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"Sausas Kongresmanas 
Kaltinamas Būtlege- 

rystėj
TAMPA, Fla.— “Tampa 

Tribune” rašo, kad kongres
manas M. Alfred Michael- 
.son iš 7-to Illinois Distrikto 
pereitą spalio mėnesį buvo 
federalės grand džiurės ap
kaltintas Jacksonville, Fla., 
už blaivybės įstatymo lau
žymą. Sakoma, jis slaptai 
atsigabenęs degtinės iš Ku
bos į Floridą. Bet jis nebu
vo suareštuotas.

Washingtono valdžia ke
tvirtadienį pripažino, kad 
keli mėnesiai atgal grand 
džiurė Floridoj išnešė ap
kaltinimą prieš kongresma- 
ną Michaelson del degtines 
šmugeliavimo. Sakoma, kadi nesiūs buvo Chang Tso-lino 
ir warrantas buvo išduotas į valdžios įkalinta, dabar 

>>jį suareštuoti, bet jis nebu- taipgi randasi Maskvoj.

Borodinas Yra Sovietą Žinią 
Agentūros Redaktorium
MASKVA.— M. Borodi

nas, kuris lošė žymią rolę 
Chinijos revoliucijoj, dabar 
yra redaktorius Sovietų ži
nių agentūros Tass.

Jo žmona, kuri kelis mė-

Metai XIX, Dienraščio XI

vo suareštuotas, čia valdi
ninkai išsireiškė, kad Jung
tinių Valstijų prokuroras 
Floridoj nenorėjęs įteikti 
jam warranta, kuomet kon
gresas buvo sesijoj, ir kad 
veikiausia jam 
bus įteiktas jo 
Chicagoj.

Sakoma, kad bus 
prieš jį byla.

Kongresmanas
kaipo didelis blaivybės įsta
tymo šalininkas. Ant “sau
sųjų” tikieto jis kandidata
vo į kongresą. Jį smarkiai

warrantas
namuose

užvesta

žinomas,

4

Jis taipgi karštai stojo ir 
balsavo už Jones biliu, sulig 
kurio butlegeriai gali būt 
nubausti penkiems metams 
kalėjimo ir užsimokėti $10,- 
000. '

Na, ir tasai “sausasis” 
kongresmanas dabar pats 
yra kaltinamas 'butlegerys- 
tėj.

44 Panaikino įstatymą Baudimui
Bfitlegerią Viso Amžiaus 

Kalėjimu -
LANSING, Mich.— Michi

gan valstijos senatas vien
balsiai perleido Watson bi- 
lių panaikinimui įstatymo, 
sulig kurio asmenvs, keturis 
kartus prasikaltę už blaivy
bės įstatymo laužymą, bau
džiami viso amžiaus kalėji-

Sulig to įstatymo nuteisti 
ant viso amžiaus kalėjiman 
už blaivybės įstatymo lau
žymą moteris Etta Mae 
Miller ir Fred Palm iš Lan
sing, Channie Tripp iš Flint, 
ir du kiti. Dabar guberna
torius jiems dovanos baus
mę.

Nacionalistai Užėmė Miestą
NANKINGAS, Chinija.— 

Nankingo valdžios kariuo
menė atėmė nuo opozicijos 
militaristų miestą Wusueh, 
kuris randasi tarp Wuhan 
miestų ir Nankingo. Nacio
nalistai ten smarkiai sumu
šę savo priešus.

Dar nėra aiškių praneši
mų, ar Li Chai-sun, Kanto
no gubernatorius, Nankingo 
valdžios oponentas, tapo 

r nužudytas Nankinge. Val
džia tyli tuo klausimu.

Anglijos Delegacija Maskvoj
MASKVA.— Anglijos in- 

dustrialistų delegacija, susi
dedanti iš 85 narių, atvyko 
J Maskvą ketvirtadienį.. Ji 
tarsis su Sovietų viršinin
kais apie biznio reikalus, 
apie kreditus ir tt.

M Tokio. Japonija.— Japoni
jos valdžia nusprendė iš
traukti savo kariuomene iš 
Shantungo provincijos, Chi- 
nijoj.

'.gfekSt'
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J. V. Išdeportuos 200,000 
Kanados Darbininką

4,000 Gelžkeliečiy Nu
balsavo Paskelbti 

Streiką
DALLAS, Tex. — 4,000 

gelžkeliecių,dirbančių Texas 
ir Pacific gelžkelio kompa
nijoj, nubalsavo paskelbti 
streiką prieš blogas darbo 
sąlvgas.

Fred Barr, vice preziden
tas Lokomotyvų Pečkurių ir 
Inžinierių brolijos, pareiškė 
ketvirtadieni, kad nebus 
leista darbininkams strei
kuoti pirma, negu balsavi
mo pasekmės bus pasiusta 
gelžkeliecių brolijų (unijų) 
viršininkams ir gauta nuo 
jų leidimas.

Kauniete Sudegino Kūdikį

Kaunas.— Kovo 11 d. kri
minalinė policija išaiškino, 
jog pil. Česiūnienė Marijo
na, gyv.j Žemaičių g-vė 14 
n r., nužudė savo kūdikį ir jo 
lavoną sudegino pečiuke. 
Krim. polic. vietoje rado su
deginto kūdikio liekanas. 
Kvota perduota Kauno I 
nuov. teismo tardytojui.

Sako, Sukilėliai Nori 
Nužudyti Gen. Calles

MEXICO CITY.— Enri
que Lickens, Meksikos kon
sulas EI Paso mieste, Tex., 
penktadienį pranešė Meksi
kos vald., kad sukilėliai daro 
suokalbį nužudyti 
Calles jo stovykloj 
Meksikoj.

Konsulas sako, 
girdėjo, kaip per 
apie nužudymą kalbėjosi du 
žymūs sukilėlių vadai (ar 
tai El Paso ar Juarez mies
te). Sukilėlių vadas gen. 
Escobar, bėgdamas iš Tor
reon miesto, palikęs ten ge
rai apmokamus agentus nu
žudyti Calles. 1 < ; i u i -f

Valdžios kariuomenė už
ėmė Eęcalon miestą, kur bu
vo sukilėlių • stovykla. iDu 
valdžios kareiviai sužeisti, 
keturi sukilėliai tapo už
mušti. Valdžios spėkos ren
giasi be didelio pasipriešini
mo užimti Jimenez miestą, 
iš kur sukilėliai traukiasi 
linkui Santa Rosalia.

generolą 
šiaurės

kad jis 
telefoną

Kaltina Gub. Roosevelt
Išeikvojime $100,000

ALBANY, N. Y.— N. Y. 
valstijos seimelio atstovas 
Hutchinson, republikonas, 
ketvirtadienį kalbėdamas 
pareiškė, kad negeriems 
tikslams gub. Roosevelt su
naudojęs $100,000, kurie bu
vo paskirti valstijos par
kams.

GIBBSTOWN, N. J.— 
Antradieny, kovo 26 d., 
kaip 2:10 po pietų, Du-Pont 
dinamito dirbtuvėj ištiko 
baisi eksplozija, kuri sudre
bino 30 mylių apielinkę ir 
ištaškė dviejų darbininkų 
gyvus kūnus.

Kiek teko patirti, tai eks
plodavo 5,000 svarų nitro- 
glycerino. Tai

bosas, reporterių užklaustas 
apie eksplozih’os priežastis, 
šitokią maldelę už žuvusius 
darbininkus sukalbėjo:

“Priežastį eksplozijos var
gu bebus gklima surasti, 
nes ant tos vietos randasi 
tik didelė skyle, o užmuštie
ji darbininkai — tyli.”

Veikiausia,|kad jo žodis ir 
pavojin- stosis kūnu, į 

giausia medžiaga dirban- žino, kad da 
kuri vatrūkčiais \

WASHINGTON.— Prane
šama, kad Jungtinių Valsti
jų imigracijos viršininkai 
planuoja išdeportuoti po lie
pos 1 d. 200,000 kanadiečių, 
kurių didžiuma yra sezoni
niai darbininkai.

Carl White, darbo sekre
toriaus pagelbininkas, sako,

RILIUS PRIEŠ STREIKUS JAU 
PRIRENGTAS PATIEKTI KONGRESUI

-------------- ---------------------

Jį Pagamino Amerikos Advo katą Susivienijimas su Pagel
ta Reakciniu Amerikos Darbo Federacijos Vadą

- .. LI kad skaitline esanti perdėta fcninkasrtd'rt sak0’ kad dideks skai'
, a- jL- Ičius darbininkų bus išdepor- 

. _ . .. ' . . j A . ■ ■ .ejamas^ 'tuotas bet niekas dar nee-a- prieš streikus biliu.jokių ceremonijų su nieku |neturi laiko pamatyti, is kur -- - - - - -- g * 1 1
pavojus jo gyvasčiai artina-

tiems darbininkams,

nedaro. Tai medžiaga, be 
kurios ir patsai dinamitas 
nėra pavojingas ir jis pasi
daro pavojingas, eksploduo- 
jantis tik tada, kada tampa 
sunitroglycerinuotas.

Eksplozija buvo tokia 
smarki, kad du darbininkai, 
kurie prie to darbo dirbo, 
ar teisingiaus pasakius — 
dirbo gyvųjų kapuose, po 
eksplozijos abu vyrai sutil
po į 10 kvortų įtalpos vied- 
ruką, nes tik tiek pavyko j u 
surasti. O “gyvųjų kapas,” 
kuris buvo apipiltas 25 pė
dų augščio žemių apkasu, 
kad, eksplozijai ištikus, lėk
dami i visas puses triobėsio 
kavalkai nepadarytų dau- 
giaus nuostolių, tapo suly
gintas su žeme ir išmušta 
žemėj skylė 30 pėdų gylio ir 
100 pėdu aplinkui.

Ne ,tik patįęs Du-Pont 
dirbtuvės triofesių langai ir 
durys tapo išnešti per' oro 
spaudimą, bet nukentėio ir 
patsai miestelis Gibbs- 
town’as. Kaip .gyvenamų 
namu; taip ir krautuvių di
džiuliai langai tapo ištašky
ti ir nekurios durys net nuo | 
zoviesku nukeltos ir nublok
štos.

Gibbstown mokslainė, ku
ri stovi apie 1 mylią atstu
mo nuo eksplozijos vietos, 
taip smarkiai tapo supurty
ta, kad išbyrėjo veik pusė 
jos langų net su rėmais, 
vietomis nubyrėjo tinkas 
nuo lubų bei sienų, o langų 
stiklai sukapojo virš desėt- 
ko mokinių ir nubloškė laip
tais vieną mokytoją. Mo
kykla tapo uždaryta 
visos savaitės laiko, jei 
galima i tiek laiko ją 
tvarkyti.

. Tačiaus apart tų dviejų 
užmuštų randasi tik 
keletas lengvai sužeistų tos 
dirbtuvės* darbininkų. Vie
nok kiek teko patirti iš pa
čių darbininkų lūpų, tai dir
busieji kituose, skyriuose 
darbininkai tapo gerai pri- 
glušyti ir parblokšti ant že
mės ar cementinės aslos. 
Daugelis ■ gavę “pasilsėti” 
riet po kelias minutas.

Kaltininku tos baisios eks
plozijos veikiausia bus pati 
kompanija. Nes kaip visur, 
taip ir pas Du-Pontą nepai
sant, kaip pavojingi yra 
darbai, kur dirbantis darbi
ninkas, žengdamas žingsnį, 
turi gerai apsižiūrėti, — 
įvesta skubinimo sistema. 
Kur keli metai atgal dirbo 
8-10 darbininkų, tai šian
dien, prie pagreitintų maši
nų palikta tik 3-4 darbinin
kai. Aišku, kad apie apsi- 
žiūrėjimą, kur visos sienos 
nulipintos pasargomis — 
“Safety first,” nėra kada 
darbininkui ne pamislyti. .

Gi vyriausias kompanijos

Ii pasakyti pilnos skaitlines.

ant 
bus 
su-

NEW YORK.— Amerikos ’ Julius Henry Cohen, to 
advokatų susivienijimas komiteto pirmininkas, pata- 
(IBar Association) ketvirta- rė, kad į susirinkimo rekor- 
dienį pranešė, kad jis pasiū-1 dus būtų įrašyta, kad ben- 
lys kongreso gruodžio sesi-jdrai su tuo biliu sutinka ad- 
jai savo senai prirengtą

į

fi
vokatų asociacijos komite
tas ir Amerikos Darbo Fe
deracijos generalė taryba, 
kuri New Orleans susirinki
me, liepos mėnesį, pareiškė, 
kad ji užgiria tokį bilių.

Svarbiausias biliaus tiks
las, tai per teismus priver
sti visus darbo unijų narius 

buvo visos advokatų asocia- [pildyti bile sutartį, padarytą 
cijos užgirtas liepos 1 d.,[per arbitraciją ar kitokiu 
1928 m., Seattle, Wash. Į būdu, tarp darbdavių ir uni

Matthew Woll, vice prezi- jų biurokratų. Kur tik dar- 
dentas Amerikos Darbo Fe-; bininkai pasipriešintų ir pa* 

skelbtų streiką, būtų arės- • 
tuoj am i ir grūdami į kalėj i-\ 
ma. Streikai būtu uždraus- € fe
ti.

Reakcinai darbo unijų 
{vadai ir kapitalistai nori Į 

vo užimtas kitais dalykais dar labiau pavergti darbi- į 
ir nepribuvo. įninkus.

Advokatų susivienijimo 
| tam tikras komitetas tą pla-ju gyvabvicu čiruiia-

Gi kompanijai darbinin-Į vv. • ir i na svarstė New Yorko vals- Apvaiksciojo Knipska- tijos prekybos buto name.
SI. < 
kų juk pirkti nereikia, o 
nuostolius atlygins apdrau- 
dos kompanijas. Tai kam
čia su tomis ^nelaimėmis ir 
“turbacytis” ? ?

Tai ve kur glūdi visos ne
laimės, kurios rvja darbi
ninkų gyvastis vieną paskui 
kitą, kaip po žeme — ang- 
liakasyklose. taip ir ant jos 
veido — dirbtuvėse.

Nušovė Moterį Medy
Vietoj Beždžionės

BERLYNAS. — Agentas 
vokiečių firmos Kristeller, 
kuri turi plantacijas Kame- 
run krašte, vakarinėj Afri
koj, papasakojo- įdomiądsto- 
rija apie ten gyvenusią mo
terį tarp beždžionių.

Jis sako,, kad tūlas slonių 
medžiotojas- pamatė me
džiuose grupę beždžionių, 
Jis nušovė vieną. Pamatęs 
nusistebėjo, kad tai buvo 
n e re moteris, visai nuoga.

Tą atsitikima’tvrinėjo vy
riausybė ir išaiškino, kad 
moterį nuo kūdikystes iš
auklėjo beždžionės ir kad ji 
gyveno * su beždžionėmis, 
kaipo viena iš jų.

Tunney Nugalėjo Buliy
PARYŽIUS.— Gene Tun

ney, buvęs pasaulinis bokso 
čampionas, pasižymėjo kai
po matadoras — buliaus nu
galėtojas.

Tunney viešėjo pas pagar
sėjusį Ispanijos matadorą 
Algabeno, netoli Seville 
miesto. Pradėjus kalbėti 
apie kovą su buliais, Tun
ney pareiškė, kad jis rizi
kuotų kovoti su bulium.

Algabeno pirma davė jam 
lekciją, kaip reikia laikyti 
raudoną skarmalą ir durtu
vą. Algabeno nudūrė vieną 
bulių,* mokindamas Tunney.

