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PARYŽIUS 
imperialistų atstovas 
racijų konferencijoj Pary 
žiuj, Owen D. Young, patie
kė pasiūlym 
Vokietija turi mokėti. Ma 
noma, kad ekspertų komite

Amerikos 
repa-

Vienykitė*! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik Re-

Amerikos Imperialistų 
Pasiūlymai Reparacijų 

Klausime 1
težius, o Išlaimėait 

Pasaulį!

tas dabar prieisiąs prie iš
rišimo reparacijų klausimo.

Anglija sutinkanti su A- 
merikos pasiūlymu. Dabar 
esą reikalinga tik Franciją 
pertikrinti. Nemanoma, kad 
Francija atsakysianti ponui 
Young “ne.” Bet taipgi ne
manoma, kad ji greitai su
tiktų. Mat, Young siūlo, 
kad iš Vokietijos būtų lupa
ma mažesnė suma, negu iki 
šiol, ir kad iš tos sumos bū
tų atmokama sąjungininkų 
skolos Amerikai.

Sulig taip vadinamo 
Daweso plano, Vokietija tu
ri mokėti į metus 2,500,000,- 
000 markių (apie $600,000,- 
000). Balandžio 13 d. są
jungininkai buvo nustatę 
savo reikalavimus, kad Vo
kietija turi mokėti karo 
kontribucijas per. 58 metus, 
kad per pirmus 37 metus 
vidutiniai mokėtų 2,198,- 
000,000 m ar kiti (apie $527,- 
520,000), o paskui per 20 
metų po 1,700,000,000 (apie 
$408,000,000) į metus, gi už 
paskutinius metus 900,000,- 
000 (apie $216,000,000).

Balandžio 17 d. Vokieti
jos delegacija pasiūlė mokė
ti kontribucijas per 37 me
tus po 1,650,000,dOO markių 
(apie $396,000,000) > kasmet. 
Vokiečiai pareiškė, kad tik 
tiek Vokietija galinti mokė
ti. Tas pasiūlymas liko at
mestas. Vokiečiai atmetė 
kitus pasiūlymus ir taip va
dinama ekspertu konferen
cija (kurioj dalyvauja ir 
bankierius J. P. Morganas) 
priėjo prie pakrikimo.

Dabar Amerikos imperia
listų atstovas Young patie
kė pasiūlymą, kad Vokieti
jai būtų nuskirta 58 išmo
kėjimai vidutiniai po 2.050,- 
000,000 markiu (apie $492,- 
000,000), kad dvidešimts 
išmokėjimų būtų po 1.700,- 
000,000 markiu (apie $408,- 
000,000) ir kad paskutinis 
sumokėjimas būtų 900,000,- 
000 markiu (apie $216,000,- 
000).

Iš Vokietijos sumokėtu 
kontribucijų sąjungininkai, 
sulig to pasiūlymo, turėtų 
mokėti skolas Amerikai. Su
mažinus kontribucijų mo
kestį, Franci ia daugiausia 
nukentėtu. Taigi, klausi
mas, ar Francija sutiks pri
imti tokį pasiūlymą.

Chicago] Bus Pabudavotas 
Augščiausias Namas Pasauly

CHICAGO.— Sekmadienį 
paskelbta planai apie pabu- 
davojimą Chicagoj 75 augš- 
tų namu, kuris bus ' augš
čiausias visam pasauly. Ja
me bus ofisai Illinois Cen
tral Gelžkelio ir Crane Ma
nufacturing Kompanijos.

Namas bus užvardintas 
Crane Tower, bus 1,022 pė
dų augštumo, 38 pėdomis 
augštesnis, negu Eiffel Bok
štas Paryžiuj. Kada bus 
pradėtas budavoti, dar ne-

I pranešama.
Jį budavos Railroad Air 

Rights Korporacija.

Važiuodamas Traukiniu 
Kalbėjo Telefonu su 
Asmeniu Toronto Mieste

TORONTO, Kanada. — 
Sekmadienį po pietų važiuo
damas traukiniu W. D. 
Robb, vice prezidentas, pri
žiūrintis gelžkelio telegrafo 
ir telefono departmenįą, 
per telefoną kalbėjosi su 
ponu Barber, esančiu čia 
gelžkelio didžiojoj stoty.

Robb pasikalbėjęs, pasvei
kinęs Barber, pavedė ki
tiems gelžkelio viršinin
kams kalbėtis. Kalbėjimas 
tęsėsi apie dvi valandas. O 
traukinys kartais ėjo su virš 
40 mylių į valandą.

Nauja radio-telefono sis
tema tapo išdirbta laike da
romų eksperimentų po va
dovybe J. C. Burkholder, 
kuris atvyko iš Bell labora
torijos (Newark) metai lai
ko atgal. Pashk gelžkelio 
viršininkų, tai esą pirmuti
nis tokis įtaisas, kuriuo ga
lima kalbėtis, kaip ir pa
prastu telefonu.

Robb pranešė, kad taip 
greitai, kaip bus galima, 
bus įtaisyta telefono siste
ma ant greitųjų traukinių, 
kurie vaikščioja tarp Chi- 
cagos ir Montrealo.

Komunistų Atsišaukimai 
Kaune

Ašigalių Susisiekimas
Nuo danų ekspedicijos va

do Nanseno, kuris dabar 
yra netoli Šiaurės Ašigalio,1 
gauta žinia, kad jis aiškiai 
girdi kaip dirba Birdo radio 
stotis “Mažoje Amerikoje.” 
Danų ekspedicija žino, kas 
darosi Pietų Ašigalio, srity 
ir nori pradėti tiesioginį ra
dio susisiekimą su Birdo 
ekspedicija. Tai yra pir
mas bandymas nustatyti ra
dio susisiekimą tarp ašiga- 
galių, kurie viens nuo kito 
yra 12,000 mylių atstume.

KAUNAS.— Iš 17 ,į ’18 
balandžio Kaune rasta iš
mėtytų komunistų atsišau
kimų: “Šalin fašistai! Te
gyvuoja Lietuvos Komunis
tų Partija!”

Balandžio 19 d. Kauno 
miesto policijos trijų nuova
dų ribose rasta » primėtytų 
komunistinių proklamacijų. 
Jose darbininkai raginami 
minėti gegužės 1 d. A ' •

Nuo Butlegerių Bombos 
šeši Sužeisti

Prostitutės Apvogė Katalikų Kunigą Lie
tuvoj; Jis “Netikėtai” Pas Jas Patekęs

(

nigų, laikrodis ir kitų daik-“Lietuvos Žinios” balan
džio 18 d. laidoj praneša, 
kad kovo 26 d. Šiaulių I 

{nuovados taikos teisėjas na
grinėjo prostitutės Valeri
jos Dambrauskaitės ir jos 
laikytojos Julės Vaitkienės 
bylą. Jos buvo kaltinamos 
apvogime kunigo Petro 
Šlėktos iš Šateikių bažnyt- 
kiemio, Plateliu valse., Kre- 
tingos apskr.

Kunigas buvo į Šiaulius 
atvykęs asmeniškais reika
lais. Atlikęs reikalus su
manė apsistoti viešbuty. 
Paprašė vežiką nuvežti į 
viešbutį. Vežikas jį nuvežė 
į Sukilėlių gatvę pas minė
tas “panas” ir ten kunigas 
apsinakvojo. Jam ten taip 
patiko, kad jis išėjo tik ry
tojaus diena apie 2 valandą 
po pietų. Išeidamas pasige
do, kad jam “prapuolė” pi-

tų viso sumoj 180 litų.
Labai gailėdamas pinigų,, 

o nepaisydamas, kad žmo
nės sužinos kur jis nakvojo, 
kunigas Šlėkta nusiskundė 
policijai, kad jį apvogė pro
stitutės. 'Policija užvedė 
prieš jas bylą.

Teisme Dambrauskaitė 
parodė, kad jos šeimininkė 
Vaitkienė apie vagystę nie
ko nežinojo. Sakė, kad ji 
pati taipgi nieko nevogė 
nuo kunigo. Ji tvirtino, kad 
kunigas jai laikrodį užstatė 
už 20 litų, o kitus daiktus 
davė už tai, kad ji vi
są naktį linksmino “dvasiš
ką tėvelį.” Taikos teisėjas 
Dambrauskaitę nuteisė 6 
men. paprastojo kalėjimo, o 
Vaitkienę išteisino.

Kunigas P. Šlėkta į teis
mo posėdį nebuvo atvykęs. 
Matomai, sarmatinosi.

Sovietai Gamins Cigare 
his Eksportavimui

'C?........ 4

MASKVA.— Tabako Sin
dikatas pradeda gaminti 
specialius cigaretus ekspor
tavimui į užsienį. Cigaretai 
bus pritaikomi užsienio rei
kalavimams. Speciali ciga
retai bus gaminami Persijai 
ir Chinijai.

Cigarętai ir cigarai bus 
gabenami į Argentiną ir į 
kitas šalis.

Moteris Gyveno kaip Vyras, 
Buvo Apsivedus su Mergina

Amanullah Armija Mar
guoja Linkui Kabu!

Vokiety s Perplaukė Atlantiką 
22. Pėdii Laiveliu

HAVANA, Cuba.— Paul 
Muller, vekietys jurininkas, 
perplaukė Atlantiką 22 pė
dų ilgumo laiveliu, kurį jis 
vadina Aga. Jis pasiekė 
Gibara prieplauką, šiauri
niam pakrašty Oriente pro
vincijos, ir sekmadienį iš 
ten išplaukė į Havana; ma
no čia atvykti sekantį penk
tadieni.

Muller vienas išplaukė iš 
Hamburgo liepos 6 d., per
eitais metais; didelius pavo
jus sutiko bekovodamas su 
vilnimis. Nekartą grėsė 
mirtis.

Kulkosvaidžiais Apstatė 
Dirbtuves, kad Sulaužyti 
Streikų

ELIZABETHON, Tenn.— 
Milicija apstatė kulkosvai
džiais American Bemberg ir 
American Glanztoff kompa
nijų dirbtuves, kad nepri- 
leidus streikierių pikietuo- 
ti. Pirmadienį pradėta 
streiklaužiais dirbtuvės ope
ruoti. Streikierių skaičius 
siekia 6,000.

Berlyno Komunistai Rengia Milžinišką
Laidotuvių Demonstraciją
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Nužudyti Darbininkai Bus Palaidoti Viename Kape; Pla
nuojama Generalis Streikas Trečiadienį , • 4

Mainierys Nukrito 180 Pė
dų Kasyklon

Wilkes-Barre, Pa. — J. 
Brushkowski, 39 metų am
žiaus mainierys, -nukrito 
Auchincloss kasyklos “šaf- 
tu” (skyle) 180 pėdų ir už
simušė. Kasykla nriklauso 
Glen Alden Goal Kompani
jai.

PITTSBURGH. — Vėlai 
ketvirtadienio vakarą šeši 
asmenys sužeista, desėtkai 
persigandę iššoko iš lovų, 
25 namai ir krautuvės ap
ardyta, eksplodavus bombai 
saliūno tarpdury, po num. 
704 Wylie Ave.

Sakoma, du vyrai, važiuo
dami automobiliu, metė 
bombą.

Policija aiškina, kad tarp 
italų butlegerių eina karas, 
ir manoma, kad del tos 
priežasties mesta bomba.

HOLLYWOOD, Cal; — 
Beth Rowland, krutamu pa
veikslų rašytoja, penktądie- 
nį prisipažino, kad ji puvo 
“pati” keisto “vyro”, Peter 
Stratford, kuris numirė 
ketvirtadienį Oaklande. Tik 
numirus sužinota, kad 
Stratford buvo ne vyras, 
bet moteris; per daugelį 
metų gyveno apsimetus vy
ru.1

Rowland sako, kad ji pir
mu karįu susitiko su Strat- 
fordu keli metai atgal vi- 
durvakarinėse ’ valstijose. 
Padraugavo du metus/o po 
to apsivedė; bet,, greitai 
Stratford po vestuvių ją pa
liko ir išvyko. į Californiją 
“pataisyti sveikatą”. Vė
liaus Rowland taipgi nuva
žiavo į Californiją ir susiė
jo Straff ordą Niles, Cal.

Apie savo “vyro” lyties 
paslaptį Rowland sužinojus 
tik keli mėnesiai atgal ♦ ir 
nuo to laiko ji persiskyrė 
su Stratfordu, ir atvyko į 
čia. 1

Peter. Stratford apsivedė 
su Rowland Kansas t City, 
Mo., 1925 metais.

’ Hollywoode Stratford 
gelbėjo pasižymėjusiems 
veikalų rašytojams ir auto
riams jų darbe.

Stratford sirgo tuberku- 
liozu.' Ketvirtadienį labai 
susirgo. ■ • Nugabenus į ligor 
rfinę Stratford pasisakė 
daktarams • savo paslaptį.

PERSHAWAR, Indija. — 
Amanullah, buvusio Afaga- 
nistano karaliaus, armija 
maršuoja linkui Kabul, Af
ganistano sostinės, ir jau 
susirėmė su Bacha Sakao, 
Anglijos remiamo valdono 
kariuomene, pasak čia gau
to pranešimo.

Smarkus mūšis įvyko ne
toli Luhgahr; jame dalyva
vo apie 10,000 kareivių. Mū
šis tęsėsi penkias dienas. 
Daug kareiviu krito. Sako
ma, Amanullah spėkos ėmu
sios viršų.

Viena Sakao armijų buvo 
visiškai sunaikinta kovoje 
su Amanullah armija tarp 
Ghazni ir Karabagh.

32,000 Motery Dirba 
Angh’es Kasyklose 

( Indijoj
GENEVA, Šveicarija. — 

Tautų Lygos tarptautinis 
darbo biuras ir Anglo-Indi- 
jos valdžia sutiko, kad 32,- 
000 Indijos moterų anglia
kasių turi dirbti anglies ka
syklose per šiuos metus, ir 
kad nuo šio laiko jų skai
čius bus mažinamas tik po 
dešimts nuošimčių į metus.

Darbas sunkus, sąlygos 
labai blogos, bet Anglijos 
imperialistai, ir Indijos Ka
pitalistai spiriasi jas palai
kyti kasyklose del to, kad 
joms labai pigiai reikia mo
kėti.

$2,800 Už Ausį

PROVIDENCE, R. I. — 
Clarence Carlin nuėjo pas 
George Toste ir reikalavo 
atmokėti jam priklausomus 
pinigus. Del to jiedu susi
pešė ir Toste nukando Car- 
linui kairiąją ausį. Šiomis 
dienomis įvyko teismas ir 
džiūrė nusprendė, kad Tos
te turi Carlinui užmokėti 
$2,800 už ausį. ;

7 Darbininkai žuvo

Belgrade, Jugoslavija. — 
Septyni darbininkai žuvo ir 
du labai sužeisti dinamito 
eksplozijoj, ištikusioj akme
nų skaldymo vietoj, netoli 
Belie.

Lietuvos Socialdemokratu 
Byla

Byla prie socialdemokra
tų centro komiteto kai ku
riuos narius ir “Socialdemo
kratų” redakciją krim. poli
cijos baigta ir perduota ka
riuomenės teismo v valstybės 
gynėjui. Byloj figūruoja 
apie 30 asmenų su buv. sei
mo atstovu V. Galiniu prie
šaky.

Socialdemokratų centro 
komitetas ir “Socialdemo
krato” redakcija traukiami 
į teismą už pranešimą “So
cialdemokrato? 15 nr. (ba
landžio 11 d.) toj daly, kur 
sakoma, kad darant balan
džio 2 d. kratą plečkaitinin- 
kų literatūra “Pirmyn” bu
vo rasta koridoriuje, bet ne 
“Socialdemokrato” redakci
joj ir centro komiteto kam
bariuose.

NANKINGO VALDŽIOS 
NOTA AMERIKAI

-- ■ - - - - \

WASHINGTON.— Nan- 
kingo valdžia per savo at
stovą Dr. Chao Chu Wu 
įteikė Jungtinių * Valstijų 
valdžiai notą, kurioj ji (val
džia) prašo Amerikos išsi
žadėti savo ekstrateritori- 
nių teisių Chi-nijoj. Valsty
bės sekretorius Stimson pa
reiškė,' kad tas klausimas 
bus greitai svarstomas.

•Nukrito 5,000 Pėdų ir Išli
ko Gyvas

Cheyenne, Wyo.— Frank 
R. Yager, lakūnas, nukrito 
5.000 pėdų su orlaiviu, ku
riuo jis darė bandymus. Or
laivis susidaužė, o jis tik 
biskį sužeistas. < i

BERLYNAS.— Praneša-{sukoncentruota ant sargy- , 
ma, kad 1,200 Komunistų -----
Partijos narių laikė slaptą 
susirinkimą ir jame išdirbo 
planus laidojimui savo žu
vusių draugų, kuriuos nu
žudė socialdemokratų poli
cija.

Susirinkime nutarta žu
vusius palaidoti su milžiniš
ka demonstracija. Visi bus 
palaidoti viename kape.

