija.
Danas Apie Trockį.
žmonėms Virs 40 Metų— 

Darbo Nebus!
Meksikos Dailė.
Asmeninės Rietenos.

Rašo L. Pmscika

Delei lermo, kuris kilo tar
pe sandariečių ir “Guigojienų”, 
aš norėčiau tiek pasakyti: ne
skaičiau aš tų polemiški! st laip
snių nei iš vienos nei iš kitos 
pusės. Tiek težinau: pradžio
je 1918 metų, tai yra, tuomet, 
kuomet Rusijoje jau buvo So- 
vietų valdžia, “Grigojienos” pa
sisakė už tai, kad Lietuva bū- 

• tų autonominė dalis Rusijos. 
/Tais pačiais metais pavasarį, 

kuomet Grigas važinėjo su pra- 
1 Jcalbomis New Yorko apielihkė- 
T?^e, mudu dažnai kalbėdavomės 

apie modus vivendi tarpe 1 
ševikų ir socialistų. Grigo nuo
monė buvo tokia, kad jeigu 
bolševikai neakės jo laikraščio, 
tai jisai galėsiąs pripažinti so
vietinę Rusiją de fakto...

Ar Grigas tai darė tuo išro- 
kavimu, kad bolševikai tuoj su- 

/smuks—aš nežinau, bet jis no- 
•rėjo sutarties. Tos pertrakta-j 

tuomet, 
savo re- 
Canton, 
tarkuoti1 
stojo už

• rėjo sutarties. ’ 
cijos pas mus išnyko 
kuomet Debsas pasakė 
voliucinę prakalbą 
Ohio. Grigas pradėjo 
Debsą, o laisviečiai 
Debsą.

Pirmas Lietuvių Darbi
VienykitėsI Jūs Nieko

• | | f

Nepralaimėsit, Tik Re

Nedėldieniy
težius, o Išlaimesit

Pasaulį!

No. 67 Telephone, Stagg 3878

Ugnis Sunaikino Komu
nistų Partijos 6 Distrik- 

to Raštinę
CLEVELAND, Ohio.—18 

kovo, anksti ryte, kilo gais
ras name, kur randasi A. S. 
V. Komunistų Partijos raš
tinė. Partijos raštinė ran
dasi pačiam centre miesto.IIIUcJ I llLAVDUVj

bol- 2046 E. 4 St., ant 3-čiu lu- 
bu. Gaisras kilo ant antrų 
lubų, kur randasi keliolikos 
daktarų raštinės—ofisai.

Partijai padaryta daug 
nuostolių. Sunaikinta daug 
literatūros ir sulieti vande
niu raštinės rakandai.

Gaisro priežastis dar nė- 
Ira patirta.

Reporteris.

Kaunui Gręsia Potvinis 1

Brooklyn, N. Y., Tifečiadienis, Kovo (March) 20 d., 1929

Sovietai Pertvarkys Kanalą p a £ j st B Teismas Pa-
iš Baltijos Jūros į Juodąją

MASKVA.— Šiemet. So
vietai mano pertvarkyti ka
nalų sistemą, kuri jungia 
Baltijos jūrą su Juodąja. 
Vandens kelias būsiąs su
trumpintas 79 kilometrais 
ir eisiąs Vakarų Dauguva, 
Dniepru ir Berezina. Per
tvarkymas kaštuos 15,000,- 
000 rubliu, v

smerkė} Alytaus
a V* , H cistas

^fašistų kariuo-Lietuvos 
menės teisinąs, kuris tardė 
Alytaus “piČistų 
lių plečkait i 
nešė sekantį

Nubausti įPraną Bilinską, 
[Vladą Jamievičių ir Juozą 
Į Kedį po 7.j metų sunkiųjų

" (sukilė- 
ninkų) bylą, iš- 
i nuosprendį:

oi H/i 1 • i • n darbu kalėjimo, Andriu Be- dako, Monarchistai Pa- ručką, Antaną Juškevičių,

sirengę Kariauti Prieš 
Soviety Sąjungą

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Polonis išpi™ Daug mu- FEDER ALE ARMIJA NUGALĖJO SUKI 
šamo Katilų Georgia Valstijoj Į

MACON, GA.— Pietinėj 
Georgia valstijos daly pot
vinis pirmadienį išplovė iš 
namų daug munšaino dirbi
mo katilų.

Vienas iš blaivybės agen
tų pareiškė, kad jeigu būtų 
pastatyta tris kaltus dau
giau federalių blaivybės 
agentų, negu dabar yra, ir 
tai jie nebūtų atlikę tokį 
“apvalymo’ darbą”, kaip at
liko potvinis.

LĖLIUS, UŽĖMĖ TORREON MIESTĄ
Generolas Escobar, Sukilėliu Vadas, Pabėgo į Escalon;

Valdžios Spėkos Vejasi Sukilėlius ; I

'4-

Vadas Rusijos menševikij i 
Dan’as rašo Austrijos s-d. “Ai
bei terzei tu ng” : “Socialdemokra
tai neturi pamato bijotis Troc
kio politinio veikimo. Atžaga
riai net: šių dienų Trockis, dra
skomas vidujinių priešginybių, 
gali užduoti mirtiną smūgį ne- 
Rusijos komunistiniam judėji
mui. Jis negali sustiprinti jo
kios komunistinės partijos ar 
kuriuo bent būdu pažeisti so- 
cialdemokratijos. Bet užtad 
jo veikimas gali prisidėti prie 
to, kad komunistiniai darbinin
kai grįžtų, prie socialdemokra
tijos.” ' ' 1

Autoritetingas socialdemo
kratijos vadas aiškiai supranta, 
kad Trockio veikimas' yra nau
dingas jojo sriovei.

PARYŽIUS.— Aleksand
ras Krupensky, Rusijos mo- 
narchistų tarybos pirminin
kas, antradienį pasikalbėji
me su United Press kores
pondentu čia pareiškė, kad 
baltgvardiečių armija pasi
rengus pradėti karą prieš 
Sovietų Sąjungą, tik, esą, 
jai reikia pinigų. Jeigu jį

KAUNAS.— Ilga ir stip
ri žiema privertė begales 
sniego ir užšaldė Nemuną 
ir Nerį daugiau kaip metro 
storumo ledu. Ir vis dar ± . . . . . , t
žiemos galo nematyti. Aiš- piuigų^tai^ ir tuojaus 
kus daiktas, kad pavasaris ~ '
griūte užgrius ir galimi di- . cistas.

Petrą (Dzido sūnų) Kvara- 
ciejų, Antaną Navicką, Ro
mą Navicką, Petrą Stram- 
kauską, po 4 metus s. darb. 
kalėjimo; Pptrą (sūn. And
riaus) Kvaraciejų 2 met. 8 
mėn. s. d. kai. Zigmą Juške
vičių ir Leoną Zalecką po 2 
metus grasoj kalėjimo. Liu
dą Fedroną 
Navicką 2 diet.

Joną Bilir ską, Dzidą Ja- 
nulevičių, Vincą Jazukevi- 
čių, Andrių Kamarauską, 
Domą Lapiniauska, Vincą 
Saliutą ir Kostą Treigį iš
teisinti.

1 met., Aleksą

Lenkę Vyskupas Uždraudė 
Naujus Šokius, Vedančius 

Prie “Grieko”
,r,  —. ...

VARšAVA.— Lvovo vys
kupas Tvardauskas išleido 
kunigams įsakymą, kuriuo

MEXICO CITY.— Vai- prieš valdžios , spėkas Chi 
džios armija uždavė didelį huahua miesto apielinkėj. • 
smūgį sukilėliams.

Pirmadienio rytą sukilėlių 
vadas -generolas J. Gonzalo 
Escobar pradėjo trauktis iš 
Tofrreon. miesto, matyda
mas, kad neatsilaikys prieš 
tvirtas valdžios spėkas. A- 
pie 8 vai. vakaro pirmutinės 
valdžios armijos eilės įėjo į 
miestą, kurį sukilėliai laikė 
savo rankose per dvi savai
tes. Sakoma, kad sukilėliai 
apiplėšė miestą. Jie pasi
griebė milionus dolerių iš

Generolas Calles, karo mi- 
nisteris, kuris asmeniniai 
komanduoja kariuomenę 
šiauriniam fronte, antradie
nį pranešė prezidentui Gil, 
kad federalės armijos tuo- 
jaus apleis užgriebtą mies
tą Torreon ir žygiuos “ka
riauti ir išnaikinti sukilė- ■ 
liūs Chihuahua valstijoj.” ;

Valdžia praneša, kad stfr- 
kilėlių vadai Chihuahua val
stijoj patiekė taikos pasiū
lymus per Meksikos konsų-

ibdKyiną, aluiiiu g Monterey - Saltillo lata EI Paso mieste, Texas draudžiama duoti nuodėmių ^aiiKų ivioiiteiey, oaiuiio, .
kasimo wwvQTvia Torreon ir kituose miestuo- valstijoj, oet jų pasiuiymaiišrišimą vyrams ir mote
rims, kurie šoka naujuosius 
šokius: šimi, fokstrotą, uan- 
stepą, čalstoną ir kt. Įsaky
me rašoma: “šie šokiai nuo
dėmingi ir uždrausti pačio 
dievo įsakymais, nes jie 
da prie nuodėmės.”

deli del to potviniai.

Anglijoj artinasi rinkimai į 
parlamentą. Tpi Baldwin ’as 
nutarė pasikalbėti su mainierių 

t . * Federacijos vadais. . Pirmiau 
j 4 jisai su jais k^bėties nenorėjo. 

Tai yra paprasta kapitalistų

Amerikos Darbo Federacijos 
bosai žada rinkti faktus ir su 
tais faktais važiuoti pas prezi
dentą Hooverį skųsti Amerikos 
fabrikantus. Kokie tie faktai? 
.Dalykas tame, kad daugelis fa
brikantų nusitarė nepriimti 
darban darbininkų, kurie turi 
virš 40 metų.' Jie priėjo prie 
išvados, kad tokie darbininkai 
no good no more... Buvęs so
cialistas Chester Wright sako, 
kad visuomenė turėtu smarkiai 
užprotestuoti prieš darbdavius. 
O mes manome, kad nei ta pal
šoji visuomenė, nei patsai Hoo
ver is visai neprotestuos. Jie 
tik kiek pazurzės ir tuo viskas 
pasibaigs.

čia klausimas sujungtas su 
taip vadinama racionalizacija, 
su paskubos darbu. Hooveris 
yra tos racionalizacijos įsikūni
jimas.

Nesenai New Yorkas turėjo 
progos pamatyti revoliucinę So
vietų dailę. “Literary Digest” 
sako, kad Rusijos dailei yra la
bai artima Meksikos proletari
nė dailė, ypač ta dailė; kurią 
atstovauja Diego\ Rivera. Jo 
kuriniai ištikrųjųykupini liau
dies dailės motyvų?

Viena iš didžiausių mūsų po
litinio gyvenimo nelaimių yra 
rietenos tarpe mūsų veikėjų at
skirose kolonijose. Ten, kui* 
nėra principialės r kovos, tūli 
žmonės sugalvoja asmeninio po^ 
būdžio ginčus ir. veda juos to
kiu aitrumu, tarytum, tame vi
sa gyvenimo prasmė.. Tie žmo
nės gadina sau nervus, sargdi
na atskirų kolonijų gyvenimą 
ir daro žalosi visam judėjimui.

Potvinis Plečiasi Alabama 
Valstijoj; Žmonės Sulipę 
,{Medžius

(' MONTGOMERY, Ala. — 
Alabama upė kyla ir plečia
si; vietomis yra prasiplėtus 
10 myliĄ. Apsėmė nemažą 
plotą vakarinėj Alabamos 
daly.

Lakūnai, kurie buvo išlė
kę apžiūrėti apsemtą sritį, 
pranešė gubernatoriui Bibb 
Graves, kad žmonės sulipę 
į medžius naujai paliestoj 
potvinio srity. *

Aprokuojama, kad naujo 
potvinio plotas yra dešimts 
kartų didesnis, negu -Elba- 
Geneva distrikte.

Leitenantas Gili sako, kad 
Alabama upė yra dešimts 
mylių platumo prie Prim
rose, Wilcox apskrity. Toj 
srity daugiausia' gyvena ne
grai. Svarbiausias agrikul
tūros pltoduktas—medvilnė.

Troy, lAJa., gubernato
riaus atstovai pranešė pir
madienį, kad viso žuvusiųjų 
nuo- potvinio (baltųjų gy
ventoju, nes negrai 
tomi) bus suvirš 11 
šiol tik 17 lavonu atrasta. 
Žmonės Sulipę medžiuose ir 
ant augštų namų. f

Tose vietose, kur vanduo 
atslūgo, gręsia epidemija.

eskai-
Iki

Sušalo Elgieta Lovoj

Iš Naumiesčio valse. (Tau
ragės apsk.) pranešama, 
kad vasario pabaigoj Špy- 
čių kaime rasta negyvas sa
vo trobelėj -Gedminas, senas 
žmogus. Jis maitinosi el
getaudamas. Manoma, kad 
grįžęs iš žmonių, neturėda
mas kuro atsigulė ir sušalo.

berno demagogija. Mainierihi 
iš to, nieko negaus.

Yra žmonių, kurie labai daug 
kalba apie savikritiką. Bet jie' 
niekados niekritikuoja save, o 
tik kitus. Ypač tuo pasižymi 
tūli tilžiškio “Balso” rašytojai.

galėtų pradėti karą, sako 
. Jis pranašau

ja, kad monarchistai “galės 
pradėti karą” prieš Sovietus 

i už kelių metų.
“Mes esame pasirengę da

bar,” jis pareiškė. “Kad ir 
rytoj mes galętume pasta
tyti 100,000 vyrų į frontą.” , ,

Krupensky sako, kad mo- tinių Valstijų? Vaikų Biuras 
narchistai per savo šnipus yr& išleidęs statistikos bul > j 

farmų? Buletiną galima buvo saugiausios visam pa- 
veltui gauti iš Jungtinių šauly, kas liečia nelaimes. 
Valstijų Darbo Departmen- Bet jau keli metai, kaip jo
to (Children’s Bureau; pub- se tapo..įvesta ilgesnė darbo 
lication No. 187).

Bet biuras negarsina tos 
knygelės; jis surinko me
džiagą del kapitalistu nau
dojimo. Bet daug iš joj nu
duotų faktų parodo, kokia 
supuvus yra kapitalistinė 
sistema, ioj net jauni vai
kučiai išnaudojami, kaip 
vergai.

“Jis gavo patrūkimą; mes 
jį peranksti pristatėm prie 
plūgo”, pareiškė vieno vai
ko tėvas Jungtinių Valstijų 
Vaiku Biuro atstovui, kuris 
tyrinėjo vaikų darbus far- 
mose.

Mažiausia 650,000 berniu
ku ir mergaičių nuo 10 iki 
15 metų amžiaus dirba ant 
farmu Jungtinėse Valstijo
se, sulig biuro surinktų sta
tistikų. Daugelis iu di Va 
kaip samdyti darbininkai. 
Vaikučiai.; vergauja, ilgas 
valandas > dirba . -medvilnės 
plantacijose, cukrinių buro
kų daukuose, javų auginimo 
farmose vakaruose, prie ta
bako pietuose, prie vąisių ir 
apynių Pacifico pakraštyje, 
prie, svogūnų ir spalgenų, 
rinkimo Massachusettes val
stijoj.

Apie 650,000 Vaiky Iš
naudojama Ant Fanny

Žuvo 8 Mainieriai

ve-

tyti 100,000 vyrų į frontą.

Sovietų Sąjungoj gauną in
formacijų apie padėtį armi
joj ir laivyne, ir jis mano, 
kad monarchistai “laimėtų” 
Raudonąją Armiją savo pu
sėn, jeigu prasidėtų karas. 
Girdi, valstiečiai, “visur ei
tų Su mumis”, bet didesnį 
pasipriešinimą susitiktų 
pramoniniuose centruose.

Žinoma, tai nėra vien tik 
tuščias monarchistų garsi- 
nimasis. Jie bendrai su ka
pitalistinėmis valstybėmis 
planuoja karą prieš Sovietų 
Sąjungą. ’

DAR 3.500 ŠILKO DARBI
NINKŲ SUSTREIKAVO

ELIZABETHTON, Tenn. 
—American , Glanzstoff Co. 
šilko darbininkų streikas 
prasiplėtė į American Bem- 
berg kompanijos dirbtuves.

Apie 3,500 Bemberg kom
panijos darbininkų paskelbė 
streiką. Dabar viso strei
kuoja 5,500 darbininkų. f 
. Amerikos Darbo Federa
cijos agentai iš United Tex
tile Workers Unijos, tar
naudami kompanijoms, dėjo 
pastangas, kad darbininkus 
suvilioti ir kad jie neišeitų 
į streiką.K Jie kelis* kartus 
išleido pareiškimus,' smerk
dami gandus, būk jie ragina 
darbininkus į streiką.

iBet nepaisant tų agentų 
pastangų, darbininkai su
streikavo, reikalaudami ge
resnių darbo sąlygų ir ge
resnės mokesties.

Trys Bankai Subankrutavo

WACHULA, Fla.— Nese
nai čia trys bankai suban
krutavo. Vienas bankas pri
klausė Floridos gubernato
riui. Daug darbininkų ir 
farmerių nūkentėjoi

WASHINGTON.— Jung

tiną apie vaikų darbą ant 
farmų. Buletiną i

HALESOVEN, . Anglija. 
—Pirmadienį čia anglies ka
sykloje ištikus gaisrui žuvo 
astuoni ‘TnafnieiTat. *' Devin
tas tapo išgelbėtas.

Anglijos anglies kasyklos

i diena ir skubinimo sistema 
(racionalizacija). Dabar 
Anglijos kasyklose darbas 
pavojingas. Tankiai įvyks
ta nelaimės.

Paskelbė Streiką
PHILADELPHIA, Pa.— 

Rapp Dress Manufacturing 
Kompanijai prašalinus iš 
darbo septynis darbininkus, 
nanus naujos Adatos Ama
tų Darbininkų Industrinės 
Unijos, darbininkai paskel
bė streiką.

Ta nauja unija iššaukė 
darbininkus j streiką, ir da
bar reikalauja ne tik atgal 
priimti prašalintus darbi
ninkus, bet, taipgi įvesti pil
nas unijines sąlygas.

