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težius, o Išlaimėsit 
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Šimtai Svetimšalių Gali 
Būt Išdeportuoti

Vienas “Laisvės” skaity
tojas iš Menden, Conn., pri
siuntė iškarpą iš laikraščio 
“The Meriden Journal,” ku
ris patalpino žinią, kad ten 
randasi šimtai svetimšalių, 
kurie gali būt išdeportuoti 
sulig pataisyto imigracijos 
įstatymo, kuris įeis galion 
su liepos 1 d. š. m. Ypatin
gai tas įstatymas palies tuos 
asmenis, kurie del labai liuo- 
sos inspekcijos ant 
žįaus negali parodyti 
liavimo dokumentus.

Laikraštis rašo:
Iš 2,000 kanadiečių

dene arti 400 gali būt išde
portuoti sulig to naujo imi- 

jįį gracijos įstatymo.
Visi asmenys, kurie atvy- 

* ko į šią šalį iš Kanados nuo į 
* birželio 3 d., 1921 m., ir dari 

neišgyveno penkių į 
čia (Meridene), ir kurie ne-i 
gali parodyti įvažiavimo do-

rube- 
atke-

1 '

Darbininkai Visų šalių, 

VienykitėsI Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

Padienis, Kovo (March) 29 d., 1929
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Sandino Kareiviai
Nužudė J. V. Mariną

Vokietijos socialdemokratai užsimanė patarnauti Lietuvos budeliams fašistams. Jie Vokieti
joj padeda valdžiai gaudyti Lietuvos emigrantus ir grąžinti į Lietuvos fašistų nagus.

14,000 RAUDONARMIEČIU MARŠUOJA 
PIRMYN PIETINĖJ CH1NIJ0J

MANAGUA, Nicaragua. 
Pranešama, kad antradienį 
įvyko mūšis tarp Sandino 
kareivių ir Amerikos mari
nų, netoli Jocote, Nueva Se
govia.

Vienas marinas tapo už- 
_ __ muštas. Nežinia, ar nors
metu‘vienas krito iš sandiniečiu.

v t

Meri- Komunistai Užima Miestus Kiangsi Provincijoj; Raudonar
miečių Spėkos Maršuoja Ant Kanchow

kumentų galės būt išdepor- “VyraS” .. Dviejų Vaikų 
tuoti po 1 d. liepos. J e T

Motina 'Vienatinis būdas tokiems j 
asmenims pasilikti šioj šaly! 
be trukdymo iš imigracijos 
viršininkų pusės, tai sugrįž
ti į Kanadą ant savaitės ar

LONDONAS.-— Čia nese
nai iškilo į viršų, kaip mo-

dešimts dienų pirma liepos ^er^. P?r ^ie.^us gyve"
1 d. ir atgal atvykti į Jung
tines Valstijas su tinkamai 
paliudytais įvažiavimo do
kumentais.

Visi asmenys, kurie po lie
pos 1 d. bus priskaityti prie 
viršuj pažymėtų sąlygų, ga
lės būt išdeportuoti.

Tie svetimšaliai, kurie čia 
atvyko pirma birželio 3 d., 
1921 m., ir po birželio 29 d., 
1906 m., turi pristatyti at
vykimo paliudijimus (kiek
vienas jų kainuoja po $20), 
jeigu jie nori daryti žings
nius linkui patupimo pilie
čiais. Tą jie gali padalyti 
pristatant affidąvitus (po 
prisieka padalytus raštiškus 
paliudijimus), pažymint at
vykimo dieną ir tt.

Sulig pataisyto natūrali
zacijos įstatymo, išsiėmimas 
pilietinių popierų daugiau 
kainuos. Pirma viso kai
nuodavo $5, bet po liepos 1 
d. bus sekami iškaščiai:

Tiems, kurie atkeliavo 
prieš birželio mėnesį, 1906 
m., $15; tiems, kurie atke-

rodyti atkeliavimo doku
mentus, $20; tiems, kurie 
negali parodyti atkeliavimo 
dokumentus ir kurie turi iš
siimti registracijos rekordą, j •

Kongresmanas Teisinasi, kad 
Pas Jj Neatrasta Degtinės

no čia ir dirbo, kaipo vyras, 
po vardu nulkininkas Victor j 
Baker. Veikė kaipo fašistų 
lyderis. Pagalios tas “pulki
ninkas” tapo suareštuotas. 
Pasirodė, kad tai yra Lillian 
Irma Valerie Arkell-Smith, 
dviejų vaikų motina.

Kuomet ji buvo apsimetus 
“vyru,” ji apsivedė su dviem 
ar trimis merginomis. Bet 
ji visada sudarydavo tokias 
aplinkybes, kad su jomis 
nereiktų gyventi..

Trečiadienį ji tapo atga
benta į policijos teismą tar- . 
dymui už kreivą prisieka. 
Teisme jau ji elgėsi kaip 
moteris, ir buvo apsirengus; 
moteriškai. Ji kaip moteris 
verkė, kuomet ji pamatė sa
vo buvusią “pačią,” panelę 
Haward, kurią ji suviliojo; 
ii labai nusiminusiai klausė, 
kuomet ios buvusi “pačiu- 
kė” liudininkų suole pasako
jo apie jų “ansivedimą” ir 
vedusių gyvenimą.

Ji buvo kaltzinama, kad ii 
prisiekė raštiškam paliudiji
me vienuolika metų atgal, 
kad ii buvo pasitraukęs iš 
armijos nulkininkas ir kad 
buvo oficierius kavalerijoi 
laike pasaulinio karo. Ji 
taipgi buvo kaltinama pada
ryme melagingu pareiškimu 
sąrvšv su jos “apsivedimu” 
su kita moterimi Brighton 
parapijos bažnvčioj. 1 ;

Ji tapo paliuosuota po 
kaucija.

Komintemas Ragina Pasaulio Darbininkus 
Remti Indijos Revoliucinį Judėjimą

MASKVA. — Komunistų 
Internacionalo Pildantysis 
Komitetas išleido atsišauki
mą į viso pasaulio darbinin
kus ir prispaustus žmones, 
ragindamas remti Indijos 
revoliucinį judėjimą.

Atsišaukimas sako, kad 
streikų banga, kuri dabar 
kyla kairiojo sparno unijo
se, nuolatos didėja ir būna 
suorganizuotos milžiniškos 
demonstracijos po obalsiu 
“Darbininkų Sovietai.”

Indija dega po imperialis
tų letena, sako atsišaukimas. 
Spaudimas valstiečių ir jų 
dalyvavimas darbininkų ir 
valstiečių partijų kongrese,

Du Vaikai Numirė Nuo Ne
sveikos Mėsos; Tėvai Susirgo

Mirties Bausmė Komunistams

parodo, kad valstiečiai'eina 
išvien su darbininkais. ^Im
perialistų teroras didėja. 
Darbininkų ir 
partijos, kurios 
dėjusios prie 
Internacionalo, 
mos. *

Imperialistai pradėjo tero
rą prieš darbininkus su vil- 
čia sukriušinti darbininkų 
judėjimą pirma, negu vals
tiečių judėjimas kils. Tik 
suvienyta darbininkų ir val
stiečių revoliucija gali nu
versti imperializmą ir jo 
buržuazinius ir feodalinius 
pagelbininkus, sako Komin- 
ternas.

valstiečiu 
nėra prisi- 
Komunistų

atakuoja-

TOKIO, Japonija.— Japo
nijos parlamentas be dide
lių kliūčių priėmė bilių, kad 
mirties bausme bausti visus 
tuos darbininkus, kurie bus 
surasti kaltais agitavime 
nuversti dąbartinę Japoni
jos valdžią.

'Bilius legalizuoja laikiną 
taip vadinamą “patvarky
mą prieš pavojingas min
tis”; tasai patvarkymas iš
leistas prieš komunistus, 
kūnų daug dabar sėdi ka
lėjimuose.

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Chinijos darbininkų ir 
valstiečių Raudonoji Armi
ja, susidedanti iš 14,000 ka
reivių, maršuoja per Fukien 
provinciją po komunistų va
dovybe, pasak aplaikyto 
pranešimo nuo Amerikos 
konsulato iš Fuchow mies
to. Konsulato pranešimas 
patvirtina žinią, kad komu
nistai užėmė nemažus mies
tus, Tingchow ir Shang- 
jhang toj provincijoj.
I Tuo pačiu sykiu Amerikos 
(konsulatas Kantone prane- 
Iša, kad darbininkų ir vals
tiečių kariuomenė užėmė 
Anyuan ir King-kwo mies
tus Kiangsi provincijoj ir 
kad raudonarmiečių spėkos 
maršuoja ant Kanchow mie
sto.

Kur darbininkai ir valstie
čiai užima miestus ir kai
mus, visur įsteigiama So
vietinė tvarka.

O tuo pačiu sykiu tarp 
Chinijos militaristų kova 
aštrėja.

Nacionalistų valdžia tre
čiadienį pradėjo smarkiai 
rengti militarinę kampaniją 
prieš Kwangsi provincijos 
militaristus, kurie atstovau
ja Kuomintango (nacionali
stų partijos) opoziciją. 
Taipgi nacionalistų valdžia 
pradėjo militarinę kampa
niją prieš Wuhan miestų 
militarinius vadus, kurie iš
ėjo prieš Nankingo valdžią.

Trečiadienio vakarą Nan
kingo Chiang Kai-shekas 
Kuomintango kongrese pa
smerkė Kwangsi militaristų 
kliką. Jis įvardino , . Li 
Tsung-jen, Rei Chung-hsi ir 
Li Chai-sum kaipo “didžiau
sius priešus nacionalistinės 
Chinijos.”

Po to kongresas nutarė 
prašalinti tuos tris genero
lus iš Kuomintango.

Kuomintango kongresas, 
kuris taip pat yra reakcinis, 
trečiadienį svarstė komunis
tų judėjimą Chinijoj ir pa
reiškė, kad komunistei su
kėlę Kuomintange vidujinę 
suirutę.
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Francija irgi Įvelta Tyrinėji
me Laivo Nuskandinimo

Užgina Darbo Unijų
Vienybės Konvenciją

Meksikos Lakūnai Bom- į 
barduoja Sukilėlius 1

Trys kovingos darbo uni
jos užgyrė Darbo Unijų 
Švietimo Lygos Pildančiojo 
Komiteto šaukiamą darbo 
unijų vienybės konvenciją, 
birželio 1 ir 2 d., Cleveląn- 
de.

Tos unijos yra Nacionalė 
Mainierių Unija, Adatos 
Amatų Darbininkų Industri
nė Unija ir Nacionalė Teks- 

WILKES-BARRE, Pa.— tiles Darbininkų Unija.

Policija Terorizuoja Šilko 
Streikierius Wilkes-Barre

WASHINGTON.— Buvo 
pranešta, kad pereitą pirma
dienį, kuomet kongresma
nas William M. Morgan iš 
17-to Ohio Distrikto sugrįžo 
iš Panamos į New Yorką 
laivu Cristobal, jo bagaže 
atrasta keturios bonkos deg
tinės. O Morgan žinomas 
kaipo “sausiausias” kon
gresmanas ir didžiausias ša
lininkas garsaus Jones įsta
tymo, sulig kurio dabar 
butlegeriai aštriai baudžia
mi už blaivybės įstatymo 
laužymą. < z

Morgan sako, kad tas. pra
nešimas esąs neteisingas, 
kad jis nesigabenęs degti
nės.

Pjovė Pačiai Kojas

Pastatyta policijos spėkos 
prie Wilkes-Barre Weaving 
kompanijos dirbtuvės, kad 
sulaužyti streiką šilko dar
bininkų, kurie reikalauja 
pakelti algas ir pripažinti jų 
uniją. Policija brutališkai 
elgiasi su streikieriais.

Nei vienas streikierys ne- 
prileidžiamas prie dirbtuvės 
už 500 pėdų, o Nacionalės 
Tekstiliečių Unijos organi
zatoriai niekur neprileidžia- 
mi arti tos vietos.

Policistai ant arklių ir 
motorciklių puola streikie
rius, jeigu pastarieji tik 
prisiartina prie dirbtuvės. 
Sakoma, policistai nuo bosų 
gauna po $5.

Policijos viršininkas Rus
sell Taylor pareiškė: 
sulaužysiu streiką.”

Tąčiaus streikieriai 
ryžę tęsti kovą toliaus, kol 
jų reikalavimai bus išpildy
ti.

Kitos mažesnės unijos 
taipgi užgiria tą konvenci
ja.

Konvencija šaukiama su 
tikslu subudavoti naują dar
bo unijų centrą.ORANGE, N. J.— Antho- 

ny Aquilina ir jo žmona 
trečiadienį čia smarkiai su
sirgo ir randasi kritiškoj 
padėty, o jų du vaikučiai, 
Joseph 4 metų, ir Carmelo, 
6 metų, numirė, vienas tre
čiadienį, kitas pereitą penk
tadienį. Sakoma, kad jie 
apsirgo nuo sugedusios 'mė
sos, Vaikučiai numirė : už
valgę nesveikos kiaųlien,osr

WASHINGTON.— Apart 
Anglijos ir Kanados dar ir 
Francija dabar yra užinte- 
rėsuota nuskandinimu Ka
nados laivo • “I’m Alone.” 
Laivą nuskandino Amerikos 
pakraščių sargybos laivas 
Dexter, - kaipo gabenantį 
degtinę.

Franci jos konsulas New 
Orleans mieste praneša, kad 
su tuo laivu nuskendo jūrei
vis, kuris buvo Franci jos pi
lietis. 1 Pirmiaus buvo pažy
mėta, kad jis buvo Anglijos 
pilietis.

Francija dabar irgi prisi
dės prie tyrinėjimo laivo nu
skandinimo.

MEXICO CITY. — Vai- 
džios spėkos jau užėmė piet
rytinę dalį Chihuahua vals^ 
tijos. Kavalerija pasiren
gus užimti Jimenez miestą, 
kur buvo vyriausia stovykla 
sukilėlių vado generolo Es
cobar.

Generolas Calles pranešė 
l prezidentui Gil, kad lakūnai, 
skraidanti virš Jimenez 
miesto, nematė nei vieno su
kilėlių kareivio ten. . Orlai
viai skrido į šiaurius ir me
tė bombas į du sukilėlių 
traukinius, kurie apleido 
miestą su kareiviais ir va
žiavo į šiaurvakarius linkui 
Chihuahua miesto.

Kavalerija, po komanda
Ir Gimnazijos Tuštėja Šiaurės generolo E. Ortiz, tik už ke- I bų mylių nuo Jimenez, ir ti-

licihvuj (kimasi, kad ji greitai užims
miestą. < >. ■ i

Svarbiausia federalė armiZ 
ja, po vadovyste generolo 
Andreu Almazan, yra antį 
Escalon miesto. Kadangi 
prisiėjo taisyti -sugadintas 
reles, tai armijos žengimas 
pirmyn buvo sutrukdytas.; _ 

Pranešama, kad Douglas 
miestas, Ariz., pardavė du 
kulkosvaidžius ir 37,000 dir
žų amunicijos Meksikos su
kilėliams už $2,000, gi mies
tas gavęs tik $500. * Jungti
nių Valstijų justicijos de«, 
partmen tas pradėjo tynr’;; 
ti visą to miesto adminis' J 
ei ją. Policijos viršininkas 
tapo suareštuotas sąryšy su 
ginklų pardavimu sukilė
liams.

Del 1928 m

Uždėjo - Taksas Ant Gazolino

pasi-

■■■

2 žmonės po Traukiniu

ir

Čia

“Aš

Nusižudė Kunigas 
_____  ■ >

. Waterbury, Conn.--- 
nusižudė -kunigas Chirsttia 
Merkle pereitą trečiadienį.
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Prigėrė šuliny
Kaunas. — Vasario mė

nesio 28 dieną Utenos gat
vėj. 91 sklype pil. Eikėnicai- 
tė Marija, 26 m t. amžiaus, 
besemdama vandenį pasly
do ir ikrito į Šulinį.