Taipgi sakoma, kad daro
mi planai iššaukti Berlyno 
darbininkus į generalį strei
ką, trečiadienį, 2 vai. po pie
tų.

Apgulos stovis dar tebe
sitęsia Wedding ir Neu- 
koelln distriktuose. Nedėl- 
dienio rytą dar įvyko susi
šaudymu tarp policijos ir 
darbininkų.

Sekmadienį policija įsi
veržus į darbininkų namus 
suareštavo apie 100 asmenų. 
Viso iki šiol suareštuota su
virš 2000 darbininku.

Dvidešimts devyni iš kelių 
šimtu sužeistu randasi mir
tinoj padėty ligoninėse.

Vėliausi aprokavimai pa
rodo, kad mažiausia 27 as
menys žuvo ir apie 270 Ja
lai sužeista vien vtik Neu- 
koelln distrikte ląike polici
jos atakos ant darbininkų. 
Policija praneša, kad 36 po
licistai sužeisti ir 29 randa
si ligoninėse.

Spygliuotu vielų tvoros 
nutiestos apie Hermann ir 
kitas gatves, kur įvyko su
sikirtimas. Daug policijos Į policijos brutališkumą.

bos. Po ginkluota sargyba, 
policistai pradėjo ardyti ba
rikadas, kurias darbininkai 
buvo įsitaisę apsigynimui.

Komu n i s t a i atstovai. 
Reichstage patiekė interpe
liaciją, reikalaudami praša- 
linti iš policijos viršįnitiko 
vietos ir nubausti k/augerį 
Zoergibel, socialdemokratą, 
nubausti kitus policijos vir- - 
šininkus, kurie davė įsaky- i 
mą šaudyti darbininkus ir J 
atšaukti patvarkymus, už
draudžiančius demonstracL j 
jas.

Darbininkų pasipiktinimas 
prieš policijos brutališkumą 
auga.

Liberalų spauda teisina 
policijos brutališkumą, ra
šydama, kad policija “pra
radus protą.” Socialdemo
kratų spauda gina policijos 
viršininką Zoergibel.

Reakcinė buržuazinė 
spauda šaukia, būk Sovie
tai sukurstę darbininkus 
demonstruoti. Kad patei
sinti tą savo i --•s™ 
fabrikavo melą, būk. Sovie
tų Sąjunga prisiuntus Ber
lynan tris s‘gerai žinomus” 
“Čekos” organizatoriuj ir 
tris narius Raudonosios Ar
mijos generalinio štabo “su
organizavimui” demonstra
cijų. Socialdemokratų spau
da taipgi remia tą sufabri
kuotą melą. Tuomi norima 
pateisinti socialdemokratų

šauksmą, su-

■
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20 Žuvo Trijų Dienų 
Streiko Kovoj Bombay

Sovietai Budavos
Traktorių Dirbtuves

BOMBAY, Indija.— Val
džia oficialiai pranešė, kad 
20 ąsmenų tapo užmušta ir 
suvirš 200 sužeista mūšiuo
se, kurie prasidėjo pereitą 
penktadienį, kuomet anglai 
valdininkai gabeno į miestą

DETROIT, Mich.— Sovie
tų Sąjungos valdžia pasam
dė Albert Kahn, detroitietį 
architektą, padaryti planus 
ir pasiųsti grupę ekspertų į 
Sovietų Sąjungą prižiūrėji
mui budavojimo traktorių

ag■a
i
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mahometus skebus užimti 
streikuojančių indusų vie
tas tekstilės dirbtuvėse. 
Valdžia tuo būdu stengėsi 
sukelti religines Riaušes, 
kad greičiau streiką sulau
žyt.-

Suvirš 100,000 tekstiliečių 
streikuoja.

2,000 Žuvo Persijoj
TEHERAN, Persia.—Pra

nešama, kad Khorassan dis
trikte, šiaurvakarinėj Per
sijos daly, nuo žemės drebė
jimo žuvo suvirš 2000 žmo
nių.

Pabėgo Politinis Kalinys

Bal. 18 d. iš Mariampolės 
kalėjimo pabėgo politinis 
kalinys Gabrijelius Sindero- 
vičius. Kariuomenės teis
mas jį buvo nubaudęs 10 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimo. • Pabėgėlis lig Šiol dar 
nesugautas.

dirbtuvių. ;
Dirbtuvės bus budavoja- 

mos sulig Amerikos mode
lio, už kelių mylių nuo Sta
lingrado, prie Volgos upės. 
Darbas kainuos apie $4,- 
000,000. Dirbtuves .galės 
pagamint apie 40,000 . trak
torių į metus. , ) v* I

Belfast, Airija.— Suvirš 
251,000 bedarbių suregis- - 
truota vien tik šiaurinėj Ai- 
rijoj. '

A. Baginskas Vadovaus 
“Laisvės” Ekskursiją 

j Sovietų Sąjungą
............................ .

Prezidentas Bridgewater f 
Darbininkų Kooperatyvės 
Draugijos bus vadas “Lais
vės” ekskursijos į Sovietų 
Sąjungą. Jis vadovaus 51 
dienos ekskursijos grupę. ® 
Draugas Baginskąs bus 
vertėjas rusų, lietuvių ir 
anglų kalbose.
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MEKSIKOS SUKIUMO VAISIAI

Šlykštūs Tie Jų 
Kovos įrankiai

Rašo Senas Vincas
Naujas Prajovus

Juo daiigiaus tarp Ameri
kos lietuvių atsiranda po'nų, 
tuo keistesni dalykai apsi
reiškia. ..

Anot pačių “Naujienų” 
pareiškimo, po S.L.A. kuo
pas švilpauja ponas Žukas 
ir tariasi su veikėjais. Ta
čiaus paprastus S.L.A. na- < 
rius tasai ponas, ųž kurių 
pinigus jisai gauna apmo
kėti keliones ir sugaištis, r.e 
tik nelaiko lygiais su savim 
žmonėmis, bet ignoruoja 
juos ir tyčiojasi iš jų.

Kaip iš laikraščių yra pa
tirta, jau net į kelias ly-' . 
giai vietas, kur buvo , su
rengtos tam pomui prakal
bos, jisai nepribuvo. Igno* 
ravo eilinius S.L.A. narius/ 
publiką ir pačius 'rengėjus.

Dabar vėl pranešama,'kad 
Terre Haute, Ind., tapo su
rengta ponui “organizato
riui” prakalbos, kurias po
nas “organizatorius” ne tik 
ignoravo, bet dar begėdiš
kai pasityčiojo iš rengėjų. 
Jis į prakalbas nepribuvo 
(tur būt, kur nors švilpavo 
ar tarėsi šu veikėjais?), o 
ant rytojaus pasiuntė ren
gėjams telegramą, kad į va
karykščias prakalbas nega
lįs pribūti ir tegul publika 
skirstosi.

Sakykite, gerbiami S.L.A. 
nariai, ar reikia j ieškoti 
dar prašmatnesnio prajovo 
už poną Žuką?! Už igno
ravimą eilinių narių ir pub
likos, už išjuokimą rengėjų, 
S.L.A. ponai viršininkai, 
moka jam keliones, sugaiš
tis ir telegramas, kuriomis 
jisai sorkes krečia iš rengė
ju’ , = ‘ ’ / . < .

Apart to, juk ir už saleš 
ir apgarsinimus, reikia už
mokėti, o ponas. | sau švil
pauja, lūpas atstatęs. Bet 
argi ponui gaila darbininkų 
sudėtų dolerių? Ar jisai 
žino, kaip sunkiai darbinin
kas turi dirbti, kol uždirba 
dolerį? Jis visą tai spren
džia pagal save. Nes ar tai 
čia sunkus darbas išsiimti 
iš kišeniaus paišelį ir para
šyti į dienyną: Kelionė ir 
sugaištis iš New Yorko 
Chicagą — tiek ir tiek, pa-
siuntimas telegramos, kad * 
nepribuvau kalbėti į Terre 
Haute — tiek ir tiek, pasi
tarimas su veikėjais ir pa-, 
švilpavimas po Chicagą — 
tiek ir tiek?

Akivaizdoj šios ironijos, 
tenka paklausti S.L.A. na
rių, ar ilgai duositės iš sa
vęs tyčiotis tokiems ponams/ 
“organizatoriams” ir eikvo
ti savo sudėtus centus į or
ganizacijos iždą?

vietos “Laisvės” bei “Vil
nies” špaltose išreikšti savo 
nuomonę. Senas Vincas 
bereikalingai man kumšte-

Draugas Valstiečio Sūnus 
sako: “Kad d. Bestraigiškis 
nusigandęs del savikriti- 
kos.” Pas mane nusigandi
mo del kritikos niekad ne
buvo ir dabar nėra. Aš pri
silaikau tik tos nuomonės, 
kad rašant kritiką, nereikia 
iš adatos daryti plūgui no
ragą, tai ir viskas.

Pagaliaus, ko gi čia yra 
nusigąsti? Juk net Lietu
vos tikėjime paskendę kai
miečiai ir tai gatvinį kiau
šinių mušimą, del kurio ra
šomos pastabos, neskaitė 
religine ceremonija. Rei
kia neužmiršti ir. tą, kad 
kokis daiktas naudojama 
atlikimui religinės, ceremo
nijos, tas skaitoma “šven
tu”, ir be tam tikrų tūpčio- 
jimų ir linkėjimų, “grieš- 
nam” žmogui draudžiama 
ir prisilytėti. Gi kaimiečiai 
ir miestiečiai kiaušinius 
mušė net pasirupū... vieni 
kitus...

Tas tiesa, jog buvo; lai
škas, kada kunigai kiaušinių 
/mušimą prikergė prie reli
ginių apeigų, bet tik tada, 
kada jų rinkoj atsirado 
smalinių, vaškinių ir cukri
nių kiaušinių, kurių prie
žastis buvo daužymas gai
vu, atėmimas sveikatos, c z

Reiškia, čia religiją panau
dojo, karpo būdą suvaldy
mui tamsių parapijonų.

O juk jau nekartą buvo 
rašyta kitų draugų šioj pa
čioj .“Laisvėj”, kad kaip 
PUTI i C-, 4-i i rl 4- o i o i

Į mečiai dobilai tiems, kas tu
rėjo sėjęs.

“Taigi, kaip matome, blog- 
metis rodos ir pas mus nema
žas. Bet garsinimo ir tuo la
biau pašalpų teikimo pas mus 
kaip ir negirdėti...”.
Ir toliau korespondentas 

primena’, kad
""Gffdet, kai kas jau pusba

džiu , gyvena, o yra šeimų, ku
rios penai nieko neturi—badau-, 
ja. Bet tyli... Seneliai ir silp
nieji pamažu tyliai numiršta, 
palaidoja ir tyli... O ką besa
kyti apie badaujančius gyvu
lius?

“Tai mat, kas pas- mus de
dasi ir kodėl mes tokie negar
sūs. .. ' \ ' ‘ '

“Vienas buvusis mūsų mini- 
steris galėjo informuoti užsie
nio spaudą, kad mūsų ūkinin
kai labai patenkinti esama pa
dėtimi, tyliur gerėjasi...”
Taigi, kuomet “seneliai ir 

silpnieji pamažu tyliai nu
miršta, palaidoja ir tyli,” 
tai fašistų ministeris di
džiuojasi užsieniui, kad Lie
tuvos ūkininkai labai paten
kinti esama padėtimi.

Ar reikia šlykštesnio pasi
tyčiojimo ir apgaudinėjimo 
žmogių ?

Drg.j V. A. rašo “Vilnyj” 
apie mūsų priešų kovos me
todas prieš mus. Jis nuro
do^: ' p

“ Skundimas samdytojams. 
Pavyzdžiui, įskundimas gatve- 
karių kompanijai pil. Niutau- 
to.

Banditizmas. Pavyzdžiui, 
užpuolimas ant “Vilnies,” pa
degimas namo.

Viešas įtarimas1' piktadarys
tėj^ pavyzdžiui, laiškai “Nau
jienose” apie d. šarkiuną. Pa
rašymas tų laiškų neva iš ki- 

' tnr, kuomet tikrenybėje jie,čia 
pat fabrikuoti, ir siuntinėji- 

■ mas išverstų į anglų kalbą 
tiems asmenims, ir įstaigoms, 
su kuriomis d. šarkiunas turi 
reikalų, aiškiai rodo, kad. tūli 
nenaudėliai nori melais įkri- 
minuoti savo politinį priešą ir 
tuo budu užduoti jam skaudų 
smūgį.

Tas darbas pats savainie 
yra kriminalus, bet jo auto
riai .spekuliuoja tuo, kad dar
bininkų organizacijoms pri
klausantis žmogus nenorės ei
ti į teismą. Kai kada tačiaus 
jie gali apsirikti.”
Rašytojas ten pat nurodo, 

kad “tos biaurios kovos 
priemonės pasireiškia ten, 
kur yra užsilikusių taip va
dinamų socialistų.” Tai tik
ra tiesa. Šitų politiniai ir 
moraliai nusigyvenusių gai
valų, kaip žinome, randasi 
labai mažai, tačiaus kiek
vienas iš jų pasirengęs at
likti judošiškiausį darbą 
prieš komunistus, ir jų arti
mus. Nėrą ko del to nė ste
bėkis. Kiekvienoj šalyj jie 
lošia panašias roles. Pa- 
žvelgkim tik į Vokietiją, 
Berlyną, kur po socialdemo
kratų komanda eina šaudy
mas darbininkų gatvėse.

Kaslink dainavimo “Inter
nacionalo” pilnai pritariu 
Senam Vincui, nes jeigu 
mes jį dainuosim ne del rei
kalo, bet del atlikimo kokios 
ceremonijos, tai taip jį nu
dėvėsimi, kaip tautininkai 
nudėvėjo, savo himną.

I

Pas juos bilė kokis biznie
rius, parvažiuodamas iš 
Lietuvos nuo vakacijų par
sivežė kiaulės pilvą, iškimš* 
ta raumenimis iri kitais ('mės
galiais, prie to užrubežinės 
bonką smirdančiosios — ke
lia puotą, ir prisišveitę tos 
“dievo dovanos,” rėkia: 
“Lietuva,1 tėvynė mūsų, tu 
didvyrių žemė.” Didvyriai, 
kad moka kiaulės pilvą su
ėst.

Pas mus irgi beveik jau 
prie to einama. Nepaisant, 
kaip piknikas būtų kvailas, 
kiek jame būtų ištuštinta 
naminio r augalo — turi būt 
dainuojama “Internaciona
las.”

Gal sakysite, kad pas mus 
taip nėra? Pereitą vasarą 
buvau trijuose dideliuose 
piknikuose ir visuose už 
krūmo dvokė šinkuojamas 
munšaino puodas. Del vie
no pikniko d. Mizara kris
luose sekančiai parašė: 
“Tokis buvo didelis pikni
kas ir nebuvo dainuotas 
“Internacionalas.” | , Lyrie- 
čiai ir aidiečiai turėtų neuž
miršti tai.”

Dabar vėl piknikų ir išva
žiavimų sezonas laukia mūs 
pasirėmęs aut parkų vartų. 
Jeigu mes jį ir šią, yasarą 
vaisysime moderniškos Ga
lilėjos “vynu,” kada nors 
mus lyšters skaudesnė kri
tikos rykštė!

Bestraigiškis.

ku ir bažnytininkų “vais
kų.”

Bet kas tai? Komunisti
niai kariautojų būriai nepa
siduoda prezidento Gillo 
oficierių komandai. Raudo
nieji kariškiai veikia sava
rankiai, nepriklausomai; .jie, 
be vyriausybės: leidimo; ima 
iš dvarininkų žemes ir dali
na jas bežemiams ir maža-' 
žemiams valstiečiams; jie 
organizuoja darbininkų ir 
valstiečių komitetus; išdir
ba pamatinių reikalavimų 
programą, tiesdami pagrin
dus darbininkų ir valstiečių 
valdžiai. Jie sako minioms, 
tiktai šitaip galėsite sunai
kinti reakcijos ir svetimo 
imperializmo spėkas ir pa
siekti to, kas jums priklau
so.

Nuo tokios komunistų 
taktikos pradėjo šiurpuliai 
bėgioti per gležną nugar
kaulį smulkiai-buržuazinės 
meksikiečių valdžios. Kas 
čia bus? Tiesa, komunisti
niai būriai įnirtę‘kariauja 
fašistinius sukilėlius. Bet 
juk, galų gale, verčiau fa
šistai, nekaip gręsiantis pa
vojus iš raudonųjų pusės,— 
galvoja sau prezidentas Gili 
su generolu Callesu. Apsi- 
mąsto ir jau nebedalina 
ginklų kiekvienam, kas eitų 
mušt sukilėlių; duoda šautu
vus, tik labai apsižiūrėję, 
vien ištikimiausiėms; nėabe- 
tiniems šalininkams smul
kiai-buržuazinės . savo val
džios.