Paskui Tunney išėjo į are
ną. Be jokios baimės ir šal
tai pasitiko bulių. Jis bulių 
nudūrė, kaip patyręs mata
doras. To “sporto”' mėgė
jai svečiai, kurių buvo gana 
daug, jam karštai plojo. . \

Didelis Gaisras
/

Šiauliai.—Kovo 7 d.. 8 vai. 
15 min. Varpo gatvėj Klauz- 
riero namuose del netvar
kingo pečiuko kilo gaisras, 
padaręs nuostoliu 80,000 lit. 
Sudegė keturios krautuvės: 
viena kolonialinių prekių, 
dvi— manufaktūros ir — 
kepurių krautuvė: išskyrus 
paskutinę, visos buvo, ap
draustos. t

i

jos 60-tas Gimimo 
Sukaktuves

MASKVA.— Sovietų Są
junga ir tarptautinis komu
nistų judėjimas mini 60-tas 
gimimo sukaktuves Nadežos 
Konstąntinovos Krupskajos, 
Lenino našlės, kuri gimė 
vasario 27 d., 1869 m. Per 
suvirš 40 metų ji aktyviai- 
dalyvavo revoliuciniam ju
dėjime.

Krupskaja prisidėjo prie 
revoliucinio judėjimo būda
ma jauna studentė ir pergy
veno žiauriausias kovas.

Sibire būdama ji parašė 
knygelę darbininkėms (“Mo- 
te ri s i r Mo t e fi s T) a rb i n i n- 
ke,” 1901 m.).

Ji veikė kartu su Leninu 
nuo to laiko, kaip jiedu kar
tu suėjo požeminiam parti
jos veikime Petrograde 
1893 metais; veikė su juo 
kartu Sibire ir vakarinėj 
Europoj, atlikdama pavojin
giausius ir atsakomingiau- 
sius pagrindinius partijos 
darbus.

Po Rusijos revoliucijos ji 
patapo narė apšvietos ko
misariato. Dabar ji dau
giausia darbuojasi švietimo 
srity.

10 Colių Sniego Nukrito 
Maine Valstijoj

Eastport, Me.— Daugiau
sia čia sniego nukrito ket
virtadienio vakarą. Dešimts 
colių sniego buvo ant žemės.

Sustreikavo 200 Darbininkių

Cleveland, Ohio.— Čia su
streikavo 200 darbininkių, 
dirbančių Industrial Fiber 
Kompanijos dirbtuvėj, prieš 
algų nukapojimą.

Bomba Policininko Pasieny

Iš 11 į 12 d. kovo mėn. 
Seinų apskr.; prie II nuova
dos vyr. policininko K. Mi- 
siulevičiaus buto (arti de- 
marklinijos Kučiūnų baž
nytkaimy) mesta rankinė 
granta. Bet ji nesprogo. 
Rasta namo pasieny.

Kaunas.— Ligi šiol buvęs 
SSSR karo attache Lietuvai 
Fedor Pavlovič Sudakov 
skiriamas kitur, o į jo vietą 
Sovietų valdžia skiria Vla
dimir Nikolavič Kurdiumov.

Jie tik smulkmenas sutvar
kė, nes svarbiausias to bjau
raus biliaus principas jau

deracijos, del kurio prašy
mo tas bilius buvo pirmiau
sia prirengtas<ir kuris pa
gelbėjo jį suplanuoti, buvo 
laukiamas ketvirtadienį ko
miteto susirinkime, bet bu-j Mį

Fordas Planuoja Buda-{Trūksta Ne Tik Duonos, 
voti Dirbtuvę Lenkijoj uu u I

C ***

KRUOPIAI, Šiaulių apsk.
— Del nederliaus trūksta

VARŠAVA.— ’Fordo Mo- 
tor kompanija planuoja bū
davot! automobilių dirbtuvę ne tik duonos, bet ir pašaro 
Lenkijoj del gaminimo auto- gyvuliams. Javai neužderė- 
mobilių Pabaltijo valstybė- jo, bulvės supuvo, o kam ir 
lių marketui. pasisekė kelis pūrus bulvių

Varydama kompeticiją su iškasti, tai dalis rudenį sų- 
General Motors kompanija, puvo; kiti įdėjo į rūsius ir 
Fordo kompanija būdavo ja 
savo dirbtuves įvairiose Eu
ropos šalyse.

dabar atkasę rado visiškai 
sušalusias, žmonės manė 

; po keletą centnerių išlaikyti 
[sėklai, bulvių nevalgė, o da- 

4 ŽUVO Nuo Eksplozijos |bar jau ii- tų nėra!
_____  Dabar eina per kiemus se- 

CALEXICO, Cal.- Mexi- ,ir Jai!ni pavargėliai, pra-
cali mieste, Meksikoj, ket
virtadienį amunicijos sandė
ly eksplodavo devynios bač
kos parako ir 30 orlaivinių 
bombų. Žuvo trys Meksi
kos kareiviai, vokietys bom
bų dirbėjas ir jo duktė.

KIEK ŽYDŲ FARMERIŲ 
AMERIKOJ

WASHINGTON. — 1900 
m. žydų farmerių Amerikoj 
buvo priskaitoma apie 1,000. 
Dabar farmose gyvena apie 
80,000 žydų. Apskaitoma, 
kad jiems priklauso apie 1,- 
000,000 akrų žemės. Vertė 
tos žemės su trobesiais ir 
padargais siekia . 150,000,- 
000 dol.

Žydai farmeriai yra susi
organizavę į farmerių orga
nizaciją. Jų Agrikultūros 
Draugija turi savo skyrius 
visoj Amerikoj.

Rado Ginklų Sandė&į
Klaipėdos komendanto pa

rėdymu nas Vilkaviškiu gy
ventoją Kristupą Valaitį pa
daryta krata ir rasta gink
lų sandėlis. Jame 11 vokiš
kų kariškų šautuvų, 5 vokiš
ki karabinai, 3 rusiški šau
tuvai. 4 berdankos, 1 fran-Washington. — Pulkinin

kas Henry L. Stimson iš cūziškas karabinas, 1 durtu-
New Yorko ketvirtadieni 
priėmė prisieką ir užėmė 
valstybės sekretoriaus vietą.

vas, daug šovinių ir šautu
vams prietaisų. Valaitis 
areštuotas.

šydami duonos arba nors pa
valgyti. Tokių praeina kaftl 
tais dešimtimis per dieną. 
Ūkininkai negali jiems gel
bėti, nes daugumas jų minta 
juoda dirsių duonele ir juo
da putrele. Delei pašaro 

^stokos, kitų karvės jau ne- 
i atsikelia, o del dideliu buvu- 7 fe

siu šalčių daug keno karvės 
nušalo kojas ir ūkininkai tu* 
ri papjauti. Kruopiškiai 
kalba, kad po tokių sųnkiij 
metu negreit galės pakilti 
ūkininkų būklė, nors ir ge
rinusi būtų ateinantieji mė
tai.

I » . t

Ragina Kovoti prieš Ameri
kos Automobilių 

t Fabrikantus

Prague, Čekoslovakija. — 
Europa tik ką pradėjo ko
voti prieš Amerikos produk
ciją, pareiškę Čekoslovaki
jos užsienio reikalų ministe- 
ris Novak laike atidarymo 
automobilistų kliubo čia.

Jis kalbėjo už pakėlimą 
muitų ant Amerikos auto
mobilių, kad Čekoslovakijos 
automobilių išdirbėjai galė
tų lenktyniuoti su Amerikos 
fabrikantais.

Evansville, Ind.— Calvin 
Semple, 89 metų amžiaus, 
apsivedė su ponia Mollie 
WillianX 61 m. Calvin ap
sivedė suketvirta pačia.

MauMi
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Puslapis Antras

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS

patenkinti,
mūs

fe'

ar

*

Vadinasi, b o vietų Sąjun- tejpa sekanti straipsniai:

r

Per year ______
Foreign Countries

biedniokai, pamokins kaip rei
kia prasigyventi.” ”

Kauneckas
Kauneckas

Be redakcinių straipsnių, 
korespondencijų, etc., jame

Fašistų Teismas Dirba
ŠIAULIAI.— Šiauliuose teisė 

Zalmaną šapirą, Balį Baranaus
ką, Eirką Joneikį, Kostą Kor
saką, Volpę ir Giršavičių. Juos 
visus kaltino priklausymu ko
munistų organizacijai, teismas 
davė visiems po 6 metus kator
gos kalėjimo, tik Korsakas ir 
Joneikis del nepilno amžiaus 
gavo po metus. Šiaulių advo
katai atsisakė ginti jų bylą.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879
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kratas, net ir nakties metu. Už 
bausmę drg. G. perkėlė į fortą. , 
Kameros perpildytos, kur yra/ 
vietos tik 8 žmonėms, laiko 20l 
Politiniai kaliniai išstatė savo 
reikalavimus, bet administraci
jai atsisakius juos 
paskelbė badavimą.
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KAIP GALIME SUŠELPT ŠIAURĖS 
LIETUVOS BADUOLIUS

kuriuos turėjo , pergyventi 
mūs pirmieji pionieriai me
no srity j.

Štai d. Benamis '(“V.” 
num. už kovo 27 d.) rašo, 
ką jis girdėjo nuo senų žmo
nių apie pirmą lietuvišką 
teatrą Detroite. Esą;

“...Detroite pirmą lietuvišką 
teatrą suvaidino būrys cleve- 
landiečių. Jie statė scenoje 
“Lėkė kaip sakalas, nutupė, 
kaip vabalas.” Vienas lietu
vių kunigas, sužinojęs apie 
tokį “bedievišką darbą,” 
įskundė policijai ir rengėjams 
jau buvo bloga. Tada kun. 
Mockus juos išvadavo. Nuėjo 
jis į policijos stotį ir pataręs 
policijai jokiems pletkams ne

įklausyti. Sakęs, buk jis yra 
lietuvių kunigu ir pilnai sutin
kąs, kad but statomas veika-' 
las lietuvių secenai. Policija 
nurimo ir net atsiuntusi į tą 
pirmą lietuvių parengimą po
liciją, “apsaugojimui nuo gali
mų nesmagumų” iš pletkinin- 
kų pusės...”
Gan žingeidus dalykas, 

ne?

Stoka Prasilavinimo— 
Didžiausias Kaltininkas

Daugelyj kolonijų 
judėjimas serga tarpusavi
nio draugų niovimosi liga. 
Labai dažnai prakalbos, bei 
kitokis parengimas neįvyks
ta tik dėka asmeninėm rie
tynėm tarpe rengėjų. Tū
li mūs draugai tatai prade
da kelti viešumon ir vakar 
dienos “Laisvėje” vieną 
draugė iš Waterburio pasta
to klausimą: (“Kodėl Kyla 
Nesutikimai Turšės Veikian
čių Draugų ?” Jinai žymi:

“Dažnai tenka skaityti s “Lai
svėj” apie kitų kolonijų j vei
kiančių draugų htesutikimus 
bei ginčus. Bet aš tylėjau ir 
maniau, kad taip yra tik kito
se kolonijose, todėl stebėjausi, 
kaip tij kolonijų, draugai nega
li tarpe savęs draugiškai su
gyventi ir veikti naudingą 
darbą. Bet kuomet jau paste
bėjau ir pas vietos draugus 
tokį žalingą apsireiškimą, tai 
jau nebegaliu tylėti ir reikia 
ką nors daryti, kad visa tai 
prašalinus.”
Bet kame gi keri tos nesu

tikimų priežastys? Į tai ra
šytoja atsako sulyg praktiš
kais patyrimais:

“Tūlas 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
mės, kaį kurie nusijuokdavo iš 
jo karščiavimosi, užsipuldinę-: 
jimų ir kolionių. Bet; pasku
tiniais metais tas dragas šų- 
žiaurėjo ir perdaug priprato; 
kolioti kiekvieną, Įturis; įtik ?sįii 

| juomi įeina (į. kpmisijįsĮ laĮrpąi 
kartu veikia.” , .’ ' ' '1*1 ■•! . id

Visgi tai nėra pamatinis 
apibudinimas nesutil^i'fnū 
priežasčių. Tiesa, randasi 
draugų-ių, kurie įpratę elg
tis savaip, “sužiauri,” nesi
skaito su organizacijom, 
mėgsta pakeikti-pakolioti 
kitus, dažnai visai be reika-j 
lo, bet tas dar neduoda at
sakymo į pakeltąjį klausi
mą. Asmeniškumai ir nesu- 

j tikimai iškyla vyriausiai del 
netureįimio pakankamo pra
silavinimo ir supratimo pa
ties judejimio.

Jei paimsim, pav., Brook-
*“ ♦ i zni • n

ri Mussoliniui atsidėkojo už 
taiką su Vatikanu. Italai daug 
laisviau balsavo, negu rusai, 
kuriuos bolševikai suvaro į sa
les ir liepia rankos pakėlimu 
balsuoti...”
Argi tai tiesa? Sovietų 

Sąjungoj tūri teisę balsuoti 
kiekvienas, dirbąs naudinga 
darbą asmuo. Jis balsuoti 
gali už ką nori: komunistą 
arba jų priešą. Kad taip 
yra, tai pasako ir nesenai 
tilpęs mūsų dienraštyj drg. 
Bučiuko straipsnis (žiūr. 
“L.” num. 70) apie rinkimus 
Sovietų Baltrusijoj, kuria
me jis nurodė, kad

'“...Mes visuose rinkimų 
punktuose matėm buožių, kle
rikalinių elementų, buvusių 
žandarų ir kitokio antisovieti- 
nio šlamšto bendrą frontą. Jų 
obalsis buvo “sovietai be ko
munistų,” “į sovietus rei' ‘ 
■rinkt tik tuos, kurie turtingai

Prof sąjungininkų Byla
UKMERGĖ.— Gruodžio mėn. 

įvyko 17 prof sąjungininkų teis
mas. Savo provokaciniu turiniu 
byla labai charakteringa. Visi 
darbininkai buvo areštuoti tuo
jau po fašistinio perversmo ir, 
kadangi jokios kaltinamosios 
medžiagos nebuyo, teismas buvo 
atidėliojamas beveik dvejus me
tus. Liudininkais buvo pašauk
ti .žvalgybos valdininkai, kurių 
tarpe garsus Ukmergės s.-d. or
ganizatorius Gribulis. Kaltina
mųjų liudininkų teismas nepri
ėmė. Tokiu būdu žvalgybos 
agentams buvo palengvinta pro
vokuoti. Nežiūrint to, žvalgy
bos parodymai buvo labai silpni 
ir vienas kitam prieštaraują. 
Matydamas tai, teismas ėmėsi 
pats kaltinti ir reikalauti, kad 
žvalgybininkai tuos kaltinimus 
patvirtintų. Kada kaltinamieji 
norėjo išaiškinti žvalgybos pro
vokacijas, teismas neleido jiems 
kalbėti. Pasibaigus klausinėji
mui teismo pasitarime dalyvavo 
ir valstybės gynėjas. Rezulta
tai: 14 žmonių išteisinti, o trys 
nuteisti 6 met. kalėti. Kas se
niau netikėjo, kai darbininkai 
vadindavo socialdemokratą Gri- 
bulį žvalgybos agentu, tai dabar 
jis tą pats patvirtino visų aky- 
vaizdoj tvirtindamas teisme, 
kąd tie ir tiezprofsąjungų dar
buotojai yra komunistai. Už 
tuos parodymus fašistų teismas 
Gribuliui buvo labai dėkingas 
ir visai Lietuvos 1 socialdemo
kratų partijai, kuri'tokius Gri
galius išauklėjo.1 ; ! Rg.