Po didelių pastangų Eikė- 
nieaitė buvo ištraukta iš šu
linio ir nuvežta ligoninėn, 
kur ir mirė.

HOBOKEN, N. J.— Mi
chael SmaHioak, 41 metų 
amžiaus, 300 svarų/ darbi
ninkas, nuo 46 Allen'St., 
pirmadienį su draugais išėjo 
pabaliavoti. Trečiadienį su
grįžo išsigėręs. Jo’ žmona 
pradėjo jį barti už tai. 1»

Supykęs jis pasiėmė kepu
rę ir švarką ir ėjo iš namų. 
Jo pati paskui jį sekė. Ke
turis kartus jis bandė išeiti 
ir ji vis paskui jį sekė. ‘

Pagalios jam atėjo mintis 
į galvą, kad moteris negalė
tų paskui jį eiti, jeigu būtų 
be kojų. Sumanė nupjauti 
jai kojas. Pasiėmė pjūklą, 
užvertė ją ant stalo ir pra
dėjo pieluoti jai dešinę koją. 
Moteris pradėjo rėkti. Iš
girdo jos duktė Stella, 10 
metu amžiaus; ji per langą 
pradėjo šauktis pagelbos. 
Pribuvus policija suarešta
vo Smarhoak. Jis tapo su
laikyta be kaucijos. Mote
ris sužeisfe. s

ALBANY, N. Y.—New 
Yorko valstijos seimelis tre
čiadienį perleido bilių uždė
jimui 2 centu taksų ant 
galiono gazolino. Bilius 
įeis galion gegužės 1 d. Ap- 
rokuojamą, kad tuo. būdu 
valstijai suplauks apie $24,- 
000,000 į metus. Sakoma, 
tie pinigai bus daugiausia 
naudojami prižiūrėjimui 
taisymui valstijos kelių.

40,000 Asmeny Be Namy del 
Potvinio Bessarabijoj

BUDAPEST, Vengrija.— 
40,000 asmenų, daugiausia 
valstiečių, liko be namų Bes- 
sarabijoj iš priežasties dide: 
lio potvinio. Dunajaus upė 
ir jos šakos labai pakilo ir 
užliejo didelį plotą žemės.

Padaryta dideli nuostoliai. 
Potvinis sunaikino daug na
mų ir galvijų.

Važiuojant traukiniui iš 
Pilviškių stoties iškrito ke
leivis Juozas Miestą, kilęs iš 
Barzdų valse., Miknaičių k., 
ir tapo sužeistas.,

Ties Labos stotim vagonų 
tepėjas nukrito nuo stab
džio ir einančio traukinio 
sunkiai sužeistas. :■

V' '-'i i.. ■*
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ROKIŠKIS.
blogo derliaus daugelis šiau
rės Lietuvos ūkininkų nu
stojo leidę sayo vaikus į 
gimnazijas. Ypač Biržų, 
Rokiškio Valstybinėse gim
nazijose žymus mokinių su
mažėjimas. /

Moteriškė Kunigas
Glasgove, Škotijoj, baigu

si universitete teologijos fa
kultetą 24 metų mergina pa
skirta kunigu vienoj 500 pa- 
rapijonų škotų bažnyčioje.

Tai esanti pirmoji moteris 
kunigas Škotijoje, o gal ir 
visoje Europoje.

Cleveland, Ohio. — Ku 
Klux Klan remiamas bilius, 
kad būtų įvesta verstinas 
biblijos skaitymas mokyklo
se, tapo čia atmestas apšvie- 
tos komiteto 12 balsų prieš

Baltimore. Md.— Pblicija 
suareštavo ir pasiuntė į ka
lėjimą 28 bedarbius, kuriuos 
atrado gulinčius tarpdurv- 
se. Jauniausias bedarbis 19 
metų amžiaus. Juos apkal
tino “valkatystėj.”
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>• APŽVALGA
niuose centruose nelegaliai, bet 
Ryškiai. Didžiausias skaičius 
priešingą balsų buvo paduota 
industriniuose centruose šiau
riuose. Milano miestas, su sa
vų revoliuciniu proletariatu, 
padavė 23,000 priešingų bal
sų, o jį pasekė Genoa su 8,000; 
Turinas su 7,000; Trento ir 
Bologna po 5,000 ir Como, Cu-j 
neo ir Undinė — po 4,000. ši
tos skaitlinės turi reikšmės pa
saulio revoliuciniam judėjimui. 
Jos aiškiai parodę turėjimą 
Komunistų Partijos ankštų ry
šių su Italijos masėmis, kurios, 
laikui bėgant, nušluos fašizmą, 
su jų didžiąją taryba ir 400 
nuskirtais kandidatais, sykiu 
su didžiaisiais fabrikantais, 
bankieriais, dvarininkais ir 
kunigais; ? Jos įkurs; darbinin
kų ir valstiečių demokratiją 
Italijos prolętąriąto; diklįatūro- 

1 je,» kuri paiiąikįns klasinę ty- 
roniją, kurios' bjauriausią iš
raiška dabartinėj d imperialis
tinėje eroje yra fąšįzmas.”

pozicija ras sau 
tat, kiek vėliaus,, paskelbsiu 
ir tuos planus.

Geistina būtų, kad mūsų 
organizacijų kuopos šį (klau
simą tuoj paimtų apkalbėji
mui ir pasekmes to apkal
bėjimo paskelbtų spaudoje. 
Prie, to būtų žingeidu išgir-

Camp Coal Co. Kinloch 
Kasyklojsų organizacijos, del’kurių 

subudavojimo daugelis mū
sų veikėjų’ paaukojo yiską, 
ką tiktai \ galėjo paaukoti, 
būtų išlaikytos tokioje pat 
augštumojej kokioje jos yra 
dabar,, kad mūsų propagan
da tarpe lietuvių darbinin
kų ir darbininkių nesusilp
nėtų, tat ar mes norime ar 
nenorime,, turime traukti 
čia gimusį ir augusį jauni
mą į lietuviškąjį darbininkų 
judėjimą. Mes jau sensta
me, už metų kitų visai su
smuksime, naujų spėkų iš 
Lietuvos nėbeatvažiuoja ir 
laikui bėgant nebus kitos iš
eities, kaip tiktai čia gimęs 
ir augęs jaunimas' turės už
imti mūsų vietas. Kad tas 
jaunimas būtų tinkamas' 
mūsų vietų užėmimui, tai 
jau iš anksto mes turime 
pasistengti jį aptašyti ir 
prie to darbo prirengti. Lie
tuviai Amerikoje dar greit 
neišnyks ir darbininkiški 

’darbuotojai ant lietuviškos 
turi būti traukiamas į tarp- dirvos dar bus reikalingi, 
tautines darbininkų organi- Vadinasi, didžiuma argu- 
zacijas, kaip tai, į Jaunųjų mentų stovi toj pusėj, kad

Pastaruoju laiku nas A- 
merikos lietuvius darbinin
kus ir darbininkes pasireiš
kė noras ir pageidavimas, 
kad čia gimęs ir augęs lie
tuvių jaunimas būtų suor
ganizuotas. Tuo klausimu 
yra išreikšta daug įvairių 
minčių, išdėstyta daug įvai
rių planų, kaip ir kokiu bū
du jį suorganizupti, bet ga
lutino plano dar nepatiekta 
ir organizavimo darbas fak- 
tinai .dar nepradėtas. Tie
sa, vienur kitur yra susior
ganizavę įvairūs jaunimo 
kliubai, bet tai yra tik loka
linis dalykas. Plačios orga
nizacijos, su kurios pagelba 
visas čia gimęs ir augęs lie
tuvių darbininkų jaunimas 
būtų galimk surišti į vieną 
ryšį, mes dar neturime ir, 
ant kiek man. yra žinoma, 
planai tokios organizacijos 
sudarymui dar nepatiekti ir 
pamatas nehutiestas.

Nemažai yra padarytų iš
sireiškimų, kad jaunimas

Ketvirtą dieną po eksplozi
jai nuvykau pažiūrėti to bai
saus eksplozijos reginio. Ti- 

1 su" 
lankstytos, susukinėtos, supin
tos. Tipelis apdegęs; nuo sie
nų ir nuo stogo blėtos nuby
rėję. šlopos, kur ugnis išsi
veržė, matyti paviršius apga
dintas. Už kelių šimtų jar
dų stubų langai išbyrėję, žmo
nių prisirinkę tūkstančiai. Vie
ni apstoję šlopą ir tipelį žiūri, 
kiti po pečę vaikštinėja, ne-, 
gyvėlius žiūrinėja. Automo
bilių . desėtkai tūkstančių ap
linkui suka, nes visi neturi 
vietos, kur sustoti. Graboriai 
automobiliais lekioja, švilpia: 
vienus į stubas veža, kitus iš 
stubų.

Pažvelgus į žmonių minią,

i • • _ j * “ Ji* odUO VIYO jJl JL J UO IvKUllv*

sti JpĮHtys n musų atskilų peų0 storiausios geležys
veikėjų tuo klausimu.

J. Alekšis, 
A.L.D.L.D. Centro

Sekretorius.

Pastaba. Patsaif Red.
klausimas — organizavimas 
jaunimo — yra labai svar
bus ir todėl turėtų būti dis- 
kusuojamas kuoplačiausiai. 
Redakcija, tačiaus, nesutin
ka su kai kuriais d. Aleksio 
išvadžiojimais, ir savu laiku 
bus apie tai rašytai

Pjovynės Tarpe 
Lietuvos Fašistu

Tūlas laikas atgal Lietu- 
Vos fašistų - tdrpe virusioji 
kova buvo tikru faktu/ o ne 
išmislais, kaip bandė įtikin
ti fašistų šalininkai. Tatai 
liudija visa eilė davinių, bet 
už vis ryškiau paliudija 
vienas klerikalas savo laiš
ke, rašytam Chicagos 
“Draugo” redaktoriui, ku
ris jį išspausdino savo laik
raščio num. 73-čiam.

“Politikoje nuolat eina rim
ti kivirčiai tarp smetonininkų 
ir voldemarini'nkų,” sako laiš
ko rašytojas. “Kol kas perga
li pastarieji, nes Antanas 
Ananuila (Smetona. “D.” 
Red.), paties Augustino (Vol
demaro. “D.” Red.) pasaky
mu, yra lepšys, o kitų many
mu tai bobiškiausia Lietuvos 

/boba. ” ' t 4
Šių metų Suokalbis, apie 

kurį buvo mūsų spaudoj ra
šyta, pasirodo, buvęs orga
nizuotas ne Smetonos, ale 
Smetonienės, kuri norėjusi

nepasidalina tuo kaulu, kurį 
pasigriebė 1926 m. gruodžio 
mėn. 17 d. Nužudę daugy
bę geriausių biednuomenėš 
reikalų gynėjų, įkalinę ir iš- 
trėmę tūkstąnčius kovotojų, 
užgniaužę darb. organizaci
jas ir spaudą — ta?pati klį-? 
ka tarpe savęs pjaunasi,! 
konspiruoja. Vieni įtužuri Daily Workeris praneša, 
šiai girtuokliauja, kiti plėšia kad šiomis dienomis susirgo 
ir vagia, o Smetonienė su j0 kartūnistas-piešėjaš, d. 
savo Rasputinais bando pa- pred Ellis. Ačiū ligai, jau

I Serga Žymus Kartunistas PASTABOS nematyti nei pas vieną šypsos: ,

tapti Lietuvos Ekaterina
Velikaja. ,

kelintas numeris mūsų 
draugų angliško dienraščio 
išeina be jo taip vertingų 
piešinių, kurie iki šiol veik 

I kiekviename “D. W.” nume- 
?ryj puošė laikraštį.

Andai Mussolinis turėjo , —TTU
rinkimus į savo parlamentą. Jei Galely, Visi iŠ 
Be fašistų, kitokių kandida-
tų nebuvo. Norint pareikš- ŠIRVOS Pabėgtų

“Rinkimams” Pasibaigus

visi nuliūdę, nusiminę. Vieš
patauja tyla, tik retkarčiais 
vienas kitas prataria kokį žo
dį ir tai lėtai, negarsiai.

Užėjau į kelias stubas, kur 
randasi nelaimingieji pašarvo
ti. Vieno visas kūnas apdang
stytas, tur būt labai apdegęs; 
kiti du truputį apdegę, burnos 
neuždengtos; kiti iketuri guli 
be jokių žaizdų, tartum sal
džiai miega ir, rodos, pašau
kus tuojaus atsikeltų ir vėl ei
tų į kasyklas. Vienoj stuboj 
guli du negrai—tėvas ir sūnus; 
tėvas pusėtinai apdegęs, o sū
nus užtroškęs.

Kiek iš viso gyvasčių žuvo, 
sunku pasakyti, bet jau virš 
šimto negyvėlių išimta.

Lygiai metai, vienas mėne- 
sis ir viena diena toj pačioj 
kasykloj įvyko didelė eksplo
zija. Kiek toj eksplozijoj žu
vo i žmonių, sunku pasakyti. 
Oficialiai buvo laikraščiuose 
pranešta, kad 14, bet pasako
jama, kad ir tuomet žuvo tar
pe 60 ir 70 žmonių. Mat, tuo
met dirbo streiklaužiai, tai, 
veikiausiai, paskelbė tik vie
tinius ' žuvusius, o kurie buvo 
suvažiavę iš tdliaus streiklau- 
žiauti, apie tuos nutylėję/ ne
skelbė.

Pažiūrėjus į tokį baisų regi
nį, net šiurpuliai per kūną per
bėga. Juk bile valandą ir bi
le kurioj kasykloj kiekvieną 
majnierį gali patikt tokis liki
mas. Jeigu žmogų ant vietos 
užmuša ar sudegina, tai nors 
ilgai kančių nekenčia, bet ku
riems reikia palengva mirti, 
užtrokšti, tai jau baisios kan
čios.

Teko patirti, kad ir vienas 
lietuvis žuvo, tik pavardės dar 
nesužinojau. Vėliau gal pa
aiškės ir daugiau žuvusių.

J. Čiuplis.

Plačiosios žmonių masės 
Paryžiuj nesutiko pagerbt 
mirtį Foch’o, buvusio sąjun
gininkų karinio vado pasau
liniame imperialistiniame 
kare.

“New York American” 
šeštadienį, 23 d. kovo, sako: 
Vakar tūkstančiai (tiktai?) 
dalyvavo atidavimui pasku
tinės pagarbos Foch’ui; 
šiandien, tikimasi, dalyvaus 
desėtkai tūkstančių. Bet 
šeštadienyj visą dieną smar
kiai lijo ir susirinko gal būt 
tiktai tie patys tūkstančiai 
buržujų.

Visgi tiek pagarba iš pra
džios buvo visai menka ir 
prasta, nežiūrint, kad Foch 
sąjungininkų šalių imperia
listinei buržuazijai atliko 
ištikimai. svarbią tarnystę. 
! ' I ’ ' ’ 1 ! ’ ‘ J ’ ‘ 1

> 1 Kuomejb mirė vadas pašau-. 
Įįrjės proletarinės revoliuci
jos, N. ’ Leninu,. tai ne tik 
visos Maskvos žmonės, bet 
žmonės* iš provincijos per 
sniego pusnis plaukė milio- 
nais, kad pagerbt jo atmin
tį. Ne tik Maskvoj ir visoj 
Rusijoj, bet ir visose kitose 
šalyse po įvairius miestus 
darbo žmonės rinkosi desėt- 
kais ir šimtais tūkstančių, 
kad atiduot . savo paskutinę 
pagarbą vadui prislėgtosios 
viso pasaulio žmonijos.

mes būtinai turime traukti 
Čia gimusį ir augusį lietuvi
škąjį jaunimą į lietuvišką
sias darbininkiškas organi
zacijas ir abelnai į lietuvių 
darbininkų judėjimo eiles.