Nenorime perdėti; pripa
žįstame, kad Meksikos val
stiečių ir darbininkų didžiu
ma toliau neįžiūrėjo, kaip 
tik gint prezidento Gillo re
žimą; tačiaus ir komunisti
niai kovotojai prieš reakcio
nierius tui'ejo didelius bū
rius po savo vėliava, — o 
kas svarbiausia, tai komu
nistų taktika buvo teisinga. 
Komunistai nurodė į vieną 
iš dviejų nepageidaujamų 
galimybių:

Jeigu fašistinis sukilimas lai
mės pergalę, tai bus uždėta 
nauji retežiai Meksikos darbo 
minioms; o jeigu prezidentas 
Gili, su Amerikos ‘pagelba ir 
patvarkyrflais, nuslopins sukilė
lius, tuomet Meksika liks dar 
kiečiau supančiota imperialisti
niais Wall Stryto pančiais.

Klerikalų-dvarininkų platusis 
maištas jau užgesintas, bet 
Washingtono ponai nenori, kad 
maištininkai būtų perdaug nu
skriausti. Yra žinių, kad pre
zidentas Gili rengiasi daryt su
tartį su bažnyčia. Į tai atsilie
pia Meksikos arkivyskupas Leo
poldo Ruiz, pabėgęs Amerikon, 
kuomet savo šalyje buvo pąsį-> 
darę jarp perkama: > 'i H 

“Bažnyčia iri jdsr tarnautojąį 
(kunigai) yra 
dradarbiaut su 
tęs Giliu.” . 1

Komunistai, 
parodė kovos 
orieš naminę reakciją ir prieš 
užsieninį imperializmą Meksi
koj, ir nubrėžė gilų skirtumą 
tarp šmulkiai-buržuazines vaL 
tžios ir klasinės revoliucinių 
larbo žmonių pozicijos. Su nu- 
lopinimu fašistų batalijos ko- 
nunistinė kova nepasibaigė; ji- 
lai tik įžengė į naują laipsnį.

Kunigai jau gali giedoti 
ekzekvijas dvarininkų ir 
klerikalų sukilimui Meksi
koje. Sukilėliai ištaškyti. 
Dauguma jų auksuotinių 
generolų išbėgiojo — vieni 
į Jungtines Valstijas pa
spruko, kiti savo šalyje 
slapstosi, kaip kurapkos 
tarplysvių. Tik keturiose 
valstijose būreliai škaplier- 
ninkų kur-nekur paspragi
na •'Šautuvus prieš preziden
to Portes Gillo spėkas, — 
bet tai jau varlės bestraksė-. 
jimas prieš dalgį.

Smulkia i-buržuaziška 
Meksikos Gillo-Calleso val
džia laimėjo rungtynes su 
fašistais. Bet ar vienomis 
savo jėgomis jinai nukovojo 
priešininkus ?—Ne.

Prezidentui P. Giliui Ame
rikos Hooverio valdžia siun
tė šautuvus, kulkosvaidžius, 
amuniciją, kariškus lėktu
vus, kiek tik jų reikėjo. Mat, 
meksikinė Gillo vyriausybė 
žemai nusilenkė prieš Jung
tinių Valstijų kapitalą; pri
žadėjo reguliariai mokėti 
skolas Amerikai ir davė 
amerikiečiams daug naujų 
leidimų išnaudoti žibalo 
versmes, kasyklas, girias ir 
kitus gamtos turtus Meksi
koj.

Amerikos imperialistai 
turėjo dar ir kitą sumetimą 
stot sų ’prezidentu Giliu 

ries, sukilėlius. 1 Nes Aug
alija sukilėlius rėmė ginklai^ 

■ ir pinigais. Anglijos kapi- 
talistai irgi turi sudėję šim
tus milionų dolerių į Meksi
kos fabrikus, kasyklas, naf- 

j tos versmes ir tt. Jeigu 
į dvarininkai ir klerikalai bū

tų paėmę viršų, tai jie būtų 
paturėję anglus prieš Ame
rikos imperialistus Meksi
koj.

Antra Meksikos valdžios 
atspirtis prieš fašistus su
kilėlius tai buvo didelės mi
nios darbininkų ir valstie-

■ Išanksto sužinojęs apie 
ruošiamą sukilimą, prezi
dentas Gili pradėjo rodyt 
“gerumą” valstiečiams; pa
dalino jiems daugiau žemių, 

į kad tuom gaut juos į talką 
prieš dvarininkų ir bažnyti
ninkų kontr-revoliuciją, — 
kuriai vadovavo generolas 
Escobar..

Iš vienos pusės, tuo būdu, 
Meksikos valdytojai užsta
tė “ant mortgidžio” šalį 
Jungtinių Valstijų kapita
lui, o iš antrofe pusės, su 
dviveidžiu jautrumu jie at
sišaukė į darbininkų ir val- 

.. stieČių tmases: Gelbėkite! 
“Apginkite į ne.' ■ pačią val- 

' džią, bet revoliucijos, laimė- 
: jimus!”

Komunistų Taktika
Gillo valdžia nusigando, 

ir ėmė plačiai dalinti šautu
vus darbininkams -ir kai
miečiams. Ąnf greitųjų 

į. susiorganizavę jų būriai pa
šėko karšt sukilėliams kailį 
be pasigailėjimo. Vers 
Cruz valstijoj sukilėlius su
pliekė ne tiek valdžios ka- 

.. riuomenė, kiek darbininkų 
Hr savanorių būriai. -Kur 

iš pryšąkio, tai į kulnis, 
J kuprą/ų šonus kaimiečiai 
visur spirgino fašistines go- 
Vidas. Komunistai, kairie- 

darbininkai ir su jais ei- 
; nanti vaįstiečiai tai ypač, 

"Mi,’kirto ‘dvArinin-

‘I t

svietiški studentai augsteę- 
nėse mokyklose, taip ir ku
nigai seminarijose daug 
mokinami valdininkavimo 
žmonių. Berods kunigams 
seminarijose, įkvėptas valdi- 
nipkystęs amatas geriausią 
sekasi. Be jokio, gaįvosukio, 
be moksliškų* argumentų—

,-r

banioj šalyj, tai mus priešai
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laike sukilimo, 
kelią minioms

šitų “garsenybių” yra 
šiemet ir pas mus.
aš nežinau, kodėl mes

pasiruošę ben-
'prezidentu Por- ap- 

mo-

ALPSTA MOKYKLOSE , 
VAIKAI

Washington.— Prekybos 
departmentas praneša, kad 
mašinerijos eksportas .žy
miai padidėjo kovo mėnesi. 
Eksportuota už. $25,000,782; 
Tai yra už $5,489?000 dau
giau,' negu vasario tnSnesį.

Trisdešimts Milionų
Litų Deficito

Kurie sekė Lietuvos fašis
tinę spaudą, tie pastebėjo
kad jinai, ištisais pereitais 
metais maitino savo skaity
tojus optimistiniais praneši
mais apie Lietuvos bendrą 
ekonomiją ir biznį: Jos pri
tarėjai Jungtinėse Valstijo
se tam pritardavo. Kuomet 
darbininkų spauda suteik
davo objektyvių davinių j

Badauja ir Tyli
Po tokia antrašte “Lietu

vos Žinių” (už bal. mėn. 17 
d.) tūlas K. R. rašo apie 
baisią padėtį Raseinių srity, 
kur žmonės badauja pana
šiai, kai ir šiaurinėje Lietu
voj. K. R. guodžiasi:

“Šiais blogmečiais pragarsė
jo Šiaurės Lietuva. Apie ką 
laikrašty skaitysi ar išgirsi 
žiūrėk vis š. Lietuva... Teisy
bė, negerovė tenai garsinama, j 
Nederlius, nedarbas, vargas, i 
badas...

“Bet 
gausiai

“Tik 
tokie negarsūs?

“Ar čia kalta mūsų “neaiš
ki geografinė padėtis”... ar 
“centralinė statistika”... ar 
“vietos savivalda”... ar paga- 
liaus savieji korespondentai, 
kurių mūsų užkampis dar ne
is,iveisė... Kaip ten nebūtų, o 
aš visgi bandysiu pagarsinti ir 
kas pas mus dedas.

“Kalbamasis užkampis ran
dasi Raseinių šiaurvakarinia
me kampe toj vietoj, kur su
siduria Kelmės, Nemakščių ir 

. 'Kražių valsčiai.
■jH “žerhė purvžemis. Vietos 
slėnios, Pereitą vasarą lietaus 
buvę nepaprastai daug. Der- 

'f l’iąf gauta tokie: žiemkenčiai 
vidutiniai apie 7-12 grūdas.

■ Blogumas tas, kad drėgni,^iš
lyti, miltai “klijuojasi.” Va
sarojus bldgas, tode] rašysiu 
ne kiek gauta, bet kiek žuvo, 
tai bus aiškiau. Miežių žuvo 
apie’90 proc.; bulvių apie 90 
proc.;įankštinių apie 80 proc.; 
avižų ;apie 50 proc.; linų žuvo 
apie ė5 'proc.; sėmens pašalo 
pajuolo, o plaušai kaipo neprL 
brendę pakloti supuvo. Paša
ro mažiau gauta kaip papras
tai būęlaVo 65 proc. Ypačiai 
mažai' šięno ir vasarinių šiau- 
cl(j. Neblogai užderėjo pirma-

apie ekonominę padėtį kai- iškeikė, išfjaškudi-
ocvl ‘ vcvl Lvto /xlvocd ^ pabaigta/ Tą patį da- 

sakydavo, kad tai esą tiks- ?° SSVO 
hngas fašistines < vynausy- j 
bes keliamojo darbo neigi
mas. Kitaip yra šiandien. 
Patys fašistai prisipažįsta, 
jog pereiti metai davė Lie
tuvai didelių deficitų. “Lie
tuvos Žinios” (num. 84) iš
spausdino savo atstovo in
terviu su fašistinės vyriau
sybės žemės ūkio ministe- 
riu Aleksa, kuris, pasak to 
laikraščio, yra pareiškęs: 

“Prekybos balansas pernai 
buvo pasyvus, davė 
mil. litų deficito.”
Tai suma, kuri tokiai ma

žai šalelei, kai Lietuva, reiš
kia labai daug, irrieurią tu
rės padengti niekas kitas, 
kai tik masės plačiųjų dar
bo žmonių.

kuomet jie pradeda “išdy- 
I kauti.” Žinoma, ’naudoja ir 
religinius burtus, jeigu jie 
yra reikalingi.

Pašvęsti daug brangaus 
laiko mokinimuisi laikyti 
mišias — kvailas darbas. 
Jie žino, kad nepaisant, 
kaip kunigas iš. tono su
riks: “Dominus vobiscum,” 
vis tiek ^argamistra atsa
kys: “Et cum spiritu tuo,” 
ir dar priedui vargonais 
kliūrkters...

Svarbus Pranešimas
Šiuomi pranešu, jog drg. A. 

Bimba, buvęs “Laisvės” redak
torius, dabar “Vilnies” redak
torius ir Amerikos Komunistų 
Partijos Pildomojo Komiteto 
narys, kartu ir A. L. D. L. D. 
Pildomojo Komiteto narys, 
lankysis Detroite 10 dr 11 d. 
gegužės.

10 d. gegužės, 7:30 vai.'va
kare, Draugijų Svetainėj, 24th 
St. ir Michigan Ave., turėsime 
vien Lietuvių Frakcijos narių 
susirinkimą. Visi, nariai ir na
rės būtinai turite;, dalyvauti.

Subatoj, 11 d. gegužės, 7:30 
vai. vakare, irgi Draugijų Sve
tainėj, 24th St. ir Michigan 
Ave., įvyksta A. L. D. L. D., 
L. D. S. A. ir T. D. A. Lietuvių 
Sekcijos (turiu mintyj ir Ham- 
tramcko kuopas), “Laisvės” ir 
“Vilnies” dienraščių skaitytojų 
susirinkimas. Draugės ir drau
gai, dalyvaukite. Drg. A. Bim
ba duos platų raportą iš mūsų 
organizacijų ir skaitytoju veft 
kimo. Įsitėmykite, 11 d. ge- 
gu$ęs, 7 :3Q vai. ,'va'kare. ; ,

Liet. Frake. Sekr. J. V.

t
Kaslink kibirkštiečių kri

tikos nerūstauju, bet ir ne
liečiama nelaikau. Nes va
gystės ir kriminalizmo iš
mokina publiką ne darbi
ninkų klase ir jos rengiami 
“vagių” vakarėliai, bet pati 
buržuazija.

Ji vagia ir plėšia ne tik 
žmonių turtą ir sveikatą, 
bet ir gyvybę, tąip*’ sakant 
legališku ' būdu/' Jeigu ko
kis buržujus, pavagia visuo
menės sumokėtų pinigų mi- 
lioną kitą, tai įstatymai jį 
“nubaudžia” f užsimokėti, 
duokim sau $500 ir kalėji
mu trijų mėnesių. Tokia 
byla jau įvyko New Xorko 
priemiestyj prie išvedimo 
nešvaros dūdų.

Tą viską matydami net 
darbininkų vaikai susiėję 
govėdon, griebiasi atviro 
banditizmo/ Bet jiems to 
paties teismo kantičkos gie
da skirtingą giesmę: Už pa
vogimą 20-30 dolerių bau
džia ' desėtkais metu, arba 
net viso amžiaus kalėjimu-.

Aną sykį rašydamas vi
sai neturėjau mintyj d. Se
ną Vincą, kad jis rašė Til
žės “Balse” kritikuodamas 
amerikiečius, vaduojantis 
tucmi, kad jeigu jis 'turi ko* 
kios kritikos, tai ir randa

Red. Pastaba. Labai gai
la, kad draugai, kai Senas 
Vincas, taip ir Bestraigiš- 
kis siūlo mūs piknikų ren
gėjams ir bendrai darbinin
kiškai visuomenei naują 
strategiją: vietoj vyti lau
kan iš piknikų mūnšainą 
(“Galilėjos vyną”), jie siū
lo mums bėgti iš jų su “In
ternacionalu.” Prasti iš 
jūs, draugai, strategai. Mūs 
nuomonė kai tik priešinga: 
reikia vesti griežta kova 
prieš girtuoklybę ir už su- 
darbininkinimą (suproleta- 
rizavimą) mūsų visų pa
rengimų/ O to nepadarysi
me, jei priimsime kaipo tai
syklę, siūlomą draugų, bėgti 
iš tų piknikų, kuriuose kur 
nors už krūmo kas nors ge
ria mūnšainą, su revoliuci
nių darbininkų himnu, 
ažuot vijus pačius munšai- 
nierius.

PAŠVITINIS (Šiaulių 
skr.).—Vietos pradžios 
kyklose nuo šalčio ir bado iš
vargę ir išbadėję alpsta suo
luose pamokų laike vargingų
jų valstiečiųjr darbininkų vai
kai. Mūsų (apielinkėj negir
dėtas skurdas. Darbininkai ir 
biednuomenė neišsigali duonos 
nusipirkti, malkų įsigyti. To 
priežastis — baisus nedarbas. 
Todėl ir turi kęsti šaltuose bu
tuose, pusbadžiu save ir savo 
mažus vaikus maitindami. O 
tuo tarpu atvažiavęs žemės 
ūkio ministers Aleksa (ochra- 
ninkas) kalba: “Jūs nemokate 
taupiai gyventi.” Gera, prisi- 
putusiam darbininkų kraujo, 
fašistui taip loti,

’. , Al, Rąide.
“Balsas”

Įpykęs Vypas j 
. -^-Sakyk, brol, ko tu toks 
piktas?: l;

—Pamanyk tiki j žmona su
daužė šiandien puodą.

—Tai ko čia labai nusimin
ti Nebent tas puodas buvo 
labai brangus.

—Paprastas molio gabalas!
—Tai ko taip nusimini, juk 

čia ne didelis nuostolis, z.
—Taigi. Aš manau, kad ir 

tu nebūtum^ labai, linksmas, 
jei tavo žmona sudaužytų puo
dą... į tavo galvą!

—A, tai kitas dalykas. Rei
kėjo iš karto tai pasakyti.

Teisme
Teisėjas sako :—Na, prisi

pažink esąs kaltas. Aš pa
šauksiu liudininką, kuris) ma
tė, kai tu vogei arklį.

—Oho, ponas teigėjau, a’š 
galiu sušaukti visą tūkstantį 
liudininkų, kurie nematė, kad 
aš vogiau. , - . < t

Surinko Scrantų Ona
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LIETUVIS GRABORIUS
Bon Ami.

Lietuviška Akušere
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LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Taip-pat daug privarginda-1 
vo rengėjus ir publikų lengvas 
vand/ns tekėjimas '______  .
svetainėse, 
pagerinta.