Kaip ir paprastai, gelto
nieji socialištąi iš Interna
tional Ladies Garment 
Workers Unijos, kompanič- 
nos unijos, bando sulaužyti 
streiką, suteikdami bosams 
skebus.

Dešimts Prisakymų Garbi
nimui Mussolini Ir Fašizmo

ROMA.— Italijos fašistai 
turi sutaisę dešimts prisa
kymu, kuriuos jaunieii faši
stukai turi sukalbėti tam 
tikruose atsitikimuose. Aš
tuntam prisakyme fašistu
kai turi sakyti: “Mussolini 
visada yra teisingas.” O 
pirmutinis prisakymas toks: 
“Fašistas, o ypatingai mili
cijas narys; neturi tikėti į 
amžiną taiką?’ / ,, ( :

Numirė nuo Užsinuodijimo 
Radiumu 4 Metai Atgal

WATERBURY, Conn. -*■ 
Antradienį čia ligoninėj nu
mirė Mildred Cardow, 22 
metų amžiaus darbininkė, 
užsinuodijusi radium ketu
ri metai atgal. Ji užsinuo- 
dino dirbdama Waterbury 
laikrodžiu kompanijoj. Prie 
darbo jai reikėjo lūpomis 
feuseilinti šepetukus teplio- 
jimui radiumu laikrodžių ir 
laikrodėlių paviršių, kad iš
duotų šviesą. f ,. u , /•

Cardow buvo nesenai ap- 
sivedus. Ji jau trečia ra- 
diumo auką.

se, kur jie buvo įsigalėję.
Generolas Escobar, suki-! 

lėlių vadas, pabėgo į mies
tą Escalon, Chihuahua vai- 
stijoj, 100 mylių į šiauiva- 
karius nuo Torreon.

Dabar sukilėliai koncent
ruoja savo spėkas Chihua
hua valstijoj. Gubernato
rius Marcelo Caravaro, su
kilėlių vadas Chihuahua 
valstijoj, planuoja susidėti t ______ ,
su gen. Escobar ir kariauti1 pasitraukę.

tapo atmesti. “» ;»
Generolas Escobar, apsi- j 

stojęs mieste Escalon, sako, ! 
kad jis pasitraukęs iš Tor
reon del “strateginio išro- j 
kavimo”, kad federalę armi- | 
ją nuvilioti į tyrus, kur ' 
sunku gauti maisto ir van- . 
dens. Sukilėliai sako, kad 
jiems būsią geriau kariauti 
prieš federalę armiją toliau 
į šiaurius, ir del to jie ten

■ < a
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Priėmė Planą įsileidimui Jungtinės Valstijos Turi Dei- 
Amerikos j Pasaulinį Teismą mantą už $4,000,000,000

GENEVA, Šveicarija. — 
Tautų Lygos juristų komi
tetas pirmadienį priėmė 
Elihu Root’o, r 
Valstijų imperialistų atsto
vo, planą 'leidimui Jungti- draudos Kompanija, 
nėms Valstijoms prisidėti 
prie pasaulinio Tautų Lygos i 
teismo.

Per kelias dienas del to j 
plano tarėsi Root su Anrli- 
ios imperialistu atstovu Sir 
Cfecil Hurst. Pagalios teks-; 
tas tapo šiek tiek pertaisv- 
tas, kad patenkinti Anglija 
ir tapo juristų vienbalsiai 
priimtas. To plano tikslas 
vra sudaryti tokias sąlygas, 
kad būtų galima priimti 
Jungtiniu Valstijų rezerva
cijas (sąlygas) prisidedant 
joms prie pasaulio teismo. 
Protokolo tekstas tuojaus 
bus pasiųstas visoms prisi
dėjusioms prie pasaulinio 
teismo valstybėms del už- 
gyrimę Tą klausima/svars
tys ir Jungtinių Valstijų 
valdžia.

NEW YORK.— Jungtinės 
Valstijos turi deimantų dau-

Jungtinių giau kaip už $4,000,000,000, •
praneša Continental Ap-

■ — ■ ■ ■ --------------------- ------------------------------i1

Svarbus Pranešimas Vi
siems Darbuotojams "■ 
Priešfašistinėj Dirvoj _

StipH “Arbata”

KUPIŠKIS.— Mūsų mies
tely yra 16 arbatinių, kurios 
beveik visos pardavinėja 40 
laipsnių “arbatą”; taip kad 
turgaus dienomis tankia1’ 
arbatinėse matyt visai pasi
gėrusių žmonių.

Kad sumažintų girtuok
liavimą, visuomenė nori 
kad panašiom arbatinėm 
būtų užkirstas kelias stip
riai “arbatai” pardavinėti.

Managua, Nicaragua. — 
Amerikos marinai nužudė 
keturis nicaragiečius, kovo
jančius prieš Wall Streeto 
priespaudą.

šiuomi pranešu visiems 
Amerikos Lietuvių Organiza
cijų Priešfašistinio Susivieni
jimo lokalinių komitetų sek
retoriams ii' šiaip atskiriems 
darbuotojam^ priešfašistinėj 
dirvoj, kad aukščiau minėtos 1 
organizacijos Centro Komite- 
tetas savo susirinkime, laikyki 
tame 12 dieną kovo, 1929d; 
metais, padarė sekančias per-' .' 
mainas Veikiančiajam Komi-' 
tete: į vietą J. Alekšio, ėju-\* i 
šio pareigas Centro Sekreto-' Į 
riaus nuo pat organizacijos 
susiformavimo, kuris iš prie
žasties turėjimo nepaprastai 
daug, darbo ALDLD; eiti tas 
pareigas ant toliau nebesu
tiko, nuskyrė J. Weiss, bųvu-’ 
sį Centro Iždininką, eiti pa
reigas Centro Sekretoriaus',', 
o J. Aleksį nuskyrė eiti pa-' 
reigas Centro Iždininko. Vi
si lokalinių komitetų sekre
toriai privalo gerai įsitėmyti 
tą permainą ir nuo šio laiko 
su visais reikalais kreiptis 
pas naujai nuskirtą sekreto
rių J. Weiss sekančiu adre
su : J. Weiss, 393 — 12th 
St., Brooklyn, N. Y. Siun
čiant pinigus (“Money orde
rius, ar banko čekius) rei
kia išrašyti J. Alekšio vardu 
ir pasiųsti Centro Sekretoriui 
aukščiau paminėtu adresu.

J. Alek^iĄ.
Buvęs Centro Sekretjorius.

ap
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DIENOS KLAUSIMAIS
Federacijos Vadai ir Audėjų 

Streikas
Jau rašėme, kad Eliza

bethton, Tennessee, Ameri
can Glansztoff Corporation 
audėjos išėjo į streiką. Iš 
sykio išėjo tik dalis, bet pa
skui streikierių armija pa
kilo iki dviejų tūkstančių ir 
dirbtuvė visai užsidarė.

Dagirdę apie streiką, ly-

zinio pasaulio finansai pri
klausys nuo šito banko di
rektorių.

O kas bus to banko tik
raisiais viešpačiais? Tiesa, 
jį kontroliuos neva įvairių 
šalių atstovai bankieriai, 
bet tik mažas vaikas nega
li matyti ir suprasti, kad 
faktina to banko kontrolė 
bits Amerikos bankierių 
rankose. Banko prezidentu

deriai United Textile Wor- skiriamas ne kitas kas, kaip 
kers of America, kuri pri- bankieris Young. Morganas 
klauso prie Amerikos Dar- tame banke bus visagalintis
kers of America, kuri pri- bankieris Young. Morganas

bo Federacijos, tuojaus nu- 
‘siskubino į kovos lauką. Ži-

viešpats.
Tai naujas ir be gal6 di-

noma, būtu labai gerai, kad Amerikos imperialistų
’ *- ° - ' : ii rrc-i mi o c anxm Injie stotų į kovos lauką su 

tūo tikslu, idant padėti dar
bininkėms kovą laimėti. Bet 
tie reakciniai vadai nusi
skubino tenai su juodais 
tikslais, būtent padėt darb
daviams. Jie tuojaus ragi
no darbininkas neiti į masi
nį pikietą, nes, girdi, mes 
padarysime jūsų vardu su
tartį su darbdaviais ir be 
didelės kovos. Antra, jie 
reikalavo nuo darbininkių, 
kad streiko neplėstų į kitas ; 
dirbtuves. Vadinasi, Dar
bo Federacijos reakciniai 
vadai bandė pat pradžioje 
streiką sudemoralizuoti ir 
darbininkes išduoti darbda
viams.

Bet atsirado klasiniai są
moningų darbininkių, ku
rios stiprato tų reakcionie-, 
rių darbus. Jos pamatė, 
kad jie i pribuvo ne padėt 
joms, bet išduot jas. Todėl 
darbininkės nusprendė eiti 
savo karingu keliu, atmes
damos Federacijos vadų iš- 
davingus planus. • Masinis 
pikietas yra tęsiamas. Strei
kas plečiamas į kitas audi- 
nycias.

Ir pasėkos pasirodo labai 
puikios. Į streiką pavyko 
išvesti 3,500 darbininkių 
American Bemberg Corpo
ration. 'Tuo būdu šiandien 
Elizabethtone streikuoja vi
so 5,500 audėjų. Be abejo
nės, jų kova sunki. Bet joms 
pagelbon eina naujoji Na- 
cionalė Audėjų Unija. Strei
ką laimėti vilties yra daug.

užsimojimas uždėti savo le
teną ant viso' kapitalistinio 
pasaulio. Bet nereikia įsi
vaizdinti, kad šitos Ameri
kos imperialistų užmačios 
neras pasipriešinimo. Juk 
Anglija, Japonija ir Franci- 
ja aiškiai mato, prie ko sie
kia Amerika. Nors laikinai 
pasiduodami, tų šalių impe
rialistai ruošiasi į karą.

Lietuvos Ekonominis 
Bankrutas

Kruvinieji fašistai visiš
kai nuganė Lietuvos ekono
minį gyvenimą. Liaudis 
skęsta didžiausiam, varge. 
Tik saujalei smetoninių gai
valų ir kunigijai gerai klo
jasi. Jiems nieko netrūksta.

Lietuvos linų pramonė, 
pavyzdžiui, visuomet buvo 
bene svarbiausia. Bet ir ta 
pramonė visai nusmuko nuo 
koto. Štai ką rodo linų ek
sporto
1927 m. 
linų 
pakulų 
sėmenų
1928 m.

paukščiai, įlindę ‘ į p^šelpinės 
draugijos daržą, išnaikino 
daug rasodos, kuri augo del 
draugijos. Jie sugauti ir tar
domi. Tardymui pasibaigus, 
pasiųsiu aiškesnę radiogramą.

Aš, žinodamas, kad Aido 
Kurmis turi labai silpnus ner
vus ir nepajėgs pasiųsti žadė
tą radiogramą, todėl turiu tą 
darbą už jį padaryti, tik ne 
per lapelį, bet per organą 
“Laisvę,” ]
Sūnų narių skaito. Dalykas 
ve kame. Prieš metinį virš- 
minėtos draugijos susirinki
mą, pasidarbavus tiems žmo- 

iš-

VISAI NETEISYBĖ C

skaitlinės:
eksport. tonų ipįl, litų

18.350 ’ •
5.256 .

25.018
^(už I—XII mėn.)
eksp. tonų

9.480
3.524

6.993,3

54.900
10.929,3
18:496;5

mik litų
36.200

10.108,9
6.183,5

pakulų 
sėmenų

Vadinasi, 1928 metais bu
vo beveik pusiau mažiau li
nų produktų išvežta užsie
nin, kaip 1927 metais. Tai 
juk tragiškas nupuolimas.

Meksikos (Reakcionierių
- Sutemos

Meksikos federalės val-< 
džios kariuomenė paėmė 
Torreon miestą ir smarkiai 
grūda atgal klerikalus reak
cionierius. iBeveik jau ga
lima sakyti, kad nuo čia 
prasideda klerikalų “reyo- 
liucijos” pradžia pabaiįbs. 
Netgi sakoma, kad sukilėlių 
vadas Escobar pasiūlė Gil’o 
valdžiai taiką; bet pasiūly
mas tapęs atmestas be jokių 
ceremonijų.

Lietuviai klerikalai baisiai 
apsidžiaugė šiuo Meksikos 
juodųjų klerikalų sukilimu. 
“Draugas”, “Darbininkas” 
ir “Garsas” Meksikos reak
cionierius krikštijo didvy
riais, kurie einą paliuosuoti 
liaudį nuVįedieviškų tyro- 
nų. Bet cthbar tų nelaimin
gų redaktorių viltis vėl turi 
užgesti. Jų draugams Mek
sikoj baisiai nesiseka.

Pasirodo, kad Meksikas 
klerikalai ištikrųjų manė 
užvaldyti šalį ir atgaivinti 
savo inkviziciją. Kelios die
nos atgal, laimėjęs vie
ną kitą poziciją, generolas 
Escobar išleido kvietimą 
visiems katalikų kunigams 
ir vyskupams, kurie buvo 
pasprukę iš Meksikos, grįž
ti atgal “savo tėvynėn”. Ne
mažai tų paukščių buvo jau 
pasirengę sparnus skristi 
Meksikon ir pradėt savo se
nąjį amatą lupimo žmonėms 
kailio vardan savo išgalvo
to dievo ir velnio. Dabar 
turės nusiraminti ir, bent 
laikinai, dar ant vietos pa
tupėti, nes Escobar frontas 
braška visuose galuose. •

Mes jau rašėme apie Mek
sikos komunistų atsinešimą 
linkui šitos klerikalinės re
akcijos “revoliucijos”. Jie 
griežtai priešingi jai. Bet 
jie tuo patim kartu neatsi
sako kovos prieš buržuazi-

Ir šiaip ekonominės įstai
gos bankrutuoja. Visos ko
operatyviškos - bendrovės, 
kurios dar kojų nepakratė, 
serga sauslige. Štai Kupiš
kio Vartotojų Bendrovė ga
lo su galu nebegali suvesti. 
“Lietuvos Žinios”, vasario 
25 d., praneša apie tos ben
drovės susirinkimą seka
mai:

KUPIŠKIS. Vasario 3 d. 
pil. Apšegos salėj įvyko Ku
piškio Vartotojų B-vės metinis 
visuotinas susirinkimas. B-vės 
pirmininkas K. Ječius susirin
kimui perskaito 1928 met, apy
skaitą, iš kurios paaiškėję,; 
kad bendrovė turėjo 8.136’ lit. 
10 centų nuostolių. ' > .< ‘ 

Savo kalboje pirrhininkas 
pabrėžia, kad iš tikrųjų ben
drovei nesiseka. Nors dauge
lis jos narių laužė galvas, ta
čiau tas viskas nėjęs b-vės 
naudom

Iš revizijos komisijos pra
nešimo paaiškėjo, kad eilė tar
nautojų nesąžiningai ėjo savo 
pareigas ir nesirūpino b-v.ės 
reikalais. Valdyba nesirūpi
nusi kontroliuoti tarnautojų ir 
matydama, kad tarnautojas 
nesąžiningai eina savo parei
gas, mažina jam algą, kad jis 
pats išeitų. Todėl pastarieji 
išeidami ir išsineša po 3,000 
litų.

P Daugelis iš kalbėjusių narių 
susirūpinę ir stato klausimą: 
“kas daryti?”

valdininkų čioderio ir kitų pa
rodymais. Panagrinėkim. Jei 
krim. policija, kaip ji sako, ži
nojo, kad rengiamas sukilimas, 
žinojo vietą, kurioje sukilėliai 
rinksis, reikėjo organizuotai I 
laukti sukilimo vietoj ir čia vi- ! 
sus sukilėlius suimti. Tai bū- 
tų nusikaltimo vietoj visi- su- !
laikyti. Nebūtų reikėję tiek gįu]<ams tarpe narių, kad iš- 

ir po kelių menesių po juos į draugijos korrii-
sukihmo dienos’ areštuoti draugijos susirinkime jie 

žmones. Pas Paplauską ir Kedį pOra baiSų gavo daugiau, tad 
d 1--—-L- 1-----

krim. polic.>bendradarbis, drau
ge .ir Paplausko bendradar
bis, išduodavęs visas apie . su
kilimą žinias. Kode! nesurin
ko žinių, ar sukilėliai turi gin
klų, kur jie, kiek organizuotų 
“sukilėlių”, kas ^i‘a ’pas Pa- 
'plauską ir Kedį. Ar reikėjo 
kelti triukšmas, jei visa žino?
ma? Tai turėdama omeny, aš 
konstatuoju, kad — arba kri
minalinė policija nieko nežino
jo, o tik suėmus kelis asmenis 
ir “planus” surado, arba apsi
leidimas tarnyboje... Paskui 
sudarytais planas “tikras suki
limo planas” iš tardymo davi- 

. nių, o apie tardymą ir jo bū
dus jau kalbėta.

Teismo pirmininkas ir Pu- 
rėnienei daro pastabą, kad ne
minėtų teisme liudininkų pa
rodymų, kurie nepatikrinti.

Gerai, sako Purėnienė, aš 
nesiremsiu mūsų liudininkų 
parodymais, bet pakartosiu žo
džius krim. , pol. valdininkų. 
Valdin. čioderis sakė, kad su 
suimtaisiais tenka kalbėti įvai
riais būdais, kad Išaiškintų... 
Valdin. Statkus pas^ąkė, kad 
privačiam čioderio bute kalti
namieji buvę tardomi. Ar tuo- 

. mot dalyvavo policininkas, jis 
'neprisimena. !'

—Kam suimtuosius vesti į

Daugelis žmonių, perskai-. pavarote, tai jie, neturėda- 
tę kapitalistinius laikraš-įmi uždarbio, nieko negali 
čius numeta į šalį spjaudant įpirkti ir palaikyt išdirbys- 

11 1 • v • v • • t j , !!••• 1ant tų, kurie rašo, jog šioje 
šalyje ir jau keletas metų 
yra didelė gerovė-prosperi- 
ty, aukso laikai. Nes tai 

kurią daug Lietuvos yia .melas. Juk mihonai
žmonių be darbo gatvėmis 
valkiojasi; tūli iš alkio žu
dosi ir panašiai didžiausias 
skurdas.