Šiaurės Lietuvoj — Biržų,, je, ir kurio priešakyje stovi 
tokie žmonės, kai Z. Smeto
nienė, kunigas Mironas ir 
kiti fašistų klikos nariai. 
Jiems negali rūpėti sušelpi- 
mas baduolių ir biednuome-1 
nės; jiems negali apeiti1 jų 
gerbūvis, nes fašistai treti 
metai sistemaČiai smaugiu 
biednuomenę, šaudo ir kali-

Šiaulių,; Panevėžio, Rokiš
kio, etc. apielinkėse — siau
čia badas. Ačiū pereitų me
tų pageįams ir lietui dauge
lis vargingųjų ūkininkų ir 
darbininkų pasiliko be duo
nos šmoto. Kiekvienam aiš
ku, kad šis sunkmetis labai 
mažai palies turtingesnius 
ūkininkus, buožes, bei valdi-:na jų reikalų, gynėjus^ at- 
ninkus. Jis labiausiai atsi-jėmė jos organizacijas, spau- 
lieps ant tarnų ir tarnaičių, | dą ir dabar nebeleidžia pa- 
grintelninkų ir vargingųjų: tiems rūpintis susišelpimo 
ūkininkų. Jau dabar dau-; darbu, šis komitetas ru
gelis žmonių serga ir mirš-'pinsis tik didžiausiais buo- 
ta gripu, kuris paeina, sako- žėmis ir kunigais, nes jis 
ma, daugiausiai iš nedaval- pastatytas jų reikalus atsto- 
gymo ir persišaldymo. Per-ivauti.
eito ketvirtadienio “Lais-1 Kuris darbininkas aukaus 
vės” laidoj tilpusiam tūlos | savo centus į šį komitetą, 
tarnaitės nuo Panevėžio jis stiprins kruvinąjį fašiz- 
laiške labai aiškiai buvo nu- mą Lietuvoje, palaikys jo 
piešta, kas del to daugiau- gyvavimą.
šiai kenčia.

\<fMusy, tarnaičių, gyveni- 
mas žymiai pasunkėjo,” sa-

X ko ji. “Iš sunkių metų prie-

Tai kas gi mums liekasi 
daiyti ?

šaukti Amerikos lietuvių 
(darbininkų organizacijų at- 

žasties pifsę‘" rišu ‘ tarnačių s?0VlJ k^nier^nci^ klau“ 
atleidžia nuo vietų; jųjų Ii-■ F1™*
kimu niekas nesirūpina. Pir- manol^e’ ?1S
miau mes gaudavom mažą dalbas galima varyti pir- 
rtnrriin e v i ogi f valcrin a to. Mes turimeporciją sviesto prie valgio, 

feį dabar jau margariną turim 
| valgyt vietoj sviesto,—svie

stą tik ponai valgo... Gi 
ebelnai tarnaičių ya’igį per 

]£iiu>: kiek , pir- 
%5u vienai skirdavo, dabar 

tą porciją del dviejų skiria. 
Taigi, nors mes, kurios dar 
ir turim vietas, nuolat jau-

įkūrę Priešfašistinį Komite
tą, kuris rūpinasi Lietuvos 
darbininkų kovos paturėji
mu prieš: fašistus.f Šis Ko
mitetas buvo į įkurtas suva
žiavimo, kuriame dalyvavo 
atstovai nūo virš 80,000 or
ganizuotų Amerikos lietu
vių. Jis, vadinasi, turi pa-

Bet; pasku-

angai “Darbininkių Balsas' 
gyvena, nes jie ir jus, kaimo Už Balandžio Mėnesį

I čiam nedavalgymą. Tankiai ElačiW. masilP
iMitinamės sušalusiomis PT’ « ^kalinga aukos sių- 

r Kulvėmis bei morkom; labai ?/’ ^Jaul?s Lietuvos baduo-
Per jį reikalinga aukos sių-

goj buvo rinkimai, o ne pa
skyrimai, kaip pav. Italijoj. 
Ten daugybė į Sovietus įėjo 
bepartyvių ir net buožių 
plauko elementų, kuomet fa
šistų žemėj nė vienas asmuo 
negalėjo būti padėtas ant 
sąrašo, kuris nėra fašistas. 
Sovietų Sąjungoj, reiškia, 
yra plačiausia demokratija 
darbo žmonėm'; balsuoti ir 
būti išrinktu gali kiekvie
nas, kuris tik dirba. Itali
joj kaip tik priešinga: fašis
tų klika paskyrė buržuazijos 
reikalų gynėjus, pastatė ant 
sąrašo ir “piįięęįąųis” įsakė 
■‘rinkti’.” '1 , l^eferĮ i i! Yoi-kd 
^Tipieso”1’1 • koHšjiėhden’tas 
pąžymėjo, kad > daugelis 
žmonių balsavo už fašistus, 
tik iš baimes.! IBet lietuviš
ki fašistukai tokius rinki
mus idealizuoja, kaipo ge
riausius. Jais džiaugiasi.

“Dešimtmetinės Sukaktuvės 
Darbo Tarp Moterų Sky
rių,” “Ypatinga Mirtis,” 
“Grindų Plovėja,” “Visur 
Jie Kiša Savo Nosį,” “Vie
na Savaitė New Yorke,” 
“Apie Abortus Sovietų Są
jungoj,” “Sukietėjimas ir 
Apsinuodymas” (sveikatos 
klausimu), “Lakūnas,” 
kt. Be to telpa eilių.

PASTABOS

ir

Provokatorius Jonas 
KAUNAS.—Jonas

Šiauliuos buvo priimtas į liau
dininkų “kolektyvą.” Jis ten 
pasirodė vyras labai praktiškas. 
Iš kolektyvo imdavo maisto, bet, 
ką jam atnešdavo, to į kolekty
vą neduodavo. Be to, kelekty- 
vui dalį maisto siųsdavo iš lais
vės Kaunecko vardu. Jis tą 
maistą- taip pat neatiduodavo į 
bendrą kolektyvą, bet pasidaly
davo su savo draugais “inteli
gentais.” Už tai “tauragiškiai” 
norėjo jam aptalžyti šonus, bet 
negalėjo prieiti. Pasitenkino 
tik tuo, kad išmetė iš “kolekty
vo.” žvalgybos pastangomis jį 
vėl atvežė į Kauno kalėjimą. 
Čia Kauneckas. imasi šlykščios 
provokacijos. Rėkia visa gerk
le žvalgybai ir per savo “Lietu
vos žinias,” leidžia 
nes paskalas apie
kalinius, o ypač, kad 
darbininkai mokosi, 
(“Kalinio Dienraštis’ 
septynių mūro 
peria i.) 
kalėj i m e 
disciplina, kad
skyriaus gali susišnekėti su ka
liniais kito skyriaus, kad kali
niai tarp savęs susirašinėja, kad 
kaliniai susižino su laisve ir tt. 
Į tas provokacijas susilaukėme 
atsakymo iš administracijos. 
Mažas lemputes kamerose admi
nistracija pakėlė prie pat lubų, 
o lubos gana augštos, taip kad 
ilgais žiemos vakarais skaityti 
nei rašyti negalima. Susilaukė
me kratų, kurias valdininkas- 
žvalgybininkas Korsakevičiųs 
daro kas savaitę po porą kartų, 
Provokatoriuj Jonas Kauneckas 

! (kilęs nuo Raseinių) nukonku
ravo Korsakevičių, nes šis sta- 
čiai^knisasi po mūsų kameras, 
o Ęaunepkas provokuoja prisi
dengęs “literato” amatu.

Teks nemaža pavargti beko
vojant ne tik su kalėjimo admi
nistracija, bet ir su tokiais 
niekšais, kaip Kauneckas.

Na, mums tai ne pirmiena.
“Balsas”

L■

JUOKAI NE JUOKAI

-A*

pas 
Tai
nuo

‘‘ChicagbS' socialistai ne
buvo mjrę...” Bet jie nėra 
ir atgiję! w l-T ' \ / 

1 Tąip: rąšę. “Najienog.”
Nei miręs, nei atgijęs. 

Nei paleistas, nei pakartas. 
Nei velnias, nei gegutė. Kas 
galėtų įspėt tą mįslę?

Kuomet editorialai virsta 
juokų skyriais, tai 
pradžią pabaigos.

Rašydamas apie mirusį 
Francijos maršalą F. Fochą, 
pamiršau paminėti, kad 
1920 m., kada ėjo karas tar
pe Lenkijos ir Sovietų, 
Foch’as atidavė visus savo 
smagenis tam karui. Fakti- 
nai tai jisai buvo karo ope
racijų įkvėpėju.

Dar viena juoda dėmė to 
žmogau^ gyvenime!

* * *

Galva verta penktuką, o 
ant galvos dešimtdolerinis 
cilinderis... ‘Šis Šliupo posa
kis man prisiminė, kuomet 
skaičiau apie Balučio pri
ėmimą Chicago je. Ponai 
frakuoti, moterys dekoltuo
tos, tik žiba ir blizga lietu
viškas “smart set.”

Tai ta “visuomenė,” kuri 
žįada šelpti šiaurinės Lietu
vos badųolius..'. Ta visuo
menė jau senąi, yrū; sama- 
nom*! ir žieve apžėlus. Ta 
visuomenė yra. visuomenės 
padugnės.

* *
A -r < * » ' -■ ' f tt * V ’ 1 ♦ tt »

Juo daugiau “Naujienos/’ 
flirtuoja su } “Tėvyne,”" juo 
daugiau jos prašo, kad “Tė
vynė” ištiestų savo nugar
kaulį, tuo labiau “Tėvynės” 
žmonės pritupčioja pyieš fa
šistinę “Vienybę.” “Tėvy
nė” yra ne kas kitas, kaip 
“Vienybės” agentas.

* * *

1921 metais, dar prie Har- 
dingo, buvo įsteigta federa
te komisija bedarbės klausi
ma rišti. . v -ri -

Per devynius metus ji ne
davė darbo nei vienam be
darbiui. Ji šnekęio, o be
darbių škaičius, dįdėjori ’ 1 L. P.

Politinių Kalinių Badavimas
KAUNAS,— Paskutiniu me

tu sustiprėjo kalėjimo režimas. 
Politinius kalinius ėmė varžyti, 
į politinių kameras ėmė sodinti 
provokatorius, dažniau darė

reiškiaĮ Teismą Už Koncerto Pinigus
So. Bostono menševikų 

“Keleivis” rašo:
“Mums praneša, kąd p. V. 

Jenkins reikalauja iš Babra
vičiaus pusės tų pinigų, ku
riuos jis gavo iš artierikiečių 
koncerto. Savo reikalavimą 
p. Jenkinsas pamatuoja laišku, 
kurį p. Babravičius būdamas 
Bostone jam parašė ir prižadė
jo 50% pelno, jeigu Jenkinsas 
surengs jam 11 kovo koncer
tą. Jenkinsas sakosi koncer
tą surengęs, Babravičius ga
vęs $1,800, bet savo prižado 
neišpildęs. ”
Esą, kaip greit Babravi

čius pinigus gavęs, sėdosi į 
traukinį ir nuskubėjo Chi- 
cagon, palikdamas Jenkin- 
sui tik apie 200 dol. Pasta
rasis del to visą reikalą pa
vedęs savo advokatui, kuris 
gązdina Babravičių teismu.

Tai dar vienas įrodymas, 
kaip .mūs “tėvynainiai” ir 
dailininkai ilgai gali palai
kyti draugiškumą: tik kol 
vienas , ar kitas pinigų kur 
gauna.

tokis ^us šelpti. Jis suras būdus, 
būna tuos pinigus pasiuntustokis; sugadina vidurius 

maistas. Ot, čia ir
| pradžią gripo.”

Matome, ką labiausiai sle
gia šis sunkmeti^

Mes, Amerikos lietuviai 
į darbininkai, negalime žiūrė

ti į tai per pirštus, nieko 
neveikiant. Mūsų pareiga 
padėtį bado paliestiems —

įf

Lietuvon ir jais pagelbėjus 
varguomenei.

Tai vienatinis kelias, ku
riuo mes galim pagelbėt ba-! 
duoliams. Kitokio kelio mes 
kol kas nežinome. Kol fa
šistai Lietuvoje viešpataus, 
apie bent kokias laisves su-

PLYMOUTH, PA.

Z’riEiw LT sišelpti negali būti nė kai- ’yno arba Chieagos draugus, padėti visų pirmiausiai ber- \ ten daug mažiau asmemsku-
Amerikos Liet. Organiza- uių veikime surasime, negu

*• ' I r t 1 A / 4- z-, Lx w v ■»■» I ri i •»/»

ten daug mažiau asmenišku-
nam, mergom, piemenim; 
padėti grintelninkams ir 
vargingiesiems ūkininkams; 
padėti miestų proletarams; 
padėti šeimynom fašistinių 
priešų, kurie yra sukišti į 
kalėjimus. Varnius, arba iš
tremti į užrubežius.

Padėti — bet kaip ?
Lietuvoj viešpatauja kru

vinasis fašizmas. ", L_LL_ 
biednuomenes reikalus gi
nančios organizacijos išar
dytos f darbininkiškos spau
dos n$ra< f" 
Mopro organizacija, prieš- 
fašistiniai komitetai, Lietu- degė, 
vos Komunistų Partija = ir užuojautą, bet Jik —,, j

Jaunųjų Komunistų ' Sąjun- nes kuopos ižde pinigų turime dividualo žingsnį turime kn- 
ga. Veikiaūsiai SU pagelba mažai, o Jkurie buvo atėję,jtaijtikuoti ir taisyti. Turime 
šitų organizacijų susikurs pasiaiškino, kad dabar negalį imti pavyzdžius iš kitatau-

cijų Priešfašistinio Susivie
nijimo Komitetas turėtų 
tarti savo žodį tuo klausi
mu.

PORTLAND, OREGON
Kovo 8 d. turėjo įvykti

Visokios ’£• L- B. 4 kuopos susirin-
kimas, bet nepribuvus kuopos 
organizatoriui susirinkimas ne
įvyko, o buvo tik pasikalbėji
mas. Kuopos sekretorius per-

tokiam Waterburyj, ar kur 
kitur provincijoj. O tai to
dėl, kad čia draugai (nekal
bam apie t. . v. gaĮvinius 
draugus, esančius Centruo
se) greičiau atskirs organi
zacijos reikalus nuo asme
niškų.

Reikia vyti laukan kolioji- 
mąsi ir asmeniškumus. Pir
miausiai draugai privalo la
vintis. Reikia skaityti Le
nino raštai ir kitos marksis-

L. D. S. A. 53 kuopa laikė 
susirinkimą 22 d. kovo. Ko
misija nuo baksiukų baliaus, 
kuris įvyko vasario mėnesį, ra
portavo, kad pelno liko $30.- 
25. Tai draugėj nutarė pa- 
aukot $15 Wilkes-Barre Aido 
Chorui, $10 Agitacijos Fondui 
ir $5 “Daily Workeriui,” pa- 
silikdamos sau tik 25 centus. 
Plymoutho moterys niekuomet 
nelaiko didelio iždo. Kaip 
tik pelno padaro, tai ir išau- 
koja. Ir tas gerai, nes pinigai 
išaukoti geriems tikslams dau
giau gero atneša, negu ižde 
stovinti.

Dabar noriu primint, kad A. 
L. D.IL. D. 97 kuopa irgi ne
atsilieka. Rengia puikų teat
rą ir koncertą, kuris įvyks 6 
d. balandžio. Vakarėlis bus 
puikus: ir susidės iš komedijų 
ir dainų; taipgi mūsų; apielin- 
kės geriausias smuikininkas 
Ulinskutis iš Wilkes-Barre 
smuikuos. Koncertas bus nau
jausioj ir gražiausioj svetai
nėj šioj apiėlinkėj—Polish Al
liance Home, 404 W. Main 
St. Plymouth gatvekaris taip
gi ir Plymouth busai priveža 
prie pat svetainės durų. Visi 
plymouthiečiai išsijuosę dar
buojasi, kad tik pasisektų šis 
koncertas, nes jau kitų apie- 
linkių draugai šneka, kad Ply- 
mouthe negalima sutraukt 
publikos. Taigi, ateikite visi 
pasižiūrėt, kiek mes publikos 
ir kokį puikų koncertą čia mes 
turėsime. M. O. R.