^aisvę’.’ už organą. Jos

Tel., Greenpoint 5765

“Ei Uchriem” ■

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Rezidencija:
SIS W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

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

O dabar šaukia, kadI 
(jo žodžiais ta- i
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Antradienis,. Geguž. 7, 1929 Puslapis Trečias

DRAUGŲ ŽINIAI
Rašo P. Buknys

Nuo senai gaspadinės reika
lauja naujo pečiaus “Laisvės” 
svetainės virtuvėje, 
mažas ir jau surūdijęs, 
me džiaugsmo pranešti,

O. š. Toliaus S. Abakanauc- 
kiūtė pasakė trumpą prakalbė
lę apie 1 d. gegužės. Ant ga
lo M. Gruiniūtė gražiai pašo
ko klasišką šokį, 
baigos pionieriai 
Internacionalą. P 

Senasis;kaip lošt, taip ir 
Turi-' sumokino drg. B.
kad'nė.

jau “Laisvė” nusipirko vėliau-jbai gerai išpildė, kad geriau! 
šio išdirbimo pečių iš brolių h* reikalaut negalima. D. B. i 
Mačių-Macy Bros, krautuvės.'Sinkevičienei reikia atiduoti | 
Draugė uetrikienė padėjo iš- nreuuą uz loki puikų - vaij,utis. Ędvardas Ališausku-Kc

! ru*ti pečių, o drauge Deikie- t>> ■->>.. eriy įsmokinimą. D. B.ly yakaro pi,.mininko sūnus. |ga 
neišgirdusi, kad pečius jau Sinkevičiene ir eiles paraše) 
nupirktas, sušuko: “Ot tai bra- apie 1 d. gegužės, kurias dek-Į 
vo, laisviečiai! Aš aukosiu do- Tarnavo V. Griciūniūtė.
lerj pečiaus išmokėjimui. '__
senasis pečius daėdė man iki 
kaului.” Įdėjus naują pečiuj 

- “Laisvės” i_______ __  ____
paranki vakarienėms ir vestu- buvo nedaug. 
Vėms. T .

Deklamavo bent keli, visi 
vietiniai, būtent: E. Ališaus
kas—“Man Miela”; A. Savic- 
kiūtė—“Kovos Lauke”; P. Ba- 
gužiūtė—“Bespėkio Likimas” ; 
A. Šerksniūtė—“Tu jau slepie
si” ir K. Raviniūtė—“Spėkų 
Viltis.”

Kai kurie sakė eiles vienas 
paskui kitą, o kiti išsklaidytai. 
Visi savo užduotis atfHw ge- 

v. Me- i.................... i- .-irai. Ypatingai gerai irVier-
Mačiu-Macv Bros, krautuvės Sinkevičienei reikia atiduoti . . .mavy mus. Krautuves. ...... ... , , . . .. I gingai padeklamavo mažiukas
Draugė Petrikienė padėjo iš- didelį kreditą uz tokį puikų; T.vi----- •

Ir ant pa- 
padainavo 

i o n i erius! 
deklamuot 
Sinkevičie- 

Pionieriai programėlę la-

Tas supintos vykusiai.
Ant galo buvo rinktos au

kos Lietuvos baduoliams.
svetainė bus labai surinkta $33.25. Publikos 

Bet kurie bu- 
ivo, tai tinkamai paminėjo ge-1

Tą patį vakarą buvo suren- 
2 •’ j “Laisvės”. RQS kunigas Draugelis vaka- 
Dabar jau ir tas'Henę ir • prakalbas bažnyčios 

paginta. Tik šią savaitę į- skiepe, 
dėjbnte naują vandeninę dūdą “Tėvynės 
(pipe) nuo didžiosios vandens tis ir Širvydukas. 
dūdos skersai Lorimer gatvę. 
Pagerinimai dideli, bet kiek iš- 

kaščių del to ? .’. . . 1 ............

Garsino, kad kalbūs f l 
’ redaktorius Vitai- 

Bet pasta
rieji nepribuvo, tai kalbėjo

* ......... ..........__ _ vietiniai du parapijonai Skir-
kaščių del to?!... Priminti mantas ir Ūsas. Trečias kal- 
apie aukas draugam arba pra- bėjo Stasys žąsytis, buvęs so- 
šyti jų tam reikalui, būtų ne- j tascialistas-tautininkas, kandi-

i mandagu. Atrodytų, kad datas į parapijomis. Ir šis va- 
darbininkiškoji visuomenė ne-į dinamas užkerėtas bedievis, 
sirūpina savo dienraščiu. kiek tik drūtas, agitavo, šau- 

______  kė, kad visi Eastono lietuviai
Jau turime žinių, kad “Lai- turi prigulėt prie parapijos iri 

piknike 7-tą liepos bus;Eastono lietuvių vadas turi bū-; 
iš labai tolimų kolonijų.jti kunigas.

Teko nugirsti, kad draugas! Tai mat prie ko priėjo so-l 
Siurba, J. V. Kompartijos cialtautininkas. Tas pats žą- 
Lietfrakcijos sekretorius, pra-įsytis kokie trys metai atgal 
našauja kokį tai nacionalį sei-įšaukė, kad Romos bažnyčias 
muką, kuris turėsiąs įvykti pir-l valdo krokodiliai, m e 1 a g iai, 
mą savaitę liepos mėnesio; sukčiai. < 
Brooklyne. Jei taip, tai aiš-j krokodiliai, 
ku, kad delegatai bus pikni-jriant) turi būt Eastono lietu
ke.

■ rusiškai, čia paliko gerą įspūdį ir dėl
Abiem ant vargonų akompana- savęs susidarė neblogą rekor- 
vo vargonininkas Mikalaitis. dą.

Vietos jaunų mergaičių siks- 
tetas, susidedąs iš Saveikiūtės, 
Rutkauskiūtės, Ališauskiūtės,
Bagužiūtės, šerksniūtės ir Ra-

•viniūtės, sudainavo “Prie šalti-
1 nėlio.” Kaipo savamokslės— 
dainavo neblogai.

Draugė Rušinskieiiė sulošė 
monologą “Iš Prakalbų.” Lo
šė gyvai ir su humoru. Drau
gė Šimanskienė sulošė monolo-

, “Senmergė.” Lošėja-pri-

Majoras Walkens Tarnauja 
Žydu Bažnyčiai

tis, vakaro pirmininko sūnus.
Dainavo solo drgg. Kuzmic- juokino ne vieną. Draugės Ru- 

i kas ir S. Reikauskas—abudu šinskienė ir 
iš Shenandoah. Drg. Kuzmii- galo 

ikas lyrišku tenoro balsu labai 
. |jausmingai ir žavėjančiai su-

U 'dainavo: “Audra Girioj” ir
“Nąujoji Gadynė.”

Publika nenorėjo jį nuo es
trados paleisti. Bet jis, neži
nia kodėl, tik porą sykių te
pasirodė ir tai tik atskiruose neužmirš minersviliečių, kurie 
programos punktuose. Drg. j taip sumaniai ir vykusiai mus 
S. Reikauskas, baritonas, taip-, palinksmino. Shenandoahrie- 

gana vykusiai sudainavo,čiai, kaipo dainininkai, taipgi

Šimanskienė ant 
sulošė dialogą, rodosi, 

“Kriminologija.” Lošimas nusi
sekė1'* ir žmonės turėjo daug 
gardaus juoko.

Kiek teko patirti, vakaras 
nusisekė vispusiškai, nors ir 
smarkiai lijo.

Kulpmontiečiai ilgai, ilgai

Katalikas ; New Yorko ma
joras Waikeris katalikiškoje 
sekmadienio šventėje padėjo 
kampinį akmenį naujai žydų 
bažnyčiai Rodeph Sholom 
Temple, ties Central Parku, ir 
karštai sveikino tą seną žydų 
parapiją su naująja jų šven
tykla, kįurj išviso lėšuos $2,- 
000,000.

Kaimas.— Pernai Kaune 
pastatyti 4.29 gyvenami na
mai. Šiemet statybos sezo
nui prasidėjus namų mano
ma dar daugiau pastatyti.
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Draugai! Laisvės" Ekskursija į Darbininkų Šalį—Sovietų Są 
jungą jau išvažiuoja

5 dieną Birželio, 1929
Laivu Berengaria į Helsingfors

Atgal bus galima grįžti per Klaipėdą. Tat kurie iš 
ekskursantų norės sustoti Lietuvoje,. bus paranku

, vių vadai, žinoma, iš renega- 
!to nieko geresnio negalima ir 

.. . laukti.Vilkinimas atsinaujinimo sa
vo’’laikraščių prenumeratų yral 
labai prasta mada. Atsimin-j 
kite, kiek nuostolių pasidaro; 
f'untinėjant paraginimus 

elius kartus. Tiesa, 
draugų, kurie del ligos, strei-,'dar nežinia, koks bus. 
ko aztba nedarbo neišgali į lai
ką Stainaujinti, bet tokių ne
daug yra. Daugelis sveikų 
draugų, dirbančių ir turinčių 
atliekamo grašio, priprato ne- 

. kreipti domės į prašymus atsi
naujinti prenumeratą. O ka
da, negaudami atsakymo atsi
naujins ar ne, sulaikome siun
tinėjimą laikraščio, tai kai ku
rie dar įsižeidžia tuomi.

A u g š č iausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje draugija 
turi 
nariaifejęauna “Laisvę” už nu
žemintą kainą. Bet mes ne
girdime, kad kas rūpintųsi 
kuopose pakalbinti narius už
siprenumeruoti dienraštį. Juk 
“Laisvė” visada kalba už A. 
P. L. A. Kuo daugiau narių 
skaitys “Laisvę,” tuo geriau 
bus pačiai draugijai.

Parapijonų Bėdos

Jau kelintą kunigą parapi- 
p0 jonai išpravodija laukan. Vie- 

yra nas šiokis, kitas tokis. O šis
Mat, 

dar grinorius. Bet ir prieš ši 
nekurie parapijonai šiaušiasi.

Trys tėvai bevaikiai parašė 
vyskupui laišką, kad šis grino
rius nemokąs angliškai, tai, 
girdi, jų vaikų negalįs poterių 
išmokinti. Ir prašė kito kuni
go. Bet vyskupas atšovė: 
leiskit vaikus pas airį kunigą. 
Taip Eastono lietuviški para
pijonai ir vargsta, 
vilko, užbėga 

Dar vienas 
nas pas tėvą 
Petras Klova, 
bažnyčioj su 
Salyje jo stovintis katalika 
kepurę Klovai nuo galvos kaip 
traukė, tai tik ką su galva ne
nutraukė. O dabar šis gaiva
las ir apie kleboniją be ke
purės vaikšto. Mat, kunigas 
žadėjo duot numaliavot toile- 
tą.

' A. L. D. L. D. kuopų mitin
guose reikia paagituoti narius, 
kad skaitytų brošiūrą “Kas 
Tai Yra Trockįzmas,” kurią 
pAraŠė drg. A. Ęimba. Pui

kus rinkinys faktų iš Proleta- 
*1nės revoliucijos Rusijoje ir

Tiekio besiblaškymas iki 
sižikimui sprando.

E. D. O. B. V. K. 27 d. ba
landžio tinkamai apvaikščiojo 
pirmą dieną gegužės. Apvaik- 
ščiojimui pirmos dienos gegu
žės buvo surengtos prakalbos, 
kur kalbėjo vietinis drg. M. 
D. šdftmskas ir drg. J. Bender 
iŠ Philadelphijos. Abudu kal
bėtojai aiškiai nurodė svarbą 
pirmps dienos gegužės, vienin- 
tėlės darbininkų šventės ir to
limesnius darbininkų uždavi- 

'iSfiskiaus sekė trumpa, bet 
labai graži programėlė, kurią 
išpildė Eastono jaunieji pio
nieriai. Pirmiausiai jaunieji 
pionieriai sudainavo “Marse
lietę.” Buvo sulošta veikaliu- 
kas apie pirmą gegužės, para
šytas drg. D. šolomsko. Lo- 

alyvavo A. Bimbiūtė, V. 
Gnmūniūtė, I. šlapikiūtė ir O. 
šolomskiūtė. Paskiaus padek
lamavo A. B., V. Gric., I. š. ir

Bėga nuo 
ant meškos, 
sūnus palaidū- 
sugrįžo, tai p. 
Ne taip senai 

kepure stovėjo.
C

Lietuvių Piliečių Kliubas 
landžio 28 d. turėjo surengęs 
savo salėje šaunų vakarą—te
atrą ir koncertą. Man nuėjus, 
da kelios kresės buvo tuščios 
ir kaip bematant prisipildė ne 
tik visos kėdės, bet pasieniai 
ir koridorius žmonėmis. 1 Tūli 
kalbėjo, kad šioje svetainėje 
da niekad nesą buvę tiek pub
likos, kaip šį sykį.

Apie 7:40 drg. A. Ališaus
kas atidarė vakarą, paprašęs 
publiką nusiraminti, perstatė 
pakalbėti drg. S. Reikauską iš 
Shenandoah, Pa. Drg. Rei- 
kauskas labai atatinkamą ir 
nuoseklią prakalbėlę pasakė 
apie Lietuvoje nukentėjusius 
nuo nederliaus ir prašė publi
kos, kad prie progos, jei kur 
ir kada bus renkama aukos, 
neatsisakytų paremti savo ska
tikais. . .

Minersvilliečiai sulošė ko
mediją “Velnias ne Boba.” Lo
šimas ėjosi gana gerai, nors 
scenerijų nebuvo pritaikyta. 
Ypatingai daug juoko publika 
turėjo iš “už kito vyrelio,” 
kuris (svečiuose) netikėtai pa
matęs savo štarldą bobelką, 
net po stalu pasigrudo...

Bus pilnai apmokėta trečios klasės kelionė laivu, pirmos 
klasės koteliai, valgis, važinėjimas traukiniais ir automobiliais 
Sovietų Sąjungoje; teatrai ir įvairus pasilinksminimai per 10 
dienų.
Taipgi bus padengtos vizos tų šalių, per kurias reikės keliauti.

Pirma skelbeme, kad kelionės kainos iš New Yorko į Maskvą $303. Gi 
dabar sutvarkėme, kad galima nuvežti, duoti 10 dienų pragyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir aprodyti teatrus, muzėjus, svarbesnius industrijų centrus 
visuomenines įstaigas Maskvoje ir Leningrade ir atgal parvežti už $385.

Ar negana pigu taip svarbi misija?
Norintieji sustoti Lietuvoje, turėsite patys apsimokėti kelionės kaštus iš Mas

kvos į Kauną ir savo kaštais turėsite atvažiuoti į Klaipėdą prie laivo. Iš Klaipėdos 
kelionė į Ameriką bus apmokėta. Į Lietuvą galėsite važiuoti tik pervažiavę 10 die
nų maršrutą Sovietų Sąjungoje.

Lietuvoje galėsite būti, kiek jums patiks. Už vizą iš Sovietų Sąjungos j Lie
tuvą Amerikos piliečiams $10 ant metų. Nepiliečiams $10 už vieną menesį, $15 už 
du menesiu^ $20 už tris mėnesius ir $30 už šešis mėnesius.

Jei kuriem 10 dienų pertrumpa Sovietų Rusijoje, galite 
gauti ant 23 dienų už $535.00

SU NUVAŽIAVIMU IR PARVAŽIAVIMU UŽIMS 51 DIENĄ
Per tas 23 dienas būsite pervežti per sekančius miestus: Maskvą, Char

kovą, Leningradą, Kijevą, Sevastopolį, Jaltą, Odesą, iki Lenkijos rubežiaus. 
Čia jums bus išrodyta viskas, ką jūs norėsite matyti ir tuomi būsite labai 
užinteresuoti.

“Laisves” Ekskursiją Visu Keliu Tvarkys
WORLD TOURISTS AGENTŪRA

175 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY
Vladas Aleksandras Raginskas

Prezidentas Bridgewater Darbininkų Kooperatyvas Draugijos. Jis važiuoja su 51 ekskursija ir visu 
keliu bus vertėju iš rusų į lietuvių kalbą.

Del sutrumpinimo laiko, galintieji rašyti anglų kalboje rašykit tiesiai į agentū- 
klausdami informacijų del važiavimo, ir pažymėkite, kad važiuojate su lietu- 
grupe. Kurie negalite rašyti angliškai, tai rašykite į “Laisvę” savo kalboje.
Ant laivo Berengaria, 5 d. Birželio važiuoja Rusų, Ukrainų ir Lietuvių gru

pės į Sovietų Sąjungą. Tat šiuo kartu važiuodami jausitės kaip Sovietų Sąjungoje, 
dar ant laivo būdami.

Tuojau reikalaukite prisiųsti blankų, kurias turėsite išpildyt.
Reikalaudami blankų, pažymėkite piliečiai Jungtinių Valstijų ar ne. Jei ne 

piliečiai, pažymėkite, ar turite pirmas popieras.. Atsiminkite, kad esantieji ne pi
liečiai, turėsite įrodyti vardą laivo, kuriuo atvažiavote ir įvažiavimo dieną. Kitaip 
negalėsite gauti leidimo išvažiuoti.

Taip pat pažymėkite, kokia ekskursiją pasiskiriate: 10 dienų ar 23 dienų So
vietų Rusijoje, ir ar norit sustoti Lietuvoj.