Kad turčiams nuskurėliai 
vargšai ramybės ir sąžinės 
nejudintų, tad milionierius

darė kratą, bet sakoma, ka<įvpasjjuto didvyriais ir vasario New Yorko policijos viršy- 
mėn. susirinkime pareikalavo la, < 
$15.00 daugiau algos į mene- skurdžius areštuot, 
sį, pareikšdami, kad kitaip re- į " "

ia’ kuomet neturi kitokios prie- 
~ kabės; mat, kad vargšai nei 

ant gatvės nesirodytų.

Grover Whalen įsakė 
, užme

tant jiems valkatos kaičią,zighuosią. Susirinkusieji na
riai rezignaciją priėmė ir iš
rinko į jų vietas P. Vilką ir 
A.' šviežiauską. Kovo m. su
sirinkime tie du viščiukai pa- Amerikoje dabar yra ge- 

įlrovė, bet ne darbininkams.
Py naujų šių 1929 m. vi- 

didžiuma balsų SUOše didžiuosiuose angliš
kuose laikraščiuose buvo ir 
dar dabar talpinama, kiek 
fabrikantai nuošimčių divi- 
dendų-pelnų pereitais me
tais’ apturėjo, tai džiaugia
si, kad taip daug, jog nie
kada tiek negavo įvairiose 
didelėse pramonėse. Todėl 
ir yra jiems “prosperity.”

Amerikoje yra bendra 
draugija visų buržujų, var
du American Manufactur
ers Association, kuriai visi 
didžiuliai kapitalistai pri
guli ir šimtus bilionų dole
rių reprezentuoja, kuri 

Nabaš-P<ah? kaltūnas, taip drūčiai 11-» 11 x y1 4- o mimi

teikė susirinkimui grįžimo 
komitetą rezoliucijas, bet na
riai didele <......
pareiškė—lauk iš draugijos 
rasodos! Tai nors sykį ir bal- 
trušaitinių lapelis išpranašavo, 
savo kolegoms teisybę.

Patariu tam lapeliui persi
spausdinti šįą radiogramą, kad 
ir pats Kurmis turėtų progą 
perskaityti.

Žvalgas.

NEWARK, N. J.

tę; patys badauja ir veda 
jus prie pražudymo.

Kad, sakysim, mašina ci
garus veik dovanai padaro, 
tai tos pramonės darbo 
žmonės netenka uždarbio.

Tūli iš ponų lyg užsimąstė 
ir nusiminė; tada užmetinė- 
tojas pratarė: Ponai, jums 
reikia tik duoti užtektinai 
virvės, tai jūs greit patys 
pasikarsite!

Tūli tuojaus suprato min
tį ir ėmė šaukt, kad mes, 
girdi, turime drūtą valdžią! 
Bet nenuorama atkirto, jog 
ir caras turėjo drūtą val
džią; jisai pats jąja buvo, o 
kur dabar jisai?!

Jonas Cigarninkas.

ROCHESTER, N. Y.

Amerik. Imperialistų Tikslas
K

Į Daugiau pradedame gir- 
? dėti apie darbus Tautų Ly- 

f os paskirtos karo skolų su
darkymo komisijos, Kaip 
au žinoma, faktinai tą ko
misiją’turi savo rankose A- 

•'merikos imperialistai, nes 
Moję vyraujamą rolę lošia 

Į Wall Stryto bankieriai. Po- 
r pąi Morgan ir Young yra 
; 'komisijas? bosai. Jų užpa- 

kalyj stovi Amerikos kapi- 
[ talo galybė. ; Kaip jie sako, 
į taip atstovai Anglijos, Fran 
į bijos, Vokietijos, Italijos ir 
I < tt, turi daryti.
| . Pranešama, kad komisija 
| nutarė įsteigt tarptautinį 
r banką, kuris tvarkys karo 
į skolas ir {vaizdų šalių pini- 
I gu valjutą. Tą sumanymą 
J padarė Morgan’as ir Youn-'nę Gil’o valdžią. Jie veda 
| g*as. ganoma, kad jų pla-|kovą už įsteigimą Meksikoj 

darbininkų ir valstiečių val
džios. Jie mobilizuoja dar
bo 'mases nušlavimui Mek
sikos buržuazijos ir įsteigi
mui proletariato diktatūros, 
kuri tik ir galės padaryti 

apįe $20,000,000,000 vien ralą syki ant visados viso- 
. Jo galybė kiems juodųjų 1.1— 

“šposams”.

L pas pilnai išdegs ir toks 
f pankas bus įkurtas greitoj 
L ateityje.
I Jei įsikurs, tai šitas ban- 
L kM bus didžiausias visam 
cj ijlpauiyje. Pei’ jo rankas 
Ev-.w*® r„ ... 

ksfro skolų.
l^lda, kad viso buržua- 

ĮBl/ .1
Kr X

klerikalu

Budelių Teismo Darbai.
Nesenai Alytuje pasibai

gė taip vadinama “pučistų” 
byla. Tai buvo teisiami 
Tauragės sukilimo dalyviai. 
Juos teisė karinis teismas. 
Beveik visi kaltinamieji ra
sti kaltais pasikėsinime nu
versti fašistų valdžią ir nu
bausti nuo 1 iki septynių -ir 
pusės metų į sunkiųjų dar
bų kalėjimą. Tai dar vie
nas budelių kruvinas dar
bas.

Tarp kitų kaltinamųjų 
gynėjų, matoųie pavardę ir 
socialdemokratės Purėnie- 
nės. Jos kalbos turinį pa
duoda “Lietuvos Žinios” ko
vo 1 d. Ji ištikrųjų nukal
bėjo tikrai socialistiškai. Nė 
žodelio prieš kruvinąją fa
šistų valdžią. Nė žodelio, 
kad pateisinti kovą.prieš tą 
valdžią. Ji tik barė polici
ją, kam ji nešuėmė “suokal
bininkų” pirmiau, negu bu
vo padarytas ‘ sukilimas, jei
gu ji žinojo apie tokį suo
kalbį. Štai jos kalbos tu7 
rinys: ’ z

Valst. gynėjas pilnai įsitiki
nęs, sako p. Purėnienė, kad 
kaltinamajame akte patiekti 
daviniai yra tikri. Be to, re
miasi kriminalinės policijos

Tarptautinės Moterų Dienos 
Apvaikščiojimas

Kovo 10 d. Darbininkių 
Federacija surengė masinį su
sirinkimą—prakalbas. Lietu

vių darbininkų choras sudai
navo Internacionalą ir Prole
taro Dainą. Ruth Brooks pa
sakė eilutes Kovo 8-ta. Pir
mas kalbėjo K-tų Partijos or
gan. Sam. Essman. Trumpoje 
kalboje nurodė, kad negali 
būti pasekmingos kovos ir 
darbininkų pergalės be galin
gos Partijos. Vera Buch iš 
New Yorko kalbėjo apie besi
artinantį karo pavojų ir būti
ną reikalą ne tik vyrams, bet 
ir moterims darbininkėms sku
biai organizuotis, kad nedalei- 
dus prie naujos skerdynės, o 
jei skerdynė kiltų, tuomet 
vieton žudyti vieni kitus, nu
versti imperialistinę valdžią iri 

darbininkus !streikįe- įstęigtį i proletariato diktatūrą. 
__t -”AbU kalbėtoju klausytojai pa-.

1 y d e‘j’ 6 ! g a‘ u’s i a is aplbdiš-' 
mentais. Programos žvilgsniu 
nusidėjome . publikai.; ’ .Visur 
mylima solistė, E. Saunoriūtė- 
Lekavičienė, ' ir smuikininkas 
Roksin, del nesveikatos, nega
lėjo dalyvauti, Ąpie taj pat;y-# 
rėme kuomet, kada jau JAivo

Vėl Nepaprasta Naujiena

Kovo 23 d. vietos ir apie- 
linkių lietuviai turės gerą pro
gą gardžiai pasijuokti. Tą 
dieną pas mus atvyks iš 
Brooklyn© “Gyvieji 
ninkai.” Juoš galima bus ma
tyti Lietuvių svetainėj, 180 
New York Avė., 8 vai. vaka
re. Tik, susimildami, būkite 
laiku, nes “Gyvieji Nabašnin- 
kai” 'lygiai paskirtu laiku už- 

rie vėliau ateisite, tie pradžids l 
nematysite ir labai gailėsitės. I 

“Gyvieji Nabašninkai” juo
kingiausia komedija, J‘ kokią 
mes tik turime lietuvių kal- 

Todel patartina visiems 
atsilankyti.

Veikalą stato scenon A. L.

i privačius valdininkų butus, jei širioglins ant steičiaus, ir ku-
yra įstaiga, klausia'gynėja.

; ' Kaltinamasis aktas niekur 
nesako apie jokią organizaci
ją, o išvadas darant sakoma— 
kaltinami, kaip prigulėję slap
tai organizacijai. Toliau, jeiįboj. 
remsimės įstatymais ir ypatin
gais valstybės apsaugos įsta
tymais, tai jokio pasikėsinimo 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę nebuvo. Lietuva nepriklau
soma, demokratine respublika. 
Ir kaip prieš’tokią, jokio pa
sikėsinimo nebuvo.
Tik įsivaizdinkite: Lietu

voje viskas užsmaugta, pil
ni kalėjimai politinių kali
nių, fašistiniai budeliai siau
čia visuose kampose ir te
rorizuoja žmones, o social
demokrate Purėnienė gieda, 
kad tai “demokratiška Lie
tuva”. Vadinasi, jau

ir suvelta. Nes jeigu pasi
taiko kurioje pramonėje 
darbininkų streikas, tad ši 
draugija ne tik įvairiais bū
dais remia savo Sėbrus, bet 
taip pat energiškai perse
kioja <’

j i*ius, įsakant1Vąlęjįninkafms, 
ir teisėjams elgtis su jais 
taip, kaip tos pramonės, vir
šininkai reikalauja. Žino
ma, o tie, kaip nuolankūs 
šuneliai, prisakymus pildo; 
todėl kad Am. M.; A. valdo 
valdininkus!

Imigracijos Statistikos Fiska 
liškę Metų Pirmų Šešių 

Mėnesių
Dabartinių imigracijos 

metų pirmais šešiais mėne
siais, tai yra, nuo liepos iki 
gruodžio, 1928 m., 258,190 
ateivių buvo įleisti į Jungti- 

ir nes Valstijas. Iš tų, 147,707 
kruvina fašistu diktatūra ateiviai įleisti kaipo imi- 
priskaitoma prie socialde- grantai nuolatiniam apsigy

venimui, ir 110,483 kaipomokra tinęs demokratijos.
Ir kodėl ne, juk Purėnienė 
ir kiti socialdemokratų tū
zai šiandien vaikštinėja lai
svi, 
vena 
liais.

Jie labai gražiai sugy- 
su smetoniniais bude-

PASTABOS
Blogas Pasielgimas

Donora, Pa., Lietuvių 
sų Kliubas 10 d. vasario, savo 
susirinkime nutarė .pasidalinti 
$10,000 Kliubo pinigų. Tai 
išeis kožnam nariui po 97 do
lerius. Reiškia, neperdidelė 
suma, ir nieko gero nereikš 
tie 97 dol./ Na, o Kliujbas 
progresyvis.

Wilmerding, Pa.
Seniau ši kolonija buvo vei

kliausia visoje / Pittsburgh© 
apielinkėjė, bet kažin kodėl 
dabar nieko nesigirdi ? Ro
dos, tie patys draugai d a te
begyvi ir sveiki,j, bet sutingo. 
Net ir svarbiose ’draugijų šau
kiamose konferencijose negali 
dalyvauti. Tai apsileidimas ir 
to neturėtų būti "ateityje?

Patys Save Išjuokia
Baltrušaitinių lapelyje Kur

mis rašo, kad “Laisvės” ir 
“Vilnies” vištos. ’įšpėrejo na- 
vatnus viščiukus -Wilmerdingo 
gūštoje. Tie 'dtfąšūs naminiai

Ūke-

ir 110,483 kaipo 
ne-imigrantai ir laikinam 
apsistojimui. Per tą patį 
laiką, 149,423 ateiviai išva
žiavo ir Jungtinių Valstijų 
gyventoju skaičius padidėjo 
108,767.

Viršminėtos statistikos 
I parodo imigracijos suma
žėjimą.

1925 m., 232,692 ateiviai 
buvo įleisti, 135,303 išvažia
vo; 1926 m. 243,961’ buvo 
įleisti iri 116,349; išvažiavo; 
1927 m., 288,245 įleisti ir 
151,938 ’’ išvažiavo; 1928 m.,’ 
271,139 .įleisti ir 119,468 iš
važiavo, ir 1929 m. 258,190 
įleisti ir 108,767 išvažiavo.

Iš 258,190 įleistų ateivių, 
159,327 atvyko per New 
Yorką. Per dešimts metų 
periodą, baigiant birželio 30 
d., 1914 m., kasmet per tą 
uostą atvyko apie 827,235 
ateiviai.

Iš 258,190 ateivių, įleistų 
per pirmus šešius mėnesius, 
Vokietija pristatė daugiau
sia, 43,049; antroj vietoj sto
vi Anglija su 38^378; Meksi
ka pasiuntė 26,095; Airija 
21,211; Italija 20,463; Škoti
ja 18,684; Skandinavija 16,- 
356; Francija 14,147 ir tt.
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Taigi minėta bilioYų dole- i pervėlu pakviesti kitus. Ka
riu draugija sausio mėnesi (daugi tai įvyko netiksliai, tiki- 
Commodore Hotel, Newjm^ 'gerbiamoji- publika ant 
Yorke, turėjo pasidžiaugi-1mūsų ^za?ai Rūstaus.

i T i .• j i I Viena is Federacijos.mo pokilį, kuriame dalyvavo 
apie 3000. Kaip paprastai 
puikiais valgiais ir gerimąis 
p risi šėrę, o kurie dar ne 
visai buvo ‘girti, tai darė 
pranešimus, kokiu būdu toj

’ SCRANTONO FAšISTe- 
LIŲ NARSUS VADAS .
Pakalnėj ant vieno stryto,

ar kitoj pramonėj daug dau- KamPe .su^1,^tę^.1Tau_ras tyko* 
giau milionų dolerių turėjo ..................~
pelno, negu kitais metais, i 
Tat veik visi kalbėtojai išsi-1 
reiškė, jog to pasiekta pri
verčiant darbininkus dau
giau, smarkiau dirbt ir įve
dus naujoviškas mašinas. 
Nes tiems dirbiniams, ką 
pirmiau reikėdavo 4>0 darbi
ninkų, dabar tik 2 žmonės, 
bevaldant mašiną, tiek dar
bo padaro, o už prekęs tą 
pačią kainą fabrikantas 
gauna. Tai yra priežastis 
didelio pelno.

Cigarų išdirby stė j e pir
miau reikėdavo mokėt nuo 
15 iki 30 dolerių už tūkstan
tį. Dabartiniais laikais, įve
dus naujas mašinas, dvi 
merginos tik, prižiūrėdamos 
mašinas, per dieną padarė 
6 tūkstančius cigarų, ir jos 
■dvi tik 5 dolerius tegauna, 
tai yra po $2.50 į dieną vie
nai. Kuomet rankomis ge
ras cigarninkas tik 300 ci
garų padaro per dieną, ir už 
300 reikia užmokėt ne ma- 

<žiau 5 dol. ir daugiau, o su 
; mašinomis už 5 dol. 6 tūks
tančius padaro.

Tai jau mątote, kodėl di
delius pelnus ponai turėjo, 
o ne darbininkai. Tik iš 
tūkstančių vienas žmogus 
atsistojęs jiems pratarė: 
Labai įspūdinga girdėt jūsų 
pasigyrimai apie pelnus, bet 
jeigu jūs žmones nuo darbo

Akis primerkęs tik žiūri, 
(“Daug” svajonių galvoj turi.
IMat, “mokytas” esąs vyras, 
Kazyriuoti jis patyręs; 
Mūnšainėle bizniavot, 
Per nakteles nemiegot.
Tas amatas jam pritinka, 
Net balsu jisai surinka, 
Jei pastabą kas padaro 
Ir su juo biznio nedaro.
Didvyriu tautos vadinas, 
Prie progresyvių kabinas, 
Per “Keleivį” visaip loja, 
Bolševikus iškolioja.
Nesąmones skleidžia, rašė 
Ir kazyres rankom -pašo, 
Mat, jis duonos jau neprašo — 
Į “Keleivį” “žinias”1 rašo!., 
“Augštu” vyru jis pastojo, 
Kaip į Berautus atrėpliojo: 
Cigaras panosėj rūksta 
Ir ant bolševikų dūksta.
Generolo “ciną” gavo, * - 
Už “gabumą” didį savo: 
Fašistėlių narsus vadas, 
Iš užkampės Tauras-Vladas.
“Rimto” būdo esąs vyras, 
Būtlegeris gan’ patyręs. 
“Taurų”... rašėju pastojo 
Ir ik ausų išsižiojo.
Cypė, rėkė ir stenėjo, 
Kad “korną” labai skaudėjo;, 
Kojoms žemę Tauras trynė, 
Nes Rumboniškis užmynė.
Ir už tokį įžeidimą, 
Parašė “Keleiviui” “žinia”, 
Kad fašistas didis ponas, 
Nes *tą sakė jam ir “Džionas”.

Išni(fkęs Nuo Pačios.

-----------------------
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LIETUVIS GRABORIUS
MONTELLO, MASS.

ko- CASTON ROPSEVICBkų koncertą, kuris įvyks kovo ^ass-» kuris yra vienas, iš mū-

sako,

■4

Lietuviška Akušerė

PHILADELPHIA, PA.
Ar jau visi žinote, kas

užkandžių.

o

DIDŽIAUSIAS-MARGIAUSIAS PAVASARINIS

, P. P. š.

Rokiškio Švilpa.

BINGHAMTON, N. Y.
Durys atsidarys 3-ią valandą.

N t: WARK, N. J.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
ir

Solo.
Solo
Solo

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S

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

ame dalyvaus artistai ir dainininkai, atstovaudami įvairių 
tų geriausias meno spėkas, yra rengiamas'Tarptautinio

Darbininkų Apsigynimo 17-tos Kuopos

Ir Vėl Bus Žingeidus 
Vakaras

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovės Didelis 

Piknikas
Lietuvių Tautiško N a m

Draugovė kas metai rengia di

du sūnų. Priklausė į S. L.
Buvo laisvų pažiūrų, skai- 

laikraščius.
Palaidotas Floral Park ka

pinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
nemažas būrys palydovų.

dainininkų
vokiečių

į varžytines su Philadel*
phijos, Bostono, Newarko ir 
kitų miestų vokiškais chorais. 
Jis yra direktorium sekamų 
dainos organizacijų.