Kaip jau augščiaų minė
jau, išdirbtų planų ir patie
sto pamato jaunimo organi
zavimui mes dar neturime. 
Jie išdirbti ir pritaikyti prie 
gyvenimo sąlygų ir įvairių 
atskirų kolonijų aplinkybių 
yra. gana punku. Prie.to 
dar : didesnis?/? ir ; Sunkesnis 
darbas prisieitų panešti or: 
ganizuojant; naują, atskirą,

H t - • piUj .įą Mityvį reikėtų išleisti 
jšigąlygį jeigu kųrįe^ drau7 
gar ataugės tokią tūri. ‘ 
Man rodos, kad viena iš ge
riausių išeičių suorganizavi
mui čia gimusio ir augusio 
lietuviško jaunimo yra ta, 
kad tuoj reikia pradėti or
ganizuoti -atskiras jaunimo 
kuopas po A.L.D.L.D. vė
liava, 
cionalė 
savo kuopas beveik kiekvie
noje kolonijoje ir kolonijti
kėję, priima į savo tarpą 
abiejų lyčių narius ir, tokiu 
būdu, daug lengviau ir grei
čiau būtų galima suorgani
zuoti neorganizuotas lietu
viškasis darbininkiškasis 
jaunimas. Metinės duoklės 
taipgi nedidelės. Prie to 
-dar už įmokėtus pinigus 
jaunimas gautų naudingų 
knygų, su pagelba kurių 
jiems greičiau pasisektų 
prasilavinti ir darbininkų 
reikalus suprasti.

Žinoma, tokioms jaunimo 
kuopoms turėtų būti suteik
ta pilna autonomija. Jos 
galėtų Aužsiimdinėti sportu, 
įvairiais žaislais ir savo na
rių lavinimu fiziškai. Taipgi 
jos turėtų turėti tas pačias 
teises draugijoje, kaip kuo
pos, susidedančios iš, senųjų 
narių. . . . : ; :
; Yra' dar įr, daugiau pliu
sų, kurie stovi už tai, kad 
Amerikos lietuvių darbinin
kiškasis -jaunimas turi būti 
organizuojamas po vėliava 
A.L.D.L.D., bet šiuo tarpu 
aš ’jų nepurodysiu. Galuti
nų planų, kuriuos aš ypatiš- 
kai turiu jau išdirbęs, kaip 
tas jaunimas turi būti orga
nizuojamas po A.L.D.L.D. 
vėliava, taipgi šiuo tarpu 
neskelbsiu, nes, viena, tie 
planai tai tiktai yra mano 
ypatos planai ir dar meke
no neužgirti; o antra, tai 
dar nežinau, ar kas nors su
tiks sų mano čia išreikšta 
minčid.' Jeigu ši. njąno. pro-

Darbininkų Lygą, etc. Tų 
draugų, kurie stoja už trau
kimą lietuviškojo jaunimo į 
tarptautines organizacijas, 
nuomonė yra, kad čia gimu
sia j am ir augusiajam lietu
viškajam jaunimui vieta tik 
tarptautinęse’ organizacijo
se, nes visas, darbininkų ju
dėjimas čia Amerikoje tu
rės būti sudarytas ant tarp
tautinio pamato.

Aš pilnai sutinku su tuo, 
bet tuo paeik, sykiu esu tik-

ti priešingą .nuomonę, asme-
i • ’ y. ♦ i • « Sovietų Baltrusijos “Rau-

nys,_ kuriem/buvo suteikta donojo Artojaus” korespon-

f

JUOKAI NE JUOKAI

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

St-

Kara- 
išvažia- 
iš įvai-

Išva-

organizacija, turi

Lummo orgamza-, 
. mano suprati-.

—suiniinti, kad balsavo prieš tik 
pradžioj | tokie asmenys, kurie pasirį-

dentas iš Vokietijos rašo
“šiandie, 26-11, pel

ijančių Hamburgo link 
vo virš 500 valstiečių 
rių Lietuvos kampų, 
žiuojautieji sako, metę Lietu-

šistijos rinkimų pasėkas.'] Kaimą 
Savo num. 18-tam “D. W.” ■ 
pastebi: . ,

“Net gi tokiose sunkiose są
lygose Italijos komunistų Par- - ------ ,r , Vr i •
tija vedė herojišką ir istorinę mėnesį — Jungtinių y alsti- 
kovą prieš fašizmą. Jinai tę- jų Komunistų Partijos tėo- 
sė vajų didžiuosiuose industri- retinjs žurnalas. ’ Vyriausi

j teisė balsuoti, turėjo. padėti 
balsą “Ne” (t. y., priešingą 

'esamam sąrašui), arba visai 
' nebalsuoti.

Priešfašistinį darbą Ita
lijoj intensyviai ir plačiai 
veda tik Komunistų Partija.

“...nuversti Augustiną, o ri flBet ji slapta ir baisiai per- 
m ”, f ——j----- Ji šaukė mases
Tu^1!’. ar?a _.Merk!l.. _Su?S?l balsuoti “Ne!” Išviso fa-.

šistai balsų gayp 8,į506,£į76,| 
kuomet balsuotojų ■ prieš 
(“Ne”) buvo 136,198. Tai 
nėra, 1,1
opozicija

vieton pastatyti Mironą, arba Sekiojama.

f sužinojo Aug-naSį nuo išsigė- 
rusiop. A. Smet. ir viską greit 

Nukentėjo Plechą- 
vrcius ir smulkesni suokalbi
ninkai. Materialiai, rodos, 
Plech. net laimėjo: gauna pi
nigų... Apie visa tai Kaune 
daug ir visur kalbama.”
Vadinasi, pasilakęs A. 

Smetona išbliovė visą, ką jo 
boba galvojusi padalyti. 
Laiško' autorius mano, kad 
tarpe fašistų nebus susitari
mo ir ateityj, nes “Voldema
ras jiems pradeda įkyrėti. 
Nusivylimas pas juos jau
čiamas. -Smetonos autorite
tas ir-gi smunka.”

Su dvasiški ja fašistų val
džia taip jau neprieina prie 
teigiamų sutarčių. Esą:

“Valdžios konferencija 
vyskupais vasario ] 
pasibaigė fiasco: Augustinas 
barė vyskupus už kunigų neiš
tikimybę valdžiai, o vyskupai 
aštriai skundėsi del daugybės 
trukdymų susirinkimams K. V. 
C. ir t.t. Del nieko nesusita
rė ir išsiskyrė gerokai susipy
kę. Telšių, Panevėžio ir Kaiše- 

ario vyskupijoms nebeišmčka 
929 m. prideramų sumų. Vis- 

daroma, kaip liaudininkų 
18£6 m. rudenį. Liaudininkai 
ncVciaZiai valdžią palaiko, nes 

| anĄt jų pačių pasakymo: “kas 
taip mokėš su klerikalais kovo- 

| ti ir jų įstaigas griauti, kaip 
B Voldemaras.?' :

I * M t , 
/ Pasirodo, kad kunigams ir 
f vyskupams blogiausią val- 
I džia' tik todej, kad “vyskū- 
< pijoms nebeišmoka 1929 me- 

tų prideramų sumų.”. Laiš
ko autorius/; žinoma, netie- 
to ašo, sakydamas, būk fa- 
’’ Į griauna klerikalų įs- 
/taig . Nieko panašaus ne
buvo ir nėra. Smetonos- 
Voldemaro valdžia ne griau- 
ja, ale būdavo j a klerikalų įs
taigas Lietuvoje. Įrodymui 
pąkanka priminti tik pada- 

, tymą-konkordato su Vatika- 
£ nu.
K * Bendras iš virš paduotų 
I laiško citatų įspūdis susida- 
I ro toks, kad fašistu klika

didelė 
talų Prieš- 

Fašistinio Susivienijimą se
kretorius Amerikoje, Di: Fa
zio, pastebi, kad

“Šitie 136,000 balsų prieš 
fašistinį rėžimą, paduotų ne
atsižiūrint į juodmarškinių te
rorą, neatstovauja netgi ^ma
žos dalies tikrosios opozicijos. 
Italijos darbininkai yra pasi
rengę nubalsuoti juodmarški
nių valdžią kulipkomis, nes tai 
vienatiniai balsavimai, kurie 
ištikrd turi vertės Mussolinio 
žemėje.”

Tai tiesa, kurios niekas 
neužginčys.' Reikią atsi-

žę rizikuoti gyvybėmis, nes, 
nurodo New York Timeso 
korespondentas Arnaldo 
Cortesi:

“Gal būt tūli balsuotpjai tu
rėjo miglotą baimę, kad fašis
tai gali turėti tam tikrą siste
mą sužymėti tuos, kurie bal
suoja “ne,” ir tas galėjo pa
skatinti tuos,, kurie troško /bal
suoti prieš fašistus, pakeisti 
savo nuomonę.”
Štai kas’ J sulaikė daugelį 

fašistų priešininkų bąlsūoti 
prieš Mussolinio parĮajnįep- 
tą. Iš kitos pusės, tas ppjts 
korespondentas pažymi, kąd 
fašistai naudpjo ’ visas priei
namas priemones priversti 
kiekvieną eiti balsuoti, kad 
kuodaugiausia gavus balsų 
ir pasigyrus pasauliui t savo 
“demokratija.”

TaČiaus Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos ang
liškas dienraštis Daily Wor
ker optimistiškai žiūri į fa-

voj savo ūkius ir važiupją kas rūš, kad nelabai didelį skai- 
Bražilįjon kas Argentirioiy<Įš-1čių -tokių jaunuolių rasime, 
važiuojantieji išimtinai, tik įkūriųos arti ’Sykio’ galėtume 
mažažęmiąi.turėjusieji tj^ą-i^įį!t|.aū^ti įQį 1 “

• ha.- žemės. Daugelis jd^žeiįė ‘ ’ 
už meiiKniekiuš pardavei Hrif 
žėms; ar išnubmhvo spekulian
tams, užstatydami visą* savo 
paskutinį turtą už paskolintus

, kelionei centus. Jie sako, kad 
jau jiems nusibodo pusbadžių 
gyvenimas Lietuvoj ir todėl 
ryžosi vykti svetur. Esą Lietu
voj fašistams įsigalėjus maža
žemių būklė pasidarė visai 
neįmanoma. Į klausimą, kodėl 
jei jau taip bloga Lietuvoj, 
žemės ūkio ir pramonės darbi
ninkai nebėga. Valstiečiai at
sakė trumpai: “bėgtų, visi 
bėgtų, nei vienas Lietuvoj ne
pasiliktų, bet alkanas, basas ir 
kišeniuj be cento ne kur nu
bėgsi.”— Valstiečiai važiuoja 
visomis šeimynomis. Važiuo
jančių tarpe daug naujakurių, 
kurie viską ką galėjo pardavė, 
o gautąją žemę pametė. Esą, 
kas nori teima žemę, nes jos 
parduoti negalima, pirkėjų nė
ra. ’ ’
Na, o mūsų fašistlapiai ir 

jų agentai vis skelbia, kad 
Lietuvoj viskas gerai, tik 
“Rusijoj blogai.”

Nauji Leidiniai
Šiomis dienomis “Laisvės” 

Redakcija gavo,numerį pir
mą “Farmierių ir Valstiečių 
International o Korespon
dentą,” 16i-kos; puslapių žur
nalo formdsdaiki’astėll ang
lų kalba. ' Įdomus turinys, 
kurį sudaro straipsniai, lie
čianti įvairių kraštų, vals
tiečių bei farmerių būklę. 
Apie Jurigt. Valstijų f armė
nus pav. yra straipsnis 
Edwardso: “Rinkimų Kam
panija Jungtinėse Valstijo
se ir Fai’meriai”; taipgi įdo
mus straipsnis apie Sovie
tų Sąjungos valstiečius — 
“Nauji Faktai apie Sovietų 
[aimą.,? Atskiro num. kai

na 10c., o metinė — vienas 
Į doleris. Laikraštis išeina 
Berlyne, Vokietijoj.

“The Communist’9 už kovo

Tptautines or- 
Ipip, pav., į Jau- 
ęįnkų Lygą ir 

I kitas, nes vtoš^prgąnizącijęą 
! yra grynai1 komunistines ir 
kad įtraukus^ jaunimą į jas, 
tai jis jau turi būti šiek tiek 
aptašytas, tam darbui pri
rengtas. Priekio dar reikia 
nepamiršti ir to fakto, kad 
yra lietuvių darbininkų, ku
rie turi šeimynas ir visuo
met remia darbininkiškąjį 
judėjimą, bet tuo paęiu sy
kiu turi pas save kokią tai 
tautiškumo dvasią, ir aš esu 
tikras, kad tokie tėvai daug 
lengviau sutiktų leisti savo 
sūnui ar dukterei įstoti į to
kią organizaciją, kuri, anot 
jų, būtų subudąvota ant lie
tuviško pamato.

Kaip kas gali pasakyti, 
kad čia jau kvepia tautiz- 
mu. Visai ne! Būti lietu’ 
viu, kalbėti lietuviškai, ar
ba nešioti kokį nors lietuviš
ką vardą ir dirbti naudingą 
darbą darbininkų judėjimui 
dar nereiškia tautizmo. Mes 
esame lietuviai' mūsų visos 
organizacijos yra subudaVb- 
tos ant lietuviško pamato, 
mūsų visa propaganda,.yra 
vedama lietuvių kalboje, bet 
mes ? jaučiamės ir esame 
daugiau negu tikri, kad at
liekame nepaprastai svarbų 
darbą darbininkų judėjime. 
Kad tą darbą būtų galima 
varyti ir ant, toliaus tokiu 
pat smarkumu, kokiu jis 
yra varomas dabar, kad mū-

Laisvėje labai tankiai ten
ka matyt aprašymai apie 
buržuazinį biznišką sportą, 
bet niekuomet nesu patėmi- 
jęs, kad kas nors parašytų 
apie darbininkų sportą.

Rodos, tokie aprašymai 
buržuazinio sportinio biznio 
ne tik neturėtų rast pritari
mo darbininkų tarpe, bet 
dar ir to biznio veltus išgar
sinimas aprašymo formoj 
neturėtų rast vietos komu
nistiniame laikraštyj.

Mes turime savo darbinin
kišką sportą; yra leidžiamas, 
mėnesinis žurnalas .populia- 
rizavimui ir • vystymui dar
bininkiško, sporto,tarpe dar
bininkų; o vienok; apįe tai 
niekas lietuvių darbininkiš
koj (komunistinėj) spaudoj 
ne.tik nekalba, bet'ir nepri
simena. Sarmata.

1' Dimas iBenamis.

DAR VIS TURĖTŲ BENT 
KIEK PROTQ

Moteris į savo vyrą: Ką tu e . 
darytum, jei aš numirčiau?

Vyras: Nežinau, gal tavęs, 
netek,ęs sykiu ir proto netek
čiau.

Moteris: O kitą ar vestum?
Vyras: Na ne, ant tiek 

kvailas visvien nebūčiau.

straipsniai: Pirmieji De
šimts Metų Kominterno Gy
vavimo ; Šeštoji Mūsų' Par
tijos Konvencija —Bedach- 
to; Stalino: Kapitalistų sta
bilizacija, proletariato kla
sių kova, ir Vok. Kom Par
tija; V. L Lenino — Parti-' 
ja ir - Partijos Disciplina; 
Knygų peržvalga, etc. Žur
nalo atskiros kopijos. ;kaina 
25c. Vartojantiems ąnglų 
kalbą 'draugams patartiną 
įsigyti ir studijuoti.