Nusiimkite 6 pasportinius paveikslus ir prisiųskite juos WORLD TOURIST 
AGENTŪRAI arba “LAISVEI,” reikalaudami priruošti visas.

LAISVĖ," 46 Ten Eyck Street,, Brooklyn, N. Y

$1,000 Tik Už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

Isų Nervų 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.

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
. Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZINS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laik*. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedčldieniais nuo 11 iki 2 

' vai. dieną. Lietuvis mokytojas L.
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

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

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

Brooklyno apielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 

ime daugybę puikių rakandų del pasirin- 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

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



Rašo J. SKRIBLIUKAS

A. L 0. P. S. REIKALAI

Lietuvaitė Fotografių L
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMANI 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų Į

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

PROTOKOLAS
Pittsburgh© ir Apielinkės Lie

tuvių Priešfašistinio Susivie
nijimo 4-ta Konferencija 
Įvyko Kovo 24 d., L. M. D.

Svet., 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa.

Puslapis Ketvirtas Antradienis, Geguž. 7, 1

IS VILNIAUS IŠEINANT
—Kur lėkiai!—sušuk(n$denas raudon

armiečių. t
—Bobos, kad.juos perkūną^!...—keikė

si antras,—nieko nėra, o bėga.:
—O tu ko bėgi?...
—Kad niekas nebepasilieka, tai ką aš 

vienas darysiu!... .
—Na, eikime pirmyn!
—Pirmyn!
—Pirmyn!...
—Gatvelėse sargybą palikt, kad bal

tieji iš šalies neužpultų!
—Kas pasilieka?.,.
—Kas pasilieka?...
—Mes, štai su draugu Laužadžiu pasi

liksime,—atsišaukė Sudaikis.
Sudaikis su Laužadžiu pasiliko saugoti 

gatvelę priešais lietuvių kliniką; kadangi 
gale tos gatvelės jau stovėjo lenkai, tai rei
kėjo budėti, kad jie čia neužsibruktų ir ne
užeitų iš užpakalio raudonarmiečiams.

Vilniąus gatve raudonarmiečiai vaikš
čiojo tai pirmyn, tai atgal įvairiais reika
lais. Kiti užeina į triobas, iš ten išsineša 
po apiriekę duonos, valgo, dalijasi su ki
tais. Davė po šmotą duonos ir Sudaikiui 
su Laužadžiu. Laužadis suvalgė, o Sudai
kis kąsnelį įdėjo burnon, o kitą visą įsikišo 
į kišenę ir pasakė:

—Nors pusėtinai alkanas, šiandien dar 
nieko nevalgiau, bet duoną reikia pasičėdy- 
ti, gal būt, mūšiai užsitęs per nakt, tai ta
da visai nebus ko valgyt.

Sudaikis ramus, tvirtas kaip ąžuolas 
saugantis girią nuo vėtrų, stovėjo sargy
boj. Jis buvo pilnas vilties, kad jei ne 
šiandien, tai šiąnakt jie būtinai lenkus iš- 

: varysią iš Vilniaus, ir atgal nebeatsitrauk- 
! šią nė žingsnio.

—Kaip manai, drauge Sudaiki, ar ne
reiks atiduoti Vilnių lenkams?—paklausė 

į Laužadis.
—Ne,—drąsiai atsakė Sudaikis.—Yra 

žinių, kad po šešių vakaro eisim pirmyn.
—Nejaugi ?—pradžiugo Laužadis.
—Taip esą įsakęs divizijos komisaras 

draugas Askoldas.
—Jei taip, tai,dar suduosime lenkams?
—Švinu pavaišinsim... ' •
Valandėlę jie abu tylėjo. Kur-ne-kur 

gatvėse girdėjosi reti šūviai, kartais lyg 
starkų dantimis kaleno kulkosvaidis. Vil
niau gatve prajojo du raudonarmiečiai.

—Žvalgai jodinėja,—pasakė Sudaikis.
—Tur būt.—Užsimąstęs suniurnėjo 

Laužadis ir toliau užvedė kitą kalbą:
—Kur esi gimęs?—paklausė Sudaikį.
—Tai tavo tėvyne visai arti.
—Taip, bet užeit netenka, vis mūšiai, 

mūšiai...
Staiga Sudaikis nutilo ir atvertomis 

lūpomis visa galva pasviro atgal, sukrėtė 
rankas; jo draugas, svarus “karabinas” 
sauvaliai iš po pažasčio iškrito žemėn. Su
daikis, kaip pakirstas medis, visu savo lie
meniu krito žemėn į šaligatvį ir išsitiesė 

kių iššauna ir eina vėl į kitą vietą. Išilgai 'kepurg pusės žingsnio nusirito į šalį.
Juigio prospekto; is katedros varpinycios, Prasiblaivęs, jis pamatė, kaip išėję iš 
lenkai pila kulkas, kaip ledus, lodosi, kad! Hetuviu kl.inikos sanitarai dėjo ant neštuvų 
švino lietus lyja Šaligatviuose nuo me- pajuodavusį Sudaikio lavoną į kliniką. Ant 
dzių sakos krinta, kaip kirviu kertamos, klinikos duru iškabino baitą vėliava su rau- 
ant gatves bruko akmenys nuo kulkų sky-|donu RrvžiUmi
la ir trupa. Švino lietus, krintančios, me- ša]ygatvy’iki sutemų raudodavo Lie- 
dzių sakos, akmenų skeveldros, dulkes n ;įuvju Vilniaus Divizijos apsaugos būrio 
šūvių griaustinis,-rodosi, debesys su žeme pask„tinio raudonarmiečio Sudaikio krau- 
susimaise. O Sudaikis sau ramiai, ne ne-| *as
apsidairydamas aplink save, Jurgio pros-; Sudaikis nė žingsnio atgal neatsitrau- 

^ekto šaligatviu nuslenka net į galą prop. Jis mir- koyos Jauke.
pekto link katedros, iššauna keletą sykių I
į tenkus ir vėl grįžta Vilniaus gatvėn. kaudamosi nelygioje kovoje, turėjo apleisti 

Vilniaus, gatvėj Sudaikis su Laužadžiu ydnįu j r
• prisišliejo prie kito kokio tai raudonarmie- 

Čių būrelio, kuris tempė per gatvę du kul- Į 
kosvaidžius. Raudonarmiečiai ėjo pirmyn 
vienas kitą pakurstydarni:

—Eikime, Čia lenkų nedaug, išvarysime, 
—-•vadino vienas.

—Tempkite pirmyn kulkosvaidžius!— 
ragino antras.

—Kogi ten stovi prisiglaudęs prie sie
nos, bijai, muši gandai legionierių!...
' —Gulkit J...—sušuko vienas raudonar

mietis.—Gulkit!...
Visi krito žemėn. Sutarškėjo šautuvų 

užtvarai. Priešakyje buvo matytis, kaip 
du legionieriai glaudžiasi prie sienos ir tai
ko šauti. Sutratėjo raudonųjų kulkosvai
džiai, bubtelėjo pora šūvių ir legionieriai 
. r — • i • m i •

(Pabaiga)
Zavalinė gatvė nuo Maž. Paguliankos 

iki Didž. Paguliankos tiesiąja linija įsispi
ria į kampinį namą, kuriame laike sovietų 
valdžios buvo įsteigta bedarbiams ir pa
vargėliams valgykla; dabar, laike mūšio 
valgyklos tarnautojai šaipėsi ir žiūrėjo iš
ilgai Zavalinę gatvę. Į raudonarmiečių 
perspėjimus—atsitraukti nuo langų, jie vi
sai nekreipė domės. '

Ne po ilgo pasigirdo vienas po kito šū
viai. Tat buvo iš lenkų pusės. Pirmosios 
kulkos, nežinia ar tiesiai, ar rakošetu davė 
į sienas, kliuvo į minėtosios valgyklos lan
gus. Pasigirdo nežmoniškas šauksmas, 
verksmas ir vaitojimas. Valgyklos languo- 
guose daugiau niekas nebepasirodė. Va
landėlę buvo tylu.

Visur pasidarė tokia kapų tyla. Nie
kur nebuvo matyti nė gyvo žmogaus, nė 
gyvulėlio, tik šaltas balandžio vėjas nešio
jo po gatves dulkes ir smėlį, lyg kad Sibi
ro tyruose.

Vėjas suūžė. Tarpugatviuose pradėjo 
suktis dulkių debesėlių verpetai. Priešais 
pasigirdo pora šūvių, vienas raudonarmie
tis sukrito žemėn ir, perkreipęs veidą, pra
dėjo vaitot; draugai jį sukibę skubiai nu
traukė už-kampo į M. Pagulianką. Kulka 
jam buvo perėjusi kiaurai kairiąją šlaunį, 
kraujas sunkėsi per įeinamąją žemėn 
stambiais lašais. Sužeistasis raudonarmie- 

- tis negalėjo atsistoti. Todėl tuojau tapo 
nuneštas į ligoninę.

Kol dalis raudonarmiečių rengė sužei
stąjį draugą, legionieriai susilenkdami pu
siau bėgčia skubino į gatvelę arčiau būrio' 
pozicijų. Jie tur-būt nepastebėjo, kad ke-: 
lėtas raudonai miečių sumaniai, lyg zui-; 
kiai suradę sau uždangas, ramiai už jų gu- i 
Įėjo atstatę šautuvus į lenkus. Sudaikis 
irgi iš už sienos kampo taikė šautuvu, duo
damas raudonarmiečiams įsakymus:

—Palaukit, visi sykiu...
—Prisirengkit šauti!
—Jau...
—Viens, du, trys!...
—Purr... puch! puch!... —iš syk su

trenkė penki raudonarmiečių šūviai. Dū
mus vėjas urnai praskleidė ir aiškiai buvo 
matytis, kaip du legionieriai sukrito že
mėn, trečias sukniubęs ilgai ropojo šaligat
viu, paskui atsigulęs raitėsi vietoje, kaip 
anas raudonarmietis, jau senai gulįs kitoj 
pusėj gatvės.

Legionierių perbėgimas buvo sustab
dytas.

Taip kova tęsėsi iki pavakario. Iš di
vizijos apsaugos būrio tepasiliko tik vie
nas Sudaikis. Nuo jo neatsitraukė ir Lau
žadis, vis ėjo sykiu. Sudaikis pasilikęs 
su Laužadžiu, landžiojo po visas gatves 
prie lenkų pozicijų kuoarčiausiai. Vogčia 
šaligatviais jie būdavo prisiartina prie 
lenkų, ką nors pastebėjęs, su savo “karabi
nu” iš katedros varpi’nyčios bent porą sy-

Lietuvio Kūdikio Laiš 
kas iš Vokietijos

radau Įdėtą atvirutę su to na
mo paveikslų ir parašu, iš kc 
sužinojau, kad tas namas yri 
įsteigtas ir užlaikomas Soviets 
Rusijos.

Iš Lietuvos polit. kalinių gel
bėjimo fondo eina Raudonajai 
Pagelbai. Na, o dar yra tarp 
mūs tokių netikinčių tamošių, 
kurie nenor aukot panašiems 
fondams.

K. S. Lietuvaitė.

legatai ant vietos suaukojo | 
sekančiai:‘ J. Purtikas, J. Ga- 
taveckas, J. Miliauskas, K. Le
vonavičius, M. Savukaitienė, J. 
Urbonas ir D. P. Lekavičius 
po $1; R. Beniušis, R. Beniu
šienė, St. Dočius, J. D. Sliekas, 
J. Podubonis, G. Urbonas, B. 
Šimkienė ir U. Načajienė po 
50c; F. Rodgers, E. K. šiur- 
maitienė, A. K. Sliekienė ir D. 
Sanda po 25c. Viso $12.

Del “Vilnies” aukojo: J. 
Gataveckas >$2; J. Purtikas, 
J. Miliauskas, J. D. Sliekas, J. 
Urbonas po $1; J. Adomaitis 
50c; M. Savukaitienė, Ig. Kaz
lauskas, U. Načajienė ir B. 
Šimkienė po 25c. Viso $7.50. 
Visiems aukotojams širdingai 
ačiū.

Konferencija užsidarė 5 v. 
po pietų.
Pirm. D. P. Lekavičius, 
Prot. Sekr. E. K. Šiurmaitienė.

Iš IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

- - - - - $203—An
Iš N. York j Kauną ir 
Atgal (pridėjus S.

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

vaka-
8701

mums

•Už poros dienų Raudonoji'Armija,

PRAL. OLŠAUSKAS SUSPENDUOTAS

l

duoda taip gerą 
kokį Lietuvoje bū-

Šim- 
Pa., 
kad 

būtų

K
R

Viso (la
su 17 de- 
4 nariai.

protokolas ir pri- 
Komiteto

Dienotvarkis per- 
priimtas su mažu

šepetėlį dantims valyti, 
ir viskas po numeriu.
ryte keliamės aštuntą

Nusiprausiam, apsiren- 
pasimankštom penkioli-

šaltam ir šiltam

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir ( 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
89 BROADWAY, NEW TOBK

‘ Vienas raudonarmiečių pradėjo bėgti 
atgąl< paskui antras, trečias, o paskui juos 
pasekė ir visas būrelis su kulkosvaidžiais. 
Atbėgo iki lietuvių klinikos, sustojo.

Konferenciją atidarė Į pirm. 
J. Urbonas, 1:40 vai. po pie
tų . Į mandatų sutvarkymo 
komisiją paskyrė G. Urboną 
ir J. Miliauską. Laike manda
tų sutvarkymo drg. J. D. Slie
kas pasakė trumpą prakalbė- 
1§-

Iš mandatų komisijos paaiš
kėjo, kad dalyvauja nuo se
kančių ! draugijų atstovai: 
Courtney, Pa., A. L. D. L. D. 
61 kuopos—J. Adomaitis, A. 
P. L. A. 11 kuopos—D. P. Le
kavičius; S. L.A. 92 kuopos— 
St. Dočius; Braddock, Pa., S. 
L. A. "152 kp.—G. Urbonas; 
A. P. L. A. 14 kp—R. Beniu
šienė; A. L. D. L. D. 121 kp. 
—R. Beniušis; McKees Rocks, 
Pa., A. L. D. L. D. 40 kp.— 
F. Rodgers, S. L. A. 286 kp.— 
D. Sanda; A. P. L. A. 2 kp.— 
J. Miliauskas, Ig. Kazlauskas' 
ir J. Purtikas; East Pitts-į 
burgh A. P. L. A. 17 kp.—K. 
Levanavičius; L. D. S. A. 60 
kp.—B. Šimkienė, A. L. D. L. 
D. 33 kp.—A. K. Sliekienė, J. 
D. Sliekas; New Kensington, 
Pa., L. D. S. A. 102 kp.—U. 
Načajienė; Trevaskyn (?—

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Šoksnis Ointment Co.
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia 
tus

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.

Brangi teta: Jūsų ir tėvuko 
laiškus gavome. Ačiū. Labai 
gerai, kad mus neužmirštate.

Mes šitame vaikų name iš- 
buvom jau 13 savaičių ir dar 
būsim šešias.

Pas mus labai gražūs kalnai, 
apaugę pušimis ir eglaitėmis, 
dabar storai sniegu apkloti.

Pas mus buvo labai didelė 
oro permaina. Pradžioje ba
landžio mėnesio atšilo, sniegą 
tuoj nuleido, ir į kelias dienas 
pradėjo augmenys žaliuoti; tik 
štai, staiga, atšalo ir kad ėmė 
snigti, tai prisnigo taip storai, 
jog mes nė pereiti negalim. 
Laikraščiai sako, kad čia toks 
oro įvykis buvęs 1865 metais.

Mūsų namas stovi didelio 
kalno pakrantėje ir pro langą 
žiūrint, matosi visas kalnuotas 
Thuringo kraštas.

Namas labai gražus (romėniš
ko stiliaus) ir didelis. Dabar 
jame yra 40 vaikui Kiekvie
nas turi savo lovą, šėpą drabu
žiams, 
šukas,

Mes 
vai., 
giaoi,
ka minučių ir kai devynios, tai 
einam pusryčius valgyt. Pas
kui iki dešimtai valandai dir
bam savo darbą: plaujam, šluo
stam ir į vietą sudedam lėkš
tes, šluojamės, nusivalom čeve- 
rykus ir einam dainuoti ar laiš
kus rašyt. Dvyliktą vai. val
gom pietus, apsiliuobę, einam 
prigult pogulio ir miegam iki 
trijų. Sukilę valgom pavaka
rius (paludienius). Po tam 
išeinam į laukus po sniegą pa- 
čiūžinėt, parėję valgom 
rienę ir ruošiamės eiti 
Taip ir slenka dienos.

Jau du mėnesiai, kaip
neatbega vanduo iš kalno šalti
nio, 'Mat, triūba įšalo. Tai 
turim bačką ant rogių ir su 
arkliu vandens prisivežam.

Name kiekvienam kambaryj 
yra kranai 
vandeniui.