NEIŠPILDĖ DAKTARO 
ĮSAKYMŲ

Ligonio tėvas, nuėjęs 
“stebuklingą daktarą”: 
tamsta sakai, kad išgydai 
džiovos ?

Daktaras: Taipx išgydau 
kiekvieną, kuris tik mano įsa
kymus pildo ir mano vaistus 
vartoja.

Ligonio tėvas: O mano sū
nus per metus laiko jūsų vais
tus vartojo ir visus jūsų įsa
kymus pildė, bet vakar numi
rė.

Daktaras: Kaip tik mano 
įsakymų ir neišpildė. Aš jam 
liepiau/mano vaistus vartoti 
ne metus laiko, bet trejus. Jei 
jis norėjo pasveikti, tai turėjo 
nemirti, bet pildyti mano įsa
kymus dar porą metų.

F

1:

O kodėl tu klausi,

daktaras

T

Mama, 
į dangų?

ar mūsų 
kaip nu-

“Piliečiai ėjo balsuoti savo 
laisva valia, suagituoti, be 
abejojimo, fašistinių agitato
rių’ir katalikų dvasiški jos, ku-

sumažėjo susirgimai šalčiais ir 
influenza. Sumažėjo ir be* 
darbių skaičius, nes daugelis 
išvažinėjo į girias dirbti.

Portlandiškis.

Brooklyno fašistų lapelis 
džiaugiasi “netikėtais Itali
jos rinkimų vaisiais.” Savo

Slaptai veikia tik Ulpus? ^ėsJeninisto . Imygos,
• “Vilnį” užpuolė priešai-ir. pa-|kjd šusipazmus su musų 

, Esantieji visi išreiškė I UŽdaviniąiSj • ^ClėkVieną ne
žodinis, | tinkamą vięnb • ,bei kito in-

■MBI

f

I
į- vietiniai šelpimo baduolių 
| komitetai.
į Todėl ir mūsų biednuome- 

nės, šelpimo darbas šiaurės 
Lietuvoj gali būti atliktas 

f tik su pagelba šitų arba 
L joms artimų organizacijų; 
L jis, pagaliais, gali būti at- 
I liktas per vietinius komite- 
’ tus, sudarytus iš pačių - ba
ft duolių.
J Mes nieku būdu negalime 
į d(5ti savo centų į “Šiaurės 
e Lietuvai šelpti Centro Ko- 
f mitetą.” kurio atsišaukimai 
į narklido no buržuazinius lie- 

lalkraščiuš Ameriko-

■ duoti. Todėl šis klausimąs< 
paliktas ateičiai, tuo suprati
mu, kad jeigu pasiseks kokis 
nors parengimas, tai tada ir 
“Vilnį” paremsim.

Nariai jau gavo knygą “Ka
rų ir Revoliucijų Gadynė” ir 
visi džiaugiasi.

Paprastai pas mūs, žiemos 
laiku, būna daug lietaus, bet 
šiemet vieton lietaus turėjome 
sniego. Dabar jau gražu, pa
vasario gėlės žydi ir medžiai 
rengiasi žydėti. Taipgi žymiail^“ “gg“^q'^s“‘gak0. 
onmovnin anai Yri a i QQlmaia iv* * , J

čių, toliau už mus pažengu
sių revoliucinių, darbuotojų 
veikimo? Tik šitokiu būdu 
galėsime ištaisyti tas ydas, 
kurios kenkia mūs judėji
mui. - - 4 ••

Apsiseilėdami Džiaugiasi
V / . ‘ y :

Ar Leisti Chorų Istoriją?
Liet. Proletmeno Sąjun

gos Centro Biuras nutarė 
išleisti visų savo viene
tų — chorų ir dailės ratelių 
— istorijas, arba, kitais žo
džiais, istoriją'Amerikos lie
tuvių darbininkų meno' sri
ties- darbų. Tūli draugai 
mano, kad šis darbas beverT 
tis. Ne visai taip. Gerai 
parašyta ir* gražiai išleista 
tokia istorija būtų dideliu 
ir svarbiu darbu. Tai veid
rodis mūsų praeities darbų 
ir pąpioka ateičiai. Be to,’ 
j o je; iJfMiiškėt ų tie/sunkumaų

KLAIDOS ATITAISYMAS 
, Hamilton, Kanada

‘‘Laisvės” num. 60, ant ket
virto puslapio, tilpo korespon
dencija po ąntgalviu Toronto, 
Kanada, o turėjo būti Hamil
ton, Kanada.

KUR DAKTARAS NUSIŲS, 
AR TIK NE Į PEKLĄ?

Vaikas: 
tėtis neis 
mirs ?

Motina: 
vaikeli ?

Vaikas: Girdėjau 
sakė, kad siųs tėtį į šiltus kra
štus. Gal jis tik tyčia taip 
sako, kad nenugąsdinti ir no
ri nusiųsti ne kur šilta, bet 
į peklą, kur labai karšta.

Pranas Veiveris.
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BINGHAMTON, N. Y
LIETUVIS GRABORIUS

jų.;

Kęstutis.

MONTELLO, MASS.

Lietuviška Akušere
“LAISVĖS”

Liepos (July), 1929

Reikale

Būkime Visi!

siems įkirėjo ir tada tapo jie

Keliaujančių Lietuvių Atydai

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

O tie vy- 
mišką,” pakly-

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

, o “daktaras” 
Tas juokda- 

dak-

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

Visi būkime piknike ir 
sveikinkime, savo dienraštį 
dešimties metų jubilejumi. 
Išanksto organizuokim gru
pes vykimui į pikniką.

ĮSITEMYKITE NAUJĄ ANTRAŠĄ!
Plačiai žinomas lietuvis advokatas, Alfred J. Vencius (Wentz), pasta
romis dienomis perkėlė savo ofisą į naują, patogesnę ir gražesnę vie

tą. Tat, reikalui esant, malonėkite kreiptis sekančiu antrašu:

ALFRED J. VENCIUS-WENTZ 
LIETUVIS ADVOKATAS 

219 South Fourth Street Brooklyn, New York
TELEPHONE: STAGG 7177 

(Williamsburg Bridge Plaza—arti kun. S. Remeikos bažnyčios)

Tel., Greenpoint 5765

Dar Apie Knygų Žiūrėtojus

Trečiadienį, kovo 20, “Lais
vės” Laisvojoj Sakykloj pa- 
_____ j pagarsėjusių knygų

šiemet “L.” piknike bus 
daug senų veikėjii revoliu
ciniame darbininkų judėji
me, nes tai bus nepaprastas 
piknikas, bet

Nors jie ant to savo “tei- 
J i” “statemento” uždėjo 

: “Atsakymas A. P.,” 
tis arba tikietai iš kitų orga- j tačiaus jie ištikrųjų neatsako 
nizacijų. Geradėjai, ‘GERAI PATAIKO!'Jubilėjinis

Sukanka dešimts metų, 
kaip “Laisvė” eina dienraš
čiu. Dešimts metų, kaip 
mūsų judėjimas apsivalė nuo 
b u r ž u a žinių pašlamokų— 
Grigaičių, Michelsonų, Ba- 
gočiiį ir kitų.

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel.. So. Boston 0304 W.

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

Anaiptol ne! Tie- 
fa,ktaru”? Ne, jie savo dar-'sa, M. Mačiulaitis, užėmęs fi- 

Jie moka nansų raštininko vietą, davė 
(pareiškimą, kad jis negalįs (P®1 

su

Ir knnmpf fėru va^nadorius'apie Real Estate» Apdrauda, Morgi- J1.. uomet lerų . S čius ir kitus nejudinamojo Ąurto rei-
Nes ir, • Šimaitis su savo darbimn- kalus. Paįvairintas eilėmis ! su

■■■■

pasakė, kAd jei kas nesilaikys tojai buvo mandagūs, tada 
pravesto tarimo delei platini*'reikėjo tokius patvarkyti. Ta
rno S. L. A. pramogose sveti
mu tikietu ar kokio laikraščio

I c. v

BAYONNE, N. J
čiaus ne taip, kaip knygų žiū
rėtojai sako.

keletas,tai reikia ir Ųaudą nuskirti—| Knygų žiūrėjimo komisija
pridavė “statementą” protoko
lų raštininkui, kad tik 10 do
lerių neįtraukta į finansų kny
gą. O apie narių mokesčių 
trūkumą jokio “statemento” 
nepridavė. Ir tokiu būdu ne
imu už gryną faktą tų žmo
nių kalbos, kurie sako: “Esu 
pašimokėjęs mokestį T. Bart
kui, bet neturiu pakvitavimo 
nuo jo ir nei į knygas nėra į- 
traukta...”

Šitie knygų žiūrėtojai kad 
ne vienais, tai kitais metais, 
bet visi yra buvę prie tų kny
gų peržiūrėjimo. Bet šiandien 
jie prisipažįsta, kad nepilnai 
žiūrėjo tas knygas, ypatingai 
narių knygą.

Išeina 
kuomet 
garbės, 
žiūrėti', 
darbo, jų protas neįveikė, 
nuėjo pasimokinti, 
jeigu jie 
knygas, 

ge-,juoktis, nes tie knygų žiūrėji- tinkam, 
jmo komedijos mėgėjai dar pa- su bėda. 

Pasiūlė ir trimis baigtys su savo tokia marmaliene padarė.
“gudrų” 
toriui ir kauciją atidavė, kad 
jūs esate “O. K.” Ir kuomet 
jau patys legaiišku būdu pa- 
liuosavo tą “kriukerį,” kaip 
jie vadina, tai tada tie žmo
nės jau “pramoko” ir atsimi
nė, kad reikia eiti klaidų jieš- 
koti.

Ar tai bereikia juokinges- 
nės komedijos, kaip šie žmo
nės lošė? Ir ar šitaip tie žmo
nės darbuojasi del draugovės 
gerovės ? Ir ar tokius žmones 
galima vadinti patriotais šios 
draugovės? Ne! Ir už tai 
dar kartą tokius žmones vadi
nu žiopliais ir anarchijos kėlė
jais!

Bet gi pirmininkas Kruko
nis apgina tokius knygų žiūrė-

Argi ištikrųjų taip susirin- tojus, kurie ano kiemo žmonių , _________
pradėtą darbą nori baigti. Nes 
anais metais, tai juodeikiniai 
tautininkai su klerikalais bu
vo nusisamdę advokatą, bet 
tas jiems neišdegė. . .

Nelabai senai A. Kireiliš 
---- “Keleivį” pagiria Kriau- 

--fyĮčiūną, K. Venslauską ir Kru- 
i...Ir taip pat pastebėjo^ 

Ta- kad pastariesiems bepirminin- 
kaujant, būsią sunkūs metai. . .

“Geradėjai” S. L. A. Kuopoje
Čia yra ližsilikę ] 

menševikiško plauko “geradė-'mirties baus
Kaipo menševikai, jie' turės sušaud/ti. 

jokios įtakos publikoj neturi, rys tur būt patyręs apie 
Savo vardu ką nors kalbėti,*taro” akylumą...
veikti negali, nes nėra pasekė-; S. L. A. kuopos progresyviai 
jų. Viskas, ką jie gali—tai nariai privalėtų skaitlingiau 
Jermuoti ir rodyti “geradėjys-'lankytis į kuopos susirinkimus 
tęs” pašalinėse organizacijose. Į ir neleisti visokiems “geradė- 
Kolei turėjo savo kliubelį jams” pravesti savo piktas už- 
t.ortavimui įstaigą), tai ten(mačias, nieko gero nežadan- 

nojo ir piktai zurzėjo į pro-;čias pačiai kuopai.
gresyvį veikimą. Bet nuolati
nis jų zurzėjimas progresyviš- 
kesniuš narius atkratė ir šie iš: 
kliubelio išėjo, pasitraukė.; 
Menševikų globoj paliko tik 
jaunesnieji, kurie politikoj nu
sistatymo neturi. Bet menševi
kų gremėzdiška globa ir jiems 
įkirėjo. Ir jie iš kliubelio pa-1 
sitraukė. Kliubelis bankrūta-( 

ir. . . užsidarė.
^•Bet “geradėjai,” tai vis “ge- ( 

radėjai,” jie savo užmačias; 
knors turi kišti. Jie, 5 d. matėme 
kovo, pasivadinę keletą kitų žiūrėtojų atsakymą A. P., kat- 
žmonių, nusistačiusių prieš rą skaitant reikia nenoroms 
progresyvį judėjimą, savo “[ 
radėjystes” pasiūlė S. L. A.' 
kuopai. P 
sais viršijant pervarė įnešimą,' pasirodė žiopliais svietui... 
kad kuopos pramogose bei su- J' 
sirinkimuose būtų draudžiama sihgcT’ 
pardavinėti koks nors laikraš-1 antgalvį :

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

Svarbu Mylintiems Linksmumą
Per ši žiemos sezoną L. A. 

U. Kliubas, nežiūrint, kad tu
ri savo salę, tačiaus nesuren
gė nei vieno pasilinksminimo 
vakarėlio.

žinoma, tam buvo rimtos 
priežastys, kaip tai: šokių mo
kykla, kuri traukiasi net iki 
šiam laikui, įvairių organiza-| 
cijų parengimai, o kalbamas1 
kliubas nusistatęs niekuomet! 
jokiai i organizacijai nekenkt.

Todėl minėtas kliubas nuta- I 
rė surengt šaunų vakarėlį už-, 
baigimui sezono. Vakarėlis' 
įvyks 7 d. balandžio, A. L. U. 
Kliubo salėje, 197 Avė. E, 
kampas E. 19th St.; pradžia 
6 vai. vakare.

šokiams grieš International
1 Orchestra/iš šešių muzikantų.

Taigi, visi, kas tik gyvas,

taip: buvo laikai, 
žmonės, norėdami 

apsiėmė knygas per- 
Bet suėjus prie to

Ir
Ir pirm to, 

nebūtų pasirašę į 
kad su viskudmi šu
tai būtų dar p'usiau 
Bet tie vyrai tada taip 

O vėliau per tokį 
pasidarbavimą sekre-

CASTON R0PSEV1CH

nepatingėkite ateiti į pasilink
sminimo vakarėlį 7 d. balan
džio. Vienas iš Rengėjų.

JONĄ

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
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.

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ

OM1
‘Z

• ■ -s?. / -■ AV ' -z*-. T

Puslapis Trečias
-M1"

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

stebūklingų žolių vertčs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei vidurių auga* 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir aut 
sinį kalną parodytum, tai jam malo 
nesne būtij sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esą« 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių lig 
vidurių užkietėjimo, skilvio nema! 
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, nuomaru 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- • 
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų 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. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport. N. Y,

mat, |į mano korespondenciją, ku- 
permatė tam tikrus neva iš-irioj apie tuos knygų žiūrėto

jus kalbėjau, 
rastas 
Tokiu 
patys, 
singai

■^jįjtudotojus publikos, ir pasi
stengė publiką “gelbėti.”

Bet tuomi savo “geradėjin- 
gu” pasiūlymu, tuo pravestu 
tarimu, pasitarnavo S. L. A.' 
kuopai tikrai meškiškai. Nes i klaidas, 
juk Jr pati kuopa rengia pra-!lo atkartoti, 
mogas ir kartas nuo karto par-'sakęs, 
davinėja tikietus. 
ja tikietus ir kitų 
jų pramogose. Gi 
mu—uždraudimu 
ganizacijoms pardavinėti tikie- del draugovės, kaip jie pasi- 
tus S. L. A. pramogose—pati sakė.
S. L. A. kuopa užsikerta ke-( 
]ią. Kas gi bedrįs platinti jos kimas nutarė, kad draugovės 
tikietus bent kokiai pramo- devynių metų finansų knygos 
gai ? Ar daug išplatins “ge- būtų peržiūrėtos, kaip jūs pa
rari ė j ai”—beviltis Petras su sakote?
“^aktaru”? Ne, 
bms nepasirodė, 
tik “įstatymus” pasiūlyti.