7 dienomis.
K. Venslauskas.

M. ZUKA1T1S
j 25 billet Road, Spencerport, N. Y,

•> Koncertai ir Piknikai
Vaikų Draugijėlė “žiburė

lis” antrą šį sezoną engia pui-

Heil diriguos 
vietinį sudė- 

chorą, kuris

CARL SAHM LIEDERTAFEL 
BADISCHER 
SCHWAEBISCHER SANGER BUND 
MASTER BAKER’S SINGING SOC’Y, JERSEY CITY, N. J.
VEREINICEN SANGER2 NEWARK, N. J.
GESANG VEREIN “FRfSCH AUF.”; BROOKLYN, N. Y. 
BAYERISCHER SANGER BUND, BROOKLYN, N. Y. 
GOTTSCHEER MANNER CHOR, BROOKLYN, N. Y. 
ARBEITER MANNER CHOR, BROOKLYN, N. Y. « 
DEUTSHER LIEDERKANZ, BROOKLYN, N. Y.
ARBEITER STAEDTE VEREIN, BROOKLYN, N. Y. 
MANHATTAN QUARTETTE OF BROOKLYN, N. Y. 
COLUMBIA SOLO QUARTETE OF BROOKLYN, N. Y.

sulošė labai ■ puikią' Baigęs Philadclphijos muzikos kon- 
........... g ‘ i servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 

"ikos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū-
PubhkoS buvo pilna ! tų gęrais 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.

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugove nutarė kitą didelį 
pikniką surengti liepos 3, 4, 6 
ir

KITI KONCERTO PUNKTAI BUS VE KOKIE:
1. Aido ir Lyros Chorai........................................................ Vedami V. Žuko
2. Finų Darbininkų Choras.............................Po vadovyste O. Tofferi
3. Vokiečių Bučierių Vyrų Choras ... Po vadovyste Gustav F. Heil
4. |£jRusų Chekhoff Balalaikų Orkestrą iš 25 ypatų ir su šokikais : . . i .

Po vadovyste P. LaSota
Finų Darbininkų Atletų Kliubo Akrobatai . Po vadovyste Kisatoverit
K. Menkeliūniūtė................................................................... Soprano
F. Stankūnas.................................................................................BassO
V. Zaveckas........................................... Smuiko

gegužės ir 1 ir 2 
Liko išrinkta 
Pilipauskas,

J. Stripinis, 
ir M. J. Kemzū-

5.
6.
7.
8.
Pianistė A. Retikevlčiūtė

PO KONCERTO ŠOKIAI—RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Mjįta $1.00 ir 75c. Nuo 7-tos vai. į šokius—50c.

ŠĮ KONCERTĄ PRtVALO ATSILANKYTI KIEKVIENAS DARBI
NINKAS, NES ši ORGANIZACIJA GELBSTI KOVOJANČIUS DARBI
NINKUS.

Nedalioj, 24 Kovo-March, 1929 
' Brooklyn Labor Lyceum

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
Koncertas prasidės 3 :30 vai.

praktikavosi di- 
miestuose/ Euro-

: JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
; ’ Rezidencija:

813 W.J3rd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS
MĖNESINIS ŽURNALAS

gabų choro mokytoją
Jurčiukonį. Paskui aktoriai ir 
choristai buvo pakviesti prie CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik

— ūio dver RpnHn- lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
. v. * i nes už penkių blokų nuo mano biznioravicius pasakė prakalbelę, kostumieriai ateina ir saujoms po 

ragindamas pasidarbuoti, kad penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa-

r, , i I į liau per
cnoias I Taip sak0 pilietis Ant. Tacilauskas, į 

tiri l nvlnilrvfnine Rpctnrnnn nn num i p U J J 
džiuosiuose 
poje.

Reikale

Jl Js

1 Trečiadienis, Kovo 20, 1929 
*s '"".’t;,',.. ............ 1 —

BOSTONO IR APIELINKĖS
** ŽINIOS

Menkeliūniūtę iš Brooklyn, N. 
Y., kurie yra plačiai pagarsė
ję, kaip geriausi dainininkai 
ir, žinoma čia nėra ko daug 
aiškinti, tik reikia pažymėti, 
kad Stankūnas ir Menkeliū
niūtė apart solų dainuos ir du
etus. Dalyvaus Ig. Kubiliū
nas, tenoras, iš Roxbury,

sų apielinkės geriausias komi
kas dainininkas; jisai prajuo
kina kiekvieną žmogų, kaip 
jis nebūtų nuliūdęs. A. 
M. Mickevičiūtė, soprano, iš 
West Lynr^ Mass., jinai pirmą 
sykį dalyvaus pas mus; kurie 
ją dainuojant girdėjo, 
gera dainininkė. Reikia pažy
mėti, kad J. Kubiliūnas ir A. 
M. Mickevičiūtė apart solų ir-

■ m”a”bus daug geresnė Iriau-Kdainuos ,duetus;. . Y'.Kti"S 
>e»n8 už praeitą buvus} kon-1 smuikininke, M.

'< certa, kuris įvyko 25 d. gruo-;®anev'c,ut,s- dalyvaus musų 
džio! Be abejo, šis koncertas koncerte, kuri mus tank.ai pa-' 

j bus daug geresnis, nes moky-i Įlld'.s™'na’. Vaičių is, mon- | 
■■ toįfturžjo daug laiko Priren-!teli,ieJls- Jau"as vaikinas,;

Rimui vaiku prie koncerto, to-:m°ks'o smuikos srityje daug 
''del visi atšilahkykite, o kon-l Pras>laylnCs »• pažengęs augs- 

certif Susite užganėdinti. i ai- dalyvaus pirmą syki musų 
- ... i koncerte. Vietine musų ge

riausia pianistė, L. Zabaraus-. 
kaitė, irgi dalyvaus koncerte, j 
Reiškia, koncertas bus vienas 
iš geriausių, nes visi dailės ge
riausi artistai dalyvaus.

Todėl Lietuvių Tautiško Na-: 
mo Draugovė nori, kad kuo- 
daugiausiai žmonių dalyvautų 
koncerte, ir koncerto tikietus 
padarė žema kaina, t... 
centai ”ir 50 centų, kad davūs 
progą visiems, kurie myli dai
lę, kad galėtų girdėt geriausių 
dainininkų dainas. ' 
kite visi atsilankyti, o koncer-Į 
tu būsite labai užganėdinti.

23 d., vakare, Lietuvių Tautiš
ko Namo svetainėje. Koncer
to programą išpildys vaikų 
“žiburėlio” Choras, po vado- 
vyM mokytojos M. Banevi- 
čiūftes. Choras dainuos geras 

' ir įspūdingas dainas;;iš chorie- 
čių dainuos duetų, kvartetų ir 
šokių; grieš smuikos ir piano 
solų irgi bus gerų šokikių, žo
džiu sakant, koncerto progra- 

' ma bus daug geresnė ir sau-

Drg. F. Stankūnas ir K. Men
keliūniūtė Montelloj Dainuos 

Balandžio 7 d. f
Lietuvių. Tautiško Namo 

Draugovė rengia didelį ir pui
kų koncertą balandžio 7 d., 2 
vai. po pietų, savoje svetainė
je, pirkimui naujo piano, nes 
senasis pianas liko nebetinka
mas vartoti, o naujo piano 
ly^r'irkimas daug pinigų kai- 
nu'jja. Surengimo koncerto 
komisija, K. Venslauskas, M. 
J. Kemzūra ir V. Gelusevičius, 
deda visas spėkas, kad pada
rius koncertą vieną iš geriau
sių, ir įspūdingiausių, kad visi, 
kurie atsilankys, būtų geriau
siai užganėdinti.

Komisijai pasisekė gauti 
geriausius mūsų operų daini
ninkus, F. Stankūną ir K.

Gus Heil vadovaus Vokiečių 
Buč^fc> Unijos Vyrų Chorui 

šiame koncerte. Beje, atei
nančios vasaros vokiškų chorų 

konteste prof.
, 400

tinį
» stos

Puslapis Trečias

deų pikniką atidarymo parko 
svetainės ir vasaros sezono 
parengimų savo parke. Ir 
šiais metais draugovė nutarė 
surengti didelį pikniką arba 
apvaikščiojimą atidarymo par
ko. Piknikas bus rengiamas 
29 ir 30 d. 
d. birželio, 
misija—J. 
Maksvitis, 
VenslaiFskas
ra, kuriai pavestas darbas su
rengti pikniką ir pranešti vie
šai, kad mūsų apielinkės kolo
nijos nerengtų minėtomis die
nomis savo parengimus savo 
kolonijose, o atsilankytų į mū
sų parengimą, o mūsų paren
gimas bus geras, nes į komisi
ją įėjo visi seni ir patyrę vei
kėjai, kurie jau pradėjo dary
ti planus, kaip padarius kokį 
nors naują dalyką prie paren
gimo, kad užganėdinus visus 
žmones.

Numirė Adolfas Kizlingas
10 d. kovo numirė Adolfas 

Kizlingas. Jis keletą metų 
sirgo širdies liga. Apie 6 pas
kutinius metus jau nebegalėjo 
dirbti. Jo sveikatai, sakoma, 
žymiai pakenkė sunkus darbas 
kurpių dirbtuvėje, 
traukime, 
ne senas 
žiaus. Iš 
Alytaus,
apie 36 m.
seserį, šeimą: žmoną, dukterį 
ir 
A. 
te

Sa>3 Paulo. Brazilijos 
valdžia padare kontraktą su 
Londono bankais del 1£,- 
000,000 svarų sterlingu pas
kolos.

kurpalių
Velionis buvo dar 

žmogus, 51 m.; am- 
Lietuvos paeiną nuo 
Amerikoj išgyveno

Paliko du broliu,

CHESTER, PA
t

Te!., Greenpoint 5765

, <■>
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Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

bus 
i23 d. kovo? Jeigu dar kurie 

tfk^ 7*5 nezip°te, tai būtinai ateikite į 
slovakų svetainę ant 8 ir Fair
mount Ave. Ten Lyros Cho
ro orkestrą rengia balių su 

NpnnmirS- prumpa programa. Gal kai 
, c ; kuriems neaišku, kas tai Ly

ros orkestrą ? Lyros orkestrą 
susideda iš tų pačių choris
tų, tai jie surengia balių, kad 
ir ant toliau galėtų lavintis 
pradėtą darbą.

Girdėjau, kad ir dovanos 
bus duodamos už šokius, ku
rie geriausia pašoks lietuvišką 
ir amerikoniška valca. Girdė
jau iš draugo Rudaučiaus, 
kad jis duos puikią dovaną. 
Todėl, vietos ir apielinkės lie
tuviai, nepraleiskite šios pro- 
'gos, nes jūs žinote, kad Ly- 
jros Choras visuomet užganė- visi pasidarbuosime, tai nesun- 
dina, tai ir dabar neapsivilsi-I ku bus tą skaitlinę turėti, 

[te, ir paremsite choro orkest- 
ros narius. O kurie neatsilan
kysite, tie paskui gailėsitės. 
Pradžia 7-tą vai. vakare; sve
tainė randasi 801 Fairmount 
Ave.

“Bosienė” Puikiai Pavyko
Kovo 10 d. čia philadel- 

phiečiai 
dviejų veiksmų komediją 
šiene, 
svetainė ir visi pasitenkino, 
nes lošėjai savo užduoti atliko! 
labai gerai. Apie patį veika-į 
lą daug nerašysiu, tik tiek■ 
pasakysiu, kad drg. J. Bulau-! 
ka gabus veikalų mokytojas! 
ir jo išmokinti aktoriai puikiai į 
veikalus sulošia. Sulošus vei
kalą, Lyros Choras sudainavo ! r n 1 i DATAIlfDT' 
keletą dainelių, kurios publi-į utKAl lAlAlAvl 
kai labai patiko. Choras I 
bai gerai išsilavinęs, nes turi ! užlaikytojas Restorano po num. 999 ' 

f]ro- Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
nATATTZnT DADADVT rTCADITC

A. L. D. L. D. 30 kuopą padi- 
dinilS dvidešimčia narių, tuo- tinka ,todel kad malonūs ir dūmai 
met philadelphiečiai vėl ateis; AROMATIŠKAI kvepį.” 
mums i pagelbą ir ką nors ■ 
sulos.

Taigi, draugai chesteriečiai, 
mes turime pasidarbuoti, kad 
savo kuopą galėtume išauklėti 
iki 60 narių. Jeigu tik mes

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
keliolika šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-1

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligui 
i vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
į mo, nenore valgyt, strėnų ir pečių 
I skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

, pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą
■ ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
j žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

! Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomari,

■ širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
i si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
1 mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Ii

patarnavimo 
kreipkitės:

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, 
įsisenejusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėrių\ 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-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

BR. Ž1NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo 

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

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

GUS. HEIL

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono miesto sveikatos 
department© • 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 5873kuopų bendra apšvietos komi- 

sija kelios savaitės atgal bu- 
Ivo surengus vakarą, kuriame 
buvo paskaita, apie žmogaus 
sveikatą ir įdomūs paveikslai 
iš Floridos. Į tąjį vakarą at
silankė nemaža publikos ir 
visi pasitenkino vakaro pro
grama. Pareikštos mintys, 
'kad rengti ir daugiau panašių 
!vakarų, sukėlė komisijoje ge
ra ūpą ir ji vėl duos publika^SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS

* r t j r' /ill Piialnniii llirinlm Fnrmiifn
ką tai žingeidaus. Sekantis 
toks vakaras bus ateinantį sek
madienį, 24 d. kovo, Lietuvių 
salėje. Vakaro programoje 
bus rodomi iliustruoti paveiks
lai iš Pietinės Amerikos, tai 
vienas setas, o antras—miški
niai paukščiai. Apie Pietų 
Ameriką pastaruoju laiku 
daug kalbama, daug rašoma. 
A. L. D. L. D. net ’knygą tuo 
klausimu išleido. Pastaraisiais 
metais ten kuriasi kaip ir nau
ja Lietuva, nes tūkstančiai iš
eivių iš Lietuvos vyksta į Pie
tų Ameriką. Taigi, Pietų A- 
meriką bus žingeidi; ir pa
veiksluose pamatyti.

O kam gi nežingeidūs sutvė
rimėliai—miškiniai paukščiai ? 
Aišku, kad visiems jie žingei
dūs. Paveiksluose matysime 
jų išžiūrą, jų užsiėmimą, jų 
įvairumą, jų grožį; sužinosi
me, kam jie naudingi, kam 
ne.

Paveikslų rodymas prasidės 
lygiai 7-tą vai. vakare. Pub
lika prašoma nesivėluoti, nes 
pasivėlavę nematys pradžios,' 
kaip kad daugelis nematė per
eitą sykį. O pradžia nebus 
pakartota. Ateikite laiku. •,

Apart-paveikslų, bus ir pa
skaita, darbininkių dienos mi
nėjimo klausime, ir kas nors 
daugiau.

40 Puslapių, Didelio 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 nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar
pininkas” pagelbės jums apmokėti 
bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
tai sužinosit, 'kaip tą galima pada
ryti.

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

John Naujokas 
kauskas, 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- 

1 riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

i Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo laiko 
užlaiko Johns Naujoko, Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my- 

|li rūkyti ir sako be> jų biznyje ne
galima apsieit!

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

Adresas:

Naujoki! Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Ries išmokiname taisyti ir valdyt' 
automobiliais į trumpiauąį laiką 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi ddodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. yaka- 

, ro. Nedėldieniais nuo .11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tinku s.
NEW YORK AUTO SCHOOl 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y

iĮ Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokibm Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

A

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

I

FORNICIA
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

• Telephone, Greenpoint 2372
&

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



PHILADELPHIA, PA

Kaip Mes, 18-ka Politiniu Kaliniu,
Pabėgome iš Kalėjimo

Gamtos Sūnus
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KNYGOS PUSĘ KAINOS

Pasakos, Apysakos, Poezija ir Dainos

Istorija, Geografija ir kitos Mokslinės Knygos

rnaktį išvarė į kalėjimą naktyje, ap

įvairiau

Pinigus malonėkite siūsti, ui knyga* šiuo adresu

alėmis teisi

II^HI8IHHMIMiil«

>ie lietuvius.
d. tik $1.00.

Pusi 
$7.00.

I. Raistas. Garsioji Upton' Sinclair aj 
Pusi. 355, apdaryta. Kaina $2.25, iki G

Svarbi I 
16 d. tiktai

Knygynas “Lietuva 
3210 So. Halsted St.

Beje, kai kyrie A. L. D. ] 
D. 10-tos kuopos nariai As 
skundžia, kad kuopos sū^ni 
kimai būna garsinami pran

Pusi. 311. Kai-
_____ 4. $1.76.

>*č tiems, 
_ds bei it- 

15 d. tikto! «0c

I. Lietuvos įstatymai. Sistematizuotas įstatymų ir instruk
cijų rinkinys Lietuvos Valstybėje. Pusi. 1031. Kaina $4.00, 
iki Gegužė? 15 dienai tiktai______________  ______ $3.00.

i. Pažinkite Mus. Įžymiausių 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.

I. Vainikai. Gražinusios ir naujausios lietuvių poetų dainos, 
jis parašė: Struoga, Putinas, Kalėdų Kaukė, Zigmas, Tyrų 
Duktė, K. Binkis, L. Gira ir daugelis kitų poetų. Knyga di 
dėlė, nepaprastai gražiai techniškai apdirbta. Taipgi telpa 
įžymiųjų poetu paveikslai ir minėtų dainų rašfjų autografi
jos. Pusi. 230.’Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.25.

. Tiesų vadovas ir Patarėjas. Reikalinga knyga 
kurie, nori susipažinti su Iv ‘‘ 
tatymais. Pusi. 141. Kaina

i. Draugijos ir Organizmo Evoliucija — remiantis garsiais 
mokslininkais parašė —Arthur Lewis ir sykiu kitų knygų 
Nuosavybės Išsivystymas, parašė —Paul Lafargue. Dr. Ka
raliaus vertimas. Abi knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380. 
Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai_______________ $1.50.