Čia mum 
valgį, apie
darni nė sapnuoti nesapnavom. 
Vienam vaikui maistas per die
ną šičia kainuoja dvi markes. 
Mum duoda čia visas drapanas 
ir ženklelius laiškams.

Per metus šito namo su 40 
vaikų užlaikymas kainuoja 36 
tūkstančiai markių. Raudonoji 
Pagelba turi du tokius namus.

Lietuvoje aš tankiai gauda
vau griežt prie beno ir uždirb
davau šiek tiek, o čia su savo 
klernetu dar nieko neuždirbau.

šitoj prieglaudoj bebūdamas 
pramokau paišyt. Pirmiau 
piešdavau tik gamtos reginius, 
o dabar galiu jau ir portretą 
padaryt. Nupiešiau didelį vaiz
dą Lenino ir Liebknechto.

Kad .galėčiau eit į akademi
ją, tai I jaučiu; kad šitoj srityj 
turėčiau pasisekimo.

Mūsų mamytė dabar serga, 
guli ligoninėj. Jinai apsirgo 
nuo bado ir silpnumo.

Tėtukas rašė, kad jūs, ame
rikiečiai, rūpinatės dėdės ba
daujančia šeima. Būtų gerai, 
kad galėtumėt pagelbėt ir mum. 
Mes norėtume kur nors iš- 
sprukt, kad ir į Uruguajų, bile 

į tik ne į Lietuvą.
Teta, aš vokiškai jau gerai 

sukalbu, bet jei prisieis ilgai 
čia būti, tai pamiršiu rusišką.

Labai nesmagu, kad neturi
me nieko lietuviško skaityt. 
Gal jum paranku, tai malonė
kit prisiųst mum kelis nume
rius “Laisvės”.

Meldžiu pasiuskit šitą laišką 
ir tėvukam.

Sudie, brangi teta. Pasilie
ku su komunistiniais linkėji
mais, Jūsų

K. Šneideris.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, ^jau- 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną '3hnĮ. 
Mes pertaisysime jūsų įaugus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir i 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

iš vidaus. Darbą B

sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y, 
Grove St.

“Lietuvos Žinios” praneša, kad pralo
tas Olšauskas dvasiškosios vyriausybes 
esąs suspenduotas; t. y.—laikinai jam, kaip 
kunigui, atimtos visos teises ir privilegijos.

Kanoninių dalykų žinovai aiškina, kad 
suspendavimas paprastai turi galios iki ga
lutinai byla esti išaiškinama, po ko jau esti 
arba teisių grąžinimas arba visiška eksko
munika.

Gerai informuoti asmens sako, kad ku
nigas, kol jis nesuspenduotas, negali būti 
suimtas ir kalinamas. Iš to seka, kad pra
lotas Olšauskas turėjo būti suspenduotas.

Be to, tenka patirti, kad tardymas už
baigtas, kaltinamasis aktas jau esąs sufor
muluotas ir greitai būsiąs įteiktas pralo
tu!'Olšauskui.

“ Mano Prierašas. •
Šitas laiškas yra keturiolikos 

metų berniuko, kuris su jau
nesniais savo dviem broliukais 
toj prieglaudoj randasi.

Neturėdama platesnio supra
timo, • ką reiškia “Raudonoji 
Pagelba”, maniau, kad Vokie
tijos valdžia buvo taip gera ir 
priglaudė tuos Lietuvos politi
nių pabėgėlių nelaimingus kū
dikius. Vienok , šitam laiške

M. Savukaitienė; S. 
kp.—J. Padilboms, 
lyvauja 13 draugijų 
legatų. ‘ Komiteto 
Viso 21 sprendžiamu balsu.
Svečiams suteikta pratariamas 
balsas. Seka rinkimas konfe
rencijos vedėjo. Didžiuma 
balsų išrinkta D. P. Lekavi
čius, pagelbininku J. Urbonas; 
užrašų raštininku E. K. šiur- 
maitienė. 
skaitytas ir 
pataisymu.

Skaitytas
imtas vienbalsiai, 
raportai išklausyti ir vienbal
siai priimti. Kasierius pri
siuntė raštišką raportą, paaiš
kindamas, kad negali dalyvau
ti konferencijoj, iš priežasties 
ligos. Raportas priimtas.

Įvairių komisijų raportas 
priimtas.

Sekė nauji įnešimai. Po di
deliam išdiskusavimui, likosi 
išrinktas komitetas didžiuma 
balsų sekantiems metams iš 5 
ypatų : pirmininku F. Rodgers, 
■pagelbininku J. D. Sliekas, 
protokolų rašt. A. K. Sliekie- 
nė, finansų rašt. J. Urbonas, 
kasierium J. Miliauskas.

Suvažiavimas įgaliojo komi
tetą kreiptis į tas kolonijas, 
kurių draugysčių nebuvo at
stovai šiame suvažiavime, kad 
jos išrinktų atstovus sykiu 
veikti prieš fašizmą. Suva
žiavimas išrinko ir įgaliojo 
Pittsburgh© ir apielinkės, kolo
nijų . atstovus Priešfašistinio 
Lietuvių Susivienijimo sekan
čiose kolonijose šiuos draugus: 
McKees Rocks, Pa., D. Sanda; 
Carnegie, Pa., E. K. Šiųrmai- 
tienė; Trevaskyn ir Bridge
ville, Pa., J. Padubonis; East 
Pittsburgh ir Wilmerding, Pa., 
K. Levonavičius; Braddock ir 
Duquesne, Pa., G. Urbonas; 
Courtney, Pa.,“St. Dočius; Do
nora, j Pa., D. P. Lekavičius;
N. S. Pittsburgh, Pa., B. 
kienė; New Kensington, 
U. Načajienė. Nutarta, 
atstovams kelionės lėšos
apmokėtos iš iždo, jeigu atstor 
vas reikalaus. Nutarta su
rengti kokią pramogą kaip 
greit galint. Darbas paliktas 
komitetui. Nutarta konferen
ciją šaukti kas šeši mėnesiai. 
Sekančiai konferencijai vietą 
paskirti palikta komitetui. De-

$10.00 LOTAI $10.^0
Kiekvienas gali gauti šiąme mėnesyj 2 lo- • 

tus Įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
Į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augSčiau. Van-j 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių ? 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- '* 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y,

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgįj^ 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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JrTREIKUOJANČIU
' ATIDCHI briv AI AIC i duoti joms duonos. .Jis juk 

rivl/JuJy nEllUlLALj perdaug yra sotus darbininkų

Popiera del mašinukes 3.50

• Viso $77.49
Viso išleista per tris men. $1,700.59
Viso ižde buvo 
Išlaidų viso

$2,517.14
1,700.59

'Balandžio 1 d. ižde
J.

A.L.O.P.S.
J.

Iždininkas.

lieka $816.55 
WEISS,

Centro Sekr.
ALEKŠIS,

I Viso per tris niėri. įplaukė' $1,824.73 
6.25 | Balansas iš gruodžio men. 692.41 

13.13 ' 

30.00 1 
3.00

j budelis. Jis radęs nepamatuo-|Pe^ Jankauską, Brooklyn, 
jtą alkanų moterų prašymą | Per j.* j. Bakšį, Worcester,

Mass.
Per A. Sereiką, Rochester, N.

Y.
Per F.
Per J. Kiaušą, Lansinff, Ont., 

Canada
Per S. Rasimavičių, Gardner, 

Mass.
Per J. J. Daujotą, St.

Ill.
Per M. Sakalauskienę,

Rapids, Mich. 
A. L. D. L. D. 55

Brooklyn, N. Y. ____________ _____  __ _
Per K. Terzienę, Detroit,- Mich. 31.53 R. Mizarai dabaig’ta už marš-

Viso
Įplaukos Vasario Menesį

, nėse valstijose daug blogesnės! Bastilijoj badu mirštančių dar-[ Per j. J. Bendokaitį, Chicago, 
darbo sąlygos ir aršiaus yra:bininky žmonos, alkanų, bę! > In- T T? n, , • 
pavergti darbininkai. Negalė- L^vu palikusiu vaiku motinos, j y ’ a cluną’ Ji0°v yn’ 
darni ant toliaus tą sunkų jun-1 atėj0 jam pareikšti nepaken-iPer J. V. Millerį, Chicago, Ill. 188.84 j

' Per B. Salaveičiką, New Brit-
, J , .v • • ain, Conn.kuomet demonstrančių mimo- Per P. Romaną, Schenectady,

DETROIT, MICH.
krauju, todėl 
tuotu tą faktą, 
Lietuvoj šimtai

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGL1SKAĮ-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7541Viso sykiu $2,517,14
Išlaidos Sausio Menesį

Senam Vincui už sugaištą lai
ką ir keliones išlaidos laike 

maršruto $215.08
Mizarai del maršruto 180.00

A. F. STANKUSrado nepama- 
kad šiandieną 
darbo žmonių 
rado nepama- 

kad Kauno kalėjime 
darbininkų veikėjai,

Grybą, Hudson, Mass.

16.00
. Draugės ir draugai darbi- badauja. Jis 

ninkai ir darbininkės! Dau- tuotu 
gelis mūsų brolių darbininkų pūdomi 
ir darbinihkių randasi blogoje paskelbę savo protesto balsą

ninkai ir darbininkės!

padėtyje. Jie randasi streiko
lauke, kaip tai, Gastonia, S. j ėmėsi griežčiausių priemonių— 

kitur. Mes aiškiai su-1.badavimo. Jis rado “nepama- 
^orantame, kad visi ir visur esą- i tuotą, įtariamą, daromą sveti- 

me baisiai kapitalistų išnau- mos užkulisines įtakos” tą fak-į 
dojami ir pavergti. Bet pieti-L^, kad darbininkės bei Kauno i

prieš nepakenčiamą režimą,

gą nešti, metė darbą ir išėjo 
t į streiką, kad nors streiko pa-

gelba apsigynus nuo kapitalis
tinės vergijos ir skurdaus gy
venimo, iš darbdavių pusės. 
Stpeikieriams reikalinga grei
tai mūsų finansinė pagelbą. 
Nors mes irgi negyvename per- 
t^Uuje, bet vis vien dirbame 
ir duonos kąsnelį dar turime. 
Todėl mūsų užduotis paduoti 
broliams streiki’eriams pagel- 
bos ranką, kol ne vėlu.

Apart streikuojančių teksti- 
liečių, clar daugelis streikavu
sių mainierių randasi bado 
nasruose. Jiems darbo nėra.
Jie randasi ant taip vadinamo nįnkės. Jų tarpe atsirado vie- 
juodojo listo, nes energingai 
kovojo už darbininkų teises.
Jiems finansinė pagelba irgi>ma įskųs(iama darbininkes, 

f/nj^alinga, ir aiškiai galima pej jos ]įe^uvį0 buvo atleista 
>Jupi'asti, kad niekas dauginus vjena darbininkė, dirbusi čia 

jiems rankos nepaduos, kaipinuo pjrmos t0 fabriko dienos, 
tik tokie pat darbininkai, kaip; Darbdavys po ‘ '

. ir jie patys. _ nrislmro
Taigi, draugės ir draugai 

darbininkai, šiuo taip sVarbiu, 
taip reikalingu klausimu Ame-! 

* rikos Darbininkų Partijos VII 
Distriktas rengia Tag Day de-į 
lei aukų rinkimo. Tag Day; 
tęsis dvi dienas—11 ir 12 ge- ] 
gūžės. J“ 
pasekmingas ir suteiktų strei- 
kieriams finansinę paramą,' 
reikalinga atsikreipti į Detroi-; j 

j* to ir Hamtramcko moteris iri 
merginas. Per tas dvi dienas, 
visos tautos dės pastangas, ne-j 
atsilikime ir mes, lietuviai. Ku-į 

' ifejnis moterims ar merginoms 
tik laikAs pavelys, dalyvauki
te aukų rinkime. Susirinkite 
subatoj, 11 d. gegužės, 8:30 
vai. ryte, į Draugijų Svetainę, 
24th St. ir Michigan Ave. Ten] 
bus suteikta visos reikalingos I 
informacijos ir darbas prade-! 
tas. '

Dar kartą ] 
draugės darbininkės, prisi-j Conn, 
rengkite iškalno ant tų dviejų'PeI, A- J Y- 
dienų ir būkite laiku paskir- - 1 y- -- 
toj vietoj.

4 , Draugiškai,
AV Kom. P. Liet. Frakcija.

čiamo gyvenimo sąlygas. O

je kilo protesto balsas> Volde
maras įsakė areštuot. Tai jau 
darbininkams pažįstamas kru
vinojo caro laikų paveikslas. 
Tai dar kartą parodė, 
darbininkų klasė tik kovoje su 
budelių Lietuvos valdžia, nu- 
vertusi ją, galės sutverti sau 
ir savo vaikams laimingą ry-

Jurata Juraite.

kad.

Darbdavio Sauvalė
Trikotažo fabrike “Matvė” 

(Kur?—Red.) dirba 22 darbi-

na išdavikė, kuri stengiasi pri
simeilinti darbdaviui, šmeižda-

i naujų metų la
biau prislėgė darbininkes. Vi
sas privertė dirbt ąkordiniai, o 
siuvėjoms vietoj mėnesinio at
lyginimo įvedė padienį. Dar
bininkės neorganizuotos ir pa
siduoda darbdavio išnaudotojo] 
spaudžiamos.

1 Lx c Kad šis darbas būtų

Motery Demonstracija

R.

Louis,
Grand

kuopa,

12.16
4.3 L

Viso $395.08
Išlaidos Vasario Menesį

Lietuvą pasiusta ’ $1,000.00 
20.00 
25.00

20.72 1 Į
Persiuntimas

•90 Pricšfašistinei konfer. auku

--------- I rūtą
$883.49 J. Aleksiui už darbą nuo

Į nusitvėrimo komiteto
' T. Alekšiui už štampasP

Viso

126.27 
pat

50.00
6.75

1 CASTON ROPSEVICH
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA J1.26e

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

15.50 |

5.00

$1,228.02
Išlaidos Kovo Mėnesį 

telegramą j Europą 
drukuojamą mašinėlę

13.99
60.00

10.00 j

N. Y. 32.13
Per P.

N. J.
Janiūnicnę, Bayonne,

16.25
Per S. Kechiną, Windsor

Locks, Conn. 7.28
Per S. Dambrauską, Brooklyn, 

N. Y. 1.00
9.00
1.00

Per M. Pūki, Inglewood, Cal.
Per U. Gvegždicnę, Benton, ill.

17 dieną:
Per K. Derenčių, Cliffside, N. J. 42.00
Per J. šimokaitj, Plymouth, Pa.
Per J. Elmaną, Chicago, III.
Per J. J. Mockaitį, Bridgeport,

Corn.
Per F. Grybą, Hudson, Mass.
Per J. Rusccką, Irvington, N.

J. ;
28 dieną:

Per O. Mažeikienę, Cliffside,
N. J.

Per J. Žilionį, Minbi’sville, Pa.
Per S. Sasną, Rochester, N. Y.
Per J. Gedminą, Zeigler, Ill.
Per’ K. Naujokaitienę, Dor

chester, Mass.
Per R. Mizarą, Hamilton,

Ont., Canada
Per R. Mizhrą,

Ohio
Per R.
Per R.

Ill.
K.

6.50
2.25

11.42

‘GERAI PATAIKO!,
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restoranu po num. .999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAi 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN'S 

] CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tib i 
lietuviai, bet. ir svetimtaučiai myli 
nes už penkių blokų nuo mano hizni< 
kostumieriai ateina ir saujoms p> 
penkis cigarus ir po daugiau pasi 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyra 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa i tinka ,todėl kad malonūs ir dūmą1

300.00 j A ROM AT IŠKA I kvepį.

10.00 
10.00 
10.00 
20.00-

6.50

11.00

Per

17.45 I
12.15

John Naujokas
Į kauskas, ' r»ij

Urbszo
Street
Mass.

J.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Graborius-Undertaker

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĖ”

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioae vietose ir už temą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone----- --------------Main 9669
Bell______________ -_ Oregon 5136Mathew P, Bellas 

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

M. J. J.
187 Oak
Lawrence, 
į savo krautuvę
kas mčnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-

214 ' Schuylkill Avenue, 
! Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kui 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 

i riausi cigarai Amerikoje po 10 cen 
! tu-I Taip-pat progresyviškas lietuvis, 

1.00 užlaikytojas general krautuves ir lai-] 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaikd 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 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Baįių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystet 
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, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas: ■. . . •

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

9.90
25.00

Youngstown,

Mizarą, 'Collinsville, Ill. 
Mizarą, Johnston City,

Terzą, Detroit, Mich.

Viso - $792.54
Įplaukos Kovo Mėnesį

10 dieną:
! Pėr S. Dambrauską, Brooklyn,

Draugės; turim nepasiduoti j n. y.
...i sauvalei. Turim vytĮĖei’ A. Pakros, Thompsonville, 

laukan iš savo eilių išdavikes.!
Jei snausim ilgiau, tai mus ir 

už dyką privers dirbti.
Aktyvistė.