Kai kas gali pasakyti, kad pilnai susipažinti su nariųi 
S. L. A. kuopai, kaipo didelei knyga, kad jam padėtų vai-1*0”! 
organizacijai, nereikia žiūrėti dyba ar kas nors kitas. 
kitų organizacijų darbo. Taip, čiaus tą sykį palikta, kad jis. 
jei tas neliestų jos pačios gero- pats stengtųsi sutvarkyti, jei-j 
vės, galima sakyti. Bet juk gu kas nėra tvarkoj. 
reikia žinoti, kad S. L. A. kuo-į T. Bartkus, pradėdamas eiti 
pa, kaip ir pats centras ir S.(finansų raštininko pareigąs, 
L. A. konstitucija kalba už lie- davė pareiškimą susirinkin&i, 
tuvių vienybę, už brolišką jo vėliau dar kitą, kaip ir Ma- 
viens kito rėmimą, už plėtimą; čiulaitis, kad reikia narių kny- 
paties Susivienijimo. Gi tokis'gas geriau užvesti, tačiaus bu- 
“geffidėjų” užsimojimas, ly-' ’ ...........
gus pasakymui visiems kitiems 
“ajukš,” pasitraukit nuo mū
sų.

Taip, progresyvių narių pa
sitraukimas iš S. L. A.* “gera- 
dėjams” ir terūpi. Jie dary- norime knygų žiūrėti, 
tų viską, ką tik galėtų, kad'nuolatinis verksmas susirinku- 
progresyvius sunaikinti.

Keli mėnesiai atgal kuopos perstatyti, kad eikite Mačiulai- 
• susirinkime buvo išplatinti pro-;čiui į pagelbą. O vėliau vie- 
gresyvės komisijos lapeliai Inas iš tų knygų žiūrėtojų pa- 
apie S. L. A. viršininkų sau-'reiškė: “Kuo toliau į mišką, 
vališkus darbus, apie bereika- tuo geriau ir geresnės pasek- 
lingą eikvojimą S. L. A. turto.'mes esti. . .” Tada vienas ir 
Ir tie lapeliai buvo dabar pri-; kitas del pajuokos pareiškė 
siminti ir išniekinti, būk tai jiem: “Eikite... 
smeižią Pild. Tarybą. Lape- rai, nuėję į tą

•fin įdėtos išlaidų skaitlinės, do ir skaudžiai suklupo ant 
paimtos iš oficialių S. L. A. savo klaidų kelmų, apie ką 
atskaitų, paskelbtų “Tėvynė-' 
je”—tai “daktarui” ir Petrui 
atrodo šmeižtai. Jeigu taip, 
jeigu tos atskaitos lapelyje 
yra šmeižtai, tai jos turi bū
ti šmeižtai ir tada, kuomet tel
pa “Tėvynėje.” Ne kitaip.

Jei kuopos susirinkimai lei- 
siyyzadovauti tokiam “dakta- 

tai pačiai kuopai neiš
eis į sveikatą, nes “daktarui” 
rūpi ne kuopos ir jos narių 
gerovė, bet sėjimas neapykan
tos prieš tos pačios kuopos ki
taip manančius narius. 
^Baigiant, verta pažymėti 
daktaro” akylumas, kurį jis 
parodė laike protokolo priė
mimo. Jis pasirodė tiek akylus, 
tiek daug žinąs, kad vasario 
5 d. protokolui pasiūlė patai
syti mėnesio vardą. Vieton 
vasario, pasiūlė pataisyt “sau
sio 5 d.” Bet iš to pasiūlymo 
brinkimas tik pasijuokė, 
daktaras” visą mėnesį pra- ' 

miegojo...
Ne- veltui vienas juokdarys';

Tatai ir pap- 
skaitytojas tą mato, 
būdu ir patvirtina jie 
kad aš aną kartą tei- 
nukalbėjau apie jų 

Ir tą nebėra reika- 
ką jau esu pa- 

Tačiaus, tenka pasa- 
Pardavinė-: kyti kasdink jų klaidingo 
organizaci-j “statemento” ir kad tie žmo- 

šiuomi tari- nes aukojo savo energiją del 
kitoms or- šios juokingos komedijos, o ne

vo viskas palikta jam pačiam 
susitvarkyti, nepaisant, kad tos 
knygos yra užvestos ne kaip 
reikia nuo pat pradžios 
draugovės. Vienok buvo žmo
nių, kurie verkė ir verkia, kad 

Ir taą

TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS IR DAtLĖŠ KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių, Didelio Formato 

“Tarpininkas” duoda $200.00 arba 
laivakortę į Lietuvą ir atgal dovanų. 
Pašvęstas jiaudingiems patarimams 

čius ir kitus nejudinamojo 'turto rei- 
’ ’ " ; ’ ‘ ‘ ‘ ' i sai

kais atnešė pelną SU viršum dom, sveikatos skyrium, legališkais 
vionimliko šimtu dnlprin ir ipi P^arimais, juokų skyrium ir anglų VienuollKą simtŲ aOieilŲ 11 jei ]{ai£os skynum> Didelio foųmato, ne 

■ I mažiau 32 puslapių. . Prenumerata 
metams $1.00, vienas numeris 10c; 
užsienyje—metams $1.50, pavienis 
num. 15c. Užsirašykit sau ir ki
tiems. Sausio numery telpa labai 
puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar
pininkas” pagelbės jums apmokėti 
bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
tai sužinosit, kaip tą galima pada
ryti.

gu pirmininkas trukdė jų ra
portą, tai ką jau bekalbėti 
apie kitus klausimus. Mat, 
tie darbininkai bandė nurodyt, 
kad knygų žiūrėtojai kenkė 
tiems fėrams.

Tai ve, kokie vaizdai tos 
juokingos komedijos.

jir pereitą sykį rašiau. Tik 
tada nežymėjau, kad pirmi-;1 
ninkas 'Krukonis išsigando, 
kad taip jo “pabagaslovin- 
tiems” vaikeliams atsitiko.

Mačiulaitis visai buvo prie
šingas devynių metų finansų 
knygų žiūrėjimui. Jis ne vie
ną kartą taip pareiškė.

Valdyba nedavė knygų žiū
rėtojams neštis knygas į stubas 
žiūrėti, o tautiškame name ga
lėjo žiūrėti, kada jie norėjo. 
Kasierius J. Mineikis neatida
rė šėpą tada, kada jūs nedavė
te jam žinios pribūti. Juk" 
vieną nedėldienį knygų žiūrė
tojai iš ryto susirinko, o Kriau
čiūnas vakare telėfonu prane
šė Mineikiui, kodėl nepribu
vai šiandien knygų peržiūrė-1 
ti. Vadinasi, jis iš ryto tą 
“negalėjo” padaryti, o vakare 
pasityčiojo. O vice-pirminin- 
kas J. Tautvaiša, nors tuo lai
ku turėjo daug darbo del fė- 
rų, tačiaus visada pribuvo. • 
Pagaliaus, ne visi knygų žiūrė-1

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

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, 
krūtines, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. TINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

L. D. S. A. VI RAJONO 
KUOPŲ ATYDAI

Draugės, L. D. S. A. VI Ra
jono konferencija įvyks sek
madienį, 21 d. balandžio, 1 
vai. po pietų, pas draugus Si
parius, Port Carbon, Pa.

Taigi kuopos, kurios pri-i 
klausot prie VI Rajono, išrin- 
kit delegates į būsimą konfe-l 
renciją. Visos kuopos pasi-i 
stengkite suteikt savo delega
tėm naujus sumanymus apie 
mūsų veikimą ateinančią va
sarą. Malonėkite kiekviena 
kuopa dalyvaut minėtoj kon
ferencijoj.

Org. E. Motuzienė.

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

i

M. J. J. Urbęzo, 
• 187 Oak Street, 

Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip

John Naujokas Pa^ /h’g. S; Rei- 
kauskas, 214 '^Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekrhihgai 
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 krautuvės ir lai
vakorčių. agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikaląukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais 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, ris tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

LIETUVIŠKA AUTOMO- 
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiauaį laij^ 
Mbs gvarantuojam laisnius ir <£ 
lomus. Pilnas mokslo kursas $2) 
Taipgi"• duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldiemais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor t4th St.. N.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

DETROITO LIETOTIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiJcos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne ’raino negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHON. Aptiekorivn Savininkas
1711 JOS. CAMPAU AVĖ., ir KI46 CHENH ST., DETROIT

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.

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



šeštadienis, Kovo 30, 1929Puslapis Ketvirtas
a

draugai ir draugės, pagelbos 
atlikti tokis didelis darbas bus 
sunku. Už tai visi ir visos tu
rite stoti darban ir padėti Cen-

tro Komitetui tuos užsibrėžiau 
planus įvykdinti gyvenimankf

J. Aleksu, i
A.L.D.L.D. Centro Sekr.

i

B

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

- Gamtos Sūnus.

sakydavo: “eto tabak” (čia tabakas). Ir 
ta, 19 metų amžiaus mergina gražuolė at
nešė mums viską, kas tik buvo reikalinga 
pabėgimui. Tuos visus įrankius mes pa
slėpėme kalėjime taip: mūsų kameros na
rai (lovos) buvo padaryti labai drūtomis 
(storomis) kojomis, Kojos buvo ne apva
lainos, bet keturkampės, todėl mes tris ko- 

politiniais kaliniais, patalpino ant paties Jas išėmėme iš narų ir} gražiai išskėlėme 
viršutinio, šešto augšto į didelę kamerą. P° balaną iš kiekvienos jų. Visą vidurį 
Viso 27 kalinius. Tame kampiniame ma- kojos išpjaustėme ir iš trijų kojų padarė- 
Žame kambaryje, kuriame mes pirma bu-

(Tąsa)
Gerai, jeigu administracija tų įrankių ne
užtiks, bet jeigu suras, tada sudiev laisvei 
ant ilgo laiko. Bet kaip ten nebūtų, nuta
rėme sutikti su pasiūlymu viršininko ir pa
sirodyti, kad mes esam solidariški savo 
draugams politiniams kaliniams.

Mumis, sykiu su naujais pribuvusiais 
politiniais kaliniais, patalpino ;

me tris dėžutes, į kurias sukraudavome vi- 
isas įšbėgimo planas buvo tik nu- sus slaptus daiktus, ir kad kartais tos ko-

• lange geležines štangas ir nusileisti1 
. Kambarys buvo ant antro augšto.žemyn

Bet naujoje kameroje taip padaryti buvo 
negalima, nes langai kameros buvo prie
šais kontorą ir barakus (kazarmes), kurio
se sargybiniai ir kareiviai gyveno. Nak
ties laike taip gerai buvo apšviesti iš kon
toros pusės, kad būtų galima sargybai ma
tyti ne tik leidžiantis žemyn žmogų, bet 
net uodas ir voras ant baltos sienos būtų 
užtėmytas. Ir sykiais pas mumis pradė
davo kilti abejonės, begu bebus galima iš 
čia pabėgti.

Pagaliaus išdirbome tokį pabėgimo

&

DARBININKŲ UTERATUROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkai i. ALEKSIS, Sekretoriui

15 Union Square, New York City 157 McKinley -*ve„ Brooklyn, N. I.
IG. BACHES, Iždininkas, Box IBS, Union Co., Union, N. 3.

KĄ DUOS SAVO NARIAMS ’vius darbininkus ir parodysiu
AMERIKOS LIETUVIŲ DAR- jiems, ką A. L. D. L. D. ren-

BININKŲ LITERATŪROS !
DRAUGIJA?

Mes, pakol kas, dar gyvena
me kapitalistinėje gadynėje, 
tai yra, toje gadynėje, kurio
je pinigai lošia svarbiausią ro
lę. Kadangi pinigai lošia 
svarbiausią rolę, tat kapitalis
tai stengiasi duoti mums jų 
kuomažiausiai, už tai mes esa
me priversti žiūrėti, kad nė 
vienas centas nenueitų vėjais,

giasi duoti savo nariams at
eityje. štai ir kazyrės: rank
raštis del knygos “Politinės 
Ekonomijos Pamatai” jau vi
sas gautas ir, reikalui esant, 
galėtumėm tuoj duoti į spau
dą. Knyga apie Lietuvos ūkį 
jau rašoma ir turime praneši
mų, kad greitu laiku bus ga
tava. Duotas užsakymas pa
gaminti “Pasaulinę Istoriją.” 
Gautas pranešimas nuo drau
gų, apsiėmusių tą darbą atlik-

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

jos neskambėtų, nes laike kratos sargai voga Jeų 
daužo su tam tikrais pagaliais, tai mes su- kitą* į kokią

jeigu norime gyvastį kauluose b,i kad darbas jau pradėtas 
palaikyti. <
nors del apsirengimo, tat aty- 
džiai žiūrime, kad nors dali
nai gautume tavoro užmokė
tų pinigų vertės. Jeigu per
kame ką nors iš maisto pro
duktų, tat atydžiai tėmijame, 
kad pardavėjas duotų pilną 
----- Jeigu mokame, centą

, nors pašelpos ar darbininkų rąšėjams
dėję tuos daiktus kietai, pripildydavome apdraudos draugiją, tat tiki- 
tas dėžutes-kojas su smėliu, arba skudu
rais ir vėl tą pirma išskeltą balaną prikal
davome bei priklijuodavome. O tuos pa
kraščius, kurie laike atskėlimo balanos 
likdavo be maliavos, numaliavodavome juo
du rašalu. Ir nors buvo daromos kelios 
kratos ir tie įrankiai buvo jau kameroje, 
bet jų nesurado.

Kaip tik mes čia buvome atvaryti ir iš 
sykio patalpinti sykiu su kriminalistais ka-

planą: jnūsų kameroje buvo įmūrytas pe- liniais^ mes vakarais ir naktimis daugiau- 
čius, kūrenamas iš koridoriaus pusės. Rei- sįa mokinomės ir skaitėme knygas, bet kad 
kia užlipti ant to pečiaus, išpjauti lubos, skaityti, tai reikia geros širdies. O kalė- 
per skylę išlysti ant viršaus (ant užlų), uz-.jįmo lempukės duoda mažiau šviesos, negu 
lomis pereiti^ (perropoti) skersai' koridorių; pelėdos akys ir tokia šviesa labai apsun- 
ir kitoj pusėj- per (uzlą) langu nusileisti • kiną mokintis ir skaityti. Todėl mes krei-
žemyn. Nusileisti, žinoma, jau turėsime 
nuo septinto augšto. O reikia žinoti, kad 
kalėjimo augštas yra daug augštesnis, ne
gu paprastos gyvenimo trobos. Mes ap- 
skaitliavo’me, kad nuo septinto augšto ligi 
žemės mažiausia bus 15 ar 16 sieksnių

pėmės prie viršininko, kad jis daleistų 
mums turėti savas lempas. Mes ir kerosi- 
ną pasižadėjome savo vartoti, nes mūsų 
lempose daug daugiau ' išdegs kerosino.

Ar negražu bus matyti teatru^, muziejus, knygy
nus 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 GINA 
PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS g 
$303 IŠ NEW YORKO Į MASKVĄ IR ATGAL -

“Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų SąjungK 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti' 
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 lietuviu ; 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim turė.^j 
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- į 
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite že
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją ir prisiųskite 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų.