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

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

!. Meilė ir Dailė. Su daugi paveikslų Parašė Meilės Specialia 
tas. Pusi. 207. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai _

>. Lietaviškoa Pasakos — sutaisė Dr. Basanavičius. Telpa 
daug įvairių pasakų. Pusi. 280. Kaina $2.25, apdaryta, iki Ge
gužės 15 d. tiktai ...........         $1.50

’. Rytoju n Bežiūrint. Ištraukęs iš raštų: Moro, Kampenelo, 
žank-žak, Ruso ir kitų garsiu pedagogų. Pusi. 174. Kaina 50e. 
iki Gegužės 15 d. tiktai-------------------- ;__ —-______ — 40c.

!. Lietuvos Vytis, (žirgvaikis) — rniera 38x41 — spalvuotas 
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ...— , ■   - 75c,

>. Lithuania — “The Awakening of Nation" — A study 
the past and present of the Lithuanian people. Didelė, gra
ži knyga anglų kalba. Verta tėvams užsakyti šitą knygų del 
savo vaikų, idant jie būdami Amerikos lietuviais pamylėtų 
savo tėvų kraštų. Knyga didelio firmato —jų parašė Age 
Meyer Benedictsen. Pusi. 248. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 d. 
tiktai------------------------------------------------------------------- $3.50.

velne, keli žmones prieš caro valdžią!” 
Stipriai įsiskverbia į jo plaukus, papurtęs, 
pakratęs tą draugą, už plaukų, atsitraukia 
nuo jo. Tada vėl įsprauninkas rodydamas 
su pirštu į mane klausia pristavo: “O šis, 
kas yra?” “Uriadninkas” ironiškai šyp
sodamasis atsako pristavas.

Tada f įsprauninkas puola prie manęs 
ir norėjo su kumščia uždrožti man per gal
vą, bet aš ją kilstelėjau augštyn ir jo kumš
tis pakliuvo į mano petį (mat, įsprauninkas 
buvo mažo-ūgio, kaip pipiras). Nuduoda
mas piktu, sakau jam: “Prašau apsieiti 
mandagiau, nes esi pavieto viršininkas, o 
pasielgei kaip piemuo.” >

Pernakvoję valsčiuje, ant rytojaus, 2 
d. sausio, po didele sargyba buvome -išvežti

Stilistika, Literatūros Teorija — Gustaičio. Knygoje telpa 
visos gražiausios kalbos ypatybės, ištraukos iš kalbų garsių
jų Romos ir Graikijos oratorių —Dcmostčno, Cicero ir Įeitų. 
Pusi. 350. Kaina $2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai ——-------$1.50

spruktumėte. ■
Bet po nekurio laiko geležinius pan

čius nuėmė, žinoma, ne iš mielaširdystės,

vietą caro policija su dragūnų būriu aplan
kė pavasarį, 17 d. balandžio, 1905 m. Pa
darė kratą, bet manęs nerado, nes suspėjau 
pasislėpti. Ir nuo to sykio mažne kožną 
savaitę lankydavosi tie svečiai nakties lai
ke, bet aš iš jų nagų suspėdavau išsprukti. 
Nerasdami manęs namie, žinoma, viską 
išvogdavo, kas tik jiems po ranka pakliū
davo. Ko negalėdavo pasiimti, išdaužyda
vo, sulaužydavo, namiškius apstumdydavo 
ir padarę tą pogromą, apleisdavo mano ba
kūžėlę. Bet nėra pasauly tokio įvykio, ku
ris tęstųsi amžinai. Tas pats įvyko ir su 
manim. Galų gale policijai pavyko savo 
atsiekti ir 31 d. gruodžio, 1905 m., Kupiškio 
miestelyje tapome areštuoti, trys “neulovi- 
mija prestupniki” (nesugaunami prasižen
gėliai): Simanas Janulis (Usonis), Jonas 
Liaudanskis ir trečias tik ką iš Rygos at
važiavęs, Juozas Vilimas.

Suareštavus ir vedant į paskirtą vietą 
kažin kas, ar tai policijantas, ar koks šni
pas, iš užpakalio kirto man į galvą pitka ar 
akmeniu ir iš žaizdos pasipylė labai daug 
kraujo. (Tą ženklą galvoje ir dabar tebe
turiu kaipo atmintį 1905 m. revoliucijos.) 
Nuvedė į stubą, neva kalėjimą, pastatė vak- 
tdoti 4 sargybinius ir 6 kareivius. Vėliaus 
naktyje šnipai paleido paskalas, kad mūsų ! 
draugai revoliucionieriai ateina mūs pa- į 
liuosuoti. O, girdi, jeigu mus paliuosuos,-! 
tai pribuvę dargūnai sudeginsią visą mies-: 
telį ir gyventojus išžudysią. Todėl reikią;; 
dar labiau sustiprinti apsaugą.

Pristatė dar apie 40 civilių žmonių: 
mus vaktuoti per naktį, pakol pribus dau-;' 
giau kariuomenės. Ant rytojaus iš Pane-j 
vėžio pribuvo čiela rata (kuopa) pėstinin-! 
kų ir iš-Ukmergės įsprauninkas sū 36 dra-t 
gūnais. Kadangi ta stuba, kurioje mus lai-)deli prasikaltėliai ir esate apkaltinti ne už 
kė per naktį, buvo nedidelė ir negalėjo su- j vieną kokį prasižengimą, bet daugiau kaip 
tilpti tiek daug sargybos, tai ant rytojaus;', už dešimtį. Mes dar labai švelniai su ju- 
mus perkėlė į valsčiaus didelį kambarį. ! mis apsieiname, nes jūs esate pavojingiau- 

neiš-

sių, priėjome prie kalėjimo vartų. Tik ką 
suspėjome prieiti, tuoj aus suskambėjo ka
lėjimo durų geležinės spintom ii* štangos ir 
mus per atrakintas
Pirmą mano mintis, žengiąnt per kalėjimo 
slenkstį, buvo tokia: Kažin kada galės at
siverti tie kalėjimo vartai ir bus galima iš
eiti ant laisvės dirbti naudingą darbą. O 
gal prisieis čia atsiskirti ir su gyvybe ir 
supūti šiame akmeniniame maiše. Bet 
greit atėjo kita mintis: juk dar revoliuci
ja nenuslopįnta ir gali ji įsisiūbuoti taip, 
kad nušluos ne tik caro valdžią, bet ir bur
žuaziją ir prie valstybės vairo atsistos dar
bininkai ir vargingieji valstiečiai. Ir jie, 
pasipuošę raudonomis vėliavomis, ateis ir 
paliuosuos visus carizmo* ir kapitalizmo be
laisvius.

Jau man nusibodo klausyti 
šauksmų, kad brooklyniečiai 
renka aukas “Vilniai,” o mes 
tylime. Turiu pasakyti, kad 
tylėję ir klausę, dabar jau 
pradėjome darbų. Pradžia 
padaryta, sudėta 20 dolerių ir 
bendro veikimo komitetas iš
rinko Šmitą, šimanską ir Gal- 
kų, kurie rinks aukas. Todėl 
aš sakau, kad mes aukomis 
sumušime ir Brooklyną, nes 
rambusis arklys visuomet di
desnį vežimą veža. Todėl 
brooklyniečiai, norėdami ne
pasiduoti mums, turėsite pasi-

Įvairios .Knygos
Apie sveikatą, paveikslai, žetnlapiai, laiškai, juokai, burtai, 

magija, patarimai, pamokinimai ir kitokios knygoe.

Gerbiamieji: šiamd skelbimo randasi šimtas geriausiu rinktinių knygų, kurias pirkdami nemažiau.$20.00 vertis galite gauti už pusę kainos. Reiškia 
jeigu iš šito sąrašo imsite knygą už $20.00, Knygynui “Lietuvai” prisią&ite tiktai $10.00 — pusę sumos rokuojant nuo pilnos kainos. Šitas knygą 
nupiginimas tęsis iki Gegužės-May 15 d. š. m., pertat kiekvienas šio skelbimo skaitytoją, esate nuoširdžiai kviečiami užsisakyti kuodaugiausjaį 
knygą už numažintą kainą. Jeigu Tamsta užsisakysite iš šio skelbimo knygų už $10.00 neto, vėliau iš mūsą Knygyno “Lietuvos” gausite visas kny
gas nuo 30 Iki 50 nuošimčių pigiau — reiškia Tamstos vardas bus Įtrauktas j mūsų kostumenų sąrašą, šitos sąlygos teikiamos ne vien Amerikos, 
bet ir Canados ir kitą šalių lietuviams, knygą pirkėjams — pasinaudokite proga dabar — pirkitės knygų už numažintą kainą, o vėliau galėsite gauti 
visas knygas nupiginta kaina. Taipgi mūsų knygyne randasi didžiausias pasirinkimas įvairiausių gintarinių daiktų — reikalaukite Gintarą kata* 
logo, taipgi mūsų naujas pilnas knygą katalogas jau baigiamas epauzdinii. čia seka sąrašas mūsų siūlomų knygų — laukiam knygų užsakymų::

mus perkėlė į valsčiaus didelį kambarį
Valsčiuje mus perdavė į rankas pešti- kaliniai^ ir mes bijome, kad 

ninku rotos (kuopos) oficieriaus, kuris pri 
statė mus daboti savo kareivius su Saroki 
nu priešakyje. Mums tik truputį susitvar 
kius, užgirdome, tarsi kokį pamišėlį atrė- i bet, vieną, del to; kad visi politiniai kaliniai 
kiant. Tai buvo Ukmergės įsprauninkas,! prieš tai protestavo, o, antra, buvo mesta

raivyti ir tai nieko negelbės, 
mes paimsime viršų.

Dabar mes turėsime visą ei-, 
lę įvairių parengimų, kuriuose 
turėsime progą pasidarbuoti ir 
aukų rinkime.

Vienas didžiausių ir svar
biausių mūsų, parengimų' bus 6 
d. balandžio rengiama vaka
rienė. Tikietai platinasi labai 
gerai. Programa irgi bus pui
ki. Todėl reikia tikėtis, kad 
viskas pavyks labai puikiai. 
Vakarienę rengia vietos ir 
apielinkės progresyvės draugi
jos. Pelnas skiriamas Lietu
vos politiniams kaliniams. To
dėl kiekvieno darbininko ir

pranešu, kad 
susirinkimas 
vo, 8:15 vai. 
visos būtinai 
na, turime daug svarbių reika 
lų, o antra, tai jau gausit 
naują knygą “Karų ir Revo 
liucijų Gadynė,” kurią p^rraš 
drg. Pruseika.

Pirmą sykį mano gimimo ir gyvenimo sykį krečiami po suareštavimui) ir patalpi
no į kamerą. Ant rytojaus iš tos kameros 
perkėlė į vienutines kamaraites ir uždarė 

!po vieną. Čia tai jau tikrai pradėjome 
jausti kalėjimo gyvenimą. Ilgėjimas pra
dėjo kankinti taip, kad rodosi diena me
tais, o naktis amžiumi (šimtmečiu) pavirs
ta. Prašome kalėjimo viršininką ir sar
gus, laike patikrinimo, kad duotų knygų 
skaityti iš kalėjimo knygyno.

Bet nuo jų gaunam atsakymą: pirma 
apsipažinkite su kalėjimu, o tada tik pra
šykite knygų. Gavęs tokį atsakymą, žmo
gus jautiesi palaidotas kaip į kokią kata- 
kombą ir turi kankintis ne tik fiziniai, bet 
ir dvasiniai. Bet tas traukėsi neilgai: 
draugai politiniai kaliniai sužinojo, kad 
mes esame gyvi .palaidoti ir iš viršutinio 
augšto per telegrafą pradėjo mums prisių
sti ne tik visokių knygų, bet cukraus ir ki
tokių maisto produktų. Sykiu draugai po
litiniai kaliniai prisiuntė ir laiškutį, kad tie 
produktai yra paaukoti laisvėj esančių dar
bininkų. Ir, tas ant mūsų padarė gan gerą 
įspūdį ir pakilo mūsų ūpas, nes tada gerai 
supratome, kad dar ne viskas žuvo, kad 
yra daug draugų darbininkų, kurie, būda
mi ant laisvės, ne tik dirba revoliucinį dar
bą, bet neužmiršta ir tų, kurie yra pakliu
vę į caro valdžios nelaisvę.

Penktą dieną mūsų buvimo kalėjime, 
pašaukė mus į kalėjimo kontorą, nes atva
žiavo tyrinėtojas (sledovatelis) ir žandarų 
pulkininkas mus išspaviedoti.

Po jų išvažiavimo mus sukaustė gele
žiniais retežiais. Kartą rhes už apkalimą 
tais caro “dailės” įrankiais pradėjome pro
testuoti, tai kalėjimo viršininkas sako:

—Tik pamislykite, kokie jūs esate di-

rodydamas į vieną mano draugą, klausia ant mūsų kalėjimo administracijos jaus- 
įsprauninkas šaly jo^ stovintį antstolį-pri- mų. Administracija ant tiek pagerėjo; kad 
stavą: “Valsčiaus raštininkas,” atsakė pri-1 pradėjo leisti viešai skaityti visokius laik- 
stavas. Tada įsprauninkas puola prie to raščius ir knygas.
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vieną rytą atsikėlę radome mūsų vienuoli
nių koridoriuj vieną kameraitę atvirą; į ją 
patalpintas naujas gyventojas, studentas 
Ernestas Galvanauskas. Žinoma, kalėjimo 
administracija su Galvanausku gan manda
giai elgdavosi. Mat, pas jį ateidavo pasi
matymui tiesiai į kameraitę Kauno guber
nijos “predvoditel dvoriantsva” (bajorų 
vadas), Panevėžio klebonas ir kiti tūzai. 
Jam pareikalavus visas mūsų vienuolynes 
kamaraites administracija dienos laike lai
kydavo ^neužrakintas ir visas dienas pra
leisdavome visi sykiu, tik naktį užrakinda
vo po vieną.

Galvanauskas tada buvo nepaprastai 
linksmaus būdo žmogus ir į svarbesnius 
gyvenimo klausimus su mumis nenorėdavo 
įsigilinti. Paprastai jis ant gyvenimo žiū
rėdavo ir sakydamo mums taip: “Ant svie
to tik vieną sykį tegyvensime, todėl reikia 
gyvenimas išnaudoti, kaip galima geriau 
saviems tikslams.” (Žinoma, jis ir į kalėji
mą .pakliuvo, kad išdirbti sau reputaciją.) 
Bet abfelnai su juo laikas būdavo nenuobo
du praleisti, nes įmvo pilnas visokių pasakų 
ir anekdotų žmogus. Aš perskaičiau iš jo 
gautos knygos du tomu “Žemės Istorija,” 
profesoriaus Meyaro parašytą. Skaityda
mas jąt dviejose vietose tarpe lapų radau 
įdėta ilgų plaukų ir man pasidarė žingeidu 
sužinoti reikšmę to radinio. Pamaniau sau, 
nejaugi tie ilgi geltoni ir juodi plaukai gali 
ką turėti bendra su astronomijos mokslu? 
Antra gi pamislinau, kad Galvanauskas, 
kaipo einantis augštesnius . mokslus negali 
tikėti į kokius ten prietarus ir būrius. To
dėl vieną sykį aš jo užklausiau:

'—Ar reikalinga vartoti prie studijavi
mo kosmologijos bei augštesnės matemati
kos ilgi plaukai?

(Tąsa bus)

I. Sveikata. Parašė Dr. Graičiūnas. Knyga su daugeliu pa
veikslų, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelias j sveiką 
ir laimingą gyvenimą. Svarbi knyga sveikatos klausiniu. 
Pusi. 339, apd. Kaina $3.00, iki Gegužėa 15 d. tiktai _ $2.00.

>. Rygiena, arba Mokslas apie Užlaikymą Sveikatos. Pusi. 
32. Knina 60c., iki Gegužės 15 d. tiktai______________ 60c.

Šioje vakarienėje.
Kurie esate paėmę tikietų 

platinimui, tai stengkitės juos 
išplatinti iki 30 d. kovo. Li
kusius tikietus turite sugrąžin
ti 30 d. kovo, nes tą dieną, 8 
vai. vakare, komisija turės sa
vo susirinkimą.

Antras mūsų parengimas 
įvyks ant rytojaus po vakarie
nei, 7 d. balandžio, tai bus 
drg. R. Mizaros prakalbos. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Į šias 
prakalbas turėtų visi darbinin
kai ir darbininkės atsilankyti, 
nes drg. Mizara labai daug 
naujo pasakys apie Argenti
nos lietuvių gyvenimą, nes jis 

darbininkės pareiga dalyvauti I dar nesenai iš ten sugrįžo.

). Keturi Lietuvos Kunigaikščių Paveikslai: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28. Kaina $2.00, iki Ge
gužės 15 d. tiktai................................................   $1.60.

I. 'Lietuviškų Atviručių (Post Cards) — Vaizduoja isto- 
riškiausias vietas Lietuvoje. Tinkamos naudoti čia Ameriko
je arba siūsti ir i Lietuvą. Kaina už 72 atvirutes (Post Cards) 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai_____________________ $2.00.

. Kraujo Lašo Kelionė. Su paveikslais. Kaina 60c., iki Gegu
žės 15 d. tiktai ________ _ _____________ ____________ 50c.
.. Meteorologijos Vadovėlis, “Ūkininkų Dangus,” parašė — 
Ig. Končius. Knygoje kalbama apie žiemą, sniegą, saulę au
galus, orą, veją — jų sudėtį, ypatybes, elementus ir t.t. Pusi 
112. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai-------------------- 60c.

>. Jbokų Knyga. Nepaprastai gražių juokų randasi šitoje 
knygoje, taipgi yra manalogu, dialogų ir t.t. Kas myli juoką, 
tam verta įsigyti knygą “Tikri Juokai.“ Pusi. 206. Kaina 
$1.00, iki Gegužės lo d. tiktai —_ —-------- --------- ■■ 75^.

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. Kurie šitokio turinio knygomis inte
resuojasi verta įsigyti, nes joje ras daug rimtų tr juokingų 
aprašymų. Aplo 800 pusi. Apdaryto. Kaina $4,00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai___________________________________ $3.00.

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

Mokslas Rymo Katalikų, parakė Vyskupas Motiejus Va- 
lančauskes, išleista 1862 metais. Pusi. 332, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------- ------------- -----------$1.50.