( proletarui, Bridgewater, 
Mass.—Korespondenciją “Ke
li žod-žiai apie ‘darbininkų’ 
kooperaciją” negalime talpin
ti, nes nepadųodate; nei savo 
pavardės, nei antrašo. Redak
cija visuomet privalo žinoti, 
kas rašo,. > .

B. M-as, Hartford, Conn.— 
Apie tas prakalbas talpiname 
anksčiau gautą. Pakąrtoti ne
verda, nes vietos mąįįai turi
me

APSIRUBEŽIUOJA SU LYG 
ŠIOS GADYNĖS REIKA

LAVIMO
Mergina: Mudu draugauja

me jau suvirs pora metų ir 
kada apsivesime?

Vaikinas:' Kuomet pinigų 
daugiau susitaupinsime.

Mergina: Juk turi porą
Šimtų dolerių ir užteks iant 
vestuvių.

Vaikinas,/ Taip, ant vestu
vių užtektų, bet šioje gadynė
je neužtenka pinigų vien ant 
vestuvių, reikia būtinai turėti 
ir ant persiskyrimo, kad turė
tume už ką advokatą pasisam- 
dytį. : .

Pranas Veiveris.
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LIETUVIS GRABORIUS

10 Colių 75c.

16128-F

16127-F -i Aleliuja,

soprano
H II • J16125-F

Lietuviška Akušere
16124-F

kad

arba

4—

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

ko-

pa-

ir bijai.

HARTFORD. CONN.

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

Vakarais 
Atdaros

Palangos Polka
Tarnaites Polka

NAME ........................
STREĘT OR B. O., 
CITY AND STATE.

nieko naudingo darbininkams 
nepasakė.

gauja karininkų, 
Įtraukę nekurtas 

dalis, nuvertė 
vyriausybę, kad

RaSykite mums lietuviikai—mes suprantame.—Mes turinie pilną sandčiį rekordų visose 
kalbose. Rašykite, kad prisiųstume jums veltui katalogą

Turint toki vaizdą, tikrai 
skaudu ir liūdna; tuoi labiau,

koiriitetai, kurie rūpi- 
reikalu. Taip, šis tas 
bet tokiu darbu tik 
tegalima aprūpinti.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MA1NERIŲ ORKESTRĄ 

i ; > l'r. Yotko, Vedėjau
Mazurka

Polka i

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgų 
reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuves 

ir prašykite pilno katalogo

ia PHONOGRAPH COMPANY, inc 
New York City

ANTANAS VANAGAITIS, Komcdijantas 
su Piano Akompan. 

Esu Bonjas Komiška Daina

COLUMBIJOS ORKESTRĄ
Meilės Abejones—-Vaicas
Nakties Tamsoj—Va leas

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

Tel., So. Boston 0304 W.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Kr. Yotko, Vedėjas
Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė—Mazurka

KASTANCIJA MENKELIUNIUTfi
I .su Orkestro}? Akompan.

Jonuką* ir Mariutė—-Liaudies Daina
Vestuvės—Liaudies Daina 1

Columbia Records
“NEW PROCESS” 

Vzva - tonal Recording * 77ie Records without Scratch

Maryt.
. Linksmbs Aky

ANTANAS VANAGAITIS 
(Pianu Akompan. M. YuozavitaS)

Nepažintum Tos Vietos
Du Bėga

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

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
Tėvuko Polka
Kūmos Polka (dainuoju A. Šaukeviėius)

Dvejos Prakalbos Tą Pačią 
Dieną

d. čion buvo dvejos 
tą pačią dieną ir; 
svetainėj. Pirmos'

16126-F

M. STRUM SKIS, Soprano 
su Orkestras Akompan.

Dukružėle
Kad Ak Našlaitėlė

ra-
N. N.

VLSI AUGŠČIAU SUMINĖTI

T»o York Stores 'Brooklyn Store
111 East 14*hSt. 243 West 34»hS(.j 1225 Broadway

Union Squdtf 7 th & it h /I v C- • Grotui /t y t nu f

A. VANAGAITIS. K. B. KRAUČIUNAS 
ir M. ŽEMAITE 

su Piano Akompan.
Netur Piečio
Gieda Gaideliai

AUGŠČIAU SKELBIAMI REKORDAI IR ĮVAIRŪS KITOKĮ 
“REKORDAI PRISIUNČIAMI PER PAŠTĄ!” 

Garantuojame Greitą Patarnavimą
Pirkit COLUMBIA LIETUVIŠKUS REKORDUS

Iš L DUBROW & SONS
trademark 420 SOUTH STREET, PHILADELPHIA, PA. 

Išpildykit kuponą ir pasiuskit mums—-rašykit kuoaiškiausiai

Magic ĮColumbia \ Notes

Columbia^|gj?Records

Dabar Parsiduoda Mūsų Trijose Krautuvėse 
Reikalavimus Laiškais Greit Išpildomo

nej^ržo 
atwi^di

Puslapis Trečias
■■1 ■■■■■■ ............................ 1 ■ .ii. ... — Į r- t*——

1 Įdomus Lietuvos Moksleivio Laiškas
Gerb. Tamsta.

Širdingai dėkui už laišką. 
Maniau, jog Tamsta jau ir pa
miršai mane, bet pasirodo, kad 
ne. Tikėkit, jog susirašinėji
mas ir man duoda ne mažiau 
malonumo, negu T. Ir tikrai, 
malonu, kad bent mintimis ga
lima pasidalinti nors ir su to
limo užjūrio žmogum, tačiau 
artimu, savu, kuriam nesveti
mi šio krašto žmonės, jų ne
laimės, didis skurdas, galingos 
aimanos, beviltingi žvilgsniai, j

Taip jau šėpai T. apleidaiį 
gimtą kraštą, bet jo vaizdas] 
iš atmintiesi dar neišnyko, ir 
todėl nestebėtina, kad T. Įdo
mu išgirsti šį tą apie jį.

Kas šiandien dedas mūšį 
krašte, T. tik dalinai įsivaiz
duot tegali, nes spaudoj tik 
s< 
tikrenybėj, o spauda nors ir 
ne^ržoma, vis tik t pilnai ne-- 
atwirdins tikrojo • gyvenimo. I 
Kada matai pats savo akimis 
kada pats jauti sunkią, 
nančią atmosferą, tada 
kitoks' įspūdis.

Jau T. puikiai * žinai, 
pas mus siaučia, darbo žmonitj 
krauju minta, diktatoriai— 
Smetona, Voldemaras* Plecha
vičius ir jų pakalikai. Ištroškę 
garbės, pasiilgę valstybinio pe
no, su maža 
apgaulingai 
SįRriuomenės 
liaudininkų 
geriau patarnautų juodajam | 
kapitalui. Ir tikrai, šiandien, 
susidarė jau nebepakenčiama [ 
padėtis. Ekonominis skurdas 
žymiai padidėjo del ypatingai 
lietingos vasaros ir del plėšriai 
aikvojamo valstybinio turto, 
sukraunamo liaudies darbu., 
Bedarbiai vaikščioja miniomis,- 
o jų sunkia būkle mūsų “vieš
pačiai” tiek tesirūpina, kad ne
būt galima pasakyt, jog jie; 
visai nesirūpina. Juk ar svar
bu jiems, kinkantiems iš vals
tybinio lovio, kad vienur ar 
kitur rado sušalusį bedarbį? 
Tai, mat, šalčio auka. Taip, 

smarkiai, protarpiais šie-1 
ke 40 laipsnių C.—tai Sibiro 
šalčiai, bet dar labiau kanki
na badas. Galima įsivaizduo-| 
ti padėtį šeimos, kur nėra as
mens, kursai pelnytų. 'Tokie 
dalykėliai, rods, ne naujiena 
pas mus, nė kitur, bet tokiam 
skaičiui ir tokioj sunkioj pa
dėtyj, tai pas mus naujiena. 
Gatvėse matosi pusnuogiai vai
kai/ sulysusiais veidais ir ir 
verkdami prašo išmaldos. Mūs 
“ponai,” niekšingai atstūmę 
juos^ eina išdidžiai toliau. 
Matff/e sotūs—nejaučia alkio 
nei šalčio.

Sakysi T.,;jog pas mus yra 
sukurta 
naši tuo 
daroma, 
dalelę 
Centro valdžia — diktatoriai,, 
malonėjo paskirti kelis supa- 
šiotus milionus litų nukentėju- 
siems nuo nederliaus ūkinin
kams šelpti. Bet ką padarė 
bedarbių būklei pagerinti?— 
Nieko. Šiuo reikalu, kiek iš
gali, rūpinasi savivaldybės (jų 

pt veikimą diktatoriai rimtai ren
giasi užgniaužt), bet jos silp

nuos ir jų pečiai neišgali taip 
sunkios naštos pakelti.

čia be centro valdžios pa- 
gelbos, kurios nesimato, reikė
tų plačios liaudies iniciatyvos, 
kad išbridus bent dalinai iš ir “Laisvėje 
purvo. Bet ar tai galima? nešta.
Liaudies kojos supančiotos—ji nimas negali turėti gerų pa- 
nebegali žengti pirmyn, jai'sėkmių. Nežinau, kodėl Hart- 
užkišta burna—ji nebegali iš-’fordo progresyviai vis neiš
tarti žodžio. Laikraščių skiltis (moksta gerai savo parengimų 

ilestingai raižo cenzūros ~ t •
plunksna ir todėl jų veidas iš
blyškęs, nubalęs, nebesigirdi 
galingų kovos šauksmų. Bet 
kokie suėjimai draudžiama, ir 
todėl darbininkai negali skait
lingai susirinkti ir aptarti sa-

būklę. Jie tūri tenkintis lavint balsus, bet sykiu ir pro- 
tRipiniais, kuriuos jiems beria'tus. x
krašto “valdonų” pakalikai VnVnro tni rinkini avolainSi 
nuo savo stalo. Bet ir tų nė- 

I ra. ‘ Jeigi nesitenkinsi—kalėji
mas, Varniai (koncentracijos 

t liogeris, kur laiko visus sau 
neištikimus, prieš kuriuos ne- 
tfąji iškelti teisme bylos del 
rodymų stokos). Apie teisė- 
JYną, Įstatymus šiandien kal

bėti netenka. Policija, šnipai, 
įvairios viešos ir slaptos fašis-

Įtinęs organizacijos ir jų aklie
ji vergai, išlaikomi valstybės 
pinigais, šautuvo durtuvu nu
malšina “neramiuosius.”

Taip kad šiandieninė mūsų 
padėtis pilnai atatinka kur tai 
man kadaise girdėtiems poeto 
žodžiams:

“...Užmigai, teisybe, ar tu 
nužudyta? Kas šioj žemėj 
dar kovoti trokšta, kas prieš 

j melą telkias, skelbia naują ry- 
jtą—žvangina tas pančiais, tas 
’belangėj trokšta, kas širdyj gi 
i žudo kilnesnį diegą, tas sočiai 
gyvena, linksmas, engia kitą. 
Užmigai, teisybe, ar tu nužu
dyta?”

<lis atsispindi to, kas dedas v.^iant tokio gyvenimo sū- 
.u „r.r. :,.;kuryj. Bet štai, yra gaivman- 

iti mintis—praus Viesulą, suluš 
į diktatūros durklai, nustos te
škėjęs kraujas—išauš laisvės 

alsi-'ry^as* Taip, jis išauš, tai mes 
•!gerai jaučiam. Bet dar ge- 

v 1S cl 1 • , • -*1*1iriau suprantam, jog ne sėdint 
ir konvulsingai aimanuojant 
tai įvyks, bet dirbant. Tik 
kraujas pagimdys mums nau
jus laikus. Ne vienas krauju 
iškovojęs laisvę, ja nepasi
džiaugs. Bet nėra kovos be 
aukų. Nebaugina kalėjimai, 
kančios ir mirtis—darbas ei- I 
na pirmyn. 17 d. gruodžio! 
“herojai” greit pajus darbo- 
rezultatus. Jei T. galėtum pa
rkaityti mūsų emigrantų lite
ratūrą, tikrai pajustum da
bartinę padėtį, kur ten vaiz
duojama visai neperdėtai. Bet 
čia juk viso nesurašyti.

Reikia pažymėti, jog ir mū
sų “valdonų” tarpe jau senai 
pasireiškė nesutikimas, o da- 
bar tiesiog peštynės. Jie su
skilo į dvi grupes—prezidento 

(Smetonos šalininkus, kurie no
ri dėtis su dešiniausiais, ir mi- 
nisterio pirmininko Voldemaro 
šalininkus, kurie vienodai per
sekioja dešiniuosius ir viduti
nius kairiuosius ir eina prie 
Voldf visiškos diktatūros. Vol
demaras, mat, MussOlihio pa
sekėjas. Pirmoji grupė (sme- 
tonininkai) keletas » savaičių 
[atgal buvo sudarę planą areš
tuoti Voldemarą. Bet pats 
prezidentas, del savo lepšišku- 
mo, išdavė. Tuomet areštavo 
kelis v. štabo karininkus ir pa
tį vyriausio štabo viršininką 
pulkininką Plechavičių atlei
do. žinoma, kad jis tylėtų, 
davė jam generolo laipsnį ir 
pusėtinai litukų, kad užsienio 
vilose galėtų susikurti sau jau
kų gyvenimą. Taip kad ir jų 
tarpe eina puvimo procesas, 
kuris palengvins busimąją 
va.

Bet apie tai tuo tarpu 
kaks, kitu kar daugiau, 
gal jau tuomet. .. Dabar 
šai

Kovo 17 
prakalbos 
toj pačioj 
prakalbos buvo po pietų. Kal
bėtoja buvo iš New Yorko drg. 
Bondžinskaitė. žmonių buvo 
nedaug, nes nebuvo gerai gar
sinta, tik kelios dienos prieš 
prakalbas pasirodė plakatai 

buvo biskį pra- 
žinoma, toks apgarsi-

išgarsinti ? Prakalbose ir Lai
svės Choras dalyvavo. Bet pa
dainavę kelias dainas, nelaukė 
prakalbų, beveik visi išėjo lau
kan, net ir pats organizato
rius. Tai yra labai peiktinas 
dalykas. Reikia ne vien tik

Vakare, toj pačioj svetainėj, 
kalbėjo F. J. Bagočius iš Bos
ton, Mass. Jam prakalbas 
surengė sandariečiai-fašistai, 
po vardu jaunuolių S. L. A. 
kuopos. Mat, sandariečiai sa
vo vardu negali nieko rengti, 
nes žmonės neina, tai dabar 
turi suorganizavę S. L. A. jau
nuolių skyrių, tai naudoja jų 
vardą.

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

Viena, Austrija.— Sekan
tį šeštadienį metalo dirbtu
vių savininkai svarstys, ar 
paskelbti lokautą 100,000 
darbininkų, kaipo užuojau
tą automobilių fabrikan
tams, kurių darbininkai pa
skelbė streiką del atsisaky
mo mokėti už šventadienius.

16123-F

16122-F

16121-F J

16119-F \

16120-F

CASTON ROPSEVICH

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Te!., Greenpoint 5765

praktikavosi di- 
miestuose Euro-Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 

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

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

GERAI PATAIKO!1

patarnavimo 
kreipkitės:

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo. 
nesne 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 Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins/ minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii- 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Neiyų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKA1T1S
25 Gillet Road, Spencerport. N. Y.

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

' La'wrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 

John Naujokas Pa^ drg. S. Rei- 
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
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuves ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—rJohn’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
grėsyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 

• pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė 
šas apmokame.

Adresas:

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

L. DUBROW & SON, DEPT. Q
420 South St.,. Philadelphia, Pn.

Kindly send 4ne the following Records I have marked below by Parcel Post C.O.D., 
Plus few cents postage.