Jeigu perkame ką ir yra manoma, kad pradžioje 
1930 metų bus užbaigtas., Pa
darytas tarimas išleistit Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Ju
dėjimo Istoriją. . Surinkti rei
kalingą medžiagą, ir sutvarky
ti ją arba, kitaip sakant, tą 
veikalą pagaminti pavesta ga
biausiems Amerikos lietuvių 

: ,_L. Prū-.
seikai ir R. Mizarai. Darbas' 
jau pradėtas ir esu tikras, kad 
pakol bus reikalas duoti spau-' 
don tą veikalą, visas priren-i 
giamasis darbas bus sutvarky
tas. Vadinasi, A. L. D. L. D. 
programa knygų leidimui at
eityje yra gera ir užtikrinta. 
To “bado” su rankraščiais, 
kuris pas mus gana tankiai 
pasireikšdavo, bent šiuo tar
pu, nesimato.

Apie du pastaruosius veika-' 
lūs noriu tarti žodį kitą. Pir
miausiai paimsiu “Pasaulinę 
Istoriją.” Tas veikalas susi
dės iš dviejų tomų ir kiekvie
nas tomas turės apie 500 pus
lapių. Vadinasi, visas veikalas 
susidės iš apie tūkstančio pus
lapių. Tokio stambaus veika
lo dar nėra išleidusi mūsų or
ganizacija ir negali būti ir 
mažiausios abejonės, kad prie 
jo išleidimo reikės pridėti ne
mažai darbo ir kapitalo. Mi
nėto veikalo, bent vieną tomą, 
jau manome duoti nariams 
1930 metais.. i
i Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Judėjimo Istorija taipgi 
gali prisieiti išleisti dviejuose 
tomuose, nes medžiagos bus 
daug. Tas leidinys, mano su
pratimu, bus vienu iš svar
biausių mūsų organizacijos is
torijoje. Prie jo surengimo, 

, r | reikės pridėti nemažai darbo.
& <iiy išlniHimas kninuns nemažai

mes gauti bent kokią pagelbą 
ligoje ar nelaimėje. Vadinasi, 
už kiekvieną išleistą centą ti
kimės ką nors gauti. Kitaip 
ir būti negali kapitalistinėje 
gadynėje.

Dabar reikia pažiūrėti, ką 
duos į savo nariams Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija už jų įmokėtus 
pinigus? Tas klausimas, ma
nau, stovi prieš akis kiekvie
nam nariui minėtos organiza
cijos, už tai aš ir noriu apie 
jį pakalbėti.

Viename iš pirmesnių jų sa
vo straipsnių išsireiškiau, kad, 
mano supratimu, 1928 metais 
A. L. D. L. D. nenuskriaudė 
savo narių, nes davė užtekti
nai už jų įmokėtus pinigus. 
Kad tai yra tiesa, tai liudi
ja ir centran prisiųstieji laiš-

Viršininkas leido mums nusipirkti ir var- kai, kuriuose nariai, ir net iš- 
w , toti savas lempas, bet už kerosiną pinigų tisos kuopos, išreiškia pasiga-

(105 ar 112 pėdų). Koridoriui į vieną ir nedrįso imti. Ir mes įsitaisėme gera šyie- nėdinimą praėjusių metų lei- 
kitą galą vaikščioja sargas, o mes turėsi- są. Bet kada mumis pervedė į kitą kame- " ' ‘ ’

iifTv'viršum jo galvos ant užlų (lubų).perei- rą jr pradėjome tikrai.rengtis prię pabegi- 
’vrpei; tą koridorių; labai tankiai ateina, di- ■ m0, tai pamatėme, kad mes, įsitaisydami 
žiurna, viršininkas ar kitas koks kalėjimo geras lempas, padarėme klaidą, nes jos ga- 
administracijos narys pažiūrėti, kaip ei- na gerai apšviečia kamerą. Ir turi degti 
giasi kaliniai naktį ir ar ne snaudžia sar-|per vįSą naktį, kad saigas galėtų matyti 
gai. žodžiu, daugybė keblumų,_ bet nu- ,per duryse esantį tėmijimui langelį, ką ka- 
sprendėme visus keblumus apgalėti. Kadiįįniaį veikia. Ir kada mes pabėgsime, pa- 
išpjauti lubas,, negalima, vartoti pjūklas, i likdami dyką ir gerai apšviestą kamerą,
nes jis daro didelį bildesį. Reikia su grąž
tu išgręžti daugybę skylių, o paskui peiliu 
ligi vietos nuo vieno skylės prie kitos nu
pjauti. Lubos buvo iš apačios stora tinka- 
vone apkrėstos. Todėl reikia kaltų ir kitų 
įrankių, tą kalkę, maišytą su moliu ir žvy-

tai sargas greit patėmys ir tas mūsų pir
ma neapgalvotas žingsnis gali privesti 
prie to, kad mumis gali sulaikyti, kuomet 
mes tik pradėsime lipti per skylę iš kame
ros. Todėl sumanėme tą klaidą atitaisyti 

....... . !taip: Išsykio guldami pastatėme tik vie
ni, nuo lubų pirma nugramdyti ir tada tik ną atdarą knygą priešais lempą. Kitą nak- 
prieisi prie lubų su grąžtais ir peiliais. Žo-lįį jau dviem knygom šviesą užstatėme. Ir 
džiu iš šios kameros pabėgti reikia turėti • kada ant rytojaus viršininkas paklausė, 

’Sielas arsenalas visokių įrankių. Visi įran-ijei ko mes taip darome, jam paaiškinome, 
kiai reikia slaptai į kalėjimą įneštijr kame- Į kad prie didelės šviesos labai sunku už- 
roje gauti tokia, vieta Jiems paslėpti^ kad j migti ir negalima gerai pasilsėti. Virši- 
ir su geriausiomis uoslėmis kalėjimo šunys minkąs numykė ir truputį pamislijęs tarė: 
negalėtų suuosti. Nes jeigu nors kiek ko _Gerai, tai gerai, bet sargas negali 

kiat^,J<ad j na^ų nieko matyti, kas dedasi kameroje. 
Daugiaus nieko jis nesakė. Mes gi ne

perstojome lempą apstatinėti knygomis, 
’ pakol nebus griežtai uždrausta nuo admi-

1i
Aš sutinku važiuoti su “Laisyčs” organizuojama ekskursija į So
vietų Sąjungų, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 metų.

Vardas

Antrašas
diniaįs. Dabar reikia pažiū
rėti, ką- nariai gaus šiais me-' 
tais ir kas yra rengiama at
eityje?

Jau ne sykį buvo minėta ir 
dar pakartoju, kad šiais me
tais A. L. D. L. D. nariai gaus 
dvi dideles knygas. Viena jų 
jau yra: spausdinama ir apie 
pabaigą' balandžio mėnesio ti
kimės turėti gatavą, 
ga bus nepaprastai didelė, 
nes turės 500 puslapių, o gal 
ir daugiau. Ji yra parašyta 
garsaus mūsų rašytojo V. Kap
suko. Antra knyga bus Se-i 
no Vinco raštai. Ta knyga! 
taipgi bus gana didelė, 
naši, A. L. D. L. D. .nariai! 
šiais metais gaus irgi pakan-|eiti į pagelbą. 
karnai už įmokėtus pinigus, [gali rinkdami naujus narius

Išanksto galima sakyti, kad del mūsų organizacijos. Kiek- 
abi knygos bus geros* ir na- i viena kuopa, kiekvienas atskų 
riams patiks, nes jų autoriai ras naryS>, matydamas tokį di- 
yra gerai žinomi rašejai. Jie ir darb ieš>aki 
savo rastuose visuomet sugebu, y . J / r. v ... . 
pasakyti ką nors naujo ir Juri Pasistatyti sau uz tikslą 
svarbaus, už tai galima tikėtis, į ir pareigą organizacijos skai- 
kad ir jų parašytos knygos čių padvigubinti, 
bus savo vietoje. Kas iš lietu- _____________

Jo išleidimas kainuos nemažai 
pinigų.

Kaip matote, A. L. D. L. D. 
Centro Komitetas rengiasi prie 
nepaprastai didelio darbo. 
Kad tas darbas būtų tinkamai 

Vadi-dr atliktas, tat visos kuo- 
• i|pos ir atskiriai nariai turi at- 

Pagelbeti jie

Miestas

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne ----------------------- —♦
Išpildę iškirpkite ir tuojaus prisiųskite: 

“LAISVĖ,” 46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną fa^nį. 
Mes pertaisysime jūsų langus ųž 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.viską apverčia augštyn kojomis. Atneši
mas irgi surištas su pavojumi, nes jeigu 

• z< nutvertų nešant tuos įrankius į kalėjimą 
tai ta ypata būtų smarkiai nubausta. Vi-!
ir graži“ mergina? n“a7r‘7ociai-demokratų:mes j??8 ™’*??™ _to .pri?ratin?me- 
partijos. Reikia pasakyti, kad tą didvyriš
ką merginą pastūmėjo prie šio sunkaus ir. , . _.T . ...» V1 . . .
pavojingo darbo ne tik idėjos, kaipo kovo- pabėgimui, lik beliko užbaigti visas rei- 
tojos revoliucionierės, bet ir ryšiai prakil- kalas su tuo sargu, kuris sutiko mum pa- 
nios meilės, kuriais ji buvo susirišusi su gelbėti pabėgti, bet tą 'darbą atliko drau- 
pol. kaliniu, draugu J. šabašovu. vieną Sai> esanti laisvėj. Jie galutinai sukalbėjo 
sykį, laike pasimatymo, draugė Nadia (Na^ir Pinigus padėjo uz rankų pas vienį drau- 
dežda) man pačiam yra pasakiusi, kad yra advokatą Vitebske, kuris priklausė prie 
merginų, kurios nusižudo netekę savo nu- ?• d. partijos. Jų- su sargu sukalbėjo taip, 
mylėtinių. Jos gi tikslas esąs toks: žūti Jeigu mes neišbėgsime, tai jis (sargas) tų 
arba išeiti pergalėtoja kovoje už pagelbe- negaus, bet bus man sugrąžinti, 
jimą pasiliuosuoti jums, pol. kaliniams, iš Saygas sargyboje kalėjime.stovėdavo po 12 
šio kalėjimo. Sykiu, ji nebijo paaukoti sa-1 valandų į parą. Tankiausia sargų pakeiti- 
vo laisvės už paliuosavimą savo mylimo ,mas įvykdavo 12 vai. dieną ir kaip 12 vai. 
Juozelio, žodžiu jos išsireiškimuose tan-|naktį. Mūsų_ sargas 10 dienom pirmiau 
kiai galima buvo patėmyti atspindžiai re- P^an^šė, kad jis^stoves^ sargyboj ka- 
voliucijos, maišytos su meile. į Įėjimo kje.me tame kalėjimo šone, kuriame

Draugė Nadia, nešdama įrankius, taip imeįs turėsime nusileisti. Jis ateis lygiai 12 
gerai juos mokėdavo paslėpti, kad pas ją ya^-nakties po 11 d. rugsėjo, arba pradzio- 
laike kratos negalėdavo surasti. (Mat, įei- ru£sejo; Ir jeigu mes šiame laike 
nant j kalėjimą pasimatymui, čia pas lan-! J1'9A1 .esim,e 4e,?1r7!<ohlli kliūčių pabėgti, tai 
kytojus darydavo kratą). Laike pasimaty-'eslm9 aHA1 dieną pakolei jis vėl ta
rno, kada lankytojas perduoda kokius daik-' Fe strategiškame punkte stovės. — 
tus kanniui, tai dežiuruojantis sargas turi' nlaA° uepraloseme td laiko,. 
peržiūrėti, bet draugė Nadia taip juos W l)in1^’ ur}e buvo prisius 1 
fsaronisG snvn avilora- ^OS papirkimui Sarg’O, buVO %

Be jūsų,

■■

praleista 
padėta.(sargus) užžavėdavo savo gražiais žvilgs

niais, kad margai nedrįsdavo žiūrėti į at
neštus ryšulius, bet ranka pamodavo ir pa-

ypatos, pas kurią jie buvo
(Tąsa bus)

> Ir mes 
nes dalis 

tų pinigų, kurie buvo pnsiųsti iš Ameri- 
tos

są pristatymo rolę apsiėmė viena apsukri ^istracijos tas daryti Ir biš.kis po biskio, vių darbininkų nepažįsta V.
*■ - - V 1 ----- P ,WOO WAO viciw nna Fa Kapsuko *l’aŠtų ? Vi.^i, kurie

- - - - Dabar jau iš mūsų pusės mažne viskas’tiktai ką nors skaito, juos ži-
r buvo baigta ir prirengta kas tik reikalinga ino’ pažįsta, skaito ir gėrisi.

Jo žodis yra svarbus ir, jei 
taip galima išsireikšti, pasku
tinė antspauda bile kokiame 
darbininkų judėjimo klausi
me. Na, o kas gi nepažįsta 
Seno Vinco apysakų? Visi! 
Jos yra uoliai skaitomos ir vis 
daugiau laukiama. TU dvie-Į 
jų rasėjų raštus gaus A. L. 
p. L. D. nariai šiais metais ir 
tai tik už $1.50 metinių duok
lių. Tai ve, ką duos A. L. D. 
L. D. savo nariams ir visai lie
tuvių darbininkijai šiais- me
tais.

Perskaičius šiuos žodžius, 
pas daugelį A. L. D. L. D. na
rių ir šiaip lietuvių darbinin
kų ateis mintis, ką gi duos A. 
L. D. L. D. savo nariams ir 
plačiajai Amerikos lietuvių 
darbininkų miniai ateityje? 
Klausimas yra nepaprastai 
svarbus ir būtinai reikia apie 
jį pakalbėti.

Nedarydamas jokių plates- 
, nių išvadžiojimų, atidengsiu 
visas kazyres prieš A. L. D. 
L. D. narius ir Amerikos lietu-

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;80 iki 

5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

*



MHMMI

Nauji Pinigų Irusiai
kvaili, jie

209

Ne Labdarys, o Sukčius

jūsų

SU

Nuo Atsakomybes Už Graftą

VIETOS ŽINIOS

DIDŽIO)! PAVASARIO EKSKURSIJAJie buvo nu-

Į NLIE T U V Ą
Greičiausiu pasauly laivu

mielašir-
‘sutvėrė”

Labai Parankus Kišeninis
LIETU VISKAI-ANGLIŠK AS

it ir
ANGL1ŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Iš Queens pavieto preziden
to Harvey’o valdybos atsista-

ir; kadarių eiles, dargi pagirdą- raci, to pavieto sekretorius, ir 
jmas, kad tai “puikus vyras ir, Hillert, 
be abejo, pasitaisysiąs.

didžiųjų bankų susivieni- 
s bėgyje paskutinių dvyii- 

bu- 
vis'

Polemizuodamas korės- kraują nukryžiavot.
Mat, kunigui nereikia fak- 

savo korespondencijoj pažymi, ■tų, nereikia pasakyt, koks tas 
kad pigios vertės tokių žmo
nių idealai. Bet nepacituoja

MAURETANIA
Gegužes 1-raą Dieną

Iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ 
per SOUTHAMPTONĄ

sūnaus Tai buvę visi pinigai, kuriuos 
visa Idaroma, Rosenas susitaupęs per 

avo 45 metų amžių.

valdininkas buvo, kokiame 
mieste, kokiais metais ir tt. 

korespondentas, kad tų žmo- Tik pasakok nesąmones ir už- 
nių, katrie ant sau nepatinka- teks. Parapijonai

šėštaclienis, iKovo 30, 1929

Polemika ir Kritika ;
WORCESTER, MASS.

kuris nepaiso nei T. D. A. 13ima asmenų visą svietą agituo- nieko nesupras. 
Iz- rvn irnin v»4 w> z'v yx m A n Im 1 ’ • « « • i • • i z z t- t • t !•

bet neatsilie-

FRACKVILLE, PA

A<1 E-6

Prastas Apetitas?