Istorija Septynių Mokytojų. Pusi. 158.-Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai......... ....... ............................ ...........................59c

I. Mylėk Savo Artymą, parašė —Hoffman. Puti. 131,’apd 
Raina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-----------------------— 76c

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. tikta!_____ $1.00.

i. Steponaičio Raštai Pusi. 128. Kaina $LQ0, iki Gegužės 16 
<1. tiktai - ....... u™____ —   ______ _r. —.... 80c.

). Lietuvių Tauta Senovėje ir Šiandien. Pnrašč — Dr. J. šliu* 
t>nh. Pudl. 563. Kaina $3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.50.

I. Visuotina Istorija Satyroje. Žingeidi knyga apie Egiptą, 
Babilioną, Asiriją, Persiją, Graikiją, Spartą ir t.t. Pusk 185. 
Knina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai..............  - ... $75c.

!. Žmonijoa Istorija, žingeidi knyga bu datiį; paveikslu. 
Pusi. 500, apdaryta. Kaina $3.50, iki Gegužės 15 d. tik $3.00.

I. Vaižganto Raštai. 7-os knygos. Knygose telpa daug svar
bių raštų skirtingais klausimais. Verta šias knygas įsigyt: 
kiekvienam, jeigu ne del ko kito, tai bent lietuvių kalbai pa- 
silavinti, nes Vaižganto raštuose blizga nepaprastas lietu
vių kalbos grynumas ir išsireiškimų turtingumas su tuo svar
bu apsipažinti kiekvienam lietuviui. Pusi. 1600. Kaina *>7-00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai.............................   -....... $5.00.

71a. Kišeninis Daktaras Namuose — pagal daktarus: Stout, 
Kolllns, Basanavičių, Vileišį Ir kitus, parašė K. V. Gediminą*. 
Šitoje knygoje yra aprašoma įvairių ligų ypatybės ir jų gy
dymo būdai- Pirmoje dalyje knygos kalbama apie įvairias li
gas ir vyrų 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- 
račč Dr. S. Kneipp. Su paveikslais. Knyga skiriama tiems, 
kurie nori išsigydyti ir sveikatą užlaikyti. Pusi. 228. Kaina 
$2.00, iki Gegužė* 15 d. tiktai........ ........ ..... $1.60.

78. žinynas. Svarbi ir naudinga knygp visokiuose reikaluose: 
navęs gydyme, astranomijoje, etnografijoje, medicinoje, arit
metikoje, nurodymai amntninksms, ūkininkams, šeiminin
kams, įvairiose nelaimėse jvykus ir įvairiuose reikaluose Ši 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga 
kiekvienam lietuviui turėti, nes joje ras daug to, ko, kitose 
knygose rasti negalima. Pusi. 400, apdaryta. Raina $3.00, iki 
Gegužės 15 d, tiktai__________________ __ —- $2.00.

74. Naujas Pilnas Orakulas — Visokių burtų, monų knyga ir 
delnažinystčs, cu daug j vairią tuo klausimu paveikslu. Pusi.. 
414, apdaryta. Kaina $3.60, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.60/

75. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo šviesoje tikro Mokslo.
Knyga nepaprastai žingeidi su įvairiais pav.eikslais, kaip 
galima padaryti visokius monus. Pusi. 262, Kaina $1.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai _ -________ 1________' ----------- 80c.

75a.. Sekretai Burtininkų ir Raganių — visokį "triksai" su ko- 
zyroms ir kiteki burtai. Pusi. 40. Kaina 40 centų, iki Gegužės 
15 dienai, tiktai ___ ___ _____________________ 35 centai.

Lietuvos Albumas — šiame puikiausiame Albume randasi virš 
500 paveikslų įžymiausių Lietuvos darbuotojų: diplomatų, 
rašėj'ų, piešėjų, skulptorių, artitektų, daktarų, karininkų ir 
kitų jvnirioa profesijos žmonių. Daug žymių namų ir vietų, 
trumpes biografijos įžymiausių Lietuvos žmonių. Šita knyga, 
tai tikras Lietuvos veidrodis, kiekvienas intelegentiškas lie
tuvis privalo savo namų knygyną papuošti Šia įdomia knyga. 
Knyga didelio formato apie 500 pusi. Kaina $5.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai ____ _ _____ ——$3.00,

58. n Pūsčios Dvasia. Puiki Apysaka. Pusi. 327. Kaina $1.50,
iki Gegužės 15 d. tiktai------------------------------------------$1.26.

59. žemės Giesmė. Graži apysaka, parašė —K. Puida. 2-so 
dalyse. Pusi. 315. Raina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.60

60. Apysakos, parašė — K. Puida. Telpa 4-os gražios apysa-
kos. Pusi. 237. Kaina 75c., iki Gegužės 16 d. tiktai __ 60c.

GO.a Aisopo Pasakos — su daug paveikusių. Pusi. 346. Kaina 
$1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai............................  $1.25.

61. Pažvelgus Atgal — Garsusis Ei. Bcllamyo romanas—vaiz
duoja būsiantį ideališką žmonijos gyvenimą. Pusi. 356. Kai
na 41.25, iki Gegužės 15 d. tiktai ----- ............................... $1.00.

2. Lietnvių Literatūros Istorija —1 Miros. Telpa jžymesniūjų 
lietuvių rašėjų kūrinių turiniui. Verta šią knyga kiekvienam 
įsigyti. Pusi. 142. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d> tik —$1.00.

3. Lietuvių Kalbos Vadovčlią — Lindas Giro. Tinkamas pamo
kinimas taisyklingai rašyti. Pusi. 78. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai ___—_____ _______________ — 50c centų.

4. Rusiškai-Lictuviškas žodynas (kišeninis). Pusi. 262. Kaina
$1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ....____________ -— 75 centak

5. Lietuvių Kalbos Gramatika —Damijonaičio. Jeigu nori tin
kamai lietuvių kalbą išmokti rašyti , Įsigykite šitą Gramati
ką. Pusi. 126. Kaina 80 c., iki Gegužės 16 d., tiktai -----  60c.

G. Skaitymai —Klimo. Tinkami skaitymai del lietuvių kal- 
bos lavinimosi. Pusi, 292. ^(aina $1.50| iki Gcg. 15, tik $1.00.

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

8. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Murkos. Anie 200 pusi. Kai
na $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai . ............75 centai.

9. Vaikų Darbymečiui —Murkos. Pusi.'300 Kaina $1.60, iki
Gegužės 16 d. tiktai______________________________$1.00.

10. Aritmetikos 4 Dalys — Busilos. Kainą $2.00, iki Gegužė.i
15 d. tiktai _________________ _ ---- ------------------------- $1.50.

II. Raštas ir Jo Mokymo Naujieji Keliai. Pusi. 82. Kaina
*1.00, iki Gegužės 15’ d. tiktai _______________________ 75c.

12. Komercijos Aritmetika, sutaisė —Ilgūną:
na $2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai .. .... —L

13. Skaitymo Knyga (Chrestomatija). Pusi. 240. Kaina $1.00,
iki Gegužės 15 d. tiktai------- ——..—------ ---------- 75 centai.
14; -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.

15. :, Lithuanian Self-Instruction. Sutaisė — Laukis. Ameriko
nams mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50 centų. Pust. 74, iki 
Gegužės 15 d, tiktai ___ ____ ____________________ 40 centų.

16. Anglų-Lietuvių Kalbos žodynas —Lalio. Dalis
835. Kaina $10.00, iki Geguž.ės 15 d. tiktai--------

17. 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 $1.25, 
iki Gegužės 15 d. tiktai_____ ____---------------------- -----$1.00.

17a. Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų žodynas — sutaisė 
A. Lalis (z\bi dalys), šitas žodynas yra visai baigiamas iš
parduoti — greitu laiku nei už didelius pinigus jo nebus ga
lima ‘B'auti. žodyno dydis yra 1274 pusi., gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų Metų pakelta iki $16.00t bet iki Gegužėc 15 
dienai š. m., parduosime už $12.00. Nuo aito žodyno daugiau 
jokios nuolaidos nedarome — reikia pilnai prisiūsti $12.00.

61. a šventas Petras Ryme — Garsioji Sinkevičiaus apysaka.
Pusi. 230. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d. tiktai ........... $1.00.

62. Kuprelis, parašė Ig. šeinius. Graži apysaka Iš žmonių gy
venimo. Pusi. 256, kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai _ 75c.

63. Dėdės Tarno Trobelė — Garsioji Beecher-Stowe apysaka, 
2-se dalyse. Pusi? 481, kaina $2.00, iki Gegužės 16 d. tik $1.50.

64. Princas ir Elgėta. įdomi apysaka M. Twaino. Pu«l. 195,
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d, tiktai------------------------75c.

64a. Mokslinčiui! Tvardauskas. žingeidi juokinga apysaka. 
Kaina 76c., iki Geį^Žgą 15 d. tiktai ......... ........... ■■ 60c.

65. Ben-Hur. Istoriška apysaka iš laikų Kriatano. Paraše L. 
Wallace. Pusi. 472. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai $1 25.

66. Jaunieji Skriauja, parašė Wetsenhoff. Medžioklė Lietuvos
miškuose — įdomi apysaka. Pusi. 309. Kaina $1.25, IH Gegu
žės 15 d. tiktai------ - ------- --------------- ---------- -- --------- $1.00.

67. Kandidas. Garsioji Valtairio apysaka. Pusi. 175. Kaina
$1.00, iki Geguūes 15 d. tiktai------------—______________75c.

68. Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių (Dūšių) ir Velnių. Paia56 
Dr. Basanavičius. Telpa daug įdomių pasakų apie velnius, 
dūšias, smertj, čyžčių, peklą, giltinę, marą, dvasias ir tt. Pusi. 
470. Apdaryta, Kaina $2.60, iki Gegužės 15 d. tiktai _ $2.00.

). Laiškams Popierų ou įvairiais Aprašymais — tinkami 
siūsti j Lietuvą. Kaina už 25 laiškus ir tiek pat vokų-konver- 
tų. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai ---- —— $1.50.

I. Biblija — Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamen
to. (Naujausia laida.) Pusi. 1127. Sykiu pridedam ir Biblijos 
rodyklė, su kurios pagelba lengva bilc kuriuos klausimus Bib
lijoje surasti. Kaina $4.00, iki Gegužės 16 d. tiktai —- $8.00.

>. Lietuvos žemlnpis varsuotas, 26x28 sulankstomas knyge 
ičs formoje. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai___ 75c

:. Čigoniškos Raganos Kazyros — 3U 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 kazyros. Kaina $2.00, iki Gegu- 
žča 16 d. tiktai------------------------------------------------------$1.50.

). Namų Dakuuaę ~ 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 atsitikimo, yra nurodymai, kokius vaistus vartoti 
savęs gelbėjimui iš ligos, nelaimės ir daugybės kitą reikalin
gų sveikatai patarimų, šita knyga yra spaudoje, ją leidžia 
Knygynas “Lietuva" — laike 3-jų mčnesių bu* atspausdin
ta. Knygos dydis bus apie 300 puslapių tu paveikslais, ir su 
daugybe receptų. Apdaryta. Kada išeis iš spaudo* kainuos 
$1.00, bot kurie užsisakys iki Gegužė* 15 dienai, gaus už 
$2.00. Verta visiems lietuviams šitą knygą įsigyti.

!. Lekcitoa Lietuvių Korepondencijinės Mokyklos — f4 lek
cijų Lietuvių-Anglų Kalbos, 12 lekcijų Aritmetikos ir 3 lek
cijos Lietuvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijos. Kaina 
$5.50, iki Gegužės 16 d. tiktai ...... ........    .V...________  $2.26.

i. Vasario 10. Knyga 10 Metų Lietuvos Nepriklausomybė* 
Sukaktuvėms Paminėti. Didelė knyga, su daug paveikslų. 
Telpa raštai: Dr. šliupo, Smetonos, Valdemaro. Biržiško*, 

» Ainio, Bičiūno, Vaičiūno, Maironio ir daugelio kitų, 
knyga apie Tėvynę Lietuvą. Kaina $2.25, iki Gegužė* 

”^-|_______________________________ $1.50.

Gamtos Reiškiniai, parašė — J. Trojanovskis. Vaizdžiai 
supažindinta su gamte? įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 
240,apdaryta. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----- $1.25.

I. Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai —parašė sulig ki
tais autoriais Šernas. Paveiksluota: Pusi. 370, apdaryta. Kai
na $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai —------------------------ — *1.50.

1. Gamtos Mokslų Vadovėlis, parašė —J. Trijanovskis. Su 
daug paveikslų. Pusi. 580, apd. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 
tiktai -------------- ---------------------------------------------------- $3.00.

I. Gamtos Pajlegos, parašė — šernas. Su daug paveikslų. 
Pusi. 238, apd. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.

I. Gamtos Istorija. Knyga su daugelių paveikslų iš gamtos 
mokslų. Apdaryta. Pusi. 209, Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. 
tiktai - ------------------------- ----------------------------------------$1.00.

!> Biologija — šerno. Paveiksluota. Pusi. 147. Kaina 75c., iki 
Gegužes 15 dienai tiktai----------------------------------- 50 centų.

!. Raktas Pažinti Augalams, kurio žydi pavasari, vasarą ir 
rudenį. Pusi. 244, dviejose dalise. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 
d. tiktai_________________________________________ $1-00.

Šimų skyriuje ir ne visuomet 
juos patėmiją. Todėl dabaa 

sekantis kuop(S 
įvyks 25 d. ko 
vakare. Visi ii 

ateikite, nes vie

i. Mūsų Vargsi — Garsioji Maironio poema, puslapių 161. 
Kaina 75c., iki Gegužės 15 dienai tiktai —  ——  60c.

>. Karaliaus Salamono Kasyklos. Nepaprastai žingeidi apy
saka. Pusi. 248. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d. tiktai ..— 0.00,

18. Kariavusių šalių Istorija. Parašė — M. Avietynaitė. Kny
ga su daug paveikslų iŠ pasaulines karės laikų. Knyga žingei
di. Pusi. 192 ir labai didelio formato, drūtais vkšais. Kaina 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ----------------------- --------- $2.25.

19. Lietuvos Istorija, parašė —A. Alekna. Su 3 Lietuvos žem-
lapiais. Naujausia laido. Pusi. 235. Kaina $1.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai ......-S.------- ---- --------------------------------- - $1.00.

20. Lietuvių Tautos Istorija, parašė —SL, Matulaitis. Nau
jausia laida. Pusi. 260. Kaina $1.50, iki Gėgužės 16 d. _ $1.00.

20a. Filosofijos Straipsniai. Pusi! 232. Kaina $1.00, Iki Gegu
žės 15 d. tiktai---------------------------------------------------- 80c.

21. Naujūjų ir Vidurinių Amžių Istorija, parašė —V. Zait-
ševskis. Knyga pilna įdomybių. Trijose dalise. Pusi. 650. Kai- 
nn $2.25, iki Gegužės 15 d, tiktai------------------------------$1.50.

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

23. Dievo Galybė — Zoologija, Botanika, Geologija, Fizika,
Chemiją, Gyvulių ir Augalų Fiziologiją, parašo — Paulius 
Bėro. Vertimas į lietuvių kalbą. Su daug paveikslų. Svarbi 
knyga savo turiniu. Pusi. 328. Apdaryta 2-so daliso, Kaina 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ....... -.... ........................... $1.75.

24. ■ Astranomija, sutaisė —A. Agoras. Su paveikslais. Kaina
75c., iki Gegužės 15 d. tiktai —■—į----------------- — 50 centų.

25. Istorija Abeina, 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. tiktai........................................  $1.75.
26. Istorija Chicagos Lietuvių, parašė —šernas. Pusi. 580.

Apdaryta. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai --------- $2.00.
27. 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.

28. 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.

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

30. Geografija, sutaisė —šernas. Su daug __ . ____
šių daiktų vaizduojančių, upes, ežerus, vulkanus ir t.t. Kny
ga didelė'6x9, atspausdinta ant geros popieros. Pusi. 469. Ap. 
daryta. Kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. tikto! ------ i— $2.60.

31. Ethnologija, parašė —šernas, ši knyga, tai yra istorija
apie žemės tautas su daug paveikslų žmonių, (vairių tautų ir 
genčių. Knyga nepaprastai jaomi, verta kiekvienam ją įsigy
ti. Jų nedaug turime — greitu laiku visai neliks. Pusi. 667. 
Apdaryto, Kaina $5.00, iki Gegužės 15 d. tiktai---------$3 00.

32. Trumpa Senovės Istorija, parašė —prof. R. Vippcris. Su
daug paveikslų senoviškų liekanų ir 5-ais žcmlaplais. Pusk 
305. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai......................... $1.50.

33. Gyvenimo Mokykla, parašo —»Svcet-Merden. Nepaprastai
žingeidi knyga ir verta Ją kiekvienam norinčiam siekti prie 
aukštesnio gyvenimo tikslą ją įsigyti. Turime gaųa mažai, j 
trumpą laiką jų visai ;nebus galima gauti. Pusi. 236. Apdary- 
to. Kaina $2.75,'iki Gegužės 15 d. tiktai , ---------- - $2,00

34. Lietuvių Protėviai Mažojoje Azijoje, parašė — Dr. J. šliu-

8as. Pusi. 283 ir 2 dideli žemlapįai. Apdaryto. Kaina $2.00, 
^Gegužės 15 d. tiktai .. . .. .. ................. ............$1M

35. Kada ir Kokiu Būdu Svietas .Sutvertas. Su paveikslais. 
Parašė — prof. Meyer. Pusi. 140. Kaina $1.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai------------------------------J---------------------- - $1.00.
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CLEVELAND, OHIO Antra, tai paprastai publi- Yakavonis, Liudvikas Pocius dar mažai kaė žino, kad tokia 
ka daugiau tikisi & svetimų ir Andrius Kireilis. O ką sa- draugija gyvuoja, 
aktorių, negu iš /Vietinių, o ko A. P. savo korėspondenci- 
kuomet to negauna, tai visiš- joj,\ kad ..............
kai pasmerkia. j tą anarchiją kėlęs” nebūda- Outh. Ten 6 d.’ balandžio į-

Mes esame jums, draugai,'mas nei ant susirinkimo, kaip!vyks teatras ir koncertas. Mū-
> dideliai dė- galėjo tą daryti? įsų Aido Choras dainuos, va-

Komisijai pasidauginus, vai- j1 dovaujant naujam mokytojui.
Idyba jau nedrįso darbą truk-'Jie ir duetus šį kartą duos, 
j dyti, antra, kad draugovės pir
mininkas tapo išrinktas gruo- komedijas, 
džio mėnesį—švarus progresy- i ' ■ ’ . ’

i vis žmogus, Antanas * Kruko- doah, Pa., 
grama už mažą 
turime būt ten.