“Balsas.”
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NOTARY

PUBLIC

ATSKAITA
Lietuvių Organizacijų Prieš-Amer.

fašistinio Susivienijimo Centro Ko
miteto už Sausį, Vasarį ir 
Mėnesius, 1929 Metų

Kovą

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Įplaukos Sausio Mėnesį

, x • i Sausio 18 dieną: pakartojame, j pe,. y j Va.la.iti, New Britain,

Pagiegalą, Johnson

Per J. Yeskevich, Maynard, 
Mass.

Per J. Vilkauską, Nashua, N.
H.

Per J. Kazlauską, Hartford, 
Conn.

Per B. Yuškauską, Frankfort,
Ill.

Per St.
Per J.

Mass.
Per K.

Mass.
Per J. Asevičių, Brooklyn, N.
Per’ J.

Mass.
Per J.

Ill.
Per P.

$11.70

15.80

12.47

19.31

29.30

Vešį, Chicago, Ill.
Valatką, Haverhill,

J. Vashkj, Brighton,
“Ministerių pirmininkas pri

ėmė demonstrančių delegaci
ją”—taip rašo “Lietuvos ži
nios” 5 vasario (num. 30). Pa
žiūrėsime, kaip tas ponas pri
ėmė alkanų vaikų motinas ir 
kaip jis pažiūrėjo į tuos rei- 'Per A? Raginską, Bridgewater, 
’ ’ • ’ • j Masc

■ Per T. Bartkų, Montello, Mass. 
I 23 dieną:

• P. Griškevičių, Great 
Neck, N. Y.

' Per V. Ramanauską, Stamford, 
i Conn.
Per J. Kairj, Brooklyn, N. Y. 
Per J. Galgauską, Norwood, 

Mass.
Morkūną, Hudson,

Petrukaitj, Stoughton,

Audiejaiti, Royalton,

Rucką, Staten Island,

kalavimus, kuriuos išstatė į 
gatvę išėjusios moterys darbi
ninkės bei Kauno kalėjime1 Per 

-įįcankinamų darbininkų žmo-j 
■^nos. “šeštadienį, apie 10 va-Į 

landą,” rašo “Lietuvos žinios, 
“kelios dešimtys moterų susi-, 
rinko * Duonolaičjo gatvėj ties Per^iį.

norinčios Per Chestnut, Pittsburgh, Fct * ’
matyti ministerį pirmininką, per A. Kalasiūną, Providence,

Kazeliūną, Brooklyn, 
ja ministerio buvo priimta, j 27*dieną:

skundėsi del žinomo Kau-'Per F. Baltutienę, West Allis, | W i Qno sunkiųjų darbų kalėjimo. Per “ 
kalinių bado streiko, prašė, i 
kad jų vyrams būtų padarytos 
lengvatos. Mieste, kalbama, 
kad jos ir sau prašančios duo- 

^nos. Ministerių pirmininkas“ 
SfjU prašymą radęs nepamatuo

tu, įtartinu, daromu svetimos 
užkulisinės įtakos.” “Demon
strančių delegacija nieko nepe
šus,” kitaip praneša “Sekma
dienis,” “gatvėj kilo triukšmas, 
moterys pradėjo kelti lermą 
ir todėl dalis jų buvo areštuo
ta ir nugabenta. į Miškų gatvę

r J kriminalę policiją, kur veda
mas tardymas.”

Štai kaip “puikiai demokra
tiniai priėmė” tas kruvinasis

ministerių kabineto rūmais ir Mass, 
policijai pareiškė > p

kuriam norinčios įteikti prašy-! R- L 
mą. Demonstrančių delegaci-. PeĮįonln' 
ja ministerio b ‘L_ 1

Conn.
Į Per V. 

Mass.
i Per J. žemaiti, Waterbury, 
Į Conn.
i Per S. Sasną, Rochester, N. Y. 
S. L. A. kuopa, Buffalo, N. Y.
A. L. O. P. K. ir A. L. D. U 

D. kuopa, Buffalo, N. Y. 
20 dieną: ,< , ,

I Per L. Bekį, Rochester, N. Y. 
Per J. Liegų, Denver, Colo. 
Per M. Vaidžiulienę, Highland 

Park,^ Philadelphia, Pa. 
25 dieną:

Per B. Yuškauską, Frankfort, 
Ill.

Per J. V. Miller, Chicago, Ill.
Pei’ S. J. Liutkų, Elizabeth, 

N. J.
Per O. Bloznelienę, Brooklyn, 

N. Y.
Per M. Shilinskj, Nanticoke, 

Pa.

Zarauską, Montello,
2.40

10.00

20.00
20.00
10.00

18.25

5.00
' 5.00

10.00

15.00
12.05

10.00

5.00

5.00

Viso $148.70

Patie

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro de) 
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.

Seppala Istorija Apie
18.54
16.50

13.19

25.00

5.00

14.05

10.70

6.00

33.36

40.00

8.75
20.00

10.50

11.55

5.00

5.00

26.15

5.00
Totorėlį, Hartford, 

Conn.
Per J. Strižauską, Waterbur^, 

Conn.
Per S. Reikauską, Shenandoah, 

Pa.
Per J. Kansą, Lansing, Ont., 

Canada
Per P. Rudoką, Arlington, 

Mass.
Ter J. Žebrauską, Cleveland,

Ohio
29 dieną:

Per Seną Vincą, Peabody, Mass. 9.88 
Per Seną Vincą, Gardner, Mass.
Per Seną Vincą, New Haven,

Conn. /
I Per Seną Vincą, Wallingford, 

Conn.
Per Seną Vincą, Cliffside, N. J.
Per Seną Vincą, Paterson, N. J.

80 dieną:
Per A. Bružą, Brooklyn, N. Y.
Per M. Pilkauskienę, Hart

ford, Conn.

14.50

18.00

74.33

25.00
10.00

42.71

15.00

17.75

9.20
32.00
37.00

5.50 j
30.60 1

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrkon’e Cnbl PniAiJnre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uiodns loki r owners biJ-0 Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

IlfllD I BY Talis ccntai skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU LiCIa 1 kitą umžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, t^feoPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA1 GAUTI PAS—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENP01NT 1411

. 6102 Grand Avenue
Maspeth, L. I., N. Y. 

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

. FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________  ORDER BLANK ________ —---------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No.

Miestas State,

St. or A.vfi.
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Leonard Seppala

Mums niekad nenusibosta 
skaitymas apie beveik žmones 
viršijantį šunų narsumą gelbė
jime žmogaus gyvybės. Taigi 
visai natūralu, jog kuomet tele
grafu buvo duota žinia, kaip 
Leonardas Seppala ir jo (liktų 
šunų virtinė grūmėsi penkias 
dienas per sniegą ir ledtjs, kad 
pristatyt difterijos čiepų j 
Nome, Alaskoj, tai ta žinia buvo 
išspausdinta pirmame puslapyje 
kiekvieno laikraščio Jungtinėse 
Valstijose.

Ramiai sau rūkydamas savo 
mėgiamąjį Lucky Strike, kad 
atliuosuot įtemptusĮnervus nuo 
tos ilgos, Sunkios kovos su 
gamtos spėkomis, štai kokią

istoriją pasakoja pats Seppala kai atrado, jog nieks taip greit 
apie tą savo žygį.apie tą savo žygį. nenuramina įtemptų nervų ir

Išsiveržusi difterija pradėjo neatveda jų į lygsvarą, kaip kad 
epidemiškai siausti tolimajame vienas kitas Lucky. Blogai 
Nome. Vienintelis tos vietos 
daktaras buvo telegrafavęs 
pietuosna, šaukdamasis čiepų. 
Nome randasi už'-650 mylių 
nuo Nenana, artimiausio čiopų 
punkto. Paprastai reikia de
vynių dienų, kad šunimis užkin
kytos rogės atliktų tą kelionę.

Nors tai buvo viduržiemis, 
tačiaus Leonardas Seppala 
pasisiūlė į tą labai pavojingą 
kelionę su savo galingais dički
ais cskinlosiškais šunimis. Su 
karžygiškųjų vyrų ir šunų pa
kaitomis jis padarė 650 mylių į 
5 dienas — po 130 mylių vidu
tiniai per dieną.

Nepajėgdamas įžiūrėti kelio 
šėlstančioje audroje ir bijoda
mas paklysti su tais gyvybės 
gelbėjimo vaistais, pririštais 
prie rogių, Seppala liovėsi kerą- 
vojęs savo stiprius šunis ir 
leido Balto’ui, savo garsiam 
vadovaujančiam šuniui, pačiam 
pasirinkti kelią.

Tuo budu Balto pasidarė 
herojum to dramatiško įvykio, 
ir beveik sekantį rytojų jo var
das ir narsus žygis tapo žino
mas milionams žmonių visose 
Jungtinėse Valstijose.

atrodo, kad narsusis Balto ne
galėjo pasekti savo šcinininko 
pavyzdžiu, ir užsirūkyti Lucky, 
nes jis tikrai to užsitarnavo.

Balto ir jo šeimininkas nuo 
to laiko yra atlikę daug kelionių 
po šią šalį, kadangi Balto pasi
žymėjimas padarė populiarėmis 
šunų lenktynes. Būdamas Que- 
bec’e, kur Balto ir jo “tymas” 
stojo į lenktynes Winter Sports 
Carnival’c, Seppala musė tele- 
g rainą:

LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

25 METŲ JUB1LĖJUS. Spccialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbinių karus už' $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klases. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.'

PERSITIKRINKITE! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New Y’ork City

belaukiančiam daktarui, tuojaus 
^cępala išsitraukė pakelį Lucky 
Strjkcs ir Išžiūrint javų ir rūkė 
su pasitenkinimu. Tolimoje nu
šalusioj: Šiaurėje tie keliaunin-

“GERAI YRA RŪKYTI 
LUCKIES KADANGI JOKIE 
KITI CIGARETAI KURIE 
NĖRA APKEPINAMI TUO 
SPECIALIU SLAPTU PRO
CESU NEGALI NUKOPI
JUOTI STEBĖTINO JŲ 
KVAPUMO. GERAI YRA 
RŪKYTI LUCKIES NES JIE 
MAŽIAU TEERZINA GER
KLĘ KAIP KAD PALIU
DIJO VIRŠ 20,000 D AK-, 
TARŲ. GERAI YRA SIEKTI ' 
LUCKY VIETOJ SALDU
MYNO KAI PO PRIEMONĖ 
DELEI IŠSILAIKYMO VIK
RIU IR MIKLIU. AŠ ŽINAU 
TODĖL KAD AŠ PATS 
RUKAU LUCKIES. AŠ PA
TARIU JUOS SAVO DRAU
GAMS AŠ DŽIAUGIUOS JU 
APKEPINIMO KVAPSNIU

SEPPALA.’*

NAUJAUSIOS MADOS
‘ \ t ___ ___ __

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
FYTRAI Laike bedarbes pirties kaina /lupiginta iki r n la i iuii Nuo 8 Vt ryt0 iki 6 Vt vak. 6 vaL_75c bu lenuj

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

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

ir mažesnis .prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą nąktį 

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

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

TIES BROADWAY JR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
( . Telefonas; Pulaski 1090

! < k » si. l • •

MOTERIMS: 
Pančdeliais ir 

utarninkais



Puslapis šeš Antradienis, Geguž. 7, 1929

VIETOS ŽINIOS
Atsilankė Redakcijon 
Dviratininkas Keliautojas 
Apie Pasaulį

lis Jaunuolių Kliubo 
Linksmybių Vakaro

tik

Klaipėdos
Klaipėdiečių, sporto

Turėjo smagi] laiką ne 
Jaunuolių Kliubo nariai, bet ir 
visi atsilankiusieji į jų vaka
rą pereitą sekmadienį, “Lais
vės” svetainėje.

Pro svetainės duris dirstelė
jus, tuojaus matai, kad tai 
“vagili balius”: po lubomis 
ant siūlų prikabinėta, šokinė
ja bananos, obuoliai, šokola
do plytelės ir kiti gardėsiai. 
Na, ir vogė! Bet mažai kū
nam tatai pavyko be baus
mės, nes visi kliubiečiai buvo 
•žvalgai. Sučiumpa’ vagį, ir į 
“kalėjimą”; paskui užsimokėk 
dešimtuką pabaudos. ' Beje,

Pereitą šeštadienį atsilankė 
“Laisvės” redakcijon ir daly
vavo Jaunuolių Kliubo baliuje 
Wilhelm Brekts, Klaipėdos 
lietuvis, keliaująntis dviračiu 
apie pasaulį. Tai dar jaunas 
v^ras, gimęs 1908 metais, Bal
inimų miestelyj, 
krašte,
klubas pasiuntė jį dviračiu 
^pvažiuot žemės rutulį ir su- 
Sšt vieno francūzo dvirati- 

ko padarytą tokios kelionės 
rekordą.

Jis keliavo jau metus laiko 
per Lietuvą, Lenkiją, čecho- 
Slovakiją, Austriją, Vokietiją, I buvo tiek ir tiek norinčių eit 
Holandiją, Airiją, Angliją, 
Škotiją.
Scotią, Kanadą, paskui per 
Jungtines Valstijas į Meksiką. 
Ten kad tik kiek būt buvęs liūs, kad tik pakliūt į belangę, 
sušaudytas už šnipą. Bet pa- pas kalinę, 
liuosuotas dviračiu atvyko į 
New Yorką. Po kelių mėnesių 
žada keliauti per Centralinę 
Ameriką į Pietų Ameriką, iš 
kur trauks Australijon, paskui 
Indijon, o iš ten Afrikon; pa
galinus—į Chiniją, Rusiją ir 
namo į Klaipėdą.

Jis pasiryžęs padaryt savo 
pasaulinę kelionę į trejus me
lus. Bet kadangi jo suturė
jimas Meksikoj sutrukdė ke
lionę keliais mėnesiais, todėl Inavo dvi amerikoniškas daine- 
jis pranešė minėtam Klaipėdos | les; jam akompanavo Misevi- 
sporto kliubui, jog sutrukdytas ] čiūtė.
laikas negali būt skaitomas; ir • Ufa. nedainavo.
Brektsui laikas todėl būsiąs ufiečiai buvo vakaro boksinin- 
pailgintas tiek, kiek jis ne iš kais.
savo kaičios buvo sutrukdytas. ]ją savo dainininkę Margaret

Keliauninkas renka į savoįE. česnavičiūtę. Vos jai įžen- 
knygą parašus gubernatorių Į gus į svetainę, tuojaus kilo 
ir majorų tų miestų, kuriuos 
pervažiuoja. Parašai tarnau
ja, kaipo liūdijimas, kad1 jis 
tikrai perkeliavo tas ir tas vie
tas? ' .
... Brekts gerokai susikalba 
angliškai; jo gimtoji kalba, 
galima sakyt, buvo vokiška ir 
tiktai paskutiniais laikais jis 
išmoko lietuviškai. Gali kal
bėt holandiškair truputį ispa
niškai ;
randa sau kelią.

Gaisras Sunaikino 
3,000 Maudynių 
. Sudegė ',3,000 maudynių ir 
didoka dalis prieplaukos Mid
land Beach’yje, Staten Island. 
Nuostolių pasidarę daugiau 
per $250,000.

_ . į kalėjimą, kada uždarydavo į 1
Iš ten laivu—į Nova jį kokią gražią mergaitę, tuo-Akinukai, 

met vyrukai be jokio atsar
gumo skynė bananas ir obuo-

Programa
Kliubo narys J. Jurkevičius 

gabiai padeklamavo “Iš Dar
bininkų Katekizmo,” “Never
kit Pas Kapą” ir 
kovos eiles. Jis turi medžia
gos būt kalbėtojom.

Bronė Misevičiūtė dailiai pa
šoko klasišką šokį. Vaikutis 
J. Kaškauskutis gražiu balsu 
ir tinkamais nudavimais sūdai-

džia referui Left Hookui, ku
ris ir padaro pastabą Rudai
čiui.

Teisėjai paskelbia, kad ko
vą laimėjo Rudaitis. Publikoj 
kyla skardūs protestai, kad 
nuosprendis neteisingas. Be
veik visų žiūrovų nuomonė to
kia, kad Jurkevičius išėjo ly
giomis su Rudaičiu. Kokiais 
sumetimais pripažintas laimč- 
tojum Rudaitis?—taip ir pila
si klausimai iš visų pusių. Tei
sėjai ir referas kedenami vi
suose kampuose. Well, bet 
ką jau padarysi? Juk dar nė
ra buvę tokių kumštynių, kad 
visa publika būtų pasitenkinus 
teisėjų nuosprendžiu. •

Jurkevičius reikalauja dar 
trečio raundo, norėdamas įro
dyt, kad jam priklauso laimė
jimas. Bet Rudaitis jau buvo 
išėjęs iš svetainės nusirengt 
boksininko kostiumą ir persi- 
rėdyt į civilinius drabužius.