BUip el i pu u.iitj, iiirmų iijęno. t\UJ IV MU i « —• • •
vo menki ir turėjo trubelių hu virškinimu. SUZinOjęS, kad JO SUnUS kalejl-

iŠ 
pir

Da- 
ant

ko- 
be- 
mi- 
ko-

Atsakymas T. D. A 13 Kuopos 
Korespondentui

Už tokią kolčakišką drąsą,

Tel. ofiso 7806-W. Namų . 7806-R.
DAKTARAS

atidavė visą savo

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS t } 

Valandos; 2-4 po pietų .ir 6-8 vąk. 
Rytais ir Nedėliotais pagal sutartį

799 Bank Street 
(virs Banko) Waterbury, Conn.

Kovo 20 d., man einant 
lietuvių katalikų bažnyčią, iš
girdau nuduodančiai verkian
čio “pamokslą.”

pinti.
Org. H. Stankus, 
Rašt. J. M. Lukas, 
Kasierius V. židžiūnas.

skubotai parašė “Laisvei” ko-

Mr. Alex Taylor, Goiter, Ala.. s<tko: 
“Nuga-Tone pa.'<elbčjo man puikiai. Kuomet 
až pradėjau jas vartoti. aS turėjau skaus
mus Jone, mano apetitas buvo prastas ir j 
negalėdavau naktį gerai pasilsėti. Dabar 
Jone skausmu^ nebeturiu, mano apetitas ge
ras. mano miegas pasilsinantis ir atšvieži
nantis. aš jaučiuosi geriau visais atžvil
giais.”

Tūkstančiai vyru ir moterų laike pasku
tinių 35 metų jgijo tas pačias puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo, silpni, nervuoti, 
išblyškę. Kiti turėjo skilvio ir virškinimo : 
trubelius, gasus viduriuose ir žarnose, svai- ' 
gulj. silpnumą, inkstų ligas. Kai kurie bu-
Nuga-Tone suteikė jiems daugiau jėgos, ge
resnę sveikatą ir energiją. Jos padaugino 
jėgą visų kūno organų ir jie pasijuto esą 
jaunesni. Nuga-Tone turi jums pagelbėt, 
o jei ne. tai nieko nekainuos. Žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
vieną buteli šiandien.

181-189 SECOND AVENUE, NEW YORK CITY
Southwest .corner 12th St., Jewish Art Theatre Building 

PHONE, STUYVESANT 0177

RUSIŠKI VALGIAI x RUSIŠKA ATMOSFERA
Rusiška Balalaikų Džiazo Orkestrą 
Rusiški Pasilinksminimai Kas Vakaras

SMAGŪS ŠOKIAI , STALTIESĖS VELTUI 
UŽKANDŽIAI—PIETŪS—VAKARIENĖS 

Specialiai Prirengta Bankietams ir Partems 
Atdaras nuo 12 vai. dienomis iki 3 vai. ryto

, ___ „t . _ v. “Viską galintis’
koresponden-.Toliau korespondentas cituoja, dingiausias dievas

. “nežino ką kalba, dangų, žemę, saulę, žvaigždes 
•viską, kas ore ir ant žemės

Tur būt korespondentas,sirinkimų ir už visus 
pabijojo, kad kitas pirma ne-;!yra pasilikęs, t. y

į A. D. Partiją.” < 
resp Indenciją, kad po kuopos nom, kad klaidos neda- davė 
mitingo, į penkias dienas jau ro> į_•____ ____
ve skaitau korespondenciją :tą’stoti į A. D. Partiją.

ir neraportuota, nors laiškai 
buvo siunčiami,
pė. 'O. juk susiprątusio darbi
ninko ten vieta ir, žinomas da
lykas, kad A. ;D. P. yra avan-

Mūsų koresponden- gardu darbo žmonių. Ir mes 
tas nepažymi toj koresponden- žemiau pasirašiusieji, ] 
cijoj, kad tame mitinge buvo iredakcijos, varde mūsų Ir ičrl O V! iii’ A ■< 1 . _ Y.  

Puslapis Penktas

'darbininkų klasei. Ir kam čia'širdingiausias dangiškas tėvas 'sionierius vėl priėmė jį į tvar- tydino dar du valdininkai: Su7 
- polemizuoti ir ypatafe užgau- atidavė visą savo kūną -•> • • • • • • ...
lioti ?
pondentas sako, kad “M. D.”

surpaipių” superin
tendentas. Matyt, stengiasi 
j pabėgt nuo atsakomybės už 
į kyšius ir kitas suktybes, per 
i kurias buvo nusukta desėtkai 
milionų dolerių.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

kuopos nutarimo, nei redakcija kad niekas jų nepagirtų, 
jos nustatytų 1 J~~
tams taisyklių,, bile tik galėtų : kad m p “j.....................
savo karjerą parodyti. ^Taip kuomet jis mane šaukia stoti

O mes ži-----žmones ii* jų palinkimus, ir
i valią. Patsai sutvėrė 

kviesdamas koresponden- pragarą, liucipierių, prirakino 
Juk!prie retežio. Ir dar tokią di- 

api© T. D. A. 13 kuopos susi-: koreSpOndentas jau metai lai- dėlę galybę turėjo, kad būt 
rinkimą, kuris įvyko 10 d. ko-'ko> kaip nelanko A. D. P. su- galėjęs dešimts tokių pasaulių 
vo. Tur būt korespondentas,sirinkimn ir už visus metus vienu lašu kraujo atpirkt.

nemokėta

, Susijungia New Y o r k o 
Chemical National Bankas su i 
United States Mortgage and! 
Trust Kompanijos Banku. 
Bendras abiejų kapitalas bus! 
$400,000,000. Tai jau kelin
tas 
j imas 
kos mėnesių. Iš atskirų 
vusių bankų organizuojasi 
didesni pinigų trustai.

LIETUVIS GRABORIUS
IU BALZAMUOTOMS

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
Bell Oregon

9669
5136

parašytų, kad kuopa nutarė, 
kad korespondentas neužkabi
nėtų pašalinių ypatų su para
šu T. D. A. 13 kuopos kores
pondento, o tik rašytų kuopos 
dalykus.

karštos diskusijos po išdavimui!a. 13 kuopos, šmeižtų 
i korespondento raporto. Buvo 
perskaityta jo “Laisvėj” rašy
ta korespondencija ir “Myli
mo Draugo” korespondencija 
ir prieita prie išvados, kad 
respondentas užkabinėja 
reikalingai ypatas, ir tame 

’ tinge kuopa nutarė, kad 
respondentas neužkabinėtų 
daugiau pašalinių ypatų. Bet 
kaip jau minėjau, korespon- 

<dentas nepaiso kuopos tarimo 
ir pleškina pats užvaikyda
mas neva “Polemika ir Kriti
ka.” Sako “Laisvės” 63 num.: 
“Būdamas T. D. A. 13 kuo
pos korespondentu ir matyda
mas, kad Raudonosios Rožės 
kritiškai apie kuopą aprašyta, 
rodos, turėjau teisę pastebėti, 
kad svečiai, rašydami kores
pondencijas, vengtų klaidų, 
puolančių Į aiškią kritiką. Ir 
už tai dabar ‘Laisvės’ 54 num. 
Mylimas Draugas išpeizuoja 
mane.” Ot, jau čia, tai ne 
naiviškai pasakyta. Peizuoja, 
tai jam puikus sakinys, tinka! 
spaudai ir kur viršuj pacituo
ta mūsų korespondento, tai ne 
naiviškas melas, jo paties iš-. 

< } misiąs. “Mylimas Draugas”! 
z savo korespondencijoj visai | 

nieko nemini apie R. R. kores
pondenciją, tiktai pažymi, 
kad T. D. A. 13 kuopos kores
pondentas nesikištų į Montel-

• liečio pagyrimą savo draugo, 
kur tas pagyrimas nieko blo
go nepadarė mūsų kuopai; nei

Bet jis pasirodė “kas aš,” 
visa savo kūną ir v * 

kraują ir ‘dar neatpirko šitą; 
vieną mažytį pasaulį. O jei-Į 
gu atpirko, tai kokiems ga
lams jūs viliojat iš lengvati
kių dolerius už ražančiukus, 

ir ki- 
yra 
ku-

’ r 
prašom škapheriukus, relikvij 
i T. D. ;tus galus? Pasakykit, ar 

netal- kur tokis molio Motiejus,
■ ris nesijuoktų iš šitos 
j sakos ?

Iš to valdininko 
' mielaširdystės išvada 
'kad dar vieną gražią dieną J. 
■D. Rockefellerio ar Morgano i

tik San Francisco darbininkai 
pr0'bei darbininkės nenusigąstų,

! bet viso pasaulio proletariatas 
i sukeltų didžiausias ovacijas, 

čio” “panToksIa.”' "'Ant “vZl'an- Bet hnes iš Patyrimo žinom, 
dėlės staptelėjau pasiklausyti. k.ad. kapitalistų ir valdininkų 
Vienas jaunas vaikinas stove- sūnūs to nedalė ir nedarys, 
jo lauke gale durų. Netru
kus išėjo kiti du ir sako: “Yes, 
he is crazy.”

Klebonijos tarpduryje pasi
rodė vyras su ilgu juodu bo-; 
biškt? sijonu, viršuj baltus! 
marškinius užsidėjęs. Tas pats 
vaikinas, pabūgęs, iškošė: i 
“Hello, father.” Manau sau,' 
tų amerikonų akys ir drąsa.; 
Tuos tamsos apaštalus, kai du 1 
lašu vandens, vieną \ 
“crazy,” o kitą “father”, 
liai jūs, bailiai. .. , ... , „ ... ... .A. L. P. Kliubo susirinkimelkatalikų bažnyčios salėj ant 

kad iš fašistinės Lie-,I B,10‘>d . Mt’. AveZ Meldžiame 
o I ateiti ir prisirašyti. Mokestis 

25c į mėnesį. * -
13 d. balandžio, Shenan- 

doahryj bus iabai gražus te
atras, “Blinda—Svieto Lygin
tojas,” 7:30 vai. vakare, la
bai gražioj salėj, High School 
Auditorium.

Darsūniškio Vijūnas.

Amerikos L.. P. Kliubo val
dyba tapo perrinkta 20 d£*^o- 

!vo. Į valdybą įeina šie ma
riai : pirm. S. Kudys, pagelbi- 
ninku F. žavis, f in. sekr. V. 

j Gudaitis, prot. sekr. J. Za
leckis, gaspadorius Višniaus- 
;kas, ižd. V. Lazauskas; direk- 
Itoriai: J. Kazlauskas ir Zalec- 

vadint Kutis. Susirinkimus laiko du 
Bai-is^^^u mėnesį. A. L. P. Kliu- 

I bo kambariai randasi lietuvių

j patyriau, 1
ituvos atvykęs garsus pamoks
lininkas, 21 d. kovo nuėjau ir 
aš išgirst, ką tas “pamoksli
ninkas” porina. Vos pusė po 
septynių vakare, o jau pilnu
tėlė nedidukė bažnytėlė tokio 
gražaus svietelio. Net man 
pagailo, pamisimus, kad šitas 
būrys sueitų rišti savo klasės 

! reikalus unijos susirinkime, ar 
ant pašelpinių draugijų, ar 
darbininkų naudai surengtų 
prakalbų, tai bent pagerintų 
savo ir savo vaikų būvį, 
bar žmoneliai stato save 
pajuokos.

“Pamokslininkas” daro 
vadą, senai nudėvėtą ir iš 
što iščiulptą. -Pasakoja ve ko
kias nesąmones. Tūlo valdi
ninko sūnus įsimylėjo į di- 
džiausį prasikaltėlį, atėjo į ka
lėjimą, nusivilko savo drabu
žius ir apsivilko prasikaltėlio 
skudurais. Valdininkas ‘tėvas,

Reikalinga Greita Pagelba 
Mineolos Kailiasiuviams

me už tą prasikaltėlį, tdip už
sirūstino, kad visas miestas iš
sigando, sujudo išgirdę, kad 
tas valdininkas pakars savo 
vienatinį sūnų už tą prasikal-, 
tėlį iV pakorė. Taip pat ir j 
dangiškas tėvas buvo užsirūs-^; 

j tinęs ant savo sutvėrimų, ku
riuos sutvėrė ant savo pa
veikslo,'kad atidavė savo vie
natinį sūnų, Jėzų Kristų, tik- 

lrą dievą, savo neprieteliams. 
; Jisai būtų galėjęs atpirkt vie
nu lašu savo kraujo dešimts 
tokių pasaulių, bet ne, miela-

Mineoloj, L. I., neužilgo į- 
vyks apeliacijos teismas devy
nių kailiasiuvių. 
teisti už dalyvavimą streike. 
Tai buvo suokalbis dirbtuvių 
savininkų, socialistinių vadų ir 
policijos prieš kairiuosius kai- 
liasiuvius. .

Po ilgų bandymų, paga
liams, leista- nuteistųjų advo
katams paduoti apeliaciją. 

'Bet apeliacijos bylą 
I nes tas pa| 
{ris buvo paš' 
jgiems metams kalėjimo.

RUSSIAN ART RESTAURANT

n agri- 
teisėjas, ku- 

erkęs juos il- 
Da- 

bar jų bylos reikalais reikia 
poros tūkstančių dolėrių iki 
balandžio 5 d. Apsigynimo 
komitetas tuo reikalu šaukiasi 
į darbinirtkus. Aukos turėtų 
būt siunčiamos šiuo adresu: 
Defense Committee, Needle 
Trades ’Workers Industrial! 
Union Joint Board, 131 W. 
28th St., New York City.

Humbugierius “Didvyris” 
Atgal Priimtas Policijos

Policmanas Vito C. Ferra
ro pernai, norėdamas pasigar- 
sint kaipo didvyris, pasiskelbė 
išgelbėjęs žmogų nuo prigėri
mo; pristatė ir liudininkus tos 
vadinamos “didvyrystės.” Bet 
liudininkai susipainiojo, beme
luodami. Pats Ferraro pasi
rodė nei plaukt visiškai nemo
kąs. Už tokį moną buvo pa
varytas iš policijos tarnybos. 
Bet dalmrlinis policijos komi-

Ne labdarys, o žulikas, yra' 
Daddy Browning, ex-vyras 
Peaches Browningienes ir gra
žių jaunučių merginų “pri-' 
glaudėjas,” sako Max Rosen-Į 
as savo skunde teismui prieš1 
Browninga. Parsamdy damas

Pa"iRosenui tenementinį namą, 
Į Browningas nusukęs $3,500.

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) !

Jei Jus Kenčiate
Nuo by4 kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūrod ligų,’ vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPAT1ŠKA AT Y-U*-J A AA 
DA IR PATARNAVIMAS 2S I ILIiy 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA |1.25c

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

SKAITYKITE E
PLATINKITE

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

Vadovauja plačiai žinomas judančiu paveikslu rodytojas
p. A. T. RAČIŪNAS

Po asmeniška priežiūra-Cunard Linijos viršininko
i p. Stepono Bergen’o

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

Mūsų sekamos asmeniškai vadovauja
mos ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8
. puikiu didlaiviu AQUITANIA . . .