Kovo 10 d. pittsburghiečiai 
sulošė komediją “Lapkus” Cle- 
velande. Publikos buvo nema
žai ant perstatymo, bet ant 
Šokių nedaug. Mat, Clevelan- 
do šokikai priguli prie Romos 
"bažnyčios, todėl jiems uždrau
sta šokt gavėnioj. Nors orkes
trą griežė tik keliems šoki
kams, bet, rodos, bus pelno, 
kadangi žmonių buvo ant te- 
atro. 111VO XX XXVI vj VX11 V, XX'V-O l .. 1*11 v* —

“Lapkaus” perstatymas Cle- įvairios priežastys tam kliudė, j ga. nyg5. perziu’ 
velando publiką nepatenkino Kad ir draugai Kosteriai, ku-ireJime 11 dalbas ėjo gana 
ir daugelis bumbėjo, kaltino rie visuomet kitų miestų drau-1 
aktorius, kad negali lošti. To- gus priima draugiškai, buvo j Knygos tapo peržiūrėtos dė
dei matau reikalą nors trum- užimti net tomis < 
pai paliesti dalykus, kurie la- vis dėlto jie aprūpino, kaip 1919 m 
bai daug keijkia mūsų persta- galint. • 1928 m.
tymuose ir nervuoja publiką, 
o publika ir korespondentai 
pasinerkia aktorius, kartais ir 
gerus.

“Lapkus” yra ilga komedi- 
ir vietomis nuobodi, ypatin

gai kuomet ją vaidinsi taip 
^Anai, kaip parašyta, tai nuo-Į 
llocrumas neišvengiamas. O j 
pittsburghiečiai taip ir drožė, 

' nei mažiausio dalykėlio nepa
likdami. Antra, tai netikus 
scenerija, nesustatymas rakan
dų kaip reikia: sofa ir tam 
tikros kėdės stovėjo toli kam
pe, kuomet aktoriai, ten susė
dę kalba, tai nevien, kad ne-, 
sigirdi kalbos, bet nei pačių i 
aktorių nesimato per stalą, ■ 
kuris priešakyj parioglintas.;

^Išeinamos durys ne vietoj iri 
Visas kambarys netikęs. Šitie | 
visi ir dar daug kitų dalyke-1 
lių, kurie kenkė vaidinimui, tų, korespondencijoje iš Mon- 
tai režisieriaus kaltė., o ne ak
torių. Geriausias mechanikas 
be’ įrankių negali nieko pa- Draugovės knygų peržiūrėji- 
dirbti, taip ir aktoriai privalo 
turėti tinkamą scenerija vai- tai, kad tie žmonės aukojo sa- 
dinimui. |vo energiją del draugovės?

Gal aš klystu, bet man ro- Už tai, kad komisija surado 
dosi, kad labai sunku būtų su- klaidų ant keturių šimtų šešių v^s 
rasti iš darbininkų tarpo, k u- i dolerių? Ir už tai juos išva-l _ _.t
rie taip atliktų, kaip d. žvirb-' dinti žiopliais, kaltininkais j knygų peižiūiėjimo ko- 
lis “Lapkaus” rolėj ir d. A. anarchijos kėlime? į misija:

A. Kireilis, K. Venslauskas, 
S. K. Kriauchūnas, A. Yaka- 
vonis, J. Stripinis, L. J. Potsus. j

pittsburghiečiai, 
kingi, ir ateityj mes privalo
me turėti ryšius vieni su ki-j 
tais. Tas duos mūsų visam 
veikimui geresnes pasekmes, 
tik ateityj turime geriau su
sitvarkyti. Antra, tai mes ne
galėjome jus priimti taip, kaip | Y 
mes manėme ir norėjome, nesi111

-.apls Penkta b

Dabar biskį apie kitą kai-
Kireilis iš pradžių mynišką koloniją, tai Plym-

, Antanas T_____
nis, ir tas pavedė komisijai

Nekurie choristai - sulos tris 
Dar keletas dai

nininkų atvažiuos ’iš Shenan- 
tai bus gera pro- 

įžangą. Mes

tvarkingai.

dienomis, o'vynhi metų, nuo birželio ld., 
iki gegužės 31 d.,

-• . 1928 m.
_ ’ l

Kitas mūsų susitikimas bus| Surasta> kad nariu draUgo- 
liepos mSncsj Youngstown,|v8s sumokgta per ’ta laiką 
Ohio, ir turės būti skaitlingas; $2,999.00, finansų knygose į- 
ten mums gal pavyks suorga- rašyta $2,989.00. 
nizuoti veikimą, kuris .'apims 
visą A. L. D. L. D. IV Apskri-, sjjaį į draugijos kasą 
ti. . j žinti. r~~ ■

K. Rugienius. I fcgta metinių duoklių 31 nario, Į 
i$36.

Draugovės Įstatymai sako, 
kad narys, neužsimokėjęs' me
tinių duoklių ($1 į metus) 
laike šešių mėnesių po meti
niam susirinkimui, nustoja na
rystės. Bet raštininkas Bart
kus laikė juos nariais gerame 
stovyje ir tie nariai ėmė pilną 
dalyvumą - visuose draugoves 
susirinkimuose. Užvilktos duo
klės randasi 4 metų tarpe.

Komisija vienbalsiai ant ra
porto pasirašė ir sausio mėne
siniame susirinkime, šių metų, 
tapo priimtas didžiuma balsų.

Anarchiją susirinkime kėlė 
ne iš komisijos pusės, bet tie, 
kurie nenorėjo prileisti prie 
knygų peržiūrėjimo ir už tai 
tą žioplumo darbą ir anarchi- 

kėlimą grąžinam “Lais- 
korespondentui A. P.

Liet. Tautiško Namo Drhu-

ilais VOJll 
\ SAKYKLA i 
::TrnTinmTnTwnTni:

MONTELLO, MASS.

Atsakymas A. P.
Laisvės” num. 48, šių me-

tello, nieko teisybės nematyti, 
bet tik šmeižimas L. T. N.

mo komisijos. Ir už ką?

lis “Lapkaus” rolėj ir d. A.
K. Sliekienė jo moters rolėj.
Tiedu draugai yra scenos žmo- 

K nes ir kas mokėjo juos vak-
tuoti, tas suprato.

Patsai veikalas “Lapkus” ir- aiškinti, kaip tas revizijos 
J^gfi nėra prasta komedija, tik bas prasidėjo ir kodėl.

reikalinga sutrumpinti tuos ii-1 
gus valgius, gėrimus ir kitus 
nuobodžius tęsinius, vietomis 
dar kas galima pataisyti; prie 
geros, tinkamos scenerijos ir 
publika būtų pilnai patenkin
ta.

Nenorime atsakinėti smulk
meniškai ant tų visų nesąmo
nių, kurias A. P. ten prirašė, 
bet tik statome už pareigą pa- 

dar-

LATVIŲ APŠVIETOS DR-JA

JTi Perstatys

abato j, Kovo 23, 1929

“THE RED CRUISER”
(Raudonas šarvuočius) 

Parašyta Lavrenero

Tai yra iškilmingas Rusijos 
Revoliucijos veikalas, ketu
riuose aktuose.

Bus rodoma

Narodni Badowa 
321 E. 73rd St.,1 N. Y. City 

(tarpe 1 ir 2 gatvių)

BUS ŠOKIAI PRIE GEROS 
ORKESTROS
įžanga $1.00

* i ' • • (

Širdingai užkviečia visus,
Latvių Apšvietos Draugija.

i

Birželio mėnesį, 1928 
tais, L. T. N. Draugovės 
dybos rinkimuose tapo išrink
tas naujas finansų raštininkas, 
M. Mačiulaitis, 
draugovės knygas 
kas ir peržiūrėjęs 
do betvarkėj.

Sekančiame draugovės 
rinkime reikalauja knygų 
žiūrėjimo ir pareiškia, 
ten randasi klaidų, 
rinkimu tas palikta 
mių.

Rugsėjo mėnesį, 
tais, tas vėl buvo 
finansų raštininko 
ant apsvarstymo.

Valdyba tam priešinos (iš
skyrus naująjį finansų rašti
ninką Mačiulaitį), bet po dis
kusijų nubalsuota didele di
džiuma balsų, kad draugovės 
devynių metų knygos finansų 
būtų peržiūrėta. Knygas per
žiūrėti išrinkta komisija iš tri
jų ypatų: S. K. Kriaučiūnas, 
V. Vensląuškas ir J. Stripinis.

Valdyba buvo nusistačius tą 
darbą trukdyti.

Komisijai nuskyrus laiką su
sieiti, tai kasierius, J. Minei- 
kis, neateina su dokumentais, 
tai į šėpą negali įeiti paimti 
dokumentų, tai draugovės vi- 
ce-pirmininkas neateina' (mat, 
draugovės įstatai sako, kad 
prie knygų peržiūrėjimo turi 

t vice-

me- 
val-

ir paėmęs 
į savo ran- 
gerai, sura-

susi- 
per- 
kad 

susi-Tuo 
be pasek-

1928 me- 
pakartota 
ir paimta

Ad E-3 
Silpni Nervai?

Mrs. H. L. Harris. /Faber, Va.,
"Kuomet aš pradėjau vartoti Nuga-Tone 
a# buvau visai nervuota. Aš taipgi buvau 
nusilpusi, visada jaučiausi nuvargusi, ne
turėjau energijos, turėjau prastą kraują, 
mažai svėriau ir vos tik galėdavau atgauti 
kvapą. Aš vartojau Nugtk-Tone tik per 20 
dienų ir galiu teisingai pasakyti, kad jati- 
ėiuosi geriau, negu pirmiau per mėnesių 
mėnesius.”

Per 35 metus Nuga-Tone atlieka puikiau
sią užduot] nuraminant ir sustiprinant silp
nus. nervuotus žmones, sustiprinant kraują, 
suteikiant daugiau jėgos ir energijos vi
siems kūno organamas ir raumenims. Nuga*, 
Tone taipgi pagerina apetitą ir pagelbsti 
vlrikinimui, prašalina svaiguli, galvos skau
dėjimą. gasus 14 skilvio nrba žarnų ir už
kietėjimą.

_ veikimą j
Prašalina Inkstų ir pūslės ne- 

„ ___, , keletu dienų, padaugins svori
jKZį menkiem* ir si/pniems žmonėms. Vartok i t 

jas keletą dieną ir ynstebėklt dl«lelj pasi- 
taisymą. Nuga-Tone pardavinėjamos vaisti- 
nėse, joa turi pagelbėti arba pinigai grąži
nami. Žiūrėkit garantijos ant kiekvieno pa
kelio.

būti pirmininkas arba 
pirmininkas).

Taip darbą trukdant, žino
ma, nebuvo galima Į priruošti 
aiškaus raporto, tas buvo pa
likta tęsti antrą mėnesį ir ko
misija ant susirinkimo griež
tai reikalavo iš valdybos duo
ti reikalingus dokumentus.

Gruodžio mėnesiniame susi
rinkime komisija išdavė pilną 
atskaitą, bet valdybai pradė
jus tyčiotis ir nurodinėti, kad 
šis raportas esąs skirtingas 
nuo 
dar komisijai 
peržiūrėti 
atneš skirtinga raportą.

Ta komisija jau buvo beat
sisakiusi dirbti toliaus, bet nu
tarta komisiją padidinti ir pa
skirti šie piliečiai: Antanas

Wall St. Telegrafishj 
Streikas

Sustreikavo penki desetkai 
Wall Streeto telegrafistų New 
Yorke prieš naujai įvedamas 
mašinas. Tos mašinos vie
niems sumažina algas nuo $75 
iki $45 savaitei, kitus visiškai 
iš darbo paliuosuoja. Streikas 
apima ir Cihcagos ir kitų mie
stų telegrafistus, kurie tarna
vo Logan and Bryan Šerų, spe- 
kuliatorių firmai. Streikieriai

pr m - i sakosi priklausą šiaurinės A- 
p. are. . /merjkos Telegrafistų Unijai.

JUOZAS

r- *•<

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bel .

Keystone
Oregon 5136

Main 9669

Trukumas
T. Bartkus sutiko komi- 

i sugrą-
Taipgi surasta nedamo-

Virš du šimtmečiu 17 O A Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo, pripažintaJĮ}/ A. M gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The (New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules. 
r&PBBtar 7CdYu?A ?ijVnd'iu v“-3?c- 
^'haarlem oTi 75C4X $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu

tėse “Gold Medai” vardo ir kitų neimk.

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI

NA

WILKES-BARRE, PA.

Čia tveriasi ir antra A. P. 
L. A. kuopa. Nors čarterį 
gaus Parsons vardu, bet bus 
artima su 51 kuopa. Šiai drau
gijai labai palankios aplinky
bės gyvuot, nes lietuvių daug 
randasi. J. Visockiui pakal
bėjus su keliais draugais par- 
soniečiais, ir atsirado ganėti
nai narių pradėt kuopą. Bet 
nariai bus, didžiumoj, čia au
gę, jauni vaikinai ir mergi
nos. Tai linkėtina jiems susi
organizuoti 'į skaitlingą būrį. 
Mes, wilkesbarrieciai, norime 
turėt pagelbininkų, nes vieni 
ne taip gerai išsigarsiname,

Truputis Patarimu nuo p-nios 
Albertinos Rasch, Garsios 

Šokiu Mokytojos
Daug kuo yra vrie naujovinių šo

kių prisidėjusi p-nia Albertina Rasch. 
Ji yra savo mokines' išlavinus šo
kiais išreikšt dailumą ir raminančią 
grožę. P-nia Rasch, žinoma, reika
lauja dailios, laibos figūros. Jos su
pratimu, grožė turi būt liuosa nuo 
perdidelio svorio. Amerikos 
rys, todėl, maloniai priims 
bertinos Rasch patarimą. 
Rasch sako:

“Belavindama tokį didelį 
šokikių, aš turiu pabrėžt, kaip svar
bu yra būt fiziškai tinkamomis. 
AŠ raginu būti atletiškai laibomis. 
Aš statau reikalavimą—‘Neturi būt 
vartojama jokie saldumynai’. ‘Jįj 
vietoj užsirūkykite Lucky.’ Tai yra 
geriausias laibumui patarimas, kokį 
tik aš galėčiau duoti—jis yra’ pasek
mingas. Mano mokyklą baigusios 
yra laibos ir turi dailius judėjimus. 
Paskui dar štai kas—šokiai reika
laują padėt daug energijos, ir kvė
pavimas turi būt apsaugojamas—o 
Luckies niekad neapsunkina kvėpa
vimą ii’ neerzina gerklės.

"Luckies apkepinimo kvapsnys tai 
tikrai yra ta ypatybė, kuri suteikia 
jiems pirmenybę.”

Nestebėtina tat,, kad toks didelis 
skaičius moterų skaito protingu da
lyku "Siekt Lucky vietoj saldumy
no.”

Jokie kiti cigaretai negali pasiek
ti Lucky Strike' gerumo, kadangi 
jokius kitus cigaretus gaminant 
nėra vartojama tasai apkepinimo 
procesas. Šis išimtinas kaitinimo 
procesas gavo Užgyrimh 20,679 dak-. 
tarų, kurie sako, kadf Luckies ma
žiau teerzina, nekąip kiti cigaretai. 
Kadangi iŠ jų yra ’prašalinti nešva
rumai, "It’s Toasted” yra jums už
tikrinimas ypatingo Lucky Strike 
nuopelno.

mote- 
šj Al- 

P-nia

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel >■’

Tel.: Greenpoint 9632

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Nau- 
biznį.

Į

5

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntin^jame, kaipo 

užsakymus (orderius).
MM

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

e

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

“LAISVE”
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

SKAITYKITE K 
PLATINKITE

'!>

<♦>
<b
4>

Bei! Phone, Poplar 7545

A. F. STANKOS

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

PHILADELPHIA, PA.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir j grabąĄfaguklo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už bak -ą 
apsiginkluok nuo savo amžino prieš. I

i URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) < .

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—viduęh’ už
kietėjimą— kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkiųV.ligJį

t Lietuviškų, Bulgariškų, Ilomcopatiškų ir 
’ kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Aventie Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint. 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

Vardas
No____
Miestas

151

____St. or Ave.
State---------------

AUTO SCHOOL
PHONIS, REGltNT 2177-6474 "Mokykla au Repetaelja"
Būkite Savystovū*—išsimokinkite Automobiliu Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus i 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 savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI ,TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
įėjimas iš 736 Lexington Avė., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip Įsteigta

EXTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki rn f* „hi la nūn Nuo 8 v. ryt0 ikj 6 v vak. po 6 vaL_75c įy tentų
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Čia jtaisyta didelis^ plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 

LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debcvoise Sts.

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



<

drumstis.ir dumblintis prieš jį. I T>T?TTZ A T A VTM A T 
Kame dalykas, koks naujas ^<1 J K A LA V iM A I

VIETOS ŽINIOS
* No. 1.

Pasikorė Ligonis Bedarbis

417 Lorimer Street

IŠRANDAVO.IIMAIM.
IR MALIORIUS

>

107 UNION AVENUE

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

Graborius - Undertaker |
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Nušovė visai nekaltą žmogų
James McAssey

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

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

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

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

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.

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

. ^ĄLP

• ■ ' tiXSPETH. / :

PIGIAI PARSIDUODA grocernė ir 
delikatessen, biznis išdirbtas per 

ilgus metus. Priežastis pardavimo 
—savininkas turi išvažiuoti į kitą 
miestą. Pigiai parduosiu greitam 
pirkėjui. 235 Leonard St., Cor. 
Powers St., Brooklyn, N. Y. 67-70

Rengia Sveikatos Kultūros Drau
gija, Ketverge, 21 d. kovo (March), 

Kalbės Dr. Robert Anderson, 
kiti. Tema: Natūra -

PARSIDUODA rakandai dviejų for- 
nišiotų namų. Vienas namas su 

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

(64—69)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON
3481 Third Ave., arti 168th St. 
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.

| Tel., Triangle 1450 |
'Lietuvis Fotografas!