Kaip Sandariečiai Apgaudinė
ja Publiką

Plakatuose negarsino, kad 
bus įžanga, bet kada žmonės 
susirenka, tai reikalauja po 
25 centus. Buvo daug juoko, 
kaip nekurie žmonės juos ko- 
liojo ir grįžo atgal, o kurie 
minkštesnio pobūdžio, tai mo
kėjo po 25c, norėdami pa
klausyti, kaip Bagočius sorkes 
krės. Apie Bagočiaus prakal
bą neužsimoka daug rašyt, nes 
visi žino, koks iš jo kalbėto
jas. Bėdavojo, kad lietuviai 

Ibaigia ištautėti; garbino kara- 
1 liūs ir kunigaikščius, žodžiu, I <

Laisvės Choras rengia kon
certą, kuris įvyks 7 d. balan
džio, Lyric Svetainėj, šis kon
certas bus didelis, nes choris
tai deda pastangas, kad kuo 
puikiausiai pasirodyti ir jau 
turi daug tikietų išpardavę.

Balandžio 13 d. vaikų drau
gijėlė statys scenoj operetę 
“Musmirės.” Perstatymas į- 
vyks Unity Hall, 64 Pratt St. 
Po lošimui bus šokiai. Todėl 
visi vietos ir apielinkių lietu
viai kviečiami atsilankyti.

Lazdzijų Dzūkas.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

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.

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

Reikale

LIETUVIŠKA AUTOMO-
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmes būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

įDR. ZI NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25* 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas Už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldien’ais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOI 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y

IFORN1CIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome j namus visoje New Yorko ir 

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Dabar gaunami is 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

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Kaip Mes, 18-ka Politiniu Kaliniu,
Pabėgome iš Kalėjimo

Gamtos Sūnus.—

Nušovė Vilką ka važiuodami iš Smarliūriikius tai kalėdinius ženklelius 
ant gatvės, labai “piktai” nu
varė jį. “Eik į banką įr par
davinėk bankieriams. . . ” Tas 
man sukėlė abejonę apie jį.

Vasario 21 d. Veisėjų vai- į Babrus pakeliuj sut?^ 
sčiaus pavasarininkai V. vilką, kurį p. JurčukonisJG. Choras

Mūsų mieste veikimas sezo
ninis, dirbama, kiek galima, 
žiemos metu, o vasarai užėjus 
išsiskirsto kas sau. Choras ir
gi taip daro, todėl su dides
niais ' darbais tik pavasariop 
pasirodo. šis sezonas ypač 
sunkus buvo. Mokytojas J. 
Fidas sirgo, neturint mokyto
jo, choras dainų nesimokino, 
tik surengė draugišką pasi
linksminimą ir suvaidino ko
mediją “Apsiriko.” Dabar 
choras vėl gyvuoja gerai, ne
senai dainavo dviejų organi-

(Tąsa) j nė, tai ta, kame sargas stovėdavo nakties
Gyvendami vienoje kameroje su kri- Paū<e prieš tos kameros langus. O mes prie 

minaliniaiSf kaliniais dienomis ir vakarais šio pabėgimo rengėmės taip, kad jis būtų 
mokinomės ir skaitėme knygas ir sykiu su užtikrintas ir paskutinis.
kalėjimo viršininku vedėme slaptą diplo-l Sykį koridoriui stovėjo dar ne senai Izacijų parengimuose ir sku- 
matiją už atskirą kamei ą. Slaptai, vedė-: pastojęs ant tarnystės sargas ir iš jo apsi- mokinasi operetę 

_ me del to, kad nežinotų krim. kalimai, nes;-** salima buvo trėsti kad iis vra mū- 
jie (krim. kaliniai) prie mūsų atsinešdavo Į ĄV ; ^.5 vį 1K. J 7 .v

• gerai, žinoma, “ivanai”, nes kaip jie, taip|s^ ™ogus. As paj;s jį užkalbinau ir is pa- 
į ir mes nuteisti ilgiem metam kalėti, o ant- ’
• / ra, su mūsų pagelba, geriau galima pabėg-
- •* ti iš kalėjimo. Todėl reikia vesti dalykai
1 taip, kad vilkas būtų sotus ir ožka čiela. 

Kadangi prisiėjo gyventi su krimina-
: ;; listais, tai noriu prisiminti bent trumpai,
• apie jų gyvenimą. Viena iš daugelio jų

kalėjimo viršininku vedėme slaptą diplo-

sikalbėjimo supratau,' kad jis neapkenčia 
caro ir jo valdžios ir prijaučia revoliuci
niam judėjimui ir mums užjaučia.

Tą pasikalbėjimą persakiau draugui 
Simanui Januliui, kuris, gavęs tinkamą lai
ką taip pat užkalbino sargą ir užklausė,

blogų ypatybių, tai tas lošimas kaazyrėmis; ar Ps sutiktų su mūsų planais, 
pralošia ką tik turi, o kada nebeturi nie- P _ . i . 1Sargas sutiko, bet už tą dalyką reika-
ko, tai pralošia dar kaipo priedą savo duo- lavo 400 rubliu. Mes tą visą reikalą pada-
ną, kurią gauna iš administracijos —bent 
dviems mėnesiams priekyn. O paskui tas 
nelaimingas rankioja trupinius ir minta 
jais. O “ivanas”, kuris išlošia, tai juokus 
krečia iš savo aukos, ir kad dar labiau už
gavus skaudančią vietą savo aukos, tai ry
te, kada paima jo praloštą duoną, tai tam, 
kuris pralošė, duoda pauostyti. Sykiais iš 
to lošimo ir juokų esti. Pav. vienas kali
nys pralošė kitam kaliniui viską; nebeturi * • ’ll XX 1 • • >

vėm vietinei 'Socialdemokratų organizaci
jai. Greitai atsilankė pasimatyti org. at
stovas ir' pranešė, kad visą pagelbą jie su
teiksią, kaip tai pielas nupjovimui štangų, 
brauningus ir kitus ginklus; drabužius, 
laivus persikėlimui per upę Dauguvą, ir tt. 
Bet pinigų jie tiek neturi .

Dabar apie kalėjimą ir jo vietą.
Kalėjimas stovi nepaprastai gražioje

- - . . ... v. . . J vietoje, ant dešiniojo kranto Dauguvos
ko statyti, tai nusivelka-marskmus ir tuos'UpgS> §įs šešių augštų mūras kada tai bu- 

i* ... . . . i • 'vo išbudavotas kunigų domininkonų orde-
tokią propoziciją, kad vakare, laike pati-jno baudžiauninkais (vergais), kuriame bu- 

. krinimo turėsiąs tris sykius Kaip šuo sulo--vo įsteigtas klioštorius ir gyveno dominin- 
• ti, jei praloši, o jeigu išloši, gausi atgal jRonai zokoninkai. Iš šešto augšto žiūrint 

marškinius. Ir vėl pralošė. Vakare, lai- matosi visai ant kranto upės griuvėsiai 
ke patikrinimo, visi kaliniai sustoja į eilę, i mūrinio namo, kuriame buvęs klioštorius 
atsistoja ir tas sykiu nuogas be marski- j moteru karmelitu ordeno. Kalėjimo skle- 
nių. Priėjęs prie jo kalėjimo viršininkas I pe> į taloną, kuriame matosi griuvėsiai, 
klausia, kur tavo marškiniai. Kahnis is- yra užmūryta didelė skylė—vartai pože- 
eina iš eilės ir vietoj atsakymo, ziūrėda- minį0 urvo, kuris suvienydavo abi tas 
mas viršininkui tiesiai barzdon ir nuduo- “šventųjų” įstaigas. Ir žinoma, jeigu do-

marškinius. Ir vėl pralošė.
ke patikrinimo, visi kaliniai sustoja į eilę, ‘mūrinio namo, kuriame buvęs klioštorius

mas viršininkui tiesiai barzdon ir nuduo
damas šunį, tris sykius suloja: am, am, am. 
Viršininkas klausia, kame dalykas. “Pro- 

.igralf vašę visokoblagorodije”, gauna atsa
kymą. Žinoma, už tokį pasityčiojimą vir
šininkas nuogą “prasikaltėlį” nusiunčia Į 
karcerį.

Žiūrint į tokią sceną, gaila darosi. 
Juk daugeliui iš tų kalinių turėtų būti vie
ta ligoninėse gydytis, bet jie nuteisti ant 
ilgų metų į katorgą. Ištikro, kada su ka
liniais išsikalbi, tai pasirodo, kad jų tarpe 
yra tokių, kurie jeigu būtų paliuosuoti, 
daugiau nebegrįžtų į kalėjimą, nes jie ap
gailestauja savo praeityje padarytas klai
das ir nurodo, kad jeigu kada dar jiems 
teksią pasigerėti laisve, daugiau taip nebe- ______  _______ _ __ _ ..
sielgsią. Yra daug tokių, kurie pirmą sy- jam pradėjus byrėti, prisidėjo vietiniai 
M. yya. Padarę prasižengimą ir už tai nu- apielinkės gyventojai prie užbaigimo by- 

metams katorgon. žodžiu, rėjimo ir išnešiojo dalį geresnių plytų. Tai 
didelėj dalis kajinių yra aukos^ šio suredy- tokia trumpa istorija to kalėjimo, kuris se- 

pragyventi, būtų buvę geri ir naūding’i gūniomis, 
kraštui.

minikonus zokoninkus apnykdavo . piktas 
dvasios su savo, pagundomis, tai jie eidavo 
tuo urvu pas karmelites zokoninkes, kad 
jos tuos smutkus prašalintų ir pakilusias 
pagundas numalšintų. Bet jeigu bekovo
jant su piktomis dvasiomis ir jų pagundo
mis . per neatsargumą įvykdavo “smertel- 
nas griekas”, tai tą grieką nuplaudavo 
Dauguvos vanduo, 'nunešdamas į Baltiko 
jūrą.

1864 m. caro valdžia uždarė tuos klioš
torius neva už dalyvavimą kai kurių zoko- 
ninkų Lenkijos sukilime prieš caro valdžią 
1861 m. ir vyrų klioštoriaus namą pavertė 
į kalėjimą. O moterų klioštoriaus namas, 
kaipo silpnesnis budinkas, buvo apleistas ir

teisti ilgiems metams katorgon. ;
didelė dalis kalinių yra aukos šio surėdy-

M ei lės 
Rykštė” ir dainų koncertui, 
kurį rengia užbaigimuj .sezo
no.

Kada tai drg. Prūseika ra
šė “Laisvėje,” kad rocheste- 
riečių automobiliai neina to
liau, kaip iki j ežero Ontario. 
Choristai 
jie žada 
sukdami 
te liūs su 
taip toli,* kaip toli bus reika
las. Apielinkės miestelių or
ganizacijoms yra proga pasi
naudoti, veikiausia, jos taip ir 
padarys. «

Choras vis auga, nesenai 
prisirašė jaunuoliai O. Davi- 
doniūtė ir J. Davidonis. Ku
rie dar norėtų būti su mumis, 
turėtų tai padaryti tūojaus. 
Dabar Ips pamokos imama 
naujos dainos, nebuvusieji ke
liose pamokose atsiliks ir be 
kito sezono negalės dalyvauti.

Veiklaus choristo J. Kara- 
nausko namuose lankėsi gar
nys, palikdamas gražų sūnų. 
Velijame laimingai auklėti ir 
manome, kad mažas sūnelis 
nebus didele priežastimi, kuri 
sulaikytų drg. j. Karanauską 
nuo

sako, netiesa, ir tą 
įrodyti darbais, ap- 
po apielinkės mies- 
operete ir dainomis,

dainų ir kitokio veikimo.
Dainuoju.

Jurčukonis ir mokyt. Rudzi- kariško šautuvo nušovė. 
Užklausus man jo vardo, kai- _ ____ _________________________________________ ____
po darbininkų veikėjo, gal ašį 
esu matęs laikraščiuose, tai jis 
atsakė man, kad jo vardas 
esąs ant juodojo puslapio užį 
jo “raudonumą” ir negalįs 
darbo gauti, per tai nei vardo 
nenorįs pasakyti.

Bet kada antrą sykį susiti
kau tą raudoną šnipą su kitu 
šnipu, tai šiuom sykiu jis jau 
nebedraugiškas buvo, primetė 
man pilietybę ( ?—Red.), poli-' 
ties (?—Red.) ir kad aš esąs 
komunistas, kurie “parsidavę”j 
Wall Streetui ir “griauną’’ į 
darbininkų vienybę. O kada 
aš jam paaiškinau, jeigu tik 
už polietybę ( ?—Red.) esu 
komunistas, tai ir/prezidentas 
Coolidge yra konumistas; visį 
republikonai ir demokraįai ir 
tu pats esi komuiiištas'.: ' |

Tai jis man užmetė: Tu ne 
revoliucionierius.Atsakiau’ 
jam, del ko aš būsiu revoliu
cionierium, jog 
gerai pavalgęs 
O jis atsakė: 
taip.

Mat, turčių 
negalėdamas išgauti gražumu 
iš žmogaus pageidaujančios 
minties-pakraipos, bando viso
kiais būdais, gal kaip nors 
žmogus išsitars ką nors.

Pernai žiemą Spokane iš
buvau virš septynių mėnesių 
be darbo ir taip pat, kaip ir 
šiemet, visur aš vaikščiojau, 
bet nepastebėjau jokio šnipo, 
o šiemet tik per vieną mėnesį 
teko pastebėti kelis šnipus, ku
rie landžioja visur po darbi
ninkų apgyventas gatves, o la- 
biaus po belinius kambarius. .

Kaip matosi, Kellogg taikos 
veidmainiai rengiasi prie ka
ro ir nori sužinoti, kurie ir 
kiek yra revoliucionierių dar
bininkų !

Girių Darbininkas.

EKSKURSIJA Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai?

SPOKANE, WASH.

aš ne alkanas, 
ir apsirengęs.
Tu tik manai

tarnas-šnipas,

WILKES-BARRE, PA

Ar negražu bus matyti teatru^, muziejus, knygy- 
' nūs ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei 

kaipo apšvietos įmonės?
Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų valdo
mus, darbininkų vedamus ir duodančius naudą darbininkų 
klasei. •

PAMATYKITE RAUDONĄJA ARMIJĄ, KURI CINĄ I 
PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS yį 
$303. IŠ NEW YORKO Į MASKVĄ IR ATGAL r K

“Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjun^A 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuou 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą eks
kursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi 
pusi $303. Čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasidengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką 
mes skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdami 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pa
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais.
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, 
kultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietuviui 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim turės 
vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti 
su ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome 
norinčių važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pini
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykibe že
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją ir prisiųskite 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų.

Aš sutinku važiuoti su “Laisves” organizuojama ekskursija j So
vietų Sąjungą, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 metų.

Vardas —_____ __________ -__________________________

1 Antrašas ________________________ -________________—
Iii).; i

Miestas ____ ______ Y______ -___ _—-________________
. ) < J Į >

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne------------------------- -----

IŠpildę iškirpkite ir tuo jaus prisiųskite: 
“LAISVĖ,” 46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

- - ‘------------ . ■ --------- ---.......... -■■■ ■ ■ _ --------------- —

Raportas iš. Perstatymo Ope
retės “Grigutis” k i

Vasario .9 d. buvo pęrstaty- 
nąąs operetės “Grigutis,” kurį 
surengė Aido Choras ir A. L.

. Sulošė 
tus metus yra kankinami Wal-^Lyros Choras iš Shenandoah, 
la Walla, Wash., kalėjime. Po pa> Chora dirigavo J. VeliČ- 
prakalbų tuoj visi čia buvusie- ka; orkestrą vedė J. Shura- 
ji vienbalsiai išnešė nuospren-' 
dį rankų pakėlimu, kad tie aš- 
tuorii kaliniai Walla' Walla

:*"fkaĮėjime nekalti. Kalbėtojai 
buvo du: vienas iš Seattle, 
Wash., pramoniečiu (I. W. 
W.) redaktorius, 'ir buvęs ka
reivis Edward Patrick Call ; 
klausytojų buvo virš 400, o 
aukų surinko kalinių naudai 
$111.62.