Informacijų teikia mūsų agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

25 Broadway, New York City

Bell Plione, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
1 (Miltelius nuo šalčio)

jpkių Šalčiai nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

( URBO LAX TABS
(25 cęntai už skrynutę)-

yra tai1 kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių, už
kietėjimą—kuris žmogui pagaminą, daug rūpesčių ir sunkių JhR

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411 /
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: Juniper 979G

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________  ORDER BLANK: ___________________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už 

kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas --------- —----------- 1—------------------------------------
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 ’’jsokių 
išdirbinių karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimčhi- 
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

FYTRAI Laikc bedarbės pirties kaina nupiginta iki rft DA1IUL Nuo 8 v. ryt0 iki 6 v vak. po 6 vaL_75c tenių
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta RusiŠkai-Turkižka Pirtis dabar atidarė nauiauslos 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRLMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

naktį

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperiino: 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
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VIETOS ŽINIOS Kritus Baliūnui, Sužeista 
Keli Asmenys SPORTAS

Visi Kriminalistiniai 
Rothsteino Sėbrai Paliuosuoti, 
lik Grindy Plovėja Varginama

30 Dieny Kalėjimo Už Savo 
Gyvybės Apgynimą

Oliver

MOLINE, ILL., 
Gražus Teatras

T. M. V. ir M. Draugystė rengia 
puiku teatrą ir šokius subatoj, 13 
balandžio (April), Bohemian Svetai
nėj, East Moline, Ill. Bus suloštas 
gražus veikalas. Po lošimui bus 
smagūs šokiai prie geros muzikos. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečia
me visus įsitėmyti dieną ir atsilan
kyti. Draugijos nariai ne tik pa
tys rengkitės ateiti, bet kalbinkite 
ii' savo draugus bei pažįstamus atsi
lankyti. Sekr. A. Trepkus.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Sįį ir Amerikonišku Stilium
Smarkus vėjas nutraukė ar

mijos baliūninį orlaivį PC-5 
nuo bokšto, prie kurio jis bu
vo pririštas Lakehurste, N. J. 
Kritus jam paskui ant žemės 
pusę mylios toliau, tapo sulau
žyta rankų ir kojų kaulai jo 
kapitonui McCloughui; sužeis
ta oficierius ir mechanikas, o|cljai" 
taipgi keli darbininkai, pasi-!ri- 
taikę kritimo vietoje.

Taxi cab vežėjas 
Deardorf gavo teisme 30 die
nų kalėjimo už tai, kad apsi
gynė nuo žmogžudžio. Koks 
tai piktadarys buvo pasisam
dęs Deardorfą, kad taxi-cabuj 
pavežtų jį. Bevežant “kostu- 
meris” atkišo revolverį, įsaky
damas, kad vežėjas atiduotų 

.- ,_-,;'jam visus pinigus. Vežėjas liudininke, , v .4 , - .x
t x -i x geležgaliu išmušė revolveri is 

Plėšikas pa
bėgo. Po to vežėjas nunešė 
atimtąjį iš užpuoliko revolve
rį į policiją. Mat, sulig New 
Yorko įstatymų, nevalia pas 
save laikyt revolverio. Vežė
jas Deardorfas buvo areštuo
tas už tai,* kad vis tiek jis sa
vo 
nors tas revolveris buvo ir ne ceptų 
jo jpaties, o iš plėšiko atimtas, jis taipgi^ įsitaisė laboratoriją 

dirbimui jo garsių vaistų įvai
rioms ligoms; apart to, jis tu
ri didžiausią įvairybę šviežių 
lietuviškų šaknų ir žolių.

Reikalaujant kokių infor
macijų arba duodant užsaky
mą kokių vaistų, galima laiš-

Visi įtariamieji sėbrai Roth
steino, opiumo ir degtinės mi- 
lionieriaus šmugelninko, kurį 
kažin kas nušovė pernai ru
denį, jau liko paliuosuoti iš 
kalėjimo. Viena tik to namo 
naktinė grindų plovėja Brigita ■ 
Farry tebelaikoma už grotų,/, 
kaipo “svarbi* I 
kaip kad ją vadina distrikto |plg-iko k 
prokuroras Bantonas. lai se
nyva vargšė moteriškė, kuri 
į mėnesį uždirbdavo tiktai 
$40 prie nesveiko, įkyraus 
grindų plovimo darbo nakti
mis. Jau keturi mėnesiai, 
kaip ji laikoma supelėjusiamei 
kalėjime; kalėjimas jai suar-l 
dė sveikatą ir ji du mėnesius 
iš keturių turėjo praleist Bel
levue Ligoninėj, dieną ir nak
tį serstima detektyvų, kaip 
kalinė. Iš jos reikalauja $5,- 
000 kaucijos, kad galėtų pa-! 
siliuosuot iš kalėjimo iki teis
mo. Moteriškė sako, nėra 
nei mažiausios vilties gaut to-1 
kią kauciją.

♦ Tuo tarpu iš kalėjimo pa ; 
leistas po $50,000 kaucijos; 
George McManus, nors ant jo 
gulė sunkiausia nuožiūra, kaip 
ant įtariamo žmogžudžio, nuo Į Airln ChoTSS 
kurio kulkos kritęs Rothstei-;
nas. Paliuosuoti įvairūs gem- 
bleriai, būtlegeriai, šaudytojai, 
plėšikai ir su tais paukščiais 
turėjusios ryšius burleskų mer- 
gaitės-ištvirkėlės. Tokiems ir 
tokioms netrūko $10,000 ir di
desnių kaucijų. Jie turi užten
kamai turtingų kriminalistinių 
draugų, kurie juos “išbėlavo.”|

Vien tik varguolė grindų 
plovėja tebetroškinama kalė
jime už tai, kad jai pasitaikė 
tame name grindis šveisti tą 
‘ nktį, kada buvo nušautas 

gelninkų viršyla milionie- 
rius Rpthsteinas,—nors ji pati 
nič-nieko ■ nežinojo apie tą 
žmogžudystę, kol nebuvo areš
tuota. • i

JUOZO LENKčIO NAUJA 
APTIEKA

Didele Gausybė Lietuviškų 
Šaknų ir Žolių

Juozas Lenktis, lietuvis vais
tininkas, pirmiaus 
Avė. ir Grand St., 
dabar vėl turi savo 
num. 2674 Pitkin
Chestnut St. eleveiterio stočia, 
East New Yorke. -

Būdamas gerai žinomas re- 
išpildymo specialistas,

SCHMELINGAS STATOSI 
AUGŠČIAU ŠARKIO .

Vokiečių sunkiasvoris kumš
tininkas Max Schmelingas vi
sai neblogai apie save mano, 
kaip matome iš sekamos jo 
kablegramos, atsiųstos Madi
son Square Gardeno

, kumštynių 
Iriams:

“Šarkis ir Paolino 
nas turės pirma tarp 
persikumščiuot, o tiktai tada 
aš sutiksiu boksuotis su tuo iš 
jųdviejų, katras laimės kovą. 
Aš sumušiau Risko per knock-j 
outą, o Risko yra pirmiau nu-’ 
galėjęs ir Šarkį ir Pąolino.”

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

rankose turėjo revolverį/

Deardorfo teisėjas gavo liu
dijimą, kad tas vyras gyvena 
su moteria be formalio šliūbo; 
išvadino jį niekšu ir pasiuntė 
30 dienų kalėjimai!.

Policija ir teismai, tačiaus, 
pro pirštus žiūri į tikruosius 

i kriminalistus, <
'plėšikus ir įvairius kitus pa
sekmingus piktadarius.

Norėjo Pakart Juoduką Būk 
Tai Už Duonos Bandukę

Keli tuzinai baltųjų ameri
konų pradėjo akmenimis mėtyt 
ir būtų užmušę arba pakorę 
negrą Ernestą Barnettą, ties 
115th St. ir Fifth Ave., New 
Yorke. Bet kiti negrai darbi
ninkai puolėsi jam pagelbon ir 
atmušė niekšus.

Baltieji juodašimčiai pradė
jo savo darbą, kuomet tūla 
baltaveidė moteriškė ėmė rėkt, *14 z į

būk minėtas negras ištraukęs- 
jai iš rankų duonos kepaliu
ką, kurį jinai nešėsi iš valgių 
krautuvės.

Išgelbėtas nuo govėdos mir
ties, juodukas tapo areštuotas. 
Jis sakto, kad jokios duonos 
iš nieko netraukęs. Bet poli
cija, žinoma, kankins jį “tre
čiuoju laipsniu,” kad priverst 
prisipažint.

Pylė Verdantį Vandenį 'Ant 
Sūnaus pačios ir Vaiky

Verdančiu vandeniu Joseph 
Downs, 73 metų amžiaus, pa
vojingai nušutino savo sūnaus 
pačią Rožę ir du jos vaikus, 
po num. 24 E. 109th St., New 
Yorke. Kaip tik jinai už
klausė, kam jis tą vandenį vi
rina^ senis pasigriebė puodą 
ir pylė ant jos ir vaikų,
bar paimtas ligoninėn ištirt, 
, a pamišęs.

Bausmė Už Nepaisymą' 
Raudony Šviesą

korpora- 
promote-

Uzcudu-
savęs

PAJIEŠKOJIMA1
JIEŠKAU DARBO

10 metų esu dirbęs prie fomičių 
(baldų) maliavojimo su brušiu ir 
sprayer mašina. Jeigu kur galima 
būtų gauti darbo, labai prašau para
šyti man. P. Vitkūnas, 524 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 75-76

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

ties Union 
Brook lyne, 
aptieką po 
Ave., ties

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

* 9 A CM O-

organizuotus j ]^ajs kreiptis į J. Lenktį vir
us kitus na-L,.: aIvao,šuj nurodytu adresu arba su

sikalbėti del to per telefoną: 
Cypress 3300 arba 3291, o jis 
mielu noru suteiks patarimų 
ir greito patarnavimo.

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.

BRONX, N. Y.
A. L; D. L. D. 23 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 31 kovo, pas 
drg. Paskačiną, 1048 Bryant Ave., 
10 vai. ryte. Draugai, mes esame 
pasirengę padidinti mūs kuopos skai
čių iki 60 narių šiais metais. Tat 
nepamirškite šio, reikalo. Ne tik 
patys ateikite į susirinkimą, bet ir 
nauju nariu atsiveskite. Komitetas.

75-76

75-76

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

IŠNU0MU0JAMA 7 kambariai.
si šviesūs. Labai patogu, nes 

mokyklos. Butas didelei šeimai 
togus. Antrąs namas nuo Grand St., 
4 Mažu St., Maspeth, L. L 
žiuoti paranku iš visų pusių, 
geležinkelio stoties, 
ram augšte. 
kienė.
IŠSIRANDAVOJA šviesus, apšildo

mas, su visais parankamais, kam
barys Richmond Hill dalyj. Iki Ja
maica eleveiterio eiti virš 10 minutų 
ir iki Lefferts apie 5 minutos. 
Klauskite “Laisvės” raštinėj.

Vi- 
arti 
pa-

Priva- 
Arti 

Savininko ant- 
Mrs. Domicėlė Kilins- 

75-77

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

75-77

įvy-Antradienį, 26 d. kovo, 
ko Aido Choro susirinkimas. 
Dainininkų, ypač dainininkių, 
atsilankė mažai. Kame apsi
leidimo priežastis—sunku pa
sakyti.

Perskaityta penkių jaunų 
chorisčių vardai, kurios per 
pamokas jau priimtos ir, ži- , 
noma, įtrauktos į choro kny- i 
gas. Tai gražus reiškinys, 
kad mergaičių skaičius auga 
chore. Garbė ir tėvams, ne- 
pamirštantiems ; darbininkų 
dailę!

•i Pačiame » susirinkime trūko 
gyvumo. Mat, nekurie svar
besnių komisijų nariai... už
miršo, ar kaip ten pavadin
tum, susirinkimą. . Tai nege
rai.

Pastebėta, kad laike daina
vimo pamokų nebūtų tiek 
draugiškumo, pasikalbėjimo, 
juokų. Tai neša nenaudą mo- 
kinimuisi dainų.

Susirinkime pamiršta išrink
ti vieną, kuris galėtų parašy
ti choro istoriją, nes to reika
lauja Meno Sąjunga, išleidi
mui jos visų vienetų gyveni
mo istorijos.

Prisiminta ir Trečio Apskri
čio reikalai. Jau prabėgo 
virš poros mėnesių nuo jo kon
ferencijos, kuri paliko komi
tetui daug veikimo apskričio 
darbe, ir nieko nesigirdi. Pa
vyzdžiui, palikta komitetui pa
skirti dainas bendram chorų 
dainavimui ir, veikiausia, nie
kas neveikta.

Apskričio piknikas įvyks 30 
d. gegužės; reikės duoti pro
gramą, o ką dainuosim? Pub
likai jau atsibodo klausyti 
“Sirpsta, noksta avietėlės.” 
Jeigu ir toliau taip bus, tai 
prisieis dainuoti sekamai:
Peržydėję avietėlės, uogų dar 

neturi,
O apskričio komitetas vis mie

guose guli;
Oi, kelk, kelk, kelk iš miege

lio:
Chorams dainų reikia, skubin-

• kite dirbt!
Choro Korespondentas.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel 
Stagg 0452. • , . , ' ’ *

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114 

‘ “ 1.
' ?

Da-
ar

Bijodamas Pamišimo,
Prisipažino Vagystėje

tei-Bronxo žemojo, teismo 
sėjas G. F. Ewald nuteisė še- 
šioliką automobilistų užsimo- 
kėt po $10 ir dar atsėdėt ka
lėjime po trejetą dienų už tai, 
kad jie važiuodami nepaisė 
raudonų šviesų, reiškiančių, 
kad reikia sustot.

Bijodamas, kad iš rūpesčio 
nesu varjavo tų, Earl J. Web
ber, kasierius padėjėjas Hud
son County National Banko, 
Jersey City, pats prisipažino, 
per paskutinius trejus metus 
huvogęs bankui $12,600. Jis 
gaudavo $42 algos savaitei; 
bet to neužtekdavę sirgusiai 
pačiai ir trims mažiems vai
kams, Webber liko areštuo
tas ir po $5,000 kaucija pasta
tytas.

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

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

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

menesio; 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,

JUNIPER 7646 :

RALPH KRUCH ' 
FOTOGRAFAS e.- ... ' • v ,tv>
65-23 Grand Avenue?

Telephone, Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

SALES—PARDAVIMAI
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
D. S. A. 17 kuopos susirinki- 
bus seredoj, 3 balandžio, Drau- 
Svetainėj, 24th St. ir Michigan 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi-

PARSIDUODA groserhe 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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ ‘
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoze 1 
(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.

$4 *

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

L. 
mas 
giją 
Ave. 
sos narės ateikite, .yra svarbią rei
kalų. Atsiveskit ii/maujų narių. N.‘Manhattan Ave., ’ Greenpoint, Brook - 
Astrauskienė. 75-76 lyn, N. Y.

PARSIDUODA kendžių Storas arba 
reikalinga partnerka. Daroma ge

ras biznis. Kreipkitės po No. 1150

(71-76)

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS
’ 4 j
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If you are looking for an extremely 
dreny Pump, of all-leather Quality, 
at an attractive price, come In and 
Jee our assortment of the season’s ,<
smarten stylet, made in several • 
leathers and herb. "

The last word in Boys’ 
/ Stylish Oxfords—made on 
a lut shat will fit perfectly. 

Many other styles in Brown, 
• Gun Metal and Patent Leather. , 

-Bonnie Laddie Shoes have all- // 
\ leather heels, counters and inner- '/k
loki and outerwks. 

■t

Up-to-the-minute Styles in Men’s 
and Dig Boys’ high or low curs, 
made in Gun Metal, Drown and 
Patent Leather. All widths • 
and sizes. Sundial Shoes are A 
guaranteed All Leather.

/c..., >

We have the hire of the 
season In snippy one- 

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

toe for big girls and wide toe 
K for Misses, as illustrated. Bon- 
x\ nie Laddies, guaranteed All 
KVa Leather.

Meldžiu kreiptis į vieną iš sekančių vietų:

MILCH1US SHOE SHOPS, Inc.
(PROGRESS SHOE CO.)

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

Prekybos vedėjas S. A. MILCHIUS

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
i Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

- 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.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

UŽEIGA

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti; pargabenau iš Lietuvos Įvairiausių tikrai lie
tuviškų žohų, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus, r **

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sčklukių
Brolelių
Bernardinų

V Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių ' .
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių
Dagiliu
Debesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių 
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trukžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ 
' Ph. G., Vaistininkai

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

Phone: Greenpoint 2017, 2860, 1514.