Programai užsibaigus buvo 
smagiausi šokiai. Jaunų ber
niukų orkestrą su didele ener
gija, su apetitu griežė šo
kiams. Tai muzikantai tie vai- 

Jiems vadovauja 
Jurgis Dugenčius.

Visos programos pirminin- 
kas buvo drg. Benėnas. Prie 
stalo dirbo Ona Petkūnaitė; 
jai pagelbėjo ir kitos draugės.

Policmanas Tardomas, Kaipo 
“Sodomiškas” žmogžudys

New Yorke suėmė policma- 
ną Fr. A. Centnerį, kaipo kal
tininką nepaprastos ir žiaurios 
mirties, kuria mirė Helena 
Cobergienė. Helena buvo 
žmona kito policmano, Cober- 
go, o Cobergas buvo artimas 
draugas su mėlynsiūliu Cent
neriu.

Balandžio 24 d. Centneris 
nusivedė Cobergienę į Mans
field Hali viešbutį, New Yor
ke. Tame jis pats dabar pri
sipažįsta. Ant rytojaus vieš
bučio kambaryje rado ją smal
kiai apsirgusią nuo kraujo už- 
sinuodijimo. Paimta į ligoni
nę jinai greitai mirė. Apžiū
rėję kūną, daktarai pripažino, 
kad jinai buvo “sodomiškai” 
išžaginta, o nuo pasidariusių 
per tai žaizdų prisimetė jai 
kraujo užsinuodijimas.

Kaltinamasai ’ policmanas 
Centneris, žinoma, ginasi 
ko panašaus jai nedarę^.

Moteries Sudegintojas 
Esąs Nepilno Proto

nie-

dar vienas] Kriaučiams Žinotina

Mat, du

Užtat turėjome mylimą-

sveikinąntis triukšmas, delnų 
plojimas ir sveikinimo šauks
mai. Publika žinojo, kad pa
skutiniu laiku drg; česnavičiū- 
tė sirgo, ir buvo džiaugsmo, 
kad ji vėl kiek pasveikus da
bins mūsiškes programas.

česnavičiūtė labai jautriai ir 
lipšniai sudainavo trejetą dai
nų, už kurias 
triukšmingais 

o su drąsa visur susi-!ir šauksmais 
Rep- Misevičiūtė

i jum Nobiletti

Prez. Hooveris Sveikina 
Smithą su Katalikišku 
MedaKum

Notre Dame katalikų 
versitetas apdovanojo

Net “neda- 
Hooveris 

laišką, 
su tuo 
Smithui

uni- 
ex-gu- 

bernatorių Smithą dideliu me- 
dalium už pasitarnavimą ka
talikų bažnyčiai,
viarka” prezidentas 
specialiai (prisiuntė 
sveikindamas Smithą 
laimėjimu. Medalį 
prisegė pats kardinolas Hayes
laike pokilio Plaza Hotelyj, 
New Yorke.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PAS1 RANDAVOJA puikus frontinis 
kambarys del vieno ar dviejų vy

rų. Yra visi, parąnkumai, atskiras 
įėjimas. Kreipkitės po num. 464 
Grand St., vienais tropais (paspaus- 
kit apatinį guzikiuką), Brooklyn, N.

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys su visais parankumais vie

nai ypatai. Atsišaukite vakarais po 
7-nių vai. 333 E.—150th St., apt. 26, 
Bronx, N. Y.

(106-108)
PARANDAVOJU labai pigiai didelę 

krautuvę su 3 kambariais gyveni
mui. Kartu yra kuleris, baras ir 
kulbė bučeriui; visos lentynos gro- 
ceriui. Vieta labai patogi bizniui. 
Namas yra naujas. Vyrui mirus 
našlė nedali biznį laikyti. Reikalin
gas tuo jaus atsišauk. A. J. .Valan- 
tiejus, 4 Lexington Avenue, Maspeth, 
L. L, N. Y. (103-110)

~PHT LA DELPHI A,' PA.
FOR REN T—PASIRANDAVOJA 

Furnished Rooms, -elektros' Šviesa 
ir kiti parankumai. 937 N. Sartain 
St., Philadelphia, Pa. (105-108)

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., arti 168th St. 
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.

. i. ■■■■■ ,| ,..............į, ,

| LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

s jįjf ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, pėrsitikrin- 
šit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

• - JUNIPER 7646

RALPH KRUČH 
FOTOGRAFAS 
6^f23;pRANp AVENUEį

■ V M AŠPETH.

Telephone, Stage 4401

4. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)
TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Denūstas 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
“ 221 South 4th Street 

(Priešais "Bridge Plaza”) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš diet; 2-8 po piet. 

•Ketvergais ir subatomis. iki G vai.
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.Radio mechanikas, žmogžu
dys Earl Peacox, 21. metų am
žiaus, esąs nesveiko proto, 
kaip kad tvirtina jo advoka
tas. Su šitokiu aiškinimu bus 
bandoma išgelbėt nuo mirties 
bausmės Peacoxa, kuris pri
mušė, pasmaugė ir sudegino 
savo jauną, 20 metų, moterė
lę. O tai jis padarė iš pavy
do ir pagiežos, nes jinai išdy
kaudavo su kitais, 
turtingesniais bei 
vyrais, 
senyva 
biauja, 
muose.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA FARM A
Parduodu gerą ir didelę farmą, 235 

akrai žemės, apie 40 akrų girios ir 
tiek ganyklos, o kita visa dirbama. 
Žemė lygi, viskas gerai auga. Di
delė stuba, 3 bamės, vanduo stuboj 
ir palei barnes, yra ir mažesnių bu
dinki}, kaip tai mašinom sudėti, ja
vam. supilti, ledaunė, pieno padėji
mui, paukščiam auginti ir laikyti, 
automobiliui garadžius. Visa maši
nerija apdirbimui žemės, 25 galvi
jai, 15 melžiamų karvių, 10 jaunų, 
3 arkliai, 2 mulai. Galima pirkti 
viską sykiu arba tik farmą be gy
vulių ir padarų. Farma pilnai iš
mokėta, aš išgyvenau 15 metų ant 
jos. Noriu greit parduoti, nes turiu 
važiuoti Lietuvon. Parduosiu kuo- 
pigiausia. Kas nupirks, turės gražų 
gyvenimą. Del platesnių informaci
jų klauskit laišku. Ig. Mardosa, 
R. D. 2, Box 87, Sherburne, Chenan
go County, N. Y. (103-108)

SALES—PARDAVIMAI
-----— (J

PARSIDUODA. restoranas, labai biz- 
niškoje vietoje, apgyventoje lietu

viais. 23 metus išlaikiau šią vietą, 
del naminių klapatų turiu parduoti 
greit ir už pusę kainos. Royal Res
taurant, 65 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 107-112

j PARSIDUODA geri fomišiai. labai
pigiai. Atsišaukite: J. Sinkus, 

1447 Boston Road, Bronx, N. Y.
107-9

PARSIDUODA parankūs gyvenimui 
rakandai, galima pirkti ir su stu

ba, kaina prieinama, nes reikalas 
verčia greit parduoti. 1356 Willough
by. Ave.? Brooklyn, N. Y. . 105-107
PARSIDUODA du jauni vilkų veis

lės šunys (police dogs), vienas 10 
mėnesių, b antras 6 mėnesių. Kaina 
žema, nes greit noriu parduoti.— 
Morkelis, 164 Atkins Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel., Applegate 3449.

104-109
PARSIDUODA grosernė ir delicat- 

tesen krautuvė, geroje biznio vie
toje ir visai žema randa. Pardavi
mo priežastį sužinosite ant vietos. 
716 Starr St., Ridgewood. (103-108)

Telephone, Greenpoint 2320.

J. GARŠVAJau nuo senai kriaučiams 
yra žinoma, kad Amalgamei- 
tų Unija čia, New Yorke, pra
deda mokėti iš inšiurins fondo 
bedarbiams pašelpas. Kitų 
lokalų nariai jau tokias pašel
pas gavo, o lietuvių 54 sky
rius kol kas nebuvo prie to 
prisirengęs.

Tat dabar galima informuo
ti kriaučius, kad jau ir pas 
lietuvius, kuriems reikalinga 
pašelpa, galės gauti.

Tat kiekvienas lokalo narys, 
kurio finansinė padėtis rūsti, 
lai ateina į savo lokalo pildo
mosios tarybos susirinkimą, 
kuris dabar atsibūna kiekvie
ną antradienio vakarą, ten iš
pildys tam tikrą blanką ir nu
rodymus, kiek turi narys pa- 
šelpos gauti; tada narys nu
vyks į inšiurins fondo ofisą, 
41 Union Sq., ir gaus savo pa- 
šelpą.

Nariai galės gauti pašelpa, 
kurie yra už 1928 metus pasi- 
mokėję į uniją. Kurie paliuo- 
suoti nuo savaitinių duoklių, 
tie jokios pašelpos negaus, nes 
jie nesiskaito unijos nariai, su
lig New Yorko Joint Boardo 
patvarkymų ir supratimo.

Kiekvienas unijos lokalo na
rys, esantis gerame stovyje,

už Peacoxa 
gražesniais, 
motina yra 
ir u ž si d ar

il a-

Peacoxo 
moteriškė 
tarnaudama turčių c

Užmušti 5 Automobilistai 
ir Sužeisti 3

Ties Riverside, N. J., eks
presinis traukinys užbėgo ant 
skersai relių važiavusio auto- 
mobiliaus; penki automobilis
tai tapo užmušti, trys sužeisti.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. 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.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIU8

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.

Teį., Triangle 1450 
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau- 

1 jina senus ! ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

(
Darbą atlieku gerai ir pigiai 

Kreipkitės iiuo adresu:

JONAS STOKES
J173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS*
GRABORIUS

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

publika atsiteisė 
aplodismentais 

“valio.”
su savo mokyto- 
ant piano kartu 

paskambino ilgą augštos 
šies muzikos gabalą.
Kumštynės

Didelio susidomėjimo ir 
vumu suteikė vakarui boksas, 
kumščiakova. Boksavosi dvi 
poros: Juozas Visockis su An
tanu čalkiu, tris raundus, ir 
Juozas Rudaitis su Jonu Jur
kevičium—du raundus. Kumš
tynių referu buvo Left Hook, 
žinomiausias 
skyriaus rašytojas; 
buvo St. 
Rudaitis. 
Bakaitis.

Teisėjai su referu pripažino 
Juozą Visockį laimėtojum 
prieš Čalkį, dviem raundais 
prieš vieną. Visockis yra ne
paprastai vikrus ant kojų; tu
ri gerą “nucieliavojimą.” Jei
gu būtų lavinęsis, jis būtų ga
lėjęs sau išsidirbti vardą ir 
kaipo nrofesionalas boksinin
kas. Jo oponėntas Antarias 
Čalkis irgi nesugriuvęs, ir pa
rodė gana ištvermės. Čalkis 
mažesnis ir keliais metais vv- 
|resnis už Visockį. Jis mokėio 
! daugelį sykiu surakint Visoc
kiu! rankas, kad išvengt smar
kiu kirčiu. Kumščiavosi 
rai, ir tiek ir tiek kartu 
karnai užkuopė Juozukui 
sockiui.

Antra boksininku pora. Juo
zas Rudaitis ir Jonas Jurkevi- 

t

čius. davė žiūrovams itin sma
gu “show.” Visai jauni vv- 

Irukai; pilni gvvnmo ir smar
kumo: kaujasi iš viso vieko, 
ineatlaidžiai. Rudaitis dides
nis; apię jo kirčiu skaudumą 
negaliu pasakyt', bet Jurkevi
čius iam daugiau sykiu sudro- 
žia. kartais du. tris sykius pa
grečiui. Rudaitis neužmiršta, 

|kad io oponentąs; turi pilvą, 
kur jis ir jkįerta. Jurkevičius 
mano, kąd: jam syki; užduota 
peržemai, žemiau juosmenį. 
Jurkevičius, todėl, ' pašiskun-

rū-

gy-

Laisvės” sporto 
teisėjais 

Venciūnas ir JBenis 
Skelbėjas — Jonas

girsti, 
negalės įgauti daugiau pašei- įnius. 
pos, kaip tik iki $25.
' Mūsų lokalas iš $25.000, pa
gal proporcionalę dalį, gauna 
del išdalinimo savo suvariu
siems kriaučiams $1,060. ,Tat 
nedidelė suma, bet geriau ne
gu nieko. J. Buivydas.

RIDGEWOODIEČIŲ ATYDAI
L. D. S. A. 132-ros kuopos mėnesi

nis susirinkimas bus seredoj, 8 d. 
gegužės (May), Degulio svetainėj, 
147 Thames St., 8-tą vai. vakare.

Draugės, visos būtinai atsilankyki
te; nes bus skaityta paskaita, “Po
litiniai Kaliniai.” Taipgi kviečiamos 
ir pašalinės, uos visiems svarbu iš- 

kaip kankina politinius kali-

Sekr. S. Kazakevich.
(106-107)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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.

UŽEIGA

WILKES-BARRE, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 87 kuopos susirinkimas bus pėt- 
nyčioj, 10 gegužės, po num. 206 S. 
Main St. Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalų. Sekr. J. Senkus. 107-08

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

MANO YPATI$KA AT Y- A MA
DA IR PATARNAVIMAS 2% I I M III 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

ANDREW ĖGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., ^BROOKLYN, N. Y.

J. IR O. VAIGINISNumirė Juzė Prakevičienė
Praeito nedėldienio /ryte, 

apie 9 vai., numirė Juzė Pra
kevičienė, gyvenusi po num. 
1206 E. 96th St., Brooklyne 
(Canarsie). Tai buvo sena 
Brooklyno gyventoja, 71 'metų 
amžiaus. Paliko savo gyveni
mo drąugą senuką Prakevičių, 
sūnų ir dvi dukteris: Jasvins- 
kienę ir Oną (Prakevičiūtę). 
Palaidota bus rytoj (trečiadie
nį). prieš piet. Laidojimu rū
pinasi graborius 1 Bieliauskas. 
Pašąrvota savo namuose po 
viršuj minėtu numeriu.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA karpenterių ir papras

tų darbininkų. K. M. S., 6417’—
56th Rd., Maspeth, N. 'Y.

PAJIEŠKO.HMAI

Maspeth, N. Y

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai! į
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos Žolės, šaknys ir kitokie naminiai 

..vaistai. Ąlūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik j 
į kiekvieną ligą. ■. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- ' 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviški! ižplių,' šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau’paduotus. Galima«gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

BOB WEST—malonusis vargo 
nininkas!

Ateikite , .
Party” kas vakaras 9:30.

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114 

’ Tel.7

"e- 
t?n-

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės nuo 
30 iki' 45 metų amžiaus. Aš esu 

vaikinas' 41 metų amžiaus, pasiturin
tis, turiu savo ūkę. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Atsišaukda- 
mos malonėkite prisiųsti savo pa
veikslą, kurį ant pareikalavimo 
grąžinsiu. F. G. K., 2984—25th St., 
Detroit, Mich. (106-108)

choru!
11:05, 1:20, 3:35, 
8:05, 10:20.

VIENĄ ŽODELĮ1

“THE
Paramount
cija su • Hollywood gražuolių

Prasideda
5:50,

“DAR TIK
—Paramount Kalbančioji kome-

i Brooklyn Paramount 
DeKalb Ir Flatbush Ave’s

JI KALBA! Saviške Brooklyno 
Raudonplauke.

IŠGIRSKITE — PAMATYKITE 
Clara

BOW
Veikale

WILD PARTY”
t’o Visakalbe Sensa-

PAUL AS H
Brooklyno antrasis garsusis 
raudor>plaukis blizgančiame 
Publix Revue

“BRIGHT LIGHTS” 
(Skaidrios šviesos)

į ‘ Paul’s “Whoopee

Indusas Burtininkas Nužudė 
Savo Merginos Mylėtoją

Indusas Kernam Singh, vo
devilių aktorius, publikos 
“minčių ir paslapčių pasaky- 
tojas,” nušovė Coronoje Ali 
Mohamedą, išsivedęs jį už 
miesto. Nudėjo jį už tai, kad 
Mohamedas meilinosi prie 
Singho merginos. Sing kartu 
su jąja vaidindavo vodevili- 
niuose teatruose. Dabar Singh 
randasi kalėjime ir bus teisia
mas, kaili pirmo laipsnio 
žmogžudys.

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. 
Stagg 0452.
KAZYS RUKŠTELIS

DAR GYVUOJA
ir maloniai priima vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. > Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimui, užeiki
te; gausit kambarį iri gerą patarna
vimą. > į .

K. RUKŠTELIS
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tel. Stagg 5132. 99-124

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernese, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano, krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

{1 ' Apynių ; •' ’ : •! f
fr k » Aviečių uogų

Anižių sėkluldų
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
Cobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių i
Dagilių
Debesilų .

• Garstyčių ‘
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i _ ‘ 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

■ Grybelių
Gvazdikėlių 

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

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

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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