Nesu patyręs, ar yra Spo
kane daugiau, kaip viena lie
tuviška šeimyna. Mat, čia 
dirbtuvių mažai yra ir pigūs 

Paprastam darbi-

Vasario 24 d. čia buvo su
rengtos prakalbos Carpenters’ 
Building; ant Madison gatves, 
del paliųosavimo* astuonių ne-
kaltų kalinių, kurie jau dešim-!D. l. ’D. 43 kuopa.
Lnc< maino uim Ir o •nlri n a m i AAZal-lr__ m_________ _____ -Y. m______

mo. Jei jie būtų turėję galimybę šiaip taip niaus buvo centras “kovos” su piktomis pa- uždarbiai.
«----- * Dabar jis buvo centras, kuria- ninkui, už sunkiausius miesto
me revoliucionieriai kovojo, kad kaip nors darbus, moka tik po 50c į va- 

Kartais gidr tame skurdo bei kentėji- iš jo pasiliuosuoti ir vėl dirbti revoliucinį; landą, šiuomi laiku čia yra 
mų tvane įvyksta savo rūšies. pasilinksmi- darbą. O dalis kriminalistų,—kad išėjus ir i daug bedarbių, kur suvažiuo- 

Toje kameroje, kurioje mes buvo- vėl tverti naūjas kriminalystes. Į tokį tai Ja aplinkinių girių ir nuo
z>4 ’ --- ’ • '■ • Kaip ^ūų lauko darbų žiemą paleis-

augščiau minėjau, vietinės s. d. organizaci-|tį’J*aip J.r a.s pats- jos delegatas mums pranešė, kad jie visk.' J-
del musų suteiks ir des visas, pastangas pioščiaus vaikščioti dienomis, 
kiek galint mums,padėti, bet jų orgamza- į šią žiemą Oras čia buvo gra-

nimas:
me, buvo viso 64 kaliniai ir beveik visi su kalėjimą mes buvome įgyvendinti, 
geležiniais pančiais-kandalais. Ir štai, ne- 
kuriais vakarais kaliniai surengdavo taip 
vadinamą “podkandalnyi marš”: Susiren
ka kaliniai kai kur į kertelę; vieni susėda 
ant grindų, kiti stati ir pradeda dainuoti, 
kandalais (geležiniais pančiais) pritarda
mi. Ir taip išeidavo puiki melodija, kad 
tankiai suskamba ir dabar dar mano au
syse.

Vieną rytą atėjo į kamerą viršininkas Pinigai pribuvo. Visi įrankiai, reika- 
ir pareiškė, kad jis gavęs nuo augštesnės lingi pabėgimui, mūsų kameroje; viskas 
vyriausybės pranešimą mumis atskirti nuo baigiama rengti, kaip štai ir vėl “zapiata- 
kitų kalinių ir patalpinti į atskirą kamerą ja.” Į . ; . v
(mat, mes, vedėm su viršininku ^slaptus pa-, Vieną gegužės mėnesio rytą atėjo į 
sitarimus ir jis mums,nusprendė, duoti sky- 'mūsų kamerą vyresnysis sargas ir pranešė, 
num kamerą^ bet kaip mes, taip ir virsi- kad iš Vitebsko kalėjimo atėjus partija ka- 
ninkas nenorėjome,, kad krim. kaliniai įsi- linių, kurių tarpe esą daug politinių ir vir- 
zeistų, todėl viršininkas ir pareiškė,_ būk šininkas jam liepęs mums pranešti, kad jis 
tai jis gavęs tokį įsakymą).^ Perkėlė mus (kalėjimo viršininkas) duosiąs mums dide- 
vienuolika pol., kalinių į mažą kamerą, ku- ]ę kamerą, kurioje galėsim sutilpti visi po- 
ri rodosi tam ir pataisyta, kad iš jos būtų į litiniai kaliniai, bet jeigu mes nenorim, ga- 
lengva pabėgti. j iįm pasilikti ir šiame mažame kambarėlyje.

Kamera buvo ant antro augšto, taip,Dabar kyla klausimas: nesutiksi su virši- 
kad tik reikia, nupjauti lange geležines I ninko pasiūlymu, gali užsitraukti adminis- 
štangas nr atsidursi ant kalėjimo kiemo, gracijos'nuožiūrą, nes gali kilti mintis, ko- 

’ eiti su savo draugais į vieną 
kamerį? Eisi—žūsta visi planai; kartu 
žūsta tie įrankiai, reikalingi pabėgimui, 
nes jie gerai paslėpti ir laike persikėlimo 
iš vienos kameros į kitą, paimti negalima.

(Tąsa bus)

ei j a neturi, tiek pinigų, kiek reikia apmo
kėti sargui. Todėl aš, žaibo greitumu pa
rašiau laišką savo giminėm į Ameriką, kad 
jie kaip galima greičiau išsiųstų 500 rub
lių mano nurodytu antrašu.

Kameros langai kitoje pusėje nesimato nei j del jie nenori 
iš kontoros, nei iš kazarmos, kur stovi ka-1 ’ 
reiviai ir sargybiniai. Tik vieno trūko, tai 
gauti vienas galėjimo sargas, kuris sutiktų 
išleisti, nes, nors ten daugybė sargų vak- 
tuoja, bet viena vieta buvo užvis svarbes-

žesnis, negu pernai žiemą. 
Sniego buvo apie 15 colių ant 
lygių vietų, o šalčiausia diena 
buvo 17 laipsnių žemiau nolio.

Neužmirškite Savo “Tikrųjų” 
Draugų

Sykį man teko su ųepažįsta- 
*mu žmogum pasikalbėti ant 
gatvės, kuris buvo labai 
“draugiškas.” Kalba prasidė
jo apie šių dienų geriausius iš
radimus ir eigą. O tu, sviete, 
kad tas “draugiškas” žmoge
lis pradėjo man pasakoti apie 
didžiausius išradimus ir gyve
nimo permainas, kad neberei
kės gelžkelių, nei žemkelių, 
ir kad žmonės vaikščios ar 
lakstys, kaip paukščiai ore. Jo 
išradimams aš visai nesiprie
šinau ir dar riuofsavęs pasa
kiau, kad ateityje ir mūriniai 
namai bus statomi ore. Po tam 
jis* pradėjo kalbėti apie dar
bininkų sąlygas, persistatyda- 
mas save didžiu darbininkų 
reikalų “gynėju,” kokiu 
“raudonu” pramoniečiu. O 
matęs vaiką pardavinėjant

kas; režisieriavo S. Reikaus- 
kas. Tikietų iškalno parduo-( 
ta už $258.25; prie durų par-' 
duota už $122.25; prie baro 
įėjo $19.25; už drapanų pa
dėjimą $2.40. Viso $402.15/ 
Išlaidos: užmokėta Lyros Cho1- 
rui už kelionę busu $92.30; 
orkestrą $37; Veličkai už su
gaištą laiką $32. < Viso she- 
nandoahriečiams išmokėta 
$161.30. Už svetainę $40; 
spaudos darbai “Laisvei” $38.-j 
41; “Tėvynei” už vieną pa
garsinimą $6; lošėjams vaka-! 
rienė $16.20; už gėrimus pas 
barą i $10.80; smulkių išlaidų 
supirkimui reikmenų ant stei- 
čiaus $3.35; už svetainę vaka
rienei $3.50. Viso išlaidų 
$279.56. Pelno liko $122.59. 
Dar nesugrįžo tikietų už $6.75.

Komisiją reiškia širdingą - 
padėką shenandoahriečiams 
už puikų sulošimą, kuriuom 
wilkes-barriecius taip puikiai 
palinksminot, kaip dainelėmis,' 
taip ir puikia muzika. Taip-: 
gi ačiū visiems, kurie pasidar-i! 
bavot platindami tikietus.!: 
Ačiū gaspadinėms dd. Kaspa-J 
rienei, Uliriskieneį ir Joneikie-'j 
nei už priruošimą vakarienės; 
ir visiems bei visoms, kurie ’ 
prisidėjo! prie, vakarienės, pa-' 
aukodami skanių gėrimų ir 
valgių. Ačiū publikai už taip 
skaitlingą atsilankymą.

Už Komisiją:
Nuo Choro, K. Miškinis. 
Nuo A.L.D.L.D. Kuopos,

i J. Senkus.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Wu- 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną b\wnį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

tai 
pa
ko-

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia■" 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus .

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nekėliomis nuo 9; 80 iki 

6 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA. ,

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

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

užsakymus (orderius).
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DARBINiNKŲ LITERfiTtjROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PUOŠEIKA. Plrmlnluka» 4. A LĖKSI S, Sekretoriua

15 Union Square, New York City 157 McKinley Brooklyn, N. Y.
IG. BACHE3, Iždininkas, Box S5>. Unloi^ Co., Union, N. J.

PROTOKOLAS *
A. L. D. L. D. XI Apskričio 

18-tos Konferencijos, Kuri 
Įvyko Vasario 24 d., 1929 
m., Lietuvių Laisves Name, 
Zeigler, Ill.

ap
Ti

Konferenciją atidarė 
skričio organizatorius J. 
lindis 10 vai. ryte.

Pirmininku išrinktas . F. Sa'Ci- 
čulis.;

įDienotvarkis, pagamintas 
pildančiojo komiteto, priimtas.

Mandatų komisijon išrinkta
• .A. Aleksandra, F. Fiksas ir 

P.i A. Deveikis.
Knygų peržiūrėjimo komisi- 

jpn išrinkta J. Gvergdis, M. 
Pąlevičius ir J.. Rinkevičius, i

Nutartą suteikti, pildomajai 
u tarybai sprehdžiamas balsaš/
* svečiams—patariamas balsas. ,

Mandatų komisija pranešė, 
Wkfid delegatų išrinktų buvo 19, 

su važiavimą pribuvo 14; 5 
ųepribuvo. Penkios kuopos at
stovauja narių viso 121.

Skaitytas protokolas 17-tos 
konferencijos ir priimtas.

Skaityta trijų posėdžių pro
tokolai ir priimti.

Pildančiojo komiteto rapor
tai priimti.

Kuopų delegatų raportai.
163 kp., Zeigler, Ilk, pra

nešė, kad veikimas silpnas, 
. valdyba nelanko susirinkimų.

l 148 kp., W. Frankfort, Ill., 
^“pranešė, kad nariais žemyn 

puola.
158 kp., Benton, Ill., prane

šė, kad nedaug narių turi ir 
tie patys nelanko susirinkimų.

WATERBURY, CONN

’kų dienoj (31 d. kovo), lietu-Įcentiį įžangos. Ąr mes tik 50 
ivių žemutinej svetainėj, 25th centų verti? _
1 m • . x r  _ t t? i________a • -i _ I -i v. . — •

’ Mano draugas 
'St. ir Vernon Highway, Aido;kumštelėjo man į pašonę ir 
i Choras rengia gražų balių su'sako: ne taip garsiai, va vie

nas binghamtonietis klauso,pręgrama.
Jau išanksto galima žinoti, kad kokios, tai tu, su savo to- 

jkad programa bus gera, nes kia kalba, gali bereikalingą
208 kp., Herrin, Ilk, prane- j ją išpildys pats Aido Choras, 

šė, kad susirinkimus lanko vi
si nariai.

199 kp?, Johnston City, Ilk, 
pranešė, kad turi sutverus jau
nuolių kliubą, bet nėra kam 
vadovauti; kreipėsi prie ap- 
skričios pagelbėti.

Visų kuopų raportai priim
ti.

Įvairių komisijų raportai.

Balius taipgi bus linksmas. To
dėl visi velykų vakarą praleis- 
kime linksmai sykiu su aidie- 
čiais. Prasidės 6 vai. vakare.

Aplamai paėmus, tie darbi
ninkai, kurie dabar dirba, tai 
dirba neblogai. Bet klausi
mas, ar ilgai taip bus? Jau 
girdėjau, kad pas Graham-

Pikniko komisija raportavo, paįge atleidinėja darbininkus, 
kad pikniko negalėjo sureng- Trumpame laike’tas pats bus
ti; priežastis—bedarbė. Ra
portas priimtas.

Knygų kontrolės komisija 
pranešė, kad knygos sutinka 
ir geroj ,tvarkoj. , Raportas 
priimtas. < ?

Apskrįęio reikaluose. į
Nutarta, kad būtų renkama 

apskričio pildantysis komitetas 
d^ef 1929 metų. Nominuota:' 
F. Saučulis, J. Tilindis, B. Iš-' 
kauskas, F. Fiksas, J. Gverg-' darbininkai, diržais susiveržę j žinogaus garbė, 
dis, D. Miškinis, M. Palavicius,jpilvus> turi “vakaciją.” Kad|spyrimas ; ' '

ir kitose automobilių išęlirbys- 
tese. Su ištobulintomis maši
nomis ir begaliniu skubinimu 
į du mėnesiu darbininkai tiek 
daug padirba automobilių, 
kad kompanijai ima šešis mė
nesius išparduot! Kuomet 
kompanijos pardavinėja auto- 

• mobilius, daro milžinišką pel- 
,ną, nes darbininkams nerei
kia algų mokėti. Tuo laiku

ir L. D. S. A.:—tikslai ir nau
da į jas priklausyti.

Paveikęlų rodyta du setai, 
vienas : apie Pietų Anjėrikos 
respublikas, kitas—apie miš
kinius paukščius.

Publikos atsilankė skaitlin
gas būrys. Aukų svetainės lė
šoms padengti sumesta $3.50.

“trubelį” sukelti.
Po lošimui binghamtoniečiai 

užfundino gerą vakarienę. 
Mes gi turėjome laukti dienos 
šviesos, nes per vandenį, nak
ties laiku, neplauksi. Turėda
mi apie 5 vai. laiko, tai visi 
pradėjo spyčius drožti. Spy- 
keriai buvo visi, kaip vilkes- 
barriečiai, ročesteriečiai, taip 
ir binghamtoniečiai. Visi gy
rė binghamtoniečius už jų 
draugiškumą. Vienas žmoge
lis, ne politikierius, politišką 
pamokslą surėžė, 
tikčiau su visais, 
hamtoniečiai yra 
Bet. . . kiekvienas 
šideda nuo namų, 
hamtoniečiai bus pilnai to žo- kuris nušovė tą moterį, da- 
džio prasmėj draugiški, kada bar randasi ligoninėj sužeis- 

ij savo tarpo nesuti- įas> Dėkingo vaikas, 12 me- 
. tų, pamatęs motiną nušau-

Aurora, III.— Ketvirtadie
nį valstijos generalisproku
roras pradėjo tyrinėti blai
vybės agentų papildytą 
žmogžudystę laike užpuoli
mo ant Deking namo. Už
puolę jieškoti munšaino, jie

Detektyvas Roy Smith,

Aš ir gi su
it ad bing- 
draugiški. _ 

darbas pra- nušovė Dekingo_žmoną.
Tada bing-

V. Ujinskienė.
Nutarta surengti pikniką, 

progai pasitaikius. Darbas pa
vestas pildančiajam komitetui.

Nutarta paaukoti Nacionalei 
Mainierių Unijai $10.

Nutarta sekančią konferen
ciją laikyti Royalton, Ill. Jei 
del kokių priežasčių negalima 
būtų laikyti 
tuomet laikyti 
III.

Susirinkimą
ninkas F. Saučulis.

XI Apskr. Sekr. D. Miškinis.

Royal tone, tai 
W. Frankfort,

uždarė pirmi-

Kad i 
nors kiek apgynus savo teises, 
tai visi dargininkai, be atidė
liojimo, turi stot į Auto Work- 

Uni ją.
Detroito Žvalgas.

ets

WILKES-BARRE, PA
Kelionė Per Vandenį su Auto- 
mobilium į Binghamton, N. Y.