PARSIDUODA restoranas arba rei
kalingas partneris. Biznis išdirb

tas, geroj vietoj, prie dirbtuvių. 
Kreipkitės po No. 145 Thames St., 
Brooklyn, N. Y. (67-70)

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
. S., 114 
“ Tel., 

(44-68)

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

I Darbą atlieku gerai ir pigiai
i Kreipkitės šiuo adresu:
į JONAS STOKES
į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. j

Trečiadienis, Kovo 20, 1929

Bedarbė Privertė 
Prie Plėšimo

Išgirskite Žmogų, ką tik 
Sugrįžusį iš Maskvos

grama būtų ir 5 sykius pras
tesnė, tai jau pats tikslas ne
turėtų sulaikyti namie. Todėl 
visi rengkitės į šį koncertą. 
Lai jūsų namus daboja tik už
raktas.

Nutvertas kaipo plėšikas, 
John Reyna, 27 metų amžiaus, 
brooklynietis, teisinasi, kad 
jis jau senai darbo neturi; 
trūkę jam keleto dolerių už- 
simokėt darbų suradimo agen
tūrai. Todėl nieko daugiau 
jam nelikę, kaip tik vogt ar
ba badų stipt.z

A. L. D. L D. 185 Kuopos 
Nariams

Ateinantį sekmadienį brook-Į Pasikorė sergantis bedarbis 
lyniečiai turės progos išgirsti Isidore Levine, 51 metų am- 
naujų dalykų iš drg. Engdah- žiaus, gyvenęs po num. 952 
lio, ką tik sugrįžusio iš Mask- Dumont Ave., Brooklyne. 
vos. Jis duos prelekciją apie ____________ _
Sovietų Sąjungą ir apie grę
siantį naują imperialistinį k:i- 20,000,000 Nešvariu 
Tą. Prelekciją įvyks po num.i \ ’ ve 1
56 Manhattan Ave., Brook-1 Lytišku Knygučių 
lyne, Komunistų Partijos šeš
tos sekcijos kambariuose; pra
sidės 11 vai. prieš piet. Įžan
ga visiem veltui.

Kovo 21 d., 8 vai. vakare, I Prieš Faktą Nepapūsi 
svetainėj 218'Van Siclen Avė., 
E. Ne.w Yorke, įvyks A. L. D. 
L. D. 185 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai ir 
narės atsilankykite, nes turi
me daug svarbių reikalų. At
siveskite ir pašalinių.

Po susirinkimui bus trumpa 
paskaitėlė tčmoj: “Ar vielio- 
ryba buvo prarijus pranašą 
Jonošių ar Jonošius vieliory- 
bą ?”

skandalas pasipainiojo, tą te
belaiko slaptybėje Tammany 
Hall šulai.

New Yorko distrikte yra 
pasipriešinimo ir prieš Walke- 
rį, dabartinį majorą, ir prieš 
buvusį gubernatorių Al Smi
th ą, kaipo dvasinius tos orga
nizacijos vadus. Įvairūs poli
tiniai šuleriai ir grafteriai, ži
noma, dar tebeina su Walke- 
riu ir Smithu, bet kiti tikisi 
daugiau laimėti, pastačius 
Tammany Hali vadu kokį kitą 
politinį vijurką, kuris neklau
sytų nei Walkerio nei Smitho.

Policmanas Nušovė 
b. Nekaltą Žmogų

UETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Prieš federal) teisėją, 
Campbell} Brooklyne tardoma 
M. W. Ware’iene, Astorijos 
gyventoja, už tai, kad ji per 
paštą siuntinėjus lytiškai ne- policmanas 
švarią knygutę “Sex Side ofian^ Cooper Union Ave. šali- 
Life“ (Lytinio Gyvenimo Pu-ilatvio Brooklyne. Policma- 
sė). Tokios knygutės buvę iš-Į °as neva vijosi vieną automo- 
platinama apie 20,000,000 
zempliorių į metus.

I ■

na-
eg-

PARDAVIMAI
kyšių

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Po penkis metus kalėjimo ir koncerto

ji

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Mirtis iš Žingeidumo

ris 2 metai atgal gavo pirmą
o kita ranka kiše-- dovaną chorų varžytinių kon- MALONAUS PASIMATYMOcerte ? Pažįstamas sako, kad

UŽEIGA

L. D.

pa-

Tammany Hal! Vaidai
209

pritarė,

vertas

šokikas, 
švelnins

savo 
stik- 
šni- 

pap- 
pas

WORCESTER, MASS.
Labai svarbus A. L. D. L. D. 11-tos

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

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

PRAKALBOS—KLAUSIMAI— 
DISKUSIJOS

Už siūlymą $10,000\ 
prezidentui 
Bergas ir 

‘surpaipių”
Komitetas.

(67-8)

negautumėt laiškų, tai įsitėmy- 
šį pranešimą ir atsilankykit.

Sekr. J. V. Stanislovaitis.
(67-68)

Queens pavieto 
Harvey’ui, Frank 
Albert Levinas, 
kontraktorių agentai, buvo nu
teisti 4 iki 8 metų kalėjimo. 
Bet padavė apeliaciją į augš- 
tesni teismą. *• *• '

o trečioji mirtinai jį 
Policmanas būsiąs 
nes jis “ėjęs savo

1927.
J. Svirskis ir
lio Gyvenimo Filozofija.

Atsilankykite patys del savo nau
dos, nes gausite veltui labai naudin
gus pamokinimus. Įvyks “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 8-tą vai. vakare.

66-68

PIRMAS IR VIENATINIS RODYMAS NEW YORKE

“A VISIT TO RUSSIA”
(Lankimosi Rusijoje) 

Oficialis Judantysis Paveikslas iš 10-ties Metų Sukaktuvių Sovietų 
Socialistinių Revoliucijų Sąjungos. ,

WALDORF THEATRE
50th St., j Rytus nuo Broadway

NEDĖLIOJ, 24 KOVO (MARCH), 1929
Bus Rodoma Keturis Kartus Tuo Pradėjimu:

Prasidės 2—4:15—6:30—8:45- valandose.
“Labiausia stebinantis, daug apimantis judantysis paveikslas, soci- 

alės, politinės ir industrinės sąlygos Sovietų Sąjungoje nuo Spalių 
Revoliucijos.”—-Sako Henri Barbusse.

RODO THE PROVISIONAL COMM. FRIENDS OF THE U.S.S.R.
Įžanga $1.00 Ypatai. Tikietus galite gaut “Laisvės” ofise.

^Brooklyne, teismo patvar
kymu, uždaryta dar dvylika 
galiūnų, kaipo nužiūrimų par
davinėjime alkoholinių gėri
mų.

privertė juos atiduot jam Toliau, klausiu pažįstamo: 
$78.80 iš redžisterio, po num. ar teko matyt finų darbinin- 
2668 Broadway, New Yorke, kliubo akrobatus Madison!

Man, kaipo komisijos 
riui rengiamo T. D. A. 17-tos 
kuopos koncerto, kuris įvyks 
24 d. kovo Brooklyn Labor 
Lyceum, tertka susidurt su į- 
vairiais žmonėmis, dalinant 
pagarsinimus ir pardavinėjant 
įžangos tikietus. Daugiausia 
mūsų draugai nusiperka tikie- 
tą ir užgiria būsimą koncerto 

' programą, kad tai bus įvai
riausia ir žingeidžiausia.

žinoma, taip ir yra. Bet 
i man teko sueit vieną pažįsta
mą ir pasiūliau tikietą. Mano 
pažįstamas veikiausiai dar ne
buvo matęs pagarsinimo ir 

į man atsako: “Aš nemanau, 
kad jūs ką gero turėsite tame 

► išpildyme, nes jūs 
tankiai garsinote, kad dainuos 
iš Metropolitan operos daini
ninkai arba jiems lygūs, o vė
liaus pasirodė, kad tik “front- 
ruimio” dainininkai.“

Aš jam atsakiau :
“Jei kada ir taip pasitaikė, 

tai labai senai; o šio koncer
to įšpildytojus kokius garsi
nėm, tokie ir bus. Nebandy
kit kritikuot, nes prieš faktą 
nepapūsi.“

Štai šio koncėrto programa.
Kas gi nemyli bendro dai

navimo Aido ir Lyros C h or ų ? 
O ar girdėjai dainuojant Finų 
Darbininkų Chorą 7 d. kovo 
T. D. A. bazare? Jį publika 
nenorėjo paleist nuo stei- 
džiaus? “Tą kartą negirdė
jau, bet žinau, kad finai labai 

!gražiai dainuoja.“
Na, o ką jūs manot apie Vo- 

' kiečių Bučerių Unijos Vyrų 
Laikydamas vienoj rankoj. qhora, kuriam vadovauja gar- 

popierėlę su užrašu: “Atiduo- sus profesorius G. F. Heil, ku-

Nuteisė Surpaipiy 
Kontraktoriy Agentus

-----1<-------

15 Mėty Kalėjimo už 
Tris Išsigėrimus

bilįf kuriuom būk važiavę plė
šikai ; besivydamas šaudė 
akių plotu, kur papuolė. Dvi 
kulkos prašvilpė pro ausis mi
nėtam žmogui, Ed. Kilroy’ui, 
beeinančiam šaligatviu su sa
vo sūnum, 
pakirto, 
išteisintas, 
pareigas.“

Kaip žinoma, dabartinis po
licijos komisionierius Whale- 
nąs yra ne kartą instruktavęs 
mėlynsiūlius nesigailėt buožių 
ir kulkų. Kriminalistai nuo 
tokio įsakymo kol kas nenu
kenčia, bet vis daugiau nekal
tų žmonių nukaujama.

$10,000 pabaudos gręsia new- 
yorkiečiams Ernestui Douga- 
lui, Arthurui Danieliui ir Mai
klui Feldodorffui, kurie 
smuklėse pardavė po du 
liuku degtinės blaivybės 
pui, kuris, nuduodamas 
rastą gėriką, atsilankė 
juos.

Juos įkaitino federalis pri
siekusiųjų teismas, ir jie bus 
baudžiairY sulig Jonesp įsta- 
tymo. / IM|,'

$250,000 už 20 Mėty 
“Sudarkyto Gyvenimo.” PARENGIMAI IR 

SUSIRINKIMAI

Popierėlė Rankoj ir Replės 
Kišenių j—Plėšiko Ginklai

kite man visus pinigus iš re-
džisterio,“ <
niuje atkišęs, šriubines reples,
V. Wetterlin, 22 metų am-1 “Vokiečiai yra didžiausi mylė- 
žiaus, iš Glendalės, nugąsdino -tojai choru dainavimo ir jie 
gėlių krautuvės tarnautojus ir puikiai dainuoja.“

Toliau, klausiu pažįstamo:

Išbėgus jam iš krautuvės, bu
vo duota žinia policijai. De- 

Asėtkai policmanų ir detekty- 
\ lyų apsupo keletą blokų, kad 
į sulaikyt plėšiką. šaudymo 
r buvo daugiau negu reikėjo.

Visas gatvekarių ir automobi
lių judėjimas tapo / sustabdy
tas per tą ablavą. Plėšikas, 
pagalinus, liko suimtąs. , 

t Kuomet jis, įėjęs į krautu? 
vę, laikė per kišenių atkišęs 
šriubines reples, tai tarnauto
jai, žinoma, pamanė, kad tai 
revolveris. , į

Buvęs Milionierius Nuteistas 
* Kaipo Kriminalistas

Buvęs milionierius, 
kadaise pusantro miliono dole
rių, Joseph Lesser, po num. 
708 Ave. I, liko nuteistas sep
tyniems ir pusei metų iki 15 
metų kalėjiman. Jis, nusiban- 

Tūtavęs per pirmesnes mek- 
^Jjprystes namais ir abelnai ne- 

judamuoju turtu, paskui pra
dėjęs klastuot mortgidžines ir 
kitokias namų ir lotų nuosavy
bės popieras ir pardavinėt ją
sias kitiems. Tuo būdu jis iš
sukęs žmonėms $293,000, ir 
dar buvo .pasiryžęs panašių 
žulikysčių padaryt sumoje 
penkių šimtų tūkstančių dole
rių, kaip kad 1 paaiškėjo teis
me, - '.... <

Sq. Gardene ir kiek iš jų išda
romų įvairių stovylų publika 
gauna dailės sporto ir nusiste
bėjimo ?

Paskui aiškinau savo pažįs
tamam, kad vienas iš svar
biausių koncerto kavalkų tai 
bus Rusų Chekhoff. Balalaikų 
Orkestrą, kuri skambins 8 ga
balus gražiausių rusiškų me
lodijų ; t>rie to bus ir 
šis numeris geriausiai 
publikos jausmui.

Mano pažįstamas 
kad tai bus žavėjantis daly
kas.

Na, ar jūs žinote, kad Vi
tas Z.aveckas yra puikus smui- 
korius ir jau savo gabumu pa
sižymėjęs tarp svetimtaučių, o 
dabar jis- ir mus palinksmins 
savo švelniais virpančiais to
nais?

K. ^Menkeliūniūte ir F. Stan
kūnas dainuos solo ir duetus; 
tai jau visų žinomi ir mylimi 
dainininkai.

Tai taip išaiškinau savo pa
žįstamam visą programą; ir 
jis sutiko, kad tai bus puiki 
programa. Kožnas jos nume
ris skirtingas ir įdomus. Tuo
met pažįstamas ir nusipirko 
nuo manęs 2 tikietus.

Todėl ir kitiems patariu 
nebandyt išankąto kritikuot 
programą, nes prieš faktą ne- 
papūsit. Tai yra puiki pro
grama; bet visi ateikit ir pasi
naudokite jąja. O jeigu pro-

Per dvidešimts meti] žadėjo 
apsivest su našle Lillian Bau- 
eriene Daktaras Fr. E. Smith, 
turčių dentistas, 576 Fifth 
Ave., bet vis ją “menkino“ ir 
savo prižadą . atidėliojo. Da
bar našlė patraukė jį teisman, 
reikalaudama $250,000 už 
dvidešimts metų' “sudarkyto 
gyvenimo.“ Dentistas esąs 
vertas pusės miliono dolerių. 
Bet pradžioje jo profesijos 
praktikos ta našlė sušelpusi 
$20,000.

Nežinomas žmogus Nęw 
Yorke, ]. 
stotyje, pasilenkė nuo plat
formos pažiūrėt, ar ateina 
traukinys. Besiartinantis trau- 
kinyš taip drožė tam žingei- 
duoliui, kad jis ant vietos ta
po užmuštas ir jo kūnas oran 
išmestas ir nukrito ant belau
kiančių traukinio žmonių.

PARSIDUODA gerai įtaisyta gro- 
serne ir delikatesen krautuvė, ge

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

(64—69) ;
PARSIDUODA DIDELE FARMA

152 akrai žemės, 100 suvirš dirba
mos žemės. Stuba 7-nių kambarių, 
vanduo stuboj, taipgi rakandai ir ki
ti reikaŲngi 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 žemes. Taipgi ir automobilius. 
Parsiduoda labai pigiai, tik $10,500, 
reikia įnešti $4,500, likusieji ant len
gvo išmokėjimo. Farma labai pui
kioj vietoj, 2 mylios nuo stoties ii’ 

tės prie savininko. A. Staniulis, Box 
14, Hampton, N. J., arba V. K. 
Sheralis, 120 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. (58-68)
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

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

ikites sekamu adresu:
THE MODEL SHOE STORE

111 Main St., Hudson, Mass,
arba FRANK JOCAS

27 Water St., Hudson, Mass.
(45-69)

rrrDvlrnliM1 kuopos susiinkimas bus nedėlioj, 24.3--., ——.---- -- -požeminio gelzkelio d ^ovo, Lietuvių KVetainėj, 29 Endi-1 miestelio, Hampton;AN.^JL; IG-eipki- 
cott St., 10:30 vai. ryte. Draugai 
ir draugės, visi dalyvauki! šiame su- j 
sirinkime, nes turime labai svarbių | 
reikalų aptarti. Taipgi gausit nau
ją knygą “Karų . ir Revoliucijų Ga
dynė.” Beto, visi .sugrąžinkite kny
gutes, kurias buvote paėmę platini
mui. Tą pačią dieną, po pietų bus 
svarbi prelekciją d. A. Taraškos.

Sekr. J. Karazija.
67-68

į Antras Didžiausias 
Pasaulio Bankas

Irving Trust Kompanija 
taps antruoju didžiausiu ban
ku pasaulyje, kuomet prie jos 
prisidės Manufacturers’s Trust 
Kompanija, New Yorke. Jung
tinis abiejų kapitalas būsiąs 
$1,500,000,000.

WILKES-BARRE, PA.i .

Bendro Komiteto A. L. D.
12-to Apskričio‘ir L. D. S. A. 4-to 
Rajono susirinkimas bus nedėlioj, 24- 
d. kovo, po num. 206 S. Main St., 
Wilkes-Barre, Pa. Pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Kurie esate tame komi
tete, malonėkit dalyvauti. Jeigu ku
rie 
kit

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

t

7ammany Hali, purvinas 
lizdas demokratų poltinių 
paukščių, pergyvena krizį, re
zignavus jų galvai Olvany’ui. 
O jis ir rezignavo todėl, kad 
pradėjo demokratinis vanduo ’

YOUNGSTOWN, OHIO

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

Sekr. J. Kasparavičia.
; 66-67

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

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

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar 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 YPATISKA ATY-
DA IR PATARNAVIMAS II Lili I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

214 Perry Avenue,
J. IR O. VAIGITĮIS

Maspeth, N. Y.

I
 Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!

Kiekvienas*iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę 1 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys U 
vaistai. .Mūsą žmones taip pigiais naminiais vąi 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų Vfeętaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos’ įvairiausių tikrai lie-' 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomif gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir Žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių

\ Aviečių uogų

Anižhi sėklukių

Brolelių

Bernardinų

Bezdų žiedų

Badijonų

Čepronelių

čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 

' Dzingelių 
Dagilių 
Debesiu 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i / 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogrei£iausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ

Ph. G., Vaistininkas 
229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.

Lietuviškos trejos devynerios 75 centaiPHone: Greenpoint 2017, 2860, 8514.
Ijgjjggggjgjgjgjjjggjgggggjggggjggggjggjgggjgggjgjggjgg

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

voje turi viso- 
kitokie naminiai 

s gydo beveik

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokią lietuvišką