Subatoj, 16 d. kovo, rengė
mės važiuoti į Binghamton, 
N. Y. Mat, vvilkes-barriečiai 
turėjome suvaidinti % “Blindą” 
Binghamtone tą vakarą.

Taisau savo fliverį ir vis 
kaž ko Trūksta.

jie įsmes 
kimus. Ožius varinėti 
negražu, vaikiška.

, u naras, užsi
spyrimas ar kiti’koki ten ga
lai turi būti padėta į šalį. Tas 
ne progresyvis, ne bolševikas, 
kuris savo užsispyrimą stato 
augščiau mūsų judėjimo. Cho
ras turi gyvuoti! Visi turi pa
gelbėti, kad choras gyvuotų 
ir jo dainos skambėtų, o ne 
kaip dabai', pusiau numiręs 
yra.

Tada, pilnoj to žodžio pra
smėj, binghamtoniečiai bus 
draugiški. Kaip aš nemyliu, 
kad mūsų draugai, už men
kiausi dalykėlį, tuoj nesutiki
mus kelia.

susirinkimuose nei L. D. S. A. 
kuopos, nei kitų organizacijų. 
Buvo manoma, kad nesilanko 
del finansinių išrokavimų, bet jį garadžių, kad “daktaras 
vėliaus paaiškėjo kas kita.

Drg. Vaitonaitė, L. D. S. A.
12 kuopos sekretorė ir T. D.
A. kuopos sekretorė, tiek daug 
darbuojasi vakarienių rengi
me, tikietų platinime, kuopo- 

Bet dabar jau;

Paežerinis.

Pradėjo Tyrinėti Blaivybės 
Agentų žmogžudystę

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BAI^AMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone —_______ Main 9669
Bell----------------------—Oregon 5136

Dėkingo vaikas, 12 me

tą, pasigriebė revolverį ir 
peršovė Smithą į koją.

209

Labai Parankus Kišeninis
UETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

j ) ; , ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS I
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū j 
sų geriausias pagelbėtoj as, i 

prietelius ir draugas. i
KAINA $1.25c

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

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

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

(59-82)

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Kodel Kyla Nesutikimai Tarpe 
Veikiančių Draugų?

Čia noriu tarti keletą žo
džių, kodėl kyla nesutikimai 
tarpe veikiančių draugų ir kai 
kuriuos draugus bei drauges 
atšaldo nuo veikimo, o tas la-' •

• atsiliepia musų dar-|gįr(jėjau, kad žada nuo veiki-
bimnkiskam judėjimui. O uzj 
jtą visą žalingą darbą reikia 
suteikti “garbės” vainiką vie
nam ar kitam draugui ar j 
draugei, kurie turi ožišką už
sispyrimą, !
žinančiais, neklystančiais, nie
ko nepaisančiais^ i.________
čiais su draugiškumu.
• Dažnai tenka skaityti “Lais
vėj” apie kitų kolonijų vei
kiančių draugų nesutikimus 
bei ginčus. T............ ...
maniau, kad taip yra tik ki-ij.^ 0 jeįgU nekiauso, tai ir nu- 
tose kolonijose, todėl stebėjau-^ jeįgU kuris su juomi 

kaip tų kolonijų draugai ;baildo kaJb-ti> perspėja jį, tai wgah tarpe savęs draugiškai! - -
sugyventi ir veikti naudingą l 
darbą.
stebėjau ir pas vietos draugus 
tokį žalingą apsireiškimą, tai( 
jau nebegaliu tylėti ir reikia 
ką nors daryti, kad visa tai 
prašalinus.

TulAs vietos draugas, veik
damas organizacijose, jau se
nai nesutikimus keldavo ir ne- 
siskaitydavo su kitais drau
gais, kartu veikiančiais. Bet 
tą galima buvo pakęsti, nes 
kiti draugai nekreipė į tai do- 
domės, kai kurie nusijuokdavo 
iš ję karščiavimosi, užsipuldi-

• nėjimų ir kolionių. Bet pasku
tiniais metais tas draugas su- 
žiaurėjo: ir p|rddug priprato 
kolioti kiekvieną, kuris tik su 
juomi, įeina j. komisijas aybą 
kaitų ' veikia. Draugai 
kūnai pirmiau daug darbąvo-'

:mo pasitraukti, jeigu tas drau
gas nebus sulaikytas nuo už
puldinėjimų.

Mano supratimu, čia turėtų 
. .. , , i kiti draugai kreipti daugiau

s^ai^° save daug. domės į tą draugą ir rimtai 
"° ^nčiais, nie-i gaukti jį prie tiįarkos, prie 

nesishaitan-jsusįvaidymo. Tokie draugai 
ar draugės, kurie vienus at
šaldo nuo veikimo, kitus visiš
kai atstumia, darbininkų judė- 

v ... . ijiniui neša žalą ir mūsų par-
lLaU>?;r i^iga. tokius kaip nors suvaldy- 

- iti, o jeigu neklauso, tai ir nu
bausti. Jeigu kuris su juomi 

lUčiiiuu Kčnueu, peispvja jj, vai 
■ tą visaip iškolioja, išasiluoja 

_ , . r : ir tt. Todėl čia privalo jau
-įsikišti organizacijos, prie ku
rių jis priklauso ir vienu ar 
kitu būdu jį suvaldyti.

žinoma, yra draugų ir drau
gių, kurie nepaiso, numoja 
ranka į tuos jo plūdimus. Bet 
ne visi Taip gali padaryti, yra 
tokių, kurie pradeda nepakęs
ti ir pasitraukia iš organiza
cijos.

Draugiją Kuopų Narė.

Nuvažiuoju 
~•” ji 

Į apžiūrėtų, kas jam yra, kad 
jis nenori bėgti? Už apie 40 
miliutų “daktaras” ' išegzami- 
navęs silpnąsias fliverio gysle
les, sako, kad dabar bus vis
kas gerai. Aš užmokėjau $2 
ir važiuoju. Važiuojam su d. 
Miškiniu ir džiaugiamės, kad 
mūsų fliveris net pasišokėda
mas bėga. PĄvažiavorpe apie

BINGHAMTON,,N. Y.

nusinuodi- 
Saužudys- 

“Bingham-

Gazu Nusinuodijo Mikas 
Kupris

15 d. kovo gazu 
jo Mikas Kupris. 
tės priežastis, anot
ton Sun,” neužlaikymas šei- 
jnos. Mat, Kuprįs šeimos gy- 

X ;venimu.. mažai rūpinosi; nešy-
’.ir t ~.dar !kį buvo už tai suimtas ir baus-

i tas. Kaip tik tą pačią dieną 
spranksėti, j0 ^mona pasakė jam, lead jis

DETROITO ŽINIOS
Apie Viską po Biskį

Nedėlioj, 17 d. kovo. Lie
tuvių Svetainėj, Komunistų 
Partijos .Lietuvių Frakcija, ir 
rr. i i • • 1 ' • •• . Y i A •kunaj pirmiau aaug aarnavo-)m ’; . . 7. k

si, ypatingai drg. Svinkūnien^.1 arPjautinio Darbininkų,Apsi- 
Bet paskutiniu laiku nesimatė gynimo 46 kuopa: turėjo su-

» GYVYBĖ 
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 meti’ tikrąsis Gold 
ę Medial Haarlem Oil buvo pripa

žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

rengę teatrą ir balii^. Prole
tarų Meno Sąjungoj. 4 kuopos 
lošėjai perstatė trijų veiksmų 
tragediją “Legališki žmogžu
džiai.” Veikalas tapo suloš
tas vidutiniškai gerai. Po loši
mui Dr. M. D. Palevičius pasa
kė gerą prakalbėlęz.apie reika
lą ir svarbą kiekvienam darbi
ninkui prigulėti prie T. D. A. 
Publikos buvo virš 200.

HAARLEM OIL

Mūsų Aido Choras veikia ir 
gyvuoja gerai. Turi gražaus 
jaunimo; apie 70 draugų ir 
draugių dainininkų. Choro 
mokytojas drg. Medonis ir vi- 

isi choriečiai daug dirba, mo
kinasi “Bailų Daktarą,” kurį 
neužilgo detroitiečiai turės 
'progą pamatyt. Dabar, vely-

kad fliveris gerai neša. Tik ^a 
ant syk pradėjo ;
kosėti ir, ant galo, net spar
dytis pradėjo. Noroms neno- 
roms turime sustoti ir žiūrėti, 
kas yra per priežastis, kad 
pradeda streikuoti.

Išlipę žiūrime iš vieno šono, 
iš kito ir nieko blogo nemato
me. Pažiūrime iš priešakio ir 
užpakalio, bet atrodo viskas 
gerai. Tuom tarpu kiti vil- 
kes-barriečiai praūžė su dide^ 
liais karais ir į mus jokios do
mės nekreipė. Mano draugas 
nerimsta ir sako, Jurgi, kas 
bus, jeigu mūsų fliveris ir ant 
ilgiau streikuos? Kas tada at
los čigono rolę?1' Aš sakau, 
palauk, mes da pirmiau nuva
žiuosime, kaip jie. Įsisėdome 
važiuoti. Da blogiau,—kosti 
spranksta, nelyginant kaip 
persidirbęs mainierys ir visai 
nenori traukti. O čia prade
da lyti, turime važiuoti. Var
gais negalais dasiįrėme per 
lietų iki garadžiaus. Ten už- 

i mokėjau vėl $2 ir mūsų "fli
veris pradėjo smarkiai bėgti, 

v Davažiavome upę. Tiltas, 
rodosi, vietoj, gerai stovi, bet 
vanduo bėga ne po tiltu, bet 
šalia tilto, skersai kelią. Van
duo ne vanduo, o, mes važiuo
jam. Nagi žiūrime, kad du 
aut omobijiai vilkeš-barriečių 
stovi vandens apsemti ii’ nei 
iš vietos. Mes sakome: da
bar jūs stovėkite, o mes pra
važiuosime. Mūsų fliveris tik 
pūkščia per vandenį, bet ne- 
paspringsta. Pasiekėme Bing- 
hamtoną. Sustoję apsiprau- 
sėme, užvalgėme ir važiuoja
me pas svetainę. Atvažiavo 
ir tie, ką vandenyje paliko
me, bet jie skundžiasi, 
neturėjo laiko užkąsti.

Lošimas eina neblogai, 
žmonių neperdaugiausiai. 
ir tikietai pigūs, tik 50 cen
tų. Na, aš ir vėl savo drau
gui neduodu; ramybės. Sa- 
kau, klausyk, Kaži, mūsų fli
veris buvo pavojuj, per van
denį turėjome plaukti, kaip 
jūrininkai ir 90 mylių turėjo
me atvažiuoti, o žiūrėk, jie 
čia nuo žmonių ima tik 50

kad

tik

ir vėl bus areštuotas. Ir kad 
išvengus arešto, jis, įėjęs mau
dymosi kambarin, atsisuko 
gazą ir užbaigė gyvenimą.

Kupris buvo dar nesenas žmo
gus; didelis, tvirtas vyras; iš 
amato—dailydė. Kilęs iš Ore
lių kaimo; Pušaloto valsčiaus, 
Panevėžio apsk.

Gerai Pavykęs Vakaras
24 d. kovo A. L. D. L. D. 

ir L. D. S. A. bendra kuopų 
komisija buvo suruošusi pa
skaitą ir iliustruotus paveiks
lus. Vakaras ruoštas minėji
mui darbininkių dienos—8 ko
vo. Paskaita buvo skaityta 
apie karingąją Amerikos dar
bininkų klasės darbuotoją se
nelę Jones. Taipgi aiškinta 
organizacijų—A. L. D. L. D.

Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūro3 ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų. inkstų ar- pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukimės prie manęs, o gausi
te sau naudos iŠ mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje). . • .

MANO Yl’ATIBKĄ AT Y- (p-fl /A MA 
DA IK PATARNAVIMAS HM J H 
IKI PĄGYpYMp

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakarę. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po’, pietų.

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

Newarke Naujiena
Kiekvienam vietiniui ir atvyks

tančiam į Neivarką žinotina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa
valgę nesigailėsite, nes visuomet 
šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žema kaina. Antrašas:
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WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

Ferry St. Newark, N. J.

II kIIPmK 332 WEST BROADWAY 
e Jo llU* ?jOl/ So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

|Į Du Geriausi'Pirkiniai, kokių 
lig giol niekur nėra buvę

SOUTH BOSTONE *
H 12. šeimynų medini^ namas, visai 
Į Į netoli nuo naujai išvesto bulvaro, 
i į Rendų atneša $2,700 i metus. Pre- 
: l ke $22,0(kJ. įmokėti nemažiau 
j Į kaip $2,0Č0, likusius išmokėsite 
Į Į raudomis. Dabar būna viskas 

= pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną syki; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukini,' laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos; panašios, progos ne
rasite niekuf.

ūkiams. Kas turi pinigų del Į 
mortgičių, kreipkitės pas mus. Į 
Inšiurinam viską, reikalaujant i 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik į 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirki- i 
nių—namų, ūkių- ir krautuvių. į 
Meldžiam kreiptis pas jnus ir per- | 
sitikrinti.

Parduodam anglis ,ir malkas, į 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinanti moiigičius namams ir

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 j 
tnetus. . Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti p'as kitą jieškoti dai*bo. 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš 
vidaus. Kreipkitės tuojaus pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1373

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

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

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

jokiai šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
»>«• i apsiginkluok ;nuo, savo amžino priešo!

. , m i URBO LAX TABS
. į (25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina 'daug rūpesčių ir sunknj\UCli

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

: , Telephone: Greenpoint 1411
i ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_______1___________  ORDER BLANK:------------ ------------------

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

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

151

< AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0174 “Mokykla su Reputacija”

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti’ ir taisyti visokių 
išdirbinių karus j 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. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 metai, kaip įsteigta ‘ New York City

RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n LiAilVri. jjuo g v# ryto g v. vaį>; po q va|—J)J VvUlU

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdčliais ir 

utarninkais

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

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



(“Laizvės” Name), Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS

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

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

417 Lorimer Street10

“The

107 UNION AVENUE

. N. 
75-76

arti 168th St. 
BRONX, N. Y.

Pačiai Atsisakius Sugrįžti, 
Vyras Nužudė Jos Brolį

Penktadienis, Kovo 29, 1929

Kadangi Luigio Panorellos 
pati buvo pasišalinus nuo jo, 
tai jis pasigrobė jos brolį, 6 
metų amžiaus, ir nužudė vai- 

kada moteris atsisakė 
o*jzt pas / jį, Cpney Islande, 
žmogžudys tapo nuteistas 
iki 12 metų kalėjimo.

kūdikis C. Zappolini iš Coro- 
nos, kuomet du ligonbučiai 
vienas po kitam atsisakė tą 
pavojingai apsirgusį kūdikį 
priimti ir liepė vežt jį į tre
čią ligoninę. Bevažinėjamas 
vaikutis taip ir mirė, pirm ne
gu jam buvo suteikta pagel-

kuris prasidės šią subatą ir 
tęsis visą savaitę Rialto Teat
re, Times Square, New Yor
ke. Judyje Claros balsas ge
rai skamba; didokas skaičius 
gražių merginų padeda jai 
lošti tame amerikoniškame, 
jaunąją gentkartę piešiančia- 
me veikale su visais trukšma- 
vimais, romansavimais ir ki
tais berūpestingais jaunuolių 
smarkumais, šio judžio direk
torium buvo Dorothy Arzner, 
vienintelė moteris direktorė 
I lolly woode.

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, 1 balandžio, “Lai
svės”. svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikite ir naujų atsiveskite. 
Valdyba. 75-76

SOUTH BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 147 kuopos susi

rinkimas bus utaminke, 2 balandžio, 
pas drg. Stasiulevičių, 755—3rd Ave. 
.Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, turime svarbių reikalų. Pa- 
sistengkite ir mokesčius užsimokėti 
ir atsiimti naują knygą. Sekr. A. 
Bružas. 75-76

Rūkymas Subvėje 
Lėšuoja $20

JDanties Ištraukimas Gali 
Lėšuot $100,000 Dentistui

>.jŲž cigaro rūkymą požemi
niame gelžkelyje brooklynie- 
tis Arthur Esterces nuteistas 
užsimokėt $20. Kadangi prie 
savęs teturėjo tik $5, tai pri
siėjo policijos cipėje laukti, 
ko], per telefoną gavę žinią, 
jo draugai atnešė dar $15.

Po to, kaip dentistas Aloy- 
sius A. Parker, 1 McDonough 
St., Brooklyne, ištraukė dantį 
Mildredai Parkeriūtei, užsi
nuodijo jai kraujas ir to sėk
mėje mergaitė mirė. Tėvas 
dabar per teismą reikalauja 
$100,000 atlyginimo iš dentis- 
to. Dentistas neatsargiai at
likęs darbą, o paskui per te
lefoną šaukiamas pagelbon 
atsisakė, pasiaiškindamas, kad 
turįs eit bažnyčion, nes tai bu
vo nedėldienis.

! PASKUTINĖ SAVAITĖ 
(“THE IRON MASK”

Douglas Fairbanks’o
Iron Mask” dar vieną savaitę 
bus rodoma Rivoli Teatre, 
New Yorke. Mačiusieji tą ro- 
mantiškai-padaužišką judį jau
ni vyrukai ir mergaitės sako, 
kad jiems labai patiko; kai 
kurie ėję pasižiūrėt ir antrą 
kartą. J.CK.

DETROIT, MICH.
D. S. A. 17 kuopos susirinki- 

bus seredoj, 3 balandžio, Drau- 
SvetainEj, 24th St. ir Michigan 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi- 
yra

L. 
mas 
gijų 
Avė. 
sos narės ateikite, yra svarbių rei
kalų. Atsiveskit ir naujų narių. 
Astrauskienė. r.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

IŠNUOMUOJAMA 7 kambariai. Vi
si šviesūs. Labai patogu, nes arti 

mokyklos. Butas dRlelei šeimai pa
togus-. .Antras namas nuo Grand St., 
4 Mažu St., Maspeth, L. I. Priva
žiuoti paranku iš visų pusių. Arti 
geležinkelio- stoties. Savininkė ant
ram augšte. Mrs. Domicėlė Kilins- 
kienė. 75-77
IŠSIRANDAVOJA šviesus, apšildo

mas, su visais parankumais, kam
barys Richmond Hill dalyj. Iki Ja
maica eleyeiterio eiti virš 10 minutų 
ir iki Lfeff^rts apie 5 minutos. 
Klauskite “Laisvės” raštinėj.

75-77
PASIRANDAVOJA šviesus, didelis 

frontinis kambarys. Yra visi įtai
symai ir - parankamai. Matyt gali
ma nuo 6 vai. vakare. Mrs. Solob, 
345 Grand St. (pirmos lubos), 
Brooklyn, N. Y. 73-75

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

25 Sužeisti Per Gatvekarių 
Susikuliina* Bronxe Muilo Darbininkių Streikas

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbų 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel.

NEWARK, N. J.
Didelis koncertas ir prakalbos pa

minėjimui tarptautinės moterų die
nos bus nedėlioj, 31 kovo, po num. 
93 Mercer St. Pradžia 8 vai. va
kare. Bus gera muzikalė programa, 
kalbės Kate Gitlow ir J. Poyntz iš 
New Yorko. Įžanga 25c. Kviečiame 
atsilankyti. Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, 1 balandžio, 
Liaudies Name, 1214 Spring Garden 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Visos 
narės ateikit, yra svarbių reikalų ap
kalbėti kas link Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimo bazaro, nes mes irgi 
turime prisidėti.

t,* jienė.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dielnos,' .savaitės arba 

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

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

GRABORIUS

SALES—PARDAVIMAI

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų lipi 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. Nedčliomis 10 iki 1 P. M.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

, nes mes 
Org. K. Aleksie- 

74-75

PARSIDUODA grosernė ir delikate- 
sen, geroj vietoj, biznis išdirbtas 

ir gera proga pirkti. Pardavimo 
priežastis—turiu apleisti šį miestą. 
Kreipkitės po num. 235 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. 75-77

Drožus tvienam gatvekariui 
iš užpakalio į kitą, ant Tre
mont Ave., Bronxe, liko su
žeista 25 važiuotojai, du iš jų 
taip pavojingai, jog sakoma, 
turėsią mirti.

t' - JUNIPER 7646 k ę

\ RALPH KRUCH -
FOTOGRAFAS

. 6 ^-23 G R AN D A VpNŲE?
’’’ P' MASPETH.

Telephone, Stagg 44M
DETROIT, MICH.

Aido Choro Balius-Šokiai
Nedėlioj, kovo 31, taip vadinamo

je velykų dienoje, Aido Choras ren
gia balių-šokius su koncertine pro
grama. Įvyks Lietuvių Svetainėje 
(žemutinėje). Pradžia 6 vai. vakare. 
Programa susidės iš dainų ir muzi
kos, 
hstai ir 

drg. Paskačiną, 1048 Bryant Ave., daineles.
10 vai. ryte. Draugai, mes esame '"’ .
pasirengę padidinti mūs kuopos skai- kandžių, 
čių iki 60 narių šiais metais. _
nepamirškite šio reikalo. 1...........
patys ateikite j susirinkimą, bet ir 
nauju nariu atsiveskite. Komitetas.

75-76

PARSIDUODA kendžių storas arba 
reikalinga partnerka. Daroma ge

ras biznis. Kreipkitės po No. 1150 
Manhattan Ave., Greenpoint, Brook
lyn, N. Y. (71-76)

A. RADZEVIČIUSPARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

1 Sustreikavo 50 merginų, 
[dirbusių Proctor and Gamble 
muilo fabrike, Staten Islande. 
Iš New Yorko pasiųsta organi
zatoriai Darbo Unijų švietimo 
Lygos vadovaut tam streikui 
ir organizuot uniją. Darbi
ninkės vidutiniai gaudavo ne 
jaugiau, kaip $18 į savaitę. 
Nepersenai fabrike buvo įves
ta naujos mašinos, kurios ant
ra tiek pasmarkino darbą, ir 
todėl apie pusė darbininkių ta
po atleista; o likusioms dar
bas taipgi pasunkėjo.

GRABORIUS
(Undertaker)

/ I

muzikos, 68-75

PAJIEŠKO.IIMAI

ar

RIALTO “WILD PARTY”

fe,

4

ŽINIAI
susirin-

PARSIDUODA Saldainių, Ice Crea- 
mo ir Stationery storas. Senas biz
nis. Kaina prieinama. Sąlygos vie
toje. 114 Union Ave., Brooklyn, N. 
P., kampas Maujer St.

BRONX, N. Y.
A. L. D. L. D. 23 kuopos susirin- 1 

kimas bus nedėlioj, 31 kovo, pas

10 vai. ryte. Draugai, mes esame
Tat na mūsų 

Ne tik tĮęnė.

WILL PAY YOU TO PAY US A VISITIT

Geros Policmano Akys 
išgelbėjo Merginą nuo 
Saužudystės

Apart choro dainų, mūsų so- 
duetai padainuos linksmas 
Paskui šokiai prie geros 

o pasišokus bus skanių už
kuriuos specialiai pagami- 
choro rėmėja drg. Mačiulai- 

Kviečiame visus ir visas at
silankyti. Aido Choro Komitetas.

V-

St., 
nu- 
ei- 

gra- 
Jam galvon

New Yorke, ant Pearl 
policmanas Louis Schackie 
tėmijo vieną nusiminusią, 
nančią su nuleista galva 
žią irterginą. 
dingtelėjo; ar tik ji neina į 
upę pasiskandinti. Paėmė jis 
ją f-policinės stotį; ir mergina 

wild-yrie lango, norėdama 
iššokt ir užsimušt; bet tas jai 
irgi nepavyko. Pasisakė esan
ti Josefina Perno; bet kuomet 
buvo klausinėjama, kur ji gy
vena ir kokia priežastis vedė 
ją linkui žudymosi, mergina į 
tai nei pusės žodžio neatsakė. 
Ji paimta ligoninėn ištirt, 
Sveiko proto.

Nubankrūtino Banką Per 
Paskolas Fašistams

Teisman traukiama kai ku
rie viršininkai' City i Trust 
Kompanijos Banko, kad prive
dė jį prie bankrūto. Banko 
finansus pakrikdė' didelė ipa- 
skola, duota Italijos fašistų 
valdžiai. Be: to, viršininkai 
varę šmugelius su žmonių su
dėtais Ipinigais. Tuo būdu lie
kasi nuskriausta tūkstančiai 
darbininkų, daugiausia italų, 

•'kurie dėjosi į tą banką savo 
smulkius taupinius.

$150,000 Reikalauja 
Už Dūmus

Valgyklų Vergų Pirmas 
Streikas New Yorke

savi-
Ave.,

45 gyventojai namų 
ninkai ant Nostrand 
Brooklyne, patraukė teisman 
American Tobacco Kompani
ją, reikalaudami $150,000 at
lyginimo už tai, kad nuolati
niai tiršti dūmai ir degėsiai iš 
kompanijos dirbtuvės kaminų 
padarę daug žalos jų nuosa
vybėms. Toj dirbtuvėj ciga- 
retus dirba tarp 1,500 ir 
000 darbininkų, daugiausia 
nJtergaičių.

Purvinas Darbas
Paskutiniu laiku vyriausybė 

pradėjo lipt ant kulnų tiems 
naujosios rūšies biznieriąms, 
kurie apdraudžia (inšiurina) 
prasigėrusius bei nesveikus 
žmones, ir juos paskui gau
siai vaišina nuodinga “žiurki- 
rie” degtine, kad greičiau nu
mirtų, ir kad būtų galima iš- 
šikolektuoti iš kompanijų jų 
ąpdraudos pinigus. Tarp lie
tuvių esama įvalias tokių kū
mų ir kūmučių. Yra nurody
mų, jog tuo nelabu darbu už
siima ir kai kurie stamboki 
“gerbiamieji” lietuvių biznie
riai.

Kiekvienas Ligonbutis Turi 
Priimt Pavojingai Apsirgus

JLigonbučių komisionierius 
t>r. Wm. Schroeder išdavė pa
tvarkymą, kad bile ligonbutis 
turi priimt žmogų, .staiga su
sirgusį kokia liga arba esantį 
mirties jpavojuje. Mat, kelios 
dienos atgal mirė 9 mėnesių

RIDGEWOODO LIETUVIŲ
A. L. D. L. D. 55 kuopos 

kimas atsibus 29 d. kovo, penktadie
nio vakare, 7:30 vai., po num. 147 
Thames St., Degulio svetainėj. Visi 
nariai šiame susirinkime būtinai tu
ri dalyvaut, nes šio susirinkimo die
notvarkėj vienas ypatingai svarbus būtų’ gauti darbo, .labai prašau"para- 
reikalas bus apsvarstymui. Organiz. gyti man. P. Vitkūnas, 524 Grand 

’ •’ • Brooklyn, N. Y. ' 75-76

JIEŠKAU DARBO
10 metų esu clįrbęs prie fomičių 

(baldų) maliavojimo su brušiu ir 
sprayer mašina. Jeigu ^kur galima

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šahniūtė

. Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

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.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

y Member o<r

Your
/Easter Shoes Are Here

It you want your Easter shoes becoming to you—you’ll
be coming to us, for we have just received a shipment of

Tel., triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
s Kreipkitės šiuo adresu:

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

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.

Kuomet Fanray Kafeterijos 
savininkas, 156 W. 29th St., 
New Yorke, pavarė iš darbo 
tris darbininkus už prisidėji
mą prie Amalgameitų Maisto 
Darbininkų Unijos, tuojaus su
streikavo ir visi kiti tos kafe- 
terijos darbininkai. Unijos 
organizatorius Obermeieris sa
ko, kad po šio streiko greit 
seks kiti, delei kovos prieš 12 
valandų darbo dieną ir prieš 
kitas nežmoniškas sąlygas, ku
rios iki šiol slėgė valgyklų ir 
viešbučių dArbininkus. 
—- __ ——x

Iteatrasoainos-muzika I
NEW YORKO PARAMOUNT

Nuo šios subatos Paramount 
Teatre, Times Square, bus ro
doma kalbantysis judis “Chi
natown Nights,” tas pats vei
kalas, kdip ir Ęrooklyno Par- 
amounte, apie ką vakar buvo 
šioj vietoj rašyta.

Pažymėtina taipgi sekami 
programos punktai: dailiškai 
muzikališkas vaizdelis John 
Murray Andersono “Laces and 
Graces,” su Cirillino ir For- 
tunello, juokdariais; Tommy 
Atkins Sextetas; “Whirlwind 
Singers and Dancers”; Nell 
O’Day; Llora Hoffman, “Ame
rikos Primadonna,” ir dvyli
ka Gamby-Hale mergaičių.

Viena iŠ smagiausių kruta- 
mųjų paveikslų artisčių, Clara 
BoW, pasirodys “The Wild 
Party” kalbančiame judyje,

the newest styles in all leather shoes — made by the largest
manufacturer of shoes in the world. Insist on these shoes—look
for the Sundial trade mark—it is your protection against substitutes
for leather—and more—they wear longer. To prove this to your* ■ 
self, write the date of purchase in your shoes. Sundial shoes
are ready for everybody—a style and price to fit every purse.

Stop in our store today—we are sure you will be pleased
with the attractive prices on all leather footwear.

If you are looking for an extremely 
dressy Pump, of all-leather Quality, 
at an attractive price, come in and 
see oor assortment of the season's 
smartest styles, made in several 
leather^ and heels. ^•SUNDIAL- 

shoes/;
! MORSES ROGERS

Up-to-the-minute Styles’ in Men’s 
and Big Boys’ high or low cuts, 
made1 in Gun Metal. Brown and 
Patent Leather. AH widths 
and sizes. Sundial Shoes are 

x/S, guaranteed All Leather.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

iužeiga

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

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

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

The 1»jt word In Boy 
' Siyllih Oxfords—made on 
a lasr that will fit perfecdy.

Many other styles in Brown, 
z _'®un Metal and Patent Leather. 

. Bonnie Laddie Shoes have all- 
leather heels, countetk and inner-

soles and outersoles.

i*!'

i

We have the hits of the 
season in . snappy one- 

strap'.Pumps and Oxfords 
for girls of all ages. Narrow 

toe for big girls and wide toe .
for Misses, as illustrated. Bon

nie Laddies, guaranteed All 
Leather.

The children will s
be delighted with tt

the comfort and 
neat appearance of .Jjj

our Strap Pumps and £
Oxfords, available in /]

several patterns. You’ 'N., 
will appreciate the high įEjįl 

quality of these Shors at 
our moderate prices.

P;

The ūme kind of 
a Shoe as Daddy 
wears is ready for 
the tittle Boys. A 
good looking Shoe of 
unusual wearing qua!, 
itics. Comfortable round 
toe last. Other styles ready 
for your selection.

Meldžiu kreiptis į vieną iš sekančių vietų:

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
( ' . ; (PROGRESS SHOE CO.)

197 Grand St. (Vienybės Name), Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth, L. L, N. Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I., N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I., N. Y.

Prekybos vedėjas S. A. MILCHIUS.

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

* Apynių
Aviečių uogų
Amžių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių . 
Devinmečių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių

, Debesilų i
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogrei&ausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
•\ Ph. G., Vaistininkas

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

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunilių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių




